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دشمنی های آمریکا

له
قا

رم
س روز  مناســبت  بــه  آبان مــاه،   26 گذشــته  چهارشــنبه 

حماســه و ایثــار اصفهــان، مــردم اصفهان توفیــق زیارت 
رهبــر را پیــدا کردنــد. در ایــن دیــدار پرشــور، مقــام معظــم 

کــه در ایــن نوشــتار بــه یک نکته  رهبــری فرمایشــاتی داشــتند 
از آن می پردازیــم. ایشــان بــا توجــه بــه انتخابــات ریاســت 
جمهــوری آمریــکا فرمودنــد: جمهــوری اســامی ایــران، هیــچ 
قضاوتــی دربــاره انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا نــدارد و 
کشــور، شــاهد دشــمنی بــوده  ح ایــن  همــواره از دو حــزب مطــر

اســت.
کــه ملــت ایــران، نــه پیــش از انقــاب  واقعیــت ایــن اســت 
اســامی و نه پس از آن، از دشــمنی های آمریکا آســوده نبوده 
و هــر روز شــاهد توطئــه و دشــمنی های جدیــدی از ســوی 
دولت هــای  آمریــکا، اعــم از جمهوری خــواه و دموکــرات، بوده 
اســت و هــر کــدام بــه شــیوه خــود بــا ایــران دشــمنی داشــته اند. 
ایــران  ملــت  بــه  شــاه  رضــا  تحمیــل  بــا  انقــاب  از   پیــش 
از  حمایــت  و  مصــدق  ملــی  حکومــت  شکســت  بــه  کمــک 

دادن... پنــاه  تــا  پهلــوی  محمدرضــا  کمیــت  حا
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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یادداشت سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس گفــت: 
 منتظریــم رئیس جمهــور بــا توجــه بــه اســناد 
و اطالعاتــی کــه وجــود دارد دربــاره اقامــت همســر 
و فرزنــدان یکــی از اعضــای کابینــه ســخن بگویــد.

اظهاراتــش  دربــاره  حســینعلی حاجی دلیگانــی 
پیرامــون اقامــت همســر و فرزنــدان یکــی از وزرای 
دولــت تدبیــر و امیــد در ایتالیــا اظهــار کــرد: بنــده 
دربــاره ایــن موضــوع، اخبــار و اســناد کامــال موثقــی 
را در اختیــار دارم؛ ولــی در شــرایط فعلــی بنــا نــدارم 

کــه نامــی از ایــن وزیــر ببــرم.
ــای  ــه خــود آق ــا منتظــر هســتیم ک ــزود: م وی اف
رئیس جمهــور دربــاره ایــن موضــوع و حضــور 
همســر و فرزنــدان یــک وزیــر در ایتالیــا صحبــت 

ــد. کن
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس تأکیــد 
کــرد: مســتندات ایــن موضــوع را در اختیــار داریــم؛ 
ــه  ــدون ارائ ــد ب ــاورم کــه نبای ــر ایــن ب ــده ب ــرا بن زی
ســند و مــدرک حــرف و اظهارنظــری را مطــرح 

کــرد.
همســر  آیــا  اینکــه  دربــاره  مجلــس  در   وی 
ایتالیــا  ایــن وزیــر دارای تابعیــت  و فرزنــدان 
ــن  ــواده ای ــر خان ــال حاض ــزود: در ح ــتند، اف هس

وزیــر در ایتالیــا ســاکن هســتند کــه بــا توجــه بــه 
ــه از ســوی  ــن موضــوع و بررســی هایی ک ــاد ای ابع
ــت  ــه تابعی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــده ب ــام ش ــا انج م

ــند. ــه باش ــم گرفت ه
نماینــده مــردم شاهین شــهر و برخــوار و میمــه 
ــه  ــا توج ــک ب ــدون ش ــرد: ب ــد ک ــس تاکی در مجل
بــه فعالیت هــای گســترده دشــمنان جمهــوری 
اســالمی ایــران در قالــب پــروژه نفــوذ، انتظار اســت 
ــور  ــاخص کش ــای ش ــخصیت ها و چهره ه ــه ش ک
ــه رفت وآمدهایــی کــه  هوشــیار باشــند و نســبت ب

ــوند. ــل ش ــت وارد عم ــا دق ــد ب ــام می دهن انج

ــس  ــران در مجل ــتان ته ــدگان اس ــع نماین ــس مجم رئی
ــت  ــادی دول ــم اقتص ــم در تی ــزوم ترمی ــه ل ــاره ب ــا اش ب
ــود کــه بخــش اقتصــادی دولــت  گفــت: نظــر مــا ایــن ب
ــت در بخــش  ــم اســت و مــردم از دول ــد ترمی ــز نیازمن نی
اقتصــادی انتظــار تحــرک و کارآمــدی بیشــتری دارنــد. بــه 
ــان  ــردم و اشــتغال جوان  هــر حــال مســائل معیشــتی م
 از مهم تریــن دغدغه هــای مــردم و نماینــدگان اســت 
و در صورتــی  کــه تحــرک بیشــتر در بخــش اقتصــادی بــا 
ــد  ــوب خواه ــیار خ ــد، بس ــر باش ــم امکان پذی ــن تی همی
بــود؛ در غیــر  ایــن  صــورت، انتظــار جامعــه انجــام ترمیــم 

ــود. در بخــش اقتصــادی نیــز خواهــد ب
ــس  ــد مجل ــیون امی ــس فراکس ــارف، رئی ــا ع محمدرض
ــرای  ــدگان ب ــالش بعضــی از نماین ــه ت ــاره ب ــا اش ــم ب ده
اســتیضاح وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در مجلــس 
گفــت: محورهــای ایــن اســتیضاح قــرار اســت در نشســت 
کمیســیون آمــوزش از ســوی طراحــان اســتیضاح مطــرح 
ــر  ــار نظ ــاره اظه ــوان دراین ب ــس از آن می ت ــه پ ــود ک ش

کــرد.
او در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره بازگشــت فضــای امنیتــی 
بــه دانشــگاه ها و مشــکالت به وجودآمــده در مســیر 
ــد  ــجویی در چن ــریه های دانش ــی نش ــوز بعض ــدور مج ص
ســال اخیــر گفــت: اینکــه فضــا بــه ســمت امنیتی شــدن 
ــتر  ــه بیش ــه توج ــف ب ــوم موظ ــه و وزارت عل ــش رفت  پی

ــرف  ــت، ح ــجویان اس ــای دانش ــه مطالبه ه ــر ب و جدی ت
ــت.  ــجویی اس ــکل های دانش ــه تش ــترک هم مش

اصالح طلبــان  سیاســتگذاری  شــورای  عالــی  رئیــس 
تصریــح کــرد: قطعــا در صورتــی  کــه ایــن ترمیم هــا انجــام 
ــن در  ــود و ای ــتیضاح وزرا نب ــه اس ــازی ب ــود، نی ــده  ب ش
حالــی اســت کــه به  هــر حــال اســتیضاح حــق نماینــدگان 
و مجلــس اســت و نمی تــوان آن هــا را از اســتیضاح منــع 

کــرد.
ــم  ــس ده ــران در مجل ــردم ته ــب م ــده اصالح طل  نماین
ــن  ــان کــه پیــش  از ای ــن  حــال آن چن ــا ای ــادآور شــد: ب ی
ــد در  ــیون امی ــدت فراکس ــرد کوتاه م ــده، راهب ــالم ش اع
قبــال عملکــرد دولــت اســتیضاح نبــوده و همــواره ترمیــم 
کابینــه را بــه  طــور جــدی دنبــال کردیــم و در ایــن  رابطــه 
صحبت هایــی بــا دولــت نیــز داشــتیم و آنچنــان کــه 

ــد.  ــام ش ــز انج ــی نی ــد ترمیم های ــاهد بودی ش

فرمانــده  کل ارتــش جمهــوری اســالمی بــا اشــاره بــه 
ــد  ــت: دلبســتگی و لبخن ــروز کشــور گف ــدات ام تهدی

ــران می شــود. ــت ای ــت مل ــکا، موجــب ذل ــه آمری ب
 امیــر سرلشــکر عطــاءهللا صالحــی، فرمانــده  کل ارتش 
ــن  ــام اربعی ــا تســلیت ای ــران ب ــوری اســالمی ای جمه
گفــت: امیدواریــم هــر دو عزیــز بــا َعَلم هایــی کــه بــه  

ــد در یگان هــای خــود موفــق باشــند. دســت گرفتن
وی دربــاره شــخصیت و عملکــرد امیــر پوردســتان در 
نیــروی زمینــی افــزود: کارهــای بزرگــی در هفت ســال 
گذشــته صــورت گرفــت؛ طــرح ثامن االئمــه)ع( بــرای 
ــالح های  ــد س ــش، تولی ــای ارت ــازی نیروه چابک س
ــا تهدیــدات، ســاخت  ــه ب ــرای مقابل ــژه ب جــذاب و وی
تانــک و به ویــژه دســتیابی بــه تانــک نویــن در دوران 

ایشــان صــورت گرفــت.
فرمانــده  کل ارتــش تأکیــد کــرد: تجربیات مستشــاری 
در دوره امیــر پوردســتان ســاختار ســازمانی بــه خــود 
ــه  ــان پذیرفت ــن جوان ــان بهتری ــت. در دوره ایش گرف

شــدند و تحــت تعلیــم و تربیــت قــرار گرفتنــد.
عملیــات  به کارگیــری  داد:  ادامــه  صالحــی  امیــر 
 پهپــاد در صحنــه عمــل و در عرصــه فنــاوری اطالعــات 
و مخابــرات َجِمرهایــی در نیــروی زمینــی ارتــش 
ــره  ــز  از آن به ــر نی ــای دیگ ــه نیروه ــد ک ــاخته ش س

نــد. می گیر

ــی  ــدات نوین ــا تهدی ــی ب ــرایط کنون ــزود: در ش وی اف
روبــه رو هســتیم. در ایــن شــرایط بایــد از آن شــرایط 
ســنتی بــه  ســمت ســاختار آمــوزش و عملیــات نویــن 
امیــر  دوره  در  آن  زمینه هــای  کــه  بیاوریــم  روی 
پوردســتان فراهــم شــده اســت. از امیــر حیــدری نیــز 
ــه   ــا ســرعت بیشــتر ب ــن بســترها را ب ــم ای می خواهی

ــد. ــوق بده ــا س ــمت عملیات ه س
فرمانــده  کل ارتــش جمهــوری اســالمی اضافــه کــرد: 
دشــمن طولــی بــا قــرارداد و مذاکــره از بیــن نمــی رود 
و از دشــمنی دســت برنمــی دارد. دوره »راحــت بــاش« 
نبایــد دوره فریــب باشــد و کســی نبایــد گــول بخــورد. 
 امــروز، ایــن دشــمن بــه  خاطــر رهبــری شــجاع 
ــدرت  ــدم ق ــت نیروهــای مســلح در خــط مق و ظرفی
ــرا  ــال فرصــت اســت؛ زی ــدارد؛ امــا دنب اعمــال اراده ن

ــت. ــدنی نیس ــرگ، اهلی ش ــن گ ای

 بهــروز کمالونــدی، ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی ایــران
می گویــد کــه مقــداری از تولیــدات مــازاد آب ســنگین 
ــه  ــدار، ب ــور خری ــد کش ــه چن ــروش ب ــدف ف ــا ه ــور ب کش

ــت. ــده اس ــل ش ــان منتق عم
ــرای  ــز ب ــری نی ــر دیگ ــه مقادی ــت ک ــه اس ــدی گفت کمالون
ــد.  ــد ش ــال خواه ــور ارس ــه آن کش ــدار، ب ــه خری ــال ب انتق
ــران  ــی »انتقــال آب ســنگین ای ــه گفتــه ایــن مقــام ایران ب
ــرات  ــه مذاک ــا توجــه ب ــه تجــاری دارد و ب ــان، جنب ــه عم ب
ــه  ــر ب ــن مقادی ــا طرف هــای خارجــی، ای در حــال انجــام ب

ــود.« ــال داده می ش ــان انتق ــه عم ــب ب تناس
ایــن اظهــارات آقــای کمالونــدی چنــد روز پــس از آن 
صــورت گرفتــه اســت کــه آژانــس بین المللــی انــرژی 
ایــران  ســنگین  آب  ذخیــره  اعــالم کــرد کــه  اتمــی 
ــته ای  ــق هس ــاز در تواف ــزان مج ــار از می ــن ب ــرای دومی ب
ــه  ــر رفت ــی فرات ــای غرب ــران و قدرت ه ــن ای ــام( بی  )برج

است.
بــر اســاس برجــام، ذخیــره آب ســنگین ایــران حــدود ۱۳۰ 
ــرای صــادرات  ــد ب ــدار بای ــن مق ــر ای ــازاد ب ــن اســت و م  ت

و فروش در بازار بین المللی عرضه شود.
ایــران تاکنــون ۳۲ تــن آب ســنگین بــه آمریــکا و ۳۸ تــن 

دیگــر نیــز بــه روســیه فروختــه اســت.

حقیقت پــور در واکنــش بــه تمدیــد ده ســاله تحریم هــای 
آمریــکا علیــه ایــران، ضمــن تکــراری و بی ثمــر خوانــدن 
ــی  ــق بین الملل ــک تواف ــام ی ــت: برج ــات گف ــن اقدام ای
بین المللــی  جامعــه  بــه  توهیــن  آن  لغــو  و   اســت 

است.
منصــور حقیقت پــور در واکنــش بــه تمدیــد تحریم هــای 
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــران ب ــه ای ــکا علی ــاله آمری ده س
ــم را در  ــن ظل ــواره ای ــت و هم ــدی نیس ــدام کار جدی اق
ــان  ــت: آن ــار داش ــته اند، اظه ــران روا داش ــت ای ــق مل ح
ــد و محکــم  ــگام تصویــب برجــام هــم مخالــف بودن هن

ــد.  ــت کردن مخالف
 بعــد از برجــام هــم امــوال مــا را مصــادره کردنــد 
و بــرای کســانی کــه بــه ایــران ســفر می کننــد بــه منظــور 
ــای  ــاد و غلط ه ــت ایج ــکا ممنوعی ــه آمری ــافرت ب مس

ــد. ــادی کرده ان زی
ــر اینکــه جوهــره انقــالب  ــا تأکیــد ب ــی ب مشــاور الریجان
اســالمی بــا جوهــره ایــن آدم هــا در تضــاد اســت، اظهــار 
ــود و ربطــی  داشــت: برجــام، یــک توافــق بین المللــی ب

بــه کنگــره آمریــکا نــدارد.
ــی  ــق بین الملل ــن تواف ــا ای ــر آن ه ــرد: اگ ــح ک  وی تصری

را لغو کنند، به جامعه بین المللی توهین کرده اند.

حاجی دلیگانی خواستار شد: 

رئیس  جمهور درباره اقامت خانواده یکی از وزرا در ایتالیا  توضیح دهد

عارف:

انتظار داشتیم دولت وعده های خود را محقق کند

آمادگی ارتش برای روبه رویی با تهدیدات نوین جهانی

داعش در آینده نزدیک از بین می رود

کمالوندی: 

 انتقال آب سنگین ایران به عمان 

جنبه تجاری دارد 

مشاور رئیس مجلس: 

 لغو برجام 

توهین به جامعه بین المللی است

حتما بخوانید!
سه شنبه  02  آذرماه   21395  فلسطین تا 10 سال دیگر آزاد می شود 
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دشمنی های آمریکا

ادامه از صفحه یک: 
ــواع  ــا ان ــز ب ــد نی ــالمی  و بع ــالب اس ــان انق او در جری
مختلــف کارشــکنی و دشــمنی ها در مقابــل ملــت 
ــه  ــته ضرب ــه توانس ــر چ ــرده و ه ــی ک ــران صف آرای ای

ــت.  زده اس
امــام خمینــی)ره( فرمودنــد: جوان هــای مــا، توجــه 
ســرنیزه  بــا  آمریــکا  اینکــه  بــه  باشــند  داشــته 
می آیــد  قلــم  بــا  شــما.  میــدان  بــه  نمی آیــد 
ــه  ــد ب ــی  نمی آی ــوای انتظام ــا ق ــما. ب ــدان ش ــه می ب
ــور  ــن ام ــه دارد و دارد ای ــخاصی ک ــا آن اش ــا. ب  اینج
ــد  ــا می آی ــا آن ه ــا، ب ــت آن ه ــه دس ــد ب را می گردان
ــه آن داشــته  ــد توجــه ب ــدان مــا. این هــا را بای ــه می ب

باشــید.
بــه هــر حــال در هــر دوره از حیــات انقــالب اســالمی 
ــوری  ــدازی جمه ــف و بران ــرای تضعی ــا ب آمریکایی ه
اســالمی  در یکــی از حوزه هــای امنیتــی، نظامــی 

 سیاســی و اقتصــادی وارد شــده اند. 
 در روزهــای اول انقــالب، آمریکا که تا چندی پیش خود 
 را مســلط بــر ایــران می دیــد، تمــام تــوان خــود 
انقــالب مردمــی  بــه کار  ایــن  را بــرای برانــدازی 
ــه  ــز ب ــدی ســال نی ــوز پــس از ســی و ان گرفــت و هن

می دهــد. ادامــه  خــود  نــاکام  تالش هــای 
ــر آن  ــز ب ــری عزی ــر رهب ــش اخی ــه فرمای ــه ب ــا توج ب
شــدیم تــا در ایــن نوشــتار بــه ارائــه فهرســت و بررســی 
اجمالــی تالش هــا و تکاپو هــای آمریــکا بــرای مقابلــه 

بــا انقــالب اســالمی  بپردازیــم.
جمهــوری  نوپــای  نظــام  مخالفــان  تحریــک   -1
تجزیه طلــب  حرکت هــای  بــه  کمــک  و   اســالمی  
و تروریســتی در روزهــای اول پیــروزی انقــالب از 
جملــه غائلــه گنبــد، کردســتان، خوزســتان و...کــه 
ــی  ــه منظــور حرکت هــای قومــی  و مذهب ــدام ب هــر ک
برنامه ریــزی شــد  انقــالب  بــا حرکــت  مقابلــه   و 
ایــن  جاسوســی  النــه  طریــق  از  آمریکایی هــا  و 
تحــرکات را رهبــری، کمــک و هدایــت می کردنــد.

2- ســفارت آمریــکا در تهــران بــه عنــوان پایــگاه اصلی 
توطئــه رژیــم جنایتــکار آمریــکا بــود. پــس از انقــالب 
ــزی  ــا برنامه ری ــران ب ــکا در ته ــفارت آمری ــالمی  س  اس
ســعی  تمــام  مختلــف،  توطئه هــای  هدایــت   و 
و تــالش خــود را در راه انحــراف و نابــودی ایــن انقــالب 
ــرد. یکــی از مهم تریــن ماموریت هــای  ــه کار ب جــوان ب
ســفارت آمریــکا در تهــران، برقــراری ارتبــاط بــا عناصــر 
انقالبــی و هدایــت آن هــا در جهــت مدنظــر خــود بــرای 
تغییــر مســیر انقــالب از آرمان هــای اســالمی  آن بــود. 
 بــر اســاس اســناد بــه دســت آمــده در ســفارت آمریکا 
ــف  ــای مخال ــت از جناح ه ــا حمای ــا ب ــران آن ه در ته
مذهــب و ناسیونالیســت ها قصــد داشــتند تــا فضــای 
سیاســی ایــران را بــه نفــع خــود حفــظ کننــد. ارتبــاط 
ــا اعضــای نهضــت آزادی  ــکا ب ــات ســفارت آمری مقام
و جبهــه ملــی در ایــن راســتا بــوده اســت. ارتبــاط بــا 

ــت و ... . ــت موق ــب زاده، دول ــدر، قط بنی ص
3- تــرور ایدئولوگ هــا و عناصــر فکــری نظــام؛ یکــی 
بازوهــای  و  آمریکایی هــا  حربه هــای  مهم تریــن  از 
اجرایــی آن هــا در ایــران بــرای متوقــف کــردن حرکــت 
تکویــن گفتمــان  از  جلوگیــری  اســالمی ،   انقــالب 
ــرای  ــدا ب ــا در ابت ــود. آن ه و نظــام فکــری اســالمی  ب
ایــن کار دو مســیر را دنبــال کردنــد: اول تقویــت 
و  راســت گرا  التقاطــی  اندیشــه های  و  گفتمان هــا 
ــی  ــری و فرهنگ ــگان فک ــذف نخب ــه دوم، ح در مرحل
جریان ســاز اســالمی. زمانــی کــه آن هــا از مقابلــه 
ــد  ــالمی  بازمی ماندن ــل اس ــران اصی ــا متفک ــری ب فک
ــه  ــد. نمون ــا می کردن ــه حــذف فیزیکــی آن ه ــدام ب اق
بــارز ایــن نــوع اقدامــات را در تــرور افــرادی همچــون 
 شــهید مطهــری، شــهید مفتــح، شــهید بهشــتی 
ــگاه  ــوان پای ــه عن ــوری اســالمی  ب انفجــار حــزب جمه
اصلــی انقــالب، انفجــار دفتــر نخســت وزیــری و 
ــان  ــرور مــردم مســلمان در مســجد و کوچــه و خیاب  ت

و مغازه و ... می توان دید. 
4- تجزیــه ایــران؛ یکــی دیگــر از ســناریوهای آمریــکا 
ابتــدای  اســالمی  در  جمهــوری  برانــدازی  بــرای 
پیــروزی انقــالب، پــروژه فروپاشــی از درون بــوده 
کــه تحــت دو محــور، پیگیــری می شــده اســت. 
ــق  ــان« در مناط ــاش همزم ــاد اغتش ــور اول »ایج مح
بــه وســیله عناصــر تجزیه طلــب  قومیتــی کشــور 
ــد  ــا امی ــت. آن ه ــوده اس ــگ ب ــده و هماهن آموزش دی
ــناد  ــی از اس ــتند. در یک ــروژه داش ــن پ ــه ای ــادی ب زی
کشف شــده از پایــگاه جاسوســی ســیا در اصفهــان 
ــن  ــخ 19 ژوئ ــی ســیا در تاری یکــی از افســران اطالعات
1979 )1358/3/29( می نویســد: »تمــام بذر هــای 
ــت.  ــده اس ــته ش ــران کاش ــی در ای ــگ داخل ــک جن ی
ــای  ــم؛ گروه ه ــران داری ــادی در ای ــلیحات زی ــا تس م
زیــادی در ایــران آمــاده جنــگ هســتند؛ مــا در آســتانه 

ــتیم.«  ــروزی هس ــت و پی موفقی
بــر اســاس ایــن پــروژه قــرار بــود کــه بــه طــور 
قومیتــی  و  عشــایری  مناطــق  تمــام  در  همزمــان 
وابســته شــورش های  عناصــر  بــه وســیله  ایــران 
اســتقالل طلبانه ای شــکل گیــرد کــه در نهایــت بــه 
ــد  ــا بتوانن ــود و آمریکایی ه ــر ش ــران منج ــه ای تجزی
ــه  ــر ب ــار دیگ ــه و ب ــالب را گرفت ــوی انق ــن راه جل از ای

ایــران برگردنــد. 
البتــه ایــن توطئــه نیــز بــا هوشــیاری مــردم و دوری از 
چنیــن جریان هایــی بــا شکســت روبــه رو شــد. غائلــه 
 حــزب دموکــرات کردســتان، گــروه پیــکار خلــق عــرب

بــرادران قشــقایی و... نمونــه ای از ایــن اقدامــات 
هســتند. 

در  اغتشــاش  ایجــاد  بــه  مربــوط  دوم  قســمت 
ــا  ــود کــه ب ــه وســیله عناصــر غــرب زده ب دانشــگاه ها ب
ــاد اغتشــاش و آشــوب در دانشــگاه ها و ســپس  ایج
آوردن  وجــود  بــه  و  پــروژه کشته ســازی  اجــرای 
ــا و در  ــزاداری و چله گیری ه ــل روزه ع ــای چه دوره ه

ــت.  ــوده اس ــراه ب ــام هم ــقوط نظ ــت س نهای
در همیــن راســتا تعــداد زیــادی اســلحه نیــز در 
ــده  ــار ش ــف انب ــای مختل ــط گروه ه ــگاه ها توس دانش

بــود. ادامــه دارد...

اخالق حکومتی پیامبر)ص(

شایسته ساالری                                 

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانسرویس سیاست

ــی  ــول گرام ــی رس ــیره حکومت ــیوه و روش و س در ش
واگــذار می شــد کــه  بــه کســانی   اســالم، کارهــا 
شایســتگی پذیــرش مســئولیت مــردم را داشــته 
الهــی  تقــوای  از  و  شــهره  امانتــداری  در  باشــند، 
 برخــوردار باشــند و از طرفــی تــوان انجام آن مســئولیت 
ویژگی هــای  بــا  فــردی  حــال  باشــند.  داشــته  را 
ــر  ــه ذک ــی ک ــر از خصوصیات ــر شــده و بعضــی دیگ ذک
ــی باشــد و نباشــد، در حــزب  ــه جای نشــد، وابســته ب
و دســته و گــروه خاصــی باشــد یــا نباشــد، و...، بلکــه 
ــی  ــع دســتورات اله ــن خــدا و مطی ــد دی ــا ارادتمن تنه
باشــد و از شــجاعت الزم بــرای اجــرای حکــم هللا 
ــاق  ــردم را ادا و احق ــد حــق م برخــوردار باشــد و بتوان
ــکام  ــرای اح ــرای اج ــارت الزم ب ــد و از جس ــق کن ح
ــدا  ــف خ ــود را وق ــد خ ــد و بتوان ــوردار باش ــی برخ  اله
ــد  ــت باش ــادم بی من ــد و خ ــردم کن ــدا و م ــن خ و دی
 و... ، ایــن فــرد شایســتگی واگــذاری مســئولیت 
ــد.  ــد ش ــذار نخواه ــه او واگ ــئولیتی ب را دارد؛ واال مس
پیامبــر خــدا صلــى هللا علیــه و آلــه در انتخــاب 
کــه  را  اصحــاب  بهتریــن  والیــان،  و  حاکمــان 
 توانایــی انجــام ماموریــت را داشــتند، برمی گزیــد 
و می فرمــود: َمــِن اســَتعَمَل َرُجــاًل ِمــن ِعصاَبــٍة، وِفــی 
ِتلــَک الِعصاَبــِة َمــن ُهــَو أرضــى لّلــه ِمنــُه؛ َفَقــد خــاَن 

الّلــَه، وخــاَن َرســوَلُه، و خــاَن الُمؤِمنیــنَ .
ــه کار گمــارد  ــان گروهــى، مــردى را ب  هــر کــس از می
و در میــان آن گــروه، شــخص خداپســندتر از او وجــود 
داشــته باشــد، بــه خــدا خیانــت کــرده، بــه پیامبــر او 
ــت.  ــرده اس ــت ک ــان، خیان ــه مؤمن ــرده و ب ــت ک خیان
ح   ،104 4، ص  ج  الصحیحیــن،  علــى  )مســتدرک 

)7023
آن حضــرت هیــچ گاه افــراد تشــنه ریاســت  را بــه 
کار نگماشــت. ابوموســى می گویــد: مــن و دو نفــر 
دیگــر از قومــم خدمــت پیامبــر صلــى هللا علیــه و آلــه 
رســیدیم. یکــى از آن دو گفــت: اى پیامبــر خــدا! مــرا 
ــتى  ــن درخواس ــز چنی ــرى نی ــرار ده. آن دیگ ــر ق امی

کــرد.
ــی  ــا ال ُنَوّل ــود: إّن ــه فرم ــه و آل ــه علی ــى الّل ــر صل پیامب

ــِه. ــَرَص َعَلی ــن َح َلُه، وال َم ــأَ ــن َس هــذا َم
مــا ایــن کار را بــه کســى کــه آن را درخواســت کنــد یــا 
آزمنــد بــر آن باشــد، نمى ســپاریم. )صحیــح البخــاری 

ج 6، ص 2614، ح 6730(
ــتر  ــد، بیش ــت می رس ــه مدیری ــه ب ــردی ک ــی ف گاه
 بــه نزدیــکان و خویشــان و قــوم و قبیلــه و گــروه 
عمومــی   امکانــات  و  دارد  نظــر  خــود  حــزب   و 

ــن  ــد. ای ــیم می کن ــان تقس ــان آن ــت ها را در می و پس
طــرز رفتــار ســبب می شــود تــا جامعــه بــه بی عدالتــی 
ــد  ــه رش ــی زمین ــتعدادهای فراوان ــود و اس ــار ش  دچ
 و بــروز نیابنــد. رهبــران الهــی بــا ایــن رویــه ظالمانــه
بــه  شــدت مبــارزه کردنــد و در همــه احــوال، پســت ها 

ــه انســان های شایســته می ســپردند.  را ب
ــه در  ــود ک ــن ب ــز چنی ــرم)ص( نی ــر اک ــیره پیامب س
 انتخــاب افــراد و ســپردن مســئولیت به آنــان، لیاقت ها 
و شایســتگی های آنــان را در نظــر می گرفــت و بــه 
توجهــی  مالــی  قــدرت  و  ســال  و  ســن  قبیلــه، 
نمی کــرد. همیــن امــر موجــب اعتــراض افــرادی 
ــین  ــنت های پیش ــه س ــد ب ــوز پایبن ــه هن ــد ک می ش
ــد«  ــامة بن زی ــی »اس ــه فرمانده ــه ب ــد؛ چنان ک بودن
 جــوان کــه بــزرگان مهاجــر و انصــار در لشــکرش بودنــد
اعتــراض کردنــد و بهانــه آوردنــد کــه چــرا رســول خــدا 
جوانــی نــورس را بــر بــزرگان مهاجــر و انصــار فرمانــده 

کــرده اســت و همــراه وی نرفتنــد.
پیامبــر اکــرم)ص( از ایــن نافرمانــی بــه خشــم آمــد 
ــر  ــه منب ــرد و ب ــگ مســجد ک ــاری آهن و در حــال بیم
ــود:  ــی فرم ــای اله ــدا و ثن ــد خ ــس از حم ــت و پ رف
ســپاه  و  بپذیریــد  را  اســامه  فرماندهــی  »مــردم، 
ــر  ــان خــودم ســوگند اگ ــه ج ــه ب ــد ک ــت دهی را حرک
پیــش  می گوییــد،  ســخن  او  فرماندهــی  دربــاره 
از ایــن دربــاره فرماندهــی پــدرش هــم ســخن ها 
گفتیــد؛ ولــی او شایســته فرماندهــی اســت، چنانکــه 

ــود.« ــور آن ب ــدرش در خ پ
تنهــا  امــور  همــه  ســپردن  در  حضــرت  آن 
ــالف  ــرد و خ ــه می ک ــراد را مالحظ ــتگی های اف شایس
 رســم و رســوم زمانــه خویــش جوانــان شایســته 
ــی داد.  ــرار م ــم ق ــئولیت های مه ــب و مس را در مناص
در حالــی کــه جوانــی  را  چنانکــه »عمربن حــزم« 
ــن  ــران در یم ــداری نج ــه فرمان ــود، ب ــاله ب ــده س هف
را کــه جوانــی  و »عتاب بن اســید«  منصــوب کــرد 
بیســت و چنــد ســاله و در نهایــت زهــد و پرهیــزکاری 
ــی  ــر سیاس ــه از نظ ــرار داد ک ــه ق ــدار مک ــود، فرمان ب
ــگاه محســوب می شــد  ــن پای ــه مهم تری پــس از مدین

ــود.  ــاج« ب ــتین »امیرالح و او نخس
تکیــه بــر شایســتگان در اداره امــور از عمده تریــن 
ویژگی هــای مدیریــت و اخــالق حکومتــی پیامبــر)ص( 

اســت. 
رســول خــدا در راســتای شایسته ســاالری، مراقــب 
بــود کســی از نزدیــکان بــه بهانــه خویشــاوندی نزدیــک 

ــد. ــل سوء اســتفاده نکن ــه هــر دلی نشــود و ب
ــه آن  ــان ب ــوال حکمران ــه معم ــت ک ــی اس ــن آفت  ای
دچــار می شــوند؛ امــا رســول خــدا در تمــام دوران 
رســالت خــود بــه هیــچ عنــوان بــه کســی از اطرافیــان 
ــه  ــی ب ــبب نزدیک ــه س ــداد ب ــازه ن ــتگانش اج و وابس
آن حضــرت یــا خویشــاوندی بــا وی گامــی  در جهــت 
ــازی برخــوردار شــود. ــا از امتی ــردارد ی سوء اســتفاده ب

و  حکومتــداری  امــر  در  افــراد  گزینــش  معیــار 
اکــرم)ص(  پیامبــر  ســیره  در  مسئولیت ســپاری 
ــت  ــا تخصــص، کفای ــی ب ــم و آگاه ــد، عل ــان، تعه  ایم
و کاردانــی و ... بــوده اســت کــه بــرای هــر یــک مــوارد 
ــه  ــود دارد ک ــدا وج ــول خ ــل رس ــی از عم و نمونه های

ــد. ــال نمی گنج ــن مج ــر آن در ای ذک

ــت  ــه مل ــان اینک ــا بی ــرگان ب عضــو هیئت رئیســه خب
بــرای هــر شــرایط و حــوادث محتملــی آمــاده اســت، 
ــبه  ــدید و ش ــا را تش ــد تحریم ه ــر بخواهن ــت: اگ گف
جنــگ تحمیلــی راه بیندازنــد، ملــت مقاومــت و 

ــرد. ــد ک ایســتادگی خواهن
احمــد  ســید  المســلمین  و  حجت االســالم 
خبــرگان  مجلــس  هیئت رئیســه  عضــو  خاتمــی، 
رهبــر  فرمایشــات  بــه  اشــاره  بــا  رهبــری، 
اصفهــان  مــردم  بــا  دیــدار  در  انقــالب  معظــم 
رهبــری معظــم  مقــام  رهنمودهــای   گفــت: 
بســیار  تحلیــل  شایســته  و  عمیــق   رهنمودهــای 

است. 
ــد کــه  ــد کردن ــر معظــم انقــالب تأکی وی افــزود: رهب
ــه  ــکا ن ــد آمری ــور جدی ــا از رأی آوردن رئیس جمه م
خوشــحال و نــه ناراحــت هســتیم؛ برخــی در دنیــا و 
بنــده عــرض می کنــم در داخــل کشــور بــا رأی آوردن 

ــد. ــم ریختن ــه ه ــد ب ــور جدی رئیس جمه
ــه داد:  ــه ادام ــای علمی ــی حوزه ه ــورای عال ــو ش عض
ــرای نظــام اســالمی  هیــچ کــدام از این هــا خیــری ب

ــته  ــع شایس ــن موض ــر ای ــد ب ــد. تأکی ــا نمی خواهن م
توجــه بــود بــرای آن هایــی کــه می خواهنــد سیاســت 
ــر  ــه رهب ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ ــام را بدانند.نکت نظ
معظــم انقــالب فرمودنــد مــا خــود را بــرای هــر 

ــم. ــاده کرده ای ــرایطی آم ش
ــراز  ــم اب ــه ق ــوزه علمی ــین ح ــه مدرس ــو جامع عض
داشــت: تبییــن هــر شــرایط ایــن اســت کــه فوقــش 
آنچنــان  می کنــد؛  تشــدید  را  تحریم هــا  دشــمن 
کــه تاکنــون مقاومــت کرده ایــم از ایــن بــه بعــد 
ــه  ــت ک ــن اس ــش ای ــم؛ فوق ــت می کنی ــم مقاوم ه
اســت.وی  میــز  روی  همــه گزینه هــا  می گوینــد 
عنــوان کــرد: یکــی از گزینه هــای دشــمن، شــبه 
جنــگ تحمیلــی ۸ ســاله اســت کــه مــا خــود را بــرای 
ــط  ــط، خ ــن خ ــم؛ ای ــاده کردی ــم آم ــرایط ه آن ش

ــت. ــت اس والی
و  بودنــد  بســته  آمریــکا  بــه  دل  کــه  کســانی 
امیــد بــه آمریــکا داشــتند ایــن چهــره عریــان 
 آمریکاســت؛ بایــد دل بــه خــدا و مــردم خدایــی 

داشت.

 رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین گفــت: مســئوالن 
ــه  ــی دارد و از چ ــه نیازهای ــو چ ــل ن ــد نس ــد بدانن بای
ظرفیت هایــی برخــوردار اســت کــه ایــن دیدارهــا تحقــق 
ــار  ــدی اظه ــردار نق ــال دارد. س ــه دنب ــدف را ب ــن ه ای
داشــت: امــروز قــرار بــود بــه صــورت نمادیــن فرماندهان 
رده هــای بســیج در مــدارس سراســر کشــور حضــور پیدا 
ــده  ــدار داشــته باشــند؛ بن ــوزان دی ــا دانش آم ــد و ب کنن
ــد  ــور بازدی ــدارس کش ــی از م ــه از یک ــر هفت ــودم ه خ
ــردازم.  ــوزان می پ ــا دانش آم ــو ب ــه گفت وگ ــم و ب می کن
ــه  ــوزی را ب ــا بســیج دانش آم ــزود: م ــدی اف ســردار نق

دانش آمــوزان ســپرده ایم. دانش آمــوزان بایــد آن 
ــده  ــم خوان ــرودی ه ــت س ــرار اس ــر ق ــد. اگ را اداره کنن

شــود، بایــد تولیــد خــود دانش آمــوزان باشــد. مراســم  
ظرفیت هــای  برآینــد  بایــد  دانش آمــوزی  بســیج 
 دانش آمــوزان باشــد تــا بتواننــد خــود را بیازماینــد 
و نقــاط ضعــف خــود را شناســایی کنند. رئیس ســازمان 
بســیج مســتضعفین بــا اشــاره بــه حمایت هــای غــرب 
ــال  ــت: 6 س ــری گف ــت های تکفی ــکا از تروریس و آمری
اســت کــه در حــال تــالش هســتند که فــردی سازشــکار 
بــا اســرائیل را در جایــگاه ریاســت جمهوری ســوریه قرار 
ــدواری  ــار امی ــا اظه ــا موفــق نشــده اند. وی ب ــد؛ ام دهن
بــه اینکــه جمهــوری اســالمی ایــران تــا ۱۰ ســال دیگــر 

فلســطین را آزاد می کنــد، بیــان کــرد: مــن در مصاحبــه 
بــا یــک خبرنــگار فلســطینی گفتــم کــه تــا ســال ۲۰۲5 
اســرائیلی وجــود نخواهــد داشــت؛ آن خبرنــگار از مــن 
اســتدالل خواســت و پاســخش ایــن بــود کــه ۳5 ســال 
ــالب  ــود و انق ــا ب ــت آمریکایی ه ــه دس ــور ب ــش کش پی
ــی  ــت و حت ــا گرف ــت آمریکایی ه ــالمی آن را از دس اس

کشــور را از دســت صــدام نیــز نجــات داد.
ــالمی  ــوری اس ــه جمه ــتیم ک ــن هس ــاهد ای ــروز ش  ام
ایــران بیــروت را نیــز از دســت آمریکایی هــا نجــات داده 
اســت؛ بــا ایــن تفاســیر انتظــار دور از دسترســی نخواهد 

بــود کــه انقــالب اســالمی، فلســطین را هــم آزاد کنــد.
ســردار نقــدی در پایــان ایــن همایــش اظهــار داشــت: 
بــرای آمریــکا دیگــر هیــچ حربــه ای علیــه ایــران 
باقــی نمانــده اســت. ســربازان مــا در مقابــل اقدامــات 
تروریســتی آمریــکا در مرزهــای جنــوب و غــرب کشــور 
ــت  ــال اس ــد؛ ۳۰ س ــانی می کنن ــتادگی و جانفش ایس
کــه آمریــکا، جنــگ فرهنگــی و ترویــج فســاد و مــواد 
مخــدر را در کشــور مــا آغــاز کــرده و 6 ســال اســت کــه 
ــدید  ــا تش ــور م ــه کش ــود ر ا علی ــادی خ ــم اقتص تحری
کــرده اســت؛ امــا همچنــان بــه در بســته خــورده 
ــار  ــزاری در اختی ــکا دیگــر هیــچ اب ــون آمری  اســت؛ اکن

ندارد.

مجلــس  امــور  معــاون  امیــری،  حســینعلی 
ــهیالت  ــای تس ــه اعط ــال الیح ــور از ارس رئیس جمه
بــرای  ملــی  توســعه  صنــدوق  منابــع  محــل  از 
ایجــاد اشــتغال در روســتاها بــا اولویــت مناطــق 
کمتــر توســعه یافته، عشــایری و مــرزی از ســوی 
ــریفات  ــی تش ــرای ط ــس ب ــه مجل ــور ب رئیس جمه

قانونــی تصویــب خبــر داد.
وی بیــان اینکــه ایــن الیحــه امــروز تقدیــم مجلــس 
ــق  ــتاها و مناط ــدار در روس ــعه پای ــت: توس ــد، گف ش
یکــی  مــرزی،  و  عشــایری  توســعه یافته،  کمتــر 
اســت  یازدهــم  دولــت  اصولــی   از سیاســت های 

و تقدیــم ایــن الیحــه بــا قیــد دو فوریــت بــه مجلــس 
نیــز در راســتای همیــن سیاســت اصولــی اســت.

معــاون پارلمانــی رئیس جمهــور افــزود: یکــی از 
ــود  ــر کمب ــال های اخی ــتائیان در س ــکالت روس مش
ــه،  ــن الیح ــب ای ــا تصوی ــه ب ــوده ک ــی ب ــع مال مناب
بخشــی از ایــن مشــکالت از طریــق اعطای تســهیالت 

ــود. ــل می ش ــی ح ــعه مل ــدوق توس ــل صن از مح
امیــری ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا همــکاری 
نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی الیحــه اعطــای 

ــی  ــعه مل ــدوق توس ــع صن ــل مناب ــهیالت از مح تس
بــرای ایجــاد اشــتغال در روســتاها بــا اولویــت 
مناطــق کمتــر توســعه یافته، عشــایری و مــرزی هــر 

چــه ســریع تر تصویــب شــود.
الریجانــی  علــی  بــه  نامــه ای  در  رئیس جمهــور 
ــت  ــته اس ــالمی نوش ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
 کــه ایــن الیحــه بــه پیشــنهاد ســازمان برنامــه 
و بودجــه کشــور در جلســه ۱۳95/۸/۲۳ هیئــت 
ــیده  ــب رس ــه تصوی ــت ب ــد دو فوری ــا قی ــران ب  وزی

و بــرای طــی تشــریفات قانونــی بــه پیوســت تقدیــم 
می شــود.

سردار نقدی:

  فلسطین تا 10 سال دیگر آزاد می شود 

 تقدیم اشتغالزایی روستاها به مجلس

سید احمد خاتمی: 

ما آماده ایم؛ فوقش می خواهند تحریم ها 
را تشدید کنند



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهسرویس اقتصاد

بــا کامــل شــدن کار طراحــی و ســاخت موتــور اصلــی 
ــه  ــوالد مبارک ــرم ف ــورد گ ــد ن ــی واح ــورد نهای ــه های ن قفس
کشــور ایــران عمــا بــه جمــع ســازندگان جهانــی موتورهــای 

ــت.  ــاال پیوس ــوان ب ــا ت ــتقیم ب ــان مس جری
ــد قطعــات یدکــی تولیــد  احمــد ذوالفقاربیــک، رئیــس خری
داخــل و قطعــات گردشــی فــوالد مبارکــه بــا بیــان ایــن خبــر 
ــان  ــمت چرخ ــاخت قس ــا س ــت ب ــن موفقی ــرد: ای ــار ک اظه
ــوالد  ــرم ف ــورد گ ــی ن ــه های نهای ــای قفس ــر( موتوره )آرمیچ

مبارکــه در داخــل کشــور و بــا همــکاری شــرکت های ســازنده 
داخلــی حاصــل شــد.

    صرفه جویی ۶۰ میلیارد ریالی
وی تأکیــد کــرد: بــا ســاخت ایــن آرمیچــر، جریــان مســتقیم 
)DC( کــه توانــی معــادل ۳.۶ مــگاوات دارد، بیــش از ۶۰ 
ــل  ــی حاص ــه صرفه جوی ــوالد مبارک ــرای ف ــال ب ــارد ری میلی
ــز از  ــن تجهی ــار ســاخت ای ــرای هــر ب ــن پــس ب شــد و از ای
خــروج مبالــغ قابــل ماحظــه ای ارز از کشــور جلوگیــری بــه 
ــد  ــی تولی ــات یدک ــد قطع ــس خری ــد. رئی ــد آم ــل خواه عم
داخــل و قطعــات گردشــی فــوالد مبارکــه افــزود: بــا توجــه بــه 

سیاســت مدیریــت عالــی فــوالد مبارکــه مبنــی بــر اســتفاده 
حداکثــری از توانمنــدی ســازندگان داخلــی و مشــکاتی کــه 
بــرای تأمیــن ایــن تجهیــز از طریــق ســازنده اصلــی خارجــی 
ــد قطعــات  ــل تحریم هــا وجــود داشــت، واحــد خری ــه دلی ب
یدکــی تولیــد داخــل کشــور و دفتــر فنــی تعمیــرات نــورد گــرم 
ــورد  ــی ن ــور ۳۶۸۰ کیلووات ــر موت ــاخت آرمیچ ــه س ــم ب تصمی
گــرم گرفــت؛ بدیــن منظــور ابتــدا ســازندگان توانمنــد در زمینه 
ــا همــکاری  شناســایی و کار ســاخت داخــل تجهیــز مذکــور ب
شــرکت یادشــده و کارشناســان فــوالد مبارکــه اقــدام کردنــد. 
ــا از  ــز قب ــن تجهی ــه ای ــل اینک ــه دلی ــرد: ب ــادآوری ک وی ی
ــن می شــد، نقشــه ها  شــرکت های آنســالدو و ایراســکو تأمی
و مــدارک کافــی بــرای ســاخت وجــود نداشــت؛ بنابرایــن از 
شــرکت برنــده درخواســت شــد بــا مراجعــه بــه فــوالد مبارکــه 
ــوس از  و شــرکت در جلســات کارشناســی و مهندســی معک
روی آرمیچــر قبلــی، اطاعــات الزم جهت ســاخت را اســتخراج 
ــوق ســاخته  ــز ف ــت طــی مــدت ۳ ســال تجهی ــد. در نهای  کن
و بــه فــوالد مبارکــه تحویــل داده شــد. ذوالفقــار بیــک تصریح 
ــه  ــور عظیم الجث ــا موت ــر عم ــن آرمیچ ــاخت ای ــا س ــرد: ب ک
ــد  ــا صددرص ــورت تقریب ــه ص ــرم ب ــورد گ ــی ن ۳۶۸۰ کیلووات
ــای  ــم ثابت کننده ه ــا نی ــه قب ــرا ک ــد؛ چ ــل ش ــاخت داخ س
ــور  ــرکت توربوژنرات ــط ش ــز توس ــور نی ــن موت ــتاتور( ای )اس
ــط  ــه در خ ــت ک ــال اس ــدت دو س ــود و م ــده ب ــاخته ش س

ــرار دارد. ــد ق تولی
    نورد نهایی نورد گرم

بهمــن میرزاخانــی، رئیــس برنامه ریــزی و کنتــرل نگهــداری 
ــورد  ــی ن ــورد نهای ــت: ن ــن خصــوص گف ــز در ای ــرم نی ــورد گ ن
گــرم، شــامل هفــت قفســه اســت کــه قفســه اول دارای دو 
ــت  ــی اس ــو وات ــتقیم )DC( ۳۶۸۰ کیل ــان مس ــور جری موت
ــور  ــه صــورت ســری کوپــل شــده اند و موت ــا یکدیگــر ب کــه ب
ــتقیم ۶۰۰۰  ــان مس ــور جری ــک موت ــز از ی ــم نی ــه هفت قفس
کیلــو واتــی تشــکیل شــده اســت. وی ادامــه داد: قفســه های 

ــورد شــده  ــورد گــرم وظیفــه تبدیــل شــمش ن ــورد نهایــی ن ن
ــا  ــه ورق ب ــگ( ب ــن )رافین ــورد خش ــه های ن ــل از قفس حاص
ــد. رئیــس برنامه ریــزی  ــر عهــده دارن ــر را ب ضخامــت پایین ت
ــار  ــرد: ب ــان ک ــه بی ــوالد مبارک ــرم ف ــداری نوردگ ــرل نگه و کنت
ــن  ــورد خش ــه R۳ ن ــه از قفس ــه ها ک ــن قفس ــه ای ورودی ب
خــارج می شــوند، پــس از نــورد، بســته بــه نــوع ســفارش بــه 
ــوند. وی  ــل می ش ــر تبدی ــا ۱۶ میلیمت ــن ۱.۵ ت ــی بی ضخامت
 افــزود: آرمیچــر ساخته شــده مربــوط بــه ۶ قفســه اول بــوده 
وات  ۳۶۸۰ کیلــو  تــوان  دارای  آرمیچرهــا  ایــن  موتــور   و 

و جریان ۵۵۸۰ آمپر و ولتاژ ۷۰۰ ولت است.
    خودکفایی کامل در قطعات یدکی

مهــران بهرامــی، کارشــناس فرآینــد نگهــداری و تعمیــرات نورد 
 گــرم نیــز در ادامــه بــه مشــخصات ایــن آرمیچــر اشــاره کــرد 
و گفــت: آرمیچــر مذکــور از لحــاظ فیزیکــی دارای طــول 
ــن  ــدود ۲۸ ت ــی ح ــر و وزن ــر ۲.۵ مت ــر و قط ــافت ۴ مت ش
ــان  ــاخت، کارشناس ــد س ــی فرآین ــزود: در ط ــت. وی اف اس
بهره بــردار ناحیــه و دفتــر فنــی تعمیــرات ناحیــه و همچنیــن 
تعمیــرگاه مرکــزی )کارگاه بــرق( طــی بازدیــد از مراحــل 
ــرکت  ــکاری ش ــا هم ــده را ب ــش آم ــکات پی ــاخت، مش س

ــد. ــرف کردن ــازنده برط س
 احمــد ذوالفقاربیــک، رئیــس خریــد قطعــات یدکــی تولیــد 
داخــل کشــور و قطعــات گردشــی در پایــان از حمایــت معاونت 
 و مدیریــت خریــد قطعــات یدکــی، مدیریــت واحــد نــورد گرم

دفتــر فنــی تعمیــرات ناحیــه و همچنیــن تعمیــرگاه مرکــزی 
)کارگاه بــرق( و شــرکت ســازنده کــه در اجــرای ایــن پــروژه 
همــکاری نمودنــد، تشــکر و اظهــار امیــدواری کــرد: امیــدوارم 
بــا حمایت هــای مدیــران نواحــی از واحــد خریــد و همــکاری 
کارشناســان نواحــی تولیــدی بــا بخش هــای خریــد قطعــات 
یدکــی ســاخت داخــل و بومی ســازی بتوانیــم هرچــه بیشــتر 
بــه خودکفایــی کامــل در قطعــات یدکــی مــورد نیــاز خطــوط 

تولیــدی نزدیــک شــویم.

متخصصان فوالد مبارکه، افتخاری دیگر را رقم زدند

ایران در جمع سازندگان 
موتورهای جریان مستقیم

در حالــی کــه قبض هــای بــرق حاکــی از افزایــش ۱۰ 
ــد  ــرو معتق ــر نی ــام وزی ــت، قائم مق ــت اس ــدی قیم درص
هیچ گونــه  تاکنــون  آینــده  ســال  بــرای  اســت کــه 
پیش بینــی بــرای افزایــش قیمــت تعرفه هــای بــرق 
ــون  ــه قان ــه ب ــا توج ــاری ب ــال ج ــدارد و در س ــود ن وج

مصــوب قیمــت بــرق حــدود ۱۰ درصــد 
افزایــش پیــدا کــرده کــه ایــن مســئله 

اســت.  اجرایــی شــده  به تازگــی 
ســتار محمــودی در نشســتی خبــری گفــت: 
بــر اســاس قانــون هدفمنــدی یارانه هــا 
تعرفــه بــرق بایــد ۲۰ درصــد افزایــش یابــد؛ 
ــت  ــد موافق ــد رش ــا ۱۰ درص ــت ب ــا دول ام

ــه  ــوط ب ــی مرب ــدی فعل ــش ۱۰ درص ــن افزای ــرده و ای ک
ــت.  ــوده اس ــدی نب ــز جدی ــال و چی ــدای س ابت

وی ادامــه داد: در ســال ۱۳۹۵ بــا توجــه بــه قانــون مصــوب 
ــه  ــی و تعرفه هــا ۱۰ درصــد ب ــرق مصرف ــت، ب و اجــازه دول
صــورت میانگیــن افزایــش یافــت و اینکــه عنــوان می شــود 

جدیــدا بــرق ۱۰ درصــد گــران شــده، صحــت نــدارد. 
ــرق  ــعاب ب ــق انش ــوص ح ــرو درخص ــر نی ــام وزی قائم مق
ــه  ــی افزایــش یافت ــا مجــوز قانون ــاه پیــش ب ــک م ــه ی  ک
ــده  ــام ش ــت تم ــه قیم ــال ب ــج س ــی پن ــت ط ــرار اس و ق
ــز از  ــرق نی ــعاب ب ــش انش ــرد: افزای ــح ک ــد، تصری برس
ــی  ــه عملیات ــز جنب ــاری نی اواســط ســال ج
ــه  ــت ک ــاه اس ــک م ــدود ی ــرد و ح ــدا ک پی

ــت.  ــده اس ــی ش عملیات
محمــودی بــا اشــاره بــه پیشــنهاد وزارت 
نیــرو بــه دولــت بــرای افزایــش قیمــت آب 
ــرو  ــت: در حــال حاضــر وزارت نی ــرق گف و ب
و دولــت بــرای ســال جــاری و ســال آینــده 
ــرق  ــت ب ــش قیم ــرای افزای ــا پیشــنهادی ب ــی ی  پیش بین
ــون  ــان اینکــه اعمــال قان ــا بی و آب نداشــته اســت. وی ب
ــر  ــاه تأخی ــد م ــا چن ــرق ب ــش قیمــت آب و ب ــرای افزای ب
آغــاز می شــود، ادامــه داد: جدیــدا تعرفــه آب و بــرق 

ــنا ــت. ایس ــته اس ــی نداش افزایش

در شــرایطی کــه طــی ســال های اخیــر ممنوعیــت اســتفاده 
از خمیــر مــرغ در تولیــد فرآورده هــای گوشــتی ماننــد 
شــده  خبرســاز  و  حاشیه ســاز  و کالبــاس  سوســیس 
بــود، رئیــس ســازمان اســتاندارد ضمــن تاکیــد بــر ادامــه 
ــول در  ــن محص ــر ای ــه اگ ــرد ک ــام ک ــت اع ــن ممنوعی ای

حــد اســتانداردهای کشــورهای پیشــرفته 
و قائــل بــه حقــوق مصرف کننــده تولیــد 
ــود.   ــده آزاد ش ــت در آین ــن اس ــود، ممک ش
تصریــح  این بــاره  در  پیروزبخــت  نیــره 
ماننــد  بعضــی کاالهــا  زمینــه  در  کــرد: 
ــد  ــم کــه می توان ــوز معتقدی ــر مــرغ هن خمی
تولیــد شــود، امــا همچنــان بــرای اســتفاده 

در فرآورده هــای گوشــتی ماننــد سوســیس و کالبــاس 
ــا  ــرد؛ ام ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــت و نبای ــوع اس ممن
ــود، وزارت  ــرف ش ــد مص ــع می توان ــدام صنای ــه در ک اینک
ــد  ــت تاکی ــد. پیروزبخ ــری کن ــد تصمیم گی ــت بای بهداش
ــل  ــرفته و قائ ــورهای پیش ــرغ در کش ــر م ــر خمی ــرد: اگ ک

ــن  ــه ای ــود، ب ــتفاده می ش ــده اس ــرف کنن ــوق مص ــه حق ب
ــرای  ــرغ ب ــت م ــات گوش ــا از قطع ــه آن ه ــت ک ــل اس دلی
تولیــد خمیــر مــرغ اســتفاده می کننــد و اگــر ایــن مســائل 
 بهداشــتی و نــکات مدنظــر ســازمان اســتاندارد رعایت شــود

ــه  ــم ک ــت کنی ــن ســمت و ســو حرک ــه ای ــی ب شــاید زمان
ــای  ــد در فرآورده ه ــز می توان ــرغ نی ــر م خمی
ــرایط  ــا ش ــا ب ــود؛ ام ــتفاده ش ــتی اس گوش
کنونــی کــه همــه مــرغ بــا امعــا و احشــای آن 
بــه خمیــر مــرغ تبدیــل می شــود، نمی تــوان 
از آن بــرای خمیــر مــرغ اســتفاده کــرد؛ 
چــرا کــه در شــرایط کنونــی وضعیــت تولیــد 
ــرای مــا ناشــناخته  ــان ب ــر مــرغ همچن خمی
ــده  ــع تولیدکنن ــد صنای ــد دی ــال بای ــت. ح ــده اس باقی مان
ــای  ــز در کارخانه ه ــا نی ــیاری از آن ه ــه بس ــرغ ک ــر م خمی
بــزرگ تولیدکننــده فرآورده هــای گوشــتی مســتقر هســتند 
 می تواننــد شــرایط ســازمان اســتاندارد و ســازمان غــذا 

و دارو را برای دریافت این مجوز تأمین کنند یا نه. 

رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری گفــت: خریــد 
هواپیمــای ایربــاس مراحــل پایانــی خــود را طــی می کنــد 

ــد. ــد ش ــا خواه ــرارداد امض ــه زودی ق و ب
ــار  ــازی، اظه ــر راه و شهرس ــاون وزی ــدزاده، مع ــی عاب  عل
کــرد: انعقــاد قــرارداد خریــد ایربــاس بــه مراحــل پایانــی 
ــن  ــیاری روش ــد بس ــا ح ــی ت ــائل فن ــد. مس ــود می رس خ
ــاءهللا در  ــه دارد و ان ش ــز ادام ــی نی ــائل حقوق ــت؛ مس اس
ــد. وی  ــد ش ــا خواه ــد امض ــرارداد خری ــک ق ــده نزدی آین
همچنیــن درخصــوص علــت تأخیــر ســاعت پروازهــا گفــت: 
ــا  ــی پروازه ــه در بعض ــا ک ــت هواپیماه ــان حرک ــر زم تأخی
ــن  ــت ای ــا واقعی ــی دارد؛ ام ــل مختلف ــد، عل ــاق می افت اتف
ــا  ــی و فرودگاه ه ــه شــرایط شــرکت های هواپیمای اســت ک
بــا نیازهــای کشــور منطبــق نیســت. نیــاز کشــور در بحــث 
جابه جایــی مســافر بســیار باالســت؛ امــا امکانــات بســیار 

ــش  ــرای افزای ــکاری ب ــه راه ــه ارائ ــت. وی ب ــدود اس مح
ــح  ــاره و تصری ــور اش ــان ده کش ــای زی ــی فرودگاه ه بازده
کــرد: بعضــی فرودگاه هــا ظاهرشــان زیــان ده اســت؛ ولــی 
در نهایــت بــه ســود منافــع ملــی تأســیس شــده اند. بــرای 
ایــن نــوع فرودگاه هــا شــورای عالــی هواپیمایــی کشــوری 
ــرکت ها  ــا ش ــانده ت ــب رس ــه تصوی ــدی را ب ــه جدی مصوب
ــا  ــوع فرودگاه ه ــن ن ــه ای ــی ک ــاد فضاهای ــد در ایج بتوانن
ــه  ــا ب ــن صــورت م ــد؛ در ای ــد، ســرمایه گذاری کنن الزم دارن
ــداث  ــن از اح ــدزاده همچنی ــم. عاب ــک می کنی ــا کم آن ه
ــر داد  ــده خب ــد در آین ــز ایرالین هــای جدی ــا و نی فرودگاه ه
ــد  ــی گرفتن و گفــت: تعــدادی خــط هوایــی موافقــت اصول
کــه در حــال طراحــی ســاختار خــود هســتند. شــرایطی نیــز 
بــرای ایــن شــرکت ها تعییــن شــده کــه در ســایت ســازمان 

ــل مشــاهده اســت. ــی کشــوری قاب هواپیمای

ــران از  ــه اســتقبال زائ ــا اشــاره ب ــر ارتباطــات ب وزی
ــا  ــی آن ه ــه ارتباط ــده در تعرف ــای ارائه ش تخفیف ه
ــاس  ــا تم ــد ت ــث ش ــا باع ــه تخفیف ه ــت: ارائ گف
مــردم از ایــران بــه عــراق بیشــتر باشــد؛ بــه گونــه ای 
از ۷۳  بیــش  دو هفتــه،  کــه طــی مدت زمــان 
ــان دهنده  ــه نش ــوده ک ــادره ب ــا ص ــد تماس ه درص
ــای ارائه شــده اســت.  ــردم از تخفیف ه اســتقبال م
پــروژه  کنتــرل  جلســه  در  واعظــی  محمــود 
ــات  ــکر از زحم ــن تش ــات ضم ــی اطاع ــبکه مل  ش
فنــاوری  و  ارتباطــات  مجموعــه  تاش هــای  و 
دولتــی  بخش هــای  از  اعــم   اطاعــات کشــور 
و خصوصــی در برقــراری ارتباطــات زائــران اربعیــن 
ــزاری  ــتاد برگ ــته س ــال گذش ــن س ــت: از اربعی گف
ــن  ــی ای ــکیل و ط ــات تش ــن در وزارت ارتباط اربعی

مــدت تاش هــای زیــادی صــورت گرفــت؛ بــه 
ــن دو  ــت زیرســاخت ارتباطــی بی ــه ظرفی نحــوی ک
کشــور بیــش از ۲ برابــر افزایــش یافــت؛ همچنیــن 
ــن  ــک تلف ــش از ۸۰۰ کیوس ــدازی بی ــب و راه ان نص
ثابــت رایــگان و بیــش از ۱۰۰ ســایت ثابــت و ســیار 
ــیر  ــای در مس ــک وای ف ــراه و ۲۰۰ کیوس ــن هم تلف
ــران اربعیــن بخــش از فعالیت هــای  ــاده روی زائ پی
ــاوری  ــات و فن ــر ارتباط ــت. وزی ــه اس ــورت گرفت ص
ــران  ــات زائ ــه مکالم ــه تعرف ــاره ب ــا اش ــات ب اطاع
افــزود: همچنیــن تعرفــه ارتباطــی را کاهــش دادیــم 
کــه از طــرف جمهــوری اســامی ایــران بــا ۵۰ 
ــی  ــت و اجرای ــرار گرف ــر ق ــد نظ ــف م درصــد تخفی
ــراق  ــه ع ــران ب ــاط از ای ــه ارتب ــوی ک ــه نح ــد؛ ب ش

ــد. ــور ش ــان منظ ــه ای ۵۵۰ توم دقیق

استقبالازتخفیفدرتعرفهتماسباعراقایرباسبهزودیمیرسد

آشفته بازاری به نام تعمیرات موبایل
حــدود ۲۵ تــا ۳۰ میلیــون گوشــی هوشــمند بــدون گارانتــی در دســت خریــداران تلفــن همــراه اســت و تعمیــر ایــن گوشــی ها در 

زمــان بــروز مشــکل، موضوعــی اســت کــه در مــوارد متعــدد مشــکالتی را بــرای مــردم بــه همــراه داشــته اســت.

در قاب تصویر

حتما بخوانید!
۳وضعیت بحرانی آب در ایران سه شنبه   02  آذرماه  1395

ـــمـــاره 304 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودروهای داخلی )تومان(

آریسان  دوگانه

LX 31,700,000سمند

ELX 37.500.000سمند سورن

EF7 44,700,000دنا با موتور

37,200,000پژو پارس سال

پژوپارس اتوماتیک 
ELX

49.000.000

75.000.000هایما S7 فول دنده ای

25.258.000

دریافتحقسرویسدررستورانها

غیرقانونیاست
مدیــر کل نظــارت بــر شــبکه های 
توزیعــی و اقتصــادی ســازمان 
حمایـــت مصــرف کننـــدگان و 
تولیدکننــدگان گفــت کــه دریافت 
حــق ســرویس تحــت هــر عنوان 
در رســتوران ها، غیرقانونــی اســت. 
دربــاره  تقــوی شــوازی  اکبــر 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــتوران ها گف ــرویس در رس ــق س ــت ح دریاف
مــاده ۵۷ قانــون اصــاح قانــون نظــام صنفــی مصــوب ســال 
ــی  ــه بهای ــت ب ــه خدم ــا ارائ ــروش کاال ی ــا ف ــه ی ۱۳۹۲، عرض
بیــش از نرخ هــای تعییــن شــده و هــر نــوع عملــی کــه منجــر 
ــدار شــود  ــان خری ــه زی ــا خدمــت ب ــای کاال ی ــه افزایــش به  ب
ــه  ــه اینک ــر ب ــزود: نظ ــت. وی اف ــی اس ــق گرانفروش از مصادی
دریافــت مبلغــی تحــت عنــوان حــق ســرویس موجــب 
ــتوران ها  ــه در رس ــورد عرض ــربه م ــه و اش ــرخ اغذی ــش ن  افزای
و چلوکبابی هــا می شــود، بنابرایــن اخــذ هرگونــه وجــه اضافــی 
عــاوه بــر نرخ هــای اعامــی در نرخ نامــه واحــد صنفــی 
غیرقانونــی اســت. وی بیــان داشــت: ایــن امــر تخلــف 
گرانفروشــی محســوب و بــا متخلفــان برخــورد می شــود. 
تقــوی شــوازی گفــت: بــا توجــه بــه غیرقانونــی بــودن دریافــت 
ــوف  ــا و صن حــق ســرویس توســط رســتوران ها و چلوکبابی ه
مشــابه، بدیهــی اســت هیــچ ســازمان یــا ارگانــی نظیــر اتحادیه 
صنفــی و ... قبــل از کســب مجوزهــای قانونــی نمی توانــد 

مجوزی برای این کار صادرکند.

وضعیتبحرانیآبدرایران
ــع آب  ــی مناب ــع آب کشــور، یعن ــی هــر دو منب در شــرایط فعل
ســطحی و زیرزمینــی در شــرایط بحرانــی قــرار گرفته انــد؛ 
ــر  ــه فک ــی ب ــرو حت ــده وزارت نی ــب ش ــه موج ــی ک موضوع
ــون  ــر اکن ــه اگ ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد و ب ــز بیفت واردات آب نی
ــدان  ــه چن ــده ای ن ــن بحــران نشــود، در آین ــرای ای ــاره ای ب چ
ــی از  ــت آب ــود. وضعی ــم ب ــی خشــک خواهی دور، شــاهد ایران
ــوده  ــه رو ب ــی روب ــد نزول ــک رون ــا ی ــون ب ــر تاکن  ۲۰ ســال اخی
و در ســال های اخیــر نیــز ایــن شــرایط وخیم تــر شــده 
ــت  ــزارش وضعی ــن گ ــر اســاس آخری ــه ب ــه  طوری ک اســت؛ ب
بارندگــی کشــور، میــزان بارش هــای کشــور از ابتــدای مهرمــاه 
تاکنــون ۸۲ درصــد در مقایســه بــا ســال آبــی گذشــته کاهــش 
ــز  ــن وضعیــت روان آب هــای کشــور نی داشــته اســت؛ همچنی
ــا  ۳۶ درصــد کاهــش روبــه رو بــوده اســت.  در همیــن زمــان ب
بــه همین جــا خاصــه نمی شــود؛  آبــی  البتــه وضعیــت 
ــد  ــی دارن ــرایط بحران ــز ش ــی نی ــع آب زیرزمین ــه مناب ــرا ک چ
ــرو کســری مخــازن آب  ــی وزارت نی ــه مســئوالن آب ــه گفت و ب
زیرزمینــی در دشــت های کشــور از مــرز ۱۲۰ میلیــارد متــر 
مکعــب گذشــته؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــران ۸۵ درصــد 
بــه آب هــای زیرزمینــی وابســتگی دارد. گرچــه در ایــن میــان 
وزارت نیــرو راهکارهایــی همچــون اجرایــی کــردن طــرح احیــا 
ــا  ــرار داده، ب ــود ق ــای خ ــدر برنامه ه ــی را در ص و تعادل بخش
ــک  ــا ی ــک ســازمان ی ــکار ی ــه راه ــت ک ــد گف ــود بای ــن وج ای
 وزارتخانــه بــرای حــل ایــن بحــران بــه تنهایــی کافــی نیســت 
ــئله  ــن مس ــع ای ــرای رف ــا ب ــه بخش ه ــه هم ــت ک و الزم اس

چاره اندیشــی کننــد.

نیمیازکارخانههایسیمانغیرفعالند
ــا بحــران  ــان ب واحدهــای تولیــد مصالــح ســاختمانی همچن
مواجــه هســتند؛ بــه طــوری کــه نیمــی از کارخانه هــای 
ــود  ــه کار خ ــان ب ــا زی ــی ب ــده و مابق ــال ش ــیمان غیرفع س
ــه  ــت ک ــالی اس ــد س ــت چن ــال صنع ــد. ح ــه می دهن ادام
خــوب نیســت، رکــودی کــه بــر اقتصــاد ایــران ســایه انداختــه 

ــت.  ــرده اس ــران وارد ک ــر صنعتگ ــادی را ب ــار زی فش
واحدهــای تولیــدی بعضی شــان تعطیــل شــده اند و بعضــی 
بــا حداقــل ظرفیــت بــه تولیــد ادامــه می دهنــد. تحریم هــای 
یک جانبــه غــرب علیــه ایــران در کنــار کاهــش قــدرت خریــد 
مصرف کننــدگان از مهم تریــن دالیلــی بــود کــه صنعــت 
ایــران را بــا چالش هــای جــدی مواجــه کــرد. در ایــن میــان 
ــان  ــترین زی ــاختمان، بیش ــت س ــا صنع ــط ب ــع مرتب  صنای
ــن  ــا عمیق تری ــکن ب ــش مس ــرا بخ ــده اند؛ زی ــل ش را متحم
رکــود در ســال های اخیــر روبــه رو شــده و ۳۰۰ شــغل مرتبــط 

بــا ایــن صنعــت همگــی بــه خــواب عمیــق فرورفته انــد.

برقکشاورزان،۲۰درصدگرانشد
ــع  ــه شــرکت های توزی ــا صــدور بخشــنامه ای ب ــرو ب وزارت نی
بــرق، تعرفــه بــرق مشــترکان کشــاورزی در شــاخه های 
مختلــف در ســه دوره ســاعات کــم، میــان و اوج بــار مصــرف 
ــترکان  ــرق مش ــت ب ــاس قیم ــن اس ــر ای ــرد. ب ــاغ ک را اب
ــای  ــداری، کارخانه ه ــداری، باغ ــروری، مرغ ــاورزی، دامپ کش
تولیــد محصــوالت کشــاورزی، باغــی و ... دســت کم ۲۰ 

ــراه شــده اســت. ــت هم ــش قیم ــا افزای درصــد ب

ردپایپالمدرایران
حــاال کــه دیگــر از هراس افکنــی و موج ســواری رســانه ای 
دربــاره پالــم خبــری نیســت، اخبــار و اظهــارات تــازه ای از پالــم 
شــنیده می شــود و برخــی مدیــران کشــور اعــام کرده انــد 

ــدارد. ــان خاصــی ن ــم ضــرر و زی ــن پال روغ
حاشــیه  در  درســت  موضع گیــری،  عجیــب  تغییــر  ایــن   
ــوری  ــزی رخ دا؛ کش ــا مال ــاری ب ــای تج ــای تفاهم نامه ه امض
ــت  ــادرات نف ــم ص ــش در حک ــم برای ــن پال ــادرات روغ ــه ص ک
ــی زاده، ســخنگوی کمیســیون  ــاس پاپ ــران اســت. عب ــرای ای ب
ــی  ــع لبن ــد صنای ــا ۲ درص ــد: تنه ــس می گوی ــاورزی مجل کش
ــم  ــده ک ــن ع ــوب ای ــا چ ــد؛ ام ــرده بودن ــتفاده ک ــم اس  از پال
را تمــام صنایــع لبنیــات کشــور و دامــداران ایرانی و بیشــتر از ۷۰ 

میلیــون نفــر مصرف کننــده خورده انــد. 
ــور  ــی کش ــع لبن ــه صنای ــو اتحادی ــماعیلی، عض ــا اس محمدرض
ــراق  ــت و اغ ــانی نادرس ــوب اطاع رس ــه چ ــد: هم ــز می گوی نی
در ایــن ماجــرا را خوردیــم. حــاال دوبــاره بــه نظــر می رســد بــازار 
ــده  ــاص ش ــی خ ــع گروه ــه مناف ــران، بازیچ ــی ای ــواد غذای م
ــائلی  ــز مس ــرح اغراق آمی ــا ط ــار ب ــر ب ــه ه ــازاری ک ــت؛ ب اس
ــت  ــازار جه ــه ب ــد و ب ــوک می کن ــار ش ــدگان را دچ مصرف کنن
می دهــد و در ایــن میــان بزرگ تریــن قربانــی ایــن بــازار 

تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان هســتند.

تنهاراهمبارزهباقاچاق

تقویتتولیدملیاست
رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
معتقــد اســت تنهــا راه مبــارزه با 
قاچــاق، تقویــت تولیــد ملــی 
ــا راه  ــن تنه ــت. وی همچنی اس
ایــن  را  قاچــاق  بــا  مبــارزه 
دانســت کــه ظرفیت هــای تولیــد 
در کشــور تقویــت شــود؛ آن هــم 
بــه گونــه ای کــه بتــوان بــا کاالهــای کشــورهای دیگــر رقابــت 

کرد.
 ســهل آبادی ادامــه داد: بــا ایــن روشــی کــه در حــال حاضــر 
دنبــال می کنیــم و نگاهــی کــه بــه تولیــد داریــم و مشــکاتی 
کــه بــرای تولیــد ایجــاد کرده ایــم، مطمئــن باشــید کــه 

ــان ادامــه خواهــد داشــت. قاچــاق همیشــه و همچن
 وی بــا اشــاره بــه تاکیــد مســئوالن دولتــی بــر تنظیــم نظــام 
ــردن  ــن ک ــاال و پایی ــا ب ــت: ب ــار داش ــور اظه ــه ای کش تعرف
تعرفه هــا نیــز نمی تــوان از قاچــاق جلوگیــری کــرد. مطمئــن 
ــاال رود، اشــتیاق قاچاقچیــان نیــز  باشــید هــر چــه تعرفــه ب
بیشــتر می شــود، ریســک واردات کاالی قاچــاق پاییــن 

ــرد.  ــد ب ــتری خواه ــود بیش ــز س ــی نی ــد، قاچاقچ می َآی
ــا واردات  ــر ب ــر حــل مشــکات تولیــد در براب ــا تاکیــد ب وی ب
قاچــاق گفــت: مــا بایــد بــه تولیدکنندگانمــان اجــازه دهیــم در 
ــن  ــر چی ــوب کشــورهایی نظی ــدات بســیار نامطل ــل تولی مقاب

ــد.  ــد تولیــد خــود را ادامــه دهن بتوانن
ــح  ــران در توضی ــه صنعــت، معــدن و تجــارت ای رئیــس خان
ــام  ــزود: نظ ــد اف ــکات تولی ــل مش ــرای ح ــود ب ــدگاه خ دی
ــاالی بهــره بایــد  ــا نــرخ ب بانکــی مــا در اعطــای تســهیات ب
تغییــر روش دهــد. نظــام مالیاتــی کشــور در رابطــه بــا تولیــد 
ــد  ــی بای ــرایط فعل ــت: در ش ــم. وی گف ــاح کنی ــد اص را بای
بــه ایــن نکتــه نیــز دقــت کنیــم کــه منهــای قاچــاق، واردات 
غیرضــروری نیــز داریــم کــه آن هــم ماننــد قاچــاق بــه تولیــد 

ــت. ــرده اس ــدی وارد ک ــای ج ضربه ه

یکگامتااجرایتعرفههایپرستاری
قانــون تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری کــه تابســتان ســال 
۸۶ بــه تصویــب مجلــس رســید، حــاال بــرای اجرایــی شــدن 
ــم انتظار  ــتاران چش ــه و پرس ــه رفت ــی بیم ــورای عال ــه ش ب

ــتند. ــا هس ــاه و بیمه ه ــر رف ــت وزی موافق
 آن طــور کــه از شــواهد امــر پیداســت، در حــال حاضــر 
پرســتاران خدماتــی را انجــام می دهنــد کــه هیــچ نفــع مالــی 
ــای  ــتن تعرفه ه ــم، نداش ــل آن ه ــدارد و دلی ــا ن ــرای آن ه ب
پرســتاری اســت کــه بتــوان حق الزحمــه آن هــا را از بیمه هــا 
ــی  ــال خدمات گرفــت. همان طــور کــه جامعــه پزشــکی در قب

ــرد.  ــول آن را می گی ــد، پ ــام می ده ــه انج ک
جامعــه پرســتاری کشــور بــر ایــن عقیــده اســت کــه خدمــات 
ــوردار  ــامت برخ ــام س ــژه ای در نظ ــت وی ــتاری از اهمی پرس
اســت و می بایــد بــرای ایــن خدمــات ارزش مالــی و معنــوی 
ــی  ــا ارزش مال ــد نه تنه ــتاران معتقدن ــا پرس ــد؛ ام ــل ش قائ
خدمــات پرســتاری لحــاظ نشــده، بلکــه حتــی ارزش معنــوی 

هــم بــرای خدمــات آن هــا قائــل نیســتند.

ورودکارتهایبینالمللی

بهبازارپولایران
رئیــس کل بانــک مرکــزی از مذاکــره بــا چنــد برنــد خارجــی 
در حــال  و گفــت:  داد  اعتبــاری خبــر  صادرکننــده کارت 
ــیف  ــی هللا س ــتیم. ول ــاخت های الزم هس ــازی زیرس آماده س
درخصــوص مباحــث اخیــر مطرح شــده از ســوی وزارت 
ارتباطــات دربــاره ورود مســترکارت و ویــزاکارت بــه بــازار پــول 
ایــران گفــت: بانک مرکــزی در حــال ایجاد زیرســاخت الزم در 
ایــن زمینــه اســت. رئیــس کل بانــک مرکــزی اظهــار داشــت: 
صادرکننــده  شــرکت های  بــا  الزم  مذاکــرات  همچنیــن 
ــواردی  ــده و م ــام ش ــی انج ــای بین الملل ــا و برنده کارت ه
ــا  ــیف ب ــت. س ــدن اس ــی ش ــرف نهای ــه در ُش ــن زمین در ای
ــات  ــده خدم ــرکت ارائه دهن ــی، دو ش ــه یک ــه اینک ــاره ب اش
بین المللــی در ایــن زمینــه آمریکایــی هســتند و مــا امــکان 
ــا  ــه ب ــر اینک ــرد: مگ ــان ک ــم، خاطرنش ــا را نداری ــا آن ه کار ب

ــم. ــا کار کنی ــر دنی ــاط دیگ ــا در نق ــری از آن ه شــعب دیگ

ریشههایمشکالتاقتصادایران
ــالم  ــای س ــردن فض ــم ک ــد فراه ــاددان می گوی ــک اقتص ی
بــرای کســب و کار، جلوگیــری از کاغــذ بــازی، رونــد صحیــح 
 خصوصی ســازی و قراردادهــای دو طرفــه صــادرات و واردات

ــد  ــات ده ــی نج ــود تورم ــران را از رک ــاد ای ــد اقتص  می توان
و نفریِن منابع را از ایران دور کند. 

علی اکبــر نیکــو اقبــال، دانشــیار دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه 
تهــران، دربــاره راهکارهــای خــروج اقتصــاد ایــران از وضعیــت 
ــود  ــا رک ــته ب ــه گذش ــا در ده ــرد: م ــار ک ــی اظه ــود تورم رک
ــت  ــی در ســه ســال اول دول ــم؛ از طرف ــه رو بودی ــی روب تورم
ــوی  ــم و جل ــرل کرده ای ــورم را کنت ــه ت یازدهــم اعــام شــد ک
نوســانات آن را گرفته ایــم کــه ایــن موضــوع دســتاورد بزرگــی 
اســت؛ ولــی حتــی اگــر مــا در حــال حاضــر تــورم را ۱۰ درصــد 
در نظــر بگیریــم بــا توجــه بــه کســادی و رکــود موجــود، بایــد 
بــه دنبــال راهــکار اساســی بــرای برون رفــت از ایــن مشــکل 
باشــیم. وی ادامــه داد: نظــام سیســتمی اقتصــاد مثــل 
ــت  ــوی ناراح ــر عض ــه اگ ــت ک ــان اس ــدن انس ــای ب ارگان ه
ــاد  ــه در اقتص ــود؛ در نتیج ــت می ش ــا ناراح ــود کل اعض ش
ــل  ــا ح ــه ب ــویم ک ــه ش ــئله ای مواج ــا مس ــت ب ــن اس ممک

آن هــا، مشــکات کل سیســتم حــل نشــود.

۱۰۰هواپیما،زمینگیراست
ــزوم  ــه ل ــا اشــاره ب ــی ب ــر انجمــن شــرکت های هواپیمای دبی
ــه  ــا توجــه ب ــی در کشــور گفــت: ب ــازه هوای ــاوگان ت ــد ن خری
نــاوگان  اعمــال تحریم هــای ظالمانــه، متأســفانه ســن 

ــت.  ــال اس ــه ۲۳ س ــک ب ــاال و نزدی ــور ب ــی کش هوای
ــد  ــا خری ــا ب ــه داد: طبیعت ــامانی ادام ــعدی س ــود اس مقص
رده خــارج  از  هواپیماهــا  از  تعــدادی  تــازه  هواپیماهــای 
می شــود؛ کمــا اینکــه در حــال حاضــر نیــز بالــغ  بــر ۱۰۰ 
ــود قطعــات زمین گیــر  ــه دلیــل کمب ــد هواپیمــای مــا ب  فرون

هستند.

ممنوعیتمصرفخمیرمرغبرداشتهمیشود؟ماجرایگرانیبرقبهروایتوزارتنیرو
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حتما بخوانید!
پسران، پیشتاز در تولد

اســتانداری  غیرمترقبــه  حــوادث  و  بحــران  کل  مدیــر 
کرمــان گفــت: پایــگاه لرزه نــگاری شــهر کرمــان بــه عنــوان 
نخســتین مرکــز لرزه نــگاری در جنــوب شــرق کشــور اســت. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت هــال احمــر اســتان 
ــی« در ســومین جلســه  کرمــان، »محســن صالحــی کرمان

هیئت مدیــره جمعیــت هــال احمــر اســتان بــا اشــاره 
ــای گذشــته ســبب  ــات در بحران ه ــرور تجربی ــه م ــه اینک ب
ــدی  ــل های بع ــه نس ــات ب ــال تجربی ــوزی و انتق درس آم
ــران ســتادهای امدادرســانی در  ــار کــرد: مدی می شــود، اظه
زلزلــه دلخــراش بــم، می تواننــد در انتقــال تجربیــات مفیــد 

ــور  ــران کش ــت بح ــه مدیری ــایانی ب ــک ش ــردی کم و کارب
کننــد.

    حادثه خیزی استان کرمان
وی بــا اشــاره بــه حادثه خیــزی اســتان کرمــان افــزود: بــر 
اســاس تحقیقــات انجام شــده درخصــوص نتایــج پهنه بندی 
لــرزه ای در ســطح اســتان، میــزان لرزه خیــزی در شــهرهای 
ــم، 5.07  ــزی ک ــد لرزه خی ــورت 14.48 درص ــه ص ــتان ب اس
 درصــد لرزه خیــزی متوســط، 13.82 لرزه خیــزی زیــاد 

و 66.64 لرزه خیزی خیلی زیاد مشخص شده است.
    لرزه خیزی روستاها

صالحــی افــزود: در روســتاهای بیشــتر از 500 خانــوار 
نیــز 6.86 روســتاها، لرزه خیــزی کمــی دارنــد؛ ضمــن 
آنکــه 22.11 درصــد لرزه خیــزی متوســط، 17.22 درصــد 
لرزه خیــزی زیــاد و 53.99 درصــد لرزه خیــزی خیلــی زیــاد 
دارنــد کــه یعنــی حــدود 70 درصــد از شــهرها و روســتاهای 

ــتند. ــاد هس ــزی زی ــان دارای لرزه خی ــتان کرم اس
    پنج شهر کرمان در حریم گسل زلزله

وی بــا اشــاره بــه اینکــه، پنــج شــهر اســتان کرمــان بــه طــور 
کامــل در حریــم گســل زلزلــه قــرار دارد، گفــت: 29 شــهر از 
شــهرهای اســتان، خیلــی بــه حریــم گســل نزدیــک هســتند 
ــد.  ــرار دارن ــل ق ــط گس ــای متوس ــر در پهن ــهر دیگ و 27 ش
صالحــی در ادامــه یــادآور شــد: اســتخراج اطاعــات کامــل 
از شــهرها و روســتاهای اســتان، ســبب تغییرات اساســی در 

ــن حــوزه شــده اســت. ــی در ای طرح هــای مطالعات
    پایگاه لرزه نگاری شهر کرمان

مدیــر کل بحــران و حــوادث غیرمترقبــه اســتانداری کرمــان 
ــه  ــان ب ــگاری شــهر کرم ــگاه لرزه ن ــه پای ــه اینک ــا اشــاره ب ب
عنــوان اولیــن مرکــز لرزه نــگاری جنــوب شــرق کشــور 
ــا  ــه ای ب ــام تفاهم نام ــا انج ــبختانه ب ــت: خوش ــت، گف اس
موسســه ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران، 6 پایــگاه دیگــر نیــز 
در ارتفاعــات ســطح اســتان راه انــدازی و تجهیــزات آن نیــز 

نصــب شــده اســت.
    زرند

ــور  ــاون رئیس جمه ــت، مع ــفر نوبخ ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
ــان  ــتان کرم ــه اس ــه، ب ــه و بودج ــازمان برنام ــس س  و رئی
ــم  ــک و نی ــت: ی ــته گف ــه گذش ــد در هفت ــتان زرن و شهرس
ــرای  ــتان ب ــران اس ــتاد بح ــه س ــان در جلس ــارد توم میلی
مقاوم ســازی و تجهیــز ســاختمان های هــال احمــر در 
شهرســتان زرنــد مصــوب شــد کــه امیدواریــم بــه تصویــب 

ــز برســد. ــت نی ــت دول هیئ
    ترویج آموزش های همگانی

 صالحــی از اعــام آمادگــی و همــکاری همــه دســتگاه های 
ذی ربــط درخصــوص ترویــج آموزش هــای همگانــی هــال 
احمــر در راســتای رســیدن بــه جامعــه آمــاده گفــت: تمامــی 
دســتگاه های اســتان، آمادگــی دارنــد تــا هــال احمــر را در 

انجــام ایــن امــر مهــم یــاری کننــد.

مدیرکل بحران و حوادث غیرمترقبه استانداری کرمان مطرح کرد:

۵ شهر کرمان در حریم گسل زلزله

پسران، پیشتاز در تولد
نخســت  ماهــه  هفــت  در 
ســال از 50 هــزار و 204 مــورد 
اصفهــان اســتان  در   والدت 
ــر  ــورد پس ــزار و 762 م  25 ه
نــوزاد  442 و  هــزار   24  و 

دختر بوده اند.
 کارشــناس آمــار ثبــت احــوال 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه 13 هــزار و 620 مــورد فــوت 
در هفــت ماهــه نخســت ســال جــاری در اســتان اصفهــان 
 اظهــار کــرد: از ایــن تعــداد 6 هــزار و 684 مــرد و 5 هــزار 
بوده انــد و در هــزار و 60 مــورد جنســیت  و 869 زن 

ــت.  ــده اس ــت نش ــی ثب متوف
خدامــی بــا اشــاره بــه آمــار متوفیــان اصفهــان در هفــت 
ماهــه نخســت ســال اضافــه کــرد: 5 هــزار و 303 فــوت 
در ایــن مــدت اتفــاق افتــاده کــه از ایــن تعــداد 2 هــزار 
و 982 مــورد مــرد و 2 هــزار و 259 زن بــوده اســت. 
همچنیــن در 62 مــورد جنــس متوفــی نامشــخص بــوده 
اســت. وی بــه آمــار والدت در هفــت ماهــه نخســت ســال 
ــدت 50  ــن م ــه داد: در ای ــرد و ادام ــاره ک ــتان اش در اس
هــزار و 204 مــورد والدت ثبــت شــده کــه 25 هــزار و 762 

ــد. ــر بوده ان ــوزاد، دخت ــزار و 442 ن ــورد پســر و 24 ه م
 ایــن کارشــناس آمــار ثبــت احــوال اســتان اصفهــان بــه 
آمــار والدت در شــهر اصفهــان در 7 ماهــه نخســت ســال 
اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن مــدت 21 هــزار و 487 مــورد 
والدت اتفــاق افتــاده کــه از ایــن تعــداد، 10 هــزار و 924 

ــد. ــر بوده ان ــوزاد پســر و 10 هــزار و 563 مــورد دخت ن

پیگیری خواهرخواندگی اصفهان و کراکوف
گفــت:  لهســتان  اقتصــادی  توســعه  وزیــر  معــاون 
در  لهســتان  و  ایــران  فرهنگــی  ارتباطــات  توســعه 
اولویــت برنامه هــای لهســتان اســت و انعقــاد عقــد 
خواهرخواندگــی اصفهــان و شــهر کراکــوف پیگیــری 

 . د می شــو
تادئــوش کوشچینســکی بــا حضــور در اصفهــان و در 
ــتان  ــران و لهس ــتی ای ــن دوس ــده انجم ــا نماین ــدار ب دی
ــران  ــور در ای ــندی از حض ــراز خرس ــن اب ــان ضم در اصفه
و به ویــژه شــهر اصفهــان اظهــار داشــت: تــا قبــل از 
ــد  ــهرهایی مانن ــور در ش ــژه حض ــران و به وی ــه ای ــفر ب س
تهــران، اصفهــان و یــزد تصــور ایــن همــه زیبایــی از ایــران 
را نداشــتم و بــا دیــدن چنیــن فضاهایــی شــگفتزده 

ــده ام.  ش
ــان  ــی اصفه ــد خواهرخواندگ ــا عق ــه ب ــان اینک ــا بی  وی ب
ــود ــم ب ــهر خواهی ــر دو ش ــعه ه ــاهد توس ــوف ش  و کراک
اضافــه کــرد: وزارت توســعه لهســتان بــه دنبــال تأســیس 

دفتــر توســعه تجــارت در ایــران اســت.
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استاندار چهارمحال و بختیاری:

پروژه های نیمه تمام چهارمحال و بختیاری 

تکمیل می شود
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری 
ــه  ــت ب ــه دول ــه اینک ــا اشــاره ب ب
پروژه هــای  تکمیــل  دنبــال 
گفــت:  اســت،  نیمه تمــام 
پروژه هــای نیمه تمــام چهارمحــال 

و بختیاری تکمیل می شود. 
قاســم ســلیمانی دشــتکی عنــوان 
کــرد: تکمیــل و افتتــاح پروژه هــای نیمه تمــام، نقــش مهمــی 
ــتان  ــن اس ــکاری در ای ــرخ بی ــش ن ــتغال و کاه ــاد اش در ایج
دارد. اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری تاکیــد کــرد: هم اکنــون 
ایــن اســتان نــرخ بیــکاری باالیــی دارد و بایــد زمینــه اشــتغال 
ــه  ــد: ب ــادآور ش ــرد. وی ی ــم ک ــتان را فراه ــن اس ــان ای جوان
ــروژه صنعتــی اشــتغال زا شــامل فــوالد  همــت دولــت، ســه پ
سفیددشــت، واحــد صنعتــی تولیــد چادر مشــکی و تولیــد ورق 
پوشــش دار در ایــن اســتان افتتــاح شــده کــه اشــتغال جالــب 
توجهــی را در ایــن اســتان ایجــاد کــرده اســت. وی ادامــه داد: 
تســهیل در رونــد ســرمایه گذاری، فعــال کــردن واحدهــای 
صنعتــی راکــد، جــذب ســرمایه گذاران خارجــی و تکمیــل 
ــی مســئوالن چهارمحــال  ــت اصل ــام، اولوی ــای نیمه تم پروژه ه
ــون ورود  ــرد: هم اکن ــوان ک ــلیمانی عن ــت. س ــاری اس و بختی

ــت. ــش اس ــال افزای ــتان در ح ــه اس ــرمایه گذاران ب س

اصفهان سفیدپوش می شود
رئیــس پیش بینــی اداره کل هواشناســی اصفهــان گفــت: 
ــی  ــان پیش بین ــاط اصفه ــتر نق ــاران در بیش ــرف و ب ــارش ب ب
شــده اســت. حســن خدابخــش اظهــار داشــت: امــروز و فــردا 
ــهر  ــدگل، داران، فریدونش ــان و آران و بی ــرف در کاش ــارش ب ب
بوئین میاندشــت  و  میمــه، گلپایــگان  خوانســار،  چــادگان، 
اردســتان  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی  می شــود.   پیش بینــی 
 و نطنــز نیــز شــاهد بــارش بــرف بــه صــورت پراکنــده هســتیم
ــک  ــان، خوروبیابان ــرق اصفه ــه، ش ــن، ورزن ــه داد: در نائی  ادام
ــی  ــده پیش بین ــه شــکل پراکن ــاران ب ــارش ب ــز ب ــان نی و چوپان
ــن  ــا بی ــت محســوس دم ــرد: اف ــح ک شــده اســت. وی تصری
ــان  ــا پای ــوا ت ــرمای ه ــداوم س ــانتیگراد و ت ــه س ــا 10 درج 5 ت
هفتــه جــاری خواهــد بــود. خدابخــش بیــان داشــت: تحلیــل 
نقشــه های هواشناســی، بیانگــر عبــور امــواج نســبتا ناپایــدار در 
تــراز میانــی جــّو اســت. بــر این اســاس طــی ســه روز آینــده در 
بیشــتر مناطــق اســتان شــاهد افزایــش ابــر همــراه بــا وزش باد 
ــژه در  ــاوب ناپایداری هایــی به وی ــه  طــور متن ســرد هســتیم و ب
نواحــی شــمالی و غربــی اســتان خواهیــم داشــت. همچنین در 
مناطــق سردســیر و مســتعد و ارتفاعــات، بارش هــا بــه صــورت 
ــی می شــود. ــاد ســرد نســبتا شــدید پیش بین ــرف و وزش ب ب

اخبار کوتاه

ــوارض  ــت ع ــرد: پرداخ ــام ک ــان اع ــهردار اصفه ش
نوســازی و کســب و پیشــه و شــرکت شــهروندان در 
قرعه کشــی جوایــز خوش حســابی تــا پایــان آذرمــاه 

تمدیــد شــد. 
کــرد:  اظهــار  جمالی نــژاد  مهــدی 
ــه  ــب و پیش ــازی و کس ــوارض نوس ع
6 ماهــه اول ســال جــاری، اول مهرماه 
ــت  ــع و مهل ــهروندان توزی ــن ش در بی
پرداخــت آن تــا پایــان آبان مــاه اعــام 

ــود.  شــده ب
وی افــزود: در ایــن راســتا بــه منظــور 

ــزه  ــوارض جای ــت ع ــه پرداخ ــهروندان ب ــویق ش تش
خوش حســابی، اهــدای 240 دســتگاه دوچرخــه برقــی 
ــوارض  ــت ع ــاب، پرداخ ــهروندان خوش حس ــه ش ب
نوســازی و عمــران شــهرداری و کســب و پیشــه در 

نظــر گرفتــه شــد.

 شــهردار اصفهــان از تمدیــد مهلــت پرداخــت عــوارض 
نوســازی و کســب و پیشــه خبــر داد و تصریــح 
کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه توزیــع عــوارض و در 
ــا  ــادف ب ــابی مص ــزه خوش حس ــن جای ــر گرفت نظ
ــین)ع(  ــدهللا الحس ــزاداری اباعب ــام ع ای
ــهروندان  ــتر ش ــرکت بیش ــرای ش ــود، ب ب
در قرعه کشــی خوش حســابی، مهلــت 
ــد  ــا 30 آذرمــاه تمدی پرداخــت عــوارض ت

شــد. 
ــا اشــاره بــه اینکــه توســعه   جمالی نــژاد ب
ــه  ــت هم ــرو حمای ــهر در گ ــی ش و آبادان
مــردم در پرداخــت بــه موقــع عــوارض شــهری 
پرداخــت  بــا  شــهروندان  تاکیــد کــرد:  اســت، 
به موقــع عــوارض می تواننــد عــاوه بــر شــرکت 
 در قرعه کشــی جایــزه خوش حســابی در توســعه 

و آبادانی شهر اصفهان سهیم شوند.

شهردار اصفهان خبر داد:

تمدید پرداخت عوارض نوسازی تا پایان آذرماه
بــه  اشــاره  بــا  یــزد  سرشــماری  ســتاد  رئیــس 
طــرح  اجــرای  از  صورت گرفتــه  ارزیابی هــای 
ــت در  ــه نخس ــزد رتب ــتان ی ــت: شهرس ــماری گف سرش
ــتان و  ــطح اس ــماری را در س ــت سرش ــاخص کیفی ش

ــرد.  ــود ک ــتان از آن خ ــن 10 شهرس از بی
داشــت:  اظهــار  ســاالری  مصطفــی 
ــد  ــا 60 درص ــه تقریب ــزد ک ــتان ی شهرس
بــه  مربــوط  اســتان  سرشــماری  کار 
ــه  ــت رتب ــوده، توانس ــتان ب ــن شهرس ای
اول در شــاخص کیفیــت سرشــماری 
بیــان کــرد:  آن خــود کنــد. وی  از  را 

سرشــماری  ســتاد  در  همچنــان  سرشــماری  کار 
شهرســتان یــزد بــه صــورت تمام وقــت ادامــه دارد 
آذرمــاه( )اول  تعیین شــده  مهلــت  پایــان  در   و 

ســاالری  می شــود.  ارائــه  نهایــی  جمع بندی هــای 
بــه  افــزود: در حــال حاضــر کار مراجعــه دوبــاره 

ــب در حــال انجــام اســت و همراهــی  ــای غای خانواره
ــان  ــار غایب ــده آم ــبب ش ــزدی س ــهروندان ی ــوب ش خ
سرشــماری رونــد کاهشــی بــه خــود بگیــرد. فرمانــدار 
ــماری  ــت اندرکاران سرش ــه دس ــرد: هم ــد ک ــزد تاکی ی
ــود را  ــوان خ ــزد، ت در ســتاد سرشــماری ی
ــه  ــر طــرح ب ــرای انجــام هرچــه مطلوب ت ب
و  همراهــی  امیدواریــم  و  گرفته انــد  کار 
ــه  ــز ب همــکاری بیــش از پیــش مــردم نی
تســهیل کار در روزهــای پایانــی به ویــژه در 
ــه ثبــت اطاعــات خانوارهــای غایــب  زمین
کمــک کنــد. وی از غایبــان سرشــماری 
خواســت ضمــن برقــراری تمــاس بــا شــماره تلفن هــای 
اطاعــات  ارائــه  و   36209546-8 و   36209541-3
اعضــای خانــواده خــود بــه آمارگیــران تلفنــی، بــه رونــد 
اجــرای سرشــماری نفــوس و مســکن 95 بــه بهتریــن 

ــد. ایســنا نحــو ممکــن کمــک کنن

در شهر

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 
بامعارض  و  مالکانه  اصفهان تصرفات  ثبتی منطقه مرکزی  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در  های 
به  زیر  شرح  به  تقاضا  مورد  اماک  و  متقاضیان  مشخصات  لذا  است.  گردیده  محرز  متقاضیان 
نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطاع  منظور 
آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند.  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  صدور  به 
رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  محل  اماک  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به 
تقدیم  قضایی  مرجع  به  را  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف   ، 

نمایند. 
ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023000924مورخ 1395/07/29 آقای مصطفی احمدی    به 
شماره شناسنامه 644کدملی 1287453678صادره از اصفهان  فرزندمحمد حسین    بر ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 8/30 متر مربع مفروزی از پاک شماره 27فرعی از 1695 - اصلی واقع 

در بخش 4 ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/8/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/9/2 

شماره : 24603 / م الف 
امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
به کاسه  این شورا تسلیم که  به  نادری  به طرفیت علی  به مطالبه  قربانی دادخواستی  احمد  آقای 

95/531 ثبت و برای روز 95/10/28 و ساعت 17:30 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 5/37/798/م الف به تاریخ 95/08/25

آگهی حصر وراثت
ابوالقاسم کثیری حبیب آبادی دارای شناسنامه شماره 166 به شرح دادخواست به کاسه 507/95 

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

اقامتگاه    1350/03/16 تاریخ  در   3318 بشناسنامه  آبادی   حبیب  کثیری  غامرضا  شادروان 

طالبی  رباب  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 

)3(   582 ش.ش  )2(عباسعلی  متوفی(  )همسر   457 ش.ش  نصراله   فرزند  آبادی  حبیب 

  57 ش.ش  فاطمه   )6(  5589 ش.ش  زهرا   )5(  60 ش.ش  عذرا   )4(  166 ش.ش  ابوالقاسم 

همگی  کثیری حبیب آبادی فرزند غامرضا  )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کس  هر  تا  نماید  می  آگهی  را  مزبور  درخواست 

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

شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/810/م الف به تاریخ 95/08/27

آگهی حصر وراثت
به کاسه 509/95 ش ح  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 87  ابوطالبی  آقای مسیب 

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

بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه    1390/01/20 تاریخ  در   1125 بشناسنامه  خرزوقی   طالبی  معصومه 

)2(حسن   87 ش.ش  مسیب   به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی 

ابوطالبی  جمیله  ابوطالبی)5(  همگی   4141 احمد ش.ش   )4(  88 )3رضا ش.ش    53 ش.ش 

خرزوقی ش.ش 3932  همگی فرزندان قدیر)فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کس  هر  تا  نماید  می  آگهی  را  مزبور  درخواست 

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

 شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/812/م الف به تاریخ 95/08/27

آگهی حصر وراثت
کاسه  به  دادخواست  شرح  به   168 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  دولت  رحیمی  حسین  آقای 

توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  درخواست گواهی  دادگاه  این  از  )وراثت(   1 ح  ش   511/95

اقامتگاه    1394/10/05 تاریخ  در   108 بشناسنامه  آبادی   دولت  طغیانی  فاطمه  شادروان  داده که 

رحیمی  محمد  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی 

 )3(   168 ش.ش  )2(حسین  متوفی(  )همسر   5899 ش.ش  مهدی   فرزند  آبادی  دولت 

حمیدرضا   )6(  861 رضا ش.ش  احمد   )5( علی ش.ش 510002538   )4(  384 مهدی ش.ش 

  157 ش.ش  محدثه   )9(  197 ش.ش  وجیهه   )8(  64 ش.ش  زهرا   )7(  7714 ش.ش 

مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزندان  محمد   فرزند  آبادی  دولت  رحیمی  همگی  

او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کس  هر  تا  نماید  می  آگهی  را  مزبور  درخواست 

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

 شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/811/م الف به تاریخ 95/08/27

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی«

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان واماک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبت 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 واماک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
اماک بخش 3 حوزه ثبتی آران وبیدگل

1(رأی شماره3494-95/7/29هیأت آقای حسین آریائی فرزند علی محمدشماره شناسنامه 9306 ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت106.5مترمربع شماره پاک 853فرعی از 102 فرعی   از پاک 6 اصلی واقع درحسین آباد  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  ابتیاعی از علی ناظمی   
، ششدانگ   شناسنامه 7397  شماره  فرزند حسین  شرکائی  زهرا  خانم  هیأت  شماره95/7/17-3276  2(رأی 
یکبابخانه به مساحت 101.25 مترمربع شماره پاک 6 فرعی مجزا از شماره 3وقسمتی از مشاعات  از پاک 98 

اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل  ابتیاعی از حجت اله چراغ سحر   
3(رأی شماره 3275-95/7/17 هیأت : آقای محمدرضا عظیم پور آرانی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه9037 
، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 300/6مترمربع شماره پاک5 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پاک 

326اصلی واقع در اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی .
 ، شناسنامه8092   شماره  فرزندحسین  بیدگلی  مرشدی  محمود  آقای   : هیأت  شماره95/7/17-3262  4(رأی 
ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت43.5 مترمربع شماره پاک 15 فرعی مجزا از شماره12وقسمتی از مشاعات 

یک فرعی از پاک 575 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی .
5(رأی شماره3264 -3265و-95/7/17 هیأت : آقای حسین مرشدی بیدگلی فرزند ماشا اله  شماره شناسنامه111  
به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه(  شناسنامه52   شماره  غامرضا  فرزند  بیدگلی   دهقانی  انیس  خانم  و 
مساحت163.35 مترمربع شماره پاک6 فرعی مجزا از شماره 1و5 وقسمتی از مشاعات از پاک 576 اصلی واقع 

دراماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
6(رأی شماره3262-95/7/17 هیأت : خانم سیده فاطمه میر عابدینی بیدگلی  فرزند سیدعلی  شماره شناسنامه 
از  شماره1و7و6فرعی  از  مجزا  فرعی  پاک12  شماره  139.5مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،  248

پاک613 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
علی معماری فرزندمحمد آقا شماره شناسنامه 35  ، ششدانگ   : آقای  7(رأی شماره3502-95/7/29 هیأت 
یکبابخانه به مساحت 105 مترمربع شماره پاک4 فرعی مجزا از شماره یک  فرعی از پاک792 اصلی و از 792 

اصلی واقع اماکن بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
8(رأی شماره3270و3269-95/7/17 هیأت : آقای ماشااله مرشدی بیدگلی فرزند حسین  شماره شناسنامه2403 
و خانم لیال سالمی بیدگلی  فرزندمصطفی  شماره شناسنامه 61900668715 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت .118.75مترمربع شماره پاک5 فرعی مجزا از شماره1 وقسمتی از مشاعات از پاک 843 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سید تقی عصیری
9(رأی شماره3273-95/7/17 هیأت : آقای مهدی کاظمی آرانی فرزندکاظم  شماره شناسنامه431 ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت121.34 مترمربع شماره پاک 10 فرعی مجزا از شماره2و3و وقسمتی از مشاعات از پاک 

1685اصلی واقع دراماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین کاظمی
10(رأی شماره3162-3161-95/7/8 هیأت : آقای عباس دهقانی آرانی فرزندحسین شماره شناسنامه 42و خانم 
زهراسادات مشتاقی آرانی  فرزند حسن شماره شناسنامه 11230 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 

95 مترمربع شماره پاک 8415 فرعی مجزا از شماره 339و343فرعی از پاک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  
بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی محمد قدیرزاده

 ،  240 شناسنامه  شماره  اکبر   فرزندعلی  آرانی  پور  وزیر  محبوبه  آقای   : شماره3499-95/7/29هیأت  11(رأی 
ششدانگ  یکباب انبار  به مساحت 162.1 مترمربع شماره پاک 8426فرعی مجزا از شماره 1376فرعی از پاک 

2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
شماره  فرزندجواد   محبوبی   حسین  آقای   : 3258-95/7/17هیأت  اصاحی3259-  شماره  12(رأی 
شناسنامه1250119693 و خانم زهرا رحیمی فرزندپنجعلی  شماره شناسنامه6190056849  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 123.8 مترمربع شماره پاک 2670فرعی مجزا از شماره2497 فرعی از پاک 2638 اصلی 

واقع در احمد آباد  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازعلی محمد حقیقت 
13(رأی شماره 3159-95/7/8 هیأت : آقای مصطفی جعفرزاده آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 1250008514 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 176 مترمربع شماره پاک1784 فرعی مجزا از شماره1365 فرعی از پاک 2640 

اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت موروثی 
شماره  ابراهیم  فرزند  قاسم  حمزه  قدیمی  رقیه  خانم   : هیأت  شماره3284و95/7/18-3283  14(رأی 
شناسنامه6190038352  وآقای روح اله حاجی جمالی آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه1250030641)بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 126.5 مترمربع شماره پاک 1103 فرعی مجزا از شماره343 فرعی از پاک 

2645 اصلی واقع در وشادبخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
15(رأی شماره3485-95/7/29 هیأت : آقای علی محمد احسن زاده آرانی فرزندغامرضا شماره شناسنامه345 و 
خانم طاهره خادم حضرتی  فرزندمحمود شماره شناسنامه10715  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
144.25 مترمربع شماره پاک1104 فرعی مجزا از شماره 343 فرعی از پاک2645 اصلی واقع دروشاد  بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
16(رأی شماره3495و3496-95/7/29 هیأت : آقای احمد قبائی آرانی  فرزندحسن شماره شناسنامه12134 و 
خانم ریحانه مجیدی نیا  فرزندمرتضی شماره شناسنامه962  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 156 
مترمربع شماره پاک1106 فرعی مجزا از شماره 323 فرعی از پاک2645 اصلی واقع دروشاد  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت عادی
17(رأی شماره 3278-95/7/17 هیأت : آقای سعید محمد بیکی بیدگلی فرزندفخرالدین شماره شناسنامه 254، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت150مترمربع شماره پاک 329 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پاک 2704 

اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی جواد حمید پناه
18(رأی شماره3279-95/7/17 هیأت : آقای عباس خدمتی  فرزند سیف اله شماره شناسنامه 176، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 150 مترمربع شماره پاک328 فرعی مجزا از شماره252 فرعی از پاک 2704 اصلی واقع در 

دستجرد وغیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی جواد حمید پناه
19(رأی شماره3503-95/7/29 هیأت : احسان کاظم زاده راوندی فرزند عباس  شماره شناسنامه 14  ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت   217.65مترمربع شماره پاک 331 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پاک 2704اصلی 

واقع در دستجرد وغیاثیه بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از جواد حمیدپناه
20(رأی شماره3157-95/7/17 هیأت : خانم اعظم خاص   فرزند  علی اکبر     شماره شناسنامه  239  ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 120 مترمربع شماره پاک 4945 فرعی مجزا از شماره  163    فرعی از پاک 2840 اصلی 

واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
 38 شناسنامه  شماره  مصطفی   فرزندسید  پور  سیدی  محسن  آقای   : هیأت  شماره95/7/8-3155  21(رأی 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت     75.25مترمربع شماره پاک5639 فرعی مجزا از شماره 192  فرعی از پاک 

2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از غامرضا دادخواه وغیره
22(رأی شماره3154-95/7/8 هیأت : خانم زهرا رمضانی   فرزند قدرت اله  شماره شناسنامه  303  ششدانگ  

یکباب انباری به مساحت    180.42مترمربع شماره پاک5640 فرعی مجزا از شماره 163  فرعی از پاک 2840 
اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از مالکیت مشاعی

ششدانگ    100 شناسنامه  شماره  آقا  فرزندحسین  حمیدی  اصغر  :آقای  هیأت  شماره95/7/8-3153  23(رأی 
یکباب انباری به مساحت  126.9مترمربع شماره پاک5641  فرعی مجزا از شماره 213فرعی از پاک 2840 اصلی 

واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از حسن فرهادی
 232 شناسنامه  شماره  اسمعیل  فرزند  بیدگلی  توکلی  علیرضا  آقای   : هیأت  شماره.95/7/8-3152  24(رأی 
-ششدانگ قسمتی از  یکبابخانه به مساحت126.4 مترمربع شماره پاک5642  فرعی مجزا از شماره7فرعی و 
قسمتی از باقیمانده 2840اصلی از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

انتقالی از محمدمعظمی
25(رأی شماره3253-95/7/17 هیأت : آقای رحمت اله دربندی مفرد بیدگلی  فرزندعلی شماره شناسنامه36 
ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت445.5 مترمربع شماره پاک5646 فرعی مجزا از شماره 164 فرعی از 

پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی
26(رأی شماره3282-95/7/17 هیأت : خانم عفت بشیری آرانی فرزندمحمد شماره شناسنامه8150، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت177 مترمربع شماره پاک5653 فرعی مجزا از شماره 1232 فرعی از پاک 2840 اصلی واقع 

در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ماشا اله ضابطی
27(رأی شماره3291-95/7/18 هیأت : آقای علی عباس قاسمی مقدم  فرزندحسین شماره شناسنامه7389  
ششدانگ  یکباب انباری  به مساحت 364.05 مترمربع شماره پاک 5654فرعی مجزا از شماره 423فرعی از پاک 

2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از جواد دادخوه
835و  شماره  شناسنامه  محمد  فرزند  بیدگلی  سرمدی  حسن  آقای   : هیأت  شماره95/7/18-3290  28(رأی 
آقای حسین سرمدی بیدگلی فرزند محمد شناسنامه شماره 525و آقای علی اکبر سرمدی بیدگلی فرزند محمد 
بالسویه  ششدانگ  یکباب ساختمان  به مساحت 117.75 مترمربع شماره  شناسنامه شماره 6190018361    
پاک5655 فرعی مجزا از شماره695  فرعی از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
 6414 شناسنامه  شماره  فرزندحسن   منفرد  محلوجی  زهرا  خانم   : هیأت  شماره3287.-95/7/17  29(رأی 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت  240مترمربع شماره پاک5656 فرعی مجزا از شماره103 فرعی از پاک 2840 

اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از مالکیت مشاعی
30(رأی شماره3285-95/7/18 هیأت : آقای اصغر حمیدی  فرزند حسین آقا   شماره شناسنامه 100  وخانم 
صدیقه عنایتی بیدگلی فرزند قاسم شناسنامه شماره201 ششدانگ  یکباب انباری به مساحت   148.15مترمربع 
شماره پاک5657 فرعی مجزا از شماره213فرعی از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. انتقالی از مالکیت مشاعی
31(رأی شماره3304- 3303-95/7/18 هیأت : آقای مرتضی دهنویان آرانی  فرزندرمضانعلی  شماره شناسنامه 
8615 و خانم ظهریا آقایی زاده آرانی  فرزندعلی اکبر  شماره شناسنامه397  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت153.9 مترمربع شماره پاک5658 فرعی مجزا از شماره 205 فرعی از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
 ، شناسنامه 4839745145  شماره  فرزندعلیرضا  بیدگلی   جواد حسنی  آقای   : هیأت   3302 شماره  32(رأی 
ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 168.84 مترمربع شماره پاک5659 فرعی مجزا از شماره158 فرعی از پاک 

2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد قدیریان آرانی 
 ، فرزندماشااله  شماره شناسنامه249  بیدگلی   محسن صباغی  آقای   : 33(رأی شماره3301-95/7/18 هیأت 
ششدانگ قسمتی از  یکباب انباری  به مساحت 25.95 مترمربع شماره پاک 5660 فرعی مجزا از شماره 421 

فرعی از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از احمد صباغی

34(رأی شماره3299و3300-95/7/18 هیأت : آقای سیدرضا موسویان آرانی فرزند سیدنظام شماره شناسنامه 
1250005681 و خانم آسیه فدائی آرانی فرزند رضاشماره شناسنامه1250160049  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
در  واقع  اصلی   2840 پاک  از  فرعی  شماره205  از  مجزا  5661فرعی  پاک  شماره  مترمربع  مساحت125.5  به 

ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل.
21وآقای  فرزندعباس  شماره شناسنامه  مقدم  فاطمه شفائی  خانم   : هیأت  35(رأی شماره95/7/29-3476 
ابوالفضل توحیدی زاده فرزند تقی شناسنامه شماره 276  ششدانگ  یکبابخانه به مساحت142.05 مترمربع شماره 
پاک5664 فرعی مجزا از شماره 597 فرعی از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. انتقالی از مهدی جلودارزاده
شماره  ابوالفضل  فرزند  بیدگلی  سلمانی  حسین  امیر  آقای   : هیأت  شماره3492و95/7/29-3493  36(رأی 
شناسنامه542و خانم فرزانه عبداله پور بیدگلی فرزندعلی محمد شماره شناسنامه 1867 )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 126 مترمربع شماره پاک 5665 فرعی مجزا از شماره 1182فرعی از پاک 2840 اصلی واقع 

در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
 308 شناسنامه  شماره  محمد  فرزند  بیدگلی   سرمدی  زینب  خانم   : هیأت  شماره95/7/29-3501  37(رأی 
-ششدانگ  یکبابخانه به مساحت   166.85مترمربع شماره پاک 5666 فرعی مجزا از شماره423و4754فرعی 

از پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از جواد دادخواه وغیره
شماره  اکبر   فرزندعلی  بیدگلی  اصیلیان  مسعود  آقای   : هیأت  شماره3478و95/7/29-3475  38(رأی 
 ، )بالمناصفه(  فرزنداحمد شماره شناسنامه 1250108764   بیدگلی  نسرین کریمشاهی  خانم  و  شناسنامه654 
پاک  از  فرعی  شماره163  از  مجزا  5667فرعی  پاک  شماره  120.7مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  

2840اصلی واقع درریگستانت دیمکار  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از ولی هللا حفیظی
 402 شناسنامه  فرزندرضاشماره  بیدگلی   بهمنی  جواد  محمد  آقای   : هیأت  شماره95/7/29-3473  39(رأی 
ششدانگ قسمتی از  یکبابخانه به مساحت   31.57مترمربع شماره پاک 5668 فرعی مجزا از شماره421 فرعی از 

پاک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی
40(رأی شماره3488-95/7/29 هیأت : خانم عذراسرمدی  بیدگلی فرزندعلی شماره شناسنامه 188 ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت220مترمربع شماره پاک5670 فرعی مجزا از شماره17 فرعی از پاک 2840 اصلی واقع در 

ریگستان دیمکار بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
اماک بخش 4 حوزه ثبتی آران وبیدگل

41(رأی شماره3293-95/7/18 هیأت : غامرضا توسلی نوش آبادی  فرزندعلی شماره شناسنامه 2 ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 206.1مترمربع شماره پاک 855 فرعی مجزا از شماره66فرعی از پاک 41 اصلی واقع در 

حسن آباد نوش آباد بخش4حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از مالکیت مشاعی
آبادی  نمایندگی منوچهر دادائی نوش  به  تعاونی شهید چاپی  : شرکت  42(رأی شماره3259-95/7/17 هیأت 
ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 955.5 مترمربع شماره پاک552 فرعی مجزاشده از پاک 43اصلی واقع 

در غیاث آباد نوش آباد بخش4حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی 
43(رأی شماره 3281-95/7/17 هیأت : خانم مهین اسمعیلی فرزندعلی محمد  شماره شناسنامه 217  ششدانگ  
یکباب مغازه به مساحت   32مترمربع شماره پاک553 فرعی مجزا از پاک 43اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد 

بخش4حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از مالکیت عادی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول :95/8/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/9/2

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
 عباس عباس زادگان   5/22/95/477 م الف

رئیس ستاد سرشماری شهرستان یزد خبر داد:

برتری یزد در شاخص کیفیت سرشماری
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حتما بخوانید!
جزئیات تازه ترین آلبوم زندوکیلی...

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگ

جشــنواره  ســی وپنجمین  شــروع  تــا  روز   70 از  کمتــر 
ــاال  ــن ح ــت و از همی ــده اس ــی مان ــان باق ــر زم ــم فج فیل
ــام ســودای دریافــت  ــان صاحب ن هــم بســیاری از کارگردان
ــال از  ــا امس ــدام فیلم ه ــا ک ــد. ام ــر دارن ــیمرغ را در س س
ــد؟  ــیمرغ برخوردارن ــت س ــرای دریاف ــتری ب ــانس بیش ش

ــن ســؤال هســتید  ــه دانســتن پاســخ ای ــد ب ــر عالقه من اگ
ــم. ــنهاد می کنی ــما پیش ــه ش ــزارش را ب ــن گ ــدن ای خوان

    »نگار« رامبد جوان
ــن  ــر از محبوب تری ــال اخی ــی، دو س ــوان در یک ــد ج رامب
ــوده  ــران ب ــی ای ــی غیرتلویزیون ــی و حت چهره هــای تلویزیون

اســت. 

ــازی همســر جــوان  ــا ب ــگار« ب ــی »ن ــم او یعن ــن فیل آخری
ــه  ــت ک ــی اس ــی از فیلم های ــان، یک ــگار جواهری ــی ن یعن
ــد تماشــاگران  حتــی اگــر ســیمرغ دریافــت نکنــد، می توان

ــه جشــنواره بکشــاند. بســیاری را ب
    »قاتل اهلی« کیمیایی

فیلمــی از مســعود کیمیایــی بــا بــازی پرویــز پرســتویی؛ چه 
ترکیبــی از ایــن بهتــر بــرای دریافــت ســیمرغ ســراغ داریــد؟ 
ــای  ــا فیلم ه ــی ب ــتاد کیمیای ــد اس ــای جدی ــه فیلم ه اگرچ
ــل قیــاس نیســت، امــا حضــور پرســتویی  گذشــته اش قاب
ــتاد  ــری از اس ــاهکار دیگ ــاید ش ــه ش ــن دارد ک ــان از ای نش

در راه باشــد.
    »ملی و هزار راه نرفته اش« تهمینه میالنی

میالنــی، یکــی از فیلمســازان موفــق ســال های اخیــر اســت 
 کــه هــر بــار بــا موضوعــات زنانــه اش ســینمای مردانــه ایران 
را بــه چالــش کشــیده اســت. او در فیلــم جدیــدش بــاز هــم 
بــه ســراغ موضوعــات مــورد عالقــه اش رفتــه و در بســتری 
اجتماعــی، قصــه ای عاشــقانه را روایــت کــرده اســت. ماهــور 

الونــد و میــالد کی مــرام زوج جدیــد فیلــم او هســتند.
    »زیر سقف دودی« پوران درخشنده

ــا هــر  پــوران درخشــنده از کارگردان هایــی اســت کــه تقریب
ســال فیلمــی را راهــی جشــنواره کــرده و اتفاقــا موفــق هــم 
ــی و  ــال زارع ــازی مری ــا ب ــم او ب ــن فیل ــت. آخری ــوده اس ب
جشــنواره  مهــم  فیلم هــای  از  یکــی  اصالنــی،  فرهــاد 

ســی وپنجم خواهــد بــود.

    »سارا و آیدا« مازیار میری
ــت نســبی حــوض نقاشــی  ــس از موفقی ــری پ ــار می مازی
ــم  ــنواره فیل ــی جش ــدا« را راه ــارا و آی ــم »س ــال فیل امس
 فجــر خواهــد کــرد. کنــار هــم قــرار گرفتــن مصطفــی زمانــی 
و غــزل شــاکری پــس از ســریال شــهرزاد از جذابیت هــای 

فیلــم جدیــد میــری اســت.
    »هجوم« شهرام مکری

ــی  ــمار »ماه ــای پرش ــس از موفقیت ه ــری پ ــهرام مک  ش
ــه« کار ســختی را در جشــنواره ســی وپنجم پیــش رو  و گرب
دارد و انتظارهــا از او بســیار زیــاد اســت. اطالعــات چندانــی 
از فیلــم جدیــد او در دســت نیســت؛ امــا فیلــم او علی رغــم 
ــال  ــه ح ــا ب ــت ت ــش اس ــاده نمای ــت آم ــه مدت هاس اینک
اکــران نشــده و منتظــر افتتاحیــه احتمــاال پر ســر و صــدا در 

جشــنواره فجــر اســت.
    »برف سرخ« بهرام توکلی

داســتانی از هشــت ســال جنــگ تحمیلــی بــا بــازی پارســا 
ــا  ــه تقریب ــا ک ــه معتمدآری ــرام و فاطم ــه آ به ــر، پانت پیروزف

ــت ســیمرغ دارد. ــرای دریاف ــا را ب ــی فاکتوره تمام
    »اسرافیل« آیدا پناهنده

آیــدا  »ناهیــد«،  بین المللــی  موفقیت هــای  از  پــس 
پناهنــده در دومیــن فیلــم خــود بــاز هــم بــه روابــط آدم هــا 
ــان  ــی و پژم ــال زارع ــی، مری ــه تهران ــت هدی ــه اس پرداخت
ــده را  ــد پناهن بازغــی، ترکیــب بازیگــران اصلــی فیلــم جدی

ــد. ــکیل داده ان تش

- حســین محب اهــری ایــن روزهــا بــا شــرایط ســخت 
ــاری  ــان بیم ــی درم ــون تومان ــای میلی ــن هزینه ه تأمی
دســت و پنجــه نــرم می کنــد؛ وضعیتــی کــه خــود مانــع 

ــی می شــود. ــد درمان پیشــرفت درســت رون
ــه صــورت  ــارد« ب ــاران آهســته می ب ــاه »ب ــم کوت - فیل
ویــژه در جشــنواره »آنتاکیــه« ترکیــه بــه نمایــش 
دقیقــه بــه مدت زمــان ۱۵  فیلــم  ایــن   درمی آیــد. 

ــد  ــت می کن ــه ای را روای ــوزان مدرس ــتان دانش آم داس
کــه قصــد کمــک بــه معلمشــان را دارنــد.

- باربــد بابایــی، کارگــردان هنــری برنامــه »شــب 
کــوک« از پخــش برنامــه جدیــد همــان گــروه بــا نــام 
»آوانــو« در دی مــاه خبــر داد و تاکیــد کــرد کــه ایــن دو 

ــد. ــاوت دارن ــم تف ــا ه ــی ب ــه در بخش های برنام
- فیلــم ســینمایی »گیتــا« بــه بخــش رقابتــی ســومین 
جشــنواره کالورســیتی کالیفرنیــای آمریــکا دعوت شــد.

- پیکــر علیرضــا قومــی، ســینماگر پیشکســوت ایرانــی 
امــروز از مقابــل خانــه ســینما بــه ســمت بهشــت زهــرا 

ــود. ــییع می ش تش
ــروه  ــی »کاله قرمــزی« کاری از گ ــه تلویزیون - مجموع
کــودک و نوجــوان شــبکه دو ویــژه ســال ۹۶ بــه صــورت 
ــن  ــوروزی ای ــای ن ــش برنامه ه ــدول پخ ــمی در ج رس

شــبکه قــرار گرفــت.
ــر  ــادق داوری ف ــاخته ص ــز« س ــای هرت ــتند »آق - مس
در دهمیــن دوره جشــنواره ســینما حقیقــت اکــران 

می شــود.
- »جانــوران شــگفت انگیز و زیســتگاه آن هــا«، فیلمــی 
جدیــد کــه بــر مبنــای جهــان داســتانی رولینــگ خلــق 
شــده موفــق شــد در اولیــن آخــر هفتــه اکرانــش 

ــد. ــروش کن ــی ف ــازار جهان ــون دالر در ب ۱۴۳.۳ میلی
 - محســن امیریوســفی تاکیــد کــرد: فیلمنامــه »مداح« 
را ســال ها پیــش نوشــتم، ولــی بــا توجــه بــه گذشــت 
ــال قصــد  ــی و شــرایط روحــی خــودم، فع ــان طوالن زم

ــدارم. ســاخت آن را ن
ــای  ــه ابزاره ــان اینک ــا بی ــزازی ب ــن ک - میرجالل الدی
کتــاب  جــای  نمی تواننــد  نویــن   آگاهی رســانی 
را بگیرنــد، گفــت: حتــی بــه وارونگــی می اندیشــم؛ 
هرچــه بــر کارآیــی و شــتاب ایــن ابزارهــا افــزوده 
می شــود، نیــاز بــه کتــاب نیــز بــه همــان ســان فزونــی 

می گیــرد.
ــن«  ــتان های »تن ت ــی از داس ــی های اوریجینال - نقاش
بــه قیمــت یــک میلیــون و ۵۵0 هــزار یــورو چــوب حــراج 

خورد.
ــز امســال  - مراســم ســالگرد درگذشــت مرتضــی ممی
نیــز ماننــد ۱0 ســال گذشــته بــه همــت موسســه  
ایــن هنرمنــد  فرهنگی هنــری ممیــز و دوســتداران 

می شــود. برگــزار 

رادیو اربعین تمدید شد

کیمیای وطن
تــا  اربعیــن  رادیــو  فعالیــت 
ــا ۱0  پایــان مــاه صفــر مصــادف ب
ــت.  ــد داش ــه خواه ــاه ادام آذرم
معاونــت صــدا بــا توجــه بــه اقبال 
رادیویــی  شــبکه  از  مخاطبــان 
 اربعیــن و بــا هــدف انعــکاس 
مربــوط  اطالعــات  و  اخبــار  بهتــر  چــه  هــر  پوشــش  و 
بــه بازگشــت زائــران حســینی)ع( بــه میهــن اســالمی، 
ــر  ــاه صف ــان م ــا پای ــن را ت ــو اربعی ــت رادی ــان فعالی مدت زم
ــن  ــت ای ــی اس ــرد. گفتن ــد ک ــاه تمدی ــا ۱0 آذرم ــادف ب مص
ــن  ــاب آخری ــدف بازت ــا ه ــاه ب ــی از اول آبان م ــبکه رادیوی ش
ــران  ــه زائ ــان ب ــای خدمات رس ــتگاه ها و نهاده ــات دس اقدام
ــع  ــه تجم ــوط ب ــار مرب ــه از اخب ــانی لحظه به لحظ و اطالع رس
میلیونــی اربعیــن حســینی)ع( بــا پخش 2۴ ســاعته بــر روی 
مــوج اف ام ردیــف ۹۵.۵ مگاهرتــز در تهــران، در نجــف اشــرف 
ــی  ــالی معل ــز و در کرب ــف ۹/۹۱ مگاهرت ــوج اف ام ردی روی م

ــرد. ــه کار ک ــاز ب ــز آغ ــف ۹/۹0 مگاهرت ــوج اف ام ردی روی م

»دین و حیرت« به چاپ رسید
ــه  ــی و راضی ــد صادق ــته مجی ــرت« نوش ــن و حی ــاب »دی کت
ــن آبادی  ــی حس ــد صادق ــر مجی ــد. دکت ــر ش ــی منتش عروج
دکتــرای فلســفه و حکمــت اســالمی از دانشــگاه تهــران و عضــو 
هیئــت  علمــی گــروه فلســفه و کالم اســالمی دانشــگاه اصفهــان 
اســت. عمــده تألیفات نویســنده کــه در مجالت علمی پژوهشــی 
بــه چــاپ رســیده در زمینــه عرفــان و حکمــت اســالمی اســت. 
ــه کارشناســی ارشــد رشــته  ــز دانش آموخت ــه عروجــی نی راضی
فلســفه و کالم اســالمی از دانشــگاه اصفهــان اســت کــه زمینــه 
ــالمی  ــان اس ــه عرف ــات وی در زمین ــات و تألیف ــی مطالع اصل
ــرت« در ۱۹0 صفحــه در انتشــارات  ــن و حی ــاب »دی اســت. کت

جهــاد دانشــگاهی واحــد اصفهــان منتشــر شــده اســت.

 عکس سال 1916 

ارتباطی به راهپیمایی اربعین ندارد
در روزهــای اخیــر عکســی در شــبکه های اجتماعــی بــه  
عنــوان تصویــری از راهپیمایــی اربعیــن در ســال ۱۹۱۶ میالدی 
ــه دســت می شــود کــه بررســی ها نشــان می دهــد  دســت ب
تاریــخ ایــن عکــس منطبــق بــا اربعیــن حســینی نیســت. در 
ــه  ــه ۱۹۱۶ درج شــده ک ــخ اول فوری ــن عکــس تاری ــاالی ای ب
ــا واقعــه  در صــورت پذیــرش صحــت آن، عکــس ارتباطــی ب
اربعیــن و پیــاده روی مربــوط بــه آن نــدارد. تاریــخ اول فوریــه 
۱۹۱۶ مصــادف بــا 27 ربیــع االول ۱۳۳۴ قمــری اســت، یعنــی 

حــدود ۳7 روز پــس از اربعیــن.

اخبار کوتاه

یکــی از بازیگــران برنامه هــای طنــز تلویزیــون خودمــان 
ــره ای  ــدار ک ــک ســتاره نام ــا ی ــود ب ــه مدعــی شــده ب ک
ازدواج کــرده اســت، در مواجهــه بــا واکنــش رســانه های 
ــرد  ــس بگی ــای خــود را پ ــی ناچــار شــد ادع ــره  جنوب  ک

و به واقعیت اعتراف کند. 
 هفتــه گذشــته خبــر ازدواج حامــد تهرانــی
ــک  ــا ی ــکرآباد« ب ــه »ش ــر مجموع بازیگ
ــی در  ــده سرشــناس کــره ای در حال خوانن
ــد  ــر ش ــران منتش ــانه های ای ــی رس بعض
ــی از  ــره  جنوب ــر ک ــانه های معتب ــه رس ک
انتشــار ایــن خبــر ابــراز شــگفتی کرده انــد. 
بــرای  تــالش  در  یونهــاپ  خبرگــزاری 

ــه پیشــتر  ــت و او ک ــی رف ــت ســراغ تهران ــن واقعی یافت
تصویــر کئــون مینــا را در صفحــه شــخصی خــود در 
فضــای مجــازی قــرار داده بــود، تمــام خبرهــا را تکذیــب 

ــرد.  ک
بازیگــر نه چنــدان سرشــناس ایرانــی در این بــاره بــه 

خبرنــگار یونهــاپ گفــت: خــودم هــم بــا دیــدن خبرهــا 
ــم ایــن خبرهــا از کجــا آمــده   شــگفتزده شــدم. نمی دان
عــذر  و کــره  ایــران  در  مینــا  هــواداران  همــه  از  و 
می خواهــم. ایــن در حالــی اســت کــه ســتاره 2۳ 
ســاله گــروه موســیقی AOA هیــچ واکنشــی بــه 
عــوض در  و  نــداده  نشــان   خبرهــا 
بــه   اینترتینمنــت  اف ان ســی  شــرکت 
ایــن گــروه  برنامه هــای  مدیــر  عنــوان 
ــا  ــت: م ــن آورده اس ــود چنی ــه خ در بیانی
 همــه گزارش هــا را بــه  شــدت تکذیــب 
و اعــالم می کنیــم اصــال آن بازیگــر ایرانــی 

را نمی شناســیم. 
ــار دروغ اینچنینــی مدتــی اســت مــد شــده   انتشــار اخب
و هــر روز خبرهــای عجیــب و غریبــی در فضــای مجــازی 
منتشــر می شــود و متاســفانه رســانه ها نیــز بــدون 
ــار  ــن اخب ــر ای ــه بازنش ــدام ب ــر اق ــع خب ــه منب ــه ب توج

می کننــد. ربیــع

خبر دروغ، بازیگر ایرانی را به دردسر انداخت
قصــد  ایرانــی  موســیقی  خواننــده  زندوکیلــی  علــی 
ــروز« ــگ ام ــه رن ــادی ب ــوم »ی ــار آلب ــس از انتش  دارد پ

تازه تریــن آلبــوم خــود را اواخــر آذرمــاه منتشــر کنــد. او در 
ایــن اثــر از تالشــش بــرای تولیــد آلبومــی بــا خــط فکــری 
مســتقل و ایده هایــی جدیــد در فضــای موســیقی ایرانــی 

خبــر داده اســت. 
ــیقایی اش  ــر موس ــن اث ــاره تازه تری وی درب
توضیــح داد: پــس از بازخوانــی آثــار قدیمــی 
ــی چــون  ــای مختلف ــا گروه ه ــکاری ب و هم
آلبــوم  ایــن  »دارکــوب«،  و  »دنگ شــو« 
ــه مســتقل و در  ــه نوعــی نخســتین تجرب ب
واقــع بیانگــر شــخصیت هنــری مــن اســت؛ 

از احســاس جــاری در ملودی هــا کــه بیشــتر ســاخته 
خــودم اســت تــا انتخــاب ترانه هــا و دیگــر جزئیــات آلبــوم 
ــک دوســتانم  ــا کم ــودم ب ــه آن را خ ــه لحظ ــه ب ــه لحظ ک
ــتقلم ــای مس ــدای فعالیت ه ــه در ابت ــرده ام. البت ــش ب  پی
ــاد«  ــن« و »فری ــا ک ــط دع ــون »فق ــاری چ ــار آث ــا انتش ب

 آرام آرام بــه ســمت ایــن شــخصیت مســتقل پیــش رفتــم 
بــه  توانســتم  پیچیــده،  و خطــای  آزمــون  یــک  در  و 
ــن  ــه ای ــی ک ــه مخاطبان ــیده و ذائق ــی رس مخاطب شناس
ســبک موســیقی را گــوش می دهنــد، بررســی کنــم. 
ــز گفــت:  ــوم دوم خــود نی ــات آلب ــاره جزئی ــی درب زندوکیل
۶ ملــودی در آلبــوم جدیــد را خــودم ســاخته 
و بــا دوســتانی چــون علیرضــا افــکاری 

همــکاری کــرده ام. 
دوســتان و همکارانــم در گــروه موســیقی 
»زنــد« نیــز دلســوزانه در تمــام مراحــل تولید 
ایــن آلبــوم بــا مــن همــکاری کردنــد و واقعــا 
در تمــام مراحــل همیــار مــن بودنــد. هــدف 
اصلــی مــن در ایــن آلبــوم و البتــه در تمــام آثــارم رضایــت 
مخاطــب اســت و چــون الگــوی مــن در موســیقی و کارم 
اســتادان بــزرگ موســیقی در ایــران هســتند، هرگز دوســت 
نــدارم افــکار و اهــداف کاری ام بــه ســمت تفکــرات مــادی 

در کار گرایــش پیــدا کنــد. موســیقی مــا

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

سودای سیمرغ

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی«

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت 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 وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
 ، فرزندمحمود  شماره شناسنامه88۹  بیدگلی  آبادی  محمد سعد  آقای   : هیأت  ۱(رأی شماره۹۵/7/۱7-۳280 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۵۶.0۱ مترمربع شماره پالک2۹۵۶ فرعی مجزا از شماره۴۴۱ فرعی از پالک 3اصلی 

واقع درمعین آباد  بخش۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  ماشااله پنجی 
2(رأی شماره ۳۴8۴ الی ۳۴82-۹۵/7/2۹ هیأت : آقای ماشااله پنجی بیدگلی  فرزندعباس شماره شناسنامه 
بیدگلی فرزند ماشااله   دشتبان پور بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه ۱۹ وفاطمه پنجی  ۱۳۵ و خانم زهرا 
شناسنامه شماره ۱80 )بالسویه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 2۳۴ مترمربع شماره پالک 3 فرعی مجزا از 
شماره۱فرعی و قسمتی از مشاعات و73اصلی از پالک 7۳ اصلی واقع دراماکن بخش۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی 
حمزه بافنده  فرزندمحمد شماره شناسنامه ۱۱۹۶۹ ، ششدانگ   : آقای  ۳(رأی شماره ۳۴7۴-۹۵/7/2۹ هیأت 
یکبابخانه به مساحت ۱۴0.۴ مترمربع شماره پالک 206 فرعی مجزا از شماره۳ فرعی از پالک 112 اصلی واقع 

دراماکن بخش۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. انتقالی از سید جالل مطلبی
۴(رأی شماره۳۵0۴-۹۵/7/2۹ هیأت : آقای رمضانعلی عبدالهی بیدگلی  فرزندعلی محمد  شماره شناسنامه8۵، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱02.7۵مترمربع شماره پالک 11 فرعی مجزا از شماره ۵فرعی وقسمتی از مشاعات  

از پالک۱۱8 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه ۱7۹و  محمدرضا مرشدی  آقای   : ۵(رأی شماره۳2۶7-۹۵/7/۱7 هیأت 
خانم زهراچتری بیدگلی فرزند علی اکبر  شماره شناسنامه۱۹0  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
۱۵۳.۵ مترمربع شماره پالک 1 فرعی از پالک8۴2 اصلی واقع در اماکن بخش۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.انتقالی 

از حسین مرشدی
۶(رأی شماره۳272و ۳27۱-۹۵/7/۱7 هیأت : آقای محمد میرزازاده  آرانی فرزندمیرزا  شماره شناسنامه ۱۴7و 
خانم زهرا رامی فرزندنصراله  شماره شناسنامه۳۴۱  )بترتیب نسبت به ۴و2 دانگ مشاع ( ، ششدانگ قسمتی از  
یکباب ساختمان  به مساحت ۱۴7.2۳مترمربع شماره پالک۱00۱ اصلی واقع در اماکن  بخش۳ حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت مشاعی

7(رأی شماره ۱8۱0و۱8۱۱-۱۳۹۵/0۴/2۹ هیأت : آقای امیرحسین شاطریان بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 
۳۴8 و خانم سمیه بیدگلی بیدگلی فرزند غالمعلی شماره شناسنامه ۱2۵000۴0۴7 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۱۱8/۳۳ مترمربع شماره پالک 6 فرعی از پالک 1032 و 1010 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی محمد ناظمی بیدگلی 
8(رأی شماره۳۴8۹-۹۵/7/2۹ هیأت : آقای جواد مشتاقیان بیدگلی  فرزندعباس شماره شناسنامه 88۶7 و 
خانم فهیمه پهلوانی  بیدگلی فرزندعلی شماره شناسنامه۱7۱۵ )بترتیب نسبت به ۴و2 دانگ مشاع ( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت2۴۶ مترمربع شماره پالک 4 فرعی مجزا از شماره۱ فرعی از پالک۱070 اصلی واقع در  اماکن 

بخش۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
۹(رأی شماره ۳27۴-۹۵/7/۱7 هیأت : آقای مصطفی عمو زاده آرانی  فرزند علی شماره شناسنامه ۶2   ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت77۳.7۵ مترمربع شماره۱۴فرعی از و۱ الی 8و۱0 الی ۱۳ فرعی ومشاعات از پالک۱827 اصلی 

و پالک7فرعی از ۱82۶اصلی واقع در اماکن بخش۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی.
۱0(رأی شماره ۳2۶۶-۱۳۹۵/7/۱7هیأت : آقای  مسلم مرنجابیان  فرزندآقاخانی شماره شناسنامه208 ، ششدانگ  
یکباب ساختمان  به مساحت۴۴.7۵ مترمربع شماره پالک۱فرعی از پالک22۱۶ اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از رضا شیر آبادی.
۱۱(رأی شماره ۳۴70-۹۵/7/2۹ هیأت : آقای علی محمد یوسفیان آرانی فرزندابراهیم شماره شناسنامه۳۳2 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 22۶.۹8 مترمربع شماره پالک 93فرعی مجزا از شماره۴ فرعی از پالک 2257 

اصلی واقع دراماکن بخش۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از ورثه ابراهیم یوسفیان آرانی وغیره.
۱2(رأی شماره۳۱۶0-۹۵/7/8 هیأت : آقای احمد مشرقیان آرانی فرزندمحمود  شماره شناسنامه۱0۶ ، ششدانگ 
قسمتی از  یکباب انباری به مساحت2۹.۱ مترمربع شماره پالک 8411فرعی مجزا از شماره ۱۱8۹ فرعی از پالک 

2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از محمود مشرقیان.
۱۳(رأی شماره ۳۱۵8-۹۵/7/8 هیأت : آقای محمد حسن خادم بیدگلی  فرزند حسن شماره شناسنامه 8۵۶2، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۹0 مترمربع شماره پالک8414فرعی مجزا از شماره ۱2۵۱ فرعی از پالک 2637 

اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی.
شناسنامه  شماره  فرزندمحمدرضا  پور  نصیری  ماشااله  آقای   : هیأت  ۳۳0۶و۹۵/7/۱8-۳۳0۵  شماره  ۱۴(رأی 
به  یکبابخانه  ، ششدانگ   ۱8۶)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره  محمدرضا  فرزند  آرانی  غیاث  خانم  کبری  2۱۳و 
مساحت۱۴۵.8 مترمربع شماره پالک 8418فرعی مجزا از شماره ۱22۹فرعی از پالک 2637اصلی واقع در مسعود 

آباد  بخش۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی.
۱۵(رأی شماره۳۳0۵-۹۵/7/۱8 هیأت خانم فاطمه فخر آبادی آرانی فرزندرضا شماره شناسنامه 8۴۳ ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت۱8۶ مترمربع شماره پالک27۹2 فرعی از پالک2۶۳8 اصلی واقع در احمد آباد بخش۳ حوزه 

ثبتی آران و بیدگل انتقالی از رحمت اله متشکر.

۱۶(رأی شماره ۳۵00-۹۵/7/2۹ هیأت : آقای مجتبی صفاجو فرزندحسین شماره شناسنامه ۱۱۳۶۵ ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت۱7۴.2۴ مترمربع شماره پالک 2814فرعی از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسن اکرمیان آرانی
۱7(رأی شماره۳۴۹۱- ۳۴۹0-۹۵/7/2۹ هیأت : آقای علی اصغر قندیانی فرزندمحمد شماره شناسنامه2۵  و خانم 
زهراداداشی آرانی فرزندعلی اکبر  شماره شناسنامه2۶0  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 287.8 
مترمربع شماره پالک 2815 فرعی از پالک2۶۳8 اصلی واقع در احمد آباد  بخش۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از زهرا زرکش 
و  شناسنامه۳۹7  شماره  محمد   فرزندمیرزا  نورانی  اکبر  علی  آقای   : ۳۳0۹-۹۵/7/۱8هیأت  شماره   ۱8(رأی 
اقدس عمرانیان آرانی فرزندمحمد شماره شناسنامه ۴۹ )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت  خانم 
۳2۴.۳۵مترمربع شماره پالک 1785 فرعی مجزا از شماره 2۳۵فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت  

بخش۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل مالک عادی.
۱۹(رأی شماره ۳2۹7-۹۵/7/۱8 هیأت : آقای علی اصغر قندیانی فرزندمحمد شماره شناسنامه 2۵، ششدانگ  
یکباب انباری به مساحت۱۴8.2۵ مترمربع شماره پالک 2794 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع دراحمد آباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل انتقالی از حاج مهدی متشکر .
 ، فرزندعلی محمد  شماره شناسنامه2۴۳۶  پور  اخباری  محسن  آقای   : 20(رأی شماره۳2۹8-۹۵/7/۱8 هیأت 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۱7۵.۶2مترمربع شماره پالک 2793فرعی از پالک 2638 اصلی واقع دراحمد آباد  

بخش۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل انتقالی از شهرداری آران وبیدگل.
شناسنامه 20۴،  اصغر  شماره  فرزندعلی  آرانی  مرنجابیان  زینب  آقای   : هیأت  2۱(رأی شماره۹۵/7/۱8-۳2۹۶ 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۱۴۵.2 مترمربع شماره پالک 2795فرعی از پالک 2638اصلی واقع در احمد آباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی از آقای قدرت اله طالب پور .
22(رأی شماره ۳2۹۵-۹۵/7/۱8 هیأت : خانم زهره طالب پور آرانی فرزند قدرت اله  شماره شناسنامه ۱۱۹۹۱ ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱0۳.7 مترمربع شماره پالک 2796 فرعی از پالک 2638 اصلی واقع دراحمد آباد  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از قدرت اله طالب پور
2۳(رأی شماره ۳2۹۴-۹۵/7/۱8 هیأت : آقای روح اله بصره آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه ۶۴۱ ، ششدانگ  
یکباب انباری به مساحت ۱۹0.۳۳ مترمربع شماره پالک 2797 فرعی مجزا از شماره۳۵ فرعی از پالک2۶۳8 اصلی 

واقع در احمد آباد  بخش ۳حوزه ثبتی آران و بیدگل ابتیاعی ازمحمدکریمیان وغیره
2۴(رأی شماره۳۴7۹و۳۴8۱-۹۵/7/2۹ هیأت : آقای محمد حامد افتخاری پور فرزند عباس شناسنامه شماره 
پور   افتخاری  زهرا  وخانم  آن  عرصه  و  اعیانی  ثمن  بها ی  استثناء  به  مشاع   دانگ  دو  به  نسبت   ۶۱۹0002۱۵۳
فرزندعباس شماره شناسنامه۶۱۹008۹۳2۱ نسبت به یک  دانگ مشاع  به استثناء بها ی ثمن اعیانی و عرصه آن 
و خانم طیبه وجهی نوش آبادی فرزند عبداله شماره شناسنامه ۱۵7 نسبت به ۳دانگ مشاع  به انضمام بها ی 

ثمن اعیانی و عرصه سه دانگ بقیه  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۱۹.2۵مترمربع شماره پالک۱787 فرعی 
مجزا از شماره۳7۶ فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت 

مشاعی وموروثی 
شماره  اکبر  علی  فرزند  آرانی  زاده  میرزا  جواد  محمد  آقای   : ۳۴۶8-۹۵/7/2۹هیأت  شماره۳۴۶۹و  2۵(رأی 
شناسنامه۱۱202 و خانم لیال ناصری فرزند خدامراد شماره شناسنامه۵2۴  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت۹۴.۵۵ مترمربع شماره پالک 1789 فرعی مجزا از شماره 2۳۵ فرعی از پالک2۶۴0 اصلی واقع در آران 

دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت عادی
2۶(رأی شماره ۳۴۹8-۹۵/7/2۹ هیأت : آقای ماشااله آقاپور آرانی فرزندمیرزا شماره شناسنامه۱20۶۱ ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت8۱.۴۳ مترمربع شماره پالک۱788فرعی مجزا از شماره 2۳۵فرعی از پالک2۶۴0 اصلی واقع 

در آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  محمد اوقانی
27(رأی شماره ۳۴۹7-۹۵/7/2۹ هیأت : آقای صادق مهدی پور فرزند محمد شماره شناسنامه۳2۳۴ ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت 20۵ مترمربع شماره پالک 1790 فرعی مجزا از شماره2۳۵ فرعی از پالک 2640اصلی واقع در 

آران دشت بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی
28(رأی شماره۳۴7۱-۹۵/7/2۹ هیأت : آقای امیر نورانی فرزند علی اکبر  شماره شناسنامه ۵7و خانم فاطمه 
ستاری آرانی فرزندحبیب اله شماره شناسنامه۱2۵00۱08۹۶  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۱۱7 
مترمربع شماره پالک۱۱0۵ فرعی مجزا از شماره ۳۴0 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد  بخش۳ حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از  علی حداد
2۹(رأی شماره ۱۳۱۴و۱۳۱۵-۹۵/۴/۱2هیأت : آقای حسام متولی نوش آبادی  فرزند سید عبداله شماره شناسنامه 
۱8و خانم بمانی بقالی نوش آبادی  فرزندعلی محمد  شماره شناسنامه ۵۱7۴  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت ۱۴۴.۵ مترمربع شماره پالک۳8۳2 فرعی مجزا از شماره2۶2۶ فرعی از پالک 40اصلی واقع درنوش 

آباد  بخش۴ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
۳0(رأی شماره ۳۵۱۹-۹۵/8/۳0 هیأت : آقای حسن زوار نوش آبادیفرزندعلی شماره شناسنامه۵۶۱۳ ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت۱۹۵ مترمربع شماره پالک 856 فرعی مجزا از شماره۱2۱ فرعی از پالک 41 اصلی واقع در 

حسن آبا دنوش آباد بخش۴ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  عزیزاله دانشوری نوش آبادی   
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول :۹۵/8/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۹/2

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
عباس عباس زادگان

۵/22/۹۵/۴7۶ / م الف

دادنامه
خواهان : آقای محسن علی نجیبی کتایونچه فرزند حسن به نشانی اسالم آباد کوچه شهید حیدری 

72 داخل کوچه شهید یداله زمانی  خوانده : خانم زینب علی نجیمی فرزند علی به نشانی مجهول 

المکان خواسته : الزام به تمکین

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان آقای محسن علی نجیمی به طرفیت خوانده خانم زینب علی نجیمی 

مفاد  پرونده  به محتویات  توجه  با  عام  و  تمکین خاص  به  الزام خوانده  بر  به خواسته صدور حکم 

دادخواست تقدیمی خواهان فتوکپی مصدق سند نکاحیه که داللت بر علقه زوجیت دائم زوجین دارد 

با عنایت به اینکه زوجه موظف به تمکین نسبت به زوج می باشد و در جلسه رسیدگی حاضر نشده 

و در خصوص عدم تمکین و بازگشت به زندگی مشترک ادله شرعی و قانونی ارائه ننموده لهذا این 

دادگاه را وارد و ثابت تشخیص با توجه به نظر موافق قاضی محترم مشاور خانواده مستندا به مواد ۱۱02 

و ۱۱۱۴ از قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به تمکین عام و خاص صادر و اعالم می دارد رای 

صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه سپس ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد .

مدیردفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/80۱/م الف به تاریخ  ۹۵/07/27

دادنامه
کالسه پرونده : ۹۵/۳۳0 شماره دادنامه: ۹۵/08/2۵- ۴۹۶  مرجع رسیدگی : شعبه ۶ حقوقی شورای 

حل اختالف 

خواهان :بهرام عنایتی به نشانی خورزوق خ شهید پارسی جنب مسجد ابوالفضل

خوانده : حمید نیک نداف – ابوالفضل محمدی هر دو به نشانی  مجهول المکان

خواسته:  الزام به انتقال سند خودرو

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

دادنامه

در خصوص دعوی آقای بهرام عنایتی فرزند حسن به طرفیت  : ۱- حمید نیک نداف  2 - ابوالفضل 

محمدی به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی سند خودرو پراید به شماره پالک ایران ۵۳- 

788 ج ۶۶ مقوم به 20000000 ریال موضوع قولنامه عادی مورخ ۹۴/0۳/2۳ میان خواهان و خوانده 

نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و پاسخ استعالم مبنی بر این که سند مزبور به نام خوانده 

شماره 2 ابوالفضل محمدی می باشد و با توجه به عدم توجه دعوی خوانده شماره یک نظر به عدم 

توجه به وی مستندا به بند ۴ ماده 8۴ و مواد 8۹ و ۱۹7 ق آدم قرار رد دعوی خواهان صادر و در 

خصوص خوانده شماره دوم با توجه استعالم مبنی بر اینکه سند مذبور به نام وی می باشد لذا دعوی 

خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده و مستندا به مواد ۱0 و 2۱۹ و 22۳ و ۳۶2 و ۳۶7 قانون مدنی 

و مواد  ۵۱۹ و ۱۹8 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده ردیف دوم به حضور در دفتر خانه 

اسناد رسمی و انتقال سند خودروی پراید به شماره ۵۳-788 ج ۶۶ به نام خواهان  و نیز پرداخت 

مبلغ ۳۴۵000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و 

ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شورا و سپس 20 روز قابل تجدید نظر در دادگستری می باشد.

دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/7۶8/م الف به تاریخ  ۹۵/08/2۵

احضار متهم
آقای امیر طیبی فرزند احمد در پرونده شماره ۹۵۱۱۳۴ این شعبه به اتهام خیانت در امانت تحت 

تعقیب قرار دارید به این وسیله بر اساس ماده ۱7۴ قانون آیین دادرسی کیفری به شما ابالغ می شود 

ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت 

مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود.

 شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/80۹/م الف به تاریخ  ۹۵/08/2۵

آگهی حصر وراثت
آقای مجید سیفی نیا دارای شناسنامه شماره ۱270207۴77 به شرح دادخواست به کالسه ۵۱0/۹۵ 

ش ح ۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

عباسعلی سیفی نیا  بشناسنامه 2 در تاریخ ۱۳۹2/۱۱/۱۶  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- معصومه فالحتی دلیگانی فرزند حسن  ش.ش ۵۵728 

)همسر متوفی( )2( مجید ش.ش ۱270207۴7۴  )۳( محمد مهدی ش.ش ۵۱0007۳۴۳8 )۴( 

الهه ش.ش 2۵۴ )7( سمیه ش.ش ۱8۹  همگی    )۶( زهرا ش.ش ۱7۱۶ )۵( زهره ش.ش ۵ 

سیفی نیا فرزند عباسعلی  )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 

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

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/8۱۴/م الف به تاریخ ۹۵/08/27

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

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

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

اسناد رسمی  بااستناد  اصفهان  ثبت  برخوار بخش ۱۶  آباد  دولت  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  در  رسمی مستقر 

محرز  ذیل  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت 

و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  طبق  لذا  است  گردیده 

نسبت  اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   ۱۵ فاصله  به  دونوبت  در  مراتب  عموم  اطالع  منظور  به 

به مدت دو  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند  می  اعتراضی داشته  مالکیت متقاضیان  اسناد  به صدور 

اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  ،  ظرف مدت یک  رسید  اخذ  از  و پس  تسلیم  اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه 

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول 

دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد  مقررات  طبق   اعتراض 

نیست.

برابر رای اصالحی شماره ۱۳۹۵۶0۳020۱800۳۴7۴ کالسه پرونده ۱۳۹۱۱۱۴۴020۱800۱8۱۱ آقای محمد علی کمالی 

دولت آبادی فرزند حسن بشماره شناسنامه ۱۶0 صادره از دولت آباد   نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  

20۱.۱0 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۳8۹  اصلی واقع در دولت آبادبخش ۱۶ ثبت اصفهان خریداری 

از مالک رسمی آقای حسن کمالی دولت آبادی

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/0۹/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/0۹/۱7

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۳7/0۵/807/الف/م به تاریخ ۹۵/08/2۵

دادنامه
شماره دادنامه: ۹۵0۹۹70۳۵0۳0۱۱7۹   تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/08/0۳   شماره پرونده: ۹۴0۹۹80۳۵0۳0۱۴۱۹

شماره بایگانی شعبه: ۹۴۱۶۱۱   پرونده کالسه ۹۴0۹۹80۳۵0۳0۱۴۱۹ شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان تصمیم نهایی شماره ۹۵0۹۹70۳۵0۳0۱۱7۹   خواهان: آقای حمید تحسیری فرزند مصطفی به نشانی 

اصفهان مشتاق سوم خیابان مشتاق سوم کوچه شهید رحمانی پالک ۶۳ خواندگان: ۱- آقایجعفرمارانیبرزانیفرزن

دحیدربهنشانیمجهواللمکان2- آقای حیدر مارانی برزانی فرزند رجبعلی به نشانیمجهواللمکان۳- آقای محمدرضا 

مناجاتی فرزند مهدی به نشانیمجهواللمکان ۴- آقای بهروز فوالدی فرزند محمد قلی به نشانی مجهواللمکان ۵- 

خانم مهناز مناجاتی فرزند محمد قلی به نشانیمجهواللمکان خواسته ها:۱- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه 

وجه چک ۳- مطالبه خسارت دادرسی گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه:درخصوص دادخواست آقای حمید تحسیری فرزند مصطفی 

به طرفیت آقایان و خانم ۱- مهناز مناجاتی فرزند محمدقلی 2- محمدرضا مناجاتی فرزند مهدی ۳- بهروز فوالدی 

فرزند محمد قلی ۴- جعفرمارانیبرزانیفرزندحیدر ۵- حیدر مارانی برزانی فرزند رجبعلی دائر بر مطالبه ی مبلغ دو 

میلیارد و نود میلیون ریال وجه سه فقره چک به شماره های ۱70۴0۵ مورخ ۹۴/۱0/20 و ۱70۴0۶ مورخ ۹۴/۱0/2۳ و 

۱70۴۱0 مورخ ۹۴/۱0/۹ عهده بانک ملی با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، با این توضیح که خوانده ردیف 

اول چک های موصوف را صادر کرده و خواندگان دیگر به عنوان ضامن ظهرنویس کرده اند دادگاه با مالحظه مستندات 

تقدیمی پیوست شامل رونوشت مصدق چک ها و گواهی عدم پرداخت که حکایت از اشتغال ذمه خواندگان داشته 

و بقای اصل چک ها در ید خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت به این که از ناحیه خواندگان 

دفاع و ایرادی به عمل نیامده است ادعای خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۳۱0-۳۱2-۳۱۳-۳۱۴ و ۳۱۵ 

قانون تجارت و مواد ۱۹8-۵۱۹ و ۵22 قانون آئین دادرسی خواندگان را به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ دو 

میلیارد و نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفتاد و یک میلیون و هشتصد و ده هزار ریال بعنوان هزینه 

دادرسی و تمبر به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان تأدیه محکوم و اعالم می 

نماید خواهان مکلف است زمان اجرای حکم هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه را که توسط اجرای احکام محاسبه 

خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نمایند. رأی صادره نسبت به خوانده غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز 

 پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرفبیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد. ف/  

شماره 2۵۵07/م الف  سید ابوالحسن موسوی رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

جزئیات تازه ترین آلبوم زندوکیلی اعالم شد



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

اختالفی با ویسی ندارم سه شنبه  02  آذرماه   61395
ـــمـــاره  304 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 مذاکره قهرمان اروپا 

با ۴ فوتسالیست ایرانی
 تیــم غیــرت قزاقســتان بــا چهار 
ایــران  فوتســال  ملی پــوش 
ــم  ــن تی ــه ای ــتن ب ــرای پیوس ب
اســت.  شــده  مذاکــره  وارد 
کاکائــو ســرمربی تیــم »غیــرت« 
قزاقســتان کــه هدایــت تیــم 
ملــی ایــن کشــور را هــم بــه 
عهــده دارد پــس از درخشــش تیــم ملــی فوتســال ایــران در 
جــام جهانــی چنــد بازیکــن ایرانــی را بــرای جــذب زیــر نظــر 
گرفــت. ابتــدا حســین طیبــی بــا تیــم قهرمــان اروپا بــه توافق 
رســید کــه در حــال حاضــر در تمرین هــای ایــن تیــم بــه ســر 
می بــرد. امــا باشــگاه غیــرت قزاقســتان بــا چهــار ملی پــوش 
ــا یکــی از  ــد ب ــا بتوان ایرانــی دیگــر نیــز وارد مذاکــره شــده ت
آن هــا بــرای حضــور در مرحلــه حذفــی لیــگ قزاقســتان که از 
فروردیــن ۱۳۹۶ آغــاز می شــود بــه توافــق برســد. ایــن 
ــد، اصغــر  ــه مهــدی جاوی ــه خــود را ب باشــگاه پیشــنهاد اولی
حســن زاده، فرهــاد توکلــی و محمدرضــا سنگ ســفیدی داده 
ــد و حســن زاده  ــار ملی پــوش، جاوی اســت. از بیــن ایــن چه
ــه  ــگاه ب ــده باش ــت نماین ــرار اس ــد و ق ــی داده ان ــخ منف پاس
ایــران بیایــد تــا مذاکــرات اصلــی را بــا توکلــی و سنگ ســفیدی 

انجام دهد.

منوچهری با بادران فسخ کرد
ــران  ــتقالل ته ــم اس ــابق تی ــم س ــری، مهاج ــن منوچه امی
ــادران جــدا شــد. ســید امیــن منوچهــری، مهاجــم  از تیــم ب
ــن  ــایپا و راه آه ــران، س ــت ته ــتقالل، نف ــای اس ــابق تیم ه س
کــه ابتــدای فصــل بــه تیــم بــادران تهــران پیوســته بــود بــه 
ــم  ــن تی ــا از ای ــرد ت ــخ ک ــراردادش را فس ــی ق ــورت توافق ص
ــگ  ــم لی ــگاه نه ــاز در جای ــا ۱۹ امتی ــادران ب ــود. ب ــدا ش ج
دســته اول قــرار دارد و در ایــن هفتــه بایــد بــه مصــاف خیبــر 

بــرود. خرم آبــاد در خرم آبــاد 

بوفون، بهترین دروازه بان جهان شد
در نظرســنجی بــزرگ مجلــه فرانــس فوتبــال، جــان لوئیجــی 
بوفــون بــه عنــوان بهتریــن دروازه بــان جهــان انتخــاب 
 شــد و بعــد از او مانوئــل نویــر و هوگــو لوریــس قــرار 

گرفتند. 
نتایج این نظرسنجی به شرح زیر است:

 ۱- جان لوئیجی بوفون 27 درصد   2- مانوئل نویر 22 درصد
۳- هوگو لوریس ۱4 درصد       4- دیوید دخیا ۱۱ درصد

5- جان اوبالک 5 درصد         ۶- کورتوا 4 درصد
7-پاتریسیو 4 درصد              8-کیلور ناواس 4 درصد

۹-پیترچک ۳ درصد              ۱0-دوناروما ۳ درصد

چرا ذوب آهن در نقش جهان بازی نکرد؟
 بــا توجــه بــه زیــر کشــت بــودن 
ایــن  فوالدشــهر  ورزشــگاه 
امــکان وجــود داشــت کــه تیــم 
ــش  ــگاه نق ــن در ورزش ذوب آه
ــی  ــرود؛ ول ــدان ب ــه می ــان ب جه
هزینــه زیــاد ایــن ورزشــگاه 
مدیــران ایــن باشــگاه را از بــازی 
ــن فصــل  ــرد. ســپاهان در همی ــان منصــرف ک در نقــش جه
ــی در  ــهر مبلغ ــگاه فوالدش ــازی در ورزش ــر ب ــام ه ــرای انج ب
حــدود ۶0 میلیــون تومــان را بــه باشــگاه ذوب آهــن پرداخــت 
می کــرده اســت و مبلــغ درخواست شــده بــرای بــازی در 
ــن ورزشــگاه ــر ای ــات فرات ــه امکان ــا توجــه ب ــان ب  نقــش جه

توســط باشــگاه ســپاهان ۱20 میلیــون تومــان در نظــر گرفتــه 
ــگاه  ــت باش ــول مدیری ــورد قب ــه م ــی ک ــت؛ مبلغ ــده اس ش
ــان  ــد در هم ــح دادن ــا ترجی ــت و آن ه ــرار نگرف ــن ق ذوب آه

ورزشگاه فوالدشهر به مصاف ماشین سازی بروند.

 پرسپولیس پرتماشاگرترین تیم لیگ 

تا هفته دهم
امســال در میــان صدرنشــینان، هــواداران پرســپولیس بیــش 
ــته اند  ــور داش ــگاه ها حض ــا در ورزش ــر تیم ه ــواداران دیگ  از ه
و از تیــم خــود حمایــت کرده انــد. بــازی اســتقالل بــا صبــا از آن 
ــتید  ــه آن را می توانس ــه نتیج ــم ارزش ک ــای ک ــت بازی ه دس
از قبــل پیش بینــی کنیــد نبــود. زمــان برگــزاری آن هــم عالــی 
بــود؛ یعنــی بعدازظهــر روز جمعــه. هــوا هــم هنــوز آنقــدر ســرد 
ــرس  ــتقاللی ها از ت ــم اس ــه بگویی ــت ک ــرم نیس ــی گ ــا حت ی
ــه ورزشــگاه آزادی  ــرف ب ــاران و ب ــارش ب ــا ب ــا گرمــا ی ســرما ی
ــا اعــالم شــد تماشــاگران  ــاز ام ــاد ب ــه هفت ــد. در دقیق نرفته ان
ــای آن اســت  ــه معن ــن ب ــد. ای ــر بوده ان اســتقالل 25 هــزار نف
ــن  ــی از بازی هــای اســتقالل نمی شــود. ای ــه اســتقبال خوب ک
ــن  ــرای تراکتورســازی هــم رخ داده اســت. ای ــا ب ــاق دقیق اتف
ــابق  ــتقبال س ــا اس ــرار دارد، ام ــدول ق ــاالی ج ــم در ب ــم ه تی
ــا  ــی ام ــدر جدول ــای ص ــن تیم ه ــان ای ــود. در می از آن نمی ش
ــان هفتــه  پرســپولیس شــرایط بهتــری دارد. ایــن تیــم در پای
ــه ورزشــگاه ها کشــانده  دهــم، ۳2۳ هــزار نفــر را طبــق آمــار ب
اســت کــه برخــی از ایــن دیدارهــا خیلــی هــم حســاس 
ــزار  ــن ۳2 ه ــم میانگی ــن تی ــال ای ــن ح ــا ای ــا ب ــد؛ ام نبوده ان
ــت  ــانده اس ــت رس ــه ثب ــود ب ــرای خ ــازی ب ــر ب ــر را در ه نف
ــری  ــرایط بهت ــازی ش ــتقالل و تراکتورس ــه اس ــبت ب ــه نس  ک
را نشــان داده اســت. پرســپولیس امســال بــا مربیگــری برانکو 
دیدارهایــی کــم تهاجم تــر، امــا منطقی تــر از ســال گذشــته بــه 
نمایــش گذاشــته و شــاید هوادارانــش انتظــار قهرمانــی از ایــن 
تیــم دارنــد؛ هرچنــد، در جــام حذفــی پرســپولیس بــا حــذف 

زودهنــگام بــه هــواداران ایــن تیــم شــوک وارد کــرد.

بانــوی  تنهــا  ســورانی  ســادات  نفیســه   
سرویس ورزش

هستی قلندری

ــم  ــو تی ــی، عض ــر اصفهان ــت کارگ والیبالیس
ملــی و اعزامــی بــه مســابقات جهانــی کارگــران در گفت وگــوی 
اختصاصــی بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن در پایــان مجمــع 
عمومــی انتخــاب رئیــس هیئــت ورزش کارگــران اســتان 
اصفهــان، بــا بیــان ایــن مطلــب کــه جامعــه، به ویــژه مســئوالن 
بلندپایــه مملکتــی، بایــد بداننــد زنــان هــم مثــل مــردان توانایی 
بین المللــی  میادیــن  در  افتخارآفرینــی  و  مــدال   کســب 
ــد،  ــی را دارن ــته های ورزش ــتر رش ــی در بیش ــابقات جهان و مس
گفــت: بانــوان هــم بایــد بــا اعتمــاد بــه نفــس بیشــتر قابلیت هــا 
و توانمندی هــای ورزشی شــان را بــه نمایــش درآورنــد تــا 

قدرتمندانه در میادین مختلف جهانی افتخار بیافرینند. 
ــارکت  ــزم و مش ــه ع ــاز ب ــوان نی ــعه ورزش بان ــزود: توس وی اف

ــی دارد. مل
    مشکالت تمرین

ــر  ــوان کارگ ــال بان ــم والیب ــا تی ــراه ب ــه هم ــورانی ک ــه س نفیس
کشــورمان در مســابقات جهانــی ایتالیــا بــه دریافــت مــدال برنز 

ــار داشــت:  ــی اظه ــه مشــکالت تمرین ــا اشــاره ب ــل شــده، ب نائ
ــی ام  ــای ســنگین زندگ ــن هزینه ه ــاش و تامی ــرار مع ــرای ام ب
ناچــارم تــا ســاعت 5 بعدازظهــر در یکــی از کارخانه هــای 
ــم دارم؛  ــن ک ــرای تمری ــت ب ــم و وق ــان کار کن ــی اصفه صنعت
ــن  ــاعت تمری ــار دو س ــر ب ــه دو روز و ه ــال در هفت ــن ح ــا ای ب
چــاره ای  کارگــری  ورزش  مســئوالن  امیــدوارم  می کنــم. 
ــتری  ــت بیش ــه فرص ــد ک ــم کنن ــرایطی را فراه ــند و ش بیندیش
بــرای تمریــن پیــدا کنیــم تــا بتوانیــم در فــرم ایــده آل و آرمانــی 
ــرای  ــان ب ــات و مربی ــارات مقام ــیم و انتظ ــته باش ــرار داش ق

ــیم. ــق ببخش ــر را تحق ــای باالت ــب مقام ه کس
    امکانات و ظرفیت ها

ــد  ــود معتق ــای موج ــات و ظرفیت ه ــه امکان ــاره ب ــا اش وی ب
اســت کــه والیبــال بانــوان اصفهــان در تمامــی رده هــای ســنی 
ــی  ــتم مدیریت ــود سیس ــته و وج ــرفت داش ــگاهی پیش و باش
ــرفت های  ــر پیش ــی درا م ــزی اصول ــوب و کاردان و برنامه ری خ
اخیــر دخیــل بــوده اســت؛ امیــدوارم ایــن رونــد تــداوم 
داشــته باشــد و توجــه مقامــات بــه ورزش بانــوان هــم کمــک 

ــای  ــم تیم ه ــکاران و ه ــداد ورزش ــم تع ــه روز، ه ــا روزب ــد ت کن
یابــد. افزایــش  لیــگ کشــور  در مســابقات  شــرکت کننده 

ــان  ــورانی در پای ــادات س ــه س ــی نفیس ــه وقت ــر اینک ــل ذک قاب
مراســم مجمــع عمومــی انتخــاب رئیــس هیئــت ورزش هــای 
نایب رئیــس  خراســانی  بیــژن  توســط  اســتان   کارگــری 
و نماینــده اعزامــی فدراســیون ورزش هــای کارگــری کشــور 
ــکه  ــدد س ــک ع ــت ی ــه دریاف ــل ب ــر و تجلی ــور تقدی ــه منظ ب
بهــار آزادی نائــل شــد، گفــت: چــه فرقــی هســت بیــن 
ــزرگ  ــرا ارزش کار ب ــری؟ چ ــا کارگ ــری ب ــدال آوران غیرکارگ م
ــا  ــد! واقع ــن می آورن ــر کشــورمان را پائی والیبالیســت های کارگ
ــک عــدد ســکه اســت؟! ضمــن  ــی ی ــام ســوم جهان ارزش مق
اینکــه تنهــا از طــرف هیئــت و امــور ورزش کارگــران بنــر تبریــک 
ــوی  ــک از س ــر تبری ــک بن ــغ از ی ــی دری ــود. ول ــده ب ــب ش نص
ســایر ارگان هــا، به ویــژه اداره کل ورزش و جوانــان و هیئــت 

ــتان! ــال اس والیب
    سابقه

 ایــن چهــره برجســته والیبــال بانــوان اصفهــان کــه ســابقه بازی 
در تیــم والیبــال ذوب آهــن را دارد، در ســال ۱۳۶2 متولــد شــده 
ــژه  ــتداران ورزش به وی ــه از دوس ــود ک ــادر خ ــویق م ــه تش و ب
ــرا  ــم زه ــر خان ــر نظ ــال را زی ــد، والیب ــه شــمار می آی ــال ب والیب
ســورانی آغــاز کــرده و در اولیــن بــازی رســمی خود در مســابقات 
ــم  ــا تی ــد، ب ــزار ش ــال ۱۳7۶ برگ ــه در س ــتان ک ــان اس نوجوان
ــوک  ــم مل ــه بازی هــای خــوب خــود نظــر خان ــا ارائ شــاهین ب

والیبــال  تیم هــای  مدیــر  و  ســرمربی  شــریف زاده، 
ذوب آهــن را بــه خــود جلــب کــرد و بــه عضویــت تیــم 
شــریف زاده  خانم هــا  نظــر  زیــر  وی  درآمــد.   ذوب آهــن 
و فریبــا صادقــی بــه تمرینــات گســترده ای پرداخــت و پــرورش 
یافــت تــا اینکــه امــروز تنهــا والیبالیســت زن اصفهانــی باشــد 
کــه در تیــم منتخــب والیبــال کارگــران کشــور از جایــگاه خوبــی 
ــر  ــا ۱ مت ــورانی ب ــادات س ــه س ــت. نفیس ــده اس ــوردار ش  برخ
ــور  ــش پاس ــدا در نق ــو وزن، ابت ــد و 8۳ کیل ــانتیمتر ق و 82 س
ــی  ــی و قابلیت های ــه فیزیــک بدن ــا توجــه ب ــا ب ظاهــر شــد؛ ام
صالحدیــد  و  تشــخیص  بــه  داشــت،  آبشــار  زدن  در  کــه 
ــد  ــه ش ــه کارگرفت ــم ب ــرعتی زن تی ــت س ــود در پس ــان خ  مربی
ــر  ــر ثمرت ــر و مثم ــن پســت موفق ت و در عمــل نشــان داد در ای
ــذاری  ــه در ســایه هدف گ ــر صــد البت ــن ام ــه ای ــوده اســت ک  ب
ــل  ــی حاص ــل اجرای ــی و عوام ــی کادر فن ــزی منطق و برنامه ری

شــده اســت.

نفیسه سادات سورانی در گفت وگو با کیمیای وطن:

 توسعه ورزش بانوان 
نیاز به عزم ومشارکت ملی دارد

ــی ــوت از علیرضــا فغان ــا دع ــال آســیا ب  کنفدراســیون فوتب
محمدرضــا منصــوری و رضــا ســخندان، داوران بین المللــی 
 ایــران کــه امســال فینــال مســابقات فوتبــال المپیــک 
ــان تجلیــل و جایــزه ویــژه داوری  ــد، از آن را ســوت زده بودن

AFC را بــه آن هــا اهــدا کــرد. 
در  آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون  ســایت 
فغانــی  علیرضــا  زندگــی  بــه   گزارشــی 
و داوری وی پرداخــت و مصاحبــه ای بــا ایــن 
داور انجــام داد. AFC در این بــاره نوشــت: 
ــتر از  ــزی بیش ــال چی ــی، فوتب از دوران کودک
یــک بــازی بــرای علیرضــا فغانــی بــود. بــرای 

ــال و داوری، ریشــه  ــه فوتب ــه ب ــرد ۳8 ســاله، عالق ــن م ای
ــی  ــه نقــل از علیرضــا فغان ــواده وی دارد. در ادامــه ب در خان
آمــده اســت: »مــن از یــک خانــواده فوتبالــی آمــدم. بــرادر 
ــرم  ــدر همس ــدر و پ ــتند. پ ــم داور هس ــرم ه ــرادر همس و ب
هــم داوران حرفــه ای فوتبــال بوده انــد. آن هــا تأثیــر زیــادی 

ــه  ــه تماشــا و مطالع ــن ســاعت ها ب ــن داشــتند. م روی م
 عملکــرد آن هــا می پرداختــم. از زمانــی کــه ۱۶ ســاله بــودم

ــد.« داور  ــدا می زن ــرا ص ــه داوری م ــتم ک ــدام می دانس م
ــش  ــرد کمک های ــه عملک ــاره ب ــا اش ــران ب ــی ای بین الملل
افــزوده اســت: »رضــا )ســخندان( و محمــد 
ــا  ــا ب ــد و م ــاده بوده ان ــوق الع ــوری( ف )منص
هــم یــک همــکاری عالــی را شــکل داده ایــم. 
فغانــی همچنیــن جایــزه خــود را متعلــق بــه 
»ایــن جایــزه  آســیا می دانــد:  داوران  کل 
طریــق  از  آسیاســت.  داوران  تمــام  بــرای 
 برنامه هــای AFC و ســمینارهایی کــه مــا 
ــدیم  ــر می ش ــم نزدیک ت ــه ه ــرد، ب ــع می ک ــم جم را دور ه
و هــر زمانــی کــه بــرای قضــاوت وارد زمیــن می شــدیم بــه 
ــان و داوران  ــد از مدرس ــیدیم. بای ــام می بخش ــر اله همدیگ
آســیا تشــکر کنــم. یــک تیــم بــزرگ در پشــت صحنــه مدام 

کار می کنــد و بــدون آن هــا کار کــردن ممکــن نیســت.«

فغانی:

 جایزه ام متعلق به تمام داوران آسیاست
ــان اینکــه  ــا بی ــان ب ــر عامــل باشــگاه ســپاهان اصفه مدی
ــدارد ــن باشــگاه ن ــال ای ــم فوتب ــا ســرمربی تی  اختالفــی ب

گفــت: تمام قــد از عبــدهللا ویســی حمایــت می کنیــم. 
محســن طاهــری دربــاره صحبت هــای اخیــر عبــدهللا 

ویســی مبنــی بــر اینکــه عــده ای در داخــل 
ــد  ــپاهان را نمی خواهن ــت س ــگاه موفقی باش
گفــت: من صحبت هــای ویســی را نخوانــده ام 
و بــا وی صحبتــی هــم نداشــته ام. جســته 
ــی  ــای ویس ــان حرف ه ــه در جری و گریخت
قــرار گرفتــه ام. تــا بــا خــود ســرمربی تیــم 
صحبــت نکنــم، نمی توانــم اظهــار نظــری در 

ــن خصــوص داشــته باشــم.  ای
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه گفتــه می شــود 
باشــگاه بــه ویســی اولتیماتــوم داده و بیــن مدیــر عامــل 
و ســرمربی اختالفاتــی وجــود دارد، گفــت: خیــر، مــن بــا 
ویســی اختالفــی نــدارم. بحــث اولتیماتــوم هــم بــه هیــچ 

ــیطنت  ــا ش ــن حرف ه ــت. ای ــوده اس ــرح نب ــوان مط عن
ــد.  ــق باش ــپاهان موف ــد س ــه نمی خواهن ــت ک ــی  اس برخ
مــا تمام قــد پشــت ویســی هســتیم و از او حمایــت 
ــوص  ــپاهان درخص ــگاه س ــل باش ــر عام ــم. مدی می کنی
اینکــه آیــا باشــگاه از عملکــرد ویســی راضــی 
اســت یــا خیــر، گفــت: مــا از عملکــرد 
ســرمربی خــود رضایــت داریــم. امیدواریــم 
ــه  ــا همیــن تفکراتــی کــه دارد رو ب ویســی ب
ــپاهان  ــل س ــر عام ــد. مدی ــت کن ــو حرک جل
ــن  ــم ای ــن تی ــه ای ــان اینک ــا بی ــان ب در پای
ــل  ــان مقاب ــش جه ــگاه نق ــه در ورزش هفت
ــی از  ــوالد یک ــت: ف ــد، گف ــازی می کن ــتان ب ــوالد خوزس ف
ــث  ــه در بح ــت ک ــگ اس ــه دار لی ــخت و ریش ــای س  تیم ه
ــم  ــا ه ــت. م ــرده اس ــوب کار ک ــم خ ــه ه ــای پای تیم ه
تیــم خوبــی داریــم و امیدواریــم بــا تفکــرات کادر فنــی در 

ــیم. ورزش۳ ــق باش ــان موف ــش جه ــگاه نق ورزش

آگهی احضار متهم 
پرونده  در  احمد  علی   -2 علی   ۱-قربان  فرزند  نژاد   محمد  یونس   -2 زارع  زاده  حسین  حمید   -۱ آقای 

وسیله  این  به  دارید.  قرار  تعقیب  تحت  کالهبرداری  در  مشارکت  اتهام  به  شعبه  این   ۱۶ ب  شماره ۹504۳5 

نشرآگهی  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  شود.  می  ابالغ  شما  به  دادرسی کیفری  آئین  قانون   ۱74 ماده  اساس  بر 

نظر  اظهار  و  رسیدگی  موضوع  به  مقرر  مهلت  انقضاء  از  پس  اینصورت  غیر  در  شوید.  حاضر  شعبه  این   در 

می شود .

 شماره : 2۶۳۹2/ م الف  بازپرس شعبه ۱۶ دادسرای اصفهان – محمد رضا قرهی

آگهی احضار متهم 
پرونده شماره  در  علی     روز  فرزند ۱- رشید 2-  پور  قنبر  قربانعلی  آقای ۱- فرشید محمدی چقامارانی 2- 

اساس  بر  وسیله  این  به  دارید.  قرار  تعقیب  تحت  2کالهبرداری  هر  اتهام  به  شعبه  این   ۱۶ ب   ۹4۱788

در  نشرآگهی  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  شود.  می  ابالغ  شما  به  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   ۱74 ماده 

نظر  اظهار  و  رسیدگی  موضوع  به  مقرر  مهلت  انقضاء  از  پس  اینصورت  غیر  در  شوید.  حاضر  شعبه   این 

می شود . 

شماره : 2۶۳۹۳/ م الف بازپرس شعبه ۱۶ دادسرای اصفهان – محمد رضا قرهی

آگهی ابالغ
تاریخ  بایگانی شعبه: ۹40۹75  ابالغیه: ۹5۱0۱00۳50۶087۹0شماره پرونده: ۹40۹۹80۳50۶008۶7شماره  شماره 

تنظیم: ۱۳۹5/08/24 خواهان بانک قوامین به شماره ثبت ۳۹7۹57 به مدیریت سید محمد حسینی  دادخواستی 

به خواسته مطالبه خسارت  بهبهانی و سعید عباسی و محمد قاسم عباسی   اله  به طرفیت خواندگان رحمت 

تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 

باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه 

۹40۹۹80۳50۶008۶7 ثبت گردیده با توجه به اینکه نظریه کارشناسی وصول گردیده است، به علت مجهول المکان 

به تجویز ماده 7۳  بهبهانی  و درخواست خواهان و  آقایان محمد قاسم عباسی و رحمت هللا  بودن خواندگان 

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 خواندگان فوق پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی کامل خود یک سری رونوشت از نظریه کارشناسی دریافت نموده و چنانچه اعتراضی دارند ظرف مهلت هفت 

روز پس از نشر آگهی به این شعبه اعالم نمایند. 

شماره: 2۶۳55/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۶دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام:آیت اله  نام خانوادگی: با وفا نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم 

رزمندگان کوی سعادت کوچه گلبهار کوچه  اقامت:اصفهان خ  نشانی محل  نام خانوادگی:غفاری  نام:زهرا    له: 

فروردین خرمی دوم پ ۱ محکوم به:به موجب رای شماره 4۳۹ تاریخ۹5/5/۱0 حوزه ۳۹  شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون ریال 

بابت اصل خواسته ۱/0۳5/000ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹5/۳/5 و 

نیم عشر حق االجرا.ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 

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

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

 نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.

شماره2۶4۳5/ م الف دفتر شعبه ۳۹ مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹5۱0420۳50۶00۳48 شماره پرونده: ۹50۹۹80۳50۶00۱85شماره بایگانی شعبه : ۹5020۹تاریخ 

بهزاد  اقای  مدیریت  با  اصفهان  استان  بانک  :پست  نام   ۱ ردیف  له  محکوم  تنظیم: ۱۳۹5/08/25 مشخصات 

امیریان بشماره ثبت ۱2۶875  نشانی: اصفهان – خیابان محتشم کاشانی – نبش بن بست کیوان – پست بانک 

استان اصفهان تلفن 0۹۱۳۳۱245۶۶مشخصات محکوم علیهم  ردیف ۱- نام: حسین  نام خانوادگی : یعقوبی 

کرد سفلی نام پدر : اصغر نشانی: مجهول المکان 2- نام : سعید نام خانوادگی : یعقوبی کرد سفلی  نام پدر : 

کرمعلی نشانی : مجهول المکان ۳-  نام : حمید رضا نام خانوادگی : بابایی نام پدر : محمد نشانی : مجهول 

المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : بهروز  نام خانوادگی : خدا بخش 

نام پدر : مرتضی  نشانی : استان اصفهان – شهرستان خمینی شهر – خمینی شهر – خیابان شریعتی جنوبی 

روبروی بانک ملت ساختمان )کابینت رضایی ( طبقه اول  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم پست بانک 

استان اصفهان با مدیریت اقای بهزاد امیریان بشماره ثبت ۱2۶875  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست 

اجرای حکم - - - و  شماره دادنامه-- ۹50۹۹70۳50۶0۱0۱8- - مورخ - - ۹5/0۶/۱۱ --- شعبه شش حقوقی 

اصفهان - - - محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به - - پرداخت مبلغ - - - یکصد و چهل و نه میلیون و 

پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ پنج میلیون و چهارصد و پانزده هزار ریال بابت خسارات 

دادرسی و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ 

مطالبه و تقدیم دادخواست مورخ ۱۳۹5/2/۳۱ تا زمان وصول محکوم به در حق محکوم له و پرداخت حق االجرا 

در حق صندوق دولت . رای صادره غیابی می باشد . محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده 

روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 

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

اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول 

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

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

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

یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست 

محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4(  .4- خودداری محکوم 

علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 

۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4( 5- انتقال 

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

موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 

2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 

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

بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹4(

 شماره: 2۶۳4۶/ م الف  مدیر دفتر شعبه ۶حقوقی  اصفهان –فانی 

اخطار اجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  دالور  آقاجانی  خانوادگی:  نام  نام:قدرت   علیه:  محکوم  مشخصات 

 – خمینی  امام  خ   – اقامت:اصفهان  محل  نشانی  خانوادگی:ترکی  نام  نام:منصور   له:  محکوم  مشخصات 

 ۹50۹۹7۶7۹۶۳00۹0۶ شماره  رای  موجب  به:به  محکوم  ترکی  شهید  بست  بن   52 – کوچه  خ شریف شرقی 

تاریخ۹5/5/۱۳حوزه ۳۳  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم 

هزینه  بابت  ریال   ۳/۳۳5/000 مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۱80/000/000 مبلغ  به:پرداخت  است 

و ۹4/۱0/۳0  تاریخ سر رسید چک های موصوف )۹4/۱0/22  از  تادیه  تاخیر  و خسارت  آگهی  نشر  و  دادرسی 

و ۹4/۱۱/22 و ۹4/۱۱/۱7 ( لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی.ماده ۳4 

ده  مدت  است ظرف  مکلف  علیه  محکوم  ابالغ شد،  علیه  محکوم  به  اجرائیه  همین که  احکام:  اجرای  قانون 

اجرای  معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  روز 

باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  در صورتی که خود  و  باشد  آن میسر  از  به  استیفاء محکوم  و  حکم 

اعالم صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  تسلیم کند  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت   ظرف 

 نماید.

شماره2۶42۶/ م الف دفتر شعبه ۳۳مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم ام البنین حسینی تمیارتی دارای شناسنامه شماره ۹به شرح دادخواست به کالسه 4550/۹5 از این شورا در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه عباسی اسفینانی بشناسنامه 2 در تاریخ 

۹4/4/۱4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و ۳ دختر 

به نام های ذیل  ۱- سید اکبر حسینی تمیارتی– ش 24-  فرزند متوفی 2- زینب حسینی تمیارتی – ش ۳55  

فرزند متوفی  ۳- ام البنین حسینی تمیارتی- ش ۹  فرزند متوفی 4- اشرف آغا حسینی تمیارتی- ش ۱  فرزند 

متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

 دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بهشوراتقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. شماره : 2۶۳۳۶/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم صدیقه خصم افکن  فرزند یداله  با تسلیم دو برگ  استشهاد محلی مدعی میباشد که سند مالکیت سه 

دانگ مشاع از ششدانگ پالک ۱8۱۳2 فرعی از ۱5۱۹0 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  که در صفحه ۱70 دفتر 

۶8 و به شماره ثبت ۱0۳۱۱ وبه شماره چاپی مسلسل 808۹۶۱ ثبت و بنام محمد رضا رمضانی فرزند حسینعلی صادر 

شده سپس بموجب اسناد رسمی شماره 75048 مورخه 78/۱۱/۱7 دفتر 4۶ به نامبرده انتقال گردیده و معامله 

دیگری انجام نشده  بعلت جابجائی مفقود شده و در خواست صدور سند المثنی نموده  طبق تبصره یک اصالحی 

ماده ۱20 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 : 25۹۶۳/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی به اهالی و معتمدین محله اشترجان 
 ۹40۹5۶: شعبه  بایگانی  شماره   ۹40۹۹8۳۶5۳500۹2۹: پرونده  شماره   ۹5۱0۱0۳۶5۳5045۶8: ابالغیه  شماره 

آقایان ۱- علی رحم  ایمانشهر – دادخواستی به طرفیت  به این که شهرداری  تاریخ تنظیم :۱۳۹5/07/25 نظر 

علیخانی گله 2- کوروش انصاری جابری ۳- پروانه انصاری جابری 4- سیروس انصاری جابری 5- اسداله 

رئیسی ۶- هیئت امنا حسینیه اشترجان و 7- اهالی و معتمدین محله اشترجان – مبنی بر تقابل و جلب ثالث 

در پرونده کالسه ۹40۹5۶ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فالورجان به خواسته ۱-ابطال قسمتی از 

عقد بیع صورت گرفته طی سند رسمی شماره ۳۱۱757 مورخ ۱۳۹4/۳/24 دفتر اسناد رسمی 77 اصفهان نسبت 

به 7000 متر مربع از اراضی پالک ثبتی 447 اصلی بخش ۹ ثبت اصفهان به شرح متن مقوم به 87/500/000 ریال 

2- متعاقبا ابطال قسمتی از سند رسمی انتقال شماره ۳۱۱757 مورخ ۱۳۹4/۳/24 دفتر اسناد رسمی شماره 77 

اصفهان مربوط به 7000 متر مربع از اراضی پالک ثبتی 447 اصلی بخش ۹ ثبت اصفهان به شرح متن مقوم به 

87500/000 ریال ۳- الزام خواندگان ردیف دوم الی هفتم به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به 7000متر مربع از 

اراضی پالک ثبتی 447 اصلی بخش ۹ ثبت اصفهان به شرح متن مقوم به 87/500/000 ریال به انضمام محکومیت 

خواندگان به پرداخت مطلق خسارات را نموده است و پرونده طی شماره ۹4۱445-ح۳ به ثبت این دادگاه رسیده 

و پرونده مقید به وقت رسیدگی ۱۳۹5/۱0/۱۳ ساعت 8/۳0 – صبح می باشد لذا این دادگاه در راستای اجرای 

ماده 74 ق.آ.د.م بدینوسیله مراتب فوق را آگهی تا اهالی و معتمدین محله اشترجان پیش از حلول وقت رسیدگی 

ضمن حضور و وصول نسخه ثانی دادخواست و ضمائم از مفاد دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگی یاد 

 شده فوق حضور بهم رسانند . این آگهی به منزله ابالغ وقت رسیدگی تلقی می گردد و عدم حضور مانع از رسیدگی 

نیست. 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه  عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فالورجان – اکبر توکلی

 آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی۹50۱۱۱موضوع علیه جواد صفری فرزند جعفر   

و له  زینب صادقی یزد آبادی     در تاریخ ۹5/۹/2۱ به منظور فروش یک باب منزل مسکونی واقع در شهر ابریشم 

با جمیع متعلقات دارای حدود ۳۳5 متر مربع مساحت عرصه و حدود ۱۹0 متر مربع اعیانی   ملکی آقای جواد 

جعفری واقع در شهر ابریشم – محله یزد آباد – کوچه شهید محمد حسین جعفری انتهای بن بست  که  دارای 

سابقه ثبتی به شماره - نمی باشد و ملک مذکور مفروز  می باشدو متعلق حق غیر نمی باشد   از ساعت ۱0 الی 

۱۱ صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان  اطاق 224 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده 

توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ۳/۱۹5/000/000 ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند 

پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده 

شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد 

 بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته 

باشند. 

دادورز اجرای  احکام حقوقی فالورجان

آگهی احضار متهم
اتهام  به   ....... فرزند  انصاری  رضا شیخ  و  آبادی  مهدی  متهم حسن  پرونده کالسه ۹50222  در  اینکه  به  نظر 

اعالم  المکان  مجهول  علی  محمد  فرزند  باقریان  اله  شکایت حجت  موضوع  نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل 

روزنامه های  از  نوبت در یکی  آئین دادرسی کیفری مراتب یک  قانون  اجرای ماده ۳44  لذا در  گردیده است 

۱0 صبح جهت  تاریخ ۹5/۹/24 ساعت  در  ابالغ می گردد  نامبرده  به  بدینوسیله  و  آگهی  و  درج  االنتشار  کثیر 

رسیدگی به اتهام خود در دادگاه انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال 

 الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد 

شد. 

شماره :544/م الف مدیر  شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو فالورجان

آگهی ابالغ
شماره نامه :۹5۱0۱۱۳۶20802۱۳۹ شماره پرونده :۹40۹۹8۳۶2۱۳00۱55 شماره بایگانی شعبه :۹5۱527 تاریخ 

تنظیم:۱۳۹5/08/۱۹ بدینوسیله به آقای فرض اله شاهیوند فرزند محمد فعال مجهول المکان به اتهام ایراد صدمه 

بدنی غیر عمدی موضوع شکایت آقای منصور پروری فرزند حسن ابالغ می گردد در مورخ ۱۳۹5/۱۱/۱7 ساعت ۹ 

جهت رسیدگی در پرونده کالسه ۹5۱527 شعبه ۱0۱ عمومی جزایی شهرستان آران و بیدگل حاضر شوید در صورت 

عدم حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد. 

شماره :5/22/۹5/4۹۳/م الف رئیس شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری 2 شهر آران و بیدگل

آگهی مزایده
شعبه 24 اجرای احکام مدنی در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه ۱۱۳/۹۳ ج 24 له آقای علیرضا 

عابدی با وکالت آقای اسماعیل شریفی علیه آقای حسین لطیفی به نشانی اصفهان – خیابان پروین – خیابان 

هفتم – خیابان زرین کوب – پائین ساختمان نقش جهان – مغازه لطیفی مبنی بر مطالبه مبلغ ۹/25۳/5۹2/5۹2 

ریال خواسته و خسارات هزینه های اجرایی و مبلغ ۱75/000/000 ریال حق االجرای دولتی در روز پنجشنبه مورخ 

۹5/۹/۱8 از ساعت ۹ تا ۱0 صبح در محل این اجرا )اصفهان خیابان نیکبخت باالتر از ساختمان دادگستری – جنب 

بیمه پارسیان – ساختمان اجرای احکام شعب حقوقی اصفهان – طبقه سوم – واحد ۶( جهت فروش 72 حبه 

)کل ملک( منزل مسکونی واقع در اصفهان – خیابان خوراسگان – بعد از زیر گذر سمت چپ – کوچه شهید حسین 

قیصری – کوچه شهید لطیفی – محله قصر کوچه محبت پالک ۶ ، که اکنون در تصرف محکوم علیه می باشد 

و با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه 

مزایده به نشانی قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع نقدی ۱0 در صد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت 

نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه های اجرایی به عهده محکوم علیه می باشد.

اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس

۶ دانگ ملک به صورت یک ساختمان سه طبقه با سه واحد مسکونی و یک سوئیت مسکونی و دارای عرصه حدود 

2۱5 متر مربع و حدود 4۳5 متر مربع اعیانی می باشد طبقه همکف )۶0-( به مساحت حدود ۱25 متر مربع 

شامل: پارکینگ و یک واحد مسکونی )حدود ۹0 متر مربع ( و حیاط سمت غربی ساختمان به مساحت حدود 

۹0 متر مربع طبقه اول و دوم هر کدام به صورت یک واحد مسکونی مستقل به مساحت هر کدام حدود ۱۳0 متر 

مربع و طبقه آخر به صورت یک سوئیت به مساحت حدود 50 متر مربع می باشد. ساختمان دارای اسکلت بتنی 

نمای آجری بام ایزوالسیون کف سازی حیاط موزائیک کف پله و پاگردها از نوع سنگ و در نازک کاری واحد های 

ساختمانی ، کف سازی از نوع سرامیک دیوارها و کف آشپزخانه از سرامیک دیوارها از اندود و نقاشی سرویس های 

بهداشتی از کاشی و سرامیک سرمایش ساختمان از نوع کولر آبی و پنجره ها از نوع آلومینیومی است. ساختمان 

دارای ۳ عدد کنتور برق مجزی و اشتراکات آب و گاز می باشد. 

الذکر موقعیت و محل ملک مساحت عرصه  به موارد فوق  با عنایت  باشد  قولنامه ای می  به صورت  مالکیت 

و اعیان قدمت اعیانی ارزش اشتراکات نوع و نحوه مالکیت عرضه و تقاضای محل و با در نظر گرفتن جمیع 

اعالم و  برآورد  ریال   4/740/000/000 مبلغ  به  معرفی شده  ملک  دانگ   ۶ ارزش  قیمت گذاری  در  موثر   عوامل 

 می شود.

 شماره :2۳72۶/م الف اجرای احکام شعبه 24 حقوقی اصفهان

دادنامه 
شماره دادنامه :۹50۹۹7۳۶5۳500۹02 تاریخ تنظیم :۱۳۹5/0۶/۳۱ شماره پرونده :۹40۹۹8۳۶5۳50۱5۳0 شماره 

دادگستری  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۳ شعبه   ۹40۹۹8۳۶5۳50۱5۳0 پرونده کالسه   ۹4۱582: شعبه  بایگانی 

شهرستان فالورجان تصمیم نهایی شماره ۹50۹۹7۳۶5۳500۹02 خواهان : آقای امراله دهقان فرزند اسماعیل به 

نشانی اصفهان – فالورجان نرگان بلوار ش مطهری ک فروردین . خواندگان :۱.آقای محسن فرید فر فرزند علی به 

نشانی مجهول المکان 2.آقای سجاد وکیلی فرزند ذکریا به نشانی اصفهان فالورجان سهرو فیروزان خ امام خمینی 

خ بزرگمهرخواسته : الزام به تنظیم سند یدک کش تریلردر تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه دادرسی شعبه 

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

باال از دفتر و اصل و تحت نظر قرار دارد. طرفین حضور ندارند . دادگاه با بررسی اوراق پرونده و محتویات آنها ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی آقای امرهللا دهقان 

فرزند اسماعیل به طرفیت آقایان سجاد وکیلی فرزند ذکریا و محسن فرید فر فرزند علی به خواسته الزام به 

انتقال سند یک دستگاه کانتینر نیمه یدک چادری به شماره 824 ع ۱۳ ایران ۶2 به انضمام خسارات دادرسی – با 

این توضیح که خواهان در اظهارات خود بیان داشته دستگاه موصوف را از خوانده ردیف اول خریداری و نامبرده 

نیز از خوانده ردیف دوم خریداری ، لیکن تاکنون نسبت به انتقال سندآن اقدام نشده و بر این اساس تقاضای 

رسیدگی دارد که دادگاه با توجه به ۱- اظهارات خواهان به شرح یاد شده -2.تصویر مصدق قرار داد مورخ ۹0/۶/۱2 

که موید انتقال مالکیت خودروی موضوع  دادخواست به خواهان می باشد و اینکه خواندگان نسبت به آن ایرادی 

مطرح نکرده -۳. تصویر مصدق سند مالکیت شماره ۳5۶45 که موید مالکیت رسمی خوانده اصلی می باشد -4. 

پاسخ استعالم صورت گرفته از راهور شهرستان فالورجان با شماره ۹۱-۹5/۳/24 که بیانگر ثبت خودروی موضوع 

دادخواست بنام خوانده ردیف دوم می باشد-5. حاضر نشدن خواندگان در جلسه رسیدگی و نیز ارسال نکردن 

الیحه دفاعی خود )شخصا یا با معرفی وکیل دادگستری( – دعوی خواهان را وارد دانسته ، مستند به مواد ۱۹8 و 

5۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳7۹ ومواد 2۱۹ و ۳۶2 و ۱۳0۱ قانون 

مدنی ، حکم به الزام خوانده ردیف دوم )آقای فرید فر ( به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند دستگاه 

موصوف بنام خواهان و الزام به پرداخت مبلغ یک میلیون و چهارصد و نود هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی را 

،صادر و اعالم می دارد و در خصوص خواسته مورد اشاره خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول – صرف نظر از 

اینکه فروشنده خودروی موصوف به خواهان ، آقای وکیلی می باشد و جهت بررسی و تحقق تسلسل ایادی حضور 

نامبرده در دادرسی ضرورت دارد نظر به اینکه حسب پاسخ استعالم و اصل شده از راهور با شماره یاد شده خودروی 

موضوع دادخواست بنام آقای فرید فر می باشد )نه خوانده ردیف اول ( و اینکه الزام نامبرده به انتقال سند امکان 

پذیر نمی باشد – دادگاه دعوی خواهان را متوجه خوانده ردیف اول ندانسته ، مستند به بند 4 ماده 84 و ماده 8۹ 

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد دعوی را )نسبت به آقای وکیلی ( ، صادر و 

اعالم می دارد . رای صادر شده غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل  واخواهی در این دادگاه بوده 

 و ظرف مدت بیست روز پس از انقضای مدت واخواهی ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد./. 

دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فالورجان- محمد محمدی

مدیر عامل باشگاه سپاهان:

اختالفی با ویسی ندارم
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آیدین بهاریسرویس گردشگری

بــه گفتــه کارشناســان، ایــران ایــن ظرفیــت را دارد کــه 
ــر  ــد. ب ــیعه باش ــگر ش ــون گردش ــرای 30 میلی ــاالنه پذی س
ــارد  ــم میلی ــک و نی ــش از ی ــی بی ــای جهان ــاس آماره اس
ــک  ــه نزدی ــد ک ــان زندگــی می کنن مســلمان در سراســر جه

بــه 300 میلیــون نفــر آن هــا شــیعه هســتند؛ بــه عبــارت دیگر 
یک پنجــم جمعیــت مســلمانان جهــان را شــیعیان تشــکیل 
ــد در دو  ــران بتوان ــه ای ــم ک ــر بگیری ــر در نظ ــد. اگ می دهن
مــاه محــرم و صفــر بــه واســطه تنهــا میــراث ناملموســش 
پذیــرای ۱0 درصــد از شــیعیان جهــان باشــد، می توانــد 

 حــدود 30 میلیــون نفــر گردشــگر را در خــود داشــته باشــد 
و اگــر تنهــا یــک درصــد از ایــن بــازار گســترده را جــذب کنــد 
ــی  ــگر مذهب ــر گردش ــون نف ــرای 3 میلی ــاالنه پذی ــد س بای
ــراق در ســال 94  ــل ع ــر حمــل و نق ــل از وزی ــه نق باشــد. ب
تعــداد زائــران حــرم امــام حســین)ع( بالــغ بــر 27 میلیــون 
 نفــر بــوده اســت. اگــر تعــداد زائــران ایرانــی در همــان ســال 
را کــه در حــدود 2 میلیــون نفــر بوده انــد از تعــداد کل زائــران 
ــون  ــا حــدود 25 میلی ــداد کل آن ه ــم، تع ــم کنی حســینی ک

نفــر خواهــد بــود. 
ــراث  ــطه می ــه واس ــران ب ــر ای ــه اگ ــد ک ــرض کنی ــال ف ح
ناملمــوس و ملموســش در ایــن ماه هــا بتوانــد حتــی نیمــی 
از ایــن 25 میلیــون نفــر را بــه خــود جــذب کنــد، می توانــد 
در دو مــاه ۱2/5 میلیــون مســلمان و حتــی بخشــی از 
غیرمســلمانان را بــه خــود جــذب کنــد. ایــن یعنــی افزایــش 

ــران. ــد ســرانه ای ســهم گردشــگری در درآم
    ایــران چهارمیــن مقصــد گردشــگری مســلمانان 

ــان جه
آیــا در واقعیــت ســهم ایــران از ایــن تجــارت معنــوی 
ــر«  ــه »خی ــه اســت؟ جــواب منصفان همین قــدر خوش بینان
ــد  ــان می ده ــمی نش ــده و غیررس ــای پراکن ــت. آماره اس
ایــران در ایــن زمینــه توانســته حــدود یــک میلیون گردشــگر 
 مذهبــی جهــان و کمتــر از یــک درصــد شــیعیان دنیــا 
ــن  ــران چهارمی ــه ای ــی اســت ک ــن در حال ــد؛ ای را جــذب کن
ــان محســوب می شــود  مقصــد گردشــگری مســلمانان جه

ــی  ــر رشــد گردشــگری مذهب ــد در ســال های اخی و هــر چن
در کشــور مــا چشــمگیر بــوده، امــا بایــد در ایــن زمینــه رقــم 
جالــب توجه تــری بــه دســت آورد. »ســهم گردشــگری 
ــا 3 درصــد  ــارد دالر اســت کــه تنه ــا، ۱50 میلی حــال در دنی
 آن بــه کشــور مــا تعلــق دارد.« ایــن آمــار را رحمانــی موحــد

معــاون گردشــگری ســازمان میــراث داده و گفتــه اســت کــه 
ایــران بایــد در پــی برنــد گردشــگری حــال باشــد. 

گرچــه میــان گردشــگری حــال و گردشــگری مذهبــی 
ــه  ــی، پای ــگری مذهب ــا گردش ــود دارد، ام ــی وج  تفاوت های
و بخــش مهمــی از گردشــگری حــال را تشــکیل می دهــد. 
ــازمان  ــین س ــس پیش ــلطانی فر، رئی ــعود س ــه مس ــه گفت ب
ــران  ــه ای ــراث فرهنگــی، 50 درصــد گردشــگران ورودی ب می
در ســال گذشــته مذهبــی و زیارتــی بوده انــد کــه بــه 
ــد  ــه کرده ان ــور هزین ــمال کش ــم و ش ــهد و ق ــب در مش ترتی
و ایــن نشــان دهنده ایــن اســت کــه کشــور در زمینــه 
ــلطانی فر  ــه س ــه گفت ــادی دارد. ب ــت زی ــگری ظرفی گردش
ایــران توانســته در طــی ایــن ســال ها میزبــان یــک درصــد 
گردشــگران شــیعه باشــد کــه بایــد بــا توجــه بــه ظرفیت هــا 
 در ۱0 ســال آینــده، 3 درصــد گردشــگران مذهبــی و زیارتــی 
را افزایــش دهــد. متاســفانه جــای خالــی گردشــگران 
ــه  ــا ن ــه شــدت احســاس می شــود؛ ام ــران ب ــی در ای مذهب
زیرســاخت های الزم بــرای پذیرایــی از ایــن گردشــگران 
ــه انجــام  ــن زمین ــه تبلیغــات وســیعی در ای وجــود دارد و ن

ــت. ــده اس ش

جای خالی گردشگری مذهبی در ایران

  ترجمه دیگری از قرآن کریم 

به زبان انگلیسی در راه است
مهــدی کافــی، مترجم، نویســنده 
آغــاز  از  قرآنــی  پژوهشــگر  و 
ــان  ــه زب ــم ب ــرآن کری ــه ق ترجم
ــه  ــاس ترجم ــر اس ــی ب انگلیس
ــر  ــیرازی خب ــکارم ش ــت هللا م آی
ــاب  ــل انتخ ــاره دالی داد. وی درب
ترجمــه فارســی آیــت هللا العظمی 
مــکارم شــیرازی بــرای ترجمــه بــه انگلیســی گفــت: از نظــر من 
و خیلــی از مســلمانان، بــه  ویــژه شــیعیان، آیــت هللا العظمــی 
مــکارم شــیرازی، یــک شــخصیت علمــی و مجتهــد مســلم و از 
حــوزوی  زمینــه  در  نه تنهــا  ایشــان  ماســت.   افتخــارات 
و تحصیــات علمــی متعــارف، بلکــه در بســیاری از علــوم جدید 
هــم مطالعــات دارنــد؛ از طرفــی، ایشــان گــروه علمــی بســیار 
جالــی توجهــی اطــراف خــود دارنــد و از حمایــت علمــی 
ــد. همچنیــن صاحــب تفســیر  دیگــران هــم اســتفاده می کنن
نمونــه و ترجمــه قــرآن نویــن هســتند؛ روی ترجمه هــای 
گروهشــان نظــارت می کننــد و حــرف نهایــی را خودشــان 
ــای  ــد در فرم ه ــه کرده ان ــان ترجم ــه ایش ــی ک ــد. قرآن می زنن
ــه  ــه ترجم ــه ب ــاظ اینک ــن از لح ــده و م ــاپ ش ــف چ مختل
فارســی ایشــان اعتمــاد دارم، ایــن ترجمــه را انتخــاب کــرده ام. 
یــا  عربــی  زبــان  خــود  از  مســتقیم  می توانســتم  البتــه 
ترجمه هــای دیگــری مثــل ترجمه هــای آقایــان فوالدونــد، 
ــی،  ــت هللا طباطبائ ــوم آی ــزدی، مرح ــت هللا ی ــادل، آی ــداد ع ح
ــداول  ــه االن مت ــی ک ــی از ترجمه های ــه ای و خیل ــی قمش اله
ــت  ــه عل ــه را ب ــن ترجم ــن ای ــا م ــم؛ ام ــتفاده کن ــت، اس اس
 ارادتــی کــه بــه آیــت هللا مــکارم دارم و کار علمــی ایشــان 

را می پسندم، انتخاب کردم.

ممنوعیت توزیع قرآن سلفی ها در سوئیس
پایــگاه خبــری  از  نقــل  بــه  بــه گــزارش کیمیــای وطــن 
 »lenews«، بــه دنبــال ممنوعیــت فعالیــت ســلفی ها در آلمــان
ــع  ــابه، توزی ــی مش ــز در اقدام ــوئیس نی ــهرهای س ــی ش بعض
قــرآن توســط ایــن گــروه افراطــی را ممنوع کردند. شــهردار شــهر 
»بــروگ« پــس از ممنــوع کــردن توزیــع قــرآن گفــت: بــه نظــر 
ــتند.  ــه هس ــن برنام ــت ای ــی پش ــام گرایان افراط ــد اس می رس
شــهر »بــدان« بــا اتخــاذ شــیوه ای متفــاوت، فقــط ســالی دوبــار 
اجــازه توزیــع قــرآن بــه گروه هــای اســامی می دهــد. شــهردار 
ــا  ــلفی ها را در خیابان ه ــور س ــن کار حض ــت: ای ــهر گف ــن ش ای
ــا،  ــن محدودیت ه ــال ای ــم اعم ــا علی رغ ــد؛ ام ــش می ده کاه
ــان ادامــه دارد.  فعالیــت گروه هــای ســلفی در ســوئیس همچن
ــه ای از ســوی گروهــی  توزیــع قــرآن رایــگان در خیابان هــا حرب
ســلفی اســت کــه مقــر آن هــا در آلمــان بــوده و فعالیــت آن هــا 

اخیــرا در ایــن کشــور ممنــوع شــده اســت.

معارف

خانه های تاریخی کاشان
معمــاری، جزئــی جدایی ناپذیر از 
معمــاران  و  اســت  کاشــان 
کاشــانی همــواره از برجســته ترین 

معماران ایران بوده اند.
از  تاریخــی کاشــان  خانه هــای 
ــهر  ــن ش ــی ای ــای دیدن جاذبه ه
اســت؛ بــرای آشــنایی بیشــتر 
ــه  ــت ب ــم داش ــی خواهی ــزارش نگاه ــن گ ــا در ای ــن بناه ــا ای ب

تعــدادی از آن هــا.
    خانه حشمت اله خان

ــد  ــل عصــر قاجــار اســت، مانن ــه اوای ــق ب ــه متعل ــه ک ــن خان ای
بســیاری از خانه هــای قدیمــی کاشــان، فقــط یــک حیــاط اصلی 
ــی آن از  ــی و بیرون ــای اندرون ــزی وســیع دارد و بخش ه و مرک
ــورت دو  ــه ص ــه ب ــای خان ــت. فضاه ــده اس ــدا نش ــر ج یکدیگ
طــرف ســاخت در ســه طبقــه اطــراف آن بنــا گردیده انــد. ویژگــی 
معمــاری ایــن بنــا در ایــن اســت کــه دو جبهــه ساخته شــده آن 
روبــه روی هــم نیســتند؛ بلکــه یکی در جنــوب و دیگری در شــرق 
حیــاط واقــع شــده اند. فضاهــای مهــم معمــاری خانــه شــامل 
ــود.  ــتی ورودی می ش ــت دری و هش ــین، هف ــرداب، شاه نش س
ــاط  ــارز آن اســت. حی ــه از شــاخصه های ب ــن خان هفــت دری ای
خانــه حشــمت اله خان بــا وســعت نزدیــک بــه 820 متــر مربــع 
ــه  از وســیع ترین حیاط هــای کاشــان محســوب می شــود. دهان
ــه از  ــت ک ــر اس ــش از 8 مت ــت دری بی ــین هف ــزرگ شاه نش ب
اســت.  بزرگ تــر  همــه شاه نشــین های خانه هــای کاشــان 
شاه نشــین وســیع خانــه بــه کمــک یزدی بنــدی گچــی در 
ــط  ــمت اله خان توس ــه حش ــت. خان ــده اس ــن ش ــقف تزئی س
ــه طــور کامــل مرمــت  ــراث فرهنگــی و شــهرداری کاشــان ب می

ــه عامری هــا ملحــق شــده اســت. ــه خان و در حــال حاضــر ب
    خانه مشکی

قاجــار  عصــر  اوایــل  بــه  آن  قدمــت  خانــه مشــکی کــه 
ــه  ــی از کاشــان اســت ک ــردد، جــزو آن دســته خانه های بازمی گ
ــی  ــاط ایل ــه حی ــزی دارد. البت ــی و مرک ــاط اصل ــک حی ــط ی فق
ــه در دو  ــا شــده اســت. خان ــه صــورت گودال باغچــه بن ــه ب خان
طبقــه و بــه صــورت ســه طــرف ســاخت بنــا گردیــده اســت. از 
 فضاهــای مهــم معمــاری ایــن بنــا می تــوان از ســرداب، مهتابــی
 شاه نشــین، هشــتی  ورودی، ایــوان  تابســتانی، شــارم، پنــج دری

و بهارخواب آن نام برد.
    خانه عباسی

ــوی ــان عل ــه عباســیان در خیاب ــه خان ــه عباســی از مجموع  خان
در کــوی ســلطان امیراحمــد اســت و در نیمــه دوم قــرن 
ــاری  ــه لحــاظ معم ــه عباســی ب ســیزدهم ســاخته شــده. خان
دارای تزئینــات گچبــری و کاربــری تزئینــات معمــاری اســامی 
نظیــر رســمی بندی، یزدی بنــدی، قطاربنــدی، )مقرنــس( و 
گره ســازی اســت. ســبک اصلــی معمــاری بنــا بــه گودال باغچــه 
موســوم اســت. در ایــن ســبک معمــاری، بنــا پایین تــر از ســطح 

ــت. ــود اس ــا گ ــود و اصطاح ــداث می ش ــه اح کوچ

گشت وگذار

میــراث  اســتان های  امــور  هماهنگــی  کل  مدیــر 
تاریخــی کرمــان بــازار  مرمــت   فرهنگــی گفــت: 
ســند افتخــار میــراث فرهنگــی کشــور محســوب 
میــراث  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش  می شــود. 
فرهنگــی اســتان کرمــان، ســید محســن دلبــری 

ــران  ــان و مدی ــورای معاون ــه ش در جلس
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره 
دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان 
بــا تقدیــر از اقدامــات و فعالیت هــای 
کل  مدیــر  ســوی  از   صورت گرفتــه 
و کارکنــان ایــن اداره افــزود: حرکــت 
بســیار  ایــن مجموعــه  بــه رشــد  رو 

چشــمگیر اســت کــه جــا دارد از همراهــی و همــکاری 
ــود.  ــگزاری ش ــزان سپاس ــن عزی ــه ای هم

تاریخــی  بــازار  از  بازدیــد خــود  بــه   وی ســپس 
و مجموعــه گنجعلیخــان کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: 
ــازمان  ــار س ــند افتخ ــی، س ــازار تاریخ ــن ب ــت ای مرم

ــود.  ــوب می ش ــور محس ــی کش ــراث فرهنگ می
ــه اقدامــات صورت گرفتــه  ــه نمون ــا اشــاره ب دلبــری ب
ــی  ــه اول ــوت، کســب رتب ــر ل ــی کوی ــد ثبــت جهان مانن
ــم  ــی گلی ــت جهان ــری ثب ــردی و پیگی در حــوزه بوم گ
ــدازی  ــت راه ان ــه جه ــات اولی ــچ اقدام ــیریکی پی ش
ــه  ــای رتب ــتی ارتق ــع دس ــه صنای بازارچ
اســتان  دســتی  صنایــع  جایــگاه  و 
در ســطح کشــور را نتیجــه مدیریــت 
ــی  ــراث فرهنگ ــر کل می ــته مدی شایس
اســتان کرمــان و کار تیمــی کارکنــان 
کل  مدیــر  برشــمرد.  کل  اداره  ایــن 
هماهنگــی امــور اســتان های میــراث 
ــه  ــت رو ب ــن حرک ــد ای ــه بای ــان اینک ــا بی ــی ب فرهنگ
ــا شــتاب بیشــتری ادامــه یابــد، خاطرنشــان  رشــد ب
کــرد: کار تیمــی میــان مدیــر کل و معاونــان و ســایر 
ــان ــتان کرم ــی اس ــراث فرهنگ ــان اداره کل می  کارکن

می تواند به عنوان یک الگو محسوب شود. مهر

ــوان  ــه عن ــژه ب ــای وی ــا خودروه ــر ب در کل اســتان، 25 نف
ــن  ــه مهم تری ــد ک ــت می کنن ــگری فعالی ــی گردش تاکس
مســیرهای تــردد ایــن تاکســی ها بناهــای تاریخــی شــهر 

ــزد اســت.  ــزد و همچنیــن محــدوده تفــت و ســر ی ی
مدیــر شــرکت تاکســی گردشــگری اســتان یــزد بــا اعــام 

ــگری در  ــی گردش ــت: تاکس ــر گف ــن خب ای
اســتان بــا هــدف ســاماندهی و بهبــود 
صنعــت گردشــگری و همچنیــن هماهنگــی 
ــدازی شــده  حمــل و نقــل گردشــگری راه ان

ــت.  اس
جــال دهقــان بــا بیــان اینکــه شــرکت 
تاکســی گردشــگری، حلقــه مفقــوده ای 

ــرد:  ــار ک ــوده اســت، اظه در صنعــت گردشــگری اســتان ب
ــزد ســومین اســتان گردشــگرپذیر  ــه ی ــه اینک ــا توجــه ب ب
ــه  ــد ب ــت تاریخــی وســیعی اســت، بای کشــور و دارای باف
نــاوگان خــاص گردشــگری مجهــز شــود. دهقــان بــا اشــاره 
ــرد:  ــح ک ــدگان تاکســی گردشــگری تصری ــه شــرایط رانن ب

راننــدگان پــس از اتمــام دوره آموزشــی ویــژه کــه از ســوی 
ــزار  ــی« برگ ــد محل ــوان دوره »بل ــا عن ــی ب ــراث فرهنگ می
می شــود، کارت و گواهینامــه می گیرنــد و همچنیــن از 
ســازمان حمل ونقــل اســتان هــم بایــد گواهــی تأییــد صــادر 
ــوارد  ــن م ــر ای ــاوه ب ــدگان ع ــرد: رانن ــد ک ــود. وی تاکی ش
تاریخــی  طبیعــی،  ظرفیت هــای  از   بایــد 
اطاعاتــی  هــم  اســتان  اکوتوریســتی  و 

باشــند.  داشــته 
ــوان تاکســی مــورد  ــه  عن ــه ب ــی ک خودروهای
اســتفاده قــرار می گیرنــد، بــه  جــز خــودروی 
 پرایــد کــه مشــکات عدیده ای داشــته اســت 
ــواع  از تولیــدات داخلــی همچــون ســمند، ان
ــان  ــال تولیدش ــه س ــه  طوری ک ــت؛ ب ــژو اس ــواع پ ون و ان
ــادی نداشــته  ــر برگشــته و کارکــرد زی ــد ســال اخی ــه چن ب
ــه  ــته ب ــی ها بس ــن تاکس ــرخ ای ــد: ن ــند. وی می گوی باش
ــه شــرکت  ــر اســت ک ــوع مســیرها متغی ــوع خــودرو و ن ن
تاکســی گردشــگری قــرار اســت آن را تعییــن کنــد.  میــراث

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای وحید امیری دارای شناسنامه شماره ۱006به شرح دادخواست به کاسه 4540/95 از این دادگاه در خواست 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد تقی امیری بشناسنامه ۱5 در تاریخ 95/4/29   

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و3 پسر و  یک دختر  

۱- زهره بکائی جزی - ش ۱566  همسر متوفی 2- ماه منظر امیری - ش 59  فرزند دختر  3- حمید رضا 

امیری – ش 309  فرزند پسر  4- وحید امیری – ش ۱006 -  فرزند پسر 5- امین امیری - ش 22فرزند پسر  و 

ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا 

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

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 26306/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از این دادگاه در  آقای حسین اسماعیلی دارای شناسنامه شماره 34به شرح دادخواست به کاسه 4572/95 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیف اله اسماعیلی پنارتی بشناسنامه 34 

در تاریخ 72/۱/۱2   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 پسر و  

یک دختر  ۱- حسین اسماعیلی پنارتی - ش 4  فرزند پسر 2- علی اسمعیلی - ش ۱20 فرزند پسر  3- رباب 

اسماعیلی پنارتی – ش ۱  فرزند دختر  و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 

پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه بهدادگاهتقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 26292/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای هاجر میرزائی دارای شناسنامه شماره 45به شرح دادخواست به کاسه 4580/95 از این دادگاه در خواست 

تاریخ  در   352۱0 جونیبشناسنامه  قلع گری  علی  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر 

95/6/۱3   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به زوجه و پدر و فرزند  

۱- هاجر میرزائی - ش 45  زوجه متوفی 2- محمد علی قلع گری جونی - ش 5  پدر متوفی   3- زهرا  قلع 

گری جونی – ش ملی  ۱27536778۱  فرزند دختر  و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه بهدادگاهتقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 26296/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهره کدخدائی الیادرانی دارای شناسنامه شماره 35945به شرح دادخواست به کاسه 4554/95 از این شورا 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایران کدخدائی الیادرانیبشناسنامه 23708 

در تاریخ 95/6/8   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  ۱- بتول 

کدخدائی الیادرانی - ش ۱5  فرزند  2- عصمت کدخدائی الیادرانی - ش 865  فرزند    3- زهره کدخدائی 

الیادرانی – ش  35945 فرزند 4- پروین کدخدائی الیادرانی- ش 35946   فرزند  و ال غیر اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بهشوراتقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 26324/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای احمد چم حیدری نجف آبادی دارای شناسنامه شماره 97۱به شرح دادخواست به کاسه 4556/95 از این 

شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایمان حیدریبشناسنامه 9 در تاریخ 

95/7/23   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  ۱- علی حیدری  

- ش ش 7247536-۱27  پسر متوفی  2- فاطمه حیدری - ش ش 64888602-۱27 دختر متوفی    3- زهرا 

حق منش – ش ش  24635  همسر متوفی 4- فاطمه ابطحی حسین اصفهانی -ش ش ۱09۱   مادر متوفی 

5- احمد چم حیدری نجف آبادی – ش ش 97۱- پدر متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

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

یک ماه بهشوراتقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 26298/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مرتضی جوکار سمسوری دارای شناسنامه شماره ۱2به شرح دادخواست به کاسه 4557/95 از این شورا در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه تقیان سمسوریبشناسنامه 75 در تاریخ 

94/5/25   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  ۱- مرتضی جوکار 

سمسوری - ش ش ۱2  فرزند متوفی  2- رسول جوکار سمسوری - ش ش 7  فرزند  متوفی    3- اشرف جوکار 

سمسوری – ش ش  7 فرزند  متوفی 4- عفت جوکار سمسوری -ش ش 8 فرزند متوفی و ال غیر اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بهشوراتقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 26326/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این شورا در  از  به کاسه 4537/95  آقای محمد رضا رهگذر دارای شناسنامه شماره 828به شرح دادخواست 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ملوک درخشنده پور بشناسنامه 596 در تاریخ 

95/7/9   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  ۱- محمد رضا 

رهگذر - ش ش 828  فرزند متوفی  2- رویا  رهگذر- ش ش 74  فرزند  متوفی    3- شیدا رهگذر – ش 

ش  492  فرزند  متوفی 4- محمد حسین رهگذر -ش ش 655  همسر متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه بهشوراتقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 26325/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمود کریمی دارای شناسنامه شماره 239به شرح دادخواست به کاسه 4528/95 از این دادگاه در خواست 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه مرادیان بشناسنامه ۱85 در تاریخ 94/5/3۱   

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5 دختر  و 5پسر ۱- نرگس 

کریمی - ش 7268۱  فرزند دختر 2- پروانه کریمی - ش ۱494  فرزند دختر  3- مهری کریمی – ش 393  

فرزند دختر  4- توران کریمی – ش 9۱0 -  فرزند دختر 5- فاطمه کریمی - ش 560 فرزند دختر 6-اصغر 

کریمی- ش 72682 – فرزند پسر 7- محمود کریمی- ش 239 – فرزند پسر  8- احمد کریمی- ش ۱32 – 

فرزند پسر 9- قاسم کریمی- ش 3۱8 – فرزند پسر  ۱0-علی کریمی- ش ۱025 – فرزند پسر و ال غیر اینک 

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

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

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 26337/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای کریم خمسه عشری دارای شناسنامه شماره 293به شرح دادخواست به کاسه 4577/95 از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی خمسه عشری بشناسنامه 22۱67 

در تاریخ 95/5/29   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و 

6 پسر و 2 دختر ۱- توران مکاریان پور - ش 875  همسر متوفی 2- زهرا خمسه عشری - ش 33767  فرزند 

دختر  3- زهره خمسه عشری – ش ۱253  فرزند دختر  4- حسین خمسه عشری – ش 33776-  فرزند پسر 

5- کریم خمسه عشری - ش 293 فرزند پسر 6- حبیب اله خمسه عشری - ش 925 – فرزند پسر 7- اصغر 

خمسه عشری - ش  44۱۱2 – فرزند پسر  8- اکبر خمسه عشری - ش ۱255 – فرزند پسر 9- حسن خمسه 

عشری - ش 2076 – فرزند پسر  و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در 

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

آگهی ظرف یک ماه بهدادگاهتقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 26288/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای احمد توکلی دارای شناسنامه شماره 23به شرح دادخواست به کاسه 4542/95 از این دادگاه در خواست 

   95/3/2 تاریخ  در   9 بشناسنامه  توکلی  فردوس  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 دختر و6 پسر ۱- فاطمه 

توکلی دارگانی - ش 3۱8  فرزند دختر 2- زهره توکلی دارگانی - ش ۱9  فرزند دختر  3- زهرا توکلی  – ش ۱059  

فرزند دختر  4- محمود توکلی – ش ۱۱0۱-  فرزند پسر 5- احمد توکلی - ش 23 فرزند پسر 6- حمید رضا 

توکلی - ش 7 – فرزند پسر 7- علیرضا توکلی - ش  2۱ – فرزند پسر  8- حسن توکلی - ش 27 – فرزند پسر 

9- حسین توکلی دارگانی - ش 24 – فرزند پسر  و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 

یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه بهدادگاهتقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 26290/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهره آیتی دارای شناسنامه شماره ۱399به شرح دادخواست به کاسه 4562/95 از این دادگاه در خواست 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عطاء نقاش زرگر اصفهانی بشناسنامه 280 در تاریخ 

94/2/6   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 فرزند پسر و 

3 دختر ۱- علیرضا آیتی سجز ئی - ش 38  فرزند پسر 2- محمد رضا آیتی - ش ۱36۱  فرزند پسر  3- زهرا 

آیتی  – ش ۱530  فرزند دختر  4- زهره آیتی – ش ۱399-  فرزند دختر  5- فاطمه آیتی سجزه ئی - ش ۱362 

فرزند دختر و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه 

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

ماه بهدادگاهتقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 26305/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای خسرو شادکامی دارای شناسنامه شماره ........به شرح دادخواست به کاسه 453۱/95 از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کریم شادگامی بشناسنامه 2796 در تاریخ 

95/7/۱3   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و 3 پسر 

و یک دختر ۱- مریم شادکامی سیس - ش 62۱  فرزند دختر 2- فرامرز شادکامی - ش ۱۱52  فرزند پسر  3- 

منوچهر شادکامی سیس  – ش 3207۱  فرزند پسر  4- خسرو شادگامی – ش ۱9374-  فرزند پسر  5- آزاده 

مهدی زاده - ش 352 همسر متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 

پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه بهدادگاهتقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 26303/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم ام البنین حسینی تمیارتی دارای شناسنامه شماره 9به شرح دادخواست به کاسه 455۱/95 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید حسن حسینی تمیارتی بشناسنامه 4 

در تاریخ 3/26/   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 دختر و 

یک پسر و همسر ۱- ام البنین حسینی تمیارتی- ش 9  فرزند دختر 2- اشرف آغا حسینی تمیارتی- ش ۱  فرزند 

دختر  3- زینب حسینی تمیارتی – ش 355  فرزند دختر  4- سید اکبر حسینی تمیارتی– ش 24-  فرزند پسر  

5- سکینه عباسی اسفینائی - ش 2 همسر متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه بهدادگاهتقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 26302/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی مزایده پرونده های اجرایی کالسه 86/4201 الی 86/4203
تمامت ششدانگ یکباب خانه به پاک ثبتی ۱/926 واقع در کارالدان بخش نه ثبت اصفهان به مساحت 26۱  متر 

مربع که طبق اعام دفتر اماک قبل از تفکیک در صفحه 356 دفتر 224 اماک بشماره ثبت 23086 بنام آقای 

حسین نصر اصفهانی سابقه ثبت و صدور سند مالکیت داشته است سپس با موافقت بانک و بموجب صورت 

مجلس تفکیکی شماره ۱870-84/3/8 مورد تفکیک واقع و پاکهای ۱۱79 الی ۱۱84 فرعی از آن مجزی گردیده که 

پاک های ۱/۱۱82 و ۱/۱۱83و پارکینگ اختصاصی یافته به پاک ۱/۱۱82 تحت شماره ۱/۱۱84 منجر به صدور سند 

مالکیت بنام حسین نصر اصفهانی نامبرده گردیده و حدود و مشخصات آن عبارت است از ۱- حدود و مشخصات 

پاک ۱/926 : شماال بطول ۱۱/45  متر درها و پنجره ها و دیواریست بشارع شرقا بطول 23/30 متر دیوار بدیوار 

خانه  محمد علی نصر اصفهانی از پاک ۱/634 باقیمانده جنوبا اول بطول ۱0/75 متر دیواریست به پاک ۱/742 

دوم بطول 0/40 متر دیواربدیوار پاک ۱/284 غربا اول و دوم بطولهای ۱6/05 متر و 6/30 متر بترتیب دیوار بدیوار 

پاکهای ۱/284 و ۱/749 مجزی شده از پاک ۱/273 سوم بطول 0/70 متر دیواریست بشارع و حقوق ارتفاقی 

ندارد 2- حدود و مشخصات آپارتمان پاک ۱/۱۱82 بمساحت ۱44/85 متر مربع که در صفحه 68 دفتر 296 اماک 

بشماره 38۱03 سابقه ثبت دارد: شماال اول بطول 3/95 متر خط مستقیم مفروض است به قسمتی که در تعرض 

کوچه قرار خواهد گرفت دوم در سه قسمت که قسمت اول شرقی و دو قسمت غربی است بطولهای 2/63 متر و 

۱/97 متر و 2/63 متر درها و دیواریست به راهرو و راه پله مشاعی ۱۱80 فرعی سوم بطول 5/56 متر خط مستقیم 

مفروض است به قسمتی که در در تعرض خیابان قرار خواهد گرفت شرقا بطول ۱2/45 متر دیواریست به دیوار پاک 

۱/634 جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم شرقی است بطولهای 7/5 متر و ۱/98 متر 3/9۱ متر که قسمت اول 

در بها و پنجره است به قسمت دوم دیوار و قسمت سوم پنجره ایست کا به حیاط مشاعی پاک ۱۱79فرعی غربا 

بطول ۱4/43 متر دیواری است به دیوار پاک ۱/284 و 749 /۱ و حقوق ارتفاقی طبق قانون تملک آپارتمانهاست 

3- حدود و مشخصات اپارتمان پاک ۱/۱۱83 بمساحت ۱54/30 متر مربع که در صفحه 7۱ دفتر 296 اماک 

بشماره 38۱04 سابقه ثبت  دارد: شماال اول بطول 3/95 متر خط مستقیم مفروض است بفضای قسمتی که در 

تعرض کوچه قرار خواهد گرفت دوم در سه قسمت که قسمت اول شرقی و قسمت دوم غربی بطولهای 2/57 متر و 

3 متر و 2/57 متر دیوار و درب و دیواریست به راهرو و راه پله مشاعی پاک ۱۱80 فرعی سوم بطول 5/55 متر خط 

مستقیم مفروض است به فضای  قسمتی که در تعرض کوچه قرار خواهد گرفت شرقا بطول ۱2/45 متر دیواریست 

به فضای دیوار پاک ۱/634 جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم شرقی است بطولهای 2/3۱ متر و 7/5 متر و 

۱/98 متر و 3/9۱ متر که قسمت اول دربها و پنجره است قسمت دوم دیوار و قسمت سوم پنجره ایست کا به حیاط 

مشاعی پاک ۱۱79 فرعی غربا بطول ۱4/43 متر دیواری است به دیوار پاک ۱/284 و ۱/749 و حقوق ارتفاقی طبق 

قانون تملک آپارتمانهاست . و طبق اعام کارشناس رسمی دادگستری مورد مزایده بصورت یکباب خانه بمساحت 

26۱ متر مربع در دو طبقه که متشکل از دو واحد مسکونی مستقل در طبقه همکف و اول می باشد و آپارتمان طبقه 

همکف بشماره پاک ۱۱82 فرعی بمساحت ۱44/85 متر مربع که طبق سوابق استفاده از پارکینگ پاک ۱۱84 

فرعی و حیاط مشاعی پاک ۱۱79 فرعی باین واحد اختصاص دارد و آپارتمان طبقه اول بشماره پاک ۱۱83 فرعی 

بمساحت ۱54/34 متر مربع که فاقد پارکینگ می باشد و ساختمان مذکور با مصالح ساختمانی متعارف بنا شده 

با اسکلت فلزی و دیوارهای آجری و سقفها طاق ضربی  و آجر و نمای داخل سفید کاری با نقاشی و کاغد دیواری 

و پنجره های خارجی از جنس آلومینیوم و دربهای داخلی چوبی و کف پوشها موزائیک و کابینت آشپزخانه ها فلزی 

و دیوارهای داخل کاشی کاری  و کف سرامیک و سیستم گرمایش بخاری گاز سوز و سیستم سرمایش کولر آبی و 

هر دو آپارمان دارای اشتراکات  آب و برق و گاز جداگانه می باشد ، ملکی آقای حسین نصر اصفهانی فرزند رمضان 

به شماره شناسنامه 40 صادره حوزه 7 اصفهان متولد ۱323 ساکن اصفهان خیابان آتشگاه منارجنبان کوی حجت 

پاک 44 که طبق اسناد رهنی شماره ۱53544-84/9/30 و ۱53545 -84/9/30 و ۱50838-82/۱/20 تنظیمی 

دفتر اسناد رسمی شماره 7 اصفهان در رهن بانک صادرات اصفهان قرار گرفته است از ساعت 9 الی ۱2 روز شنبه 

مورخه 95/۱0/4 در محل اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان واقع در خیابان فردوسی جنب بانک کشاورزی به 

مزایده گذارده می شود و مزایده از مبلغ پایه 5/2۱2/۱00/000 )پنج میلیارد و دویست و دوازده میلیون و یکصد هزار 

ریال ( قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت 

پیشنهادی فروخته خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوطه به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب 

با حق اشتراک و مصرف در صورتیکه مورد مزایده دارای آنها باشد ونیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 

حق بیمه و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد  به عهده برنده مزایده می 

باشد ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 

مزایده مسترد می گردد ضمنا طبق اعام بستانکار در  مورد مزایده تا تاریخ 95/۱0/۱5  بیمه می باشد این آگهی در 

یک نوبت در روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان در تاریخ 95/9/2 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز 

مزایده به روز بعد موکول می گردد

تاریخ انتشار: 95/9/2 

تاریخ مزایده:95/۱0/4

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان اکبرپور مقدم 63۱/م الف

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: عباس  نام خانوادگی: قهرمانی  نام پدر: فرامرز شغل : آزاد  نشانی محل اقامت: 

آزاد      : شغل  علی   مانده   : پدر  نام  خانوادگی:مبینی   نام  نام:مجید    له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول 

نشانی محل اقامت:آران و بیدگل – امامزاده قاسم کوی 6 دستگاه بنیاد شهید محکوم به:به موجب رای شماره 

68۱تاریخ94/۱0/22حوزه 2  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل  که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

محکوم است به:پرداخت مبلغ هشت میلیون و هشتصد هزار ریال در وجه یک فقره چک به شماره 788080مورخ 

9۱/۱/3۱ عهده بانک سپه شعبه طایی بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیرو تادیه از تاریخ سر رسید و 

هزینه دادرسی در حق مجید مبینی رای صادره غیابی و هزینه اجرا نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه است.

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

روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 

استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 

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

شماره5/22/95/5۱۱/ م الف دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون آقای علی فیض مند  فرزند حسین  مالک ششدانگ پاک ۱5۱90/4۱269 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با 

تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت ششدانگ پاک مزبور 

که در صفحه 524 دفتر 479 ذیل ثبت 96809 بنام نامبرده ثبت و سند به شماره مسلسل 688364- د/9۱ صادر و 

تسلیم گردیده است و بموجب سند انتقال شماره 9888 مورخه 92/۱0/۱4 دفتر ۱90 اصفهان  به نامبرده انتقال یافته 

است و اعام نموده بعلت جابجائی مفقود شده و در خواست صدور سند المثنی نموده  طبق تبصره یک اصاحی 

ماده ۱20 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 سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره 

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

و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 26550/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان روح ا... صالحی راد  دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت رحیم بوربور به مجتمع 

شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی شورای حل اختاف به کاسه 

3/538/95 ثبت و برای تاریخ 95/۱0/23 ساعت 9/30 صبح  وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق 

الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی 

مراتب به نامبرده اباغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 

رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله 

اباغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

شماره : ۱3/2/95/486/م الف رئیس شورای حل اختاف  شعبه سوم حقوقی  آران و بیدگل عباسعلی دهقانی 

فعالیت 25 تاکسی گردشگری در استان یزدمرمت بازار تاریخی کرمان، یکی از پروژه های موفق میراث فرهنگی

حتما بخوانید!
خانه های تاریخی کاشان
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جدول کلمات متقاطع - شماره 31
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

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

1- نام وزیر دارایی ونزوئال
لمان - گندزدایی - از محصوالت صادراتی ایران 2- رود مقدس آ

3- هیکل - لباس نازک بافت و سفید و ظریف - گیاه
4- در یوزه گر - ماده بیهوشی - از شهرهای کردستان که قرار است 

به زودی در آنجا منطقه ویژه اقتصادی تأسیس شود.
5- از تک رقمی ها - ندا داده شده - آبله ای که بر اثر سوختن روی 

پوست ایجاد می شود
6- ضربان بازی های المپیک 2008 - مردن بر اثر حادثه - دختر 

کارتونی - آفت گیاه
7- آنچه فروریزد - نوعی کفش و پنجره - خرید و فروش

8- روز آینده - غذای نیمروز - افزونه پول
9- طریق - برج معروفی در شیکاگو که در سال 1973 به بهره برداری 

رسید و جالب اینکه این برج در مقابل توفان های بسیار شدید به 
هر طرف 90 سانتیمتر خم می شود - از جمله 6 کشور شورای همکاری 
خلیج فارس که نیمی از ذخایر اثبات شده نفت اوپک را در اختیار دارد

10- مخفف »یوغ« به معنای طوقه اسارت - گشوده - کله - نوعی 
پارچه براق

11- جاری و روان - کشوری در منتهی الیه شمال غربی آفریقا - ناشنوا
12- سازمان هواپیمایی جهانی - غزال و مارال - ناسیونال

13- کشوری با نرخ رشد اقتصادی 11/1 درصد که رتبه سوم را در 
جهان داراست - موش خرما - بنیانگذاری
14- خوب - حمام اتومبیل - بدل از وضو

15- کتابی به قلم »پل. ام.سویزی«، اقتصاددان آمریکایی متولد 
1910 میالدی

1- اقتصاددان نروژی متولد 1895 میالدی که جایزه علوم 
اقتصاد را دریافت کرد - شکم بند طبی

2-طردشده - اسب آزموده مناسب حمله - اشعه مجهول
3-اندک و ناقص - تکه های دنبه سرخ شده - ماورا

4-قله زاگرس - الیه ای روی دندان - آوای صاف و روشن 
هنگام خواندن

5-شبیه و مثل - دارای خاصیت سایندگی - از ویتامین ها
لمانی - حرف فاصله - خوشگوار - بدون  6-تصدیق آ

عقیده
 7-توسعه یافته - عموی حضرت ابراهیم)ع( - مرتبه 

و دفعه
8-زه کمان - روزنامه ای در مصر - منفک

 9-بخشنده - اجاره خانه - شهری در استان سیستان 
و بلوچستان

10-سرخ رگی که از بطن چپ قلب خارج می شود - منزل - 
سودای ناله - آزمندی

11-گرفتنی از هوا - آهنگساز مشهور یونانی - عالم 
فرشتگان

12-داستان کوتاه - آسودگی - پدر ترکی
13-شانس - دیوار قلعه - گذرگاه

14-پیچک - نام کوه طور - پیرو حضرت موسی)ع(
15-عریان - از اصلی ترین منابع درآمدزایی در قبرس

عمودیافقی

پیامبر صلى اهلل علیه و آله:

 َو َنجاٌح.
ٌ

زِق َو الَحواِئِج َفِاّنَ الُغُدّوَ َبَرَکة باِکروا فى َطـَلَب الّرِ

در پى روزى و نیازها، سحرخیز باشید؛ چرا که حرکت در آغاز 

روز، ]مایه[ برکت و پیروزى است.

نهج الفصاحه، ص 371، ح 1078

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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ن در امامزاده شاهکرم اصفهان - عکس از ایرنا تعزیه روز اربع�ی

پاسخ جدول شماره 36 سودوکو

حوادثسالمت 

 درد دندان و بوی بد دهان 

را از بین ببرید
مشــکالت دندانــی بســیاری 
ــد  ــه می توانی ــود دارد ک وج
طبیعــی  روش هــای  بــا 
آن هــا را درمــان کنیــد؛ بــرای 
طبیعــی ای  مــواد  مثــال 
ــا  ــد ب ــه می توانی ــتند ک هس
ــبو  ــان را خوش ــا دهانت  آن ه
و دندان دردتــان را آرام کنیــد. بــا مــا همــراه شــوید تــا 

با این روش های طبیعی آشنا شوید.
 امــروزه بــازار مملــو از خمیردندان هــا و دهان شــویه های 
لوریــل  ســدیم  ماننــد  شــیمیایی  مــواد  حــاوی 
ــان  ــاک در ده ــای دردن ــه زخم ه ــت ک ــولفات اس س

ایجــاد می کنــد. 
ــم  ــار بگذاری ــن مــواد را کن ــر اســت اســتفاده از ای بهت
ــه  ــی از جمل ــاده طبیع ــاوی م ــی ح ــه محصوالت و ب

ــم. ــان روی بیاوری گیاه
 از طرفــی ایــن روزهــا خمیردنــدان و دهان شــویه های 
ــاده  ــه دارای م ــورد ک ــم می خ ــه چش ــز ب ــادی نی زی
طبیعــی اســت. بعضــی از گیاهانــی کــه در ایــن 
ــادی   ــت زی ــود، قابلی ــتفاده می ش ــا اس خمیردندان ه

ــد از:   ــه عبارتن ــد ک ــری دارن ــردن باکت ــن ب در از بی

آلوئهورا  
ــه  ــه ورا را ک ــرگ آلوئ ــود در ب ــت ژل موج ــی اس کاف
سرشــار از ویتامیــن E اســت بــه قســمت های موثــر 
بمالیــد تــا در کمتریــن مــدت مشــکل برطــرف شــود.

  درماندرددندانباروغنمیخک
 روغــن میخــک را بــه دندانــی کــه درد می کنــد 
بمالیــد؛ امــا بــه خاطــر داشــته باشــید کــه تســکین 
ــه  ــد ب ــریع تر بای ــه س ــر چ ــت و ه ــت اس درد، موق

ــد.  ــه کنی ــک مراجع دندانپزش
روغندرختچایبرایپوسیدگیدندان  

ایــن روغــن بیماری هــای متعــددی از جملــه بیمــاری 
ــد. کافــی  ــدان را برطــرف می کن لثــه و پوســیدگی دن
ــه آب ولــرم اضافــه    اســت چنــد قطــره از روغــن را ب

و غرغره کنید. 
برطــرف را لثههایتــان التهــاب کاالنــدوال،   

میکنــد
ــوردن  ــردن از خ ــذت ب ــع از ل ــب مان ــای ملته لثه ه
اســت؛ امــا بــا غرغــره کــردن دمنــوش ایــن گل 
ــرای  ــد. ب ــرف کنی ــدان را برط ــاب دن ــد الته می توانی
پیشــگیری از بازگشــت بیمــاری بــه دندانپزشــک 

ــد. ــه کنی مراجع
چریش،بویبددهانتانراازبینمیبرد  

بــرای برطــرف کــردن بــوی دهان بــه جای اســتفاده از 
ــه احســاس ســوزش و خشــکی  دهان شــویه هایی ک
چریــش  برگ هــای  می کنــد،  ایجــاد  دهــان   در 

را بجوید. 
نعنــا،ازدیگــرمــوادطبیعــیبرایخوشــبوکردن  

است دهان
ــت  ــدد یاف ــوالت متع ــی در محص ــاده طبیع ــن م ای
چنــد  از  محلولــی  بــا  اســت  کافــی  می شــود. 
ــا  ــد ت ــره کنی ــرم غرغ ــا و آب ول ــن نعن ــره از روغ قط

باکتری هــای بــو از بیــن بــرود.
مریمگلیبرایدرمانالتهابلثه  

ــه  ــاب لث ــع الته ــرای رف ــوش ب ــن دمن ــیدن ای نوش
ــت. ــد اس مفی

ــه را  ــاه، درد و ورم لث ــن گی ــی ای ــت ضدالتهاب خاصی
برطــرف می کنــد.

ــودرد  ــع گل ــرای رف ــاه ب ــن گی ــا ای ــردن ب ــره ک غرغ
ــد  ــز مفی ــان نی ــوع ده ــوی نامطب ــان و ب ــم ده  زخ

است.

ازدواج برای طالق!
 در میــان ده هــا مراجعه کننــده بــه مجتمــع قضایــی ونــک

زن  بــود.  عجیــب  قــدری  »مریــم«  و  »ناصــر«   پرونــده 
ــد  ــدا بای ــا ابت ــد، ام ــده بودن ــالق آم ــرای ط ــوان ب ــوهر ج و ش
ازدواج می کردنــد! بــرای قاضــی »غالمرضــا احمــدی« کــه 
برخــورد  پرونده هــای مختلــف و گاه عجیــب  بــا  ســال ها 
ــازه ای  ــورد ت ــم م ــالق ناصــر و مری ــود، دادخواســت ط ــرده ب ک
ــه  ــده نشــان مــی داد ایــن زن و شــوهر ب ــود. محتــوای پرون نب
ــود  ــا »نب ــکان ســازش« ی ــود ام ــول همچــون »نب ــل معم دالی
تفاهــم در زندگــی مشــترک« تصمیــم گرفته انــد متارکــه 
ــود از  ــاد، قاضــی را متقاعــد کــرده ب ــه ســالیان زی ــد. تجرب کنن
ــه ای کــه روی عقدنامــه ثبــت شــده اســتعالم بگیــرد.  دفترخان
چنــد روز بعــد نتیجــه اســتعالم نشــان داد هیــچ ســابقه ای از 
ــاال  ــدارد. ح ــود ن ــه وج ــوان در دفترخان ــوهر ج ازدواج زن و ش
ــت در  ــم پش ــر و مری ــاه، ناص ــه آبان م ــرد نیم ــک روز س در ی
ــرای  ــاره ای ب ــدی راه چ ــی احم ــا قاض ــد ت ــر بودن دادگاه منتظ
آن هــا بیندیشــد. زوج جــوان بــر ایــن بــاور بودنــد کــه بــا فــوت 
ــی، ســابقه ثبــت ازدواج آن هــا گــم شــده اســت.  ســردفتر قبل
دلیــل اولشــان وجــود عقدنامــه و دلیــل دومشــان شناســنامه 
 پسرشــان بــود کــه حــاال 10 ســال داشــت. زندگــی ناصــر 
ــا دو ســال پیــش نه تنهــا مشــکل خاصــی نداشــت ــم ت  و مری

بلکــه مــورد عجیبــی هــم در زندگــی آن هــا دیــده نمی شــد تــا 
آنکــه ســر و کلــه خواهــر خالفــکار مریــم پیــدا شــد. »مرضیــه« 
ــدان بیــرون آمــد و کالف زندگــی  بعــد از 5 ســال حبــس از زن
ــی از  ــه دل خوش ــر ن ــد. ناص ــده ش ــوان پیچی ــوهر ج زن و ش
ــال روی  ــن ح ــا ای ــش؛ ب ــه از باجناق ــت و ن ــش داش خواهرزن
حــرف همســرش حرفــی نــزد و چنــد روزی از او پذیرایــی 
کردنــد. ناصــر می دانســت کــه مرضیــه پنهــان از خانــواده بــرای 
شــوهرش پــول و خوراکــی بــه زنــدان می فرســتد، امــا بــاورش 

ــد.  ــه خواهــرش ســرقت کن ــه از خان نمی شــد ک
یــک روز زاغ ســیاه خواهرزنــش را چــوب زد و او را هنــگام 
ــادی  ــن موضــوع باعــث جنجــال زی ــر انداخــت. همی دزدی گی
ــا  ــه ره ــت مرضی ــد. در نهای ــان آم ــه می ــس ب ــای پلی شــد و پ
شــد امــا مریــم را بــا خــودش بــه خانــه مادرشــان بــرد. ناصــر 
ــد  ــت همســرش را بکشــد. معتق ــه من ــود ک ــی نب از آن آدم های
ــش  ــا زن ــردد؛ ام ــودش برمی گ ــرده خ ــر ک ــه قه ــی ک ــود زن ب
برنگشــت و پــدر و پســر یــک ســال تنهــا ماندنــد. چنــد بــاری 
واســطه فرســتاد و بــاز هــم مریــم اهمیتــی نــداد. ناصــر باالخره 
ــه  ــرود؛ امــا او ب ــال همســرش ب راضــی شــد کــه خــودش دنب
 طرفــداری از خواهــر و مــادر مطلقــه اش دعــوا راه انداخــت 
و حتــی ناصــر کتــک مفصلــی از همســایه ها خــورد. همیــن چند 
مــاه پیــش بــود کــه مریــم تمــاس گرفــت و از ناصــر خواســت 
بــه  طــور توافقــی از هــم طــالق بگیرنــد و ناصــر هــم بــا وجــود 
عالقــه بــه همســرش بــه جدایــی رضایــت داد؛ شــاید خــودش 
ــنایی زن  ــرای آش ــوند. ماج ــا ش ــرا ره ــن ماج ــرش از ای  و پس
ــود  ــل بازمی گشــت. ناصــر 19 ســاله ب ــه 13 ســال قب ــرد ب و م
ــی در  ــگام اسباب کش ــار هن ــتین ب ــاله را نخس ــم 18 س و مری
حیــاط خانــه عمــه اش دیــد؛ احســاس کــرد بایــد بــه زن بیــوه 
ــی  ــم بزرگ ــتش زخ ــان روز دس ــد. هم ــک کن ــش کم و دختران
ــه  ــرد ک ــم داشــت دســتش را پانســمان می ک برداشــت و مری
ــگ  ــه ناصــر زن ــه خان ــر ب ــه او دل باخــت. همــان شــب دخت ب
ــود  ــه ب ــربازی رفت ــه  س ــه ب ــر ن ــید. ناص ــش را پرس  زد و حال
و نــه دبیرســتان را تمــام کــرده بــود؛ امــا دلــش را بــه دریــا زد 
و از مریــم خواســتگاری کــرد. همــه چیــز ســریع اتفــاق افتــاد 
ــان  ــا در هم ــت آن ه ــگار سرنوش ــد. ان ــم ازدواج کردن ــا ه و ب
ــال از  ــه 13 س ــک ب ــود. نزدی ــده ب ــا ش ــی جابه ج اسباب کش
ــال  ــدت 11 س ــت و از آن م ــا می گذش ــی آن ه ــن عروس جش
ــاله  ــری 10 س ــد و پس ــرده بودن ــی ک ــوش زندگ ــوب و خ را خ
داشــتند؛ حــاال خــزان زندگــی مشــترک آن هــا فرارســیده بــود. 
قاضــی احمــدی درخصــوص رونــد پرونــده توضیحاتــی بــه زوج 
ــد  ــدارا کنن ــم م ــا ه ــا خواســت ب ــم از آن ه ــاز ه  جــوان داد و ب
و نســبت بــه یکدیگر گذشــت داشــته باشــند. ســپس بــه وجود 
پسرشــان اشــاره کــرد کــه تــا آخریــن روز زندگــی بــه پــدر و مادر 
نیــاز خواهــد داشــت. داشــت از ســختی های تنهایــی و طــالق 
ــرف زد  ــودش ح ــر خ ــن و تحقی ــم از توهی ــه مری ــت ک  می گف
و ناصــر از وابســتگی همســرش بــه خواهــر خالفــکارش. یکــی 
ــد  ــه ضعــف و ایرادهــای هــم اشــاره و شــروع کردن در میــان ب
بــه شــرط و شــروط گذاشــتن. در میــان مشــاجره آن هــا قاضــی 
ــدام  ــچ ک ــرا هی ــت: ظاه ــد و گف ــا آم ــرف آن ه ــان ح ــه می ب
ــا  گــوش شــنوایی نداریــد و بیشــتر بــه طــالق تمایــل داریــد ت
ادامــه زندگــی مشــترک! محتویــات پرونــده هــم توافــق شــما 
ــه  ــد ب ــن حــال شــما بای ــا ای را روی طــالق نشــان می دهــد. ب
دفترخانــه مراجعــه کنیــد و ســند ازدواجتــان را از نــو ثبــت کنیــد 
تــا مدرکــی مبنــی بــر ازدواج شــما وجــود داشــته باشــد کــه مــا 
ــای  ــوهر برگه ه ــم. زن و ش ــادر کنی ــما را ص ــالق ش ــم ط بتوانی
مربوطــه را امضــا کردنــد و از اتــاق خــارج شــدند تــا نامــه دادگاه 
ــد.  ــل بگیرن ــه ازدواج تحوی ــت واقع ــرای ثب ــر شــعبه ب را از دفت
ــه زن  ــم ب ــدی مالی ــا لبخن  امــا پیــش از آن قاضــی احمــدی ب
ــد ــد کنی ــاره عق ــا دوب ــد ت ــه می روی ــاال ک ــت: »ح ــوهر گف  و ش

ــر فرصتــی  روی حرف هــای مــن هــم فکــر کنیــد، شــاید تقدی
دوبــاره بــرای زندگــی مشــترک بــه شــما داده باشــد...«. ناصــر 

و مریــم بــدون آنکــه جوابــی بدهنــد بیــرون رفتنــد.

ــی  ــا بی توجه ــب ب ــه اغل ــای کارشناســان ک ــی از توصیه ه یک
ــتگاه های  ــد دس ــردن از خری ــر ک ــود، صرف نظ ــه می ش مواج

ارزان قیمــت و بی کیفیــت اســت. ایــن موضــوع دربــاره 
دســتگاه های اینترنــت اشــیا نیــز صــدق می کنــد. اگــر قصــد 
ــد دســتگاه های  ــر اســت از خری ــد، بهت ــا را داری ــد آن ه خری

ســاخت چیــن دوری کنیــد.
ــه گســترده DDoS باعــث شــد  ــود کــه حمل ــاه گذشــته ب م
ســایت های زیــادی غیرقابــل  دســترس شــوند. حملــه 
DDoS تازگــی نــدارد؛ امــا نکتــه ای کــه باعــث جلــب 
ــتگاه های  ــا از دس ــتفاده هکره ــد، اس ــان ش ــه کارشناس  توج
ــان از  ــر جه ــادی در سراس ــران زی ــود. کارب ــیا ب ــت اش اینترن
دســتگاه هایی ماننــد تلویزیــون هوشــمند، دوربین هــای 
امنیتــی یــا ترموســتات متصــل بــه اینترنــت اســتفاده 
ــد. بســیاری از ایــن دســتگاه ها سیســتم رمزگــذاری  می کنن

ــن  ــتند. همی ــت هس ــه اینترن ــل ب ــد و متص ــی دارن ضعیف
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــا بتوانن ــا هکره ــده ت ــث ش ــوع باع موض
ــت  ــه دس ــان را ب ــد و کنترلش ــدا کنن ــا را پی ــا آن ه بدافزاره

ــد.  گیرن
بــا وجــود اینکــه در مــاه گذشــته شــاهد هــک دســتگاه های 
ــه  ــه ای ک ــا نکت ــم، ام ــا بودی ــط هکره ــیا توس ــت اش اینترن
ــن  ــی ای ــاختار امنیت ــن س ــر نیافت ــت تغیی ــل اس ــل  تأم قاب
ــط  ــرل توس ــن کنت ــت گرفت ــه دس ــال ب ــتگاه ها و احتم دس
هکرهاســت. محقــق امنیــت ســایبری، راب گراهــام در 
 مطالعــه ای ضعــف موجــود در دســتگاه های اینترنــت اشــیا 
را نشــان داده اســت. در ایــن تحقیــق، گراهــام موفــق 
شــد یــک وب کــم را در عــرض تنهــا 98 ثانیــه پــس از 

نصب شــدنش هــک کنــد. گراهــام بــرای هــک وب  کمی کــه 
ــود و از  ــرده ب ــداری ک ــازون خری ــت 55 دالر از آم ــه قیم ب
ــن  ــع از ای ــه در واق ــرد ک ــتفاده ک ــزار Mirai botnet اس بداف
ــز اســتفاده شــده  ــاه پیــش نی ــزار در هــک گســترده م بداف
دســتگاه های  دربــاره  کــه  مشــکلی  بزرگ تریــن  بــود. 
ارزان قیمــت اینترنــت اشــیا وجــود دارد ایــن اســت کــه بــرای 
افزایــش امنیــت آن کاری از دســت کاربــران ســاخته نیســت. 
اصــوال محصوالتــی کــه در چیــن ســاخته می شــوند، سیســتم  
رمزگــذاری ضعیفــی دارنــد و همیــن امــر باعــث می شــود تــا 
هــدف خوبــی بــرای هکرهــا باشــند. در کل بــرای جلوگیــری 
ــت  ــر اســت از محصــوالت باکیفی از خطــر هــک شــدن، بهت

ــد. اســتفاده کنی

 اینترنت اشیا 
در معرض خطر حمله هکرها

از  یکــی  روســیمف )1993-19۴۶(،  آنــدره  رنــه 
بهتریــن کشــتی گیران تاریــخ جهــان اســت کــه بــه 

ــت. ــده اس ــناخته ش ــز ش ــر نی ــوان بازیگ عن
ــوان  ــه عن ــار او ب ــن آث ــاز بهتری ــزارش پارس ن ــه گ ب
بازیگــر، بــازی در نقــش فزیــک در فیلــم شــاهزاده 

برایــد هیــس بــود.
 بــه دلیــل هیــکل بــزرگ و غول پیکــر آنــدره، مــردم 
جهــان وی را بــه عنــوان هشــتمین عجایــب جهــان 

می شناســند. 
قــد آنــدره ۲٫۲۴ متــر و وزنــش بیــش از ۲۴0 

کیلوگــرم بــود.
 آنــدره در زمینــه ورزش و کشــتی کــج موســوم 
رســید  قهرمانــی  مقــام  بــه  بار هــا   WWF بــه 
اولیــن  عنــوان  بــه  وی  نــام   1993 ســال  در  و 
 کشــتی کــج کار در تــاالر مشــاهیر ثبــت شــده 

است.

ازدلسخنگفتن    
ــی  ــر خیل ــن دیگ ــو؛ ای ــت بگ ــد دل تنگ ــه می خواه ــر چ ه
 ســخت اســت؛ اینکــه مــا حــرف واقعــی خودمــان را بزنیــم
ــک  ــم. ی ــر بپیچی ــه و تظاه ــه طعن ــه آن را در لفاف ــدون آنک ب
رابطــه ســاده امــا عمیــق، دقیقــا از همیــن اصــل از دل 
ــی  ــن حرف ــد ای ــرد. »نکن ــمه می گی ــن سرچش ــخن گفت  س
ــت  ــاوری اس ــن ب ــد«، مهم تری ــت کن ــم او را ناراح ــه می زن ک

ــا از دل می شــود. ــن م ــع از ســخن گفت ــه مان ک
    گوشدادن

ــی رو  ــه حرف ــد ی ــار بای ــد ب ــان؛ »چن ــودای ج ــنیدن از س ش
ــت  ــم حواس ــرف می زن ــی ح ــرا وقت ــم؟«، »چ ــو بزن ــه ت ب
بــه مــن نیــس؟«، »اون کــه همیشــه فقــط منتظــره حــرف 
ــنیده«. ــو را نش ــرف ت ــس ح ــب نی ــه، عجی ــودش رو بزن  خ
ــا  ــل جمله ه ــن قبی ــان از ای ــا شــما هــم در مکالمه هایت حتم
دربــاره کســانی کــه درســت بــه حــرف طــرف مقابــل گــوش 
ــوش  ــا گ ــنیدن ب ــرق ش ــد. ف ــتفاده کرده ای ــد، اس نمی دهن
دادن ایــن اســت کــه شــنیدن فقــط یــک عمــل فیزیولوژیــک 
اســت؛ امــا در گــوش دادن، مــا حــرف طــرف مقابــل را ادراک 
ــران،  ــردن حــرف  دیگ ــع نک ــکان دادن ســر، قط ــم. ت می کنی

ادامــه نــدادن حــرف  دیگــران، ســوال کــردن هرجــا کــه 
ــع  ــن حــرف، در واق ــن شــنیدن و گفت ــه بی ــم، فاصل نفهمیدی

ــتند. ــوش دادن هس ــی گ ــای عمل تکنیک ه
    ناظرخویشبودن

بــه خــودت نــگاه کــن؛ »بــر خویشــتن خویــش ناظــر 
ایجــاد  بــرای  کــه  اســت  مهارتــی  آخریــن  بــودن«، 
مهــارت  ایــن  می پردازیــم.  آن  بــه  بالنــده   گفت وگــوی 
را می تــوان مجمــوع همــه مهارت هــای دیگــر دانســت. بــرای 

عملــی کــردن ایــن مهــارت بــه آگاهــی مــدام نیــاز داریــم. 
    احترامکامل

ایــن عالمــت مخصــوص گفت وگوســت؛ دومیــن مهــارت 
گفت وگــو، »رعایــت احتــرام کامــل« اســت. احتــرام بــه 
ــه  ــه ک ــری را آنگون ــه دیگ ــت ک ــای آن اس ــه معن ــری ب دیگ
هســت، بــه رســمیت بشناســیم و حتــی بتوانیــم موقتــا خــود 
را بــه جــای او فــرض کنیــم و تصــور کنیــم کــه اگــر در شــرایط 
مشــابه او بودیــم، شــاید همــان خصوصیــات را می داشــتیم 
ــم. ممکــن اســت آنچــه  ــر و عمــل می کردی و همان طــور فک
ــته  ــت نداش ــد دوس ــر می کنن ــا فک ــد ی ــایرین می گوین را س
ــم.  ــکار کنی ــا را ان ــم مشــروعیت آن ه ــا نمی توانی باشــیم، ام

انسان غول پیکری که هشتمین عجایب دنیا شده است

ـــمـــاره 304 ســـــال دوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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