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 پروژه ورزشگاه نقش جهان 

موفقیتی بزرگ برای اصفهان
صفحه 6

نیویورک پست: 

 | ایران چگونه برنده انتخابات 
ریاست  جمهوری لبنان شد؟   صفحه 2

روز ملی مبارزه با استکبار    

له
قا

رم
س جاسوسی  النه  تسخیر  سالروز  آبان،   13 امروز 

امـام در  آمریکا به دست دانشـجویان پیـرو خط 
با استکبار جهانی   سال 1358 و روز ملی مبارزه 

و روز دانش آموز است. 
یاد  گرامیداشت  و  بزرگ  روز  این  تبریک  ضمن    
که  آن  درباره  را  نکاتی  دانش آموز،  شهدای  خاطره  و 
مناسبت های مهمی را به خود اختصاص داده، بیان 

می کنیم. 
جهان  در  مومنان  و  پیامبران  ماموریت های  از  یکی 
محض  به  لذا  است؛  عدالت گستری  و  عدالت خواهی 
انسان  بر  واقع شد،  یا مستضعف  کسی مظلوم  اینکه 
مسلمان است که به دفاع از او بپردازد. )حدید، آیه ۲5( 
خداوند از مومنان و مسلمانان می خواهد تا جامه رزم بر 
کنند و برای نجات و رهایی مستضعفان به جنگ  تن 
توده های  و  بروند  مستبدان  و  ظالمان  مستکبران، 
آیه  )نساء،  بخشند.  رهایی  را  مظلوم  و  مستضعف 

 ...)۷5

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

  اقتصاد مقاومتی
 راهکار خروج از رکود   صفحه 3

  انتقاد مجلس از واردات 
خودروهای ساخت آمریکا   صفحه 3

  آسپرین، مسکن بی مشتری   صفحه 5

 طمع قربانیان، علت افزایش 
 کالهبرداری های کارت به کارت  

صفحه 8

ویژه های امروز

اخبار روز
ترویج روحیه یأس و سوءظن، مخرب است

گذشته  نمایندگان مجلس به وزرا همدلی  گفت: رأی روز   رئیس جمهور 
کرد و امید مردم  به آینده را افزایش داد.   را بیشتر 

گفت:   حجت االسالم حسن روحانی، دیروز در جلسه هیئت دولت 
گذشته نمایندگان، نشان از اهتمام  توأمان مجلس   رأی روز 

و دولت به مسائل فرهنگی و. ..
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شوک فیفا به تیم ملی

 ایران - سوریه
سخت تر از قبل

صفحه 6

 رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور  
در اصفهان

 | با عزت و قدرت به آمریکا 
گوشمالی می دهیم   صفحه 2

کرد: کیمیای وطن بررسی 

 | بافت فرسوده
 گره گشای مشکالت مسکن   صفحه 3

    

ــی  ــی و توانای ــای دانای ــا و ارتق ــرورش خالقیت ه ــد و پ ــه رش ــی ک ــرایط و امکانات ــاد ش ایج
کنــد فراهــم  آنــان  عالیــق  و  اســتعدادها  تناســب  بــه  را  دانش آمــوزان 

پژوهش ســرای های  راه انــدازی   پــرورش،  و  آمــوزش  اساســی  اهــداف  از  یکــی   
اســتان  کالنشــهر  در  شهرنشــینی  گســترش  بــه  توجــه  بــا  اســت.  دانش آمــوزی 
همیــن  بــه  و  می شــود  محســوب  کشــور  بــزرگ  شــهر های  از  یکــی  کــه  اصفهــان 
آمــوزش  مســئوالن   اســت،  برخــوردار  نیــز  زیــادی  دانش آمــوزی  جمعیــت  از   جهــت 
و پــرورش بــر آن شــدند تــا بــا راه انــدازی پژوهش ســراهای جدید در این شــهر به ارتقــای علمی و 
پژوهشــی دانش آمــوزان هــر چــه بیشــتر رونــق دهنــد. طــی ســال های اخیــر بــه همــت متولیــان 
آمــوزش و پــرورش، گام هــای بلنــدی بــرای افزایــش ایــن پژوهش ســرا ها در اســتان اصفهــان 
برداشــته شــد؛ از آن جملــه می تــوان بــه تاســیس پژوهش ســرای شــهید شــهریاری در دی مــاه 
 1394 در ناحیــه 5 آمــوزش و پــرورش اصفهــان اشــاره کــرد؛ بــا ایــن هدف کــه بتــوان عالقه مندان 

و دانش آموزان بیشتری را به عرصه های علمی و پژوهشی وارد کرد. 
اصفهــان   5 ناحیــه  پــرورش  و  آمــوزش  شــهریاری  شــهید  پژوهش ســرای  مدیــر 
تاســیس  اصلــی  هــدف  مهم تریــن  وطــن،  کیمیــای  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در 
پژوهــش  و  تحقیــق  فرهنــگ  بــه  توجــه  را  دانش آمــوزی   پژوهش ســرا های 
و گفــت:   عنــوان کــرد  دانش آمــوزان  بیــن  در  خالقیــت  رشــد  و  اســتعدادها  هدایــت 
اندیشــه گرایی  گســترش  بــرای  جایگاهــی  نیــز  شــهریاری  شــهید   پژوهش ســرای 
خــود  فعالیــت  کــه  نوســت  اندیشــه پردازی های  از  بهره گیــری  بــا  خــردورزی   و 
ســال  در  مختلــف  مقاطــع  دانش آمــوزان  بــه  نویــن  خدمــات  ارائــه  راســتای  در  را 
جــاری شــروع کــرده اســت. کاظــم علیخانــی بــا اشــاره بــه اینکــه برگــزاری دوره هــای 
فعالیت هــای  جملــه  از  و....(  دومینــو   – ماکارونــی  )ســازه  کودکانــه  خالقیت هــای 
آمــوزش  ارائــه  می افزایــد:  اســت،  شــهریاری  شــهید  دانش آمــوزی  پژوهش ســرای 
روباتیــک  ماننــد  نوبنیــاد  علــوم  و  نانــو  فنــاوری  نجــوم،  ماننــد  میان رشــته ای   علــوم 
و پــرواز هواپیماهــای بــدون سرنشــین از دیگــر فعالیت هــای علمــی ایــن مرکــز بــرای رده هــای 

ســنی مختلــف برنامه ریــزی شــده اســت. 
ــازی  ــرای آماده س ــون ب ــته های گوناگ ــف در رش ــای مختل ــزاری کارگاه ه ــرد: برگ ــد ک وی تاکی
ــوان  ــی - ج ــوان خوارزم ــد نوج ــوع مانن ــنواره های متن ــرکت در جش ــت ش ــوزان جه دانش آم
ــزاری  ــه برگ ــون از جمل ــنواره های گوناگ ــرای جش ــن اج ــالم و همچنی ــوان س ــی - نواج خوارزم
داوری منطقــه ای و ناحیــه ای جشــنواره جــوان خوارزمــی و ماننــد آن را می تــوان از دیگــر 

فعالیت هــای ایــن پژوهش ســرا عنــوان کــرد. 
 علیخانــی بــر ایــن مســئله تاکیــد کــرد: فعالیت هــای پژوهش ســراها می توانــد بســیار 

ــتگی دارد: ــر بس ــل زی ــه عوام ــا ب ــن فعالیت ه ــعت ای ــد؛ وس ــترده باش گس
- توان مجموعه کارشناسان و کارکنان پژوهش سرا  

- همکاری ادارات آموزش و پرورش، مدیران مدارس، اولیا و دانش آموزان 
- میزان حمایت های مالی 

- اهداف و برنامه های تعریف شده در هر سال تحصیلی و... .

را چنیــن عنــوان  ادامــه، موفقیت هــای پژوهش ســرای شــهید شــهریاری  علیخانــی در 
خوبــی  پیشــرفت های  بــه  خــود  کوتــاه  عمــر  علی رغــم  پژوهش ســرا،  ایــن  کــرد: 
ناحیــه  دانش آمــوزان  بــا  مناســبی  نســبتا  ارتبــاط  اســت  توانســته  و  یافتــه  دســت 
تعییــن  زیــر  مــوارد  در  اســتانی  دبیرخانــه  عنــوان  بــه  هم اکنــون   و  باشــد   داشــته 

شده است:
- دبیرخانه مسابقات آزمایشگاهی پژوهش سراهای دانش آموزی استان 

- دبیرخانه علوم انسانی – اسالمی  پژوهش سراهای دانش آموزی استان  
- دبیرخانه استانی جشنواره جوان خوارزمی )بخش دانش آموزی(

- دبیرخانــه کشــوری بخــش اختتامیــه پنجمیــن دوره جشــنواره نوجــوان ســالم )از خــرداد تــا 
شــهریور 1395(

تصریــح   5 ناحیــه  پــرورش  و  آمــوزش  شــهریاری  شــهید  پژوهش ســرای  مدیــر 
کــرد: یکــی از عوامــل مهــم ایــن اتفاقــات ارزشــمند حضــور فعــال، دلســوزانه و بــدون 
چشمداشــت همــکاران فرهنگــی در ایــن مرکــز اســت کــه بیشــتر آن هــا دارای مــدارک 
ــر اعتباربخشــی  ــالوه ب ــر ع ــن ام ــت: ای ــری هســتند. وی گف ــی دانشــگاهی در ســطح دکت عال
ــطح  ــای س ــت و ارتق ــش کیفی ــبب افزای ــی، س ــگاه پژوهش ــوان پای ــه عن ــز ب ــن مرک ــه ای ب
ادبیــات و  نانــو  شــیمی  رشــته های  در  مثــال  عنــوان  بــه  اســت؛   پژوهــش گردیــده 
مشــغول  دانشــگاهی  مراکــز  در  و  دکتــری  مــدرک  دارای  مرکــز  همــکاران 
ارشــد  کارشــناس  همــکاران  همــه  رشــته ها  ســایر  در  و  هســتند   تدریــس 
و دارای ســوابق علمــی و تجربــی و آموزشــی فراوانــی هســتند. همچنیــن در بعضــی رشــته ها از 
قبیــل پــرواز و رباتیــک، همــکاران مرکــز، ســوابق مهارتــی عالــی و در حــد کشــوری و بین اللملــی، 

حضــور فعــال دارنــد. 
فعــال  آزمایشــگاه های  و  کارگاه هــا  از  تعــدادی  معرفــی  بــه  ســپس  علیخانــی  کاظــم 

کــرد:  اشــاره  شــهریاری  شــهید  پژوهش ســرای 
ــی  ــین و خلبان ــدون سرنش ــای ب ــاخت هواپیماه ــوزش س ــدی آم ــرواز: دارای توانمن - کارگاه پ

آن هــا
- کارگاه روباتیک

ــان  ــا پای ــی ت ــوم ابتدای ــای س ــرای پایه ه ــی ب ــک و زیست شناس ــیمی، فیزی ــگاه ش - آزمایش
دبیرســتان

شــعر  نقــد  خــالق،  نــگارش  ماننــد  ادبیــات  رشــته  در  متنــوع  کالس هــای   -
)گلســتان کهــن  ادبــی   متــون  نقــد  و  خوانــش  دوره  نقالــی،  دوره   داستان نویســی، 

کلیله و دمنه، شاهنامه و...(
- مشــاوره بــه طراحــان و پژوهشــگران )دانش آمــوزان پایه هــای مختلــف( در رشــته های 

ــون گوناگ
- برگزاری دوره نانوتکنولوژی

ــت: دوره نجــوم، دوره  ــال بررســی و آماده ســازی گف ــای در ح ــه کارگاه ه ــن در زمین وی همچنی
خالقیــت بــرای کــودکان، باشــگاه فلســفه کودکانــه، دوره هــای دومینــو   ســازه ماکارونــی و... از 

ــت. ــن پژوهش سراس ــش روی ای ــای پی ــه برنامه ه جمل

مدیر پژوهش سرای شهید شهریاری آموزش و پرورش ناحیه 5 اصفهان:

پژوهش سرا، جایگاهی برای اندیشه گرایی و باشگاهی برای بالندگی دانش آموزان است

 رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان:

مشکالت کشور با روحیه و تفکر انقالبی  
حل خواهد شد

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

| ایســتادگی نظــام اســالمی در برابــر آمریــکا، بــر 
کامــال منطقــی اســت. ل های  اســاس اســتدال

کــره بــا آمریــکا، نه تنهــا مشــکالت را حــل  | مذا
نمی کنــد، بلکــه افزایــش هــم می دهــد.

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
ا�ن



گزارشسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

حتما بخوانید!
ترویج روحیه یأس و سوءظن ... پنجشنبه  13  آبان ماه   21395

ـــمـــاره  290  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

روز ملی مبارزه با استکبار                                           
ادامه از صفحه یک: 

ــم و مســتکبر  ــر ظال ــرآن، گام نخســت در براب از نظــر ق
اســتقامت  راه  بایــد  ایــن  در  اســت؛   مبــارزه 
و صبــر ورزیــد و بــه ســادگی دســت از مبــارزه نشســت 

و نبایــد کنــار کشــید. )همــان و اعــراف، آیــه ۱۳۷(
ــه  ــتکبار ب ــم و اس ــا ظل ــخ ب ــول تاری ــران در ط  پیامب
ــی)ع(  ــرت موس ــتان حض ــد. در داس ــارزه پرداختن مب
ــی  ــا زمان ــان ت ــه ایش ــود ک ــن می ش ــی روش ــه خوب ب
ــرد و در  ــارزه ک ــود، مب ــارزه ب ــکان مب ــر ام ــه در مص ک
ــر اســتبداد و اســتکبار و ظلــم فرعونــی و طبقــات  براب
اشــراف قبطــی آن ســرزمین ایســتاد. )مائــده، آیــات 

ــا ۲۳( ۲۱ ت
البتــه شــیوه دیگــر مبــارزه در صــورت ناتوانــی مبــارزه 
منفــی اســت کــه قــرآن مهاجــرت را عنــوان می کنــد. 
از نظــر قــرآن هــر گونــه تــرک مبــارزه بــا اســتبداد در 
دو شــکل مثبــت و منفــی آن، می توانــد عامــل زبونــی 
و خــواری دنیــوی و اخــروی شــخص یــا جامعــه 
ــن  ــای همی ــر مبن ــا ۲۶( ب ــات ۲۱ ت ــده، آی شــود. )مائ
اصــل قرآنــی حضــرت امــام)ره( در پــی اعــام قانــون 
ــود  ــکا ب ــتکباری آمری ــه اس ــه توطئ ــیون ک  کاپیتوالس
بنیــان مرصــوص  و  در ســال 43 قیــام فرمودنــد 
ــد  ــا نهادن ــا اســتکبار و مستکبرســتیزی را بن ــارزه ب  مب
و در 13 آبــان همــان ســال بــه جــرم مبــارزه بــا 
فــرض  الــذی  )ان  امــا  شــدند؛  تبعیــد  اســتکبار 
ــت  ــت و مل ــاد( دول ــی مع ــرادک ال ــرآن ل ــک الق علی
مســلمان ایــران در طــول انقــاب نشــان داد کــه اهــل 
 مبــارزه بــا اســتبداد و اســتکبار و ظلــم جهانــی اســت 
خــود را بــرای نجــات مســتضعفان و مظلومــان جهــان 
آمــاده کــرده و در ایــن راه، هرگــز کوتــاه نمی آیــد؛ 
زیــرا بــه خــدا ایمــان داشــته، راه خویــش را انســانی 
ــن راه  ــد در ای ــه خداون ــوکل ب ــا ت ــته، ب ــق دانس و ح
ــات ۲۲ و ۲۳  ــده، آی ــی دارد. )مائ ــته و برم  گام برداش
ــرای  ــا را ب ــح و صف ــت و صل ــر( و عدال ــات دیگ و آی

همــه جهانیــان می خواهــد. 
ــان  ــت قاطــع از مظلوم ــز حمای ــارز آن نی ــای ب نمونه ه
ــان، افغانســتان، ســوریه، عــراق، یمــن  فلســطین، لبن

ــز روز  ــا نی ــل م ــن دلی ــه همی ــت. ب ــن و... اس بحری
ــادآور حــوادث مهمــی اســت کــه در  ــان را کــه ی 13 آب
شــکل گیری انقــاب اســامی و بیــرون رانــدن مظهــر 
اســتکبار، یعنــی آمریــکا از ایــران نقــش اساســی 
ــتکبار  ــا اس ــارزه ب ــی مب ــوان روز مل ــه عن ــتند، ب داش
گرامــی می داریــم و در ایــن روز بــه فرمــوده امــام)ره(

ــرآمریکا  ــر س ــد ب ــاد داری ــه فری ــد هرچ ــه فرمودن ک
بکشــید، بــا فریــاد بلنــد مــرگ بــر آمریــکا ســر 
ــان 1343، مأمــوران  ــم؛ چــرا کــه در روز 13 آب می دهی
ــم  ــی)ره( را در ق ــام خمین ــرت ام ــاه، حض ــم ش رژی
دســتگیر و بــه دســتور آمریــکا، بــه ترکیــه تبعیــد 

ــد.  کردن
تهرانــی  دانش آمــوزان  آبــان 1357 کــه  روز 13  در 
ایــران در  آمریــکا  دخالت هــای  بــه  اعتــراض   در 

ــان  ــه آن ــاه ب ــم ش ــان رژی ــد، دژخیم ــی کردن راهپیمای
حملــه کردنــد و آنــان را بــه خــاک و خــون کشــیدند. 
لــذا در روز 13 آبــان 1358، دانشــجویان مســلمان 
پیــرو خــط امــام، النــه جاسوســی آمریــکا را در تهــران 
تســخیر کردنــد و جاسوســان آمریکایــی را بــه گــروگان 
گرفتنــد. بدیــن ترتیــب، مبــارزه ضــد آمریکایــی 
مــردم ایــران، ابعــاد جدیدتــری پیــدا کــرد و در دوران 
انقــاب اســامی تــا بــه امــروز، آمریکاســتیزی مــردم 
 همچنــان پرشــور باقــی مانــده و هــر روز جدی تــر 

و فعال تر می شود. 
امســال نیــز دانش آمــوزان و ملــت بــزرگ ایــران 
اســتکبار  از  تنفــر  ابــراز  بــرای  تمــام  قــدرت   بــا 
ــه  ــم ب ــش از تروریس ــز حمایت ــی او و نی و تفرقه افکن
 میــدان خواهنــد آمــد و فریــاد مــرگ بــر آمریــکا 
و اســرائیل ســر خواهنــد داد تــا خناســان و ســاده لوحان 
ســاده اندیش بداننــد کــه مــردم ایــران همچنــان 
استکبارســتیزند و آمریــکا را شــیطان بــزرگ می داننــد 
و اجــازه ورود آمریــکا بــه ایــران را بــا هــر نــام و بهانــه 

ــد. ــی نمی دهن و عنوان
 آری، 13 آبــان بــه همــه مســتضعفان می آمــوزد 
کــه می تواننــد چپاولگــران را بــه زبالــه دان تاریــخ 
بســپارند و بــه مســلمانان آموخــت کــه در معبــد 
برابــر واالیی هــای  آزادنــه و آگاهانــه در  انســانیت 
ارجمنــد مکتــب توحیــد، بــه نمــاز بایســتند و تنهــا در 
برابــر »الّلــه« بــه کرنــش و ســجود بنشــینند و جــز او 

ــد.  ــرد کنن ــه را ط هم
ــان قــوت بخشــید  ــای مؤمن ــن واقعــه بــه دل ه  ای
ــده  ــان زن و غــروری مقــدس و حماســه آفرین را در آن
ــان تابانیــد  ــر آن ــوار الهــی ب کــرد. پرتــوی تابنــاک از ان
و درس هایــی بــزرگ از شــهادت و رشــادت و دلیــری 

بــه آنــان آموخــت. 
همــه  بــه  ایــران  ســرافراز  مــردم  آبــان،   13 در 
ــتم ــوار س ــه دی ــد ک ــان دادن ــان نش ــتضعفان جه  مس

شکستنی است.
در پایــان بــه چنــد جملــه از امــام)ره( و مقــام معظــم 

ــم: ــری اشــاره می کنی رهب
 امام)ره(فرمودنــد: هیــچ وقــت شــعار مــرگ بــر 
ــیطان  ــکا ش ــون آمری ــد؛ چ ــوش نکنی ــکا را فرام آمری

ــت. ــزرگ اس ب
 امــام خامنــه ای نیــز فرمودنــد: شــعار مــرگ بــر 
آمریــکا، مخلــوق ایــران اســت. سیاســت مــا، سیاســت 
ــا آمریکاســت. حکومــت آمریــکا بــه  آشــتی ناپذیری ب
عنــوان بدتریــن حکومــت دنیــا در قلــه اســتکبار قــرار 

دارد.
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انقــاب چنــان عظمتــی آفریده انــد کــه  شــهدا و 
رئیــس  شــده اند.  آن  مجــذوب  جهــان  سرتاســر 
ســازمان بســیج مســتضعفین کشــور گفت:حضــور 
جــزو  منطقــه  در  بــه  جــای صــدام  تکفیری هــا 
خدعــه دشــمنان بــرای جلوگیــری از گرایــش اروپــا بــه 
اســام اســت تــا بــا تبلیغــات ســوء علیــه مســلمانان 
وحشیگری هایشــان  صحنه هــای  از  فیلمبــرداری  و 

ملت هــا را از گرایــش بــه اســام بازدارنــد. 
ــره  ــه کنگ ــن اختتامی ــدی درآیی ــا نق ــردار محمدرض س
2 هــزار و 300 شــهید خمینی شــهر در ابتــدا ســام 
ــن شــهر  ــردم ای ــه م ــری را ب ــام معظــم رهب ــرم مق  گ
و خانواده هــای شــهدا ابــاغ و بــه ایــن مســئله اشــاره 
کــرد کــه امــروز نقشــه دشــمن بــه ســازش کشــیدن 
ــده  ــا عــزت و عظمــت آفری ــه ب ــی ک ــا انقاب ماســت ت
شــده و مســتضعفین دنیــا را مجــذوب خــود کــرده از 

بیــن ببرنــد. 
وی گفــت: خلــوص و اخــاص شــهدا و تقــوای امــام 
و درایــت و هوشــمندی رهبــر معظــم انقــاب کــه 
 صبــر کــرد و ســر ســوزنی از راه امــام عقــب ننشســت 
ــد  ــان خری ــه ج ــروز را ب ــتان ام ــمنی های دوس  و دش
ــا  ــد ت ــث ش ــرد، باع ــتادگی ک ــان ایس ــل آن و در مقاب

ــد. ــران باش ــت ای ــت ابه ــال شکس ــه دنب ــکا ب آمری
  بدبختی آمریکا در همه شئون

وی بــا بیــان اینکــه امــروز آمریــکا به شکســت رســیده 
اســت و مناظره هــای انتخاباتــی آمریــکا نشــان دهنده 
مشــکات داخلــی ایــن کشــور اســت، ابــراز کــرد: بــه 
همیــن دلیــل آمریــکا بــه دنبــال ســازش بــا ماســت؛ 
ــی کــه در همــه شــئون بدبخــت شــده اســت. در حال
وی تاکیــد کــرد: ســازش امــروز مــا خنــده دار و مــورد 
تمســخر دنیــا خواهــد بــود؛ چــرا کــه در دوران شــوکت 
و قــدرت ایــن کشــور)آمریکا(، جمهــوری اســامی در 

مقابــل او ایســتاد.
 از نرمش چیزی نصیبمان نشد

ســردار نقــدی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز دســتان بلنــد 
مــا می توانــد در هــر جــای دنیــا آمریــکا را گوشــمالی 
ــد  ــادی بای ــکات اقتص ــرای مش ــرد: ب ــان ک ــد، بی ده
 همــت کــرده و بــا ادامــه راه شــهدا، ایــن میــدان 
ــه  ــرد: چشــم داشــتن ب ــد ک ــم. و ی تاکی ــح کنی را فت
ــه  ــد و نتیج ــان نمی کن ــچ دردی را درم ــگان، هی بیگان
ــش  ــاد نرم ــرای ایج ــا ب ــا و تاش ه ــه گفت وگوه هم
ــده و 18  ــا را دزدی ــول م ــارد پ ــه 2 میلی ــود ک ــن ب ای
میلیــارد در کرســنت محکــوم شــدیم و 6میلیــارد 
نمــک  آب  در  هــم  را  ایــران  بلوکــه  ازپول هــای 

گذاشــتند.
بیــان  بــا  بســیج مســتضعفین  رئیــس ســازمان 
ــا  ــا ایســتادن م ــرای نشســتن و از پ اینکــه دشــمن ب
لحظه شــماری می کنــد، اشــاره کــرد: تکلیــف مــا روی 
پــای خــود ایســتادن، ســاخت کشــور و حــل بیــکاری 
اســت؛ بایــد ایــن مکتــب الهــی را پاســداری کــرد و آن 

ــی بخشــید. را تعال
    دنیا به دنبال اسالم

ــود  ــه ب ــزوا رفت ــه ان ــه اینکــه اســام ب ــا اشــاره ب وی ب
ــه  ــا ب ــه دنی ــده ک ــی آفری ــان عظمت ــروز چن ــا ام ام
ــا رمــز و راز آن  دنبــال تحقیــق و کاوش در آن اســت ت
را بفهمــد، تصریــح کــرد: ایــن شــهدا و انقــاب چنــان 
عظمتــی آفریده انــد کــه سرتاســر جهــان مجــذوب آن 
ــت  ــه کرام ــر پای ــان ها ب ــرت انس ــرا فط ــده اند؛ زی  ش

و عزت بنا نهاده شده است.
ــه  ــل هم ــت در مقاب ــن مل ــه ای ــان اینک ــا بی ــدی ب نق
ایــن  و  ایســتاده  اتحادهــای شــیطانی  و  فشــار ها 
ابرقدرت هــا  و  فراگرفتــه  را  دنیــا  شــور  و   عشــق 
ــت  ــال اس ــت: 38 س ــت، گف ــرده اس ــتپاچه ک را دس
 کــه آمریــکا در همــه عرصه هــا ســیلی می خــورد 
انقــاب جــز شکســت چیــزی  بــا  در مواجهــه  و 

اســت. نشــده  عایــدش 
    وحشت آمریکا از گرایش به اسالم

رئیــس ســازمان بســیج بــا اشــاره بــه اینکــه بــا 
رونــد جلــب توجــه بــه اســام  در آینــده بیشــتر 
کشــورهای اروپــا مســلمان خواهنــد شــد و ایــن 
ــرده  ــتپاچه ک ــمنان را دس ــا و دش ــئله آمریکایی ه مس
ــردن  ــام ک ــال بدن ــه دنب ــرد: دشــمن ب ــان ک اســت، بی
ــه  ــت ک ــلمین اس ــان مس ــه می ــاد تفرق ــام و ایج اس
ــت  ــن اس ــال ای ــه دنب ــی ب ــی وحش ــت گروه ــا تربی ب
ــاورد  ــی روی بی ــگ داخل ــه جن ــامی ب ــت اس ــا ام  ت

و از مبارزه با استکبار غافل شود. 
وی بــا بیــان اینکــه شــبکه های مختلفــی بــرای دفــاع 
ــر  ــی دیگ ــرده و بعض ــی ک ــنی فحاش ــه س ــیعه ب از ش
ــد  ــی می کن ــیعه هتاک ــه ش ــنی ب ــاع از س ــرای دف ب
افــزود: زمانــی ماهیــت آن هــا مشــخص می شــود کــه 

بفهمیــم مرکــز آن هــا انگلیــس اســت.
وی گفــت: مأموریــت آن هــا تفرفــه میــان مســلمانان 
اســت و آن هــا صــدام را داشــتند تــا دیــواری در برابــر 
ــن  ــهدا ای ــد و ش ــدس باش ــه ق ــیدن ب ــرای رس ــا ب م

ــان برداشــتند. ــوار را از می دی
    حاشیه های اختتامیه

در مدت زمــان برگــزاری ایــن همایــش ســه روزه 
ــز  ــدس نی ــاع مق ــال دف ــام هشــت س ــهید گمن دو ش
ــش  ــق آزمای ــه از طری ــد ک ــهر بودن ــردم ش ــان م میهم
DNA شناســایی شــدند؛ اولیــن شــهید ۱۷ســاله 
در عملیــات والفجــر ۸ و شــهید دوم ۲۵ســاله در 
 عملیــات محــرم بــه درجــه رفیــع شــهادت نایــل شــده 

بودند.
همچنیــن گــروه ســرود پــرواز نیــز کــه از بزرگ تریــن 
ایــن  در  اســت،  کشــور  در  هم آوایــی  گروه هــای 
ــد. مراســم  ســروده های دفــاع مقــدس را اجــرا کردن

ــاب اســامی  ــر معظــم انق ــه ای، رهب ــت هللا خامن حضــرت آی
دانش آمــوز  روز  آبان مــاه،   ۱۳ آســتانه  در  دیــروز   صبــح 
ــا هــزاران  ــدار ب ــا اســتکبار جهانــی، در دی ــارزه ب و روز ملــی مب
نفــر از دانش آمــوزان و دانشــجویان بــا هشــدار دربــاره بعضــی 
ــت  ــف حقیق ــرای تحری ــاک ب ــای خطرن ــا و تاش ه حرکت ه
و منطــق ایســتادگی امــام)ره( و ملــت در مقابــل آمریــکا، در 
اذهــان نســل جــوان و همچنیــن القــای ایــن موضــوع کــه تنها 
ــا آمریکاســت  ــره و ســازش ب راه حــل مشــکات کشــور مذاک
تأکیــد کردنــد: آنچــه مشــکات کشــور را حــل خواهــد 
ــدا  ــه خ ــوکل ب ــای ت ــه معن ــی ب ــر انقاب ــه و تفک ــرد، روحی  ک
ــرت، عمــل  ــدام و عمــل، بصی ــه درون، شــجاعت اق اعتمــاد ب
ــده  ــه آین ــدواری ب ــکارورزی، امی ــام، ابت ــای ام ــه توصیه ه ب

ــت.  ــر اوس ــدن در براب ــلیم نش ــمن و تس ــیدن از دش نترس
ــگاه اطاع رســانی  ــل از پای ــه نق ــای وطــن ب ــه گــزارش کیمی ب
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا 
اشــاره بــه مناســبت های تاریخــی روز ۱۳ آبــان، برجســته ترین 
ــه جاسوســی دانســتند و گفتنــد:  ــه تســخیر الن آن هــا را حادث
 ایــن روز، در واقــع روز جوانــاِن مومــن، انقابــی، شــجاع
ــه  ــخیر الن ــود در تس ــدام خ ــا اق ــه ب ــت ک ــر اس دالور و مبتک

جاسوســی، دشــمن را از هرگونــه حرکــت بازداشــتند.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا یــادآوری توصیــف امــام 
ــوان »انقــاب  ــه عن ــه جاسوســی ب بزرگــوار)ره( از تســخیر الن
دوم« افزودنــد: ایــن توصیــف و نامگــذاری بــه دلیــل توطئه هــا 
ــد  ــر ض ــاب ب ــد از انق ــل و بع ــکا در قب ــای آمری و خباثت ه
ملــت ایــران بــود؛ زیــرا دولــت آمریــکا از هیــچ تــاش و اقــدام 
ــاب  ــاندن انق ــت کش ــه شکس ــرای ب ــمی ب ــمی و غیررس رس
اســامی فروگــذاری نمی کــرد و جوانــان انقابــی در آن زمــان 

ــد.  ــه او را خنثــی کردن ــه جاسوســی، توطئ ــا تســخیر الن ب
ــل  ــده از داخ ــت آم ــه دس ــدارک ب ــه م ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
ــه  ــه ب ــدارک ک ــن م ــد: ای ــان کردن ــکا خاطرنش ــفارت آمری س
هنــگام تســخیر النــه جاسوســی بــه صــورت کاغذهــای 
ــان  ــت جوان ــاش و زحم ــا ت ــد و ب ــده بودن ــده درآم ُخردش
 انقابــی، جمــع آوری و بازســازی شــدند، عمــق توطئه هــا 

و دشمنی آمریکا بر ضد ملت ایران را نشان می دهند.
ــاد  ــدود هفت ــن ح ــه تدوی ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ  رهب
ــکا  ــده از ســفارت آمری ــه دســت آم ــدارک ب ــاب از م ــد کت جل
ــن کتاب هــای  ــه ای ــی ب ــاد از بی توجه ــا انتق ــد و ب اشــاره کردن
مهــم و ارزشــمند، در مــدارس و دانشــگاه ها گفتنــد: چــرا 
ــدارس  ــه دروس م ــا در مجموع ــن کتاب ه ــچ نشــانی از ای هی

و دانشــگاه ها نیســت؟
ــری  ــزوم پیگی ــر ل ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــرورش  ــوزش و پ ــد آم ــر جدی ــب وزی ــوع از جان ــن موض  ای
ــود  ــن بخــش از ســخنان خ ــدی ای ــوم، در جمع بن ــر عل و وزی
ــان ســال ۱۳۵۸  ــه جاسوســی در ۱۳ آب ــد: تســخیر الن افزودن
در واقــع واکنــش طبیعــی بــه توطئه هــا و دشــمنی های 
ــرای خــود  ــران را ب ــه ســال ها ای ــود ک ــواه ب ــی زیاده خ ابرقدرت
می دانســت و منابــع و ثــروت ملــت ایــران را غــارت می کــرد؛ 
ــت او  ــور از دس ــن کش ــامی ای ــاب اس ــروزی انق ــا پی ــا ب ام

خــارج شــد. 
ــد؛  ــام)ره( بودن ــخص ام ــم ش ــزرگ ه ــت ب ــن حرک ــر ای رهب
زیــرا در همــان زمــان تحــرکات مختلفــی بــرای خنثــی کــردن 
حرکــت جوانــان انقابــی در تســخیر النــه جاسوســی در جریان 

بــود؛ امــا امــام قاطعانــه در مقابــل آن هــا ایســتاد. 
 رهبــر معظــم انقــاب اســامی ســپس بــه بعضــی حرکت هــا 
ــان  ــتباه در اذه ــای دو اش ــرای الق ــاک ب ــای خطرن  و تاش ه
و افــکار عمومــی، به ویــژه جوانــان اشــاره کردنــد و گفتنــد: ایــن 
ــوار در  ــام بزرگ ــارت اســت از: ۱( ایســتادگی ام دو اشــتباه عب
مقابــل آمریــکا و اینکــه می فرمــود: »هــر چــه فریــاد داریــد بــر 
ســر آمریــکا بکشــید«، از ســرِ تعصــب و لجبــازی بــود. ۲( حل 

مشــکات کشــور در گــرو مذاکــره و ســازش بــا آمریکاســت.
ــد: ایــن دو تفکــر غلــط از  حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودن
ــی  ــا و برخ ــته آن ه ــل وابس ــن عوام ــکا و همچنی ــرف آمری ط
ــال  ــا، در ح ــا و دنیاطلب ه ــده ها و از َنَفس افتاده ه پشیمان ش

ــژه در مطبوعــات و دانشگاه هاســت. ــه جامعــه، به وی تزریــق ب
ــغ  ــه تبلی ــد: اینک ــط اول گفتن ــر غل ــوص تفک ــان درخص ایش
ــت  ــه عل ــکا ب ــل آمری ــام)ره( در مقاب ــتادگی ام ــد ایس می کنن
ــای آن اســت کــه  ــه معن ــوده، ب تعصــب و لجاجــت و غــرور ب

ــی نداشــته  ــکا منطق ــر آمری ــام در ایســتادگی خــود در براب ام
اســت! در حالــی کــه ایســتادگی نظــام اســامی و ملــت ایــران 
ــی  ــا منطق ــتدالل های کام ــاس اس ــر اس ــکا ب ــر آمری در براب

اســت.
ــتدالل ها  ــن اس ــان ای ــامی در بی ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
افزودنــد: سیاســت و ذات دولــت اســتکباری آمریــکا بــر 
اســاس افزون طلبــی و زیاده خواهــی اســت کــه در طــول 
نقــاط مختلــف  را در  ایــن سیاســت  ســالیان متمــادی، 
ــل از انقــاب ــراِن قب ــه غــرب آســیا و ای ــژه منطق ــان به وی  جه

ــای اول  ــان ماه ه ــر در هم ــن اگ ــت؛ بنابرای ــرده اس ــال ک اِعم
ــکا  ــر آمری ــام در براب ــد و ام ــی می ش ــن غفلت ــاب کمتری انق
نمی ایســتاد، دشــمنی کــه از در بیــرون شــده بــود، مجــددا از 

پنجــره وارد می شــد.
ــی  ــل منطق ــر از دالی ــی دیگ ــه ای یک ــت هللا خامن ــرت آی حض
ایســتادگی امــام در برابــر آمریــکا را دفــاع از ارزش هــای 
انســانی خواندنــد و تأکیــد کردنــد: نظــام آمریــکا بــا ارزش های 
ــام)ره(  ــه ام ــی ک ــه دارد و هنگام ــنگ ها فاصل ــانی، فرس انس
 می فرمــود »هــر چــه فریــاد داریــد بــر ســر آمریــکا بکشــید«
ــا  ــت و نظامــی کــه هیــچ ســنخیتی ب ــر دول ــی »مــرگ ب یعن

ــدارد«. ــانی ن ــای انس ارزش ه
ــات  ــدای انتخاب ــای دو کاندی ــه مناظره ه ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
ــن  ــدا ای ــن دو کاندی ــد: ای ــکا گفتن ــوری آمری ــت جمه ریاس
روزهــا حقایــق و فجایعــی را از داخــل آمریــکا صراحتــا افشــا 
ــا  ــم؛ ام ــر از آن را می گفتی ــا بســیار کمت ــا قب ــه م ــد ک می کنن
عــده ای بــاور نمی کردنــد یــا نمی خواســتند بــاور کننــد؛ اکنــون 
ــای  ــودی ارزش ه ــانگر ناب ــا، نش ــا در مناظره ه ــارات آن ه اظه

انســانی در آمریکاســت.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا اســتناد بــه مطالــب 
مناظره هــای اخیــر انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا 
درخصــوص تبعیــض نــژادی و فقــر در آمریــکا و تعلــق 
۹۰درصــد ثــروت آمریــکا بــه یــک درصــد از مــردم ایــن کشــور 
 خاطرنشــان کردنــد: لگدمــال شــدن ارزش هــای انســانی 
و حقــوق بشــر، تبعیــض و نژادپرســتی از واقعیت هــای امــروز 

ــت. جامعه آمریکاس
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای یکــی دیگــر از دالیــل منطقــی امام 
بــرای مخالفــت بــا آمریــکا را پنــاه دادن بــه محمدرضــا پهلــوی 
در همــان روزهــای اول انقــاب و تــاش بــرای طراحــی مجــدد 
ــتند  ــاد دانس ــاق افت ــرداد ۱۳۳۲ اتف ــای ۲۸ م ــه در کودت  آنچ
و گفتنــد: امــام)ره( بــا بیــان اینکــه »هرچــه فریــاد داریــد بــر 
ســر آمریــکا بکشــید«، در واقــع ملــت را بیــدار کــرد و بــه آنــان 
ــزرگ در  ــه ب ــک توطئ ــکل گیری ی ــع از ش ــی داد و مان آگاه

اوایــل انقــاب اســامی شــد.
ــل  ــکا در اوای ــف آمری ــه توطئه هــای مختل ــا اشــاره ب ایشــان ب
ــه از صــدام در ۸ ســال  پیــروزی انقــاب و حمایــت همه جانب
جنــگ تحمیلــی و همچنیــن عملکــرد آمریــکا بعــد از جنــگ تا 
بــه امــروز و به ویــژه در موضــوع برجــام و بعــد از آن افزودنــد: 
ــرات  ــکا در مذاک ــده آمری ــش مذاکره کنن ــد روز پی ــن چن همی
 هســته ای صراحتــا گفــت کــه »مــا بعــد از برجــام هــم ایــران 
را تحریــم کردیــم«؛ لــذا واقعیــت ایــن اســت کــه مــا بــا چنیــن 

دولتــی طرف هســتیم.
ــت  ــر مل ــد: اگ ــد کردن ــامی تأکی ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ایــران در دوران امــام در مقابــل آمریــکا ایســتاد و اگــر امــروز 

ــل  ــد و در مقاب ــعار می ده ــکا ش ــد آمری ــر ض ــان ب ــز همچن نی
ــتدل  ــم و مس ــق محک ــک منط ــاس ی ــر اس ــتد، ب او می ایس

اســت.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در ادامــه بــه یــک تفکرِ غلــط دیگر 
کــه آمریکایی هــا و برخی هــا بــه دنبــال تزریــق آن در جامعــه 
ــیار  ــه بس ــر ک ــن تفک ــد: در ای ــد و گفتن ــاره کردن ــتند، اش هس
خطرنــاک اســت، گفتــه می شــود اگــر مــا بــا آمریــکا ســازش 

کنیــم، همــه مشــکات کشــور حــل خواهــد شــد.
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه اســتدالل های دقیقــی بــرای اثبات 
 دروغ، غلــط و فریــب بــودن ایــن ســخن و تفکــر وجــود دارد 
افزودنــد: یــک نمونــه بــارز بــرای اثبــات نادرســت بــودن ایــن 
ــس از آن  ــا پ ــرد آمریکایی ه ــام و عملک ــوع برج ــر، موض تفک

اســت. 
ــود  ــرر خ ــخنان مک ــه س ــاره ب ــا اش ــامی ب ــاب اس ــر انق رهب
بدعهــدی  درخصــوص  هســته ای  مذاکــرات  ابتــدای   از 
و دروغگویــی آمریکایی هــا، خاطرنشــان کردنــد: اکنــون دیگــر 
ایــن مــن نیســتم کــه می گویــم آن هــا بدعهــد هســتند، بلکــه 
ــدگان کــه  مســئوالن محتــرم کشــور و حتــی خــوِد مذاکره کنن
زحمــت بســیاری را نیــز متحمــل شــدند از بدعهــدی آمریــکا 

می گوینــد.
ــت  ــیه نشس ــد: در حاش ــه ای افزودن ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــورک  ــد در نیوی ــل متح ــازمان مل ــی س ــع عموم ــر مجم اخی
ــر امــور خارجــه کشــورمان در جلســه وزرای امــور خارجــه  وزی
ــدی  ــی از بدعه ــت طوالن ــک کیفرخواس ــل، ی ــای مقاب طرف ه
ــی  ــا جواب ــه آن ه ــه البت ــرد ک ــان ک ــام بی ــا در برج آمریکایی ه

ــتند. نداش
عــده ای  و  آمریکاســت  واقعیــت  ایــن  گفتنــد:  ایشــان 
می گوینــد برویــم بــا همیــن آمریــکا بــر ســر ســوریه حــزب هللا 
ــی  ــائل داخل ــی مس ــن و حت ــتان، یم ــراق، افغانس ــان، ع لبن

ــم. ــازش کنی ــره و س ــور مذاک کش
ــه  ــی ک ــا دولت ــد: آی ــامی افزودن ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
 لحظــه ای از دشــمنی بــا ملــت ایــران فروگــذار نمی کنــد

مشکات کشور را حل خواهد کرد؟
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد: هــدف 
اصلــی آمریــکا، جلوگیــری از رشــد و پیشــرفت ایــران اســت. 
ــا ایــن کشــور مشــکات اقتصــادی مــا را حــل  ــا مذاکــره ب آی

ــرد؟ ــد ک خواه
ــکات  ــا مش ــا آمریکایی ه ــره ب ــد: مذاک ــد کردن ــان تأکی ایش
ــد  ــو، بدعه ــا دروغگ ــرا اوال آن ه ــرد؛ زی ــد ک ــل نخواه ــا را ح  م
فریبــکار و از پشــت خنجــر زن هســتند و ثانیــا آمریــکا 
ــه  ــران زده چگون ــور بح ــت و کش ــران اس ــار بح ــودش دچ خ

می توانــد مشــکات یــک کشــور دیگــر را حــل کنــد؟
ــز  ــان مراک ــه اذع ــا اشــاره ب ــاب اســامی ب ــر معظــم انق رهب
مهــم بین المللــی و حتــی خــود آمریکایی هــا بــه وجــود 
در  اخاقــی  و  بین المللــی  سیاســی،  اقتصــادی،  بحــران 
ــه  ــک ب ــکا نزدی ــای آمری ــون بدهی ه ــد: اکن ــکا افزودن آمری
تولیــد ناخالــص ملــی ایــن کشــور شــده اســت و بــر اســاس 

ــت. ــران اس ــانه بح ــن، نش ــی، ای ــاخص های جهان ش
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای گفتنــد: آیــا چنیــن کشــور 
ــران  ــادی ای ــکات اقتص ــل مش ــال ح ــه دنب ــران زده ای، ب بح
اســت؟ یــا اینکــه بــه دنبــال اســتفاده از منابــع و ثــروت ایــران 

ــران؟  ــود از بح ــی خ ــرای رهای ب

ــد:  ــز افزودن ــکا نی ایشــان در تبییــن بحــران سیاســی در آمری
امــروز در هــر نقطــه ای از دنیــا، هــر ملتــی کــه بــر ضــد یــک 
دولــت یــا حکومــت مســتبد قیــام می کنــد، اولیــن شــعارش 
»مــرگ بــر آمریــکا« اســت. آیــا بحــران از ایــن باالتــر وجــود 

دارد؟
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه طراحــی آمریــکا 
بــرای خاورمیانــه بــزرگ بــا محوریــت رژیــم صهیونیســتی در 
زمــان جنــگ ۳۳ روزه لبنــان گفتنــد: اکنون وضــع آمریکایی ها 
 بــه گونــه ای اســت کــه در قضایــای ســوریه، عــراق، لبنــان، یمن 
 و شــمال آفریقــا درمانــده شــده اند. آیــا ایــن وضعیــت 
آیــت هللا خامنــه ای موقعیــت  نیســت؟ حضــرت  بحــران 
جمهــوری اســامی ایــران در منطقــه را نقطــه مقابــل آمریــکا 
ــت  ــد مل ــف خداون ــه لط ــد: ب ــان کردن ــتند و خاطرنش دانس
ــود ــتقامت خ ــرت و اس ــجاعت، بصی ــطه ش ــه واس ــران ب  ای
ــیا  ــرب آس ــه غ ــون در منطق ــرد و اکن ــل ک ــکات را تحم  مش

و منطقه خلیج فارس یک چهره درخشان است.
ــه  ــر از مشــکات جامع ــی را یکــی دیگ ایشــان بحــران اخاق
ــن  ــردان ای ــتمداران و دولتم ــان سیاس ــژه در می ــکا، به وی آمری
ــزد  ــن دو نام ــه ای ــخنانی ک ــد: س ــمردند و افزودن ــور برش کش
ــر  ــای اخی ــکا در هفته ه ــوری آمری ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــاره مســائل غیراخاقــی بیــان کردنــد کــه احتمــاال حــرف  درب
بی حســابی هــم نیســت، بــرای نابــودی آبــروی آمریــکا کافــی 

اســت.
ــاش  ــدید از ت ــاد ش ــا انتق ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــرو  ــور در گ ــکات کش ــل مش ــِط »ح ــذاره غل ــج گ ــرای تروی ب
ــکا  ــا آمری ــد: مذاکــره ب ــا آمریکاســت« تأکیــد کردن ســازش ب
نه تنهــا مشــکات را حــل نمی کنــد، بلکــه افزایــش هــم 
 می دهــد. مشــکات را بایــد خودمــان و بــا اتــکا بــر توانایی هــا 

و نیروهای جوان در داخل حل کنیم.
ایشــان جوانــان را امیدهــای ملــت و آینده ســازان و اداره کننــدگان 
کشــور در آینــده نــه  چنــدان دور خواندنــد و خطــاب بــه جوانــان 
گفتنــد: عزیــزان مــن، عــاج مشــکات کشــور در گــرو تــوکل 
ــتقامت از درون  ــیدن اراده و اس ــال و جوش ــد متع ــه خداون ب
ملــت، عــزم راســخ، ایســتادگی، بصیــرت، اعتمادبه نفــس 

قــوی و ترویــج روحیــه انقابیگــری اســت.
ــه  ــد: روحی ــان کردن ــامی خاطرنش ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــه معنــای داشــتِن شــجاعت در اقــدام و عمــل  انقابیگــری ب

 ابتــکارورزی بــرای بن بست شــکنی، نترســیدن از دشــمن 
ــه  ــان ب ــده و ایم ــه آین ــد ب ــر او، امی ــدن در براب ــلیم نش و تس

ــت. ــی اس ــده اله وع
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای گفتنــد: متأســفانه برخی هــا 
ــخن  ــه ای س ــه گون ــری، ب ــه انقابیگ ــج روحی ــای تروی ــه ج ب
ــده  ــه آین ــه نســل جــوان ب ــد ک ــت می کنن ــد و مدیری می گوین
و انقــاب بی اعتمــاد و از راه امــام دور می شــود و ســپس 

ــد. ــه می کنن ــکوه و گای ــه ش ــراد از زمان ــن اف همی
ــد  ــر می گویی ــازیم و اگ ــا می س ــه را م ــد: زمان ــان افزودن ایش
ــه  ــم ک ــل کرده ای ــه عم ــم چگون ــد ببینی ــت، بای ــد اس ــه ب زمان

ــت؟ ــده اس ــد ش ــه ب ــم زمان ــور می کنی تص
ایشــان تأکیــد کردنــد: هنگامــی کــه مــا گام هایمــان را محکــم 
ــه عمــل  ــز در وصیت نام ــام عزی ــه توصیه هــای ام ــم، ب برنداری
نکنیــم و بــه نــام آزادی گــری، مــردم و جوانــان را بــه ســمت 
الابالی گــری ســوق دهیــم و بــه اســم نــگاه عقانــی، ســازش 
ــه  ــوم اســت ک ــم، معل ــا کنی ــر دشــمن الق و تســلیم را در براب

ــود. ــد می ش ــه ب زمان
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه حدیثــی از حضرت 
حضــرت  آن  افزودنــد:  علیه الســام  علــی  امیرالمومنیــن 
 علــت واژگونــی بعضــی دل هــا را کــه روزی در مســیر درســت 
 و مســتقیم بودنــد، آلــوده شــدن بــه دنیــا و محبت هــای بیجــا

جاه طلبی، رفیق بازی و جناح بازی بیان می کنند.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای جوانــان را بــه بصیــرت روزافــزون 
توصیــه و خطــاب بــه آنــان خاطرنشــان کردنــد: مراقــب باشــید 
 هــر ســخنی را از هــر گوینــده ای نپذیریــد و آنچــه اصــل 
 و مهــم اســت، انقــاب و راه امــام عزیــز اســت و بایــد حــرف او 

را حجت بدانید.
ــروز  ــوار ام ــام بزرگ ــر ام ــد: اگ ــد کردن ــان تاکی ــان در پای ایش
ــود  ــکن خ ــی بت ش ــدای ابراهیم ــان ن ــت، هم ــور داش  حض

را که زمینه ساز بیداری ملت شد، فریاد می کشید.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان:

مشکالت کشور با روحیه و تفکر انقالبی حل خواهد شد

ــدگان  ــته نماین ــت: رأی روز گذش ــور گف رئیس جمه
ــد  ــرد و امی ــی را بیشــتر ک ــه وزرا، همدل ــس ب مجل

ــه آینــده را افزایــش داد.   مــردم  ب
رئیس جمهــور  روحانــی،  حجت االســام حســن 
ــت: رأی روز  ــت گف ــت دول ــه هیئ ــروز در جلس دی
گذشــته نماینــدگان، نشــان از اهتمــام  توأمــان 
مجلــس و دولــت بــه مســائل فرهنگــی و اجتماعــی 
ــدگان  کشــور، توجــه، وســواس و دقــت نظــر نماین
می خواهنــد  کــه  اســت  بــه  افــرادی  نســبت 
اجتماعــی  و   مســئولیت های ســنگین فرهنگــی 

را در جامعه به دوش بگیرند. 
برخــی  امــروز  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  روحانــی 
بدخواهــان انقــاب و نظــام در خــارج از کشــور 
ــان  ــد می ــه نشــان دهن ــن هســتند  ک ــال ای ــه دنب ب
قــوا و مســئوالن اختــاف وجــود دارد و مســیرهای 
جداگانــه ای در کشــور دنبــال می شــود، تأکیــد 
ــا بفهمــد هــدف  ــه دنی ــم اســت ک  کــرد: بســیار مه
آرمــان مــا، واحــد اســت و قــوای ســه گانه  و 
ــه راه  ــری ب ــم  رهب ــام معظ ــای مق ــت هدایت ه  تح
ادامــه  قــدرت  و  نشــاط  بــا  خــود  وظایــف  و 

 . هنــد می د
در  کابینــه  ترمیــم  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــای  ــه معن ــی ب ــگ و مســائل اجتماع بخــش فرهن
زندگــی  معیشــت،  بــه  موضــوع   کم توجهــی 
کــرد:  خاطرنشــان  نیســت،  مــردم  اقتصــاد  و 
مهــم  اهــداف  و  اصلــی  دغدغه  هــای  از  یکــی 
و بلنــد  دولــت، یــاری رســاندن بــه مــردم در 
زندگــی و حرکــت بــرای تأمیــن نیازمندی هــای 
ــه ــعه  جامع ــرفت و توس ــی و پیش ــی و اساس  اصل
 ایجــاد فضــای کســب و کار و رونــق اقتصــادی 

است. 
ــی  ــی، اجتماع ــای فرهنگ ــه داد: بخش ه  وی ادام
یکدیگــر  مکمــل  بایــد  کشــور  در  اقتصــادی  و 

رونــق  بــرای  را  فضــا  تــا  بتواننــد  باشــند 
 اقتصــادی و رفــع مشــکات فرهنگــی آماده تــر

 کنند.
ــان  ــوم هللا ۱۳ آب ــت ی ــا گرامیداش ــور ب    رئیس جمه
و روز مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی تأکیــد کــرد: همــه 
بایــد  بدانیــم مبــارزه واقعــی بــا اســتکبار، انســجام 
اهمیــت  و  ملــت  یکپارچــه  مقاومــت   داخلــی، 

و توجه به مطالبات و خواست  مردم است. 
جامعــه  بــرای  را  ســوءظن  و  یــأس   روحانــی 
ــانه ها  ــه رس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــت و ب ــرب دانس مخ
ــد و اعتمــاد در  مســئولیت بزرگــی در  افزایــش امی
 جامعــه بــر عهــده دارنــد، گفــت: رســانه ملــی 
ــازی  ــی و مج ــای حقیق ــانه ها در فض ــر رس و دیگ
شــرایط کنونــی کشــور در  تــاش کننــد    بایــد 
افزایــش  را  عمومــی  اعتمــاد  و ســرمایه   امیــد 

دهند.
هیــچ  بــدون  بایــد  افــزود:    رئیس  جمهــور 
ــن  ــه در ای ــرد؛ البت ــارزه ک ــاد مب ــا فس ــه ای ب دغدغ
بــه  افــراد ســالم  نــاروا  تهمــت  نبایــد   مســیر 
ــارزه  ــا مب ــد ب ــه بای ــم؛ بلک ــادق بزنی ــران ص و مدی
اجتماعــی  آســیب های  انــواع  بــا   واقعــی 
پیــش  مســیر  توســعه  در  را  فســاد، کشــور   و 

ببریم. 

روحانی

ترویج روحیه یأس و سوءظن، مخرب است

پایــگاه اینترنتــی »نیویورک پســت« در مطلبــی تحــت عنــوان »ایــران 
چگونــه برنــده انتخــاب ریاســت جمهوری لبنــان شــد«، بــه چرایــی 
انتخــاب »میشــل عــون « می پــردازد کــه از متحــدان اصلــی ایــران و 
حــزب هللا و حامــی محــور مقاومــت در لبنــان است.»نیویوک پســت« 
بــا اشــاره بــه انتخــاب »میشــل عــون« بــه مقــام ریاســت  
رویدادهــای  تمــام  هم اکنــون  می نویســد:  لبنــان  جمهــوری 
ــر  ــال تغیی ــه در ح ــران در منطق ــرد ای ــتای راهب ــه در راس خاورمیان
انتخــاب  عوامــل  می افزایــد:  ادامــه  در  است.»نیویورک پســت« 
ــه  ــرای بازآرایــی خاورمیان »میشــل عــون«، حاصــل تــاش اوبامــا ب
ــه  ــران در منطق ــتر ای ــه بیش ــری هرچ ــب قدرت گی ــه موج ــت ک اس
 شــد و دوم اتحــاد روســیه و ایــران در منطقــه اســت کــه قــدرت آن ها 
را افزایــش داده اســت.این روزنامــه آمریکایــی بــا اشــاره بــه اولیــن 
نطــق »میشــل عون« پــس از انتخاب شــدن بــه عنــوان رئیس جمهور 
روشــنی  پیــام  عــون«،  لبنــان می نویســد: ســخنان »میشــل 
ــت  ــور مقاوم ــوریه و مح ــزب هللا در س ــت ح ــه او از سیاس ــت ک داش
ــا  ــن ب ــت« همچنی ــد کرد.»نیویورک پس ــاع خواه ــه دف در خاورمیان
اشــاره بــه تمــاس تلفنــی روحانــی بــا »میشــل عــون« می نویســد: 
ــاده  ــه آم ــان داد ک ــی اطمین ــات ایران ــه مقام ــان ب ــور لبن رئیس جمه
ــتی  ــای تروریس ــوی گروه ه ــد از س ــوع تهدی ــل هرن ــت در مقاب  اس

و رژیم صهیونیستی ایستادگی  کند.

نیویورک پست: 

 ایران، چگونه برنده انتخابات 

ریاست  جمهوری لبنان شد؟
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بافــت فرســوده شــهری، یکــی از مشــکالت بــزرگ شــهرهای 
ــا  ــن بافت ه ــول ای ــور معم ــه ط ــت. ب ــران اس ــی در ای قدیم
ــا مشــکالت  ــد و ب ــرار دارن در مناطــق کم برخــوردار شــهرها ق
اجتماعــی فراوانــی روبــه رو هســتند. ایــن بافت هــای شــهری 
هــر چنــد از کمتریــن امکانــات بهره منــد هســتند و در بیشــتر 
ــت  ــود باف ــودگی خ ــه فرس ــز ب ــات نی ــان امکان ــع هم مواق
اســت، امــا در مقایســه بــا شــهرک های تازه ســازی همچــون 
ــرورت  ــه ض ــد ک ــیاری دارن ــای بس ــر، قابلیت ه ــکن مه مس

ــد. ــوه می ده ــی جل ــازی آن را منطق بازس
    بافت فرسوده

ــر  ــه ه ــود ک ــالق می ش ــی اط ــه بلوک های ــوده ب ــت فرس باف
ــد: ــل را دارن ســه شــرط ذی

1. ناپایــداری: 50 درصــد از بناهــای موجــود در بلــوک ناپایــدار 
بــوده و اســتحکام الزم را نداشــته باشــند.

ــوک دارای  ــر بل ــد معاب ــت کم 50 درص ــری: دس 2. نفوذناپذی
عــرض کمتــر از 6 متــر باشــد.

3. ریزدانگــی: دســت کم 50 درصــد عرصــه ســاختمان ها در 
آن بلــوک شــهری مســاحتی کمتــر از 200 متــر مربــع داشــته 

. شند با
بافت های فرسوده به سه دسته زیر تقسیم می شود:

الف – بافت های دارای میراث فرهنگی
ب – بافت های شهری )فاقد میراث فرهنگی(

ج – بافت های حاشیه ای )سکونتگاه های غیررسمی(
انــواع مداخلــه در ایــن بافت هــا بــر اســاس میــزان وفــاداری 
بــه گذشــته در 3 گــروه بهســازی، نوســازی و بازســازی قــرار 
ــد  ــود را دارن ــاص خ ــف خ ــک تعاری ــر ی ــه ه ــد ک  می گیرن

و اقدامات ویژه ای را می طلبند:
الف - بهسازی:

 در ایــن نــوع مداخلــه، اصــل بــر وفــاداری بــه گذشــته 
و حفــظ آثــار هویت بخــش در آن هاســت. فعالیــت بهســازی 

ــود  ــل موج ــوه و بالفع ــات بالق ــتفاده از امکان ــدف اس ــا ه  ب
ــی  ــای منف ــف جنبه ه ــت و تضعی ــای مثب ــت جنبه ه و تقوی
 از طریــق حمایــت، مراقبــت، نگهــداری، حفاظــت، احیــا

ــت در  ــرد. دخال ــورت می پذی ــر ص ــی و تعمی استحکام بخش
ایــن بافت هــا، مســتلزم رعایــت ضوابــط و مقــررات ســازمان 

میــراث فرهنگــی اســت.
ب- نوسازی:

از  بــه گذشــته  وفــاداری  نــوع مداخلــه، حــد  ایــن  در 

انعطاف پذیــری بیشــتری برخوردار اســت و برحســب مــورد از 
مداخلــه انــدک تــا تغییــر را می توانــد شــامل شــود. فعالیــت 
نوســازی بــا هــدف افزایــش کارایــی و بهــره وری، بازگردانــدن 
 حیــات شــهری بــه بافــت اســت و از طریــق نوکــردن 
ــورت  ــی ص ــاق و دگرگون ــات، انطب ــد حی ــی، تجدی توان بخش

می پذیــرد.
ج- بازسازی:

ــظ  ــرای حف ــی ب ــچ الزام ــا هی ــه، نه تنه ــوع مداخل ــن ن در ای
گذشــته وجــود نــدارد، بلکــه بــا هــدف ایجــاد شــرایط جدیــد 
زیســتی و کالبــدی - فضایــی و از طریــق تخریب، پاکســازی 

ــرد. ــورت می پذی ــازی ص و دوباره س
    بافت فرسوده، گره گشای مشکالت مسکن

بافت هــای فرســوده بــه دلیــل واقــع شــدن در دل شــهرها از 
امکانــات و خدمــات شــهری خوبــی برخوردارنــد و بــه طــور 
معمــول بیشــتر زیرســاخت های شــهری بــرای آن هــا فراهــم 
اســت و در مقایســه بــا شــهرک های تازه ســاز کــه در حاشــیه 
ــات بهتــری برخــوردار هســتند.  ــد، از امکان شــهرها قــرار دارن
ــت  ــایانی اس ــک ش ــود کم ــاخت ها، خ ــود زیرس ــن وج همی
ــه اقتصــادی آن  ــد و صرف ــش نیاب ــا قیمــت ســاخت افزای ت
هــم بــرای دولــت و هــم بــرای متقاضیــان ســکونت باشــد. 
ــاد بافت هــای فرســوده ایــران، اگــر  ــه حجــم زی ــا توجــه ب ب
 حمایت هــای الزم بــرای ســاخت ایــن بافت هــا صــورت گیــرد

ــن مشــکالت اقتصــادی  ــی از بزرگ تری ــد یک ــت می توان دول
دهه هــای اخیــر ایــران، یعنــی مســکن را حــل کنــد.

کیمیای وطن بررسی کرد:

بافت فرسوده، گره گشای مشکالت مسکن

بــازار گوشــت و مــرغ و محصــوالت پروتئینــی در مقایســه 
ــده  ــوردار ش ــبی برخ ــات نس ــته از ثب ــای گذش ــا هفته ه  ب
و قیمــت گوشــت مــرغ بــه طــور نســبی و بــا شــیبی مالیــم 

روند کاهشــی داشــته اســت.
 بــازار محصــوالت پروتئینــی در ماه هــای اخیــر با نوســانات 

ــود؛  ــده ب ــراه ش ــا هم ــی در نرخ ه و تغییرات
 بــه طــوری کــه در میانه هــای تابســتان 
ــرغ  ــاه قیمــت گوشــت م ــل مهرم ــا اوای و ت
ــود  ــه خ ــودی ب ــد صع ــز رون ــت قرم و گوش
گرفــت؛ امــا در حــدود یــک مــاه اخیــر 
ــا  ــد ب ــی از رون ــوالت پروتئین ــت محص قیم
ثبات تــری برخــوردار شــد و قیمــت گوشــت 

ــد  ــا رون ــرغ ب ــت م ــرخ گوش ــم و ن ــیبی مالی ــا ش ــز ب قرم
ــت.  ــش یاف ــر کاه تندت

در حــال حاضــر در بــازار گوشــت قرمز هــر کیلوگرم گوشــت 
گوســاله راســته 3۷ هــزار تومــان، گوشــت گوســاله ران 35 
هــزار تومــان، گوشــت اســتیکی بــه عنــوان گران تریــن نــوع 

گوشــت قرمــز کیلویــی ۴۷ هــزار تومــان، شــقه بــا گــردن 
ــی  ــرده کیلوی ــت چرخ ک ــان و گوش ــزار توم ــی 3۴ ه کیلوی

3۷ هــزار تومــان عرضــه می شــود. 
ــرم  ــر کیلوگ ــت ه ــالم گوش ــر اق ــان دیگ ــن در می همچنی
مغازه هــای  در  تومــان   6۸00 کیلویــی  مــرغ  گوشــت 
ســطح شــهر بــه طــور متوســط عرضــه 
ــی  ــرغ کیلوی ــه م ــن فیل ــود. همچنی می ش
کــه از گران تریــن انــواع گوشــت مــرغ اســت 

ــت. ــان اس ــزار توم ــی 1۷ ه کیلوی
ــی ۷000  ــرغ کیلوی ــال م ــر، ب ــوی دیگ  از س
تومــان، ســینه مــرغ کیلویــی 12 هــزار و 500 
تومــان، گــردن کیلویــی 3۸00 تومــان قیمــت 

دارد. 
فیلــه  بوقلمــون،  انــواع گوشــت  میــان  در  همچنیــن 
بوقلمــون کیلویــی 22 هــزار تومــان، گوشــت بوقلمــون 
کیلویــی 12 هــزار تومــان و ســاق بوقلمــون 1۸ هــزار تومــان 

عرضــه می شــود. ایســنا

ــازار مســکن  معــاون بانــک مرکــزی از بهبــود شــرایط در ب
خبــر داد و گفــت کــه طــی چنــد مــاه اخیــر، شــاهد بهبــود 
نشــانه ها در بخــش مســکن بودیــم؛ کمــا اینکــه معامــالت 
نیــز در تهــران افزایــش  یافتــه؛ امــا بخــش مســکن 

ــد توجــه اســت. ــان نیازمن همچن
 پیمــان قربانــی افــزود: عمــده فعالیت های 
بانــک مرکــزی در ایجــاد ثبــات در اقتصــاد 
کالن و ایجــاد شــفافیت خالصــه می شــود؛ 
زیــرا تــالش مــا همــواره بــا تأکیــد بــر مهــار 
ــه رشــد اقتصــادی کشــور  ــورم و کمــک ب ت
بــوده اســت. منتهــا بــا توجــه بــه شــرایطی 
کــه کشــور در آن قــرار داشــت و رشــد تــورم 

ــزی  ــک مرک ــرمایه گذاری، بان ــی س ــد منف ــتابان و رش ش
ــا ثبــات کنــد و ســپس بــه  ابتــدا ســعی کــرد محیــط را ب

ــد.  ســمت رشــد ســرمایه گذاری حرکــت کن
وی افــزود: بــر همیــن اســاس در بــدو امــر تقویــت انضباط 
ــن  ــتوری در تعیی ــای غیردس ــتفاده از روش ه ــی و اس مال

 نــرخ ســود بانکــی در بخــش سیاســت پولــی دنبــال 
شد. 

ــد  ــزی کشــور تأکی ــک مرک ــس بان ــاون اقتصــادی رئی مع
کــرد: در حــوزه سیاســت اعتبــاری نیــز هدایــت منابــع بــه 
ســمت فعالیت هــای تولیــدی، تأمیــن ســرمایه در گــردش 
ــی  ــن مال ــود تأمی ــدی، بهب ــای تولی واحده
خــرد خانوارهــا نیــز از دیگــر محورهــای مهــم 

بــود کــه پیگیــری شــد. 
حــوزه  در  همچنیــن  داد:  ادامــه  قربانــی 
ــازار  ــه ب سیاســت های ارزی، ثبات بخشــی ب
یکسان ســازی  بــرای  زمینه ســازی  و  ارز 

ــم.  ــال کردی ــرخ ارز را دنب ن
ــد  ــزی کشــور تأکی ــک مرک ــس بان ــاون اقتصــادی رئی مع
کــرد: در راســتای بهبــود بخــش مســکن، معرفــی ابزارهای 
تســهیالت، کاهــش  افزایــش ســقف  مالــی،  جدیــد 
ــه  ــی از جمل ــع مال ــت مناب ــهیالت و تقوی ــود تس ــرخ س ن
ــن ــاد آنالی ــم. اقتص ــال می کنی ــه دنب ــت ک ــی اس بخش های

ــا اشــاره بــه طلــب حــدود یــک میلیــارد دالری ایــران از  معــاون وزیــر نیــرو ب
ــا  ــده؛ ام ــط بندی ش ــا قس ــی عراقی ه ــی برق ــت: بده ــراق گف ــروی ع وزارت نی
تاکنــون پرداخــت پــول اقســاط بــه تعویــق افتــاده اســت. هوشــنگ فالحتیــان 
ــرات  ــراق، مذاک ــی ع ــای برق ــم بدهی ه ــش حج ــه افزای ــه ب ــا توج ــت: ب  گف
ــده  ــاز ش ــوق آغ ــای مع ــت بدهی ه ــرای پرداخ ــور ب ــن کش ــا ای ــا ب و رایزنی ه
ــن  ــه افزایــش بدهی هــای معــوق، ای ــا توجــه ب ــا اعــالم اینکــه ب اســت. وی ب
بدهی هــا در 10 نوبــت قســط ماهانــه تقســیط شــده، تصریــح کــرد: عــراق ابتــدا 
ــت  ــد دریاف ــون رون ــا هم اکن ــرد؛ ام ــت ک ــی را پرداخ ــاط برق ــت اقس ــد نوب چن

مطالبــات برقــی از ایــن کشــور بــه تعویــق افتــاده اســت. 
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه بــر اســاس توافــق انجام شــده عــراق 
ــده  ــاط تعریف ش ــران را در اقس ــرق ای ــول ب ــون دالر پ ــه 100 میلی ــد ماهان بای
پرداخــت کنــد، اظهــار داشــت: ایــن طلــب بابــت بیــش از یکســال صــادرات برق 
بــه عــراق و ســایر مطالبــات پیشــین بــوده اســت. فالحتیــان بــا بیــان اینکــه 
مذاکــرات جدیــدی بــرای دریافــت حــدود یــک میلیــارد دالر مطالبــات برقــی 
ــه  آغــاز شــده اســت، تاکیــد کــرد: افزایــش حجــم بدهی هــای برقــی عــراق ب
ایــران، هیــچ ارتباطــی بــه تحریــم یــا موانــع انتقــال پــول از طریــق بانک هــای 
خارجــی نــدارد. در همیــن حــال حمیدرضــا عراقــی، مدیــر عامــل شــرکت ملــی 
 گاز و معــاون وزیــر نفــت، اخیــرا بــا اولتیماتــوم جدیــدی خطــاب بــه عراقی هــا

 اعــالم کــرده اســت: در صورتی کــه مطالبــات ســاخت خــط لولــه مشــترک گاز 
را پرداخت نکنند، ایران گازی صادر نخواهد کرد. خبرفارسی

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی بــا انتقــاد از واردات خودروهــای ســاخت 
ــه ایــران، خواســتار پاســخگویی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در  آمریــکا ب
ایــن زمینــه و بازگردانــدن ایــن خودروهــا بــه کشــور مبــدأ صادرکننــده شــدند. 
ــه  ــرد ک ــالم ک ــده اع ــت آم ــه دس ــناد ب ــاس اس ــر اس ــنا، ب ــته ایس ــه گذش هفت
علی رغــم بیانــات صریــح مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر وارد نشــدن کاالهــای 
مصرفــی از آمریــکا، بعضــی خودروهــای ســاخت ایــن کشــور وارد ایــران شــده 
اســت. اطالعــات درج شــده روی ایــن خودروهــا نشــان می دهــد محــل تولیــد 
ــوده اســت. در برچســب اطالعــات نصب شــده روی بعضــی از  ــکا ب آن هــا آمری
ایــن خودروهــا، کلمــه ســاخت آمریــکا درج شــده و عنــوان شــرکت تولیدکننــده 
ــر شــده اســت. افشــا شــدن  ــکا ذک ــدای آمری ــز شــرکت هون ــن خــودرو نی ای
ایــن موضــوع مــوج انتقــاد کارشناســان را بــه دنبــال داشــت. کارشناســانی کــه 
معتقدنــد بــا توجــه بــه کارنامــه ســیاه آمریــکا در ایران ســتیزی در بیــش از نیــم 
قــرن اخیــر، واردات خــودرو از ایــن کشــور برخــالف سیاســت های کالن و منافــع 
ملــی ایــران اســت. در حالی کــه پلیــس راهنمایــی و رانندگــی نیــروی انتظامــی 
ــورای  ــس ش ــدگان مجل ــرده، نماین ــف ک ــا را متوق ــن خودروه ــماره گذاری ای ش
ــه ایــن موضــوع ورود کــرده و خواســتار پاســخگویی مســئوالن  اســالمی نیــز ب
ــای  ــدن خودروه ــه و بازگردان ــن زمین ــارت در ای ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
واردشــده از آمریــکا شــده اند. در ایــن شــرایط مشــخص نیســت تکلیــف 
خریــداران ایــن خودروهــا کــه نمی تواننــد بــرای شــماره گذاری و دریافــت 

پــالک اقــدام کننــد، چیســت ؟ مهــر

معــاون بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه انجــام رفــرم پولــی جــزو 
ــکناس  ــاپ اس ــت: چ ــت، گف ــزی اس ــک مرک ــدت بان ــای درازم  برنامه ه
ــد، اصــالح نظــام حســابداری و قوانیــن، پیش نیازهــای  و مســکوک جدی
حــذف صفــر از پــول ملــی اســت. پیمــان قربانــی در جمــع خبرنــگاران از 
برنامــه درازمــدت بانــک مرکــزی بــرای حــذف صفــر از پــول ملــی خبــر داد 
و گفــت: رفــرم پولــی چنــد ســال پیــش مطــرح شــد و تــا حــد زیــادی نیز 

پیــش رفــت؛ امــا بــه دلیــل شــرایط تورمــی، متوقــف شــد. 
ــزی  ــک مرک ــش روی بان ــث پی ــزود: در مباح ــزی اف ــک مرک ــاون بان مع
ــه  ــه ب ــن زمین ــی در ای ــرار دارد و مطالعــات مفصل ــی ق موضــوع رفــرم پول
انجــام رســیده اســت؛ امــا پیش نیازهایــی دارد کــه حتمــا بایــد بــه دقــت 
ــه  بررســی شــود. وی تصریــح کــرد: بــدون شــک در آینــده کشــور نیــاز ب
رفــرم پولــی دارد؛ ولــی اینکــه هم اکنــون برنامــه ای وجــود داشــته باشــد 
ــی  ــه گفتــه قربان کــه در اســرع وقــت اجرایــی گــردد، این طــور نیســت. ب
ــر  ــرای تغیی ــرای اج ــترده ای ب ــی گس ــادی و آمادگ ــات اقتص ــوع ثب موض
شــکل پولــی الزم اســت؛ بــه نحــوی کــه بایــد چــاپ اســکناس و مســکوک 
جدیــد صــورت گرفتــه و نظــام حســابداری کشــور و قوانیــن اصــالح شــود؛ 
ــه هــر حــال اجــرای ایــن سیاســت، مجموعــه پیش نیازهایــی دارد کــه  ب
ــه  ــن زمین ــزی در ای ــک مرک ــد بان ــر الزم باش ــت و اگ ــر اس ــه زمان ب البت
ــدام  ــه داد: اق ــزی ادام ــک مرک ــاون بان ــرد. مع ــد ک ــانی خواه اطالع رس

ــرای حــذف صفــر از پــول ملــی در دســتور کار نیســت. ایســنا عاجــل ب

عراقیها،پولبرقایرانرانمیدهند

هر ایرانی، ۴.۵ کارت بانکی
قضــاوی، معــاون وزیــر اقتصــاد، بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه اینکــه دولــت و مجلــس واحــد پولــی را تغییــر دهنــد، گفــت: تعــداد 

کارت هــای بانکــی بــه ۳۳۰ میلیــون فقــره در ســال جــاری رســیده کــه ســرانه آن ۴.۵ کارت بــه ازای هــر نفــر اســت.

در قاب تصویر

حذفسهصفر،برنامهدرازمدتبانکمرکزیانتقادمجلسازوارداتخودروهایساختآمریکا

حتما بخوانید!
۳وعده قطع واردات بنزین محقق می شود؟ پنجشنبه  13  آبان ماه  1395

ـــمـــاره 290 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع اجاق گاز در بازار )تومان(

اجاق برقی دو شعله 
302202 پرینسس

 اجاق گاز رومیزی 
3 شعله سپانو

95,000

 اجاق گاز 5 شعله 
صفحه رو 5003 رزگاز

697,000

اجاق گاز توکار 5 شعله 
D9X-1-P910 الجرمانیا

1,275,000

اجاق گاز 5 شعله 
امریکانا الجرمانیا

4,525,000

اجاق گاز 5 شعله مدرن 
 LGAD9UFHSWH

الجرمانیا
3,060,000

اجاق گاز 5 شعله تیفانی 
 Y95C81X استیل

الجرمانیا
2,940,000

255,000

جویندگانکار

یکهفتهایکارپیدامیکنند،اگر...
مدیــر کل دفتــر هدایــت نیــروی 
کار  وزارت  کاریابی هــای  و  کار 
می گویــد: دلیــل اینکــه بســیاری 
ــان  ــگان مدت زم از دانش آموخت
زیــادی را بــرای پیــدا کــردن کار 
مناســب صرف می کنند، نداشــتن 
مهــارت اســت؛ در حالــی کــه 
ــند  ــته باش ــی الزم را داش ــی و تخصص ــای فن ــر مهارت ه اگ
یــک هفتــه ای کار پیــدا می کننــد. محمــد اکبرنیــا اظهــار کــرد: 
امــروز حجــم ورود دانش آموختــگان بیــکار نســبت بــه 
ــه  ــا ب ــب نگاه ه ــت و غال ــاد اس ــیار زی ــه بس ــکاران دیپلم بی
ســمت مشــاغل اداری و پشــت میزنشــینی اســت؛ در صورتی 
ــارت  ــالح مه ــه س ــان ب ــگان و کارجوی ــر دانش آموخت ــه اگ ک
ــرای کار یــک  مجهــز باشــند، حداکثــر مــدت انتظــار آن هــا ب
دانش آموختــگان   اینکــه  بیــان  بــا  وی  اســت.  هفتــه 
ــتند  ــغلی نیس ــر ش ــت در ه ــه فعالی ــر ب ــگاهی حاض دانش
خاطرنشــان کــرد: متاســفانه ســرمایه گذاری مناســبی در 
ــا  ــد ب ــه و بای ــورت نگرفت ــان ص ــتغال جوان ــور روی اش کش
اتخــاذ سیاســت های شایســته ایــن بســتر را فراهــم کنیــم. 
مدیــر کل دفتــر هدایــت نیــروی کار و کاریابی هــای وزارت کار 
ــر  ــا قط ــکاری ب ــای هم ــای تفاهم نامه ه ــه امض ــاره ب ــا اش  ب
و امــارات گفــت: ایــن تفاهم نامه هــا بــه دلیــل بعضــی 
اختالفــات سیاســی، همچنــان در مرحلــه توافــق باقــی مانــده 
و اجرایــی نشــده اســت کــه از ســرگیری مذاکــرات نیازمنــد 
بهبــود روابــط دیپلماتیــک اســت. وی دربــاره کشــورهایی کــه 
ــدارد، گفــت: پیش بینــی شــده  ــران در آن هــا وابســته کار ن ای
ــا  ــارج ی ــران در خ ــولگری های ای ــد کنس ــا تأیی ــر ب ــن ام ای
ــی  ــی و مهندس ــات فن ــدگان خدم ــن صادرکنن ــد انجم تأیی

ساماندهی شود.

وعدهقطعوارداتبنزین

محققمیشود؟
آمارهــا می گوینــد ایــران حــدود 3۷ ســال اســت کــه بنزیــن 
وارد می کنــد. وارداتــی کــه طبــق گفتــه مســئوالن وزارت نفــت 
قــرار اســت بــا تکمیــل پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس تــا 
ــق  ــه در تحق ــده ای ک ــود. وع ــف ش ــال 13۹6 متوق ــان س پای
ــه  ــه زنگن ــه گفت ــود دارد. ب ــر وج ــا و اگ ــردن آن، ام ــدا ک پی
بــه زودی شــاهد بهره بــرداری از فــاز نخســت پاالیشــگاه 
ــار  ــورو ۴، چه ــن ی ــر بنزی ــون لیت ــه 12 میلی ــد روزان ــا تولی  ب
و نیــم میلیــون لیتــر گازوئیــل یــورو ۴، روزانــه یــک میلیــون 
لیتــر نفــت ســفید یــورو ۴ و یــک میلیــون و 300 هــزار لیتــر 
ــت  ــا ظرفی ــود. ب ــم ب ــورو ۴ خواهی ــی( ی ــع )ال پی ج گاز مای
ــورو ۴  ــا کیفیــت ی ــه 36 میلیــون لیتــر بنزیــن ب  تولیــد روزان
و 5، مجمــوع تولیــد بنزیــن در کشــور بــه بیــش از 100 میلیون 
لیتــر در روز خواهــد رســید. فرآورده هــای تولیــدی ایــن 
ــد داشــت  ــورو ۴ و 5 خواهن پاالیشــگاه همگــی اســتاندارد ی
و بــا تکمیــل ایــن پاالیشــگاه ایــران بــه جرگــه صادرکننــدگان 
ــت در  ــر نف ــوی وزی ــث از س ــن مباح ــدد. ای ــن می پیون بنزی
ــل  ــر عام ــی، مدی ــه ریاح ــه گفت ــه ب ــد ک ــرح ش ــی مط حال
شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی، در حــال حاضــر 

ــود. ــن وارد می ش ــر بنزی ــون لیت ــه 11 میلی روزان

صادراتمشروطپرتقالونارنگی
در حالــی کــه طــی ســال های اخیــر همــواره واردات مرکبــات 
بــه کشــور ممنــوع بــود، وزیــر جهــاد کشــاورزی طــی نامــه ای 
بــه وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت اعــالم کــرد کــه در 
ــوالت واردات  ــن محص ــرم از ای ــه کیلوگ ــادرات س ــورت ص ص
یــک کیلوگــرم از آن هــا از نیمــه اردیبهشــت ماه تــا نیمــه 
ــد  ــد دی ــه بای ــد ک ــد ش ــده آزاد خواه ــال آین ــهریورماه س ش
ــم  ــرای تنظی ــی ب ــازار، عامل ــر ب ــازار در براب ــت ب ــن سیاس ای
بــازار مرکبــات می شــود یــا گرانی شــان؟ ایــن سیاســت 
گرچــه ممکــن اســت ســبب افزایــش چنــد برابــری صــادرات 
پرتقالــی شــود کــه طــی نیمــه نخســت امســال بیــش از 25 
ــب  ــد موج ــا می توان ــت، ام ــرده اس ــدا ک ــش پی ــر افزای براب
 کمبــود پرتقــال و افزایــش قیمــت آن شــود؛ چــرا کــه دالالن 
و واســطه ها همــواره بــه دنبــال بهانــه بــرای افزایــش 
ــژه میوه هــا  ــف به وی قیمــت و گرانفروشــی محصــوالت مختل
بوده انــد و ایــن عامــل می توانــد بهانــه ای بــرای آن هــا شــود. 
ــدن  ــت، مع ــاورزی و وزارت صنع ــاد کش ــن وزارت جه  بنابرای
ــی  ــف بازرگان ــز وظای ــون تمرک ــر اســاس قان ــه ب و تجــارت ک
بخــش کشــاورزی هــر یــک وظایفــی در زمینــه  تنظیــم تولیــد 
و بــازار انــواع محصــوالت کشــاورزی از جملــه میــوه بــر عهــده 
ــاورزی  ــوالت کش ــادرات محص ــد ص ــر می خواهن ــد، اگ دارن
کــه حاصــل دســترنج تولیدکننــدگان اســت افزایــش یابــد تــا 
درآمــدی بیشــتر نصیــب تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان شــود 
ــز کنتــرل  ــازار ایــن محصــوالت نی ــا ب ــد مراقــب باشــند ت  بای
و تنظیــم شــود تــا مصرف کننــدگان متضــرر ایــن درآمدزایــی 

ارزی بیشــتر کشــور نباشــند.

اجرایاستانداردنانسنتی

باوزارتبهداشتاست
ــدن  ــالغ نش ــنتی از اب ــان س ــوزه ن ــاالن ح ــه فع ــی ک در حال
ــازمان  ــس س ــد، رئی ــر می دهن ــنتی خب ــان س ــتاندارد ن اس
ــر  ــنتی را ب ــان س ــتانداردهای ن ــرای اس ــتاندارد اج ــی اس مل
ــان  ــا بی ــره پیروزبخــت ب ــده وزارت بهداشــت دانســت. نی عه
اینکــه تدویــن اســتانداردهای نــان ســنتی انجــام شــده 
ــان  اســت، گفــت: شــورای ســالمت اجــرای اســتانداردهای ن
ســنتی را بــر عهــده وزارت بهداشــت گذاشــته و تصمیــم بــرای 
ابــالغ آن هــم بــر عهــده ایــن وزارتخانه اســت کــه البتــه اکنون 
ــا  ــرد؛ ام ــی از نانوایی هــا صــورت می گی بازرســی های مقدمات
هنــوز ایــن وزارتخانــه رســما اجبــاری بــودن اســتانداردها برای 

ــان ســنتی را اعــالم نکــرده اســت.  ن
وی ادامــه داد: ســازمان اســتاندارد بــرای نــان ســنتی چندیــن 
ســال اســت کــه اســتاندارد خــود را بــه وزارت بهداشــت تحویل 
ــه تجدیدنظــر آن هــم در ســال گذشــته انجــام شــد؛  داده ک
امــا از اینجــا بــه بعــد، مهــم اجــرای ایــن استانداردهاســت کــه 
خــود مــا هــم کمــک می کنیــم و بــا اینکــه وظیفــه ای نداریــم 

ــم. ــی می کنی ــی ها را همراه بازرس

سفروزیرتعاون،کارورفاهاجتماعی

بهاصفهان
علــی ربیعــی، بــرای افتتــاح 
طرح هــای  از  بهره بــرداری  و 
ــن  ــی در ذوب آه ــعه ای مل توس
بــه اصفهــان ســفر خواهــد کــرد. 
ــح روز  ــه صب ــن مراســم ک در ای
پنجشــنبه در ذوب آهــن اصفهان 
برگــزار می شــود، ســه پــروژه 
ــدف  ــا ه ــارد دالر ب ــزار و ۷2۸ میلی ــار 1 ه ــا اعتب توســعه ای ب
تولیــد یــک میلیــون تــن شــمش فــوالدی در ســال، تولیــد 
ــد  ــوالدی و تولی ــنگین ف ــع س ــل و مقاط ــن ری ــزار ت ۴50 ه
فــوالد خــام کیفــی افتتــاح و بهره بــرداری می شــود. همچنیــن 
افتتــاح و بهره بــرداری ســه پــروژه زیســت محیطی بــا هــدف 
کاهــش غبــار خروجــی کنورتــور بــا حــد اســتاندارد و امــکان 
اســتفاده از 220 متــر مکعــب بــر ســاعت پســاب زرین شــهر 
و صرفه جویــی روزانــه ۸00 متــر مکعــب آب بــا بیــش از 1۹3 
ــه  ــن برنام ــد. در ای ــد ش ــام خواه ــار انج ــارد دالر اعتب میلی
کلنگ زنــی واحــد تزریــق پــودر زغــال بــه کــوره بلندهــا بــا 50 
ــد  ــه تولی ــش هزین ــور کاه ــه منظ ــار و ب ــال اعتب ــارد ری میلی
جهــت کاهــش مصــرف کک در کــوره بلندهــا بــه کمتــر از 20 
ــت  ــش ظرفی ــذاب و افزای ــدن م ــن چ ــر ت ــر ه ــرم ب کیلوگ

تولید، پیش بینی شده است.

مالکیتبیشاز9سیمکارتممنوع
مصوبــات کمیســیون تنظیــم مقــررات بــر ایــن نکتــه تاکیــد 
دارد کــه هــر مشــترک در نهایــت می توانــد ۹ ســیم کارت بــه 
ــه  ــن کلی ــق قوانی ــر طب ــد. از ســوی دیگ ــت کن ــود ثب ــام خ ن
از جملــه  یــک ســیم کارت  بــه  مربــوط  مســئولیت های 
مســئولیت سوءاســتفاده های احتمالــی از آن بــر عهــده 
مالــک خــط اســت. بــر ایــن اســاس، اطــالع از تعــداد دقیــق 
ســیم کارت هایی کــه در هــر اپراتــور بــه نــام فــرد ثبــت شــده 

ــت. ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی از اهمی

راهاندازیقطارمسافری

درمسیرکرمان-زاهدان
ــس  ــدان و بالعک ــان - زاه ــیر کرم ــافری در مس ــار مس قط
راه انــدازی شــد. قطــار مســیر کرمــان - زاهــدان از نــوع 
واگــن دو طبقــه و بــا ظرفیــت ۴32 نفــر اســت؛ بهــای بلیــت 
ــال اســت  ــزار ری ــر 163 ه ــر نف ــرای ه ــار ب ــن قط یکســره ای
کــه بــا تخفیــف حــدود 15 درصــدی، 1۴0 هــزار ریــال عرضــه 

می شــود. 
ــه از  ــاعت 15 و ۴0 دقیق ــه روزه س ــه هم ــار دو طبق ــن قط ای
کرمــان بــه ســمت زاهــدان و ســاعت ۴ و 30 دقیقــه صبــح از 

ــد. ــه ســمت کرمــان حرکــت می کن زاهــدان ب

اقتصادمقاومتی،راهکارخروجازرکود
حمیدرضــا فوالدگــر، عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن 
مجلــس، اجــرای دقیــق سیاســت های اصــل ۴۴ و قوانیــن 
ــرای  ــه همــراه عــزم جــدی دولــت و مســئوالن ب مرتبــط را ب
خــروج از رکــود و رفــع موانــع تولیــد، مهم و اساســی دانســت. 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان دســتور ب ــر در نطــق می حمیدرضــا فوالدگ
 وضعیــت اقتصــادی کشــور همچنــان در حالــت رکــود اســت 
ــع  ــد، صنای ــژه در حوزه هــای تولی ــت به وی ــن وضعی گفــت: ای
کوچــک و متوســط پروژه هــای عمرانــی و بعضــی حوزه هــای 
ــروش  ــش ف ــوان افزای ــد. نمی ت ــم می آی ــه چش ــی ب خدمات
ــرخ رشــد اقتصــادی  ــه مثبــت شــدن ن نفــت را کــه منجــر ب
ــروج از  ــانگر خ ــده، نش ــته ش ــال های گذش ــه س ــبت ب نس
رکــود در اقتصــاد دانســت. بــه گفتــه فوالدگــر، هنــوز بیــش از 
60 درصــد واحدهــای تولیــدی در صنایــع کوچــک و متوســط 
غیرفعــال و راکــد هســتند و نــرخ بیــکاری و خالــص اشــتغال 
ــرای  ــرایط اج ــن ش ــذا در ای ــدارد. ل ــی ن ــت مثبت ــز وضعی نی
دقیــق سیاســت های اصــل ۴۴ و قوانیــن مرتبــط بــه همــراه 
عــزم جــدی دولــت و مســئوالن در خــروج از رکــود و ســهولت 
ــع آن  ــع موان ــرمایه گذاری و رف ــت از س ــب و کار و حمای کس
ــروج از  ــرای خ ــی ب ــکاری اساس ــات، راه ــد و خدم در تولی
ــی  ــرمایه گذاری خارج ــه داد: س ــر ادام ــت. فوالدگ ــود اس  رک
و جلــب مشــارکت آن هــا در صنعــت نفــت، فــوالد، خــودرو و 
عرصه هــای دیگــر بــه شــرطی بــه نفــع کشــور و منافــع ملــی 
اســت کــه منجــر بــه انتقــال فنــاوری و افزایــش تولیــد ملــی 
ــل  ــزاری داخ ــخت افزاری و نرم اف ــت س ــتفاده از ظرفی و اس
ــره وری  ــای به ــا ارتق ــز ب ــی نی ــدگان داخل ــا تولیدکنن ــد ت باش
بــا کیفیــت در تولیــد و خدمــات پــس از فــروش و منطقــی 
کــردن قیمت هــا، آمــاده رقابــت در عرصه هــای جهانــی 

باشــند.

دودشتممنوعهاستانیزد

دروضعیتبحرانی
ــت های  ــه دش ــاره ب ــا اش ــوه ب ــع آب ابرک ــس اداره مناب رئی
 ابرکــوه و یــزد - اردکان بــه عنــوان دو دشــت ممنوعــه اســتان

ــع  ــی ایــن دو منب ــر مکعب ــارد مت از کســری بیــش از 5 میلی
اصلــی آب اســتان خبــر داد. محمدحســین باقــری بــا 
تشــریح عملکــرد شــش ماهــه نخســت اداره منابــع آب 
شهرســتان ابرکــوه اظهــار کــرد: دشــت ابرکــوه و دشــت یــزد 
- اردکان، دو دشــت ممنوعــه و بحرانــی اســتان یــزد هســتند. 
 افــت ســطح آب، هجــوم الیــه آب شــور و فرونشســت 
و فروچاله هــا، وضعیــت ایــن مناطــق را بــا شــرایطی بحرانــی 
ــا  ــور ب ــت مذک ــت: دو دش ــت. وی گف ــاخته اس ــه س مواج
ــی  ــر مکعــب، یعن ــارد مت ــر 5 میلی ــغ ب ــی بال کســری تجمع
حــدود ۷0 درصــد کســری مخــزن کل اســتان یــزد را شــامل 
ــده  ــرای آین ــدی ب ــدی ج ــد، تهدی ــن رون ــه  ای ــده و ادام ش
ســاکنان ایــن مناطــق محســوب می شــود. رئیــس اداره 
منابــع آب ابرکــوه ادامــه داد: در همیــن راســتا، دشــت ابرکــوه 
ــرح  ــرای ط ــه اج ــور در زمین ــوت کش ــت پایل ــزو ۸6 دش ج
ــرد:  ــان ک ــت. وی بی ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــا و تعادل بخش احی
 از ابتــدای ســال 13۹5 تاکنــون، ضمــن توقیــف 15 دســتگاه 
ــه  ــردن ۹ حلق ــر ک ــه پ ــدام ب ــاز، اق ــاری غیرمج و ادوات حف
ــه 15  ــات و انســداد دهان چــاه غیرمجــاز، جمــع آوری منصوب
حلقــه چــاه غیرمجــاز و تقلیــل آبدهــی بــه میــزان ۷۴ لیتــر 

ــه شــده اســت. در ثانی

بهبودشرایطدربازارمسکنکاهشقیمتگوشتومرغدربازارمصرف
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حتما بخوانید!
سه شنبه های بدون خودروی ...

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانسرویس در شهر

ــتای  ــیج در راس ــر بس ــدس و کوث ــت المق ــردان بی 84 گ
نظامــی  تــوان  ایجــاد  رزمــی،  آمادگی هــای   ایجــاد 
دفــاع از کــوی و بــرزن و عملیــات امــداد و نجــات 
در رزمایــش »الــی بیــت المقــدس« حضــور دارنــد. 
در  صاحب الزمان)عــج(  ســپاه  فرمانــده  جانشــین 
ــل  ــه دلی ــان ب ــت: 13 آب ــن گف ــای وط ــا کیمی ــو ب گفت وگ
اتفاقاتــی کــه در طــول تاریــخ معاصــر در آن روی داده 
ماننــد شــهادت دانش آمــوزان در اعتــراض بــه رژیــم 
 پهلــوی در ســال 56، تبعیــد امــام)ره(  در ســال 42 
ــه عنــوان یــک  و تســخیر النــه جاسوســی در ســال 58، ب
ــه  ــران شــکل گرفت ــت ای ــر مل ــوم هللا در خاط ــی و ی روز مل
ــا شــیطان  ــه ب ــن روز، مقابل ــن موضــوع در ای ــه مهم تری ک

ــزرگ آمریکاســت. ب
ــن  ــم در ای ــاق مه ــه اتف ــزود: س ــدا اف ــی ف ــردار مجتب  س
روز ظرفیتــی ایجــاد کــرده کــه هــر ســاله بــه عنــوان 
استکبارســتیزی شــناخته می شــود و بــا توجــه بــه تاکیــد 
ــر  ــاد کبی ــاب جه ــه هللا( در ب ــم رهبری)حفظ ــام معظ  مق
ــم  ــن مراس ــمن، ای ــداف دش ــل اه ــتادگی در مقاب و ایس
از ویژگی هــای خاصــی برخــوردار اســت. وی بــا بیــان 
بســیج  و کوثــر  المقــدس  بیــت  84 گــردان   اینکــه 
در راســتای ایجــاد آمادگی هــای رزمــی، ایجــاد تــوان 
امــداد  عملیــات  و  بــرزن  و  کــوی  از  دفــاع   نظامــی، 
ــور  ــدس« حض ــت المق ــی بی ــش »ال ــات در رزمای و نج
رزمایش هــا ایــن  برگــزاری  کــرد:  تصریــح   دارنــد، 

ــتکبار  ــام اس ــکا  و نظ ــا آمری ــه ب ــای مقابل ــی از راه ه  یک

و حفــظ آمادگــی نیرو هــای مســلح اســت کــه بســیج  نیــز 
از آن مســتثنی نیســت. ســردار فــدا تاکیــد کــرد: یکــی از 
ظرفیت هــای مهــم بســیج، ایجــاد آمادگــی رزم و آمادگــی 
گردان هــای  و  پایگاه هــا  حوزه هــا،  اســت.  جســمانی 
مختلــف در طــول ســال، برنامه هــای مختلفــی در راســتای 
افزایــش آمادگــی و تــوان رزم خــود اجــرا می کننــد؛ 
فراخوانی هــای 8 ســاعته،  انســجام،  از جملــه حفــظ 

ــت  ــا ظرفی ــه این ه ــه هم ــر، ک ــن تی ــاعته و میادی 24 س
تمرینــش در رزمایش هــای مختلفــی اســت کــه بــه 

مناســبت های گوناگــون برگــزار می شــود.
جانشــین فرمانــده ســپاه صاحب الزمان)عــج( تاکیــد کــرد: 
رزمایش هــای »الــی بیــت المقــدس« بــا هــدف افزایــش 
تــوان نظامــی و آمادگــی نظامــی گردان های بیــت المقدس 
ــف از  ــای مختل ــا آموزش ه ــراه ب ــود و هم ــام می ش انج

ــداد و نجــات ــات ام ــرزن، عملی ــوی و ب ــاع از ک ــل دف  قبی
عملیــات کمیــن و ضــد کمیــن و ســایر تاکتیک هــای 

منســجم  برنامه ریــزی  بــا  کــه  اســت   مختلفــی 
و طرح ریــزی در تعــدادی از نواحــی اســتان اجــرا خواهــد 
ــن  ــا نویدبخــش ای ــه این ه ــت: هم ــدا گف شــد. ســردار ف
اســت کــه مــردم مــا و بســیجیان مــا، پشــت ســر مقــام 
ــامی  ــوری اس ــام جمه ــا نظ ــراه ب ــری و هم ــم رهب معظ
 آمــاده  حفــظ، حراســت و نگهبانــی از دســتاوردها، امنیــت 
و آرامــش و اســتقال و عظمــت جمهــوری اســامی 
هســتند و نســبت بــه تجدیــد میثــاق بــا آرمان هــای 
حضــرت امــام و همچنیــن تجدیــد بیعــت بــا مقــام معظــم 
ــد و بخشــی از آن هــا  ــه می آین ــه صحن ــن روز ب ــری ای رهب
ــردم در  ــاد م ــه آح ــا هم ــراه ب ــجم هم ــورت منس ــه ص ب

ــرد.  ــد ک ــرکت خواهن ــان ش ــم روز 13 آب مراس
ــا  ــح روز 13 ب ــدس« از صب ــت المق ــی بی ــش »ال  رزمای
حوزه هــا  در  بســیجی  نیروهــای  حضــور  و   فراخوانــی 
ــی  ــتقرار اصل ــز اس ــمت مراک ــه س ــت ب ــا و حرک و پایگاه ه

شــروع خواهــد شــد.
ــود  ــدار خ ــگاه اقت ــی و صبح ــه در راهپیمای ــس از اینک  پ
ــر اســاس برنامه هــا و برنامه ریزی هــای  ــد، ب شــرکت کردن

معین شــده در کاس هــای تاکتیکــی، عملیاتــی و نظامــی 
ــدان  ــرکت در می ــن ش ــد. در روز دوم ضم ــرکت می کنن ش
تمریــن  دیده شــده  آموزش هــای  بــه  نســبت   تیــر 

و بازآمــوزی صــورت می پذیــرد و در بعدازظهــر جمعه برنامه 
 خاتمــه می یابــد و نیروهــا بــه محل هــای خــود بازخواهنــد 

گشت.

ثبت  61 زمین لرزه طی 14 روز حوالی زرند
مرکــز لرزه نــگاری کشــوری در 
ــرده از  ــوان ک ــود عن ــزارش خ گ
روز  دقیقــه   40 و   18 ســاعت 
پنجشــنبه مــورخ 29 مهرمــاه تــا 
ســاعت 9 روز چهارشــنبه 12 آبان ماه 
ــی  ــرزه را حوال ــداد 61 زمین ل تع
شــهر زرنــد واقــع در اســتان کرمان 
 ثبــت و تعییــن مــکان کرده انــد کــه از میــان ایــن زمین لرزه هــا
بزرگ تریــن آن بــه ترتیــب 4.9، 4.7 و 4.5 ریشــتر بوده اســت. 
ــده  ــل های شناخته ش ــی از گس ــه های زمین شناس ــق نقش طب
ــن  ــان اشــاره کــرد. ای ــه گســل کوهبن ــوان ب ــه، می ت ــن ناحی ای
ــا راســتای عمومــی  ــا طــول حــدود 223 کیلومتــر و ب گســل ب
شــمال غربــی – جنــوب شــرقی، دارای قطعــات مختلفــی بــا 
شــیب های متفــاوت بــوده و در شــمال کرمــان در پــای 
ــد  ــهر زرن ــی از ش ــه کم ــد، در فاصل ــرق زرن ــته کوه های ش رش
قــرار دارد. در اطــراف ایــن گســل زمین لرزه هــای بســیاری 
ــای  ــه زمین لرزه ه ــوان ب ــه می ت ــن جمل ــه از ای ــده ک ــت ش ثب
تاریخــی ســال های 1864 و 1875 میــادی بــا بزرگی 6 ریشــتر 
اشــاره کــرد. زمین لــرزه اســفندماه ســال 1383 شمســی 
ــا بزرگــی 6.4 ریشــتر نیــز در حوالــی ایــن  )2005 میــادی( ب
ــتگی  ــه شکس ــد رخ داد ک ــدک زرن ــی هج ــل و در نزدیک گس
ســطحی آن دارای رونــدی تقریبــا شــرقی – غربــی و متفــاوت 

از روند اصلی گسل کوهبنان در این ناحیه بود.

استاندار یزد خبر داد:

 پرداخت 482 میلیارد تومان تسهیالت 

به واحدهای تولیدی
اســتاندار یــزد بــا بیــان اینکــه اقدامــات توســعه ای دولــت تدبیــر 
ــردم اســت  ــد م ــز دی ــزد شــفاف و در مرک ــد در اســتان ی  و امی
از پرداخــت 482 میلیــارد تومــان تســهیات بــرای رونــق 
واحدهــای تولیــدی اســتان خبــر داد. ســیدمحمد میرمحمــدی 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــالروز 13 آب ــت س ــن گرامیداش ضم
اســتان یــزد تحــت ســه عنــوان دارالعبــاده، دارالعــم و حســینیه 
ایــران شــناخته می شــود، اظهــار کــرد: مهم تریــن مشــکل 
ــت.  ــود آب اس ــی و کمب ــالی های پی درپ ــزد خشکس ــتان ی اس
ــزد  ــتان ی ــای اس ــا و توانمندی ه ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش وی ب
گفــت: 8 محــور بــرای توســعه بیــش از پیــش اســتان مدنظــر 
ــه آب، گردشــگری  ــوط ب ــه شــامل مباحــث مرب ــه ک ــرار گرفت ق
ــرژی  ــادن، ان ــع و مع ــاوری، صنای ــم و فن ــر، عل ــگ و هن فرهن
خورشــیدی، بهداشــت و درمــان و محیــط زیســت و منابــع 

ــت.  ــی اس طبیع
ــتان  ــت در اس ــده دول ــات انجام ش ــزود: اقدام ــدی اف میرمحم
ــوان  ــت عن ــی تح ــهریور 94 در کتاب ــا ش ــهریور 92 ت ــزد از ش ی

ــت. ــده اس ــان ش ــن و بی ــر، تدوی ــان تدبی ــاب ارمغ کت

اخبار کوتاه

 سه شنبه های بدون خودروی اصفهان 

تجربه موفق ملی

مردمــی  پویــش  بــه گــزارش 
ــرح  ــان، ط ــهر اصفه ــک ش ترافی
خــودرو  بــدون   سه شــنبه های 
و پیــاده راه کــردن خیابــان چهارباغ 
عباســی شــهر اصفهان در نخستین 
محیــط  ســمن های  جشــنواره 
زیســتی کشــور بــه عنــوان تجربــه 
موفــق ملــی برگزیــده شــد. مراســم تقدیــر از برگزیــدگان ایــن 
ــور  ــاون رئیس جمه ــکار، مع ــه ابت ــا حضــور معصوم  جشــنواره ب
و رئیــس ســازمان محیــط زیســت و محمــد درویــش، مدیــر 
کل مشــارکت های مردمــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
در مرکــز همایش هــای بین المللــی ایــن ســازمان برگــزار شــد. 
ــط  ــق ســمن های محی ــات موف در نخســتین جشــنواره، تجربی
زیســتی، گردشــگری پایــدار و انجمن هــا، پویــش مردمــی 
ترافیــک شــهر اصفهــان بــا طــرح سه شــنبه های بــدون خــودرو 
و پیــاده راه شــدن خیابــان چهاربــاغ عباســی بــه عنــوان تجربــه 
موفــق ملــی مــورد تقدیــر قــرار گرفــت. در ایــن جشــنواره 109 
تجربــه بــه دبیرخانــه ارســال و در نهایــت بــه تجربــه موفــق ایــن 

جشنواره لوح تقدیر و تندیس ویژه اهدا شد. 
ــای  ــن تجربه ه ــا ای ــود ت ــم ش ــه الزم فراه ــت زمین ــرار اس ق
موفــق در نمایشــگاه بین المللــی محیــط زیســت کــه اســفندماه 

ــد. ــژه حضــور یابن ــه صــورت وی ــزار می شــود، ب برگ
 در متــن تقدیــر معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان 
ــان  ــهر اصفه ــک ش ــی ترافی ــش مردم ــت از پوی ــط زیس محی
آمــده اســت: انتخــاب بهتریــن تجربه هــای میدانــی کنشــگران 
مدنــی کشــور بــا ایــن نــگاه شــکل گرفــت کــه در گوشــه و کنــار 
ــا  ــین، ام ــایان تحس ــای ش ــا و تاش ه ــز، طرح ه ــران عزی ای
ــی  ــت؛ طرح های ــکل گیری و اجراس ــال ش ــام، در ح ــب گمن اغل
ــمارتری ــان پرش ــد ایرانی ــرض دی ــد در مع ــد و بای ــه می توان  ک

ــدگان  ــت و نماین ــط زیس ــوزه محی ــاالن ح ــن فع ــژه در بی به وی
تشــکل های مردم نهــاد قــرار گیــرد. 

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت خــود را موظــف دانســته بــا 
ــمن های  ــق س ــای موف ــنواره تجربه ه ــتین جش ــزاری نخس برگ
محیــط زیســتی، گردشــگری پایــدار و انجمن هــای دانشــجویی 
از مدافعــان و حافظــان بی ادعــای عرصــه محیــط زیســت 

قدردانــی کنــد. 
جشــنواره  ایــن  داوران  محتــرم  هیئــت  اعــام  بــر  بنــا    
ــرح  ــرای ط ــا اج ــی ب ــاغ عباس ــردن چهارب ــدار ک ــرح پیاده م ط
سه شــنبه های بــدون خــودرو بــه یمــن اهتمــام ویــژه و ضریــب 
ــور  ــت کش ــط زیس ــت از محی ــه در حفاظ ــمندی ک ــر ارزش تأثی
ــنبه های  ــرح سه ش ــت. ط ــده اس ــام ش ــده اع ــته، برگزی داش
بــدون خــودرو از مــرداد امســال و بــه همــت پویــش مردمــی 
ــف  ــتگاه های مختل ــکاری دس ــا هم ــان ب ــهر اصفه ــک ش ترافی

ــی شــده اســت. ــان اجرای شــهر اصفه

گزارش

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا صــدور پیامــی، مــردم 
بــه  را  به ویــژه دانش آمــوزان و دانشــجویان اســتان  و 

ــرد. ــوت ک ــان دع ــی 13 آب حضــور گســترده در راهپیمای
 در بخشــی از متــن پیــام قاســم ســلیمانی دشــتکی آمــده 

اســت: 13 آبــان، روز اعــام پایــداری ملــت 
سلحشــور ایــران ســرافراز در برابــر شــیطان 
ــد برگ هــای  ــکا و نقطــه پیون ــزرگ آمری ب
ایــران  ملــت  آزادی  تاریــخ  از  زرینــی 
ــای  ــه قدرت ه ــه نشــان داده هم اســت ک
پوشــالی  و  پــوچ  درون  از  شــیطانی 

ــتند.  هس
یــوم هللا 13 آبــان، روز تقابــل انســانیت و آزادگــی در برابــر 
ــت  ــتعمارگرانی اس ــتکبران و اس ــی مس ــای ذات خصلت ه
کــه در اندیشــه ســیاه خــود ظلــم و بی عدالتــی را لبــاس 
ــب  ــان را فری ــردم جه ــن م ــا ذه ــانیده اند ت ــن پوش رنگی
دهنــد و دریغــا کــه آزاداندیشــان و آزادی خواهــان واقعــی 

ــان، روز  ــد. مراســم 13 آب ــب بخورن ــا فری ــن حیله ه ــا ای ب
ــی  ــا زمان ــن روز ت ــت و ای ــر آمریکا«س ــرگ ب ــزرگ »م ب
ــکا  ــه آمری ــوی ظالمان ــتکباری و خ ــت های اس ــه سیاس ک
 علیــه ایــران و ســایر کشــورها و دولت هــای مســتقل 
آزادی خــواه و عزت طلــب ادامــه دارد، بایــد 
بــه طــور مســتمر برگــزار شــود. ایــن روز 
ــه در  ــت ک ــیدی اس ــوزان رش ــادآور دانش آم ی
ســال 1357 کاس درس مبــارزه بــا اســتکبار 
خــود را در خیابان هــا برگــزار کردنــد و در برابــر 
دژخیمــان رژیــم شــاه، شــور و شــعور انقابــی 
و هویــت ایمانــی خویــش را بــه نمایــش 
گذاشــتند. 13 آبــان، تداعی کننــده پایمــردی جوانانــی 
ــش  ــام خوی ــروی از ام ــال 1358 در پی ــه در س ــت ک اس
طبــل رســوایی جاسوســان آمریکایــی را بــه صــدا درآوردنــد 
 و ثابــت کردنــد کــه ایرانیــان هرگــز ننــگ ســیطره اســتکبار 

را بر پیشانی خود نپذیرفته و نخواهند پذیرفت.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

1۳ آبان، روز اعالم پایداری ملت سلحشور ایران
 بــا تــاش و پیگیری مدیریت و کارشناســان 

کیمیای وطن
بهمن توکلی فرد 

حوزه فنــاوری اطاعــات، درگاه اطاع رســانی 
ــا اســتفاده از  ــرات اســتان اصفهــان ب ویــژه مشــترکان مخاب
از  و  پیاده ســازی شــده  و  تلگــرام، طراحــی  پیام رســان 

https://telegram. طریق آدرس اینترنتــی
me/EsfahanTelBot یــا آدرس تلگرامــی 
)کانال( @EsfahanTelBot در دســترس اســت. 
ــرات  ــاوری اطاعــات شــرکت مخاب ــر فن مدی
ــی  ــت دسترس ــزود: جه ــان اف ــتان اصفه اس
بــه ایــن کانــال، بــرای هــر مشــترک، نیــاز بــه 
ــد  ــرد اســت؛ ک ــد فعال ســازی منحصربه ف ک

 فعال ســازی مذکــور بــه همــراه پیامــک شناســه قبــض 
و شناســه پرداخــت قبــوض تلفــن ثابــت از روز 28 مهرمــاه 
بــرای مشــترکانی کــه قبــا شــماره تلفــن همــراه خــود را از 
 طریــق ســامانه آســان پرداز 2 هــزار ثبــت کــرده بودنــد
ارســال شــده اســت. شــاه میرزائی گفــت: تعاریــف الزم بــرای 

ــت  ــاز جه ــورد نی ــد فعال ســازی م ارســال پیامــک حــاوی ک
ــده  ــه در آین ــترکانی ک ــرای مش ــال، ب ــن کان ــت در ای عضوی
شــماره تلفــن همــراه خــود را از طریــق ســامانه 2 هــزار ثبــت 
می کننــد، در نرم افزارهــای مرتبــط انجــام شــده اســت. 
بافاصلــه پــس از تماس مشــترکان تلفــن ثابت 
ــا ســامانه تلفنــی آســان پرداز 2 هــزار و ثبــت  ب
شــماره تلفــن همراهشــان پیامــک حــاوی کــد 

فعال سازی برای آنان ارسال می شود. 
ــاوری  ــر فن ــام مدی ــر اع ــا ب ــه داد: بن وی ادام
اطاعــات مخابــرات منطقــه اصفهــان، بعضی از 
ویژگی هــای ایــن درگاه عبارتنــد از: پیاده ســازی 
نرم افــزار  اصلــی  هســته  مطمئــن،  و   )Secure(  امــن 
و ارتبــاط آن بــا ســایر نرم افزارهــای مخابــرات منطقــه اصفهان 
ــر روی  ــا رعایــت دســتورالعمل های امنیــت اطاعــات کــه ب ب
ســرورهای دیتاســنتر انجــام و از تلگــرام صرفــا جهــت ارســال 

پیــام اســتفاده شــده اســت.

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول نوبت دوم
اجرای  پرونده کاسه 950083  دارد در خصوص  نظر  برخوار در  احکام دادگستری شهرستان  اجرای 

تاریخ  احکام به نفع حسین سهرابی و  علیه مجید زارعان به خواسته مطالبه جلسه مزایده ای در 

95/09/07 ساعت 09:00 صبح به منظور فروش پاک زمین به شماره 379 اصلی شماره ثبت 1607 

مناباد  آدر  مزرعه  آباد  – حبیب  آباد  دولت  جاده  آدرس  به  مربع  متر  به مساحت 2035   16 بخش 

شماال به طول 40 متر جنوبا به خیابان اصلی به طول 50 متر و غربا به طول 25/20 متر محدود به 

مرغداری نجفی که توسط کازشناس به مبلغ 10265000000 ریال ارزیابی گردیده و فعا در تصرف آقای 

محمد زارعان  است برگزار نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر 

ارزیابی  از مبلغ  نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر اجرای  اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه 

باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر  شده شروع و ملک به کسی که 

 است خریدار می بایستی 10 در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب دادگستری واریز 

نماید.

اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/753/م الف به تاریخ 95/08/10

آگهی حصر وراثت
خانم مریم داوری دولت آبادی  دارای شناسنامه شماره 15 به شرح دادخواست به کاسه 437/95 

ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

علی داوری دولت آبادی بشناسنامه 2403 در تاریخ 1394/01/07  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-خانم سکینه داوری دولت آبادی فرزند غامعلی 

حسین   )4(  52 ش.ش  ابوالفضل   )3(  59 ش.ش  حسن   )2( متوفی(  )همسر   6059 ش.ش 

ش.ش 499 )5( فرزانه ش.ش 860 )6 ( شها ش.ش 46 )7( سهیا ش.ش 830 )8( مریم 

تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزندان  علی  فرزند  آبادی  دولت  داوری  همگی     15 ش.ش 

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 5/37/758/م الف به تاریخ 95/08/11

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان : مجتبی بهادرانی دولت آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده : حسین احمدی  به خواسته  

مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل و مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم 

دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی 

( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 9409983751400528 ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/09/29 و ساعت 09:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 

بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 

انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می 

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

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

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/750/م الف به تاریخ 95/08/02

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان : فاطمه سلیمانی و داود سلیمانی و زهرا سلیمانی و مهین سلیمانی دادخواستی به طرفیت 

خوانده : عباس زارع به خواسته تنفیذ قرار داد )غیر مالی( و الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم 

دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی 

( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 9509983751400660 ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن 95/10/13 و ساعت 11:00  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  

خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 

در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا 

خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/756/م الف به تاریخ 95/08/10

برگ اخطاریه
نام نام خوانوادگی : رضا اعرابی به نشانی مجهول المکان  محل حضور شعبه اول حقوقی شورای حل 

اختاف برخوار واقع در دادگستری وقت حضور 95/09/15 ساعت 04:00 عصر علت حضور : در خصوص 

دعوی آقایان علی و حسن هاشمیان به طرفیت شما به خواسته مطالبه 10248000 ریال در وقت مقرر 

در این شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد .

دفترشعبه اول مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/746/م الف به تاریخ 95/08/09

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خفاجی  سعید  محمد   : خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  آبادی  دولت  حسینی  صدیقه   : خواهان 

دادخواستی   به خواسته طاق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان 

برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 9509983751300768 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/05 

و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 

ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 

نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد 

آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/751/م الف به تاریخ 95/08/10

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
خانم مائده فاضلی دادخواستی به خواسته فک پاک  به طرفیت محسن فروهیده به این شورا تسلیم 

که به کاسه 95/409 ثبت و برای روز 95/09/23 و ساعت 17:00 وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر 

به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 

نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید 

جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت 

رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/757/م الف به تاریخ 95/08/11

دادنامه
کاسه پرونده : 95/141 شماره دادنامه: 95/07/17- 237  مرجع رسیدگی : شعبه 2 حقوقی شورای 

حل اختاف 

خواهان :محمد رضا عابدی به نشانی دولت آباد خیابان اباذر غربی ک شقایق ک شمس

خوانده : عبداله رحیمی فرزند عبدالمحمود به آدرس مجهول المکان

خواسته:  مطالبه

شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید

رای قاضی شورا

مبلغ  مطالبه  خواسته  به  رحیمی  عبداله  طرفیت  به  عابدی  رضا  محمد  آقای  دعوی  خصوص  در 

51450000 ریال وجه چک به شماره 24087619-95/02/20 پست بانک با احتساب هزینه دادرسی 

و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد داخواست تقدیمی خواهان و ماحظه تصویر مصدق چک مستند  

به  نسبت  نگردیده  در شورا حاضر  کافی  انتظار  و  آگهی  قانونی  اباغ  علیرغم  خوانده  اینکه  و  دعوی 

خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان 

را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا  به مواد 1291 و 1301 قانون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون 

آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 30000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1300000 ریال 

بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ اجرای حکم بر 

مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه 

خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از اباغ قابل 

از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی دادگاه  واخواهی در این شعبه و بیست روز پس 

دولت آباد می باشد.

دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/748/م الف به تاریخ  95/08/09

دادنامه
پنجم شورای حل  : 153-95/06/21 مرجع رسیدگی شعبه  دادنامه  : 95/04 شماره  پرونده  کاسه 

اختاف برخوار خواهان : علیرضا شریفیان فرزند مسلم به وکالت هاجر احمدی به آدرس دولت آباد 

– بلوار جانبازان روبروی دادگستری خوانده : نعمت اله حاتم پور جزی فرزند محمد علی به نشانی 

مجهول المکان خواسته : مطالبه

دادنامه

در خصوص دعوی علیرضا شریفیان به وکالت هاجر احمدی بطرفیت نعمت اله حاتم پور جزی بخواسته 

مطالبه مبلغ 100000000 ریال وجه یک فقره چک 905110-94/09/30 بانک صادرات با احتساب هزینه 

دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و بدوا تامین خواسته در خصوص اصل دعوی نظر به مفاد دادخواست 

تقدیمی خواهان  و ماحظه  مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و این که خوانده 

علیرغم اباغ قانونی و نشر آگهی و انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به خواسته خواهان 

ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را وارد و ثابت 

تشخیص داده و مستندا به مواد 249 قانون تجارت و 1291 و 1301 قانون مدنی و 198 و 519 و 522 

قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 100000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1510000 

ریال بابت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

صدور چک تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی 

که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی است 

و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر خواهی در دادگاه های عمومی دولت آباد میباشد. 

دفترشعبه پنجم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/754/م الف به تاریخ 10 /95/08

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

ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد و 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 1- برابر رای شماره 139560302023000728مورخ 1395/06/31 خانم بتول زمان وزیری    به 
ششدانگ  بر  فرزندعبدالمحمود   اصفهان   از  1284495086صادره  811 کدملی  شناسنامه  شماره 
یکباب ساختمان با ستثناء بهاء ثمنیه اعیانی به مساحت 117/31 متر مربع مفروزی از پاک شماره 
3553باقی مانده - اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز 

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

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/7/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/8/13 
شماره : 22271 / م الف 

امیر حسین صفائی    رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

گواهی  حصروراثت
رونوشت  و  فوت  و گواهی  باستناد شهادتنامه    31189871 بشناسنامه شماره  خلیلی  ابراهیم  آقای 

است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  95/1158تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه 

گذشته  1395/7/21در  تاریخ  در   41242200002 شماره  بشناسنامه  خلیلی        فاطمه  شادروان 

ابراهیم خلیلی   فرزند حسین    شماره شناسنامه   از 1-  و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند 

یکمرتبه  را  مزبور  خواست  در  قانونی  تشریفات  از  پس  برادر     متوفی  با  نسبت   31189871

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

خواهد  صادر  وراثت  حصر  گواهی  اینصورت  غیر  در  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف   آگهی 

شد. 

شورای حل اختاف شعبه اول خانواده و امور حسبی

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم زهرا ترابی  فرزند صفر علی  با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد که سند مالکیت 

ششدانگ پاک 1437 فرعی از 10393 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 20 دفتر 

287 ذیل  ثبت 54899 به شماره چاپی مسلسل 611727/د91 ثبت و بنام نامبرده صادر شده و معامله 

دیگری انجام نشده بعلت جابجائی مفقود شده ودرخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک 

اصاحی ماده 120 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 : 23993/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی اطیابی  دارای شناسنامه شماره 1799 متولد 1338  به شرح دادخواست به کاسه 95 / 

757 ش از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید 

بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  تاریخ1395/6/26  در   1302/7/1 مورخ   147 بشناسنامه  اطیابی   کریم 

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

که به شرح ذیل می باشد : 1- علی اطیابی فرزند سید کرم به ش ش 1799 متولد 1338 صادره 

از گلپایگان  اطیابی فرزند سید کریم به ش ش 24 متولد 1334 صادره  از گپایگان 2- سید رضا 

3- طاهره سادات اطیابی به ش ش 41 متولد 1335 صادره از گلپایگان 4- خدیجه قشونی فرزند 

انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک  جعفر علی به ش ش 366 متولد 1314 صادره خوانسار والغیر 

از متوفی  ویا وصیتنامه  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت  درخواست مزبوررا دریک  

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

شد.

 شماره : 398/ م الف

 رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   با ستثنای بها ثمنیه اعیانی شماره پاک 7949/343 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام محسن نصیری پزوه فرزند قربانعلی   در جریان 

ثبت است و رای شماره 5643 مورخ 1395/05/05 طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین 

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

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

ثبت  قانون  ماده 15  از  اخیر  به دستور قسمت  بنا  اینک  نبوده است  قانونی  فوق  اصلی  اولیه پاک 

ساعت  روز   1395/09/07 تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و 

مجاورین  و  مالکین  به کلیه  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  خواهد  بعمل  و  شروع  محل  در  صبح   9

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

پذیرفته  روز  تا سی  حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  اماک 

تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  باید  معترض  ثبت  قانون  نامه  آئین   86 ماده  طبق  و  شد  خواهد 

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

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

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

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

 داد. 

تاریخ انتشار: 1395/08/13 شماره :23748/ م الف

 رئیس اداره ثبت  شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان  شماره پاک 6731/3 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی بنام محمد باقر زمانیان خوراسگانی  فرزند حسین   در جریان ثبت است و رای 

شماره 3787 مورخ 1395/03/24 طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

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

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

ثبت  قانون  ماده 15  از  اخیر  به دستور قسمت  بنا  اینک  نبوده است  قانونی  فوق  اصلی  اولیه پاک 

ساعت  روز   1395/09/07 تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و 

مجاورین  و  مالکین  به کلیه  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  خواهد  بعمل  و  شروع  محل  در  صبح   9

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

پذیرفته  روز  تا سی  حدود  تحدید  صورتمجلس  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  اماک 

تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  باید  معترض  ثبت  قانون  نامه  آئین   86 ماده  طبق  و  شد  خواهد 

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

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

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

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

 داد. 

تاریخ انتشار: 1395/08/13

 شماره :23750/ م الف  رئیس اداره ثبت  شرق اصفهان حسین هادیزاده

در شهر

با استفاده از پیام رسان تلگرام

درگاه اطالع رسانی، ویژه مشترکان مخابرات اصفهان راه اندازی شد

همزمانبا12استانکشوربرگزارمیشود:

حضور84گرداندررزمایش»الیبیتالمقدس«
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حتما بخوانید!
حرف های کامبیز درمبخش درباره ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

از موفقیــت فصــل اول ســریال شــهرزاد، یک بــار  پــس 
ــب  ــی جل ــش خانگ ــبکه نمای ــوی ش ــه س ــا ب ــر نگاه ه  دیگ
ــیما داغ  ــارج از صداوس ــی خ ــریال در جای ــاخت س ــب س و ت
شــد. نجفــی کــه ســاخت ســریال ماتــادور را در کارنامــه دارد 
ــن  ــریالی اکش ــاخت س ــه س ــت ب ــزرگ، دس ــکی ب ــا ریس  ب
و معمایــی زده کــه بــرای مخاطــب ایرانــی تــا حــدی ناشــناخته 
ــای سرشناســی در  ــن ســریال رقب ــه ای ــی ک اســت و از آنجای
ــا  ــی ب ــه خوب ــز ب ــی نی ــان ایران ــریال دارد و مخاطب ــان س جه
آن ســریال ها آشــنایی دارنــد، کار بــرای نجفــی بســیار ســخت 
ــترس  ــم و پراس ــی مبه ــپرین«، در فضای ــت. »آس ــده اس ش
ــی  ــی کاراکترهای ــا معرف ــاز آرام آرام ب ــود و فیلمس ــاز می ش آغ
ــاگر  ــکاوی تماش ــد کنج ــاش می کن ــر، ت ــوازات یکدیگ ــه م ب
ــر  ــا یکدیگ ــراد ب ــن اف ــط ای ــبات و رواب ــوه مناس ــاره نح را درب

ــزد. برانگی
    خالصه داستان

ــه   ــم روان شناســی، مخفیان ــای عل ــره از نخبه ه ــی چهارنف تیم
ــد  ــری می کنن ــام آســپرین را پیگی ــه ن ــی ب ــروژه ای تحقیقات پ
امــا  بــه فراموشــی اســت؛  بیمــاران مبتــا  کــه دربــاره 
 نتایــج تحقیقــات چیــزی نیســت کــه آن هــا انتظــارش 
را می کشــند. ســال ها بعــد یکــی از پزشــکان بــه نــام صبــوری 
ــا  ــا ب ــد؛ ام ــه می ده ــی را ادام ــه تحقیقات ــی پروس ــه تنهای ب
ــود؛  ــفته می ش ــز آش ــه چی ــود. هم ــه رو می ش ــت روب شکس

ــار  ــا دچ ــن آزمایش ه ــه در ای ــردی ک ــا، م ــی نیم ــژه وقت به وی
ــود  ــته خ ــف گذش ــدد کش ــده، درص ــی ش ــیب های فراوان آس

برمی آیــد.
    تحلیل

ــاال  ســریال آســپرین در 4 فصــل طراحــی شــده اســت و ح
ــدی در  ــای بع ــت فصل ه ــل اول، سرنوش ــان فص ــس از پای پ
ــه  ــه ک ــپرین آن گون ــریال آس ــرار دارد. س ــام ق ــه ای از ابه هال
انتظــار می رفــت، نتوانســت در جــذب مخاطــب موفــق عمــل 
کنــد و حتــی موســیقی گــروه کاکوبنــد نیــز نتوانســت ســریال 

ــان  ــریال از همتای ــن س ــه ای ــم اینک ــد. علی رغ ــات ده را نج
ایرانــی خــود در ژانــر معمایــی در ســال های اخیــر یــک 
ــر  ــن ژان ــر ای ــان جدی ت ــا مخاطب ــود، ام ــر ب ســر و گــردن باالت
ــتر  ــد و دکس ــگ ب ــت، برکین ــون الس ــریال هایی همچ ــه س  ک
ــا ایــن ســریال ارتبــاط برقــرار کننــد.  را دیده انــد، نتوانســتند ب
متاســفانه ضعف هــای ســاختاری فیلمنامــه، یکی از مشــکات 
اساســی این گونــه سریال هاســت. ســریال آســپرین نیــز 
ــد  ــش از ح ــای بی ــود و پیچیدگی ه ــان نب ــد در ام ــن گزن  از ای
و اغــراق در بعضــی موضوع هــا، چنــان گــره کــوری در بعضــی 

ــه جــای  ــه نویســنده را ب ــود ک ــرده ب ــاط داســتان ایجــاد ک نق
ــر  ــی دیگ ــود. یک ــرده ب ــدن آن ک ــه چی ــور ب گره گشــایی، مجب
ــته  ــه بس ــران البت ــی در ای ــی معمای ــر پلیس ــای ژان از ضعف ه
بــودن دســت نویســنده در بســیاری از مــوارد اســت؛ متاســفانه 
حساســیت های بی دلیلــی کــه در ایــن مــورد وجــود دارد 
باعــث می شــود نویســنده مجبــور باشــد در محیطــی بســته بــا 
هــزاران خــط قرمــز گاه بی مــورد کار کنــد و طبیعتــا در چنیــن 

ــل می رســد. ــه حداق ــت ب ــی خاقی فضای
    بازیگران

ــرخ  ــادی، ف ــون ارش ــی، همای ــد صالح ــی، مجی ــرام نورای علی
ــادی ــیما خضرآب ــی، س ــاک یونس ــه، رون ــا بروف ــی، زیب  نعمت
ســیدمهرداد ضیائــی، علــی انصاریــان، مهــدی ماهانــی، مهــران 
ــام  ــور، پی ــوری، مهــدی علیپ ــک ن ــل، هــادی دیباجــی، باب نائ
ــی  ــا پیکیون ــری، ایزاب ــا باق ــی، مهس ــا بادامچ ــا، رض احمدنی
ــده، افشــین  ــی راد، ســلمان فرخن ــا قاســمی، رضــا اخاق ارمی
علــی  مهین دوســت،  وحیــد  رامتیــن کیان پــور،  نخعــی، 
ــادری ــک ق ــری، باب ــن می ــاج، محس ــه نس ــدی، مهدی  محم

محمدرضــا مقــدم، بهــروز زهره ونــد، امیــد صیــاح، رضــا 
 یارخلــج، فــوژان قبادیــان، ســاناز نیکنــام، الهــه فرشــچی
اندیشــه میرســپاهی، مهــدی نــوروزی، نســیم ملکــی مهرنوش 
عبدالعلــی، امیــد رســتمی، علــی گلبهــاران و ســحر قریشــی، 
ــا  ــی نادی ــقایق فراهان ــی، ش ــادی کاظم ــا، ه ــارا خوئینی ه س
ــی  ــژاد، ایمــان قره مادان نجفــی، آرشــام طالبــی، موگــه تمدن ن

ماهــان باالجــاده.

-بولتن هــای نمایشــگاه مطبوعــات وســط روزنامه هــای 
جهــان  ورزشــی  خبــر  امــروز،  آرمــان  نــوآوران، 
اقتصادشــهروند، ایــران و قــدس منتشــر می شــود.

ــم  ــت و نی ــریال »هش ــنده س ــدان، نویس ــک کای - باب
دقیقــه«، گفــت: زمانــی کــه نــگارش ســریال را بــه 
ــود.  ــده ب ــته ش ــل نوش ــمت کام ــپردند، ۲۶ قس ــن س م
از نویســنده های قبلــی اجــازه گرفتــم و بــا حفــظ طــرح 
اصلــی و چندیــن شــخصیت،  قصه هایــی کوچــک را 

ــردم. ــگارش ک ــه ن ــروع ب ــه و ش اضاف
ایــن  بمبئــی«،  »ســام  کارگــردان  گفتــه  بــه   -
 فیلــم همزمــان بــا ایــران در اروپــا، آمریــکا، کانــادا 

و استرالیا هم اکران می شود.
ــن  ــتند »اربعی ــد مس ــا تولی ــر دارد ب ــوود در نظ - هالی
بــزرگ«، آن را در ســطح جهــان بــه نمایــش درآورد. در 
همیــن راســتا، »کاتریــن بیگلــو«، کارگــردان آمریکایــی 
ــره  ــاهد کنگ ــک ش ــا از نزدی ــد ت ــد آم ــره خواه ــه بص ب

ــد. ــارکت کن ــد و در آن مش ــن باش ــزرگ اربعی ب
- یــک روزنامــه سراســری، یــک روزنامــه اســتانی یــک 
ــا خبرگــزاری،  روزنامــه ورزشــی، یــک پایــگاه خبــری ی
یــک مجلــه اجتماعــی )بــا محــور خانــواده(، یــک 
ــی  ــط و ادب فارس ــان خ ــائل زب ــه مس ــه ب ــه ک روزنام
اهتمــام وی ــژه داشــته باشــد در مراســم اختتامیــه 

ــد. ــد ش ــر خواهن ــات تقدی ــگاه مطبوع نمایش
- مهــرداد اســکویی بــرای ســاخت مســتند »رویاهــای 
بین المللــی  انجمــن  جوایــز  ســوی  از  صبــح«  دم 
مســتند، یــک جایــزه ســینمایی دریافــت خواهــد کــرد.
تلویزیــون،  و  ســینما  بازیگــر  نجفیــان،  رســول   -
حــال  در  اخیــر خــود گفــت:  فعالیت هــای  دربــاره 
پــروژه  ســه  در  نقــش  ایفــای  مشــغول  حاضــر 
بــا عنــوان مــاه تی تــی، بــوف کــور و زیــر ســقف 
ســپری  را  پــرکاری  روزهــای  و  هســتم   دودی 

می کنم.
- گفتــه می شــود پــس از ورود ســیدرضا صالحــی 
ــه  ــامی ب ــاد اس ــگ و ارش ــه فرهن ــه وزارتخان ــری ب امی
احتمــال زیــاد حجــت هللا ایوبــی از ســمت ریاســت 
ــد داد. ســازمان ســینمایی وزارت ارشــاد اســتعفا خواه
دریایــی  »دزدان  مشــهور  بازیگــر  دپ«،  »جانــی   -
ــتگاه  ــی و زیس ــای خیال ــم »هیواله ــب«، در فیل کارائی

آن هــا« بــازی می کنــد.
- مجموعــه تلویزیونــی »مــاه و پلنــگ« بــه کارگردانــی 
ــان از شــبکه ســه ســیما  ــی از شــنبه ۱۵ آب ــد امین احم

پخــش خواهــد شــد.
- ضبــط دوبــاره مجموعــه »دور همــی« بــا اجــرای 

مهــران مدیــری از ۱۱ آذرمــاه آغــاز می شــود.
- کیهــان کلهــر، نوازنــده بنــام کمانچــه، بــه همــراه اردال 

ارزنجــان در تهــران روی صحنــه مــی رود.

 »دست های مطهر« 

به باغ بانوان طلوع می رود

کیمیای وطن

ــر«  ــت های مطه ــه »دس ویژه برنام
بــه مناســبت شــهادت حضــرت 
ــل  ــاه در مح ــه)س(، ۱۵ آبان م رقی
ــه  ــود. ب ــزار می ش ــوع برگ ــاغ طل ب
ــی ســازمان  ــط عموم ــزارش رواب گ
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهان 
رئیــس بــاغ بانــوان طلــوع بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: 
ــوع  ــا موض ــرکان ب ــدی ت ــید مه ــام س ــخنرانی حجت االس س
»نقــش زن در قیــام عاشــورا«، نوحه خوانــی و مداحــی کربایــی 
ــردن  ــن ک ــوا و په ــذری و حل ــله زرد ن ــت ش ــزه، پخ ــادق حم ص
ــه  ــن ویژه برنام ــای ای ــه بخش ه ــذری و ... از جمل ســفره های ن
اســت. ابراهیمــی اظهــار داشــت: ویژه برنامــه »دســت های 
ــراه  ــه)س( هم ــرت رقی ــهادت حض ــبت ش ــه مناس ــر« ب مطه
ــی  ــواده شــهید مدافــع حــرم »حمیدرضــا دای ــا دعــوت از خان ب
تقــی«، ۱۵ آبان مــاه از ســوی بــاغ بانــوان طلــوع ســازمان 

فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان برگــزار می شــود. 
ــن  ــرکت در ای ــرای ش ــد ب ــوان عاقه من ــرد: بان ــح ک وی تصری
برنامــه، می تواننــد روز شــنبه از ســاعت ۱۵ تــا ۱7 بــه محــل بــاغ 
بانــوان طلــوع واقــع در اتوبــان شــهید آقابابایــی، نرســیده بــه پــل 

تمــدن، روبــه روی بــرج کبوتــر مراجعــه کننــد.

»بدخوابی« به سالن سوره رسید
 نمایــش »بدخوابــی« بــه نویســندگی هومــن حیــدری 
ــه  ــوره ب ــالن س ــاه در س ــا ۲۶ آبان م ــه، ۱۵ ت ــی دل پیش و عل
ــو  ــش در گفت وگ ــن نمای ــردان ای ــی رود. کارگ ــه م روی صحن
بــا خبرنــگار ایمنــا از اجــرای نمایــش »بدخوابــی« در ســالن 
ــی« کــه پیــش از ایــن در  ــر داد و گفــت: »بدخواب ســوره خب
ــود، از ۱۵ آبان مــاه  ــه رفتــه ب مجموعــه  فرشــچیان روی صحن
ــح  ــدری تصری ــن حی ــود. هوم ــرا می ش ــوره اج ــالن س در س
ــام  ــه ن ــردی ب ــت م ــاهد وضعی ــش، ش ــن نمای ــرد: در ای ک
ــه  ــگ ب ــا شــروع جن ــم اســت و ب ــه معل موســی هســتید ک
همــراه همســرش راحلــه، از خرمشــهر خــارج می شــود. 
ــه شــدت  ــه ب ــد و راحل ــن زوج در مســیر تصــادف می کنن ای
زخمــی می شــود. همیــن امــر موجــب می شــود کــه موســی 
از حالــت طبیعــی خــارج شــود و بی دلیــل بــا همســرش کــه 
مخالــف خــروج از خرمشــهر بــوده بــه جــر و بحــث بپــردازد تا 
جایــی کــه... . وی افــزود: در ایــن نمایــش بازیگرانــی چــون: 
رؤیــا زیــرک قشــقایی، هومن حیــدری و ســام کوراونــد ایفای 
ــش، 40  ــن نمای ــرای اجــرای ای ــا ب ــم م ــد. تی نقــش می کنن
ــا ۲۶  ــد ۱۵ ت ــدان می توانن ــرده اســت. عاقه من ــن ک روز تمری
آبان مــاه، رأس ســاعت ۱9 و 30 دقیقــه در ســالن ســوره بــه 

تماشــای ایــن نمایــش بنشــینند.

اخبار کوتاه

کتــاب »شــما کــه غریبــه نیســتید« هوشــنگ مــرادی کرمانی 
بــا ترجمــه دکتــر خیریــه دمــاک قاســم، مدیــر گــروه زبــان 
ــد شــمس الدین ــداد و مجی ــات فارســی دانشــگاه بغ  و ادبی
دانشــجوی دکتــرای زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه 
خوارزمــی، ویــژه کشــورهای عربی زبــان بــا همــت انتشــارات 

ــد. ــد ش ــازار خواه ــی ب ــوش راه خام
 ایــن کتــاب به صــورت دوزبانــه )فارســی – عربی( 
و بــا هــدف آمــوزش زبــان فارســی بــه 
عرب زبانــان ترجمــه و چــاپ خواهــد شــد 
ــر  ــه ه ــده ترجم ــاش ش ــه آن، ت و در ترجم
ــه روی آن  ــه روب ــت در صفح ــا دق ــه ب صفح
ــان از ایــن طریــق  ــا آمــوزش زب قــرار گیــرد ت

ــه  ــر خیری ــر را دکت ــن اث ــه ای ــه ترجم ــود. گرچ ــان تر ش آس
دمــاک قاســم و مجیــد شــمس الدین بــر عهــده دارنــد، امــا 
ــه واژگان  ــه نمای ــن تهی ــن و همچنی ــردن مت ــی ک کار آموزش
ــن  ــای ای ــن ضرب المثل ه ــامد و همچنی ــه، واژگان پربس پای
اثــر، مشــترکا بــر عهــده امیرحســین مجیــری و مجیــد 

ــا هــدف آمــوزش  ــاب، ب ــان کت شــمس الدین اســت و در پای
زبــان فارســی بــه عرب زبانــان مــواردی چــون فهرســت 
ــه همــراه معنــی  واژگان پربســامد فارســی و عربــی کتــاب ب
واژه و ترجمــه آن بــه زبــان فارســی یــا عربی، فهرســت واژگان 
پربســامد بــه ترتیــب تعــداد تکــرار و فهرســت ضرب المثل هــا 
و اصطاحــات زبــان فارســی بــه همــراه ترجمــه 
آن هــا بــه زبــان عربــی گنجانــده شــده اســت. 
ــان  ــوزش زب ــرای آم ــاب ب ــن کت ــدن ای خوان
فارســی بــه عرب زبان هــا و آمــوزش زبــان عربــی 
اســت.  شــده  توصیــه  فارســی زبان ها  بــه 
»شــما کــه غریبــه نیســتید« از شــاخص ترین 
کارهــای هوشــنگ مــرادی کرمانــی اســت 
 کــه شــرح خاطــرات دوران کودکــی پرماجــرا و جالــب 
ــی کــه  ــر می گیــرد. خاطرات ــی ایــن نویســنده را درب و خواندن
 گاه شــیطنت و بازیگوشــی اش خواننــده را به خنــده وامی دارد 
ــی اش، چشــمان مخاطــب  ــت و تنهای  و گاهــی هــم مظلومی

را خیس اشک می کند.

آموزش زبان با کتاب مرادی کرمانی

  کامبیــز درمبخــش حــراج بیــش از ۵00 عــدد از آثــارش 
ــت  ــار اس ــن ب ــت: اولی ــت و گف ــی دانس ــه موفق را تجرب
 کــه یــک آرتیســت و هنرمنــد ایــن تعــداد از کارهایــش 

را یک جا به فروش می گذارد.
 ایــن هنرمنــد پیشکســوت، دربــاره  برپایــی حــراج آثارش 

بــا عنــوان »آتیــش زدم بــه مالــم!«، اظهــار 
ــی  ــارم باق ــی آث ــب از حراج ــرد: دو ش ک
مانــده اســت؛ در ایــن حراجــی کــه حــدود 
ــود  ــش گذاشــته شــده ب ــه نمای ۵70 کار ب
ــه شــده  ــون فروخت ــر تاکن بیــش از ۲00 اث
ــث  ــار باع ــا و آث ــوع در قیمت ه ــت. تن اس
ــف  ــایق مختل ــا س ــادی ب ــراد زی ــد اف ش

ــد.  ــد کنن ــد و خری ــن نمایشــگاه بازدی ــد از ای بتوانن
ــت:  ــرد و گف ــت اشــاره ک ــن حرک ــودن ای ــد ب ــه جدی او ب
اولیــن بــار بــود که یــک آرتیســت و هنرمنــد این تعــداد از 
کارهایــش را یک جــا بــه فــروش می گــذارد. تمــام ایــن 
آثــار از آرشــیو شــخصی خــودم انتخــاب شــده بودنــد و با 

 وجــود اینکــه تعــداد آثــار ایــن نمایشــگاه خیلــی زیــاد بود
امــا تنهــا بخشــی از آن چیــزی اســت کــه مــن در آرشــیوم 
دارم. ایــن طــراح و کاریکاتوریســت در ادامــه دربــاره  
ــدر  ــرد: آن ق ــان ک ــراج خاطرنش ــن ح ــی ای ــده  برپای ای
ــار  ــن آث ــود و ای ــر جــا نب ــه دیگ ــزل داشــتم ک ــر در من اث
پوشــه ها  و  پرونده هــا  الی  کشــوها،  در 
حبــس شــده بودنــد؛ بنابرایــن فکــر کــردم 
ــه دســت مــردم به ویــژه  کــه بهتــر اســت ب
جوان هــا برســند؛ بــه همیــن دلیــل قیمــت 
آثــار را کــم در نظــر گرفتــم تــا مــردم بتواننــد 
ــار ــن آث ــی در بی ــد؛ حت ــار را بخرن ــن آث  ای
قیمت هایــی در حــدود ۱00 هــزار تومــان 

ــت.  ــود داش ــم وج ه
ــک  ــگاه ی ــن نمایش ــزاری ای ــه داد: برگ ــش ادام درمبخ
 تجربــه موفــق بــود؛ امــا فکــر نمی کنــم دوبــاره آن 
را تکــرار کنــم؛ چــون آدم فقــط یــک بــار مالــش را آتــش 

می زنــد!

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  شماره پاک ۱030۲/4 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که 

طبق پرونده ثبتی بنام علیرضا محمودی  فرزند حسن   در جریان ثبت است و رای شماره ۵۵۵9 

اراضی و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  مورخ ۱39۵/0۵/04 طرف هیات حل اختاف موضوع 

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

مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است 

نامبرده متقاضی تحدید  از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای  به دستور قسمت اخیر  بنا  اینک 

حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱39۵/09/07 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا 

بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 

یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

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

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

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

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

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

ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: ۱39۵/08/۱3 شماره :۲3749/ م الف رئیس اداره ثبت  شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم ووقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای محمد صادق جمشیدی بطرفیت اصغر اسماعیلی به خواسته تقدیم که به شورای 

برای روز یکشنبه مورخ 9۵/9/۱4  به کاسه 9۵/30۶ ثبت و  ارجاع  اول حقوقی  حل اختاف شعبه 

تقاضای  به  است  نموده  معرفی  المکان  مجهول  خوانده  و  تعیین گردیده  رسیدگی  وقت   9 ساعت 

خواهان و دستور شورا به استناد ماده 73 ق.آ.م مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های جرید االنتشار 

رسمی درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف 

شعبه اول حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان جهت رسیدگی حاضر شوید در غیر 

اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب می شود. 

شماره :۵47/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف فاورجان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم ووقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای محمد صادق جمشیدی بطرفیت اصغر اسماعیلی به خواسته تقدیم که به شورای 

برای روز یکشنبه مورخ 9۵/9/۱4  به کاسه 9۵/390 ثبت و  ارجاع  اول حقوقی  حل اختاف شعبه 

تقاضای  به  است  نموده  معرفی  المکان  مجهول  خوانده  و  تعیین گردیده  رسیدگی  وقت   9 ساعت 

خواهان و دستور شورا به استناد ماده 73 ق.آ.م مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های جرید االنتشار 

رسمی درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف 

شعبه اول حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان جهت رسیدگی حاضر شوید در غیر 

اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب می شود.

 شماره : ۵48 / م الف شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختاف فاورجان

آگهی ابالغ دادخواست ضمایم ووقت رسیدگی آقای مظفر ناظم
آقای حسین میرزایی باوکالت خانم فاطمه دهخدا دادخواستی بطرفیت آقای مظفر ناظم فرزند عباس  

بخواسته مطالبه وجه چک که به این دادگاه  ارجاع و به کاسه 9۵038۶ ثبت و برای روز یکشنبه 

مورخ 9۵/9/۲8 ساعت 8/30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده و چون خوانده مجهول المکان اعام 

گردیده به تقاضای خواهان و دستور دادگاه مستندا به ماده 73 ق.آ.د.م یک نوبت آگهی و از خوانده 

دعوت می شود با مراجعه به دفتردادگاه  نشانی خود را اعام و نسخه ثانی  دادخواست و ضمایم را 

دریافت و در وقت  مقرر جهت رسیدگی حاضر شود این آگهی به منزله اباغ قانونی محسوب و در 

صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و رای قانونی خواهد کرد. 

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی فاورجان 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱3 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 

برابر رای شماره ۱39۵۶030۲00700387۶ هیات دوم موضوع قانون  ساختمانهای فاقد سند رسمی 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک فاورجان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای عبدالرضا کرمی میان رشیدی فرزند مراد 

بشماره شناسنامه ۵39 صادره از فاورجان در یک باب خانه به مساحت ۱7۶/3۵ متر مربع قسمتی 

از پاک 407 اصلی واقع در برزوان گارماسه مع الواسطه خریداری از مالک رسمی آقای رضا کیانمهر 

اصفهانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 

می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 

رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید. 

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

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول:9۵/08/۱3 تاریخ انتشار نوبت دوم:9۵/08/۲7

 شماره :۵۵۵/م الف اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  940998۶83۶40083۶شماره  پرونده:  9۵۱0۱0۶83۶40۶۱89شماره  اباغیه:  شماره 

94۱7۲9 تاریخ تنظیم: ۱39۵/07/۲7 خواهان / شاکی فاطمه همتیان سورکی دادخواستی به طرفیت 

خوانده / متهم علی زمانی  به خواسته طاق به درخواست زوجه و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم 

دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت معرفی داور به شعبه 4دادگاه خانواده 

شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل 

به کاسه  و  30۲ارجاع  اتاق   -  3 طبقه   - قدوسی  قضایی شهید  مجتمع   – میر  پل  و  باال  چهارباغ 

940998۶83۶40083۶ثبت گردیده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست 

خواهان/شاکی  و به تجویز ماده 73 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  معرفی داور  حاضر گردد.

شماره:۲4۱3۱/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

 )مجتمع شهید قدوسی ( - احسان شمس کوپایی

ابالغیه 
شماره اباغنامه :9۵۱0۱003۵۲۲0۵۵94 شماره پرونده :9۵099803۵۲۲00438 شماره بایگانی شعبه 

:9۵0447 تاریخ تنظیم :۱39۵/08/08 مشخصات اباغ شونده حقیقی :

 -4 سیدیداله  پدر:  نام   -3 زواره  طبائی  هاشمی  :بنی  خانوادگی  نام   -۲ عباس  سید   : ۱-نام 

تجدیدنظر  خصوص  پیوست:در  مدارک  المکان  مجهول   : نشانی   -۵  ۱۱89۵48۵۵0  : کدملی 

 9۵09۱۶ شماره  دادنامه  به  نسبت  شما  بطرفیت   ... سرجوقیان  رضا  حمید  آقای.   / خانم  خواهی 

خواهی  نظر  تجدید  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  پیوست  به  شعبه  این  از  صادره   8/7/9۵-

عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آئین  قانون   34۶ ماده  حسب  است  مقتضی  میشود.  اباغ  شما  به 

این  به  اخطاریه  رویت  از  پس  روز  ده  ظرف  دارید  پاسخی  چنانچه  مدنی  امور  در  انقاب  و 

ارسال  نظر  تجدید  به  همین کیفیت  با  پرونده  واال  دهید  تحویل  دادگاه  به  یا  نمایید  اعام   دادگاه 

میگردد. شماره :۲4۱۲0/م الف شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغیه 
شعبه  بایگانی  شماره   94099803۵0۱0097۵: پرونده  شماره   9۵۱0۱003۵0۱0۶889: اباغنامه  شماره 

:94۱۱3۲تاریخ تنظیم :۱39۵/08/08 مشخصات اباغ شونده حقیقی :۱-نام : ۱- مهر ماه ۲- مینا  

۲- نام خانوادگی :۱- اشراقی ۲- سیدبنکدار  3- نام پدر: ۱- محمد ۲- علی   4- نشانی : مجهول 

به  بطرفیت شما نسبت  زرقانی   بهمن  آقای  پیوست:در خصوص تجدیدنظر خواهی  المکان مدارک 

دادنامه شماره 9۵099703۵0۱0۱۱۲4 صادره از این شعبه مقتضی است باتوجه به اعام مجهول المکان 

شما توسط خواهان حسب ماده 34۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 

چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از نشر آگهی ضمن مراجعه به دفتر دادگاه و دریافت نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر به این دادگاه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال پرونده 

با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد. 

شماره :۲4۱4۲/م الف دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

برگ اخطاریه 
شماره پرونده :349/9۵ ش 4نام و نام خانوادگی : اصغر مولوی اصفهانی نشانی : مجهول المکان 

محل حضور شعبه 4 شورای حل اختاف واقع در خ ارباب وقت حضور یک هفته پس از رویت اباغ 

ساعت اداری علت حضور : جهت رویت نظریه کارشناسی به شعبه مراجعه چنان چه اعتراضی دارید 

کتبا اعام نمایید.

 شماره :۲4۱۵8/م الف دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9۵099803۵0400۱4۲شماره  پرونده:  9۵۱0۱003۵040844۶شماره  اباغیه:  شماره 

9۵0۱۵۶ تاریخ تنظیم: ۱39۵/08/0۶ خواهان / شاکی بانک توسعه تعاون  دادخواستی به طرفیت 

خوانده / متهم فائزه نواب فرد و محسن نواب فرد و مصطفی نواب فرد و شرکت تعاونی ریسندگی 

تابناز اصفهان و حسن نواب فرد به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی 

و مطالبه وجه چک و تامین خواسته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 

باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و 

به کاسه  9۵099803۵0400۱4۲ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱39۵/۱۱/0۲ و ساعت 08:00تعیین 

شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/شاکی  و به تجویز 

ماده 73 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.

اصفهان-  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه حقوقی شعبه 4  الف منشی  شماره: ۲4۱4۶/م 

علی وهاب 

آگهی مزایده اموال منقول
در خصوص  ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   9 شعبه  احکام  اجرای 

پرونده کاسه اجرایی 940479 له آقای احمد آخوند با وکالت آقای حمید رضا مسائلی علیه آقای 

حسین روستا زاده شیخ یوسفی مبنی بر مطالبه مبلغ 79/۵۵۱/83۲ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

3/977/۵9۱ ریال حق االجرای دولتی ، در روز پنج شنبه مورخ 9۵/9/4 ساعت 9 صبح در محل این 

اجرا واقع در )اصفهان ، خیابان نیکبخت ،۲00 متر پایین تر از ساختمان مرکزی دادگستری کل استان 

اصفهان، جنب بیمه پارسیان ، ساختمان اجرای احکام حقوقی – طبقه سوم واحد۵( جهت فروش 

ارزیابی  اموال – مال توقیفی زیر که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 7۵/000/000 ریال 

گردیده  و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید.لذا طالبین خرید می توانند با 

سپردن ۱0 درصد قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شماره ۲۱7۱۲90۲۱0008 نزد بانک ملی 

شعبه دادگستری در جلسه مزایده شرکت نماید.پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 

بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. لیست اموال – مال موضوع مزایده :

امتیاز خط تلفن همراه به شماره 09۱3۱۱8۶8۲8   -۱

شماره :۲37۲9/م الف مدیر اجرای احکام شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

دادنامه
پرونده  شماره   ۱39۵/0۵/۲0: تنظیم  تاریخ   9۵099703۵07008۵7: دادنامه  شماره 

پرونده کاسه 94099803۵070۱0۲7 شعبه 7   94۱۱۵۱: بایگانی شعبه  :94099803۵070۱0۲7شماره 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان تصمیم نهایی  شماره خواهان : آقای علی عبدالهی فرزند 

فضل اله به نشانی اصفهان – انتهای هشت بهشت شرقی – خ میثم خ ارشاد بن بست شکوفه پ۲0 

کدپستی 8۱۵7987۵۵۱ همراه 09۱33۶8973۶ خوانده : آقای اردالن شمسایی مطلق فرزند بیژن به 

نشانی  مجهول المکان خواسته : اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به نام خدا. در تاریخ باال در وقت 

فوق العاده جلسه شعبه هفتم دادگاه حقوقی اصفهان به تصدی امضا کننده زیر تشکیل و پرونده فوق 

تحت نظر است. باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعام و رای صادر می شود.رای دادگاه در 

خصوص دعوای آقای علی عبدالهی به طرفیت آقای اردالن شمسایی مطق به خواسته صدور حکم به 

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در دعوای مطالبه مبلغ 400/000/000 ریال با توجه به شهادتنامه ارایه 

شده خواهان و شهادت شهود او در جلسه رسیدگی و عدم ارایه دلیل بر مائت وی از سوی خوانده 

ناتوانی خواهان از پرداخت ۱0/000/000 ریال از هزینه دادرسی محرز تشخیص داده میشود و به استناد 

مواد ۵04 و ۵۱3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی حکم به معافیت 

وی از پرداخت مبلغ مذکور صادر و در خصوص مابقی هزینه دادرسی به استناد ماده ۱97 قانون یاد 

شده حکم به بطان دعوا صادر می شود. این رای حضوری و ظرف بیست روز از اباغ قابل تجدید نظر 

خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است. 

شماره :۲4۱44/م الف دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی اصفهان هادی وطن خواه

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علی      نام خانوادگی: حسن زاده تاج آبادی  نام پدر: حسین      شغل 

: آزاد نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمود    نام خانوادگی:زارع  نام 

پدر : عبدالرسول  شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: فاورجان – الرگان – خ روبروی دهیاری منزل 

شخصی  محکوم به:به موجب رای شماره ۱94 تاریخ9۵/۲/۱8 حوزه دوم حقوقی   شورای حل اختاف 

بیست و  به:پرداخت مبلغ  یافته است.محکوم علیه محکوم است  شهرستان فاورجان  که قطعیت 

شش میلیون و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 

لغایت زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر از محکوم به بابت هزینه 

عملیات اجرایی در حق صندوق دولت/ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 

اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 

پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 

و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 

خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره۵۲7/ م الف دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان فاورجان 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مهدی      نام خانوادگی: دباغی   شغل : آزاد نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمود    نام خانوادگی:زارع  نام پدر : عبدالرسول  شغل 

: آزاد    نشانی محل اقامت: فاورجان – الرگان – خ روبروی دهیاری منزل شخصی  محکوم به:

به موجب رای شماره ۱9۵ تاریخ9۵/۲/۱8 حوزه دوم حقوقی   شورای حل اختاف شهرستان فاورجان  

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ چهل و پنج  میلیون ریال بابت 

اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی 

در حق محکوم له و نیم عشر از محکوم به بابت هزینه عملیات اجرایی در حق صندوق دولت/ماده 

34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 

مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 

کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 

اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره۵۲9/ م الف دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان فاورجان 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   9۵099803۵0300۱9۶ پرونده:  شماره  اباغیه:9۵۱0۱003۵030۶43۵  شماره 

آقا کوچک  پور  اصغر  آقای  خواهی  نظر  تجدید  خصوص  در   ۱39۵/08/0۶ تنظیم:  تاریخ   9۵0۲۵8

این  از  دادنامه شماره 9۵099703۵03009۶۵ صادره  به  نسبت  اله خودسیانی  آقای حجت  بطرفیت 

این  انتشار  با  اید مراتب تجدید نظر خواهی  اینکه در آدرس اعامی شناسایی نشده  به  شعبه، نظر 

آگهی به شما اباغ میشود تا با مراجعه به این دفتر نسبت به دریافت دادخواست و ضمائم تجدید 

نظر خواهی اقدام.مقتضی است حسب ماده 34۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 

در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از انتشار آگهی، به این دادگاه اعام نمایید یا به 

دادگاه تحویل دهید.واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد.

 شماره:۲4۱40/ م الف مدیر محمود عبدالهی ایچی دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه:  94099803۵0۵0۱0۶8 شماره  پرونده:  اباغنامه: 9۵۱0۱003۵0۵077۱7 شماره  شماره 

94۱۱8۵ تاریخ تنظیم: ۱39۵/08/0۶ پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیها 

۱- ژیا لطفی ۲- اکبر 3- مهدی 4- راصغر همگی زندی آتشبار که مجهول المکان می باشد اباغ 

می گردد چون وفق دادنامه شماره 9۵099703۵0۵00387 صادره از شعبه ۵ دادگاه حقوقی اصفهان 

در پرونده شماره 94۱۱8۵ ح ۵ محکوم به مبلغ ۲۲0/000/000 لاير و هزینه دادرسی و خسارت دیر کرد 

در حق محکوم له آقای امیر نادری فسارانی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این 

آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.شماره : ۲4۱۵3/ م الف مدیر 

دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- داوود طبرزدی

نگاهی به سریال »آسپرین« ساخته »فرهاد نجفی«

آسپرین، مسّکن بی مشتری

آگهی مفقودی 
)مفقودی کارت موتور – سند – بیمه نامه(کارت موتور و سند و بیمه نامه موتور ایساتیس مدل ۱394 به 
شماره تنه :۱۲۵e9300403***n۲k و شماره موتور :0۱۲۵n۲k934۵77 به رنگ :آبی و شماره پاک 

:3477۶/۶۲9 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی 
مفقودی کلیه مدارک موتور سیکلت  کلیه مدارک موتور سیکلت سفر ۱۲۵ مدل -۱394 به رنگ قرمز به 
شماره پاک 777۶۶ایران ۵9۵ به شماره موتور 930703 و شماره شاسی 9483۱38 به نام قاسم حاجی 

محمدی آرانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی مفقودی 
آرانی به شماره :۶۱99۶7۶394  بازرگانی آقای حسن شاهزاده  بازرگانی کارت  مفقودی کارت 
تاریخ  و   ۱39۱/۵/۲۱: صدور  تاریخ  و   ۲8۱399: قدیم  سیستم  در  بازرگانی  کارت  شماره  و 

انقضا:۱39۲/۵/۲۱ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

حرف های کامبیز درمبخش درباره حراج آثارش
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حتما بخوانید!

انتخاب من، ایران است  پنجشنبه  13  آبان ماه   61395
ـــمـــاره  290 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشگزارش

 قهرمانی شیرین برای قند اصفهان 

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

قنــد  کارخانــه  فوتبــال  تیــم 
ــان  ــدار، حریف ــا اقت ــان ب اصفه
خــود را شکســت داد و قهرمــان 
شــد. در ایــن دوره از مســابقات 
فوتبــال کارگــران اســتان اصفهان 
8 تیــم از کارخانه هــای صنعتــی و تولیــدی در دو گــروه بــا هم 
بــه رقابــت پرداختنــد. در پایــان، تیــم کارخانــه قنــد اصفهــان 
ــن  ــه عناوی ــروگاه و ذوب آهــن ب قهرمــان شــد و تیم هــای نی

ــد.  ــدا کردن دوم و ســوم دســت پی
دور مقدماتــی ایــن مســابقات در دو گــروه و بــه صــورت 
 دوره ای برگــزار شــد کــه از گــروه )A( فــوالد مبارکــه ســپاهان 
و نیــروگاه اصفهــان پــس از گــذر از ســد تیم هــای پلی اکریــل 
اصفهــان  ذوب آهــن  تیم هــای   )B( گــروه  از  و  آبفــا   و 
و کارخانــه قنــد پــس از غلبــه بــر تیم هــای هســا و ســیمان 

ــد. ــه نیمه نهایــی راه یافتن ــه مرحل ســپاهان ب
  پــس از بازی هــای ضربــدری فــوالد مبارکــه، ســپاهان 
ــم  ــاف ه ــه مص ــوم ب ــام س ــب مق ــرای کس ــن ب و ذوب آه
رفتنــد کــه در پایــان ذوب آهنی هــا بــا حســاب 2 بــر 1 فــوالد 
مبارکــه ســپاهان را مغلــوب کردنــد و ســوم شــدند. در بــازی 
پایانــی دو تیــم کارخانــه قنــد و نیــروگاه بــا وجــود وزش بــاد 
ــدار  ــم دی ــا ه ــود ب ــازی ب ــد ب ــر رون ــذار ب ــه تأثیرگ ــدید ک ش
ــت  ــه هدای ــد ب ــه قن ــان کارخان ــان قرمزپوش ــد. در پای کردن
حســن رحیمــی )ســرمربی( و محمــد ســلیمانی و عباســعلی 
ــق  ــی موف ــن کمال ــتی محس ــان( و سرپرس ــی )مربی بدیع
 شــد بــا نتیجــه 3 بــر 1 بــه پیــروزی برســد و جــام قهرمانــی 
ــن  ــه محس ــر اینک ــل ذک ــکات قاب ــرد. از ن ــر بب ــاالی س را ب
طاهــری، مدیــر عامــل جدیــد باشــگاه ســپاهان، بــا حضــور 
ــه ســپاهان  ــوالد مبارک ــم ف ــازی دو تی ــدس ب در ورزشــگاه ق
ــت  ــم باخ ــود و علی رغ ــر ب ــک نظاره گ ــن را از نزدی و ذوب آه
ــان مســابقه در جمــع اعضــای  فوالدی هــای ســپاهان در پای
تیــم حضــور پیــدا کــرد و از تــاش خســتگی ناپذیر بازیکنــان 
ــر  ــه بهت ــر چ ــرای ه ــادی ب ــراد زی ــل آورد. اف ــه عم ــر ب تقدی
ــه  ــد؛ از جمل ــن مســابقات زحمــت کشــیده بودن ــزاری ای برگ
ناظمــی سرپرســت ورزشــگاه  احمــد ســروری، مهــدی 
ــط عمومــی اداره امــور  ــر رواب ــدس مهــدی خراطــی مدی مهن
علیرضــا  هادیــان،  رمضانعلــی  اســتان،  ورزش کارگــران 
ابوطالبــی، داریــوش مــرادی، عبدالــه قربانــی، ابراهیــم 
ــه  ــا آنک ــهیلی؛ ام ــد س ــری و مجی ــه اکب ــدی، نعمت ال احم
بیــش از همــه دلســوزانه و بــا مدیریــت خــوب خــود همچــون 
ســال های گذشــته در اداره و برگــزاری ایــن مســابقات کوشــید 
ــال کارگــران اســتان  ــدی، مســئول انجمــن فوتب ــم عاب  ابراهی
و سرپرســت فنــی مســابقات بــود. بــا یــک خداقــوت زحمات 

ایــن پیشکســوت فوتبــال اصفهــان را ارج می نهیــم.

آخرین وضعیت هادی عقیلی با سپاهان 
ــال  ــم فوتب ــع تی ــت مداف وضعی
ــا ایــن تیــم باشــگاه  ســپاهان ب
ــوز مشــخص نشــده اســت.  هن
هــادی عقیلــی کــه از نیم فصــل 
ــپاهان  ــته از س ــال گذش دوم س
ــان  ــا پای ــد ت ــته ش ــار گذاش کن
امســال بــا باشــگاه قــرارداد دارد 
امــا اثــری از نامــش در لیســت ایــن تیــم دیــده نمی شــود. 
بــا وجــود تغییــر مدیــر عامــل باشــگاه ســپاهان، امــا بــاز هــم 
ــوش ســابق مشــخص نیســت.  ــع ملی پ ــن مداف شــرایط ای
عقیلــی مدتــی اســت از ســپاهان بــه کمیتــه انضباطــی 
شــکایت کــرده و قــرار اســت ایــن دادگاه دربــاره وضعیتــش 
ــپاهان  ــل س ــر عام ــری، مدی ــن طاه ــرد. محس ــم بگی تصمی
دربــاره احتمــال بازگشــت عقیلــی بــه ســپاهان تاکیــد 
می کنــد: »تصمیم گیــری در این بــاره بــر عهــده ســرمربی 

تیم است و ویسی باید نظر نهایی اش را بدهد.«

والسکو در آرژانتین ماندنی شد
ــن  ــا ای ــراردادش را ب ــن ق ــال آرژانتی ــی والیب ــم مل ســرمربی تی
تیــم تمدیــد کــرد. خولیــو والســکو، ســرمربی تیــم ملــی والیبــال 
ــم امضــا  ــن تی ــا ای ــدی را ب ــاله و جدی ــرارداد ۴ س ــن، ق آرژانتی
کــرد. والســکو تــا ســال 2۰2۰ در تیــم ملــی آرژانتیــن می مانــد. 
ــن  ــا ای ــود و ب ــر ب ــو حاض ــک ری ــم در المپی ــن تی ــراه ای او هم
قــرارداد او می توانــد بــار دیگــر شــانس خــود را بــرای حضــور در 
المپیــک امتحــان کنــد. بعضــی رســانه های روســی از احتمــال 

حضــور والســکو در تیــم ملــی روســیه خبــر داده بودنــد.

 سکوت مدیر عامل تراکتورسازی 

درباره سروش رفیعی
مدیــر عامــل باشــگاه تراکتورســازی عاقــه ای نــدارد تــا زمانــی 
کــه وضعیــت ســروش رفیعــی نهایــی نشــده، دربــاره او 
ــر  ــاره موفقیت هــای اخی ــو درب ــی آجرل ــد. مصطف اظهارنظــر کن
ــت  ــا لطــف و عنای ــد: »خوشــحالم کــه ب تراکتورســازی می گوی
خداونــد و البتــه تــاش کادر فنــی و بازیکنــان، نتایــج خوبــی بــه 
دســت آمــده اســت. ان شــاءهللا ایــن رونــد خــوب ادامــه داشــته 
ــاره  ــم.« او درب ــاش می کنی ــی ت ــیر قهرمان ــا در مس ــد. م باش
مشــکات مالــی تراکتورســازی بیــان می کنــد: »خوشــبختانه در 
باشــگاه مــا شــرایط مالــی بــد نیســت و مشــکلی از ایــن نظــر 
ــاره تغییــر اسپانســر  ــر عامــل تراکتورســازی درب نداریــم.« مدی
البســه تیمــش می گویــد: »در یکــی، دو روز آینــده همــه 
ــه  ــد البس ــر جدی ــود و اسپانس ــی می ش ــاره نهای ــز در این ب چی
ــاره  ــا ســوالی درب ــو در مواجهــه ب مــا را تأمیــن می کنــد.« آجرل
وضعیــت ســروش رفیعــی ســکوت کــرد و اعــام کــرد تــا زمانی 

ــد. ــد اظهارنظــر بکن ــزی قطعــی نشــده، نمی توان ــه چی ک

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس ورزش

تــا کمتــر از 6 روز دیگــر تیــم ملــی فوتبــال ایــران در 
ــه مصــاف ســوریه خواهــد رفــت  ــازی مهــم ب یــک ب
ــود  ــی از راه صع ــش از نیم ــروزی بی ــورت پی و در ص
ــا  ــد ســوریه در مقایســه ب ــر چن ــوده اســت. ه را پیم
ــه  ــدی ب ــدان قدرتمن ــف چن ــره، حری ــتان و ک ازبکس
شــمار نمــی رود، امــا بــازی ایــران بــا تیم هــای عربــی 
همــواره ســخت و غیرقابــل پیش بینــی بــوده اســت؛ 
بــه همیــن دلیــل هــم کــی روش هــر روز تاکیــد 
ــت کم  ــوریه را دس ــد س ــان نبای ــه بازیکن ــد ک می کن
ــم  ــج تی ــاه گذشــته، بعضــی نتای ــد م ــد. در چن بگیرن
ملــی فوتبــال ســوریه، نتایــج شایســته ای بــوده اســت 
و بایــد آن را جــدی گرفــت. نتایجــی کــه گاه فوتبــال 

ــوده اســت. ــوان ب ــا از کســب آن هــا نات م
- برد برابر اردن در زمین حریف 

- برد برابر عمان در زمین حریف 
- برد برابر تیم ملی چین در زمین حریف 

- مساوی با کره جنوبی در کواالالمپور
- برد برابر امارات در تورنمنت تایلند

- برد برابر عراق در تهران
    شوک فیفا

بــرای  را  فدراســیون جهانــی فوتبــال، آرای خــود 
ــاس  ــن اس ــر ای ــرد؛ ب ــادر ک ــر ص ــران و قط ــازی ای ب

محرومیت هــای ســنگینی بــرای 3 عضــو تیــم ملــی 
ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت در نظ

بــر اســاس حکــم صادرشــده ســردار آزمــون، احســان 
حاج صفــی و جــواد نکونــام در بــازی بــا ســوریه قــادر 

بــه همراهــی تیــم ملــی نیســتند. 
تیــم  غایبــان  تنهــا  حاج صفــی،  و  ســردار  البتــه 

ــرای آخریــن دیــدار دور رفــت مقدماتــی  کــی روش ب
ملــی  تیــم  ســرمربی  و  نیســتند  جهانــی  جــام 
ــل  ــه دلی ــز ب ــری را نی ــد امی ــد و وحی علیرضــا بیرانون
مصدومیــت در اختیــار نخواهــد داشــت تــا تیــم ملــی 
 دیــدار بــا ســوریه را دســت کم بــا ۴ تغییــر آغــاز 

کند.

    چالش بازیکنان ذخیره
ــر  ــود براب ــک خ ــماره ی ــاب ش ــرای انتخ ــی روش ب ک
ســوریه، کار ســختی نــدارد. علیرضــا حقیقــی بــا 
ــای  ــام ملت ه ــال، ج ــگ پرتغ ــور در لی ــه حض تجرب
ــور  ــی حض ــم مل ــی در اردوی تی ــام جهان ــیا و ج آس
دارد و محمدرضــا اخبــاری نیــز کــه ایــن روزهــا 
آمادگــی خوبــی دارد، دیگــر گزینــه کــی روش بــه 
شــمار مــی رود؛ امــا بــه نظــر می رســد حقیقــی بــرای 
ــتری  ــانس بیش ــی ش ــم مل ــور درون دروازه تی حض

ــت.  ــد داش خواه
کادر فنــی تیــم ملــی بــرای جایگزینــی ســردار 
آزمــون نیــز مشــکل چندانــی نخواهــد داشــت؛ زیــرا 
قوچان نــژاد آمــاده و کریــم انصاری فــر و طارمــی 
دوبــاره بــه اوج برگشــته، همگــی می تواننــد خــأ 

ــد.  ــر کنن ــوک را پ ــم ن مهاج
ــری  ــد امی ــین وحی ــی روش، جانش ــش ک ــا چال تنه
ــال  ــه ح ــه ای ب ــه برنام ــد وی چ ــد دی ــه بای ــت ک اس
هافبــک مهاجــم خــود خواهــد داشــت. احســان 
ــه  ــی در میان ــم مل ــازی تی ــن ب ــی در آخری حاج صف
ــی  ــه بازیکنان ــی ک ــد؛ جای ــه ش ــه کار گرفت ــدان ب می
 ماننــد آنــدو تیموریــان یــا ابراهیمــی، کامیابی نیــا 
ــی  ــه راحت ــد ب ــی می توانن ــجاعیان و رفیع ــه ش  و البت

و اطمینان جای خالی احسان را پر کنند.

شوک فیفا به تیم ملی

ایران - سوریه، سخت تر از قبل

ــور  ــری حض ــای مربیگ ــی در کاس ه ــه به تازگ ــی ک کریم
یافتــه، گفت وگــوی منتشرشــده از خــودش دربــاره واکنــش 

بــه مربیگــری نکونــام در تیــم ملــی را تکذیــب کــرد. 
باشــگاه  و  ملــی  تیــم  علــی کریمــی، ســتاره ســابق 

پرســپولیس کــه به تازگــی دوران مربیگــری 
خــود را بــا حضــور در کاس هــای ایــن دوره 
ــه مصاحبــه ای کــه  پشــت ســر می گــذارد، ب
ــدرک  ــدون م ــی ب ــده و مرب ــر ش از او منتش
در تیــم ملــی را نشــانه گرفتــه بــود، واکنــش 
نشــان داد.کریمــی در ایــن گفت وگــو بــا 
فــارس دربــاره مصاحبــه منتشرشــده از 

ــی  ــرا برخ ــه چ ــید ک ــد بپرس ــه »بروی ــر اینک ــی ب وی مبن
بــدون مــدرک مربیگــری روی نیمکــت تیــم ملــی حضــور 
ــدرک روی  ــدون م ــودم ب ــن خ ــی م ــت: وقت ــد«، گف دارن
ــم  ــم بگوی ــور می توان ــته ام چط ــی نشس ــم مل ــت تی نیمک
ــه  ــدون مــدرک نشســته اند؟ کریمــی در پاســخ ب برخــی ب

ــا  ــام ی ــه نظــر می رســید منظــور او نکون ــه ب ــن ســؤال ک ای
ــم  ــه می دان ــی ک ــت: در حال ــد، گف ــان باش ــارکار آقاجانی م
آقــای مــارکار آقاجانیــان مــدرک مربیگــری دارد و تــا جایــی 
کــه اطــاع دارم جــواد نکونــام بعضــی دوره هــای مربیگــری 
را گذرانــده اســت، مربیــان خارجــی هــم 
کــه طبیعتــا مــدرک دارنــد، پــس چــرا بایــد 

ــم؟  ــی بزن ــن حرف چنی
صحبــت  ایـــن  اثبـــات  بــرای  کریمـــی 
کــه دربــاره مربیگـــری شــخص خاصـــی 
اظهارنظـــر نکـــرده، دوربین هایـــی را کــه 
ــد  ــرار داده بودن ــه ق ــه روی او در آن مصاحب  روب
ــت  ــا صحب ــل دوربین ه ــن مقاب ــت: م ــت و گف ــاهد گرف ش
ــدو  ــط کردن ــن را ضب ــت م ــا صحب ــا آن ه ــردم و قطع می ک
ایــن  کامــا فیلــم صحبت هایــم موجــود اســت کــه 
صحبــت را نکــردم و اینکــه چــرا از ایــن حــرف مــن چنیــن 

برداشــتی شــده، نمی دانــم. 

 علی کریمی 

مصاحبه علیه نکونام را تکذیب کرد
ــالروز  ــران در س ــال ای ــی والیب ــم مل ــی تی ــی آرژانتین مرب
ــن اســت  ــر ای ــران رســم ب ــال ای ــت: در والیب ــدش گف تول
ــد. اگــر  ــا ب کــه دائــم می گوییــم ایــن یــا خــوب اســت ی
خــوب اســت بــرای همیشــه و اگــر بــد اســت، بــرای تمــام 

دوران. عــادت بــه پیش قضــاوت کــردن، 
ــال  ــه در والیب ــت ک ــدی اس ــاق ب ــک اتف ی

ایــران رخ می دهــد. 
یادگیــری  و  توســعه  و  رشــد  بــه  مــن 
بــا  می تــوان  دارم  اعتقــاد  و  معتقــدم 
یادگیــری پیشــرفت کــرد؛ اینکــه دربــاره 
بازیکــن تیمــی یــا یــک مربــی، تنهــا یــک 

نظــر وجــود داشــته باشــد کــه تغییــر نکنــد، درســت 
ــر  ــه غی ــر ب ــه اگ ــن ســؤال ک ــه ای نیســت. او در پاســخ ب
از ایــران پیشــنهادهای دیگــری از کشــورهای مختلــف 
ــت:  ــد، گف ــول می کنی ــک را قب ــدام ی ــید، ک ــته باش داش
مطمئنــا انتخــاب مــن ایــران اســت؛ چــرا کــه بازیکنــان و 

 والیبــال ایــران پتانســیل بســیاری بــرای پیشــرفت دارنــد 
و می توان روی آن ها کار کرد.

ــه اســت؛ امــا  ــه ام والســکو رفت  همان طــور کــه بارهــا گفت
بایــد یــک میراثــی از او بــر جــای بمانــد و نبایــد بــا رفتــن 
ــه  ــم ب ــود. می خواه ــام ش ــز تم ــه چی او هم
ــرای  ــم و کاری ب ــت کن ــران خدم ــال ای والیب
تیــم ملــی انجــام دهــم. مربیــان و بازیکنــان 
ایرانــی نیــز بایــد کمــک کننــد تــا ایــن 
ــی  ــن خیل ــد. م ــه دار باش ــا ادام موفقیت ه
ایرانــی شــده ام. دلیــل اینکــه در حــال حاضر 
تــاش می کنــم زبــان فارســی را یــاد بگیــرم 

ــم.  ــران بدان ایــن اســت کــه دوســت دارم بیشــتر از ای
ــم  ــا بتوان در ایــن مــدت هــم خیلــی جســت وجو کــردم ت
زبــان فارســی را بــه خوبــی یــاد بگیــرم؛ امــا منابــع زیــادی 
 پیــدا نکــردم و بــه همیــن دلیــل نمی توانــم فارســی 

را خوب بخوانم.

سیچلو: 

انتخاب من، ایران است

  ورزشــگاه نقــش جهــان پــس از 23 ســال انتظــار افتتــاح شــد. بــه گزارش 
کیمیای وطن

شهره باقری

ــا  ــان ب ــش جه ــری نق ــزار نف ــگاه 75 ه ــن، ورزش ــای وط ــگار کیمی خبرن
ــد  ــر جدی ــور، مســعود ســلطانی فر وزی حضــور اســحاق جهانگیــری معــاون اول رئیس جمه
ورزش و جوانــان، اســتاندار اصفهــان و جمعــی از مســئوالن کشــور افتتــاح شــد. در حاشــیه 
ایــن مراســم، جهانگیــری ضمــن خشــنودی از حضــور دوبــاره در شــهر اصفهــان گفــت: خــدا 
را شــکر کــه باالخــره ایــن ورزشــگاه افتتــاح شــد. مــا ایــن ورزشــگاه را تحویــل شــرکت فــوالد 
ــد.  مبارکــه دادیــم و فکــر نمی کردیــم کــه آن هــا بتواننــد در ظــرف 18 مــاه آن را آمــاده کنن
ــزود:  ــور اف ــاون رئیس جمه ــت. مع ــان اس ــرای ورزش اصفه ــزرگ ب ــت ب ــک موفقی ــن ی ای

ظرفیت ورزش اصفهان، بیش از این هاست و باید روی آن کار کنیم.
    طرحی منحصربه فرد

جهانگیــری بــا تعریــف و تمجیــد از ورزشــگاه نقــش جهــان گفــت: یــک طــرح منحصربه فــرد 
در ورزش کشــور افتتــاح شــده کــه می توانــد ســال های ســال مانــدگار باشــد و بــه اســتان 
اصفهــان کمــک کنــد. جهانگیــری همچنیــن در ســخنرانی اش در مراســم افتتاحیــه نقــش 
ــان هســتم  ــوار اســتان اصفه ــردم بزرگ ــروز در خدمــت م ــه ام ــت: خوشــحالم ک ــان گف  جه
ــگاه  ــن ورزش ــم. ای ــرکت می کن ــان ش ــش جه ــزرگ نق ــگاه ب ــه ورزش ــم افتتاحی و در مراس
بــا خدماتــی کــه در بخش هــای مختلــف در ســطح اســتان در حــال انجــام اســت، مبــارک 
ــد  ــات مناســب بهره من ــه از امکان ــود ک ــردم ب ــن م ــان باشــد. حــق ای ــردم اســتان اصفه م
باشــند. اصفهــان در زمینــه ورزش، جایــگاه بســیار مهمــی دارد. وی افــزود: متاســفانه 
ــود. ســال 73-72 کــه مــن اســتاندار  ــادی مواجــه ب ــر زی ــا تأخی ــن ورزشــگاه ب ــاح ای افتت
ــش از 2۰ ســال اســت  ــا بی ــه االن تقریب ــودم، نســبت ب ــر ب ــان جوان ت ــان و در آن زم اصفه
ــکار و ســرانجام  ــر شــدم و ســپس 8 ســال بی ــه وزی ــد ک ــان ســپری می شــود. بع ــه زم ک

ــه  ــه در افتتاحی ــم. البت ــان شــرکت می کن ــه نقــش جه ــان در مراســم افتتاحی االن در اصفه
ــع  ــت مناب ــه محدودی ــوان ب ــه می ت ــه از جمل ــود ک ــادی ب ــای زی ــروژه، محدودیت ه ــن پ ای
ــا  ــط ب ــه فق ــدود ک ــع مح ــب از مناب ــتفاده مناس ــت و اس ــئله مدیری ــای دولتی،مس طرح ه
ــگاه  ــی، جای ــان اصفهان ــزود: جوان ــرد. وی اف ــاره ک ــد، اش ــام می ش ــوب انج ــت مطل مدیری
مهمــی در افتخارآفرینــی بــرای ورزش ایــران دارنــد. هــم در فوتبــال، هــم در فوتســال، هــم 
در المپیــک و هــم در پارالمپیــک، بخشــی از افتخــارات ایــران متعلــق بــه جوانــان اصفهانــی 
اســت. جهانگیــری ادامــه داد: مــا ایــن ورزشــگاه را کــه از مدرن تریــن ورزشــگاه های ایــران 
ــه  ــد ب ــی تقدیــم می کنیــم. امیــدوارم آن هــا بتوانن ــان اصفهان ــه جوان محســوب می شــود، ب

طــرز مطلوبــی از ایــن ورزشــگاه اســتفاده کننــد. 
مــن بــه دلیــل افتتــاح ایــن ورزشــگاه از همــه دوســتان از جملــه نماینــدگان مجلس شــورای 
اســامی در دوره هــای مختلــف آقــای دکتــر گــودرزی، آقــای مدبــر و همین طــور مســئوالن 
شــرکت فــوالد مبارکــه ســپاهان تشــکر می کنــم. امــروز هــم، روز اول کار آقــای ســلطانی فر 
بــود. ایشــان بایــد ایــن موضــوع را بــه فــال نیــک بگیرنــد کــه در روز اول کاری شــان چنیــن 

ورزشــگاهی افتتــاح می شــود.
    باشگاه ها باید درآمدزا شوند

ــای  ــه بنگاه ه ــم ک ــم کنی ــران فراه ــرایطی را در ای ــد ش ــت: بای ــان گف ــر ورزش و جوان وزی
ــلطانی فر  ــعود س ــند. مس ــته باش ــتیاق داش ــرمایه گذاری در ورزش اش ــرای س ــادی ب اقتص
ــم  ــت می خواه ــن فرص ــت: از ای ــان گف ــان اصفه ــش جه ــگاه نق ــاح ورزش ــم افتت در مراس
ــه عنــوان  اســتفاده کنــم و بگویــم کــه در همــه جــای دنیــا، وقتــی بنگاه هــای اقتصــادی ب
ــران  ــون در ای ــا چ ــد؛ ام ــت می دانن ــک فرص ــن کار را ی ــوند، ای ــر ورزش وارد می ش اسپانس
ســازوکار ایــن امــر فراهــم نیســت، بــرای اهالــی اقتصــاد، ایــن یــک معضــل اســت. او افزود: 
در ایــران، وقتــی یــک مجموعــه اسپانســر ورزش می شــود، فکــر می کنــد کــه ورزش محــل 

هزینــه اســت؛ در حالــی کــه در دنیــا، ورزش محــل درآمــد اســت.
    باید اتکا به اعتبارات دولتی در ورزش کم شود

ــن  ــاره همی ــف درب ــیون های مختل ــس در کمیس ــدگان مجل ــا نماین ــر ب ــه اخی ــک هفت در ی
ــی  ــارات دولت ــه اعتب ــکا ب ــد ات ــم. بای ــران کنی ــه را جب ــن فاصل ــه ای ــردم ک ــث می ک بح
ــد در ورزش  ــادی بتوانن ــای اقتص ــه بنگاه ه ــم ک ــمتی بروی ــه س ــود و ب ــم ش در ورزش ک
ــاب  ــه، خط ــلطانی فر در ادام ــد. س ــدزا باش ــا درآم ــرای آن ه ــد و ورزش ب ــدا کنن ــور پی حض
ــت  ــی دول ــران اجرای ــه مدی ــاال ک ــت:  ح ــم گف ــر در مراس ــراد حاض ــری و اف ــه جهانگی  ب
ــک  ــم کم ــا ه ــم ب ــد، می خواه ــور دارن ــم حض ــن مراس ــم در ای ــس ه ــدگان مجل و نماین
ــران هــم فراهــم شــود، باشــگاه ها  ــا شــناخته شــده در ای ــا ســازوکاری کــه در دنی ــم ت کنی
ــرمایه گذاری در ورزش  ــرای س ــادی ب ــای اقتص ــده و بنگاه ه ــل ش ــد تبدی ــل درآم ــه مح ب
مشــتاق شــوند. وزیــر ورزش و جوانــان در پایــان گفــت: از مســئوالن باشــگاه فــوالد 
ــهر  ــتان و ش ــران اس ــی، مدی ــن ورزش ــز اماک ــعه و تجهی ــرکت توس ــپاهان، ش ــه س مبارک
ــر و تشــکر  ــد، تقدی ــان، اصحــاب رســانه و تمــام کســانی کــه در ایــن راه کمــک کردن  اصفه

می کنم.

معاون اول رئیس جمهور عنوان کرد:

پروژه ورزشگاه نقش جهان، موفقیتی بزرگ برای اصفهان
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز در روزنامه های نسل فردا و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
به  نسبت  فرزند حسین  باقری  محمدرضا   95/04/12 مورخ   139560302007002016 رای شماره   -  1

ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 1279.48 مترمربع پالک شماره 53 اصلی واقع در اراضی کوه دنبه 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سید حبیب میرلوحی.

2 - رای شماره 139560302007002571 مورخ 95/05/18 عقیل فرجی خیرآبادی فرزند مرادعلی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 129.71 مترمربع پالک شماره 24 اصلی واقع در باغ ابریشم بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سلطانعلی نادری باغ ابریشمی.

فرزند  آبادی  قاسمعلی محمدی حسن  مورخ 95/05/18  رای شماره 139560302007002573   -  3

رمضان نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 187.42 مترمربع پالک شماره 470 

فرعی از 23 اصلی واقع در حسن آباد خلف دره بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی 

است.

4 - رای شماره 139560302007003226 مورخ 95/07/04 سید حسن موسوی آغچه بدی فرزند علی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 212.87 مترمربع پالک شماره 32 اصلی واقع در آغچه 

بدی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سید علی موسوی آغچه بدی.

به  نسبت  هدایت  فرزند  بیگدلی  نادر   95/07/04 مورخ   139560302007003227 شماره  رای   -  5

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 123.10 مترمربع پالک شماره 6 فرعی از 6 اصلی واقع در کرسگان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسینعلی صادقی یزدآبادی.

6 - رای شماره 139560302007003228 مورخ 95/07/04 فضل اله ترکی سودرجانی فرزند مرادعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 196.90 مترمربع پالک شماره 7 فرعی از 21 

اصلی واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی 

ترکی سودرجانی.

7 - رای شماره 139560302007003231 مورخ 95/07/04 علیرضا صادقی کلیشادی فرزند نعمت اله 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 231.77 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در 

کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی صادقی کلیشادی.

قربانعلی  فرزند  مهرگانی  آزادی  علیرضا   95/07/04 مورخ  شماره 139560302007003242  رای   –  8

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 206.44 مترمربع پالک شماره 525 اصلی واقع در پیربکران 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مونس آغا خیری.

9 - رای شماره 139560302007003243 مورخ 95/07/04 محمود قدیری فرزند مصطفی نسبت به 

ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 150.98 مترمربع پالک شماره 407 اصلی واقع 

در برزوان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

به  نسبت  فرزند مصطفی  قدیری  ناصر  مورخ 95/07/04  رای شماره 139560302007003244   -  10

ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 137.90 مترمربع پالک شماره 407 اصلی واقع 

در برزوان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

فرزند  فالورجانی  شفیعی  حسینعلی   95/07/04 مورخ   139560302007003245 شماره  رای   -  11

غالمعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه های متصله به مساحت 183.70 مترمربع پالک 

شماره 19 اصلی واقع در جعفرآباد کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

12 - رای شماره 139560302007003246 مورخ 95/07/04 صفرعلی قاسمی فالورجانی فرزند قاسم 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 225.48 مترمربع پالک شماره 407 اصلی واقع در گارماسه 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی احمد قبادوز.

13 - رای شماره 139560302007003248 مورخ 95/07/05 رمضانعلی هدایت کلیشادی فرزند رضاقلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 93.86 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی شعبانعلی جعفری کلیشادی.

14 - رای شماره 139560302007003251 مورخ 95/07/05 احمدرضا حیدری سهلوانی فرزند موسی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211.60 مترمربع پالک شماره 154 فرعی از 37 اصلی 

واقع در حبیب آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی دهقانی 

حبیب آبادی.

15 – رای شماره 139560302007003253 مورخ 95/07/05 اکبر محمدی فرزند اسماعیل نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 296.40 مترمربع پالک شماره 430 اصلی واقع در مینادشت بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اسماعیل محمدی.

16 - رای شماره 139560302007003348 مورخ 95/07/11 بتول توکلی گارماسه فرزند عباسعلی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 284.50 مترمربع پالک شماره 33 و 34 فرعی از 406 اصلی 

واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رضا توکلی گارماسه.

17 - رای شماره 139560302007003350 مورخ 95/07/11 عباس کریمی باالنی فرزند علی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 264.44 مترمربع پالک شماره 525 اصلی واقع در پیربکران بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مونس آغا خیری.

18 - رای شماره 139560302007003351 مورخ 95/07/11 عبداله توکلی گارماسه فرزند حسن نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 293.90 مترمربع پالک شماره 255 فرعی از 406 اصلی 

واقع در گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

به  نسبت  آقاخانی  فرزند  پور  قلی  قلی   95/07/11 مورخ  شماره 139560302007003356  رای   -  19

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 252.30 مترمربع پالک شماره 138 فرعی از 53 اصلی واقع در 

شهرک قدس بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

20 - رای شماره 139560302007003357 مورخ 95/07/11 احمد رهنما فالورجانی فرزند علی نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197.73 مترمربع پالک شماره 2707 فرعی از 

667 اصلی واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

21 - رای شماره 139560302007003358 مورخ 95/07/11 مهری احمدی فالورجانی فرزند اسماعیل 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197.73 مترمربع پالک شماره 2707 

فرعی از 667 اصلی واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

22 - رای شماره 139560302007003359 مورخ 95/07/11 روح اله موسیانی فرزند اسداله نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 338.21 مترمربع پالک شماره 14 اصلی واقع در موسیان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حاج اسماعیل قلعه موسیانی.

23 - رای شماره 139560302007003360 مورخ 95/07/11 فرهاد کریمی فرد فرزند سهراب نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215.30 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در جعفرآباد کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی فاطمه بیگم دهقان کلیشادی.

24 - رای شماره 139560302007003365 مورخ 95/07/11 حبیب اله شفیعی نژاد فرزند علی اکبر 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 616.50 مترمربع پالک شماره 145 و 150 فرعی از 386 

اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

25 - رای شماره 139560302007003366 مورخ 95/07/11 حیدر شفیعی قهدریجانی فرزند علی اکبر 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 644.54 مترمربع پالک شماره 145 و 150 فرعی از 386 

اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

فرزند سید علی  میرلوحی  95/07/11 سید محمد  رای شماره 139560302007003367 مورخ   - 26

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 299.03 مترمربع پالک شماره 191 فرعی از 23 اصلی 

واقع در حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد اسحقی 

حسن آبادی.

27 - رای شماره 139560302007003249 مورخ 95/07/05 حامی راضی علی پور فرزند عبدالرضا نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145.60 مترمربع پالک شماره 424 اصلی واقع در دارافشان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی خداداد کاظمی دارافشانی.

28 - رای شماره 139560302007003377 مورخ 95/07/12 مصطفی شفیعی قهدریجانی فرزند عبداله 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 274.70 مترمربع پالک شماره 405 فرعی از 387 اصلی 

واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبداله شفیعی 

قهدریجانی.

29 - رای شماره 139560302007003378 مورخ 95/07/12 جواد قاسمی فالورجانی فرزند یداله نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 258.07 مترمربع پالک شماره 273 فرعی از 406 اصلی واقع در 

فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمدتقی کیانی.

30 - رای شماره 139560302007003380 مورخ 95/07/12 حمیدرضا مهدی زاده قهدریجانی فرزند 

غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 430.94 مترمربع پالک شماره 1014 فرعی از 

مالک رسمی  از  الواسطه خریداری شده  اصفهان مع  ثبت  قهدریجان بخش 9  در  واقع  اصلی   385

ابراهیم مهدی زاده.

فرزند  قهدریجانی  زاده  مهدی  اعظم   95/07/12 مورخ   139560302007003381 شماره  رای   -  31

حیدرعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170.14 مترمربع پالک شماره 1014 فرعی از 

مالک رسمی  از  الواسطه خریداری شده  اصفهان مع  ثبت  قهدریجان بخش 9  در  واقع  اصلی   385

ابراهیم مهدی زاده.

32 - رای شماره 139560302007003382 مورخ 95/07/12 غالمرضا مهدی زاده قهدریجانی فرزند 

محمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 384.40 مترمربع پالک شماره 1014 فرعی 

از 385 اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

ابراهیم مهدی زاده.

33 - رای شماره 139560302007003384 مورخ 95/07/12 سعید خرمی فرزند علی ضامن نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 181.15 مترمربع پالک شماره 430 اصلی واقع در مینادشت بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نوراله خرمی.

رضا  فرزند  قهدریجانی  محمد کریمی   95/07/12 مورخ  رای شماره 139560302007003385   -  34

نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه ساز به مساحت 176.70 مترمربع پالک شماره 1211 فرعی از 

387 اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سید 

محمد هاشمی قهدریجانی.

فرزند شبیرآقا  زارع شرودانی  براتعلی  مورخ 95/07/12  رای شماره 139560302007003389   -  35

از 411 اصلی  نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 244.17 مترمربع پالک شماره 4 فرعی 

واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمحسین کمالی 

شرودانی.

36 - رای شماره 139560302007003391 مورخ 95/07/13 حمید دهقان نرگانی فرزند حسین نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 211.09 مترمربع پالک شماره 701 اصلی واقع در اکبرآباد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اکبر مرتضوی.

به ششدانگ  نسبت  دارو  شرکت گل   95/07/13 مورخ   139560302007003392 شماره  رای   -  37

واقع در  اصلی  از 34  به مساحت 4682 مترمربع پالک شماره 431 فرعی  یکقطعه زمین مزروعی 

باغکومه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی خانم کوچک محمودیه.

به ششدانگ  نسبت  دارو  95/07/13 شرکت گل  مورخ  شماره 139560302007003393  رای   -  38

یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 1281.95 مترمربع پالک شماره 5 فرعی از 39 اصلی واقع در باغکومه 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی خانم کوچک محمودیه.

فالورجان  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه   95/07/13 مورخ  شماره 139560302007003394  رای   -  39

نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 1247.55 مترمربع پالک شماره 411 اصلی واقع 

در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

40 - رای شماره 139560302007003395 مورخ 95/07/13 دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان نسبت 

به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی نیمه محصور به مساحت 2940.30 مترمربع پالک شماره 411 اصلی 

واقع در شرودان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

41 - رای شماره 139560302007003396 مورخ 95/07/13 دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان نسبت 

به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 3285.60 مترمربع پالک شماره 411 اصلی واقع در 

شرودان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

42 - رای شماره 139560302007003463 مورخ 95/07/17 بتول رحیمی قهدریجانی فرزند عباسعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 328.57 مترمربع پالک شماره 736 فرعی از 385 اصلی 

واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

43 - رای شماره 139560302007003465 مورخ 95/07/17 مسعود نصوحی فرزند بهمن نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 180 مترمربع پالک شماره 2707 فرعی از 667 اصلی واقع در بلوار 

شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

44 - رای شماره 139560302007003466 مورخ 95/07/17 سید هاشم موسوی آغچه بدی فرزند سید 

حسین نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 124.82 مترمربع پالک شماره 32 اصلی واقع در 

آغچه بدی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سید حسین موسوی.

45 - رای شماره 139560302007003468 مورخ 95/07/17 غالمعلی طاهری فرزند علی پناه نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 199.98 مترمربع پالک شماره 411 اصلی واقع در شرودان بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالعلی ارباب.

46 - رای شماره 139560302007003469 مورخ 95/07/17 رضا قدیری فرزند مصطفی نسبت به یک 

و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 2327.14 مترمربع پالک 

شماره 408 اصلی واقع در کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

47 - رای شماره 139560302007003470 مورخ 95/07/17 ناصر قدیری فرزند مصطفی نسبت به یک 

و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 2327.14 مترمربع پالک 

شماره 408 اصلی واقع در کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

48 - رای شماره 139560302007003473 مورخ 95/07/17 محمود قدیری فرزند مصطفی نسبت به 

یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 2327.14 مترمربع 

پالک شماره 408 اصلی واقع در کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی 

است.

49 - رای شماره 139560302007003474 مورخ 95/07/17 اکبر قدیری فرزند مصطفی نسبت به یک 

و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 2327.14 مترمربع پالک 

شماره 408 اصلی واقع در کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

50 - رای شماره 139560302007003478 مورخ 95/07/17 نصراله هادیان قهدریجانی فرزند علی رضا 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 601.70 مترمربع پالک شماره 386 اصلی واقع در قهدریجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نصراله هادیان قهدریجانی.

فرزند  دهکردی  زاده  شریف  صادق   95/07/17 مورخ   139560302007003481 شماره  رای   -  51

اصلی   405 شماره  پالک  مترمربع   29.97 مساحت  به  مغازه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  حسین 

اسماعیل رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  گارماسه  در   واقع 

 یزدانی.

52 - رای شماره 139560302007003484 مورخ 95/07/17 محمد محمدی آغچه بدی فرزند باقر 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200.12 مترمربع پالک شماره 32 اصلی واقع در آغچه 

بدی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رمضان محمدی آغچه بدی.

53- رای شماره 139560302007003485 مورخ 95/07/17 شرکت تعاونی پیوند نسبت به ششدانگ 

یکقطعه زمین مشتمل بر مغازه و انبار و باسکول به مساحت 1088.67 مترمربع پالک شماره 386 اصلی 

واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی قدیری.

54- رای شماره   139560302007003051مورخ1395/6/20  آقا/ خانم     علی جمالی    فرزند  زین 

العابدین         نسبت به ششدانگ    یک باب خانه به    192.25    متر مربع قسمتی از پالک 630 

فرعی از      385       اصلی  واقع در  قهدریجان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه علی جمالی 

55- رای شماره2280 1395603200700 مورخ   1395/4/28    آقا/ خانم    فرزانه قاسمی شرودانی 

فرزندحسنعلی           نسبت به ششدانگ    یکباب خانه   مخروبه به مساحت      199.40  متر مربع 

قسمتی از پالک  فرعی از    411  اصلی  واقع در   شرودان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه رمضان 

قاسمی شرودانی

56- رای شماره   13956032007003070 مورخ   1395/6/23    آقا/ خانم       علی خدادای پاوایی 

فرزند   رمضانعلی        نسبت به ششدانگ  یکباب خانه نیمه تمام  به مساحت    191.86    متر 

مربع قسمتی از پالک  فرعی از   497   اصلی  واقع در      پاوا بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه 

حسن خدادای پاوایی

57- رای شماره   13956032007002152 مورخ   1395/4/21    آقا/ خانم      مریم مهری شرودانی  

فرزند  رجبعلی         نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت       628.38 متر مربع قسمتی 

از پالک4  فرعی از    411  اصلی  واقع در     شرودان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه خود 

متقاضیه است

58- رای شماره   13956032007003095 مورخ   1395/6/24    آقا/ خانم      علی اصغر قائدی  فرزند   

غالمحسین     نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت     148.80   متر مربع قسمتی از پالک  

فرعی از    24  اصلی  واقع در     باغ ابریشم  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه غالمعلی محمدی

59- رای شماره   13956032007003081 مورخ   1395/6/23    آقا/ خانم       مهدی دهقانی حبیب 

ابادی فرزنداحمد  نسبت به ششدانگ   یکباب خانه  به مساحت    309    متر مربع قسمتی از پالک  

154فرعی از      37اصلی  واقع در      حبیب اباد بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه احمد دهقانی 

60- رای شماره   13956032007003087 مورخ   1395/6/24    آقا/ خانم      روح اله اقا بابایی بنی 

فرزند    علی      نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت    154.70    متر مربع قسمتی از 

پالک  126فرعی از    24  اصلی  واقع در     باغ ابریشم  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه سلطانعلی 

نادری باغ ابریشمی

61- رای شماره   13956032007003086 مورخ   1395/6/24    آقا/ خانم  ابراهیم شکرگزار      فرزند   

اسمعیل        نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت     159.65   متر مربع قسمتی از پالک  

فرعی از     538 اصلی  واقع در     کرافشان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه نصراله شکرگزار

نادر شکرگزار فرزند   62- رای شماره   13956032007003085 مورخ   1395/6/24    آقا/ خانم   

اسمعیل         نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت    128.24    متر مربع قسمتی از پالک  

فرعی از     538 اصلی  واقع در     کرافشان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه نصراله شکرگزار

63- رای شماره   13956032007003045 مورخ   1395/6/18    آقا/ خانم       بتول نصر اصفهانی فرزند     

احمد      نسبت به ششدانگ    یکباب مغازه   به مساحت    26.74    متر مربع قسمتی از پالک  

262فرعی از    1  اصلی  واقع در      کارالدان بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه خود متقاضیه است 

64- رای شماره3068 1395603200700 مورخ   1395/6/23    آقا/ خانم  اکبر قدیری قهدریجانی      

فرزند  احمدرضا      نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت      174.36  متر مربع قسمتی 

از پالک 456 فرعی از      386اصلی  واقع در  قهدریجان     بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه 

حسین حسن ز اده

65- رای شماره   13956032007003162 مورخ   1395/6/29    آقا/ خانم       سارو درسوکیازیان 

فرزندآیرونی      نسبت به ششدانگ    یکباب ساختمان  به مساحت      105.14  متر مربع قسمتی 

از پالک  فرعی از      5اصلی  واقع در     منصوراباد بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه خسرو صادقی

66- رای شماره   13956032007003047 مورخ   1395/6/20    آقا/ خانم      اکبرنبی فودانی  فرزند   

عباسعلی        نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت      166.60  متر مربع قسمتی از پالک  

فرعی از     43 اصلی  واقع در     فودان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه زین العابدین نبی

67- رای شماره   13956032007003094 مورخ   1395/6/24    آقا/ خانم        مجید غالمی گل 

سفیدی فرزندروشن           نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت   157.45     متر مربع 

قسمتی از پالک  فرعی از  411    اصلی  واقع در    شرودان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه دکتر 

مهدی کیانی

68- رای شماره   13956032007003093 مورخ   1395/6/24    آقا/ خانم    شنبه باقری فرزندکلبعلی           

نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت    307 متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از     408 

اصلی  واقع در      کوپان گارماسه  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه مرحوم قاسم توکلی گارماسه )در 

ضمن متقاضی  فوت نموده و ورثه با صدور سندمالکیت بنام احدی از ورثه بنام خانم حوا باقری فرزند 

مهدی موافقت نمودند و نامبرده قائم مقام متقاضی در پرونده است

69- رای شماره   13956032007003092 مورخ   1395/6/24    آقا/ خانم       غالمرضا قدیری فرزند    

احمد       نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت    214.23    متر مربع قسمتی از پالک 759 

فرعی از    386  اصلی  واقع در   قهدریجان    بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه احمدرضا قدیری

70- رای شماره   13956032007003089 مورخ   1395/6/24    آقا/ خانم       بتول عجمی زاده 

فرزند محمد          نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت    93.55    متر مربع قسمتی 

از پالک  فرعی از413      اصلی  واقع در    ششدر بلندی فالورجان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك 

اوليه حیدر رهنما 

71- رای شماره   13956032007003088 مورخ   1395/6/24    آقا/ خانم       یوسف حمزه زاده 

قهدریجانی فرزند  رمضان         نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت      338.79 متر 

مربع قسمتی از پالک  فرعی از      385اصلی  واقع در    قهدریجان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك 

اوليه محمد جعفرزاده قهدریجانی

72- رای شماره   13956032007003084 مورخ   1395/6/24    آقا/ خانم       احسان جعفری فودانی 

فرزند       احمد   نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت   744.36     متر مربع قسمتی 

از پالک  فرعی از     43 اصلی  واقع درفودان       بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه صادق جعفری 

73- رای شماره   13956032007003508 مورخ   1395/7/19    آقا/ خانم     علی فالح مهرابادی   

فرزند محمد       نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت   198     متر مربع قسمتی از پالک  

224فرعی از     23 اصلی  واقع در    حسن آبادبخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه رضا راست قلم

74- رای شماره3509 1395603200700 مورخ   1395/7/19    آقا/ خانم  عبدالرسول اسماعیل زاده 

قهدریجانی      فرزند        علی   نسبت به ششدانگ    یکباب خانه ومغازه متصله  به مساحت    

273.06    متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از   386   اصلی  واقع در      قهدریجان بخش نه ثبت 

اصفهان  مالك اوليه  اسماعیل اسماعیل زاده

75- رای شماره   13956032007003510 مورخ   1395/7/19    آقا/ خانم       زهرا غفوری قهدریجانی 

فرزند عبداله         نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت    150.55    متر مربع قسمتی از پالک 

84 فرعی از   24   اصلی  واقع در       باغ ابریشم بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه رضا قلی غفاری

76- رای شماره3158 1395603200700 مورخ   1395/6/29    آقا/ خانم      عبداله توکلی گارماسه  

فرزند    حسن       نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت    134.40    متر مربع قسمتی 

از پالک 170 فرعی از406      اصلی  واقع در     گارماسه  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه محمد 

جعفر ریئسی

77- رای شماره3517 1395603200700 مورخ   1395/7/22    آقا/ خانم       سیدحسن موسوی 

اغچه بدی فرزندعلی    نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت      115.50  متر مربع قسمتی از 

پالک  فرعی از      32اصلی  واقع در    اغچه بدی بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  سید علی موسوی

78- رای شماره  13956032007003571 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم    محمد حسین امینی 

قهدریجانی   فرزند نصراله         نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت  238.83       متر 

مربع قسمتی از پالک 736 فرعی از     385  اصلی  واقع در   اصفهان    بخش نه ثبت اصفهان  مالك 

اوليه خود  متقاضی می باشد

79- رای شماره  13956032007003570 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم    رسول کاظمی سهلوانی   

فرزند     عباسعلی     نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت 180.80     متر مربع قسمتی از 

پالک  فرعی از   41    اصلی  واقع در     سهلوان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه نوروزعلی کاظمی

80- رای شماره 3569 1395603200700 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم    مجید حیدری سهلوانی     

فرزند     موسی     نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت   289.45      متر مربع قسمتی از 

پالک 154 فرعی از     37  اصلی  واقع در حبیب اباد      بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه رجبعلی 

دهقانی حبیب ابادی

81- رای شماره  13956032007003568 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم     رضا حاتمی کلیشادی    

فرزندمحمد          نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت  132.50       متر مربع قسمتی از 

پالک  فرعی از   19    اصلی  واقع در  کلیشاد     بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه غالمعلی صادقی

82- رای شماره  13956032007003567 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم     محمدعلی قربانی 

شرودانی   فرزند رمضانعلی         نسبت به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت  

235.12       متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از     411  اصلی  واقع درشرودان    بخش نه ثبت 

اصفهان  مالك اوليه محمدعلی کمالی شرودانی

83- رای شماره  13956032007003566 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم     خیراله اسالمی چهرازی    

فرزند    علی مراد      نسبت به چهار دانگ مشاع از  ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت  135.60       

متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از 5      اصلی  واقع در  منصوراباد     بخش نه ثبت اصفهان  مالك 

اوليه  خود متقاضی می باشد 

84- رای شماره  13956032007003565 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم  بیگم جان چراغی   فرزند 

خانعلی       نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت  135.60       متر مربع 

قسمتی از پالک  فرعی از 5      اصلی  واقع در  منصوراباد     بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  خود 

متقاضیه می باشد

85- رای شماره 3563 1395603200700 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم     عباسعلی شیروانی 

باغکمه    فرزند  امیرقلی        نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت 148        متر مربع 

قسمتی از پالک  3فرعی از    39   اصلی  واقع در  باغکومه     بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه 

امیرقلی شیروانی

86- رای شماره  13956032007003559 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم      رضا فتاحی کلیشادی   

فرزند رمضانعلی  نسبت به ششدانگ    یکباب ساختمان  به مساحت   62.70      متر مربع قسمتی 

از پالک  فرعی از    19   اصلی  واقع در  کلیشاد  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه مرحوم عزیزاله 

رحیمی کلیشادی

87- رای شماره  13956032007003556 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم      مهری توکلی گارماسه   

فرزند اکبر         نسبت به ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت  343.56       متر مربع قسمتی از پالک  

فرعی از  408     اصلی  واقع در کوپان گارماسه     بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه تقی توکلی گارماسه

88- رای شماره  13956032007003555 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم  حسین حیدر      فرزند  

حبیب اله        نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت    203.74     متر مربع قسمتی از 

پالک  فرعی از  408     اصلی  واقع در   کوپان گارماسه    بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه تقی توکلی

89- رای شماره 3550 1395603200700 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم      سیدحسین موسوی 

آغچه بدی   فرزند سیدعلی         نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت   521.30      متر 

مربع قسمتی از پالک  فرعی از    32   اصلی  واقع در  اغچه بدی     بخش نه ثبت اصفهان  مالك 

اوليه سیدعلی موسوی

90- رای شماره  13956032007003547 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم      صفرعلی رنجبر زهرانی   

فرزند        عبداله  نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت 98.10        متر مربع قسمتی از پالک  

فرعی از    24   اصلی  واقع در    باغ ابریشم   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه بانو ملکه مسعود

91- رای شماره  13956032007003546 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم      مدینه معلی   فرزند    

مجید      نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت  307.10       متر مربع قسمتی از پالک  فرعی 

از  32    اصلی  واقع در  اغچه بدی     بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه غالمعلی زمانی

92- رای شماره  13956032007003545 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم   تاج گل قلی زاده  دمابی   

فرزند   دوست محمد       نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت 252.64   متر مربع قسمتی 

از پالک 138 فرعی از    53   اصلی  واقع در   شهرک قدس   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه 

خود متقاضیه

93- رای شماره  13956032007003544 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم  زهره کریمی       فرزند  

محمدعلی        نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت     235.12    متر 

مربع قسمتی از پالک  فرعی از  411    اصلی  واقع در   شرودان    بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه 

محمدعلی کمالی

94- رای شماره  13956032007003543 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم   محمدرضا زمانی اب نیلی      

فرزند    صفرعلی      نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت  239.30       متر مربع قسمتی 

از پالک  فرعی از 45      اصلی  واقع در  ابنیل     بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه عباس زمانی

95- رای شماره  13956032007003542 مورخ   1395/7/24    آقا/ خانم      فرشته رهنما فالورجانی   

فرزند رجبعلی  نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت   193.28      متر مربع قسمتی از 

پالک  فرعی از 407     اصلی  واقع در  فالورجان     بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه متقاضی 

مالک  رسمی است 

96- رای شماره  13956032007003541 مورخ   1395/7/22    آقا/ خانم      سیدکریم کریم  پورگل 

سفیدی   فرزند  سید قدم        نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت  153.43       متر 

مربع قسمتی از پالک  فرعی از   411    اصلی  واقع در  شرودان     بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه 

وراث عبدالعلی ارباب شیرانی

97- رای شماره  13956032007003540 مورخ   1395/7/22    آقا/ خانم    نصراله احمدیان جونقانی     

فرزند     سیف اله     نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت       160  متر مربع قسمتی از پالک  

فرعی از667       اصلی  واقع در بلوارشفق  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه  خود متقاضی می باشد 

98- رای شماره  13956032007003539 مورخ   1395/7/22    آقا/ خانم  محمدرضا کافی       فرزند   

علی       نسبت به 2.5دانگ مشاع از   یکباب ساختمان نیمه تمام به مساحت   513      متر مربع 

قسمتی از پالک  فرعی از15       اصلی  واقع در  فالورجان     بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه 

مرحوم علی کافی

99- رای شماره 3538 1395603200700 مورخ   1395/7/22    آقا/ خانم    بهمن محمودی     فرزند 

علی اکبر         نسبت به ششدانگ   یکباب خانه  به مساحت 209.55       متر مربع قسمتی از 

پالک  فرعی از   19    اصلی  واقع در   کلیشاد  بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه ورثه مرحوم حاج 

اسداله وزیریه

100- رای شماره  13956032007003534 مورخ   1395/7/22    آقا/ خانم     مهرعلی کافی فالورجانی    

فرزند    علی      نسبت به 3.5دانگ  مشاع از  یکباب ساختمان نیمه تمام  به مساحت     513    متر 

مربع قسمتی از پالک  فرعی از   15    اصلی  واقع در     فالورجان  بخش نه ثبت اصفهان  مالك 

اوليه مرحوم علی کافی

101- رای شماره  13956032007003531 مورخ   1395/7/22    آقا/ خانم    امیر رهنما    فرزند        

علی  نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت      274.85   متر مربع قسمتی از پالک  191فرعی 

از 23      اصلی  واقع در    حسن اباد   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه خود   متقاضی می باشد

102- رای شماره  13956032007003530 مورخ   1395/7/22    آقا/ خانم     فاطمه نصر اصفهانی    

فرزند     رضا    نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت   313.40     متر مربع قسمتی از 

پالک226  فرعی از   1    اصلی  واقع در  کارالدان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه خودمتقاضی

103- رای شماره3528 1395603200700 مورخ   1395/7/22    آقا/ خانم      اسماعیل قاسمی 

فالورجانی   فرزند صفرعلی         نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  و مغازه متصله به مساحت 

341.14    متر مربع قسمتی از پالک  فرعی از       407اصلی  واقع در  برزوان گارماسه  بخش نه ثبت 

اصفهان  مالك اوليه احمدقبادوز

104- رای شماره  13956032007003526 مورخ   1395/7/22    آقا/ خانم      اصغر شفیعی فالورجانی   

فرزند    حسن      نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت  194.69       متر مربع قسمتی 

از پالک  30فرعی از    386   اصلی  واقع در    قهدریجان   بخش نه ثبت اصفهان  مالك اوليه خود 

متقاضی می باشد

105- رای شماره  13956032007003522 مورخ   1395/7/22    آقا/ خانم      اسماعیل قاسمی 

فالورجانی   فرزند صفرعلی         نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت     431.70    متر 

مربع قسمتی از پالک  فرعی از       407اصلی  واقع در برزوان گارماسه ) فالورجان ( بخش نه ثبت 

اصفهان  مالك اوليه احمد قبادوز

106- رای شماره  13956032007003590 مورخ 1395/7/42    آقا/ خانم      سید سبزعلی صالحی 

ده کهنه   فرزند سید علی یار  نسبت به ششدانگ    یکباب خانه  به مساحت     150.88    متر مربع 

قسمتی از پالک  فرعی از       408اصلی  واقع در کوپان  گارماسه ) فالورجان ( بخش نه ثبت اصفهان  

مالك اوليه رضا توکلی 

رای اصالحی: رای شماره 139560302007003529 مورخ 95/07/22 کریم رهنما فالورجانی فرزند امراله 

مترمربع پالک شماره 15  به مساحت 161.70  یکباب خانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  به سه  نسبت 

اصلی واقع در فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی 

جمشیدی فالورجانی.

تاریخ انتشار نوبت اول :  روز چهار شنبه مـورخ 1395/07/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز پنج شنبه مورخ 1395/08/13                                                       

   شماره 502 م الف    

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فالورجان  

 اکبر پور مقدم   

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970350100674  تاریخ تنظیم: 1395/04/26 شماره پرونده: 09980350101092 

شماره بایگانی شعبه: 941268 خواهان: بانک ملت سرپرستی شعب استان اصفهان با وکالت 

آقای علی کریمی زاده فرزند رمضان به نشانی: اصفهان- خ کاوه – خ دکتر باهنر نبش کوی شماره 

8 اختمان مهزیار ط1 شماره همراه :09131056589  خوانده: آقای نصراله بخشیان مارنانی فرزند 

مصطفی به نشانی :مجهول المکان خواسته ها:  1. مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه خسارت تاخیر 

تادیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 

می نماید:

رای دادگاه

 در خصوص دعوی بانک ملت سرپرستی شعب استان اصفهان با وکالت آقای علی کریمی زاده 

به طرفیت نصراله بخشیان مارنانی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه محکوم به به دادنامه 

1673-80/7/3 شعبه 39 عمومی اصفهان از ماخذ 240/000/000 لاير بانضمام مطالبه خسارات 

دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه 

دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق مستند ابرازی و نظر به اینکه با وصف ابالغ قانونی در جلسه 

دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و مستند ابرازی خواهان مصون از ایراد و تعرض 

باقی مانده و دلیلی بر برائت ذمه اقامه ننموده است لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر دعوی خواهان 

را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد  194، 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 

به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی که 

متعاقبا در دایره اجرای احکام مدنی محاسبه و به حیطه وصول در خواهد آمد از تاریخ 80/7/3 

لغایت 94/4/10 بر اساس مبلغ مذکور و پرداخت کلیه خسارات دادرسی طبق مقررات در حق خواهان 

صادر و اعالم می دارد.رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 

 و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان 

میباشد.

شماره: 24141/ م الف 

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  داود مومن زاده

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9510106836905187شماره پرونده: 9509986836900529شماره بایگانی شعبه: 

950610 تاریخ تنظیم: 1395/08/08 خواهان / شاکی امین گودرزی  دادخواستی به طرفیت خوانده / 

متهم فاطمه حیدری   به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی  به شعبه 9دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع 

شهید قدوسی( واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – 

مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه 1 - اتاق 102ارجاع و به کالسه 9509986836900529ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/06 و ساعت 08:30 تعیین شده  است. به علت مجهول 

المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 

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

کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 

و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت  رسیدگی  حاضر گردد.

شماره:24133/م الف 

مدیر دفتر  دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
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امام صادق ؟ع؟ می فرمایند:

ٍد  لوِة َعلی ُمَحّمَ  ما ِمن َعَمٍل أفَضَل َیوَم الُجُمَعِة ِمَن الّصَ

و آِلِه.

در روز جمعه، هیچ عملی برتر از صلوات بر محمد و خاندان 

او نیست.

الخصال، ص394

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

ابری

ابری

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

10   ْC

3  ْC

7   ْC

16   ْC

20  ْC

19   ْC

26   ْC

25   ْC

تصویری از دیدار جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم

»به شهدای دفاع از حریم اهل بیت علیهم السالم به طور ویژه 

افتخار می کنیم.« این جمله ای است که ره�ب معظم انقالب 

اسالمی در دیدار صمیمانه با جمعی از خانواده های شهدای 

مدافع حرم اهل بیت علیهم السالم بیان کردند.

حوادثسالمت 

 خوراکی های مهم و موثر 

در ایجاد اختالالت روحی
 بعضــی غذاهــا همزمــان 
شــما را مبتــا بــه افســردگی 
و چاقــی می کننــد و در حالــی 
کــه بســیار لذیــذ و خوش طعم 
ــر  ــادی ب ــر زی ــتند تاثی هس
ایجــاد ناراحتی هــای روحــی 
در شــما دارنــد. مراقــب باشــید 
تحــت تاثیــر آن هــا قــرار نگیریــد. همان طــور کــه یــک 
ــود  ــر بهب ــرات شــگرفی ب ــی مناســب، تاثی ــم غذای رژی
خلــق و خــو دارد و حتــی می توانــد باعــث ایجــاد 
مقابــل  در  شــود،  اســترس  کاهــش  و  شــادابی 
ــامت  ــع س ــه نف ــا ب ــر، قطع ــی مض ــای غذای رژیم ه
روان نیســتند و می تواننــد تاثیــر معکــوس داشــته 
باشــند. تحقیقــات زیــادی رابطــه بیــن مصــرف بعضــی 
غذاهــا و احتمــال ابتــا بــه افســردگی را ثابــت کرده انــد؛ 
کربوهیدرات هــای تصفیه شــده: محققــان دانشــگاه 
 کلمبیــا تصمیــم گرفتنــد بــه ایــن نکتــه بپردازنــد 
ــه  ــردن کربوهیدرات هــای تصفیه شــده ب ــه ک ــه اضاف ک
رژیــم غذایــی بــا افســردگی ارتبــاط دارد یــا نــه. نتایــج 
ــر  ــان و ب ــه در طــرح بهداشــت زن ــا ک ــات آن ه تحقیق
ــد  ــه قن ــان داد ک ــد، نش ــام ش ــزار زن انج روی ۷۰ ه
ــر  ــده، خط ــات تصفیه ش ــی از غ ــتر ناش ــون بیش خ
ایــن  می دهــد.  افزایــش  را  افســردگی  بــه  ابتــا 
ــه  ــی ب ــه بالین ــی تغذی ــه آمریکای ــه در مجل ــه ک مطالع
چــاپ رســیده، همچنیــن حاکــی از آن اســت کــه ایــن 
رونــد می توانــد معکــوس هــم باشــد؛ بــه طــوری کــه 
رژیــم غذایــی سرشــار از غــات کامــل خطــر ابتــا بــه 

افسردگی را در زنان کاهش می دهد.
قنــد همچنیــن  از  رژیــم غذایــی سرشــار  شــکر: 
می توانــد التهــاب را در سراســر بــدن و از جملــه مغــز 
افزایــش دهــد. محققــان دریافتنــد کــه التهــاب مغــز 
ــتر  ــد بیش ــردگی ۳۰ درص ــه افس ــا ب ــاران مبت در بیم
اســت. در مقابــل مطالعــات نشــان داده انــد کــه 
ــرای  ــه دارو ب ــز ک ــف مغ ــاب خفی ــا الته ــاران ب در بیم
درمــان بیماری هــای خودایمنــی یــا التهابــی دریافــت 

می کننــد، عائــم افســردگی کاهــش می یابــد. 
بــه گفتــه محققــان از آنجــا کــه شــکر ریشــه در التهــاب 
مزمــن دارد، خــوردن غذاهــای فاقــد شــکر در کاهــش 

التهــاب و بهبــود خلــق و خــو موثــر اســت.

طمع قربانیان، علت افزایش 

کالهبرداری های کارت به کارت
ــه  ــد رو ب ــه رون ــاره ب ــا اش ــتان ب ــی اس ــس آگاه ــس پلی رئی
ــه کارت، اعتمــاد بیجــا و طمــع  رشــد کاهبرداری هــای کارت ب
ــرد.  ــوان ک ــان عن ــه مجرم ــت این گون ــت موفقی ــان را عل قربانی
ــگاه  ــگار پای ــا خبرن ــو ب ــروی در گفت وگ ــتار خس ــرهنگ س س
ــه در  ــده ای ک ــترین پرون ــت: بیش ــار داش ــس اظه ــری پلی خب
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــس آگاه ــرداری پلی ــل و کاهب اداره جع
بــه آن رســیدگی می شــود، کاهبــرداری کارت بــه کارت اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه طمــع قربانیــان، یکــی از علت هــای 
مجرمــان  موفقیــت  و  نــوع کاهبــرداری  ایــن  افزایــش 
ــه  ــک ب ــال پیام ــا ارس ــرداران ب ــت: کاهب ــار داش ــت، اظه اس
ــی  ــه شــما در ســفرهای زیارت ــوان ک ــن عن ــان تحــت ای  قربانی
ــده اید  ــده ش ــنواره ها برن ــی جش ــا در قرعه کش ــیاحتی ی و س
طریــق  ایــن  بــه  برمی انگیزنــد،  را  قربانیــان  طمــع  و...، 
تبحــری  بــا  و  می کشــانند  عابربانــک  بــه کنــار  را  آنــان 
 کــه دارنــد از قربانیــان می خواهنــد کــه مبلــغ ناچیــزی 
ــد.  ــل کنن ــان منتق ــاب آن ــه حس ــزه ب ــتادن جای ــرای فرس را ب
ایــن مقــام مســئول عنــوان داشــت: فــرد قربانــی نیــز هنــگام 
ــده  ــرد تماس گیرن ــتور ف ــق دس ــی طب ــات بانک ــرای عملی اج
ــه  ــه متوج ــدون اینک ــود را ب ــوه خ ــام وج ــد و تم ــل می کن عم
باشــد، بــه حســاب کاهبــردار منتقــل می کنــد. رئیــس پلیــس 
ــه کارت  ــرداری کارت ب ــه کاهب ــان اینک ــا بی ــتان ب ــی اس آگاه
ــن  ــی ممک ــر کس ــد و ه ــواد نمی شناس ــواد و باس ــراد بی س اف
اســت در دام این گونــه افــراد بیفتــد، تصریــح کــرد: اخیــرا فــرد 
کاهبــرداری بــا ارســال پیامکــی بــه برخــی از پزشــکان از آنــان 
ــد وســایل پزشــکی  ــود کــه در ســرمایه گذاری خری خواســته ب
شــرکت و ســود خوبــی را دریافــت کننــد. ســرهنگ خســروی 
بیــان داشــت: بعــد از کاهبــرداری کارت بــه کارت، کاهبــرداری 
در حــوزه فــروش امــاک و همچنیــن از طریــق تاســیس 
تســهیات و  وام  ارائــه  بهانــه  بــه   شــرکت های کاغــذی، 

اســتان  را در ســطح  پرونده هــای کاهبــرداری  بیشــترین 
تشــکیل می دهنــد. وی خاطرنشــان کــرد: بایــد در ایــن زمینــه 
ــدا  ــش پی ــردم افزای ــکاری رســانه ها ســطح آگاهــی م ــا هم ب
ــه پیامک هــای  ــچ وجــه ب ــه هی ــه ب ــد ک ــد و آمــوزش ببینن کن
ــرای فرســتادن  ــن باشــند ب ــد و مطمئ ــه پاســخ ندهن اغواگران
ــه  ــچ مبلغــی نیســت و کســانی ک ــه ارســال هی ــاز ب ــزه نی جای
خواســتار انتقــال مبلــغ هســتند، کاهبــرداری بیــش نیســتند.  
ــن  ــا ای ــر م ــه دیگ ــت: توصی ــوان داش ــروی عن ــرهنگ خس س
اســت کــه از هرگونــه ســرمایه گذاری در موسســات، شــرکت ها 
ــد. ــودداری کنن ــر خ ــاز و نامعتب ــنه های غیرمج و قرض الحس

گاهــی والدیــن بــا دیــدن صحبــت کــردن کــودکان در خلــوت 
بــا خودشــان، نگــران می شــوند و فکــر می کننــد فرزندشــان 
از نوعــی مشــکل روحــی رنــج می بــرد؛ در صورتــی کــه ایــن 
تخیــات کودکانــه، قســمتی از رویاهــای شــیرین ایــن دوران 

. ست ا
نســرین ریاحــی بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار کــرد: بیشــتر 
کــودکان در رونــد رشــدی خــود بیــن ۳ تا 5 ســالگی دوســت 
ــد، حــرف  ــذا می خورن ــا دوســتان خــود غ ــد؛ ب ــی دارن خیال
ــچ   ــه  هی ــوع ب ــن موض ــا ای ــد؛ ام ــازی می کنن ــد و ب می زنن
عنــوان نگران کننــده نیســت و از بعضــی جهــات هــم مثبــت 

ــود. ــی می ش تلق
ــی  ــتان خیال ــه دوس ــی ک ــزود: کودکان ــناس اف ــن کارش ای

 دارنــد، بهتــر از ســایرین می تواننــد عواطــف هــم ســن 
خــود  اطــراف  دنیــای  درک کننــد،  را  خــود  ســاالن   و 
 را از زوایــای مختلــف ببیننــد، خاق تــر از ســایر کــودکان 
ــتند؛  ــازگارتر هس ــز س ــی نی ــای اجتماع ــاظ برخورده و از لح
بنابرایــن وجــود ایــن موجــودات خیالــی هیــچ تأثیــر 
ــد  ــان نخواه ــخصیت فرزندانم ــکل گیری ش ــی ای در ش منف

ــت. داش
ــی  ــت خیال ــور دوس ــرد: حض ــح ک ــه تصری ــن رابط وی در ای
در زندگــی کــودک بــه  مــرور و بــا ورود بــه عرصه هــای 
اجتماعــی از قبیــل مدرســه کم رنــگ می شــود و بــا افزایــش 
تعامــات اجتماعــی از بیــن مــی رود؛ از ایــن  رو والدیــن تنهــا 
ــد؛ آن  ــد احســاس خطــر و دلواپســی کنن ــورد بای ــک م در ی

 هــم زمانــی اســت کــه فرزندشــان حتــی بــا افزایــش ســن از 
حضــور در محافــل اجتماعــی امتنــاع می کنــد، بــه انزواطلبــی 
ــتان  ــتن دوس ــه داش ــان ب ــد و همچن ــان می ده ــه نش عاق

خیالــی خــود اصــرار مــی ورزد.
ــد  ــت در فرزن ــن حال ــکل گیری ای ــرد: ش ــد ک ــی تأکی ریاح
یــک خانــواده نگران کننــده اســت؛ چــرا کــه می توانــد 
عائمــی از اختــال توهــم بــه شــمار رود. حتــی در گاه 
فرزنــد یــک خانــواده اذعــان کــرده کــه دوســت خیالــی اش 
ــر  ــی ه ــام اعمال ــه انج ــد و او را ب ــتوراتی می ده ــه او دس ب
ــن  ــاهده ای ــورت مش ــد. در ص ــایند وادار می کن ــد ناخوش چن
نشــانه ها، والدیــن موظفنــد بــا یــک کارشــناس و روان درمــان 

ــد. ــدام کنن ــان اق ــان فرزندش ــرای درم ــرده و ب ــاوره ک مش

 نگران صحبت کودک 
در خلوتش نباشید!

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ
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جانشــین پیامبــر صلــی هللا علیــه و آلــه، ضامــن تــداوم حیــات دیــن و پاســخگوی 
نیازهــای بشــر اســت. او شــخصیت ممتــازی اســت کــه بــه تناســب جایــگاه واالی 
پیشــوایی و رهبــری دارای صفــت تقــوا و پرهیــزکاری و برخــوردار از ملکــه عصمــت 

اســت. 
علــم و دانشــش از علــم پیامبــر صلــی هللا علیــه و آلــه سرچشــمه گرفتــه و متصــل 

بــه علــم الهــی اســت.
 بنابرایــن او پاســخگوی همــگان در تمــام زمینه هــای مــادی و معنــوی دینــی 
 و دنیــوی اســت. آراســتگی بــه فضیلت هــا و کمال هــای اخاقــی در باالتریــن درجــات

ــی  ــای دین ــاس آموزه ه ــر اس ــه آن ب ــت بهین ــری و مدیری ــه بش ــوان اداره جامع  ت
 و منصــوب بــودن از ســوی خــدا، از مهم تریــن ویژگی هــای امــام معصــوم بــه شــمار

 می رود.
بــه طــور کلــی امــام زمــان علیه الســام در ســیرت، رفتــار و شــخصیت دارای 
ــاره ــا اش ــی از آن ه ــه بعض ــتار ب ــن نوش ــه در ای ــت ک ــته ای اس ــای برجس  ویژگی ه

می کنیم:
1 . بنده خدا

 از بزرگ تریــن صفــات انبیــا و اولیــای الهــی کــه در قــرآن بــه آن بســیار توجــه شــده
»عبودیــت« و »بندگــی« ایشــان اســت؛ بــه طــوری کــه نامــی از پیامبــری بــه میــان 

نیامــده، مگــر اینکــه او را بــه عنــوان  بنــده = عبــد معرفــی کــرده اســت.
 امــام مهــدی علیه الســام کــه خاتــم اولیاســت، در برابــر خــدا بســیار فروتــن بــوده 

و در برابر عظمت الهی، خاشــع است.
خــدا و عظمــت او در وجــود حضرتــش متجلــی اســت. همــواره بیــم خــدا بــه دل دارد 
و بــه مقــام تقربــی کــه نــزد خــدا دارد، مغــرور نمی شــود. در حکومــت او بــه احــدی 
بــدی نمی شــود؛ مگــر آنجــا کــه حــد خدایــی جــاری شــود. )خورشــید مغــرب، بــه 

نقــل از المهــدی الموعــود، ج 28۰/1(
2 . خلق محمدی

 قــرآن کریــم، پیامبــران، از جملــه ابراهیــم خلیــل و حضــرت محمــد صلــی هللا علیــه 
و آله را به عنوان »الگو« و »اســوه« در همه شــئون زندگی معرفی می کند. 

رســول خــدا در قــول و فعــل، مفســر آیــه بــه آیــه قــرآن اســت و بدیــن ســان بــه 
ــٍق َعِظیــٍم«. ــک َ َلَعلــی ُخُل داشــتن خلــق عظیــم هــم ســتوده شــده اســت: »َو ِإنَّ

ــدی  ــت. مه ــار اس ــکینه و وق ــمت، س ــب حش ــم صاح ــام ه ــدی علیه الس آری، مه
ــم او از  ــم و حل ــورد. عل ــاده می خ ــان س ــد و ن ــن می کن ــر ت ــت ب ــی درش جامه های
ــق محمــدی  ــده خل ــر و صاحــب و دارن ــام پیامب همــه مــردم بیشــتر اســت. او هم ن

ــود، ج 28۰/1( ــدی الموع ــل از المه ــه نق اســت. )خورشــید مغــرب، ب
امــام علــی علیه الســام روزی بــه امــام حســین علیه الســام نگاهــی کــرد و 
ــد  ــا نامیــده؛ خداون ــز او را آق ــر نی فرمــود: »ایــن پســر مــن آقاســت. چنانکــه پیامب
از دودمــان او مــردی هم نــام پیامبــر بــه وجــود آورد کــه در خــوی و ســیرت ماننــد 

خــود آن حضــرت اســت؛ هنگامــی کــه مــردم از همــه جــا غافــل هســتند، حــق از 
ــد. او زمیــن را  ــرود و ظلــم سراســر گیتــی را فراگرفتــه باشــد، ظهــور می کن میــان ب
ــوار، ج  ــم و ســتم شــده باشــد.« )بحاراالن ــر از ظل ــان کــه پ ــد همچن ــر از عــدل کن پ

ــاب 4، ح 119( 51، ب
3. اهل جود و کرم

ــه  ــورد کریمان ــود و برخ ــت ج ــام صف ــدی علیه الس ــام مه ــای ام ــه ویژگی ه از جمل
ــَرُم«  ــِجیُتکُم اْلک ــاُن َو َس ــُم ااْلِءْحس ــش »َو عاَدُتک ــت. او تحقق بخ ــران اس ــا دیگ ب
ــره( او پاســخگوی همــگان در تمــام  ــارت جامعــه کبی ــان، زی ــح الجن اســت. )مفاتی

ــت.  ــوی اس ــی و دنی ــوی، دین ــادی و معن ــای م زمینه ه
تــوان  درجــات،  باالتریــن  در  اخاقــی  و کمال هــای  بــه فضیلت هــا  آراســتگی 
دینــی  آموزه هــای  اســاس  بــر  آن  بهینــه  مدیریــت  و  بشــری  جامعــه   اداره 
 و منصــوب بــودن از ســوی خــدا، از مهم تریــن ویژگی هــای امــام معصــوم بــه شــمار

  مــی رود. بخشــنده بــودن در عصــر او بــه عنــوان یــک فرهنــگ در بیــن مردمــان رواج 
می یابد. 

ــر  ــات از یکدیگ ــان در معام ــان، مؤمن ــه در آن زم ــت ک ــده اس ــت آم ــی در روای حت
ســود نمی گیرنــد.

ــته  ــاز و خواس ــختگیری، نی ــدون س ــت و ب ــش اس ــل بخش ــام اه ــام علیه الس ام
دیگــران را بــرآورده می ســازد. 

ــق و  ــختگیر، دقی ــش، س ــت خوی ــوران دول ــزاران و مأم ــال و کارگ ــه عم ــبت ب او نس
بــا ناتوانــان و مســتمندان بســیار دل رحــم و مهربــان اســت. )خورشــید مغــرب، ۳۰، 

ــده بشــریت از نظــر مکتــب مــا، ص 5۰-49( آین
امــام عصــر علیه الســام در برنامــه خویــش، اســاس کارش نیــز بــر تزکیــه و تعلیــم 

بنــا نهــاده شــده اســت.
4. برپاکننده دولت عدالت

ــت گســترده در  ــدی علیه الســام و حکومــت او، عدال ــام مه ــارز ام ــات ب از خصوصی
ــر شــود.  ــه طــوری کــه سراســر زمیــن از عــدل و داد پ همــه زمینه هاســت؛ ب

 هیــچ جــای زمیــن باقــی نمانــد، مگــر اینکــه بــه برکت عــدل و احســان او فیــض برده 
 و زنده شود. حتی جانوران و گیاهان نیز از این برکت و عدالت و دادگری و ... بهره مند 

می شــوند. )بحاراالنوار، ج 52، ص ۳۰4(
ــان گســترده  ــدوی چن ــت مه ــه عدال ــو شــده ک ــه بازگ ــن نکت ــراوان ای ــث ف  در احادی

و دقیق اســت که به هیچ کس در هیچ چیز، هیچ گونه ســتمی نرود. 
فریــاد  مکــه  در  او  حکومــت  ســخنگویان  اینکــه  او  عــدل  نشــانه  نخســتین 
می زننــد: »هــر کــس نمــاز فریضــه خویــش را در کنــار حجراالســود و محــل 
طــواف، خوانــده اســت و اکنــون می خواهــد نمــاز نافلــه بخوانــد، بــه کنــاری 
فریضــه  نمــاز  کــس می خواهــد  هــر  و  نشــود  پایمــال  تــا حــق کســی   رود 

بخوانــد، بیاید و بخواند.« )اصول کافی، ج 42۷/4(

ویژگی های برجسته امام زمان)عج(


