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| بسیج به معنای الگوی 
وحدت ملی در همه عرصه ها

 صفحه 2

کار ساز فرمان 

له
قا

رم
س فردا، سالروز تأسیس بسیج مستضعفین است. روز 5 آذر 

1358 به فرمان حضرت امام خمینی)ره(، بنیانی نهاده 
که برکات عجیب و غیر قابل تصوری را برای ملت  شد 

ایران به ارمغان آورد. از روزی که واژه بسیج و فرهنگ بسیجی 
پیدا  تغییر  چیز  همه  شد،  اضافه  اسالمی  انقالب  ادبیات  به 
 کرد. هرجا بسیج وارد شد، رنگ و بوی شکوفایی و موفقیت 
کرد.  کارآمدی نمایان شد و امیدها را مضاعف  کارسازی و  و 
فرهنگ بسیجی همه جا، انقالب را پر رنگ و لعاب کرد  و روحیه 
انقالبی، پیروزی های زیادی را در عرصه های مختلف رقم زد. 

بسیج به روز عمل کرد و باید عمل کند. 
مقام معظم رهبری می فرمایند: بسیجی که در سال 58 تشکیل 
شد، نیازهای آن روز را تأمین می کرد- این یک نیاز بود - امروز 
که  مسائلی  می کند.  برآورده  را  دیگری  نیازهای  نوع  بسیج 
امروز مطرح است، آن روز مطرح نبود. امروز بسیج ما در زمینه  
علم، در زمینه  ابتکار، در زمینه  نوآوری، پیشرو است. این هم 
که در آذر ۶۷ مرقوم  هنر امام بود. امام در همین نوشته ای 

 کردند ...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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ویژه های امروز

 انتقاد تند رئیس قوه قضائیه اخبار روز
از رئیس جمهور و رئیس مجلس

 آیت اهلل آملی  الریجانی در سومین همایش فرماندهان بسیج 
کرد: این روزها سؤاالت عجیبی در ذهنم  قوه قضائیه اظهار 

می چرخد؛ دادستان مشهد برحسب تشخیص خودش و 
گرفته ... اطالعات بعضی نهادهای رسمی، تصمیمی 

اجرای تمدید 
 تحریم های ۱۰ ساله 
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نقش جهان زردپوش می شود

 نبرد اندیشه های خوزستانی 
در اصفهان

صفحه 6

کیمیای وطن: گزارش 

| شب تاریک »شب کوک«   
صفحه 5

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریسا�ن

آگهی  برگزاری مناقصه عمومی

روابط عمومی  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 95/9/20

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 95/9/21

دریافت اسناد: سایت اینترنتی 

www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 031-36680030-8

)داخلی 335( 

شرکت  آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص(

مبلغ تضمین )ریال( برآورد )ریال( محل تامین اعتبار موضوع مناقصه شماره مناقصه

275.000.000 5.481.775.936 جاری عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضالب 

منظریه خمینی شهر )با ارزیابی کیفی(

95-3-157

291.000.000 5.807.003.524 جاری  عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضالب 

سطح شهر خمینی شهر )با ارزیابی کیفی(

95-3-158

 رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با هزاران نفر از بسیجیان:

کنش نشان خواهد داد بدانند جمهوری اسالمی ایران حتما در مقابل آن وا

 دولت کنونی آمریکا در قضیه توافق هسته ای تخلف های 
که تازه ترین آن تمدید  متعددی تا االن انجام داده است 

تحریم ده ساله است

کشور به دنبال رقیب سازی برای بسیج هستند  برخی در 



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــل آذرمــاه  ــت گفــت: اوای ــی در جلســه هیئــت دول حجت االســام حســن روحان
ــش  ــکیل ارت ــرای تش ــال 58 ب ــام در س ــرت ام ــان حض ــادآور فرم ــال، ی ــر س ه
ــام راحــل  ــان ام ــن فرم ــی و ســازمان بســیج مســتضعفان اســت. ای  20 میلیون
و پیش بینــی نماینــدگان مجلــس خبــرگان قانــون اساســی در اصــل 151، دولــت 
ــی  ــوزش نظام ــرای آم ــات و فرصت هــای الزم را ب ــه امکان را موظــف می ســازد ک

همــه مــردم فراهــم کنــد.
ــیار  ــدس بس ــاع مق ــتضعفان را در دوران دف ــیج مس ــش بس ــور نق رئیس جمه
ــگ 8 ســاله، بســیج  ــر در جن ــد اگ ــدون تردی ــرد: ب ــد ک ــد و تاکی ارزشــمند خوان

ــت. ــق نمی یاف ــز تحق ــزرگ نی ــای ب ــود، پیروزی ه نب
ــار  ــرد و اظه ــف ک ــی توصی ــدت مل ــوی وح ــای الگ ــه معن ــیج را ب ــی بس روحان
ــت  ــه مل ــا و هم ــب و قومیت ه ــا، مذاه ــه جناح ه ــامل هم ــیج ش ــت: بس داش

ــت. ــران اس ای
روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز مســلمانان در بســیاری از کشــورها از الگــوی 
ــتان  ــن، افغانس ــوریه، یم ــراق، س ــان، ع ــت: در لبن ــد، گف ــروی می کنن ــیج پی  بس
و همــه کشــورهای اســامی کــه بــا معضلــی مواجــه می شــوند، یکــی از الگوهــای 
بســیار کارآمــد بــرای مقابلــه بــا خطــر و دفــاع از کشورشــان، الگوی بســیج اســت.

 رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه دولــت وظیفــه خــود را حمایــت از بســیج 
نیروهــای مســلح و حفــظ وحــدت ملــی کشــور می دانــد، اظهــار داشــت: امــروز 
شــرایط کشــور بــه گونــه ای اســت کــه هــم بــرای اقتصــاد و هــم اخــاق بایــد بیش 
از پیــش تــاش کنیــم و بســیج بایــد در صحنــه اخاق پیشــگام و پیشــقدم باشــد 
و بایــد اخــاق اســامی، محمــدی و علــوی را در زندگــی فــردی و جمعــی جامعــه 

اســامی ایــران بیــش از پیــش متبلــور ســازیم.

روحانی:

بسیجبهمعنایالگویوحدتملیدرهمهعرصهها

حتما بخوانید!
آیت اهلل عبدالکریم موسوی اردبیلی ... پنجشنبه  04  آذرماه   21395

ـــمـــاره  306  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

فرمانکارساز

ادامه از صفحه یک: 
یعنــی آخــر عمرشــان، تقریبــا ده ســال بعــد از آن 
می خواهنــد  طــاب  و  دانشــجویان  از  اول،  نوشــته  
دانشــجو  بســیج  بدهنــد؛  تشــکیل  بســیج   کــه 
اســت  ایــن  نشــان دهنده   ایــن  طلبــه.  بســیج  و 
 کــه نیــازی کــه کشــور بــه روحیــه  بســیجی دارد

جملــه  از  زمینه هــا؛  همــه   بــه  می شــود  مربــوط 
ــت  ــه اس ــای علمی ــرو حوزه ه ــه در قلم ــی ک  زمینه های

و زمینه هایی که در قلمرو دانشگاه هاست.
ــا  ــیجی م ــای بس ــم فض ــه ه ــوزه  علمی ــروز در ح ام
ــار  ــد؛ افتخ ــور دارن ــا حض ــیجی م ــزرگ بس ــای ب علم
ــا  ــاِم ب ــرد. ام ــار می ک ــم افتخ ــام ه ــد. ام ــم می کنن ه
ــه  ــت ک ــن اس ــارم ای ــن افتخ ــت م ــت، می گف آن عظم
یــک بســیجی ام. در دانشــگاه هــم همیــن جــور اســت. 
در دانشــگاه هــم بســیج دانشــجو، بســیج اســتاد، یــک 
پدیــده  پیشــرونده و پیشــرو محســوب می شــود.« 

1390/0۷/22
 آنچــه مکــرر رهبــری فرزانــه بــر آن تاکیــد داشــته 
ــول  ــر اص ــتادگی ب ــری و ایس ــه انقابیگ ــد روحی و دارن
ــیجی  ــگ بس ــای فرهن ــه از ویژگی ه ــت ک ــاب اس انق

محســوب می شــود. 
از شــاخص های مهــم فرهنــگ بســیجی، داشــتن 
ایــن روحیــه اســت کــه  انقابــی اســت؛  روحیــه 
بســیج را از ســایر اقشــار ممتــاز می کنــد. در واقــع 
ــای  ــده گره ه ــت و بازکنن ــکات اس ــال مش ــیج ح بس
ــام و  ــش روی نظ ــع پی ــکننده موان ــزرگ و ش ــور و ب ک
فرمودنــد:  معظــم  رهبــری  چنانچــه  نجات بخــش. 
»فرهنــگ بســیجی اســت کــه می توانــد بــر همــه  
 تحــوالت ایــن کشــور فایــق بیایــد و حرکــت ایــن کشــور 

را تضمین کند.« 1384/0۹/07
آری، بیــداری، حساســیت در حــوادث و فاصلــه گرفتــن 
خــدا  بــه  ایمــان  انگیــزه،  داشــتن  بی تفاوتــی،   از 
و نصــرت الهــی نشــاط و امیــد، تكیه بــر هدایــت الهی و 
اعتمــاد بــه كمــک الهــی از مختصــات فرهنــگ بســیجی 
اســت کــه از ســال 58 تــا بــه امــروز، روزبــه روز از جــای 
ــداری بســیجیان در  ــه پای ــوردار شــده ک بیشــتری برخ
عرصه هــای مختلــف حــق و حقیقــت نشــان از آن دارد. 
ــدت  ــب مجاه ــیج مکت ــب بس ــد: »مکت ــذا فرموده ان ل

معنــوی و مخلصانــه اســت.« 1384/0۶/02 
اکنــون بســیجی، یــک فرهنــگ اســت و ایــن فرهنــگ 
ــی  ــی زندگ ــای اساس ــه  عرصه ه ــودن در هم ــرو ب  پیش
 را بــه جامعــه هدیــه می کنــد. بســیج، مظهر عشــق، ایثار 
ــدت  ــی و مجاه ــان و آگاه ــت، ایم ــداکاری و گذش و ف
و آمادگــی کامــل، بــرای ســربلند کــردن کشــور و ملــت 
اســت کــه بــا صفــا و خلــوص حرکــت می کنــد و منشــأ 
 آفرینــش نیکی هــا و زیبایی هــای ســتودنی اســت 
اخــاص  گفــت  بایــد  کوتــاه  جملــه  یــک  در   و 
و معنویــت بســیجی و ارتبــاط بــا خداســت کــه او را از 

ــد.  ــدا می کن ــه ج بقی
ــراز آن  ــامی و هم ــاب اس ــا انق ــزاد ب ــیج هم  آری، بس
ــت.  ــاب اس ــای انق ــوالت و رخداده ــا تح ــگام ب و هم
ــر از آن اســت کــه تعریــف  بســیج آشــکارتر و معروف ت
شــود. درواقــع واژه ای شــفاف تر و دوست داشــتنی تر 
از آن در ادبیــات رایــج پـــیدا نمی شــود تــا بــدان 

ــردد.  ــف گ توصی
ــد  ــه نیازمن ــتند ک ــده تر از آن هس ــیجیان شناخته ش بس

معرفــی باشــند. 
بدیهــی اســت در فضــای سیاســی و رســانه ای موجــود 
دســتیابی  بــرای  نخبــگان  و  جریان هــا  تکاپــوی  و 
بــه فرصت هــای خدمــت بــه جامعــه و تهدیدهــا و 
ــدون  ــان و ب ــیج همچن ــش روی، بس ــای پی فرصت ه
انقــاب  از  حراســت  در  را  خویــش  نقــش  وقفــه 
ــامی  ــاب اس ــتاوردهای انق ــت از دس ــامی، حفاظ اس
بــا  مقابلــه  فقیــه،  مطلقــه  والیــت  از  پشــتیبانی 
 تهدیدهــا و توطئه هــای گوناگــون دشــمنان و جــذب 
ــن  ــد و در ای ــا می کن ــردم ایف ــاد م ــازماندهی آح و س
مواجــه شــده  نیــز  عمومــی  اســتقبال  بــا   مســیر 
و می شــود. اعتمــاد زایدالوصــف جوانــان و آحــاد مــردم 
در اقشــار مختلــف، بســیجیان را در انجــام وظیفــه 
ســنگین خویــش راســخ تر و ثابت قدم تــر می ســازد؛ 
ــی  ــا و چالش های ــا بی مهری ه ــان ب ــال آن ــن ح در عی
ــل  ــا را تحم ــقانه آن ه ــه عاش ــوند ک ــه می ش ــز مواج نی
ــدد  ــش دم فرومی بن ــدای خوی ــون مقت ــد و چ  می کنن

و بر رسالت خود مصمم تر می شوند.

اخالقحکومتیپیامبر)ص(

سازشناپذیری
صراحــت و قاطعیــت از ویژگی هــای مهــم رهبــران 
اهــداف  و  اصــول  در  هرگــز  آن هــا  اســت.  الهــی 
هرگــز  و  نمی کردنــد  معاملــه  دشــمن،  بــا  کلــی 
نحــوی  بــه  مکتــب  اصــول  نمی شــدند  حاضــر 
از انحــا خدشــه دار شــود. ایــن همــان خصیصــه 
ــی  ــه چشم پوش ــوت ب ــل دع ــازش نا پذیری در مقاب س

از اصــول اســت.
ــران  ــت( در رهب ــت و قاطعی ــت )صراح ــن دو خصل ای
ــام  ــان در اع ــود؛ آن ــده نمی ش ــی دی ــه کل ــی ب غیراله
مواضــع اهــداف خــود غالبــا از روش پنهانــکاری بهــره 
می گیرنــد و صراحــت و قاطعیــت در مواضــع و اهــداف 
را از موانــع پیــروزی خــود بــه شــمار می آورنــد؛ ولــی 
ــی، صراحــت  ــزرگ اله ــران ب ــران و رهب در روش پیامب
در گفتــار و قاطعیــت در عمــل از اصــول سیاســت آنــان 
ــت ــت و قاطعی ــا صراح ــان ب ــی رود. آن ــمار م ــه ش  ب

خــود  ســماوی  برنامه هــای  و  الهــی   آرمان هــای 
ــان  ــراض مخالف ــاده شــنیدن اعت ــرده و آم ــان ک  را اع

و برخورد خصمانه دشمنان بودند.
ــر  ــی)ص(، ب ــد مصطف ــرت محم ــدا حض ــر خ پیامب
اســاس دســتور خداونــد در قــرآن کریــم در برابــر 
آن  ثابــت  ســیره  ایــن  و  ســازش ناپذیر  غیرحــق 

حضــرت بــود.
بــر اســاس آموزه هــای قــرآن کریــم و راه و رســم 
ــر  ــاوه ب ــلمانان ع ــرم)ص(، مس ــر  اک ــی پیامب زندگ
 اینکــه از کنــار آمــدن بــا باطــل و کوتــاه آمــدن از حــق 
 و پیــرو و همــراه جریان هــا شــدن نهــی شــده اند
ــان  ــا آن ــکاری ب ــتمگری و هم ــتمگر در س ــاری س از ی
ــده اند؛  ــع ش ــز من ــان نی ــای ستمگرانه ش در عملکرده

ــع خــاص.  مگــر در مواق
شــاخصه آیــات الهــی در حرمــت یــاری ســتمگر 
ــود  ــوره ه ــی 11۳ س ــه نوران ــتم، آی ــکاری در س و هم
ــان  ــن بی ــا صریح تری ــه ب ــن آی ــد در ای ــت. خداون اس
 و محکم تریــن موضــع، ناســازگاری بــا ســتمگران 
و نفــی تکیــه بــر آنــان را اعــام کــرده و حرمــت یــاری 
ســتمگران در ستمگری شــان را ابــاغ فرمــوده اســت. 
ــتورالعمل های  ــات دس ــی از امه ــر یک ــه، بیانگ ــن آی ای
ــه  ــد هم ــه خداون ــت ک ــام اس ــی اس اجتماعی سیاس
 مســلمانان را از رکــون بــه ســتمگران نهــی کــرده 
و چنیــن عملــی را عیــن فرورفتــن در آتــش قهــر 
الهــی و داخــل شــدن در عــذاب ابــدی معرفــی نمــوده 

اســت.
بیانــات  اوصیــای آن حضــرت در  و  پیامبــر)ص(    
ــن  ــازش ناپذیری را تبیی ــن س ــون، ای ــع گوناگ و مواض
ــک  ــدت از نزدی ــه ش ــدا)ص( ب ــول  خ ــد. رس کرده ان
شــدن بــه درگاه حاکمــان ســتمگر و قدرت هــای جائــر 
ــواب الســلطان  ــد: »ایاکــم و اب ــع کــرده و فرموده ان من
 و حواشــیها فــاّن اقربکــم مــن ابــواب الســلطان 
و حواشــیها ابعدکــم مــن هللا تعالــی«؛ بپرهیزیــد 
ــرا  ــید؛ زی ــلطان باش ــد س ــا کارمن ــزار ی ــه کارگ از اینک
ــی او  ــلطان و حواش ــه درگاه س ــما ب ــن ش نزدیک تری

دورتریــن شــما از خــدای متعــال اســت.
 نیــز فرموده انــد: »مــا قــرب عبــد مــن ســلطان 
اال تباعــد مــن هللا«؛ بنــده ای بــه ســلطان نزدیــک 
دور می شــود. از خداونــد  اینکــه  مگــر  نمی شــود، 

آن حضــرت بــا فضیلت تریــن پیــروان خــود را آن 
ــک  ــه درگاه ســلطان نزدی ــه ب ــرده ک ــی ک کســی معرف
هــم نشــود. ایشــان کمک کننــده بــه ظالــم را در 
ــه همــان ســلطان و  هامــان معرفــی  عــذاب، هــم پای
ــون  ــد: »چ ــر می فرماین ــی دیگ ــد. در حدیث می فرمای
روز قیامــت شــود، منــادی صــدا می زنــد کجاینــد 
ــه برایشــان  ــر کســی ک ــس ه ــان؟ پ ــددکاران ظالم م
دواتــی ببــرد یــا کیســه پولــی را بــرای ظالــم ببنــدد یــا 
ــا  ــا آن ه ــرده باشــد ب ــی برای شــان نویســندگی ک مدت

می شــود.« محشــور 
ــورد  ــه برخ ــا محتاطان ــی کام ــائل نظام ــه در مس البت
ــد؛ ولــی  کــرده و اصــل پیمانــکاری را رعایــت می کردن
ــع  ــان مواض ــی و اع ــداف کل ــرح اه ــا در ط ــخن م س
اصولــی اســت. در ایــن مــورد، بــا صراحــت و قاطعیــت 
کامــل، رســالت الهــی خویــش را ایفــا نموده انــد؛ مثــا 
ــان  ــی جــز خــدای جه ــد و اینکــه خدای مســئله توحی
ــا صراحــت هــر  ــه اتفــاق کلمــه و ب نیســت، همگــی ب
ــن  ــم م ــا لک ــدوا هللا م ــد: »اعب ــر می گفتن ــه تمام ت چ
الــه غیــره.« قــرآن ایــن جملــه را از پیامبرانــی ماننــد 

ــد. ــل می کن ــح و شــعیب نق ــود، صال ــوح، ه ن
چنیــن  پیامبــران  کلــی  برنامــه  دربــاره  قــرآن 
می فرمایــد: »و لقــد بعثنــا فــی کل امــة رســًا ان 

الطاغــوت«؛  اجتنبــوا  و  هللا  اعبــدوا 
مــا بــرای هــر امــت و اجتماعــی، پیامبــری فرســتادیم 
ــتش  ــتید و از پرس ــدا را بپرس ــد خ ــی می گفتن و همگ

بــت اجتنــاب ورزیــد. )نحــل/ 36(

اخبار سیاسی 

خبر سیاسی 

آیتهللاعبدالکریمموسویاردبیلی

دعوتحقرالبیکگفت
آیــت هللا عبدالکریــم موســوی اردبیلــی چهارشــنبه ۳ آذر ۹5 
بــه دلیــل عارضــه قلبــی در بیمارســتان اللــه تهــران دار فانی 

را وداع گفــت.
ــد  ــع تقلی ــی از مراج ــوی اردبیل ــم موس ــت هللا عبدالکری آی
ــس از شــهادت  ــه پ ــود ک ــل ب ــد ســال 1۳04 در اردبی متول
آیــت هللا بهشــتی از ســال 1۳۶0 تــا 1۳۶8 بــه ریاســت دیوان 
عالــی کشــور بــه عنــوان عالی تریــن مقــام قضائــی رســید. 
ــتان های  ــی از بیمارس ــی در یک ــه قلب ــل عارض ــه دلی وی ب

تهــران بســتری شــده بــود.

تذکر31نمایندهدربارهتأسیس

پایگاهدریاییانگلیسدرخلیجفارس
 تعــداد 30 نفــر از نماینــدگان بــه وزرای خارجــه، دفــاع 
و اطاعــات ضــرورت اتخــاذ تدابیــر الزم در قبــال گشــایش 

پایــگاه دریایــی انگلیــس در بحریــن را متذکــر شــدند.
علیرضــا رحیمــی، نماینــده مــردم تهــران، بــه اتفــاق 
 29 نفــر دیگــر از نماینــدگان بــه وزرای خارجــه، دفــاع 
و اطاعــات ضــرورت اتخــاذ تدابیــر الزم در قبــال گشــایش 
پایــگاه دریایــی انگلیــس در بحریــن و اســتقرار نیروهــای 
لجســتیک و نظامــی انگلیــس در منطقــه ای خلیج فــارس 

را متذکــر شــدند.

بیانیهفراکسیونروحانیونمجلس

درحمایتازآیتهللاعلمالهدی
ــه ای  ــی بیانی ــس ط ــون مجل ــیون روحانی  فراکس
ــده ولــی فقیــه در اســتان  ضمــن حمایــت از نماین
خراســان رضــوی از ورود روســای ســه قــوه در 

ــد. ــاد کردن ــی انتق ــئله سیاس مس
ــس شــورای اســامی  ــون مجل فراکســیون روحانی
ــه در  ــی فقی ــده ول ــت از نماین ــه ای را در حمای بیانی

ــد. ــه کردن ــم و تهی خراســان رضــوی تنظی
در بیانیــه ایــن فراکســیون ضمــن دفــاع از جایــگاه 
ــوی  ــان رض ــتان خراس ــه در اس ــی فقی ــا و ول علم
اعــام شــده اســت نبایــد مســئله یــک ســخنرانی 
در حــدی بزرگنمایــی شــود کــه روســای ســه قــوه 
ــان و مــردم  بــه آن ورود کننــد؛ در حالــی کــه جوان
بــا مشــکات معیشــتی دســت و پنجــه نــرم 
ــور  ــکل کش ــن مش ــکاری بزرگ تری ــد و بی می کنن

اســت.

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
ــکر  ــیج را »لش ــیجیان، بس ــر از بس ــزاران نف ــا ه ــدار ب در دی
انقــاب« و »مظهــر مردم ســاالری دینــی« و متکــی بــر 
بصیــرت خواندنــد و بــا تأکیــد بــر لــزوم برنامه ریــزی دقیــق 
و مبتنــی بــر تشــکیل هیئت هــای اندیشــه ورزی بــرای 
ــور  ــور حض ــه منظ ــیج ب ــف بس ــای مختل ــی الیه ه هم افزای
جامعــه عرصه هــای گوناگــون  در  تأثیرگــذار  و   پرقــدرت 
ــار  ــواره در کن ــدا را هم ــی خ ــیجی، یعن ــه بس ــد: روحی  گفتن
ناامیــدی و افســردگی   و همــراه خــود دیــدن و دچــار 
و بن بســت نشــدن؛ بنابرایــن در پاســخ بــه افــراد ضعیف النفس 
»نمی توانیــم«  روحیــه  و  دشــمن  از  تــرس  دچــار  کــه 
شــده اند، می گوییــم بــا اتــکا بــر قــدرت الهــی و بــاور قــدرت 
حضــور مــردم، می تــوان بــر همــه مشــکات فائــق آمــد و از 

هیــچ قدرتــی هــم نهراســید.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در ابتــدای ســخنان خــود 
 راهپیمایــی بــا شــکوه اربعیــن را »پدیــده ای تاریخــی« 
و نشــان دهنده »دســت قــدرت الهــی« خواندند و خاطرنشــان 
کردنــد: در پدیده هــا و خیزش هــای مانــدگار و عظیمــی 
همچــون راهپیمایــی اربعیــن یــا نمونه هایــی نظیــر تســخیر 
ــته از  ــه برخاس ــا ک ــی، ۹ دی 88 و اعتکاف ه ــه جاسوس الن
ــای  ــر ج ــن تر از ه ــد روش ــت خداون ــتند، دس ــات نیس تبلیغ

ــود. ــده می ش ــری دی دیگ
ــردم در  ــی م ــور میلیون ــامی حض ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
پدیــده الهــِی راهپیمایــی اربعیــن را نشــانه »عشــق و جاذبــه 
ــه  ــی ک ــه زائران ــد: ب ــرت« دانســتند و افزودن ــا بصی ــراه ب هم
ــول  ــزرگ شــدند، خوشــامد و زیارت قب ــن کار ب ــه ای ــق ب موف
می گوییــم و از مــردم عــراق کــه ایــن جمعیــت عظیــم را بــا 

ــم. ــکر می کنی ــد، تش ــی و اداره کردن ــت پذیرای محب
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد: برخــی 

ــه  دنبــال محــو یــا تحریــف کــردن پدیــده نورانــی  در دنیــا ب
ــد  ــد ش ــن کار نخواهن ــه ای ــق ب ــه موف ــتند ک ــن هس  اربعی
و قطعــا ایــن نعمــت بــزرگ بــرای ملت هــای ایــران و عــراق 

پایــدار و موجــب ســرافرازی و ســربلندی خواهــد بــود.
از  را  بســیج  ادامــه  در  اســامی  انقــاب  معظــم  رهبــر 
ــمردند  ــامی برش ــاب اس ــگفت آور دوران انق ــای ش پدیده ه
و افزودنــد: امــام بزرگــوار مــا بــا تعلیــم و الهــام الهــی، ایــن 
شــجره طیبــه را پایه گــذاری کــرد و سرنوشــت انقــاب را بــه 

ــپرد. ــان س ــت جوان دس
ــال نســل  ــان در انتق ــداری جوان ــه امانت ــا اشــاره ب ایشــان ب
بــه نســل »روحیــه انقابــی« گفتنــد: بــا وجــود آنکــه جوانــاِن 
ــا  ــد، امــا ب امــروز، دوران انقــاب و امــام)ره( را درک نکرده ان
ــه ای  ــرت، آگاهــی و تجرب ــا بصی ــی و ب ــه انقاب همــان روحی
فراتــر از جوانــان اول انقــاب، در میــدان حضــور دارنــد که این 

ــاب اســامی اســت. نشــان دهنده پیشــرفت انق
ــل  ــوا و عم ــد را تق ــی خداون ــظ همراه ــه حف ــان، الزم ایش
صالــح دانســتند و تأکیــد کردنــد: اگــر لــوازم ایــن همراهــی 
ــدرت  ــر ق ــا 10 براب ــی ب ــی قدرت ــم، حت ــظ کنی ــی را حف اله

ــت. ــد داش ــلط را نخواه ــه و تس ــوان غلب ــز ت ــکا نی آمری
ــج ســرفصل  ــه پن ــاب اســامی ســپس ب ــر معظــم انق رهب
رویه ســازی های  و  برنامه ریزی هــا  در  بایــد  کــه  مهــم 

ــد. ــاره کردن ــد، اش ــرار گیرن ــدی ق ــه ج ــورد توج ــیج م بس
ــرفصلی  ــن س ــرت«، اولی ــه »بصی ــیج ب ــودن بس ــی ب متک
ــد  ــه آن اشــاره کردن ــه ای ب ــت هللا خامن ــه حضــرت آی ــود ک ب
ــرف نیســت؛  ــک حرکــت احساســی ِص ــد: بســیج، ی و گفتن
بلکــه متکــی بــر فهمیــدن، دانســتن و بصیــرت اســت و ایــن 

ــظ شــود. ــان در بســیج حف ــد همچن ــری بای جهتگی
ــاب  ــل انق ــه در اوای ــراد ک ــی اف ــه برخ ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
ــون در  ــا اکن ــد، ام ــی بودن ــور و انقاب ــیار پرش ــامی بس اس

افــراد  ایــن  افزودنــد:  انقــاب قــرار گرفته انــد،  مقابــل 
ــاس  ــر اس ــت ب ــی، حرک ــق دین ــتن عم ــل »نداش ــه  دلی ب
انقــاب« بــا  زاویــه داران  بــا  هم نشــینی  و   احساســات 
ــت در  ــد و در نهای ــامی گرفتن ــاب اس ــادی از انق ــه زی فاصل

ــاب ایســتادند. ــل انق مقاب
ــم  ــیار مه ــرت« را بس ــامی »بصی ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد: علــت تأکیــد مکــرر مــن بــر 
بصیــرت در قضایــای ســال 88 کــه البتــه عــده ای هــم از ایــن 
تأکیــد ناراحــت شــدند، بــه  دلیــل اهمیــت ایــن موضــوع در 

تشــخیص مســیر حــق و باطــل اســت.
ــیج  ــره بس ــودن دای ــترده ب ــه ای گس ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــوان  ــه عن ــیج را ب ــودن بس ــی نب ــت و جناح ــاد مل ــرای آح ب
ــکر  ــیج لش ــد: بس ــد و گفتن ــان کردن ــرفصل بی ــن س دومی
ــم وجــود داشــته باشــد  ــی ه ــر دوگانگ ــاب اســت و اگ انق
ــرا حتــی  ــه  »انقابــی« و »ضدانقابــی« اســت؛ زی آن دو گان

ــرد. ــذب ک ــوان ج ــز می ت ــی« را نی »غیرانقاب
ایشــان بــا تأکیــد بــر لــزوم جــذب حداکثــری افزودنــد: البته 
ــر روش  ــتفاده از ه ــای اس ــه معن ــری ب ــذب حداکث ــن ج  ای
ــاب  ــه انق ــردی ک ــا ف ــاح ی ــر جن ــا ه ــی نیســت؛ ام  و اقدام
را قبــول دارد و در خدمــت انقــاب اســت، بســیج شــامل او 

ــود.  ــم می ش ه
ــد: بســیج  ــر معظــم انقــاب اســامی خاطرنشــان کردن رهب
جــزو هیچ یــک از جناح هــای انقــاب نیســت؛ بلکــه بســیج، 
ــاب  ــداف انق ــمت اه ــه س ــاری ب ــم ج ــان و رود عظی جری

اســامی اســت.
ــای  ــی الیه ه ــزوم »هم افزای ــه ای ل ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــوان ســومین ســرفصل حرکــت  ــه عن ــف بســیج« را ب مختل
ــامل  ــیج ش ــتره بس ــد: گس ــد و افزودن ــان کردن ــیج بی بس
قشــرهای مختلــف مــردم اســت و بایــد ســاز و کار مناســبی 

ــد. ــود آی ــه  وج ــی در آن ب ــی و هم افزای ــرای هماهنگ ب
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در بیــان چهارمیــن ســرفصل 
ــر  ــوع »مظه ــه موض ــر ب ــر و تأثیرگذارت ــور قوی ت ــرای حض ب
مردم ســاالری دینــی و اســامی بــودن بســیج« اشــاره 
ــاالری  ــد مردم س ــور می کنن ــی تص ــد: برخ ــد و افزودن کردن
 دینــی فقــط شــامل حضــور در پــای صندوق هــای رأی 
و انتخابــات اســت؛ در حالی کــه ایــن موضــوع، یکــی از 
ــی واقعــی آن ــی اســت و معن  جلوه هــای مردم ســاالری دین
یعنــی »مــردم، ســاالرِ زندگــی جامعــه خــود بــر اســاس دیِن 

ــام«، هستند.  اس
ــاب  ــم انق ــر معظ ــه رهب ــرفصلی ک ــن س ــن و آخری پنجمی
ــای  ــزوم تشــکیل هیئت ه ــد: ل ــه آن اشــاره کردن اســامی ب

ــود. ــیج ب ــه بس ــطح رأس و بدن ــه ورز در دو س اندیش
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای گفتنــد: وظیفــه ایــن هیئت هــای 
اندیشــه ورز در الیه هــای مختلــف بســیج، طراحــی بــرای 
مأموریت هــای مختلــف اعــم از جنــگ ســخت و جنــگ نــرم 

و ســازندگی و خدمات رســانی اســت. 
ایشــان، ایــن پنــج فصــل را بــرای تکامــل و ثمردهــی مــداوم 
ــد:  ــد کردن ــتند و تأکی ــروری دانس ــیج ض ــه بس ــجره طیب ش
ــه عمــل و واقعیــت اســت و بایــد  ایــن ســرفصل ها، ناظــر ب

ــد. ــه اجــرا درآین ــه مرحل ــق، ب ــزی دقی ــا برنامه ری ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــامی همچنی ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
منطقــه  کشــورهای  بعضــی  در  بســیج  از   الگوبــرداری 
ــو ــن الگ ــه ای ــه زدن ب ــرای ضرب ــمن ب ــزی دش  و برنامه ری

ــد: یکــی از طراحی هــای دشــمن موضــوع  خاطرنشــان کردن
ــال  ــک س ــتر از ی ــه از بیش ــت ک ــوذ« اس ــم »نف ــیار مه بس

ــت. ــده اس ــدار داده ش ــاره آن هش ــا درب ــته، باره گذش
چگونگــی  درخصــوص  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
ــد:  ــیج گفتن ــه بس ــه زدن ب ــرای ضرب ــوذ« ب ــتفاده از »نف اس
ــرای  ــب ب ــوازی و رقی ــوط م ــاد خط ــا، ایج ــی از روش ه یک
ــال  ــه دنب ــور ب ــون در کش ــی هم اکن ــه برخ ــت ک ــیج اس بس
رقیب ســازی بــرای بســیج هســتند. ایشــان بــه یــک نکتــه 
ــا  ــد: م ــد و افزودن ــاره کردن ــیج اش ــوص بس ــر درخص دیگ
ــوه  ــرای ق ــب ب ــک رقی ــوان ی ــه عن ــم بســیج را ب نمی خواهی
ــه عنــوان یــک مکمــل   مجریــه قــرار دهیــم؛ بلکــه بســیج ب
و امیدبخــش می توانــد بــرای جهت دهــی صحیــح بــه 
قــوه مجریــه و همچنیــن کمــک در عرصه هــای عملــی 
ــا  ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ ــد. رهب ــته باش ــور داش حض
ــی  ــتگاه های دولت ــی دس ــدی بعض ــار ناامی ــه اظه ــاره ب اش
ــوان  ــه می ت ــد: چگون ــان کردن ــا، خاطرنش ــی زمینه ه در بعض
بــا ســابقه ای کــه از انجــام کارهــای بــزرگ در کشــور وجــود 
دارد و بــا حضــور ســازمانی همچــون بســیج، اظهــار ناامیــدی 
ــدی  ــرده و ناامی ــان افس ــر انس ــیج، ه ــام بس ــرا ن ــرد؛ زی ک
را هــم امیــدوار و بــا نشــاط می کنــد. حضــرت آیــت هللا 
خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه در بســیج، هیــچ گاه بن بســت 
وجــود نــدارد، گفتنــد: یــک بســیجی هــم ممکــن اســت در 
برهــه ای دچــار تــرس یــا تردیــد شــود؛ امــا هیــچ گاه دچــار 
ــا  ــش و راهنم ــر قدرت بخ ــرا عناص ــود؛ زی ــت نمی ش بن بس
ــف  ــاط ضع ــه نق ــه هم ــت ک ــراوان اس ــدر ف ــیج آن ق در بس
را تبدیــل بــه نقــاط قــوت می کننــد. حضــرت آیــت هللا 
ــه مســائل  ــه ای در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ب خامن
ــد  ــکا اشــاره کردن ــران و دولــت مســتکبر آمری ــه ای ــوط ب مرب
ــت  ــاره دول ــرای قضــاوت درب ــی ب ــا امکان ــا فع ــد: م و گفتن
جدیــدی کــه قــرار اســت ســرکار بیایــد، نداریــم؛ امــا دولــت 
ــد  ــد کردن ــام تعه ــوع برج ــه در موض ــاف آنچ ــی برخ  کنون
ــان  ــه آن زم ــام شــده، ک ــای مشــترک انج و تصمیم گیری ه
ــات  ــد و تخلف ــد، عمــل می کن ــا اعــام کردن ــه م مســئوالن ب
متعــددی را مرتکــب شــده اســت. ایشــان با اشــاره بــه تمدید 
قانــون تحریم هــای ده ســاله در کنگــره آمریــکا خاطرنشــان 
کردنــد: اگــر ایــن تمدیــد، اجرایــی و عملیاتــی شــود، قطعــا 
نقــض برجــام اســت و بداننــد جمهوری اســامی ایــران حتما 
در مقابــل آن واکنــش نشــان خواهــد داد. رهبــر معظــم 
انقــاب اســامی تأکیــد کردنــد: توافــق هســته ای یــا همــان 
برجــام، نبایــد بــه وســیله ای بــرای فشــار بــر ملــت و کشــور 
ــا اشــاره  ــه ای ب ــران تبدیــل شــود. حضــرت آیــت هللا خامن ای
بــه اظهــارات مســئوالن کشــور و دســت اندرکاران برجــام 
ــق هســته ای را برداشــته شــدن فشــارها  ــدف از تواف ــه ه  ک
و تحریم هــا بیــان کردنــد، افزودنــد: دولــت آمریــکا عــاوه بــر 
ــداده ــه برجــام انجــام ن ــه در قضی ــی ک ــا و تعهدات  آن قول ه

ــرده اســت و مســئوالن دســت اندرکاران  ــل ک ــص عم ــا ناق ی
برجــام هــم صراحتــا بــه ایــن موضــوع اشــاره کرده انــد اکنــون 
برجــام را وســیله ای بــرای فشــار مجــدد بــر ایــران قــرار داده 
اســت. ایشــان تأکیــد کردنــد: جمهــوری اســامی ایــران بــا 
اتــکا بــر قــدرت الهــی و بــا بــاور بــه قــدرت حضــور مــردم، از 

هیــچ قدرتــی در دنیــا هــراس نــدارد.
ــر  ــد: اگ ــان کردن ــان خاطرنش ــامی در پای ــاب اس ــر انق رهب
کســانی بــه تقلیــد از روحیه هــای ضعیــف بنی اســرائیل 
بگوینــد کــه »نمی توانیــم« و از دشــمن هــراس داشــته 
باشــند، مــا نیــز بــه تبعیــت از حضــرت موســی)ع( در 
پاســخ بــه آن هــا می گوییــم هرگــز این چنیــن نیســت؛ زیــرا 

ــرد. ــد ک ــت خواه ــا را هدای ــت و م ــراه ماس ــد هم خداون

همایــش  ســومین  در  آملــی  الریجانــی  آیــت هللا 
ــن  ــرد: ای ــار ک ــه اظه ــوه قضائی ــیج ق ــان بس فرمانده
می چرخــد؛  ذهنــم  در  عجیبــی  ســؤاالت  روزهــا 
خــودش  تشــخیص  برحســب  مشــهد   دادســتان 
و اطاعــات بعضــی نهادهــای رســمی، تصمیمــی گرفته 
ــاره اینکــه ایــن تصمیــم درســت بــوده یــا  و فعــا درب
نــه، قضــاوت نمی کنــم. البتــه دادســتان مشــهد یــک 
ــی اســت و  ــن، شــجاع و باســابقه قضای قاضــی متدی
ــت و  ــوده اس ــتری ب ــس کل دادگس ــی رئی ــی زمان حت
ــاع دادم  ــاون اول ارج ــه مع ــوع را ب ــن موض ــده ای بن
تــا رســیدگی شــود؛ امــا ســؤال مهــم ایــن اســت کــه 
ــوه و دو  ــس ق ــک رئی ــه ی ــد ب ــور تمام ق رئیس جمه
وزیــر نامــه می زنــد و قبــل از اینکــه رســیدگی صــورت 
بگیــرد در نامــه خــود حکــم می دهــد و دادســتان 
ــد و مدعــی می شــود  مشــهد را متخلــف احــراز می کن
ــل  ــی عم ــون اساس ــدد قان ــول متع ــاف اص ــه برخ ک

کــرده اســت.
وی تصریــح کــرد: شــما کــه در نامــه خــود درخواســت 
رســیدگی کردیــد چطــور قبــل از رســیدگی حکــم 
می دهیــد؟ ســؤال مهــم ایــن اســت رئیس جمهــوری 
ــردم و  ــوق اساســی م ــظ حق ــرای حف ــد ب ــه می گوی ک
اصــول مختلــف قانــون اساســی در بــاب حقــوق ملــت 
ایــن اقــدام را انجــام داده، آیــا قانــون اساســی نســبت 
بــه رئیــس قــوه قضائیــه مصــداق نــدارد؟ آیــا در برابــر 

تهمت هایــی کــه ایــن روزهــا علیــه قــوه قضائیــه 
مطــرح می شــود موظــف نبودیــد دفــاع کنیــد و فقــط 
ــس  ــده مجل ــک نماین ــخنرانی ی ــدن س ــو ش ــد لغ بای

رســیدگی شــود؟
 آیــا رئیس جمهــور موظــف نبــود در برابــر پخــش 
ــم  ــه آن ه ــوه  قضائی ــس ق ــه رئی ــایعه علی ــدن ش ش
 شــایعه ای کــه منتســب بــه وزیــر اقتصــاد اســت
دفــاع و آن را تکذیــب کنــد؟ مســئولیت شــما در 
ــه یــک طیــف خــاص  ــون اساســی فقــط منــوط ب قان
اســت؟ شــما لغــو یــک ســخنرانی را مایــه شرمســاری 
می دانیــد؛ امــا نماینــده ای از فراکســیون امیــد در 
مجلــس کــه منتســب بــه شماســت بــا کمــال وقاحــت 
ــده  ــش زن ــا پخ ــه قطع ــس ک ــون مجل ــت تریب از پش
هــم بــوده اســت، رئیــس قــوه قضائیــه را متهــم کــرده 
کــه هــزار میلیــارد بــه حســاب شــخصی خــود ریختــه 
ــتید  ــاع نداش ــه دف ــا وظیف ــما در اینج ــا ش ــت؛ آی  اس
و فقــط نســبت بــه یــک طیــف خــاص وظیفــه داریــد؟ 
ایــن مایــه شرمســاری نیســت؟ آملــی الریجانــی ادامه 
داد: ایــن گایــه را از رئیــس مجلــس هــم دارم؛ اگرچه 
ــت  ــرد و گف ــت ک ــر صحب ــس منصفانه ت ــس مجل رئی
ــا  ــوز صحبت هــای دادســتان مشــهد را نشــنیده ام هن
ــه در  ــی ک ــرد؛ در حال ــف ک ــار تأس ــال اظه ــن ح ــا ای ب
ــت  ــه تهم ــوه  قضائی ــس ق ــه رئی ــس ب ــن مجل همی
زدنــد و شــما اظهــار تأســف نکردیــد؛ البتــه شــنیدم کــه 

آن روز رئیــس مجلــس حضــور نداشــت؛ امــا روزهــای 
بعــد کــه حضــور داشــتند؛ آیــا شــما مســئولیت 
ــه  ــی را ک ــی راه ــوه اله ــول ق ــه ح ــن ب ــتید؟ م نداش
ــاع شــما  ــه دف ــم و ب تشــخیص دهــم، حرکــت می کن

ــدارم. ــازی ن هیــچ نی
خــود گفــت:  از ســخنان  دیگــری  بخــش  در  وی 
در رابطــه بــا هجمــه علیــه رئیــس قــوه قضائیــه 
می گوینــد  و  می کننــد  مطــرح  را  حســاب هایی 
هــزاران میلیــارد از امــوال دولــت را بــه حســاب خــود 
ــت.  ــض اس ــذب مح ــد ک ــن صددرص ــه ای ــزد ک می ری
ایــن مســائل را ســایت های ضدانقــاب و شــبکه های 
ــد  ــموم کنن ــا را مس ــا فض ــد ت ــش کردن ــی پخ  اجتماع
و ایــن دروغ هــا را بــه قــدری بــزرگ جلــوه می دهنــد 
کــه کســی شــک نکنــد. بعضــی دروغ هــا را نمی تــوان 
ــت  ــی راح ــن دروغ خیل ــات ای ــا اثب ــرد؛ ام ــات ک اثب

اســت.
ــال ۷4  ــه س ــوط ب ــئله مرب ــن مس ــه داد: ای وی ادام
یعنــی 21 ســال قبــل اســت و در زمــان روســای قــوه 
ــه  ــا اجــازه رهبــری امــوال مربــوط ب ســابق و اســبق ب
قــوه  قضائیــه، بــه حســابی بــه نــام قــوه  قضائیــه واریز 
می شــود و اینکــه می گوینــد حســاب شــخصی اســت 
۹۹.5 درصــد هــم نــه، بلکــه صددرصــد کــذب اســت.

ــخنگوی  ــاد و س ــر اقتص ــت: وزی ــی گف ــی الریجان آمل
قــوه  قضائیــه صراحتــا تکذیــب کردنــد و شــورای پــول 

و اعتبــار ایــن حســاب ها را تصویــب کــرده و اذن رهبــر 
ــه  ــند وج ــاال می پرس ــا ح ــاب را دارد؛ ام ــم انق معظ
ــده ای  ــفانه ع ــت؟ متأس ــی آن چیس ــرعی و قانون ش
در کشــورهای غربــی و همیــن فــراری فتنــه 88 
ــی  ــه بخش ــکا ب ــا ات ــد و ب ــایت هایی را راه انداختن س
ــرای  ــائلی را ب ــا و مس ــات فض ــد اصاح ــه فاس از بدن

ــد. ــت کردن ــب درس تخری
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اردیبهشــت ماه امســال، رهبــر انقــاب حضــرت آیــت هللا 
ــی  ــای آمریکای ــردن خودروه ــه  وارد ک ــه قضی ــه ای، ب خامن
اشــاره کردنــد و گفتنــد: خــود آمریکایی هــا بــه علــت مصــرف 
ــد  ــه خری ــی ب ــا، رغبت ــن خودروه ــودن ای ــاد و ســنگین ب زی
ــان  ــم و از ف ــا بیایی ــن شــرایط م ــد؛ حــاال در ای ــا ندارن آن ه
ــم؟!  ــکا، خــودرو وارد کنی ــه ورشکســتگی آمری ــه  رو ب کارخان

ــراوان دارد.  ــن جــای تعجــب ف ای
پــس از ســخنرانی ایشــان، ورود خودروهــای آمریکایــی 
ــاه از  ــد م ــد از چن ــا بع ــد؛ ام ــوع ش ــران ممن ــل ای ــه داخ ب
صحبت هــای ایشــان، افشــاگری تــازه ای علیــه خودروهــای 
ــد  ــوان ش ــاگری عن ــن افش ــت. در ای ــورت گرف ــی ص واردات
بعضــی خودروهــای وارداتــی از جملــه هونــدا در کارخانــه این 

ــود. ــد می ش ــکا تولی ــودرو در آمری خ
ــک  ــد. از ی ــی ش ــات فراوان ــث اختاف ــوع باع ــن موض  همی
ــوع  ســو پلیــس راهــور شــماره گذاری ایــن خودروهــا را ممن
کــرد و از ســوی دیگــر، وزارت صنعــت و معــدن واردات ایــن 

ــع دانســت. خودروهــا را بامان

    نظر مخالفان
مخالفــان واردات ایــن خودروهــا عنــوان می کننــد کــه چــون 
ایــن خودروهــا در آمریــکا تولیــد می شــود، پــس واردات آن 
بــه هــر شــکل ممنــوع و مخالــف نظــر رهبــری اســت و بایــد 
از ورود آن هــا جلوگیــری شــود. همچنیــن ایــن عــده عنــوان 
می کننــد کــه بنــا بــر نظــر رهبــری، وقتــی مشــابه کاالیــی در 
داخــل کشــور وجــود دارد، لزومــی بــر واردات آن وجــود نــدارد 

و بهتــر اســت از کاالی داخلــی اســتفاده شــود.
    نظر موافقان

ــه  ــد ک ــوان می کنن ــا عن ــا ام ــن خودروه ــان واردات ای موافق
ایــن خودروهــا متعلــق بــه شــرکت های غیرآمریکایــی 
ــب  ــه جی ــا ب ــن خودروه ــده ای ــت ســود عم اســت و در نهای
شــرکت های غیرآمریکایــی مــی رود کــه ایــن شــرکت ها 
ــای  ــن برنده ــه از موفق تری ــتند، بلک ــته نیس ــا ورشکس نه تنه
ــد. دومیــن دلیــل مخالفــان  ــه شــمار می رون ــازار خــودرو ب ب
ــود  ــوان می ش ــت و عن ــن خودروهاس ــودن ای ــرف ب کم مص
 کــه ایــن خودروهــا هــر چنــد پرقــدرت و گاه لوکــس هســتند 
امــا بــه دلیــل فناوری هــای پیشــرفته از مصــرف بســیار کمــی 

به ویــژه در مقایســه بــا خودروهــای داخلــی برخوردارنــد.

    آمریکایی یا غیرآمریکایی
هــر چنــد موضــوع واردات آن هــم از آمریــکا، همیشــه 
موضــوع مهــم و حساســی اســت و قطعــا واردات از کشــوری 
ماننــد آمریــکا هیــچ ســودی بــرای مــردم ایــران نــدارد کــه 
ــا در حــال  ــراه دارد، ام ــه هم ــز ب ــادی نی ــچ ضررهــای زی هی
ــه  ــد ک ــود دارن ــور وج ــی در کش ــای لوکس ــر خودروه حاض
هرچنــد آمریکایــی نیســتند، امــا بســیار پرمصــرف هســتند و 
ــا روح ساده زیســتی در یــک جامعــه مســلمان  در کنــار آن ب
ــه  ــه ب ــا ک ــن خودروه ــد. ای ــرار دارن ــکار ق ــی آش در تناقض
ــد،  ــا معروفن ــای آقازاده ه ــا خودروه ــس ی ــای لوک خودروه

بــه راحتــی بــه کشــور وارد می شــوند، هــم شــماره می شــوند 
و هــم در خیابان هــای شــهرها جــوالن می دهنــد. متاســفانه 
در کشــور مــا بیــش از اینکــه دربــاره ارتقــا کیفیــت فاجعه بــار 
خودروهــای داخلــی صحبــت و تبــادل نظــر شــود، ایــن روزها 
تنهــا آمریکایــی یــا غیرآمریکایــی بــودن یــک مدل خــودروی 
خــاص بحــث داغ محافــل سیاســی و غیــر سیاســی اســت. 
ای کاش همــان انــدازه کــه بــه ایــن یــک خــودروی خــاص و 
زادگاهــش توجــه مــی شــود بــه ارتقــاء کیفیــت خودروهــای 
ــه واردات  داخلــی هــم توجــه مــی شــد کــه دیگــر نیــازی ب

هیــچ خــودروی لوکســی احســاس نمــی شــد.

گزارش کیمیای وطن از واردات خودرو

آمریکایی یا غیرآمریکایی، مسئله این است

در شــرایطی کــه بانک هــا بــرای پرداخــت ســود 
بیــش از ۱۵ درصــد ســپرده بــا برخوردهــای انضباطــی 
مواجــه می شــوند، در ســویی دیگــر مؤسســات مجــاز 
ــوب  ــت در چارچ ــه فعالی ــزام ب ــر و ال ــی براب در فضای
مقــررات بانــک مرکــزی، بیــش از ۲۵ درصــد یعنــی 

تــا ۱۰ درصــد بیشــتر از بانک هــا بــه 
ــد.  ــود می پردازن ــود س ــتریان خ مش

یکــی از ایــن مؤسســات کــه البتــه 
مجــوز  کــه  اســت  ماهــی  چنــد 
فعالیــت دریافــت کــرده، بــه وضــوح 
کمتریــن ســود پرداختــی خــود را بابــت 
ســپرده گذاری تــا ۲۰ درصــد تعییــن 

کــرده اســت؛ آن هــم در فضایــی کــه در جریــان 
 کاهــش نــرخ ســود بانکــی در ســه ســال اخیــر

تــا ۱۵   در حــال حاضــر حداکثــر ســود ســپرده 
 و تســهیات ۱۸ درصــد بــوده و تمامــی بانک هــا 
و مؤسســات تحــت نظــارت بانــک مرکــزی مکلــف بــه 

اجــرای آن هســتند. ایــن موسســه بــرای ســپرده های 
ــرای  ــون خــود، ســود ۲۰ درصــد و ب ــر از ۲۰ میلی کمت
ارقــام بیشــتر، ســودهای بیشــتری در نظــر گرفتــه؛ به 
طــوری کــه ســپرده های بیــش از ۵۰ میلیــون تومــان 
ــم  ــتر ه ــی بیش ــتر حت ــغ بیش ــد و مبال ــا ۲۵ درص ت

ســود دریافــت خواهنــد کــرد. 
جالــب آنکــه در برابــر پرداخــت ایــن 
ســود، بــرای تســهیات میــزان ســود 
ــه  ــد ک ــام می کن ــدارد و اع ــخصی ن مش
مشــتری هــر آنچــه بــرای ســپرده منابــع 
ــا 6  ــد ت ــت کن ــود دریاف ــد و س ــرار ده ق
ــت  ــرای بازپرداخ ــد ب ــتر بای ــد بیش درص
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــردازد. ای تســهیات ســود بپ
ــه شــده  ــای بازپرداخــت بلوک ــا انته ــع ســپرده ت  مناب
و ســودی هــم بابــت آن پرداخــت نخواهــد شــد که در 
ایــن حالــت ســود تســهیات تــا بیــش از ۳۰ درصــد 

پیــش خواهــد رفــت. ایســنا

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت گزارشــی از بررســی 
 مقایســه ای آلودگــی هــوا در کان شــهرهای تهــران، اصفهــان
ــت در  ــات دول ــز و اقدام ــیراز و تبری ــواز، اراک، ش ــرج، اه ک
جهــت کاهــش آلودگــی و افزایــش روزهــای پــاک بــه هیئت 
ــزارش  ــاس گ ــر اس ــت ب ــات دول ــه داد. اقدام ــران ارائ وزی

کارگــروه کاهــش آلودگــی هــوای کان شــهرها 
توزیــع  شــامل  ذی ربــط  دســتگاه های  و 
ــر  ــرد کمت ــا گوگ ــل ب ــورو 4، گازوئی ــن ی بنزی
غلظــت  میــزان  پی پــی ام، کاهــش   ۵۰ از 
ــای اســتاندارد خــودرو، ممانعــت  ــزن، ارتق بن
ــد  ــی فاق ــای دیزل ــماره گذاری خودروه از ش
ــاز  ــدود مج ــب ح ــری و تصوی ــر، بازنگ فیلت

معاینــه فنــی خودروهــا و راه انــدازی سیســتم یکپارچــه 
ــرق  ــر ســوخت مصرفــی نیروگاه هــای ب ــی، تغیی ــه فن معاین
از مــازوت بــه گاز، نوســازی نــاوگان عمومــی و خــروج 
ــدم  ــرح LEZ، ع ــدن ط ــی ش ــوده، اجرای ــای فرس خودروه
موتورســیکلت های  ســفارش  ثبــت  و  شــماره گذاری 

کاربراتــوری، پایــش لحظــه ای میــزان آالیندگــی و در نتیجــه 
ــه ســامت ناشــی از انتشــار آالینده هــا  ــد هزین کاهــش رون
ــود. همچنیــن پیشــنهاد کارگــروه کاهــش آلودگــی هــوای  ب
کان شــهرها درخصــوص »اصــاح تقویــم آموزشــی کشــور« 
نیــز مــورد تأییــد قــرار گرفــت. بــه همیــن منظــور »الیحــه لغو 
قانــون بازگشــایی مــدارس در اول مهرمــاه هــر 
ســال« بــا درخواســت قیــد دو فوریــت بــرای 
 طــرح در مجلــس شــورای اســامی تصویــب 
و همزمــان مقــرر شــد وزارت آموزش وپــرورش 
»طــرح جدیــد تقویــم آموزشــی کشــور« را بــا 
رویکــرد افزایــش کارایــی و بهــره وری سیســتم 
ــم  ــامت جس ــظ س ــا حف ــوأم ب ــی ت  آموزش
ــع  ــی و توزی ــف تحصیل ــع مختل ــوزان مقاط و روان دانش آم
تعطیــات مــدارس در طــول ســال بــا توجــه بــه خصوصیــات 
اقلیــم مناطــق مختلــف کشــور تهیــه و پــس از تأییــد کارگروه 
کاهــش آلودگــی هــوای کان شــهرها جهــت تصویــب نهایــی 

بــه هیئــت وزیــران ارائــه کنــد.  خبرفارســی

ــی  ــت گاز خانگ ــاره قیم ــی گاز درب ــرکت مل ــای ش ــور تعرفه ه ــناس ام کارش
ــر افزایــش  ــی ب ــوز نامــه ای مبن ــار کــرد: هن در دوره ســرد ســال جــاری اظه
ــی  ــنگ صادق ــم. هوش ــت نکرده ای ــال دریاف ــرد امس ــت گاز در دوره س قیم
ــه  ــبت ب ــال نس ــرد امس ــی در دوره س ــای گاز خانگ ــه تعرفه ه ــان اینک ــا بی ب
ــال  ــای س ــز تعرفه ه ــال نی ــت: امس ــته، گف ــری نداش ــته تغیی ــال گذش س
گذشــته اجــرا می شــود و از آنجایــی کــه تاکنــون نامــه ای مبنــی بــر افزایــش 
قیمــت در روزهــای زمســتانی دریافــت نکرده ایــم، بعیــد می دانــم قیمت هــا 

تغییــری پیــدا کنــد. 
وی دربــاره مصــرف گاز خانگــی در ســال جــاری توضیــح داد: شــرکت ملــی 
ــاط  ــی در نق ــدادی متقاض ــوز تع ــرق، هن ــرکت های آب و ب ــاف ش گاز برخ
ــراد  ــن اف ــه ای ــی ک ــده اند؛ هنگام ــترک نش ــه مش ــور دارد ک ــف کش مختل
ــه  ــز اضاف ــی نی ــرف گاز خانگ ــزان مص ــر می ــد، ب ــتراک می کنن ــای اش تقاض
می شــود. در همیــن راســتا، مجیــد بوجــارزاده، ســخنگوی شــرکت ملــی گاز 
ایــران، بــا اشــاره بــه بــرودت شــدید دمــا در بیشــتر نقــاط کشــور از افزایــش 
ــش  ــی در بخ ــب گاز طبیع ــر مکع ــون مت ــدود ۱۰۰ میلی ــرف ح ــزان مص می
خانگــی بــه نســبت مدت زمــان مشــابه در ســال قبــل، طــی دو روز گذشــته 
ــه  ــان هفت ــا پای ــود پیش بینــی می شــود مــوج ســرما ت ــه ب ــر داده و گفت خب
ادامــه داشــته و در روزهــای سه شــنبه، چهارشــنبه و پنجشــنبه بــه اوج خــود 
ــه 44۰  ــن ســرما، مصــرف گاز طبیعــی در بخــش خانگــی را ب برســد کــه ای

ــاند. ــب در روز می رس ــر مکع ــون مت میلی

طــی هفــت ماهــه نخســت امســال، واردات مــوز بیــش از 6۳ درصــد 
نســبت بــه پارســال کاهــش یافتــه کــه نشــان می دهــد سیاســت بــازار 
در مقابــل بــازار بــرای ســیب و مــوز، نه تنهــا باعــث افزایــش بیــش از 
ــه  ــی شــده، بلکــه واردات مــوز را ب ۳۰۰ درصــدی صــادرات ســیب ایران

شــدت کاهــش داده اســت. 
وزارت جهــاد کشــاورزی از ســال گذشــته سیاســتی جدیــد را در 
ــه  ــرل واردات محصــوالت کشــاورزی ب ــش صــادرات و کنت ــال افزای قب
ــازار« در پیــش گرفــت کــه بــر ایــن اســاس بــه  ــازار در برابــر ب نــام »ب
ــتند  ــوز می توانس ــدگان م ــیب، واردکنن ــرم س ــادرات ۱.۵ کیلوگ ازای ص
یــک کیلوگــرم از ایــن محصــول را بــا تعرفــه ای ۲۱ درصــد کمتــر 
از گذشــته وارد کننــد؛ ایــن عامــل نه تنهــا باعــث افزایــش بیــش 
از ۳۰۰ درصــدی صــادرات ســیب در ایــن بــازه زمانــی شــد، بلکــه 
ــاس  ــر اس ــه ب ــرا ک ــت؛ چ ــش یاف ــدت کاه ــه ش ــز ب ــوز نی واردات م
 آمــار رســمی منتشرشــده طــی هفــت ماهــه امســال، ۱۳۱ هــزار 
و 6۲۹ تــن مــوز بــه ارزش ۱۰۱ میلیــون و ۳۳4 هــزار دالر بــه کشــور وارد 
شــد کــه از نظــر وزنــی 6۳.۲4 درصــد و از نظــر ارزشــی 6۳.۲۷ درصــد 
نســبت بــه بــازه مشــابه زمانــی ســال گذشــته کاهــش یافتــه اســت. در 
ایــن میــان، ترکیــه بــا فــروش بیــش از 6۰ هــزار تــن مــوز 4۵.۹6 درصد 
ــن  ــرده و بزرگ تری ــران را از آن خــود ک ــی در ای ــوز واردات ــازار م ســهم ب

فروشــنده ایــن محصــول بــه ایــران لقــب گرفتــه اســت.

ــرای  ــور ب ــی کش ــور اول ارتباط ــوی اپرات ــش از س ــدی پی ــه چن ــی ک پیامک
ــر از ۱۸ ســال ســیم کارت ارســال شــده، انتقــاد فعــاالن عرصــه  ــکان کمت مال
فــروش ســیم کارت را بــه دنبــال داشــته اســت. در متــن ایــن پیامــک آمــده: 
ــودن  ــرای دارا ب »مشــترک گرامــی، شــما حداقــل ســن مجــاز )۱۸ ســال( ب
شــماره تلفــن همــراه را نداریــد. لطفــا جهــت تغییــر نــام شــماره تلفــن خــود 
بــه همــراه ولــی، حداکثــر ظــرف ۱۰ روز بــه یکــی از دفاتــر خدماتــی مراجعــه 
ــه  ــی از ســوی فروشــندگان ســیم کارت ب ــن موضــوع، گایه های ــد.« ای فرمائی
ــس انجمــن  ــن، رئی ــن اســاس افشــار فروت ــر همی ــال داشــته اســت. ب دنب
ــاره اظهــار  فروشــندگان ســیم کارت، گوشــی ها و تجهیــزات جانبــی، در ایــن ب
ــد در  ــر ۱۸ ســال نمی توانن ــراد زی ــود در کشــور، اف ــن موج ــق قوانی ــرد: طب ک
عرصــه خریــد و فــروش فعالیتــی انجــام دهنــد؛ امــا در صورتــی کــه والدیــن 
ــرارداد  ــل ق ــاق رخ داده و در مح ــن اتف ــد، ای ــول کنن ــئولیت را قب ــا مس آن ه
ــا انجــام شــده  ــد و فــروش والیت ــن خری ــه ذکــر می شــود کــه ای ــز اینگون نی
اســت. وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس، حتــی افــراد زیــر ۱۸ ســال می تواننــد 
امــاک چندیــن میلیــاردی را نیــز بــه نــام خــود ثبــت کننــد؛ حــال دربــاره یــک 
ســیم کارت چــه اتفاقــی رخ می دهــد کــه فــرد نمی توانــد بــا نظــارت والدیــن 
خــود یــک ســیم کارت را بــه نــام خــود ثبــت کنــد؟! وی بــا بیــان اینکــه بــه 
ــیم کارت  ــازار س ــاالن ب ــیاری از فع ــده، بس ــال ش ــای اعم ــل محدودیت ه دلی
ــن  ــون چنی ــد: اکن ــادآور ش ــد، ی ــداری کرده ان ــان خری ــام فرزندان ش ــه ن را ب

ــد. ــرای فعــاالن صنفــی ایجــاد می کن ــدی مشــکات متعــدد ب رون

قیمتگازدرزمستان۹۵تغییرمیکند؟

فروش ساعت ۹۳۰ میلیونی در بازار پایتخت
نایب رئیــس اتحادیــه ســازندگان و فروشــندگان ســاعت در پاســخ بــه ســوالی مربــوط بــه گران تریــن ســاعت موجــود در بــازار 
تهــران گفــت: در حــال حاضــر، گران تریــن ســاعتی کــه در بــازار داخــل وجــود دارد تــا ۲۵۰ میلیــون تومــان اســت؛ امــا حــدود ســه 

ســال قبــل ســاعتی کــه دارای برلیــان و طــا بــود، حــدود ۹۳۰ میلیــون تومــان بــه فــروش رســید.

در قاب تصویر

اعتراضفروشندگانسیمکارتبهیکپیامکوارداتموزسقوطکرد

حتما بخوانید!
۳قیمت گاز در زمستان ۹۵ تغییر می کند؟ پنجشنبه   04  آذرماه  13۹۵

ـــمـــاره 306 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت تلویزیون ال جی )تومان(

3,800,000

 1,200,00032LF۵6000 LG

4,800,000 ۵۵UB8۵000 LG

4,270,000 ۵۵UF8۵000 LG

20,200,0006۵EC۹70T LG

7,۵۵0,0006۵UC۹7000 LG

23,400,0006۵EG۹60T LG

۵۵UF77000 LG
GI

چگونگیپرداختسود

انصرافازخریدخودرو
طبــق قانــون حمایــت از حقــوق 
در  خــودرو  مصرف کننــدگان 
بعضــی مواقــع کــه مصرف کنندگان 
از خریــد خــودروی خریداری شــده 
انصــراف می دهنــد، ســود انصراف 
می گیــرد.    تعلــق  آن هــا  بــه 
اجرایــی  آیین نامــه  اصاحیــه 
ــل  ــودرو اوای ــدگان خ ــوق مصرف کنن ــت از حق ــون حمای قان
ســال جــاری از ســوی معــاون اول رئیس جمهــوری بــه وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت و تمــام عرضه کننــدگان خــودرو در 
 ایــران ابــاغ و اجــرای آن آغــاز شــد. در ایــن قانــون، ضوابــط 
ــودرو از  ــروش خ ــس از ف ــات پ ــروش و خدم ــررات ف و مق
ســوی خودروســازان و واردکننــدگان خــودرو در ایــران تعییــن 
شــده اســت. طبــق یکــی از بندهــای ایــن قانــون در صــورت 
انصــراف خریــدار خــودرو از خریــد خــود در مدت زمــان یــک 
مــاه بعــد از عقــد قــرارداد، بــه او ســود انصــراف تعلــق 
ــون  ــن قان ــاده ۷ ای ــه در تبصــره ۳ م ــن زمین ــرد. در ای می گی
آمــده اســت: »در صــورت اعــام انصــراف مصرف کننــده یــک 
مــاه پــس از عقــد قــرارداد، ســود انصــراف بــر مبنــای ضرایــب 
عرضه کننــده  می شــود.  پرداخــت  و  محاســبه  مربوطــه 
ــی  ــغ پرداخت ــراف و مبل ــود انص ــت س ــف اس ــودرو موظ  خ
بــه مصرف کننــده پرداخــت کنــد.  روز  بیســت  را ظــرف 
انصــراف مصرف کننــده قبــل از یــک مــاه از زمــان عقــد 

قرارداد مشمول سود انصراف نمی شود«.

کاهشکالهبرداریدربخشمسکن
بــا اینکــه برخــی بــا »قانــون پیش فــروش ســاختمان« 
می توانــد  شهرســازی کــه  و  راه  وزیــر  توســط  اباغــی 
ــرد، مخالــف هســتند  ــوی بســیاری کاهبرداری هــا را بگی  جل
بــه نظــر می رســد اجــرای قانــون ناقــص، بســیار بهتــر 
ــل  ــه دلی ــته ب ــه گذش ــد ده ــی چن ــت. ط ــی اس از بی قانون
ــری  ــرای پیگی ــتیبان ب ــای پش ــود نهاده ــی و نب ــأ قانون خ
حقــوق پیش خریــداران مســکن در اقصــی نقــاط کشــور 
کاهبرداری هایــی از ســوی پیش فروشــندگان بــه وقــوع 
ــرار  ــل ق ــادی کام ــات را در بی اعتم پیوســت و فضــای معام
داد. حــال آنکــه پیش فــروش، یکــی از مهم تریــن ابزارهــای 
ــی  ــت کاف ــود ضمان ــا نب ــت؛ ام ــکن اس ــی مس ــن مال تأمی
باعــث شــده تــا عمــا تزریــق منابــع مالــی در بخــش مســکن 
ــدی  ــا کن ــوزه ب ــن ح ــی در ای ــه نقدینگ ــزل و چرخ ــار تزل دچ
مواجــه شــود. انعقــاد قــرارداد پیش فــروش در بعضــی 
ــن پاشــنه  ــی از مهم تری ــت، یک ــد صاحی ــاک فاق ــر ام دفات
ــی ــد غیرقانون ــن فرآین ــود. در نتیجــه  ای ــون ب  آشــیل های قان

ثبــت معامــات بــا مشــکل مواجــه می شــد و در ایــن 
ــه چندیــن  شــرایط ســازندگان می توانســتند یــک واحــد را ب

ــند. ــر بفروش نف
 بــر همیــن اســاس، وزیــر راه و شهرســازی طــی اباغیــه ای 
پیش فــروش  قانــون  اصاحیــه  شــهریورماه   ۲۱  از 
را صــادر کــرد کــه طــی آن، دفاتــر امــاک حــق انعقــاد قــرارداد 
ندارنــد؛ امــا می تواننــد بــه عنــوان حلقــه واســط بیــن خریــدار 
ــن  ــد متعاملی ــود بای ــن وج ــا ای ــد؛ ب ــل کنن ــنده عم  و فروش
را بــه دفاتــر اســناد رســمی ارجــاع دهنــد تــا انعقــاد قــرارداد 
ــا ایــن وجــود نماینــده وزیــر  در ایــن دفاتــر صــورت گیــرد. ب
راه و شهرســازی در حفــظ حقــوق بیت المــال بــا بیــان اینکــه 
ــر  ــه خط ــروش ب ــون پیش ف ــا قان ــراد ب ــی اف ــع برخ مناف
افتــاده و بــه همیــن دلیــل بــا اصــل قانــون مخالــف هســتند 
ــند  ــتن س ــدون داش ــه ب ــانی ک ــد کس ــه بع ــن ب ــت: از ای گف
مالکیــت رســمی یــا پروانــه معتبــر اقــدام بــه پیش فــروش 
کننــد یــا پروژه هــای کانــی را در معــرض تبلیــغ و اخــذ 

ــنا ــوند. ایس ــناخته می ش ــرم ش ــد، مج ــوه بگذارن وج

یارانهنقدی۸۸درصد

منابعهدفمندیرابلعید
مرکــز پژوهش هــای مجلــس در تحلیلــی کــه از اجــرای 
ــام  ــرده، اع ــی منتشــر ک ــا به تازگ ــدی یارانه ه ــون هدفمن قان
می کنــد کــه پــس از گذشــت حــدود 6 ســال از اجــرای قانــون 
ــا اهــداف عمــده مدنظــر آن  ــا، نه تنه ــردن یارانه ه ــد ک هدفمن
ــنگین  ــات س ــرای آن تبع ــه اج ــده، بلک ــق نش ــون محق قان
اجتماعــی و اقتصــادی بــرای کشــور بــه همــراه داشــته اســت. 
ــد  ــان می ده ــا نش ــردن یارانه ه ــد ک ــون هدفمن ــرد قان عملک
 ۱۳۹۵ نخســت  پنج ماهــه  تــا   ۱۳۸۹ ســال های   طــی 
ــا  ــازی یارانه ه ــارف هدفمندس ــد از کل مص ــدود ۸۸ درص ح
بــه پرداخــت نقــدی و حــدود ۲ درصــد از منابــع مزبــور طــی 
ــازی  ــدف بهینه س ــا ه ــه ب ــد البت ــه تولی ــر ب ــال های مدنظ س
ــرژی اختصــاص یافتــه اســت و مابقــی مصــارف  مصــرف ان
ــزی  ــک مرک ــه بان ــی ب ــت بده ــامت، پرداخ ــوزه س ــه ح  ب
و خزانــه و مــواردی این چنینــی پرداخــت شــده اســت. 
یکــی از دالیــل عــدم توفیــق در دســتیابی بــه اهــداف قانــون 
هدفمنــد کــردن یارانه هــا را می تــوان بــه انحــراف عملکــرد از 
قانــون مصــوب نســبت داد؛ امــا دلیــل اصلــی عــدم موفقیــت 
در دســتیابی بــه اهــداف و بــروز چالش هــای کنونــی، وجــود 
ــوده  ــون ب ــود قان ــق خ ــکاالت در منط ــات و اش ــی ابهام بعض

اســت.

سبزی،سردمدارگرانی
گــزارش رســمی بانــک مرکــزی حکایــت از آن دارد کــه قیمــت 
ــبزی های  ــات، س ــرغ، حبوب ــات، تخم م ــی لبنی ــروه کاالی 6 گ
تــازه، گوشــت قرمــز، گوشــت مــرغ و چــای نســبت بــه هفتــه 
گذشــته افزایــش داشــته اســت. جدیدتریــن گــزارش بانــک 
مرکــزی حکایــت از آن دارد کــه در هفتــه منتهــی بــه ۲۸ 
آبان مــاه ســال جــاری، قیمــت لبنیــات ۲.۵ درصــد، تخم مــرغ 
۲.6 درصــد، حبوبــات ۱.6 درصــد، ســبزی های تــازه ۳.4 
ــز ۰.۱ درصــد، گوشــت مــرغ ۲.۳ درصــد  درصــد، گوشــت قرم
ــج  ــه برن ــن اینک ــته؛ ضم ــش داش ــد افزای ــای ۰.۲ درص و چ
ــد  ــد و قن ــازه ۱.۵ درص ــای ت ــد، میوه ه ــش ۰.۱ درص ــا کاه  ب
ــوده اســت. در گــروه میوه هــای  و شــکر ۰.۵ درصــد مواجــه ب
تــازه، قیمــت ســیب قرمــز معــادل ۳.۵ درصــد، ســیب زرد ۱.6 
درصــد، پرتقــال درجــه یــک ۲.۱ درصــد و هندوانــه ۱.۸ درصــد 
افزایــش، ولــی بهــای ســایر اقــام ایــن گــروه بیــن ۱.۳ درصــد 

تــا ۸.۸ درصــد کاهــش یافــت.

مهارمهاجرتروستائیانبهشهرها

سرویس اقتصاد
وحید وطنخواهان

برنامــه  کمیســیون  عضــو 
ــس  ــبات مجل ــه و محاس بودج
شــورای اســامی، بــا مثبــت 
ارزیابــی کــردن موضــوع اعطــای 
منابـــع  محـــل  از  تســهیات 
ــتاها  ــتغال در روس ــاد اش ــرای ایج ــی ب ــعه مل ــدوق توس صن
 گفــت: رونــق اقتصــاد روســتاها، رشــد مهاجــرت بــه شــهرها 
را مهــار می کنــد. حســینعلی حاجی دلیگانــی بــا مثبــت 
ــدوق  ــع صن ــی کــردن اعطــای تســهیات از محــل مناب ارزیاب
ــت:  ــتاها گف ــتغال در روس ــاد اش ــرای ایج ــی ب ــعه مل توس
ــهرها  ــه ش ــتائیان ب ــرت روس ــش مهاج ــه افزای ــه ب ــا توج ب
در ســال های اخیــر، اعطــای تســهیات اشــتغالزایی بــه 
ــد.  ــار کن ــا را مه ــن مهاجرت ه ــد رشــد ای روســتائیان می توان
ــس  ــوار در مجل ــه و برخ ــهر، میم ــردم شاهین ش ــده م نماین
شــورای اســامی ادامــه داد: ســطح درآمــد کــم باعــث 
ــوده؛ ایــن  مهاجــرت بخشــی از جمعیــت روســتایی کشــور ب
ــتایی  ــی روس ــرکت های تعاون ــد ش ــه بای ــت ک ــی اس  در حال
ــده  ــن نماین ــود. ای ــت ش ــتاها تقوی ــد در روس ــش تولی و بخ
مــردم در مجلــس دهــم، بــا تاکیــد بــر لــزوم رونــق چرخــه 
ــتاها  ــع در روس ــاد صنای ــزود: ایج ــتاها اف ــادی در روس اقتص
ــت اقتصــاد  ــه تقوی ــد زمین ــا اســتفاده از تســهیات می توان ب

ــای روســتایی شــود.  خانواره
ــش  ــی، افزای ــتغالزایی، کارآفرین ــزود: اش ــی اف حاجی دلیگان
قــدرت اقتصــادی و بهبــود وضعیــت معیشــتی مــردم و کمک 
بــه خــروج از رکــود اقتصــادی از مزایــای توجــه بــه اقتصــاد 

روســتائیان و عشــایر کشــور اســت.

کشاورزی،فرصتیمناسببرای

سرمایهگذاریاصفهانیهادرگرجستان
ســفیر گرجســتان در ایــران گفــت: وجــود ۲6 هــزار و 4۰۰ 
رودخانــه و زمین هــای حاصلخیــز در گرجســتان، فرصــت 
و  کشــاورزی  بخــش  در  ســرمایه گذاری  بــرای  مناســب 
بــا  دیــدار  روبــن موگوشــیان در  اســت.  تبدیلــی  صنایــع 
ــح کــرد:  ــان تصری ــی اصفه ــاق بازرگان اعضــای هیئت رئیســه ات
گرجســتان بــا اســتان اصفهــان بــه دلیــل حضــور گرجی تبارهــا 
ــرمایه گذاری  ــاری و س ــط تج ــد رواب ــتان، می توان ــن اس در ای
ــی طــی ۱۰  ــد. وی از ســفر ۱۳۰ هــزار ایران ــرار کن تنگاتنگــی برق
ــر داد و گفــت: ســاالنه بیــش  ــه گرجســتان خب مــاه گذشــته ب
ــرمایه گذاران  ــود و س ــاخته می ش ــتان س ــل در گرجس از ۱۰۰ هت
ایــن  مالکیــت  و  اصفهــان می تواننــد در ســاخت  اســتان 
هتل هــا ســرمایه گذاری کننــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۷ 
درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی گرجســتان )GDP( بــه صنعت 
ــون، 4/۸  توریســم اختصــاص دارد، افــزود: از ســال ۲۰۱6 تاکن
ــن در  ــد؛ ای ــفر کردن ــتان س ــه گرجس ــگر ب ــر گردش ــون نف میلی
حالــی اســت کــه در ســال ۲۰۱۰ تعــداد گردشــگران، ۲ میلیــون 
نفــر بــود. ســفیر گرجســتان در ایــران افــزود: گرجســتان از نظــر 
ــه ۱۰  ــب و کار رتب ــی کس ــر راحت ــه ۱6 و از نظ ــاد رتب آزادی اقتص
و جــزو ۱۰ کشــور جهــان اســت کــه پایین تریــن نــرخ مالیــات 
ــتان  ــای گرجس ــام بانک ه ــه تم ــه اینک ــاره ب ــا اش را دارد. وی ب
خصوصی انــد، افــزود: قانــون حمایــت از ســرمایه گذار خارجــی 
ــد در  ــازه می ده ــی اج ــرمایه گذار خارج ــه س ــتان ب در گرجس
یــک روز شــرکت ثبــت کننــد و حســاب بانکــی داشــته باشــند.

نقششورایارهادراقتصادمقاومتی
ــاد  ــورایاری های اقتص ــای ش ــت: اعض ــان گف ــتاندار کرم اس
ــورا  ــن ش ــتند و ای ــه هس ــر منطق ــر ه ــراد مؤث ــی، اف مقاومت

ــت.  ــتایی اس ــعه روس ــرای توس ــت ب ــدی دول ــازوی ج ب
علیرضــا رزم حســینی در مراســم آغــاز فعالیت شــورایاری های 
ــتای  ــهر و روس ــای ش ــاجد، محله ه ــی مس ــاد مقاومت اقتص
ــگ  ــم فرهن ــم بتوانی ــرد: امیدواری ــار ک ــان اظه ــتان کرم اس
ــم  ــظ کنی ــان حف ــی را در کشــور همچن ــای بســیج مردم پوی
کــه می توانــد بــه تعالــی و پیشــرفت کشــور کمــک کنــد. وی 
افــزود: اگــر کاری کــه امــروز در اســتان در راســتای فعالیــت 
شــورایاری های اقتصــاد مقاومتــی مســاجد، محله هــای 
ــد  ــدا کن ــق پی ــاز می شــود، عم شــهر و روســتا در اســتان آغ

ــد.  ــد می آی ــهرها پدی ــتا و ش ــاد روس ــول در اقتص تح
رزم حســینی تصریــح کــرد: سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی 
بســیار هوشــمندانه از ســوی رهبــر معظــم انقــاب ابــاغ شــد 
ــت ها  ــن سیاس ــاد ای ــت و اعتق ــا جدی ــم ب ــت یازده  و دول

را دنبال می کند. 
امــروز مــا مرهــون  بیــان کــرد: موفقیــت حرکــت  وی 
ــاد  ــه ایج ــت وظیف ــت و دول ــه اس ــر منطق ــردم ه ــاش م ت
زیرســاخت های مربــوط بــه توســعه را دارد و در مناطــق 

اســت. فراهــم کــرده  را  زیرســاخت ها  مختلــف 

وجود40هزارنفربیکار

درچهارمحالوبختیاری
مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی چهارمحــال و بختیــاری 
بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد بیــکاران اســتان حــدود 4۰ هــزار نفــر 
ــای  ــر در کاریابی ه ــزار نف ــداد، ۳۳ ه ــن تع ــت: از ای ــت، گف اس
می شــود  بــرآورد  و  کرده انــد  ثبت نــام  اســتان  ســطح 
ــون  ــکاران تاکن ــد بی ــادل ۲۰ درص ــر مع ــزار نف ــت کم ۷ ه دس
ثبت نــام نکرده انــد. ســید عبــاس جزایــری بــا اشــاره بــه طــرح 
تســهیل و رونــق بــازار کار و طرح هــای اقتصــاد مقاومتــی اظهــار 
کــرد: ایــن اداره کل در حــال پیگیــری و نظــم و انضبــاط دادن 
ــان اینکــه وزارت  ــا بی ــه بیــکاران ســطح اســتان اســت. وی ب ب
ــتغال  ــی اش ــه متول ــت، ن ــازار کار اس ــم ب ــی تنظی ــاون متول تع
 و بــه وجودآورنــده کار، افــزود: ثبت نام شــدگان جویــای کار

ــه وضعیــت  ــا توجــه ب ــال فرصــت شــغلی هســتند و ب ــه دنب  ب
و شــرایط موجــود در بــازار کار، وظیفــه ایــن اداره معرفــی افــراد 
بــه ســایر دســتگاه های اجرایــی اســت. جزایــری تصریــح کــرد: 
در صورتــی کــه جمعیــت فعــال اســتان را ۳۰۰ هــزار نفــر در نظــر 

بگیریــم، آمــار بیــکاری اســتان ۱۳ درصــد خواهــد بــود. 
ــان  ــتان خاطرنش ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر کل تع مدی
کــرد: بــر اســاس آمــار ســه ماهــه نخســت ســال جــاری نــرخ 
بیــکاری در اســتان ۱۷.۸ درصــد اســت کــه نســبت بــه مــدت 

ــه اســت. مشــابه ســال گذشــته ۱.4 درصــد کاهــش یافت

دیگر،مدارسازاولمهربازنمیشوند؟!پرداختسود۲۵درصدیدرمؤسسهمجاز
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حتما بخوانید!
گرامیداشت روز اصفهان

 راه اندازی کمیته اخالق در پژوهش 

در دانشگاه اصفهان
ــه  ــش ب ــاق در پژوه ــه اخ کمیت
 ریاســت دکتــر محمــد ربانــی 
ــی  ــت پژوهش ــر معاون ــر نظ و زی
و  تشــکیل  اصفهــان  دانشــگاه 
راه انــدازی شــد. معــاون پژوهش 
ــان در  ــگاه اصفه ــاوری دانش و فن
ایــن رابطــه گفــت: رعایــت موازین 
شــرعی، حقوقــی و اخاقــی در تمامــی پژوهش هــای مرتبــط بــا 
ــان ها در  ــت از انس ــوران، مراقب ــت و جان ــط زیس ــان، محی انس
برابــر خطــرات احتمالــی ناشــی از تحقیــق، حفظ حقــوق آزمودنی 
ــای  ــظ ارزش ه ــش و حف ــری پژوه ــازمان مج ــگر و س پژوهش
ــن  ــه اهــداف تشــکیل ای اســامی در انتخــاب موضــوع، از جمل
ــد انجــام تحقیــق  کمیتــه اســت. امیــر رحیمــی ادامــه داد: رون
پیشــگیری از اجــرای طرح هــای تحقیقاتــی مغایــر بــا موازیــن 
ــط  ــت توس ــن اس ــه ممک ــی ک ــاق مل ــامی و اخ ــاق اس اخ
محققــان )اعــم از داخلــی و خارجــی( در داخــل کشــور بــه اجــرا 
اخاقــی  از مشــاوران  اســتفاده  ترویــج فرهنــگ  و   درآیــد 
ــی از دیگــر اهــداف تشــکیل  و حقوقــی در برنامه هــای تحقیقات

این کمیته در دانشگاه اصفهان است.

50 هزار دانش آموز اتباع در اصفهان 

تحصیل می کنند
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان گفــت: تحصیــل 
دانش آمــوزان ایرانــی در کنــار دانش آمــوزان اتبــاع، نوعــی 
مبادلــه  فرهنگ هاســت. محمدحســن قائدیهــا، مدیــر کل 
ــفیران  ــدادی از س ــد تع ــیه  بازدی ــرورش در حاش ــوزش و پ  آم
ــهید  ــتان ش ــی از دبس ــورهای خارج ــفارت کش ــدگان س و نماین
ســقا دولتــی ناحیــه 4 )دبســتان اتبــاع افغانــی( عنــوان 
کــرد: هم اکنــون در اســتان اصفهــان قریــب بــه 50 هــزار 
ــزار  ــدود 44 ه ــه ح ــد ک ــل می کنن ــاع تحصی ــوز اتب دانش آم
ــر از آن هــا دارای مــدرک هویتــی هســتند و حــدود 6 هــزار  نف
نفــر هــم کــه مــدارک هویتــی نداشــتند، بنــا بــه دســتور 
ــدند.  ــام ش ــتان ثبت ن ــدارس اس ــری در م ــم رهب ــام معظ مق
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه دانش آمــوزان اتبــاع در 
ــت  ــات دول ــد، از خدم ــل می کنن ــتان تحصی ــگاه اس 100 آموزش
جمهــوری اســامی بــه دانش آمــوزان اتبــاع و خانواده هایشــان 
ــاع را از  ــی اتب ــت تحصیل ــه وضعی ــیدگی ب ــت و رس ــخن گف س
ــای  ــپس آق ــت. س ــران دانس ــرورش ای ــارات آموزش وپ افتخ
داناپــاال، کمیســاریای عالــی پناهنــدگان ســازمان ملــل در ایــران 
ــاع  ــور اتب ــان در ام ــتان اصفه ــرورش اس ــات آموزش وپ از خدم
ــا یاشــی، ســفیر ژاپــن در جمهــوری اســامی  تشــکر کــرد. کوب
ایــران، گفــت: نظــام آموزشــی در ژاپــن مثــل ایــران نظام شــش 
-ســه -ســه و مهم تریــن دوره در ژاپــن دوره  متوســطه اســت. 

اخبار کوتاه

 آغاز به کار دومین نمایشگاه 

سنگ ساختمانی یزد
ســنگ  نمایشــگاه  دومیــن 
ســاختمانی اســتان یــزد در محــل 
دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی 

استان آغاز به کار کرد. 
ذبیــح هللا زارع، معــاون صنایــع 
شــهرک های  شــرکت  کوچــک 
دربــاره  یــزد  اســتان  صنعتــی 
ایــن نمایشــگاه کــه همزمــان بــا نهمیــن نمایشــگاه بین المللــی 
ــر  ــاوه ب ــت: ع ــده، گف ــزار ش ــرامیک برگ ــی و س ــت کاش صنع
 خوشــه  ســنگ اســتان، 1۲ واحــد فــرآوری ســنگ ســاختمانی 
و ســنگ مصنوعــی، محصــوالت و توانمندی هــای خــود را بــرای 
بازدیــد بــه نمایــش می گذارنــد. وی افــزود: بازاریابــی و توســعه 
ــاندن  ــزد و شناس ــتان ی ــنگ اس ــه س ــوالت خوش ــازار محص ب
ذی نفــع  واحدهــای  تولیــدی  قابلیت هــای  و  توانمندی هــا 
خوشــه ســنگ بــه ســایر مخاطبــان ایــن صنعــت از مهم تریــن 
ــان اینکــه  ــا بی ــان ب ــن نمایشــگاه اســت. زارع در پای اهــداف ای
ــنگ  ــع س ــد از صنای ــای بازدی ــداد توره ــن روی ــا ای ــان ب همزم
ــی از  ــور صنعت ــه ت ــرد: س ــار ک ــود، اظه ــزار می ش ــتان برگ اس
اســتان های کرمــان، تهــران و مرکــزی از ایــن نمایشــگاه بازدیــد 
خواهنــد کــرد و بــه رایزنــی تجــاری بــا شــرکت کنندگان در 
نمایشــگاه خواهنــد پرداخــت. ایــن نمایشــگاه تــا 5 آذرمــاه دایــر 
اســت و عاقه منــدان می تواننــد از ســاعت 15 تــا ۲۲ از آن 

ــد. ــد کنن بازدی

 ورود دوازدهمین رام قطار شهری 

به اصفهان

ــار  ــن رام قط ــت: دوازدهمی ــان گف ــی شــهردار اصفه مشــاور عال
شــهری اصفهــان در آســتانه بهره بــرداری اســت و بــه زودی وارد 
نــاوگان حمل ونقــل ریلــی شــهر می شــود. جــواد شــعرباف 
ادامــه داد: در حــال حاضــر 3 رام قطــار شــهری در مســیر 
ــانی  ــغول خدمت رس ــی مش ــارراه تخت ــا چه ــدس ت ــهرک ق ش
بــه شــهروندان اصفهانــی هســتند. شــعرباف عنــوان کــرد: 6 رام 
ــه  ــز در مرحل ــت و 3 رام نی ــره  رداری اس ــاده به ــز آم ــر نی دیگ
تســت و مونتــاژ قــرار دارنــد. وی افــزود: هــر رام شــامل 5 
ــد.  ــار شــهری را تشــکیل می ده ــک قط ــه ی ــن می شــود ک واگ
شــعرباف اذعــان کــرد: خــط یــک قطــار شــهری از شــمالی ترین 
بــه جنوبی تریــن نقطــه شــهر بــه طــول ۲0 کیلومتــر و از شــمال 
بــه شاهین شــهر بــه طــول 15 کیلومتــر و از جنــوب بــه طــول 15 
کیلومتــر بــه بهارســتان متصــل می شــود. وی اظهــار امیــدواری 
ــرو  ــک مت ــا تاش هــای شــبانه روزی مســئوالن خــط ی ــرد: ب ک
ــا  ــزود: ب ــد. وی اف ــرداری برس ــه بهره ب ــال 96 ب ــان در س اصفه
افتتــاح فــاز دوم خــط یــک قطــار شــهری، 4 ســاعت بــه میــزان 
ســاعات فعالیــت قطــار شــهری اصفهــان افــزود شــده اســت.

اخبار کوتاه

معــاون خدمــات شــهری شــهرداری از احــداث 1۲ پــارک 
جدیــد در کرمــان خبــر داد.

 محمدرضــا محمدرضاخانــی در نشســت پیگیــری امــور 
ــازمان های  ــق و س ــهری مناط ــات ش ــه خدم ــوط ب مرب
تابعــه بــا تاکیــد بــر ارائــه خدمــات مطلــوب بــه 

کــرد:  اظهــار  کرمانــی  شــهروندان 
طبــق بررســی های بــه عمــل آمــده 
 مقــرر شــد وضعیــت فضــای ســبز 
و روشــنایی پارک هــا از ســوی مســئوالن 
 امــور شــهری مناطــق بررســی شــود 
ــا  ــی آن ه ــب احتمال ــع معای ــرای رف و ب

ــرد. ــورت گی ــات الزم ص اقدام
ــهر  ــد در ش ــارک جدی ــداث 1۲ پ ــه اح ــاره ب ــا اش  وی ب
ــی احــداث  ــات اجرای ــل عملی ــا تکمی ــزود: ب ــان اف کرم
پارک هــای پــدر، آرامــش، رادیــو، اکوپــارک، هــزار 
شــهدای غــواص و داوودی، ســرانه فضــای ســبز شــهر 
ــاد  ــی از ایج ــد. محمدرضاخان ــش می یاب ــان افزای کرم

زمین هــای فوتبــال و والیبــال ســاحلی در مناطــق 
ــن در  ــرد: همچنی ــح ک ــر داد و تصری ــف شــهر خب مختل
ــامت  ــای س ــی و ارتق ــعه ورزش همگان ــتای توس راس
شــهروندان، چندیــن زمیــن چمــن مصنوعــی فوتبــال در 

ــود.  ــداث می ش ــهر اح ــف ش ــاط مختل نق
 وی تقـویـــت واحدهـــای اجرائیــات در 
ــوان  ــروری عن ــق را ض ــهرداری های مناط  ش
و تاکیــد کــرد: مســئوالن اجرائیــات مناطــق 
ــژه  ــودروی وی ــتگاه خ ــاس و 5 دس ــه لب ب

مجهــز می شــوند.
شــهرداری  شــهری  خدمــات  معــاون   
کرمــان بــا بیــان اینکــه کارگاه هــای غیرمجاز 
بازیافــت در ســطح شــهر، ســامت و امنیــت شــهروندان 
را تهدیــد می کننــد، خاطرنشــان کــرد: مقــرر شــد 
کارگاه هــای بازیافــت از ســطح شــهر جمــع آوری شــده 
و بــه شــهرک های صنعتــی و ســایت دفــن زبالــه 

ــا ــوند. ایمن ــل ش ــان منتق ــهرداری کرم ش

احداث 12 پارک جدید در شهر کرمان
اتــاق بازرگانــی اصفهان، شــامگاه دوم آذر ســال 95، میزبان 
ــه در  ــود. اگرچ ــان ب ــش نکوداشــت اصفه ــن همای هفتمی
ــرای برگــزاری مراســم نکوداشــت ایجــاد  ــدا موانعــی ب ابت
شــد، امــا دوســتداران اصفهــان لحظــه ای حاضــر نشــدند 
ســالن محــل برگــزاری را تــرک کننــد. صندلی هــای ســالن 

ــهری  ــتداران ش ــو از دوس ــات ممل اجتماع
بــود کــه ایــن روزهــا نفســش از آالینده هــا 
ــرش  ــون و جگ ــود آب خ ــش از نب ــر، دل پ
از نبــود بــاران تشــنه اســت. ســیروس 
دوســتداران  انجمــن  رئیــس  شــفقی، 
اصفهــان بــا گفتــن خیــر مقــدم بــه تمامــی 
ــار  ــان اظه ــوص روز اصفه ــران درخص حاض

کــرد: اصفهــان بــه علــت بزرگــی نیازمنــد روزهــای زیــادی 
ــن  ــام ای ــه ن ــد ب ــال می توان ــی 365 روز س ــت و حت اس
ــت  ــه ای در اردیبهش ــذاری هفت ــه نامگ ــد؛ اگرچ ــهر باش ش
ــده اســت، امــا  ــام اصفهــان از ســوی شــهرداری ارزن ــه ن ب
ایــن روز کــه دوســتداران اصفهــان آن را گرامــی می دارنــد 

ــژاد ــدی جمالی ن ــت. مه ــان اس ــت اصفه ــز روز نکوداش  نی
شــهردار اصفهــان نیــز در حالــی در مراســم حضــور داشــت 
کــه شــهرداری اصفهــان هــر ســاله در اردیبهشــت ماه 
هفتــه اصفهــان را برگــزار می کنــد. شــاید بــه گفتــه برخــی 
ــه هیــچ قشــری  ــه عــادت همیشــگی اش کــه ب شــهردار ب
نــه نمی گویــد، در مراســم حضــور یافتــه؛ امــا 
امیــد اســت کــه ایــن حضــور مقدمه ای باشــد 
بــر هم افزایــی ســمن ها و مدیــران بــرای 
جهانــی شــدن شــهری کــه از جایگاهــش 
ــا  ــان ب ــهردار اصفه ــت. ش ــه اس ــه گرفت فاصل
ــان  ــه اصفه ــرا ب ــه »چ ــؤال ک ــن س ــرح ای ط
ــه  ــاره ب ــا اش ــد؟« ب ــان می گوین ــف جه نص
چگونگــی رفتــار در ایــن شــهرها گفــت: نصــف جهــان، شــهر 
ــد  همزیســتی همــه ســایق و تحمــل یکدیگــر اســت. بای
در ایــن شــهر تنــوع را بــه کار ببریــم. نصــف جهــان همــان 
شــهری کــه همــواره در تنگناهــای تاریخــی، گره هــای 

ــرده اســت. ایســنا ــاز ک ــزرگ کشــور را ب ب

در شهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بایگانی شعبه:  پرونده: 9۲099837۲0300987شماره  اباغیه: 95101037۲0310459شماره  شماره 

9۲0984 تاریخ تنظیم: 1395/08/03 خواهان مدیریت اموزش و پرورش گلپایگان  دادخواستی 

منقول(  غیر  و  منقول  )مالی  ثالث  جلب  خواسته  به  خرمی  صادق  محمد  خوانده  طرفیت  به 

تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان گلپایگان نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم 

به کاسه  و  ارجاع  درگلپایگان   واقع  شهرستان گلپایگان  دادگستری   ) )حقوقی  عمومی  دادگاه 

1395/10/11 ساعت 10:30تعیین شده  آن  ثبت گردیده که وقت رسیدگی   9۲099837۲0300987

است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 

یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت  اجرای قرار کارشناسی حاضر گردد.

شماره: 388/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان گلپایگان - معانی

آگهی احضار متهم 
شعبه  بایگانی  شماره  پرونده:9509983654701۲76  شماره   95101136547014۲3: نامه  شماره 

:951441 تاریخ تنظیم:1395/08/18 نظربه اینکه در پرونده کاسه 951441 دادیاری اول فاورجان 

متهم محسن دانشور فرزند علی به اتهام تصادف منجر به جرح و ایجاد مزاحمت بانوان موضوع 

 174 ماده  اجرای  در  لذا  میباشند  المکان  مجهول  نادر  فرزند  خسروری  سحر  خانمی  شکایت 

قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و 

بدینوسیله به نامبرده گان اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی به اتهام 

خود در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب فاورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در 

صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به 

منزله اباغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب فاورجان

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شعبه حقوقی دادگستری فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره 664/95 اجرائی 

موضوع علیه آقای سید احمد هاشمی فرزند سید مرتضی   وله خانم صالحه مهدی زاده فرزند 

قاسمعلی درروز پنج شنبه  تاریخ 1395/9/18 به منظور فروش یک دستگاه خودرو سواری دو 

سی یلو به رنگ دودی روغنی مدل 1378 به شماره انتظامی ۲15 ه 47 ایران ۲3 با شماره موتور 

دستکوب فاقد مجوز   از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام دادگاه حقوقی 

فاورجان  اطاق ۲۲8 برگزار نماید . اموال  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به 

با  مزایده  از  قبل  روز  پنج  توانند  متقاضیان خرید می   . است  ارزیابی شده  مبلغ35/000/000ریال 

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. 

مدیر اجرای  احکام حقوقی دادگستری فاورجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی940074 موضوع علیه اسماعیل 

یزدانی  وله الهام یزدانی در تاریخ 95/9/۲3 به منظور فروش 8/۲  حبه از 7۲ حبه یک باب منزل 

مسکونی دو طبقه حدود ۲۲0 متر مربع عرصه و حدود 300 متر مربع اعیانی با دیوارهای آجری – 

سقف تیرچه و بلوک سیمانی ملکی آقای اسماعیل یزدانی واقع در فاورجان محله گار ماسه کوی 

شهید حسین توکلی کوچه آزادی بن بست 6 متر پاک ۲7 – کد پستی 8451974581 که دارای 

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

ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق ۲۲4 برگزار 

ریال   ۲50/4۲۲/730 مبلغ  به  دادگستری  رسمی  توسط کارشناس  مزایده  موضوع  ملک   نماید 

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 فاورجان

آگهی ابالغ رای
به تاریخ 95/4/31  در وقت فوق العاده شعبه سوم  شورای حل اختاف آران و بیدگل به تصدی 

امضاء کننده ذیل تشکیل پرونده کاسه 933/94تحت نظر است . با عنایت به محتویات پرونده ، 

ختم دادرسی را اعام و با استعانت از ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می شود. رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای حامد مقابلی آرانی فرزند 

ماشاءاله    به طرفیت آقای ابراهیم حاجیوند فرزند علی اکبر به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک 

با مشخصات مندرج در پرونده به مبلغ پنج میلیون ریال و  مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 

با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت 

، تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره 

مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در 

مورد اشتغال ذمه خوانده ( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. 

بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 198-50۲-519و 5۲۲ قانون آئین 

دادرسی مدنی ماده 310-311-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک 

حکم به محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ مزبور به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق 

مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی از زمان صدور 

چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲0 

روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی این شهرستان می باشد. 

شماره : 5/۲۲/95/47۲/ م الف

 قاضی شعبه سوم  شورای حل اختاف آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
شعبه  بایگانی  شماره  پرونده:9۲09983653400968  شماره   951011365380016۲: نامه  شماره 

:9۲0493 تاریخ تنظیم :1395/8/۲۲اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فاورجان در 

نظر دارد در پرونده شماره 9۲0493 ح ۲ اجرائی موضوع علیه شریف سلطانپور فرزند دیدار قلی و 

له جهانبخش سلطانی  شهما روندی فرزند عین اله در تاریخ 1395/09/۲۲ به منظور فروش 1/5 

دانگ مشاع از 7۲ حبه شش دانگ یک باب منزل مسکونی دارای 198 متر مربع عرصه و 400متر 

انتهای خیابان  بلوار دانشگاه  مربع ساختمان در سه طبقه ملکی محکوم علیه واقع در فاورجان 

می  مشاع  مذکور  ملک  و  است  ثبتی  سابقه  فاقد  بدنی که  تربیت  اسکلت سوله  مقابل  المهدی 

باشد و متعلق حق غیر  نمی باشد  از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام 

حقوقی فاورجان  اطاق ۲۲8 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری 

به مبلغ608333۲0ریال 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. 

مدیراجرای  احکام حقوقی فاورجان

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه 14 ب متهم مریم عسگری حسنوند فرزند سهراب به اتهام جعل و 

استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع و ربودن پرونده موضوع شکایت آقای 

بهرام کاظم زاده فرزند رحیم مجهول المکان میباشند لذا در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی 

کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده 

گان اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه سوم 

دادیاری دادسرای عمومی و انقاب فاورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا 

عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ محسوب و مبادرت 

به اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

محمد حسین حیدری دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب فاورجان

آگهی ابالغ وقت کارشناسی 
شماره اباغنامه: 95101037۲0310306شماره پرونده: 93099837۲0300565شماره بایگانی شعبه: 

به طرفیت خوانده  دادخواستی  تنظیم: 1395/07/۲9 خواهان حبیبه مشیری    تاریخ   930565

داود مشیری  به خواسته تقسیم ترکه و دستور فروش ملک مشاع  تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان شهرستان گلپایگان نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( 

به کاسه 93099837۲0300565ثبت  و  ارجاع  درگلپایگان   واقع  دادگستری شهرستان گلپایگان 

به علت مجهول  گردیده که وقت کارشناسی آن 1395/10/06 و ساعت 10:45تعیین شده است. 

المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 

از جراید  یکی  در  نوبت  مراتب یک  دادگاه  و دستور  امور مدنی  در  انقاب  و  دادگاه های عمومی 

کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از  از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت  اجرای قرار کارشناسی حاضر گردد.

شماره: 388/م الف

 منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان گلپایگان -معانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به خوانده مجهول المکان 
در پرونده کاسه ۲31/95 شعبه حقوقی سوم گلپایگان خواهان : مهدی طارقلی فرزند عزت اله 

: محمد جواد  با وکالت فاطمه فردین پور کوچه 3 خوانده  نشانی گلپایگان – خ شهید عابدینی 

یاوری فرزند یداله نشانی : مجهول المکان خواسته مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم این 

شعبه نموده است که وقت رسیدگی برای تاریخ 95/9/۲4 ساعت 3 بعدازظهر تعیین ولی به دلیل 

مجهول المکان بودن خوانده و بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73قانون 

آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار و روزنامه رسالت آگهی میشود 

تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت نماید و یا در وقت رسیدگی حضور به  هم رساند. 

شماره : 39۲/ م الف مدیر دفتر شعبه سوم شورا حقوقی دادگستری گلپایگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به خوانده مجهول المکان 
مرتضی   فرزند  قطبی   علیرضا   : خواهان  دوم گلپایگان  پرونده کاسه 73/95 شعبه حقوقی  در 

نشانی گلپایگان خ شهید رجائی جنب مرکز بهداشت پاک 14 خوانده : حسن یاوری فرزند کاظم 

نشانی : مجهول المکان خواسته مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم این شعبه نموده است که 

وقت رسیدگی برای تاریخ 95/10/7ساعت 3/15 تعیین ولی به دلیل مجهول المکان بودن خوانده 

و بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 

نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار و روزنامه رسالت آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به دفتر شورا مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و یا در 

وقت رسیدگی حضور به هم رساند. 

شماره : 4۲6/ م الف مدیر دفتر شعبه دوم شورا حقوقی دادگستری گلپایگان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه  دادخواست  شرح  به    1343 1متولد  شماره  شناسنامه  دارای  سخائی   ابوطالب  آقای 

داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  این شورای  از  769 ش1   /  95

اقامتگاه دائمی  شادروان رضا سخائی  بشناسنامه 3۲۲مورخ 1314/7/13 در تاریخ1395/6/۲6 

الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر – چهار دختر و  خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

متولد   1 به ش ش  فرزند رضا  ابوطالب سخائی   -1  : باشد  به شرح ذیل می  دائمی که  همسر 

از  صادره   1338 متولد  ش38  ش  به  رضا  فرزند  سخائی  طیبه   -۲ گلپایگان  از  صادره   1343

 -4 گلپایگان  از  صادره   1348 متولد   601 ش  ش  به  رضا  فرزند  سخائی  راضیه   -3 گلپایگان 

فاطمه سخائی فرزند رضا به ش ش ۲1 متولد 1353 صادره از گلپایگان 5- بتول سخائی فرزند 

به  عباس  فرزند  آمنه خاتون شکری  گلپایگان 6-  از  متولد 1355 صادره  به ش ش 658  رضا 

ش ش 18 متولد 1316 صادره از گلپایگان والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

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

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

 شد. 

شماره : 4۲3/ م الف 

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

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ابوطالب سخائی  دارای شناسنامه شماره 1متولد 1343  به شرح دادخواست به کاسه 95 

/ 770 ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

آمنه خاتون شکری   بشناسنامه 18مورخ 1316/9/۲4 در تاریخ1395/6/31 اقامتگاه دائمی خود 

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

شرح ذیل می باشد : 1- ابوطالب سخائی فرزند رضا به ش ش 1 متولد 1343 صادره از گلپایگان 

۲- طیبه سخائی فرزند رضا به ش ش38 متولد 1338 صادره از گلپایگان 3- راضیه سخائی 

فرزند رضا به ش ش 601 متولد 1348 صادره از گلپایگان 4- فاطمه سخائی فرزند رضا به ش 

ش ۲1 متولد 1353 صادره از گلپایگان 5- بتول سخائی فرزند رضا به ش ش 658 متولد 1355 

صادره از گلپایگان  والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی 

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

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

شماره : 4۲۲/ م الف

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

گواهی  حصروراثت
آقای مرتضی شرافت دارگانی  بشناسنامه شماره 4۲ باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت 

است  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  95/105۲تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه 

که شادروان ناصر قلی شرافت دارگانی   بشناسنامه شماره 591در تاریخ 1394/9/6در گذشته و 

ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از 1- مرتضی شرافت دارگانی فرزند ناصر قلی ش ش 4۲ 

دارگانی فرزند  3- مسلم  شرافت  ناصر قلی ش ش 49  دارگانی فرزند  ۲- قربانعلی  شرافت 

ناصر قلی ش ش 1043 4- حسین  شرافت دارگانی فرزند ناصر قلی ش ش 11۲7 5- مریم  

شرافت دارگانی فرزند ناصر قلی ش ش ۲7 6- پری  شرافت دارگانی فرزند ناصر قلی ش ش 

43 7- صدیقه   شرافت دارگانی فرزند ناصر قلی ش ش 7 8- صغرا   شرافت دارگانی فرزند 

عباسعلی  ش ش ۲ 

شماره :59۲/ م الف دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان فاورجان 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی807/93 اجرایی شورا موضوع 

علیه غامرضا عسگریان فرزند اسماعیل    و له بهرام کاظم زاده فرزند رحیم     در تاریخ 95/9/19 

به منظور فروش ۲1 حبه از 7۲ حبه شش دانگ یک باب منزل مسکونی دارای ۲۲4 عرصه و اعیان 

در دو طبقه ۲07/5  ملکی خانم زهرا عسگریان فرزند احمد رضا  واقع در زازران – بلوار امام – کوی 

شهید مجید مرادیان پ31 که دارای سابقه ثبتی به شماره – نمی باشد و ملک مذکور مشاع می 

باشد و متعلق حق غیر نمی باشد  از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام 

حقوقی فاورجان  اطاق ۲۲4 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری 

به مبلغ  411157370 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 فاورجان

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 1245 فرعی از 4 اصلی بخش چهار گلپایگان
نظر به اینکه تمامی ششدانگ زمین پاک 4/1۲45 در گلپایگان بخش چهار که در صفحه 5۲3-

5 دفتر ۲6-3 اماک ذیل ثبت 3877-119 بنام محمد باقر عدولی فرزند محمد حسین ثبت و 

صادر و تسلیم گردید سپس نامبرده فوت نموده است و ورثه نامبرده در خواست صدور سند سهم 

االرثی خویش را نموده است و اعام نموده که سند نزد احدی از ورثه می باشد که به ایشان اخطار 

و در مهلت معین سند ارائه نگردیده لذا طبق تبصره 3 ماده 1۲0 مراتب آگهی میگردد چنانچه سند 

مالکیت از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز ارائه نگردد یا کسی مدعی انجام معامله نسبت به 

آن نباشد سند مالکیت سهم االرثی بنام وراث صادر میگردد. 

شماره :457/م الف 

تاریخ انتشار آگهی 1395/09/04 مسئول دفتر اماک گرجی

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 93 فرعی از 4 اصلی بخش چهار گلپایگان
نظر به اینکه تمامی ششدانگ زمین پاک 93 فرعی از 4 اصلی  در گلپایگان بخش چهار که در 

صفحه ۲0دفتر 4 اماک ذیل ثبت 1۲3 بنام محمد باقر عدولی فرزند محمد حسین ثبت و صادر 

و تسلیم گردید سپس نامبرده فوت نموده است و ورثه نامبرده در خواست صدور سند سهم االرثی 

خویش را نموده است و اعام نموده که سند نزد احدی از ورثه می باشد که به ایشان اخطار و 

در مهلت معین سند ارائه نگردیده لذا طبق تبصره 3 ماده 1۲0 مراتب آگهی میگردد چنانچه سند 

مالکیت از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز ارائه نگردد یا کسی مدعی انجام معامله نسبت به 

آن نباشد سند مالکیت سهم االرثی بنام  وراث صادر میگردد. 

شماره :455/م الف تاریخ انتشار آگهی 1395/09/04 مسئول دفتر اماک گرجی

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 316 فرعی از 4 اصلی بخش چهار گلپایگان
نظر به اینکه تمامی دودانگ و نیم مشاع از ششدانگ  باغ  پاک 4/316 در گلپایگان بخش چهار 

که در صفحه 8دفتر 3 اماک ذیل ثبت 1۲01 بنام محمد باقر عدولی فرزند محمد حسین ثبت و 

صادر و تسلیم گردید سپس نامبرده فوت نموده است و ورثه نامبرده در خواست صدور سند سهم 

االرثی خویش را نموده است و اعام نموده که سند نزد احدی از ورثه می باشد که به ایشان اخطار 

و در مهلت معین سند ارائه نگردیده لذا طبق تبصره 3 ماده 1۲0 مراتب آگهی میگردد چنانچه سند 

مالکیت از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز ارائه نگردد یا کسی مدعی انجام معامله نسبت به 

آن نباشد سند مالکیت سهم االرثی بنام وراث صادر میگردد. 

شماره :458/م الف 

تاریخ انتشار آگهی 1395/09/04 مسئول دفتر اماک گرجی

کمتــر کــودک چهارمحالــی اســت کــه در حــال حاضــر 
»ُامــاج«  و  »کله جــوش«  همچــون  غذاهایــی  نــام 
ــون  ــی همچ ــا غذاهای ــد؛ ام ــته باش ــی داش ــش مفهوم برای
فافــل، پیتــزا، سوســیس و... برایــش لذت بخش تریــن 
ــگ  ــاز در فرهن ــه از دیرب ــد. تغذی ــمار می رون ــه ش ــا ب غذاه
ــه  ــوده؛ چــرا ک ــا از ارزش بســیاری برخــودار ب چهارمحالی ه
ــی  ــدرت بدن ــد ق ــتان نیازمن ــن اس ــته ای ــی در گذش زندگ
بــوده اســت. ســختی کار در گذشــته و تحمــل ســرمای 
طاقت فرســا در ایــن اســتان، نیازمنــد تغذیــه ای متفــاوت بــا 
دیگــر نقــاط کشــور بــوده اســت. غذاهــای محلــی همچــون 
ــرورد  ــیره، پ ــل و ش ــا عس ــی ب ــن حیوان ــوش، روغ کله ج
ــتان  ــص اس ــه مخت ــتند ک ــی هس ــاج و...، غذاهای دوغ، ُام
چهارمحــال و بختیــاری بــوده و ارزش غذایــی بســیاری 
ــن  ــری از ای ــا بهره گی ــتان ب ــن اس ــم ای ــردان قدی ــد. م دارن
ــی  ــه راحت ــا را ب ــخت و طاقت فرس ــغل های س ــا، ش غذاه
ــظ  ــر، حف ــول عم ــا در ط ــامت آن ه ــد و س ــام می دادن انج

می شــد.
    تبلیغات گسترده فست فودها

در حــال حاضــر کمتــر بانــوی چهارمحالــی اقــدام بــه پختــن 
ــد  ــتان می کن ــن اس ــی ای ــی و محل ــای بوم ــه غذاه  و تهی

ــن  ــای ای ــت فودها ج ــد و فس ــای جدی ــون غذاه و هم اکن
ــوزش  ــازی و آم ــای مج ــعه فض ــد. توس ــا را گرفته ان غذاه
ــد، تبلیغــات گســترده فســت فودها، پخــش  غذاهــای جدی
ــودن  ــوب ب ــون، محب ــذا در تلویزی ــی غ ــای آموزش برنامه ه
فســت فودها در بیــن کــودکان و ... موجــب شــده کــه 
ــوان  ــز بان ــی از فهرســت پخــت و پ ــی و محل ــای بوم غذاه
چهارمحالــی خــارج شــود. در گذشــته نــان محلــی بــا 
شــرایط تهیــه کامــا طبیعــی، مصــرف روزانــه مــردم 
 ایــن اســتان بــوده و از طرفــی پختــن نــان در خانــه 
ــه شــمار  ــی ب ــوی چهارمحال یکــی از مهم تریــن وظایــف بان
می رفــت. در حــال حاضــر در نقــاط مختلــف اســتان، انــواع 
ــر  ــه می شــود و دیگ ــر پخت ــع دیگ ــف جوام نان هــای مختل
ــت.  ــا نیس ــی در خانه ه ــان محل ــت ن ــور و پخ ــری از تن خب
توســعه فســت فودها در شــهرها و حتــی روســتاها، بیانگــر 
ایــن اســت کــه مــردم اســتقبال خوبــی از ایــن واحدهــای 
تولیــد غــذا دارنــد؛ چــرا کــه روزبــه روز تعــداد آن هــا در حــال 

افزایــش اســت.
    تغذیه سالم

فاطمــه موســوی، کارشــناش ارشــد تغذیــه، می گویــد: 
ــه شــمار مــی رود کــه  ــد ب ســامتی، بهتریــن نعمــت خداون

حفــظ آن بــر عهــده خود انســان اســت. بــدن انســان نیازمند 
ــود.  ــن می ش ــه تامی ــدن از تغذی ــرژی ب ــت و ان ــرژی اس ان
ســامتی  می توانــد  نامناســب  تغذیــه  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــد ک ــان کن ــا انس ــدازد و کاری ب ــر بین ــه خط ــان را ب انس
ــرد:  ــان ک ــد. وی بی ــذاب باش ــج و ع ــر در رن ــر عم ــا آخ ت
بــوده  ســالم  بســیار  انســان  تغذیه هــای  گذشــته   در 
ــالم  ــه س ــا همیش ــن غذاه ــری از ای ــا بهره گی ــان ها ب و انس
ــب در  ــه نامناس ــون تغذی ــا هم اکن ــد؛ ام ــرحال بوده ان و س
ــیاری  ــامت بس ــه س ــده ک ــب ش ــا موج ــی خانواده ه برخ
از افــراد بــه خطــر بیفتــد و آنــان دچــار بیماری هــای 
مختلــف همچــون چربــی، دیابــت، پوکــی اســتخوان، فشــار 

 خــون و... شــوند. وی بــا اشــاره بــه اینکــه غذاهــای چــرب 
و فســت فودها جــای غذاهــای ســالم و بومــی محلــی 
گذشــته را گرفتــه، عنــوان کــرد: فرهنــگ بهره گیــری از 
غذاهایــی کــه ســریع آمــاده می شــوند، فرهنگــی نادرســت 

ــرد.  ــدا ک ــا رواج پی ــه در اروپ ــت ک اس
وی بیــان کــرد: هم اکنــون خــود اروپایی هــا بــه دنبــال 
ــلوفودها  ــد اس ــتند و می خواهن ــود هس ــگ خ ــر فرهن تغیی
)غذاهایــی کــه پختنشــان زمــان زیــادی می بــرد( را جایگزیــن 
ــرد:  ــان ک ــه بی ــناس تغذی ــن کارش ــد. ای ــت فودها کنن فس
متاســفانه فرهنــگ فســت فودها در کشــور مــا روزبــه روز در 

حــال گســترش اســت.

گرایشمردمچهارمحالوبختیاریبهفستفود

گردفراموشیبرغذاهایمحلی

گرامیداشت روز اصفهان
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حتما بخوانید!
چه کسی پایتخت را دزدید؟
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دامون رشیدزادهسرویس فرهنگ

ــزاری  ــه برگ ــردن ب ــر ک ــش، فک ــال پی ــد س ــن چن ــا همی ت
ــه یــک جــوک  مســابقه خوانندگــی در صداوســیما شــبیه ب
بــود؛ امــا اتفاقــی کــه مهــر ســال 94 افتــاد، باعــث شــد خــط 
ــس  ــود. پ ــته ش ــار گذاش ــیما کن ــری در صداوس ــز دیگ قرم
از اســتقبال مخاطبــان ایرانــی از مســابقه هایی همچــون 
ــی  ــبکه های ضدایران ــه در ش ــتیج« ک ــا »اس ــی« ی »آکادم
خــارج از کشــور تولیــد می شــد، صداوســیما تصمیــم گرفــت 
ــن  ــا ای ــت ب ــه رقاب ــی ب ــک مســابقه خوانندگ ــا ســاخت ی ب
برنامه هــا بپــردازد. مهــر 94 مســابقه »شــب کوک« بــه 
ــی  ــد بابای ــا اجــرای بارب ــادی دمیرچــی و ب ــی ه تهیه کنندگ
ــان  ــا مخاطب ــت و اتفاق ــن رف ــه روی آنت ــیم ب ــبکه نس از ش
ــن  ــه ای ــی ب ــل انتقادات ــد اوای ــر چن ــرد. ه ــدا ک ــادی پی زی
ــت  ــابقه توانس ــن مس ــم ای ــا کم ک ــد، ام ــه وارد می ش برنام
به ویــژه  مخاطبــان،  بیــن  در  قبولــی  قابــل  محبوبیــت 
ــرادی کــه ســودا  ــد و بســیاری از اف قشــر جــوان کســب کن
خوانندگــی در ســر داشــتند، امیــدوار شــدند کــه بتواننــد بــه 
ــور  ــی در کش ــوی آب ــابقه های آن س ــه مس ــن ب ــای رفت ج
ــت  ــه موفقی ــابقه ب ــک مس ــزاری ی ــق برگ ــان از طری خودش

ــش  ــوب پی ــی خ ــز خیل ــه چی ــای کار هم ــا اینج ــند. ت برس
ــابقه در  ــرکت کنندگان مس ــان ش ــی می ــت داغ ــت و رقاب رف
ــابقه  ــن مس ــام ای ــس از اتم ــت پ ــا درس ــود؛ ام ــان ب جری
ــک  ــرده تاری ــت پ ــر از پش ــه خب ــد ک ــر ش ــاری منتش اخب

شــب کوک داشــت.
جوایزپرداختنشده    

فینــال »شــب کوک« فروردین مــاه امســال برگــزار شــد 
و علــی پورصائــب، ســهیل ســلیمانی، آرمــان فاطمــی و 
مصطفــی مهــدی بــه ترتیــب بــا رأی هیئــت داوران بــه عنوان 
ــی  ــه معرف ــن برنام ــری اول ای ــارم س ــا چه ــرات اول ت نف
ــر  ــود از نف ــارت ب ــب عب ــه ترتی ــا هــم ب ــز آن ه شــدند. جوای
اول 8 ســکه تمام بهــار آزادی بــه همــراه هزینــه یــک آلبــوم 
عالــی در ســطح 8۰ تــا ۱۰۰ میلیــون تومــان و خوانــدن تیتــراژ 
ــه همــراه  ــار آزادی ب شــب کوک ۲، نفــر دوم 6 ســکه تمام به
ــان  ــون توم ــا ۱۰۰ میلی ــطح 8۰ ت ــی در س ــوم عال ــه آلب  هزین
و خوانــدن تیتــراژ یکــی از ســریال های تلویزیــون، نفــر ســوم 
ــوم در حــد  ــه آلب ــراه هزین ــه هم ــار آزادی ب 4 ســکه تمام به
8۰ تــا ۱۰۰ میلیــون تومانــی و همچنیــن خوانــدن یــک تیتــراژ 
ــار  ــکه تمام به ــم 3 س ــارم ه ــر چه ــی و نف ــریال تلویزیون س
آزادی بــه همــراه هزینــه آلبــوم 8۰ تــا ۱۰۰ میلیــون تومانــی 

ــون  ــراژ یکــی از ســریال های تلویزی ــدن تیت ــه همــراه خوان ب
ــا  ــه بعده ــد، بلک ــت نش ــا پرداخ ــز نه تنه ــن جوای ــران. ای ای
ــاری  ــرارداد اجب ــک ق ــر از امضــای ی ــدگان مســابقه، خب برن
دادنــد؛ قــراردادی کــه در نــوع خــود، یــک ترکمانچــای بــود.

قراردادترکمانچایورژنشبکوک    
ــرف  ــار ط ــخه دوم آن در اختی ــه نس ــرارداد ک ــن ق ــاد ای مف
ــل  ــار عوام ــخه در اختی ــر دو نس ــه و ه ــرار نگرفت ــل ق مقاب
ــر  ــه نظ ــب ب ــب و جال ــیار عجی ــت، بس ــب کوک« اس »ش
می رســد. بــه گفتــه فاطمــی در ایــن قــرارداد حقــوق 
ــدگان در پنــج ســال  ــار برن ــوی مادام العمــر آث مــادی و معن
اول کارشــان تمــام و کمــال در اختیــار عوامــل مســابقه 
ــه  ــام هیچ گون ــق انج ــا ح ــرد. آن ه ــرار می گی ــب کوک ق ش

کار هنــری را بــدون اجــازه ندارنــد و اگــر در ایــن پنــج ســال 
 از طریــق خوانندگــی درآمــد داشــته باشــند، بایــد درصــدی 
را در اختیــار بابایــی و دمیرچــی قــرار دهنــد. به گفتــه فاطمی 
ــد ســال دوم  ــد ســال اول، 7۰ درصــد درآم  8۰ درصــد درآم
و ... بــه عوامــل شــب کوک تعلــق می گیــرد. هــر چنــد 
تهیه کننــدگان شــب کوک در ابتــدا ادعــا کــرده بودنــد کــه ایــن 
قــرارداد از طــرف صداوسیماســت، امــا بعــدا مشــخص شــد 
کــه صداوســیما هیــچ نقشــی در ایــن قــرارداد نــدارد و ایــن 
موضــوع فقــط حربــه ای بــرای وادار کــردن شــرکت کنندگان 
بــه امضــای قــرارداد بــوده اســت. امیدواریــم حــاال کــه خبــر 
ــد  ــوش می رس ــه گ ــابقه ب ــن مس ــری دوم ای ــاخت س از س

نظــارت بیشــتری بــر گرداننــدگان آن شــود.

ــه ســردبیری  ــی »ســی وپنج« ب ــه اینترنت ــن برنام - تازه تری
بــا مهــران غفوریــان  بــه گفت وگــو  فریــدون جیرانــی، 
اختصــاص یافــت. ایــن مصاحبــه دیدنــی از طریــق ســایت 

فیلم نــت در اختیــار عالقه منــدان قــرار گرفتــه اســت.
ــی  ــاره قائم مقام ــی رخس ــه کارگردان ــونیتا« ب ــتند »س - مس
ــتند  ــن مس ــاخه بهتری ــزد ش ــج نام ــی از پن ــوان یک ــه عن ب
جوایــز فیلــم مســتقل »اســپریت« در ســال ۲۰۱7 انتخــاب 

شــد.
- دفتــر فرهنــگ و مطالعــات پایــداری حــوزه هنــری اســتان 
اصفهــان، دهمیــن دوره کارگاه آمــوزش مصاحبــه تاریــخ 

ــد. ــزار می کن ــی برگ ــفاهی را در دو روز متوال ش
ــدف  ــا ه ــه، ب ــت کمانچ ــده چیره دس ــر، نوازن ــان کله - کیه
ترویــج موســیقی ســنتی و اصیــل ایرانــی و حمایــت از 
ایــران مناطــق محــروم  در  بــه موســیقی   عالقه منــدان 

کنسرت های رایگان برگزار می کند.
بــه  خاورمیانــه«  از  عاشــقانه  »نامه هــای  نمایــش   -
ــز« اجــرا  ــرادی در تماشــاخانه »پالی ــرث م ــی کیوم کارگردان

ــد. ــد ش خواه
بــا صــدای  آلبــوم موســیقی »صــدای طهــرون 4«   -
زنده یــاد مرتضــی احمــدی بــه بــازار موســیقی آمــد. در ایــن 
ــی  ــات ضربی خوان ــین، قطع ــوم پیش ــه آلب ــد س ــوم مانن آلب
دیگــری از فرهنــگ کوچــه و بــازار تهــران قدیــم منتشــر شــده 
اســت و عالقه منــدان می تواننــد بــا مراجعــه بــه مراکــز 
ــر  فــروش محصــوالت فرهنگــی در سراســر کشــور، ایــن اث

ــد. ــه کنن را تهی
- »ماریــون کوتیــار«، بازیگــر فرانســوی برنــده اســکار، درباره 
انتخابــات اخیــر  نتیجــه  بــه  واکنش هــای بین المللــی 

ــود. ــده می ش ــرس دارد برن ــت: ت ــکا گف آمری
- فراخــوان ششــمین دوســاالنه نقاشــی »دامون فــر«، ویــژه 
جوانــان زیــر ۲۵ ســال ایــران منتشــر شــد و نقاشــان تــا ۱8 

آذرمــاه فرصــت دارنــد آثــار خــود را ارســال کننــد.
میــالد  در ســالن  پنجــم دی مــاه  بهــادری  بنیامیــن   -

مــی رود. صحنــه  روی  بین المللــی  نمایشــگاه 
ــم از  ــر برای ــت تئات ــد: »جذابی ــایش می گوی ــکا آس - ویش
ســینما خیلــی بیشــتر اســت. اصــال هــر وقــت بــا همایــون 
ــرای کار در ســینما از  ــم را ب ــم، انگیزه های ــی زاده کار می کن غن

دســت می دهــم.
ــوس« مصطفــی  ــد را بب ــاه خداون ــاب »روی م - ترجمــه کت

مســتور، طــی مراســمی در آذربایجــان رونمایــی شــد.
 Center of the World (COW( بر اســاس نتایج جشــنواره جهانی -
ــوان  ــت( عن ــک و کارتونیس ــراح گرافی ــم زاده )ط ــن کری حس
ــاب  ــی کت ــطه  طراح ــه  واس ــن را ب ــش بوک دیزای ــر بخ برت

ــرد. ــب ک ــیاه« کس ــای س »مینیاتوره
- چهره هــای برجســته هالیــوود از جملــه رابــرت دنیــرو 
 رابــرت ردفــورد و تــام هنکــس از بــاراک اوبامــا مــدال 

گرفتند.

برگزاری چهارمین پاتوق »سینما آینده«

کیمیای وطن

فیلــم کوتــاه  پاتــوق  چهارمیــن 
»ســینما  عنــوان  بــا  اصفهــان 
آذرمــاه   6 شــنبه  روز  آینــده« 
ــزی  ــه مرک ــاعت ۱7 در کتابخان س
گــزارش  بــه  می شــود.  برگــزار 
روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
رئیــس دفتــر تخصصــی ســینما بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: 
پاتــوق فیلــم کوتــاه اصفهــان در راســتای برنامه هــای ســینمایی 
از ســوی دفتــر تخصصــی ســینمای ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان و انجمــن ســینمای جوانــان اســتان 
اصفهــان، بــا عنــوان »ســینما آینــده« برنامه ریــزی شــده اســت. 
ــنبه های  ــه ش ــن برنام ــت: ای ــار داش ــدری اظه ــی حی مصطف
هــر هفتــه از ســاعت ۱7 در محــل ســالن اجتماعــات کتابخانــه 
مرکــزی میزبــان عالقه منــدان فیلــم کوتــاه اســت. وی افــزود: 
پاتــوق فیلــم کوتــاه اصفهــان در نظــر دارد در فضایــی همدالنــه 
ــاه  ــای کوت ــای فیلم ه ــه تماش ــدان را ب ــازان و عالقه من فیلمس
برگزیــده ایــران و جهــان دعــوت کنــد؛ در ایــن پاتــوق پــس از 
ــی  ــد و بررس ــتانه نق ــال دوس ــی کام ــا، در فضای ــش فیلم ه پخ
آثــار انجــام می گیــرد. وی تصریــح کــرد: ایــن پاتــوق در 
ــر  ــاه »تصوی ــه اکــران فیلم هــای کوت چهارمیــن برنامــه خــود ب
بزرگ تــر« ســاخته دیــزی جاکوبــز، »B+« ســاخته نظیــر 
میرزایــی، »چرخــه« ســاخته محمــد بخشــی، »چشــم آبــی« 
ســاخته امیرمســعود ســهیلی، »تمــام چیزهایــی کــه جایشــان 
ــاخته  ــر« س ــان و »خواه ــاخته کاوه قهرم ــت« س ــی اس خال

مجتبــی اســپنانی می پــردازد.

چه کسی پایتخت را دزدید؟
ــرز  ــه ط ــای خــوب ب ــره  چیزه ــه خاط ــم ک ــادت کرده ای ــگار ع ان
ــال  ــرداری کان ناخوشــایندی در ذهنمــان خــراب شــود، از کالهب
تلگرامــی پشــت عنــوان کاله قرمــزی تــا دســتگیری تهیه کننــده  
شــهرزاد و حــاال پایتخــت؛ ســریالی کــه بــا چنــد درجه تفــاوت از 
دیگــر ســریال های فضایــی، زندگــی طبیعــی و ســاده  بیشــتر مــا 
را در تلویزیــون نشــان مــی داد. محســن تنابنــده و تــورج اصالنی، 
طــی روزهــای اخیــر بــر ســر اینکــه ایــده  اولیــه  ســریال پایتخــت 

از چــه کســی بــوده، یکدیگــر را متهــم بــه دزدی کرده انــد.
 پــس از مصاحبــه اخیــر محســن تنابنــده و بیــان ایــن مطلــب 
ــردار  ــی، فیلمب ــورج اصالن ــده  ســریال »پایتخــت« را از ت ــه ای ک
ــش  ــخنان واکن ــن س ــه ای ــی ب ــت، اصالن ــده اس ــینما، خری س
تنــدی نشــان داده و تنابنــده را بــه دزدی ایــده اش متهــم کــرده 
اســت. گفتــه می شــود الهــام غفــوری، تهیه کننــده پایتخــت نیــز 
اعــالم کــرده کــه تــورج اصالنــی بــا دریافــت 6 میلیــون تومــان 
و بــا رضایــت کامــل، کلیــه حقــوق مــادی و معنــوی طرحــی کــه 

اصــال ســاخته نشــد را واگــذار کــرده اســت.

اخبار کوتاه

ســینمایی  فیلــم  تهیه کننــده  نوروزبیگــی،  جــواد 
ــگاران  ــه پرســش خبرن »ســالم بمبئــی«، در پاســخ ب
مبنــی بــر اینکــه شــنیده اند قیمــت بلیــت بــرای 
ــالد  ــرج می ــی« در ب ــالم بمبئ ــه »س ــم افتتاحی مراس
3۰۰ هــزار تومــان در نظــر گرفتــه شــده، گفــت: فــروش 

ــب  ــروژه از ش ــن پ ــی ای ــت اینترنت بلی
ــا  ــده و ت ــاز ش ــاه آغ ــته اول آذرم گذش
ایــن لحظــه تعــداد زیــادی از بلیت هــای 
فیلــم بــه فــروش رفتــه اســت. هــر فیلم 
ســینمایی، یــک مراســم اکــران دارد کــه 
صاحبــان فیلــم بــرای آن برنامه هــای 
مختلفــی را در نظــر می گیرنــد و در کنــار 

آن بلیــت مراســم نیــز فروختــه می شــود. در مراســم 
ــی از  ــی« یک ــالم بمبئ ــش »س ــز نمای ــم نی ــن فیل ای
برنامه هاســت و برنامه هــای دیگــری نیــز در ایــن 

ــود.  ــرا می ش ــم اج مراس
وی تاکیــد کــرد: نبایــد فرامــوش کــرد کــه نزدیــک بــه 

۲۰ نفــر مهمــان هنــدی از جملــه بازیگــران فیلــم بــرای 
ایــن مراســم بــه کشــور ســفر می کننــد کــه ایــن ســفر 
ــان  ــارد توم ــک میلی ــش از ی ــه ای بی ــا هزین ــرای م ب
در بــر دارد. فــروش بلیــت بــرای مراســم رونمایــی از 
ــرای ســریال »شــهرزاد«  ــازه ای نیســت؛ ب فیلــم، کار ت
فــروش  بــا  مراســمی  چنیــن  نیــز 
بلیــت برگــزار شــد. بــا ایــن حســاب 
اکــران  مراســم  بــرای  برنامه ریــزی 
ــی«، کمــی خــارج از عــرف  »ســالم بمبئ

ــود را دارد.  ــه خ ــت و هزین اس
قربــان محمدپــور، کارگــردان ایــن پــروژه 
ــژه  ــه وی ــه برنام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب نی
ــالد  ــرج می ــاه در ب ــی« ۱3 آذرم ــالم بمبئ ــران »س اک
ــه  ــتیم ک ــر هس ــن فک ــت: در ای ــود، گف ــزار می ش برگ
ــروژه ســینمایی  ــن پ ــدی ای یکــی از خواننده هــای هن
در مراســم اکــران ویــژه بــه صــورت زنــده برنامــه اجــرا 

کنــد.

بلیت 300 هزار تومانی افتتاحیه فیلم »سالم بمبئی«
بــا  کردســتان  دانشــگاه  در  جــوان  رامبــد  حضــور 
ــه واکنــش او نیــز  ــود کــه منجــر ب حواشــی ای همــراه ب

ــد. ش
ــگاه  ــه »ن ــب برنام ــاه در قال ــوان روز ۲ آذرم ــد ج  رامب
فلســفی بــه طنــز« در جمــع دانشــجویان دانشــگاه 

ــتقبال  ــا اس ــت و ب ــور یاف ــتان حض کردس
ــد.  ــه ش ــا مواج آن ه

ایــن مراســم بــا هــدف پرســش و پاســخ 
ــد  ــزار ش ــوان برگ ــد ج ــجویان از رامب دانش
ــز  ــه طن ــه ب ــی آمیخت ــا زبان ــز ب ــه او نی ک
بــه ســؤاالت مختلــف دانشــجویان دربــاره 

ــخ داد.  ــه« پاس ــه »خندوان برنام
بــا  کردســتان  دانشــگاه  در  جــوان  رامبــد  حضــور 
از  یکــی  پیشــنهاد  بــه  بــود؛  همــراه  حاشــیه هایی 
دانشــجویان از رامبــد جــوان خواســته شــد تــا بــا 
ــدام  ــن اق ــا ای ــرد؛ ام ــلفی بگی ــس س ــجویان عک  دانش
ــه  ــد؛ در ادام ــه ش ــگاه مواج ــل دانش ــورد عوام ــا برخ ب

ــا  ــد و از آن ه ــجویان گرفتن ــی ها را از دانش ــم گوش مراس
خواســتند تــا بــرای گرفتــن عکــس بــا رامبــد جــوان بــه 
ــراض  ــا اعت ــدام ب ــن اق ــه ای ــد ک ــالن برون ــرون از س بی

ــد. ــه رو ش ــجویان روب ــی از دانش برخ
ــار  ــن برخــورد اظه ــاد از ای ــز ضمــن انتق ــن بازیگــر نی  ای
کــرد: روحیــه جوانانــه و غیرجوانانــه بــا هــم 
متفــاوت اســت و متاســفانه روحیــه جوانــی 
ــب  ــدارد و موج ــود ن ــران وج ــن مدی در بی

ــود.  ــی می ش ــن برخوردهای چنی
ــه  ــه را خاتم ــاق برنام ــن اتف ــس از ای وی پ
داد و ســالن را تــرک کــرد. البتــه رامبــد 
ــا  ــود ب ــه خ ــلفی ای را ک ــر س ــوان تصاوی ج
دانشــجویان گرفتــه بــود، در صفحــه اینســتاگرامش 

ــرد. ــر ک منتش
ــه  ــجویان مواج ــور دانش ــتقبال پرش ــا اس ــه ب ــن برنام ای
شــده بــود؛ بــه طــوری کــه بســیاری از آن هــا جایــی بــرای 
نشســتن نداشــتند و ایســتاده برنامــه را نظاره گــر بودنــد.

آگهیفقدانسندمالکیت–پالک233فرعیاز4اصلیبخشچهارگلپایگان
نظر به اینکه تمامی چهار سهم  مشاع از هفت سهم ششدانگ  باغ  پالک ۲33 فرعی از 4 اصلی  

در گلپایگان بخش چهار که در صفحه 7 و ۵ دفتر 3 امالک ذیل ثبت ۱۱9 بنام محمد باقر عدولی 

فرزند محمد حسین ثبت و صادر و تسلیم گردید سپس نامبرده فوت نموده است و ورثه نامبرده 

در خواست صدور سند سهم االرثی خویش را نموده است و اعالم نموده که سند نزد احدی از ورثه 

 ۱۲۰ ماده  تبصره 3  لذا طبق  نگردیده  ارائه  در مهلت معین سند  و  اخطار  ایشان  به  باشد که  می 

مراتب آگهی میگردد چنانچه سند مالکیت از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز ارائه نگردد یا 

کسی مدعی انجام معامله نسبت به آن نباشد سند مالکیت سهم االرثی بنام وراث صادر میگردد.

 شماره :4۵4/م الف تاریخ انتشار آگهی ۱39۵/۰9/۰4 مسئول دفتر امالک گرجی

آگهیفقدانسندمالکیت–پالک1285فرعیاز4اصلیبخشچهارگلپایگان
نظر به اینکه تمامی دو سهم  و نیم  مشاع ازپنج سهم ششدانگ  باغ  پالک ۱۲8۵ فرعی از 4 

اصلی  در گلپایگان بخش چهار که در صفحه ۲۲۱ دفتر ۱۱ امالک ذیل ثبت 8۱3 بنام محمد باقر 

عدولی فرزند محمد حسین ثبت و صادر و تسلیم گردید سپس نامبرده فوت نموده است و ورثه 

نامبرده در خواست صدور سند سهم االرثی خویش را نموده است و اعالم نموده که سند نزد احدی 

از ورثه می باشد که به ایشان اخطار و در مهلت معین سند ارائه نگردیده لذا طبق تبصره 3 ماده 

۱۲۰ مراتب آگهی میگردد چنانچه سند مالکیت از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز ارائه نگردد 

یا کسی مدعی انجام معامله نسبت به آن نباشد سند مالکیت سهم االرثی بنام وراث صادر میگردد. 

شماره :4۵۲/م الف تاریخ انتشار آگهی ۱39۵/۰9/۰4 مسئول دفتر امالک گرجی

آگهیفقدانسندمالکیت–پالک523فرعیاز4اصلیبخشچهارگلپایگان
نظر به اینکه تمامی ششدانگ  زمین پالک 4/۵۲3 در گلپایگان بخش چهار که در صفحه ۵۰ دفتر 

4 امالک ذیل ثبت ۱94 بنام محمد باقر عدولی فرزند محمد حسین ثبت و صادر و تسلیم گردید 

سپس نامبرده فوت نموده است و ورثه نامبرده در خواست صدور سند سهم االرثی خویش را نموده 

است و اعالم نموده که سند نزد احدی از ورثه می باشد که به ایشان اخطار و در مهلت معین سند 

ارائه نگردیده لذا طبق تبصره 3 ماده ۱۲۰ مراتب آگهی میگردد چنانچه سند مالکیت از تاریخ انتشار 

این آگهی بمدت ده روز ارائه نگردد یا کسی مدعی انجام معامله نسبت به آن نباشد سند مالکیت 

سهم االرثی بنام  وراث صادر میگردد. 

شماره :4۵6/م الف تاریخ انتشار آگهی ۱39۵/۰9/۰4 مسئول دفتر امالک گرجی

آگهیفقدانسندمالکیت–پالک383فرعیاز4اصلیبخشچهارگلپایگان
نظر به اینکه تمامی سه سهم مشاع از ۵ سهم ششدانگ  زمین پالک 4/383 در گلپایگان بخش 

چهار که در صفحه ۱7 دفتر 3 امالک ذیل ثبت ۱۲۱۲ بنام محمد باقر عدولی فرزند محمد حسین 

ثبت و صادر و تسلیم گردید سپس نامبرده فوت نموده است و ورثه نامبرده در خواست صدور سند 

سهم االرثی خویش را نموده است و اعالم نموده که سند نزد احدی از ورثه می باشد که به ایشان 

اخطار و در مهلت معین سند ارائه نگردیده لذا طبق تبصره 3 ماده ۱۲۰ مراتب آگهی میگردد چنانچه 

سند مالکیت از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز ارائه نگردد یا کسی مدعی انجام معامله نسبت 

به آن نباشد سند مالکیت سهم االرثی بنام وراث صادر میگردد. 

شماره :4۵3/م الف تاریخ انتشار آگهی ۱39۵/۰9/۰4 مسئول دفتر امالک گرجی

آگهیفقدانسندمالکیت–پالک3فرعیاز871اصلیبخشیکگلپایگان
وراث ابوالفضل کاوه ء فرزند محمد کاظم باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 

رسما گواهی شده مدعی است که تمامی یک دانگ و نیم دانگ مشاع از ششدانگ عمارت  پالک 

بنام وراث  87۱/3 در گلپایگان بخش یک در صفحه ۲93 دفتر ۱۲3 امالک ذیل ثبت ۲8۵47 

ابوالفضل کاوه ء فرزند محمد کاظم ثبت و صادر و تسلیم گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر 

خانه - - به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به بموجب سند رسمی شماره 

- - مورخ - - دفتر-  در قبال مبلغ - - - ریال – در رهن است. 

نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   

از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 

تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام 

معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند  مالکیت مزبور نزد خود 

باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 

سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد. 

سند   المثنی  نشود  ارائه  سند  اصل  اعتراض  صورت  در  یا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  ظرف  اگر 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشارآگهی : ۱39۵/۰9/۰4 شماره : 4۵۰/ م الف مسئول دفتر امالک گرجی 

آگهیاحضار
نظر به اینکه خانم روح انگیز اسماعیلی شکایتی علیه آقای رسول مرشدی حسین آبادی فرزند 

علی شکایتی مبنی بر توهین – تهدید – ترک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 9۵۱۰43 

د/7 ثبت این شعبه ووقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد  باتوجه به مجهول 

از  یکی  در  نوبت  دادرسی کیفری مراتب یک  آئین  قانون  ماده  ۱74  بودن متهم حسب  المکان 

روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر می شود. و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت 

تلقی و تصمیم  ابالغ شده  رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 

مقتضی اتخاذ خواهد شد .

 شماره : ۲۵۵4۱/ م الف دفتر شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان

اجرائیه
شعبه  بایگانی  94۰998۰3۵۰7۰۰684شماره  پرونده:  9۵۱۰4۲۰3۵۰7۰۰39۱شماره  اجرائیه:  شماره 

: 94۰76۵تاریخ تنظیم: ۱39۵/۰8/۲4 مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :مهدی  نام خانوادگی 

: کاغذچی نام پدر: مرتضی    نشانی: اصفهان – خ 8 بهشت غربی – نرسیده به تقاطع ملک – 

مجتمع بنا گستران – کد پستی :8۱۵4793۱6۱  مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- نام: بهداد    

نام خانوادگی : مختاری همامی نام پدر : صفر علی   نشانی: اصفهان – خیابان وحید -۲۰۰ متر 

بعد از چهارراه رودکی – به طرف میدان ارتش کد پستی :8۱848447۱۱ ۲- نام : سیروس نام 

خانوادگی : مختاری همامی نام پدر: دریاقلی نشانی :  اصفهان – خیابان وحید -۲۰۰ متر بعد از 

چهارراه رودکی – به طرف میدان ارتش کد پستی :8۱848447۱۱ مشخصات نماینده یا قائم مقام 

قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : افشین  نام خانوادگی : کمالی اصیل  نام پدر : اصغر  نشانی 

: اصفهان – سی و سه پل – ابتدای چهارباغ باال – مجتمع تجاری اداری کوثر – فاز ۲ – طبقه ۵ 

– واحد 737  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم مهدی کاغذچی  محکوم به: بسمه تعالی 

بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9۵۱۰۰9۰3۵۰7۰3۵۲۵ و شماره دادنامه مربوطه 

9۵۰997۰3۵۰7۰۱۰6۰  محکوم علیهما متضامنا محکومند به پرداخت مبلغ 64۱/۰74/۰۰۰ ریال بابت 

اصل خواسته و مبلغ ۱9/837/۲۲۰ ریال هزینه دادرسی و ۱6/۵8۵/776 ریال حق الوکاله وکیل 

و همچنین خسارت تاخیر تادیه از سر رسید )سه برگ چک به شماره های 94/3/۱۲-۵3373۱ 

 ۵3373۰ و  ریال   ۱64/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به   94/۲/۲۰-  ۵33739 و  ریال   4۰4/3۰۰/۰۰۰ مبلغ  به 

تغییر  وفق شاخص  اجرای حکم  زمان  تا   ) بانک صادرات  عهده  بر  ریال همگی   7۲/774/۰۰۰-

قیمتهای ساالنه اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق محکوم له و نیز پرداخت حق 

االجرای دولت در حق صندوق دولت. ))رای غیابی می باشد(( محکوم علیه مکلف است از تاریخ 

ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( 

.۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 

از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 

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

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

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

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

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

نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی ۱394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم 

، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا 

و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394) ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 

نباشد موجب مجازات  برای پرداخت دیون کافی  اموال  باقیمانده  به نحوی که  ادای دین  از  فرار 

تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 

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

محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394) 

شماره: ۲64۱4/ م الف  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – بروجردی

اجرائیه
شعبه  بایگانی  94۰998۰3۵۲۲۰۱3۱۱شماره  پرونده:  9۵۱۰4۲۰3۵۲۲۰۰۲74شماره  اجرائیه:  شماره 

نام  مرتضی    :سید  نام   ۱ ردیف  له  محکوم  مشخصات   ۱39۵/۰8/۱۵ تنظیم:  94۱436تاریخ   :

خانوادگی : حسینی بهارانچی نام پدر: سید جواد     نشانی: اصفهان – خ بزرگمهر – خ مفتح – 

ساختمان یکتا – نبش بن بست آزادی – پ ۲79   مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- نام: بهنام     

: عبدالرحیمی  نام خانوادگی  : حسین   نام  المکان ۲-  نیرومند نشانی: مجهول   : نام خانوادگی 

نام پدر: علی  نشانی :  مجهول المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم 

اند  علیهما محکوم  مربوطه 9۵۰997۰3۵۲۲۰۰۲۱7  محکوم  دادنامه  و شماره  به شماره   مربوطه 

متضامنا به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هفت 

میلیون و هفتصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

سر رسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای 

احکام می باشد در حق خواهان و نیم عشر اجرایی به مبلغ ۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال در حق صندوق دولت.  

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

ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی 

کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 

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

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

اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 

نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 

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

اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 

منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای 

احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394) ۵- انتقال 

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

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

هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(. 6- چنانچه صورت 

اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 

تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱394) 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه حقوقی شعبه ۲۲  دفتر  مدیر  الف   م  شماره: ۲64۰8/ 

اصفهان 

آگهیاحضارمتهم
آقای صابر خانزاده  فرزند ...... در پرونده شماره 94۱97۰ب ۱6 این شعبه به اتهام کالهبرداری تحت 

تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده ۱74 قانون آئین دادرسی کیفری به شما ابالغ می 

شود. ظرف یک ماه از تاریخ نشرآگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت پس از انقضاء 

مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود . 

شماره : ۲639۵/ م الف بازپرس شعبه ۱6 دادسرای اصفهان – محمد رضا قرهی 

آگهیاحضارمتهم
آقای علیرضا مستاجران فرزند اصغر   در پرونده شماره 9۵۱۵۱9ب ۱6 این شعبه به اتهام کالهبرداری 

رایانه ای  تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله بر اساس ماده ۱74 قانون آئین دادرسی کیفری 

به شما ابالغ می شود. ظرف یک ماه از تاریخ نشرآگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر اینصورت 

پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود . 

شماره : ۲6387/ م الف بازپرس شعبه ۱6 دادسرای اصفهان – محمد رضا قرهی 

آگهیابالغوقترسیدگی
 ،  9۵۱۰۱۰۰3۵38۰43۲۲  ،  9۵۱۰۱۰۰3۵38۰43۲3،9۵۱۰۱۰۰3۵38۰43۲4 ابالغنامه:  شماره 

9۵۱۰۱۰۰3۵38۰43۲۱  شماره پرونده: 9۵۰998۰3۵8۲۰۰67۱ شماره بایگانی شعبه: 9۵۰963 تاریخ 

تنظیم: ۱39۵/۰8/۱8 مشخصات ابالغ شونده حقیقی: نام و نام خانوادگی: ۱- مهدی اشکاوند ۲- 

علی خلفی 3-محمد جواد بهرامی 4- ایمان کرمی نشانی: همگی مجهول المکان تاریخ حضور: 

۱39۵/۱۰/۱۲ یکشنبه ساعت ۰8:3۰ محل حضور: اصفهان-خ چهار باغ باال- خ شهید نیکبخت- 

ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-طبقه 3 اتاق شماره 3۱۰ جهت رسیدگی در این شعبه 

حاضر شوید.

شماره: ۲۵۵۲۱/ م الف رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)۱۱۲ جزایی سابق(

آگهیابالغوقترسیدگی
بایگانی شعبه:  ابالغیه:9۵۱۰۱۰6837۲۰33۰۰ شماره پرونده: 9۵۰9986837۲۰۱۰9۰ شماره  شماره 

طرفیت  به  دادخواستی  دستنائی  موسوی  صفورا  خواهان   ۱39۵/۰8/۲4 تنظیم:  تاریخ   9۵۱۱۱۲

خوانده سعید قاسمی به خواسته طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 

اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   ۱۲ شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 

اصفهان  استان  دادگستری کل  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 

آن  ثبت گردیده که وقت رسیدگی  به کالسه 9۵۰9986837۲۰۱۰9۰  و  ارجاع  اتاق ۲۱6  طبقه دوم 

و  متهم  خوانده/  بودن  المکان  مجهول  علت  است.به  شده  تعیین   ۰8:3۰ ساعت  و   ۱39۵/۱۰/۱۱

درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 

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

نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم  خوانده/ 

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

گردد.

شماره : ۲63۵7/ م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱۲ دادگاه خانواده شهرستان  اصفهان- اکرم سواری

آگهیابالغوقترسیدگی
مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  عباسعلی گودرزیان  ۱۲8۰خواهان  پرونده کالسه 9۵-  در خصوص 

ناشی از ضرر و زیان به طرفیت بندر حافظی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز .......... 

بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده  مورخه 9۵/۱۰/8 ساعت 8 صبح 

تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 

خیابان سجاد- اول خیابان ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک ۵7 

کد پستی 8۱6۵7۵644۱ شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ۱3 شورای حل اختالف اصفهان 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲64۲4/م الف مدیر دفتر شعبه سیزدهم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۵- 83۱ خواهان محمد خدا پرست دادخواستی مبنی بر: مطالبه به 

.......... مورخه 9۵/۱۰/6  باالدستیان تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز  طرفیت رشید 

ساعت ۱6/3۰ تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 

در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب 

– روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک ۵7 کد پستی 8۱6۵7۵644۱ شورای 

حل اختالف اصفهان – شعبه ۲۰ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 

 ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.

شماره: ۲64۲9/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۰ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
وجه   برمطالبه  مبنی  دادخواستی  مهدی کاظمی  خواهان   ۱497/9۵ پرونده کالسه  خصوص  در 

مورخ  روز...........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  محمدی   اصغر  علی  طرفیت  به 

9۵/۱۰/۱۲ساعت ۱۱ صبح  تعیین گردیده است . با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 

از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال 

شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲64۰3/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۵۰69۵  خواهان مجتبی عباسی دادخواستی مبنی برمطالبه به طرفیت 

حمید رضا قپانچی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 9۵/۱۰/۱۱ساعت ۱۱/3۰  

صبح  تعیین گردیده است . با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شورای حل اختالف 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲6396/م الف مدیر دفتر شعبه ۵ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
به  بر: مطالبه  پناه پوری دادخواستی مبنی  در خصوص پرونده کالسه 9۵- 7۵۱ خواهان مجید 

طرفیت ۱-علیرضا عسگری سوار جانی ۲- عباس روستایی چم کاکایی  تقدیم نموده است . وقت 

رسیدگی برای روز شنبه  مورخه 9۵/۱۰/۱۱ ساعت  ۱۱:3۰ تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان 

بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی رو به روی مسجد امام علی )ع( 

مجتمع شماره 3  شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ۵۱ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲64۰7/م الف مدیر دفتر شعبه ۵۱ مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف اصفهان

گزارش کیمیای وطن:

شب تاریک »شب کوک«

عکس سلفی با رامبد جوان ممنوع!



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

توهین نکنید، تقدیر نمی خواهم پنجشنبه  04  آذرماه   61395
ـــمـــاره  306 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 مراکش پیشنهاد بازی دوستانه با ایران 

را رد کرد
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال 
دیــدار  پیشــنهاد  مراکــش 
 دوســتانه بــا ایــران را رد کــرد 
ــه  ــش ب ــا تیم ــح داد ت و ترجی
جــای دیــدار بــا ایــران بــه مصــاف 
ایــن خبــری  بــرود.  تونــس 
ــی کــوره  اســت کــه ســایت عرب
منتشــر کــرده اســت. بــه نوشــته ایــن ســایت، ســرمربی تیــم 
ملــی فوتبــال مراکــش بــا پیشــنهاد دوســتانه بــازی بــا ایــران 
مخالفــت کــرد و ترجیــح داد تــا بــه جــای دیــدار بــا ایــران بــه 
ــت از  ــار حکای ــر بعضــی اخب ــد. پیش ت ــس برون مصــاف تون
ایــن داشــت کــه در اردوی دبــی بــه احتمــال زیــاد تیــم ملــی 
 دو دیــدار دوســتانه برگــزار خواهــد کــرد. ســاحل عــاج 
ــازی  ــن دو ب ــرای انجــام ای ــای مطــرح ب و مراکــش گزینه ه
بودنــد کــه اکنــون بــا اعــام مراکــش تیــم ایــران تنهــا یــک 

دیدار دوستانه آن هم با ساحل عاج برگزار خواهد کرد.

حکم پرونده سروش رفیعی صادر شد
آنقــدر دربــاره ســروش رفیعــی و شــرایطش اخبــار مختلــف 
ــن  ــت ای ــال از وضعی ــی فوتب ــه اهال ــه هم ــده ک ــر ش منتش
در  ســربازی اش  رفیعــی کــه  هســتند.  باخبــر  بازیکــن 
ــا  ــراردادش ب ــل ق ــیده، نیم فص ــان رس ــه پای ــازی ب تراکتورس
تراکتورســازی تمــام می شــود. در ایــن میــان باشــگاه فــوالد 
ــه  ــد ب ــرارداد دارد و بای ــا آن هــا ق ــن بازیکــن ب ادعــا کــرده ای
اهــواز برگــردد. بــر ایــن اســاس فوالدی هــا بــه کمیتــه 
ــود.  ــی ش ــا بررس ــن ادع ــا ای ــد ت ــکایت کردن ــی ش انضباط
کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبــال در اولیــن جلســه 
بررســی ایــن موضــوع، رفیعــی و مســئوالن فــوالد را فراخوانــد 
و حرف هــای آن هــا را شــنید. در جلســه ای کــه رفیعــی 
ــدارد، مســئوالن باشــگاه  ــوالد ن ــا ف ــراردادی ب ــود ق ــی ب مدع

ــردد. ــواز برگ ــه اه ــد ب ــه او بای ــتند ک ــرار داش ــواز اص اه
بعــد از جلســه، دو جلســه دیگــر در کمیتــه انضباطــی برگــزار 
شــد و در نهایــت ایــن کمیتــه تصمیــم نهایــی خــود را اتخــاذ 
کــرد. حســین عبداللهــی، دبیــر کمیتــه انضباطــی در ایــن باره 
اظهــار داشــت: »مــا حکــم خــود را دربــاره ایــن پرونــده صــادر 
کردیــم و بــرای انتشــار در اختیــار دبیــر کل فدراســیون قــرار 

گرفتــه اســت.« 
ــد  مســئوالن کمیتــه انضباطــی از اعــام حکــم طفــره می رون
همــه چیــز را در اختیــار علیرضــا اســدی، دبیــر کل فدراســیون 
ــه  ــر کل ک ــوی دبی ــه کش ــی ب ــم رفیع ــاال حک ــتند. ح گذاش
ــه  ــود، رفت ــروف ب ــی مع ــوی جادوی ــه کش ــی ب ــان نب  در زم
و خیلی هــا منتظــر رســانه ای شــدن ایــن حکــم هســتند تــا 

تکلیــف ایــن بازیکــن خبرســاز مشــخص شــود.

 زمان برگزاری فینال جام حذفی 

مشخص شد
جــام  فینــال  برگــزاری  زمــان 
حذفــی فوتبــال ایــران مشــخص 
ــروان، رئیــس  شــد. غامرضــا به
برگــزاری مســابقه های  کمیتــه 
طبــق  لیــگ، گفــت:  ســازمان 
بــرای  قرعه کشــی ای  آیین نامــه، 
انتخــاب میزبــان در نظــر گرفته ایــم 
و طبــق قرعــه، میزبــان ایــن مســابقه انتخــاب می شــود. 
ــاز  ــش از آغ ــه پی ــه ای ک ــق برنام ــا طب ــابقات م ــدوارم مس امی
فصــل دادیــم، برگــزار شــود. بهــروان ادامــه داد: البتــه ایــن نکتــه 
را هــم بگویــم کــه فینالــی کــه قــرار اســت در ورزشــگاه خرمشــهر 
ــر اســت  ــه ســال گذشــته ۱۵ روز جلوت ــزار شــود، نســبت ب  برگ

و ۲۵ اردیبهشت ماه فینال جام حذفی برگزار می شود.

مایلی کهن: کار تمام نیست
ــی در ســه  ــم مل ــه تی ــه اینک ــا توجــه ب ــران ب صدرنشــینی ای
ــبب  ــت، س ــان اس ــت میزب ــازی دور برگش ــج ب ــازی از پن ب
شــده تــا خیلی هــا از هم اکنــون صعــود تیــم ملــی بــه جــام 
ــن،  ــی که ــد مایل ــا محم ــد. ام ــرض کنن ــی ف ــی را قطع جهان
ــام نیســت؛  ــد: »کار تم ــوان می گوی ــی مل ــم مل ســرمربی تی
ــران  ــتان در ته ــا ازبکس ــا ب ــم. م ــی داری ــت خوب ــا وضعی ام
بــازی داریــم و اگــر آن هــا را در تهــران ببریــم، مانع صعودشــان 
 شــده ایم. از ســوی دیگــر ســه بــازی در تهــران داریــم 
ــا کســب ۹ امتیــاز از آن بازی هــا صعــود خواهیــم کــرد.«  و ب
عــدم حضــور  درخصــوص  مایلی کهــن  محمــد  دیــدگاه 
نماینــدگان ایــران در بیــن کاندیداهــای مراســم برترین هــای 
ــاره  ــن ب ــت. او در ای ــب اس ــود جال ــوع خ ــم در ن ــیا ه آس
ــیا اول  ــگ آس ــا در رنکین ــه م ــت ک ــت اس ــد: »درس می گوی
هســتیم، امــا در جــام ملت هــای آســیا خــوب عمــل نکردیــم. 
ایــن انتخابــات بــه موقعیــت فوتبــال مــا برمی گــردد. البتــه 
ــان  ــن نش ــود و ای ــده می ش ــوب دی ــا خ ــا در دنی داوری م
می دهــد کــه داوری فوتبــال مــا از خــود فوتبالمــان جلوتر اســت.

اعتراض فجر به بازیکن متخلف ملوان
مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان فــارس گفــت: پیگیــر حقــوق 
ــوان  ــی مل ــن خارج ــف بازیک ــده تخل ــی در پرون ــر سپاس فج

هســتیم. 
حیدرعلــی کامیــاب اظهــار داشــت: چیــزی کــه االن مشــخص 
اســت ملــوان در فصــل ۹۲-۹۳ از بازیکنــی اســتفاده کــرده کــه 
ــته  ــود نداش ــی خ ــگاه خارج ــیون و باش ــی از فدراس  آی تی س
و همیــن بازیکــن در بــازی رفــت کــه فجــر باختــه بــه میــدان 
رفتــه اســت. ایــن موضــوع جــای بحــث دارد و قطعــا با بررســی 

همــه جوانــب پیگیــر حقــوق فجــر سپاســی خواهیــم بــود.

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریا قلی پورسرویس ورزش

ورزشــگاه نقــش جهــان پــس از مدت هــا انتظــار امــروز 
میزبــان ســپاهان در لیــگ برتــر فوتبــال خواهــد بــود تــا ایــن 
ورزشــگاه پرماجــرا ســرانجام بــار دیگــر ســطح اول مســابقات 
ــه  ــا توجــه ب ــد. انتظــار مــی رود ب ــه کن ــال کشــور را تجرب فوتب
زمــان برگــزاری ایــن بــازی در یــک روز آخــر هفته تماشــاگران 
زیــادی بــرای دیــدن تیــم محبوبشــان راهــی ایــن ورزشــگاه 
شــوند. البتــه ســپاهان در اولیــن دیــدار خــود پــس از افتتــاح 
ــارس  ــه مصــاف پ ــی ب ــام حذف ــان در ج ــش جه رســمی نق
جنوبــی جــم رفــت و موفــق شــد بــا تــک گل فریــد بهــزادی 

ــا پیــروزی از زمیــن خــارج شــود.  کریمــی ب
در ایــن دیــدار هــواداران ســپاهانی اســتقبال فوق العــاده ای از 
بــازی بــه عمــل نیاوردنــد تــا ورزشــگاه نقــش جهــان پــس از 
افتتــاح همچنــان در انتظــار حضــور پرشــور اصفهانی هــا باشــد.

    سپاهان- فوالد
ســپاهان در دیــدار امــروز، میزبــان فــوالد خوزســتان ۱۲ 
ــد یــک  ــروزی می توان ــود و در صــورت پی ــازی خواهــد ب امتی
گام دیگــر خــود را بــه تیم هــای بــاالی جــدول نزدیــک کنــد. 
ســپاهانی های ۱4 امتیــازی ایــن فرصــت را دارنــد تــا در 

ــود  ــکان خ ــتقال و پی ــت و اس ــن نف ــه نگرفت ــورت نتیج  ص
را بــه رده ســوم جــدول برســانند. بــا توجــه بــه بــازی ســخت 
پیــکان در مقابــل پرســپولیس، صعــود یــک پله ای زردپوشــان 
نصــف جهــان دور از دســترس نیســت؛ امــا بــرای ایــن مهــم 
ــوالد را از  ــام ف ــه ن ــدی ب ــد س ــد بتوان ــدا بای ــپاهان در ابت س

پیــش روی خــود بــردارد.
    فوالد خوزستان

فوالدی هــا در هفتــه ششــم لیــگ برتــر موفــق شــدند 
اســتقال تــازه اوج گرفتــه را در اهــواز بــا یــک تســاوی 
متوقــف کننــد و اگــر بخــت بــا اســتقالی ها یــار نبــود حتــی 
می توانســتند پیــروز از زمیــن خــارج شــوند. فــوالد خوزســتان 
ــه  ــازی ب ــن ب ــل محرومیــت در ای ــه دلی ــدهللا ناصــری را ب عب
همــراه نخواهــد داشــت. همچنیــن وضعیــت ارنســت انفــور 
ــت  ــام اس ــوز در ابه ــم هن ــا، ه ــی فوالدی ه ــم کامرون مهاج
ــن  ــرای ای ــد ب ــل نمی توان ــا نیم فص ــا ت ــن قطع ــن بازیک و ای
تیــم بــازی کنــد. گفتــه می شــود دلیــل اصلــی بــازی نکــردن 
ــی  ــردن مشــخصات مهاجــم کامروین ارنســتا، اشــتباه وارد ک
توســط مســئول ثبــت باشــگاه فــوالد بــوده اســت کــه البتــه 
ــت  ــابق ارنس ــم س ــات تی ــت آن را اختاف ــوالد عل ــگاه ف  باش
ــاگردان  ــب ش ــر ترتی ــه ه ــد. ب ــک می دان ــیون بلژی و فدراس

ســعداوی در بــازی امــروز کار ســختی را در مقابــل شــاگردان 
ــد. عبــدهللا ویســی پیــش رو دارن

    سپاهان
ــات  ــته را در تمرین ــد روز گذش ــپاهان چن ــم س ــرمربی تی س
ایــن تیــم حاضــر نبــوده و گویــا دلیــل ایــن غیبــت کســالت 
ــای  ــن صحبت ه ــر همچنی ــد روز اخی ــت. در چن ــوده اس او ب
مختلفــی از جملــه عــدم تفاهــم مالــی دربــاره حضــور ویســی 
در تمرینــات ســپاهان شــنیده می شــد کــه محســن طاهــری 
ــدم  ــل ع ــرد و دلی ــب ک ــا را تکذی ــگاه آن ه ــل باش ــر عام مدی
حضــور عبــدهللا ویســی در تمرینــات را بــه بیمــاری او مرتبــط 

ــا حضــور  ــگ شــانزدهم و ب دانســت. ســپاهان در شــروع لی
ویســی تغییــرات زیــادی را در نفــرات خــود ایجــاد کــرد و در 
فصــل جدیــد بــا میانگیــن ۲۳.7، جوان تریــن تیــم لیــگ بــه 
حســاب می آیــد؛ ایــن تیــم همچنیــن هفتمیــن تیــم ایــران از 

ــد. ــه حســاب می آی ــان ب ــه بازیکن لحــاظ پرداختــی ب
    تغییر زمان بازی

ایــن دیــدار قــرار بــود از ســاعت ۱6 و ۳0 دقیقــه برگــزار شــود 
ــان  ــور ورزشــگاه نقــش جه ــا وجــود حــل مشــکات ن ــا ب ام
ــاعت ۱4 و ۳0  ــابقه س ــن مس ــپاهانی ها ای ــت س ــا درخواس ب

ــود. ــاز می ش ــه آغ دقیق

نقشجهانزردپوشمیشود

نبرداندیشههایخوزستانیدراصفهان

ــا بیــان اینکــه در مراســم  ــوان ب ــه بان رکــورددار پرتــاب وزن
ــد، گفــت: مــن احتیاجــی  ــر از خــود شــرکت نمی کن تقدی
ــد.  ــه مــن نکنن ــی ب ــد؛ فقــط توهین ــر کنن ــه تقدی ــدارم ک ن
لیــا رجبــی دربــاره تصمیــم فدراســیون دوومیدانــی بــرای 

ــل  ــای داخ ــان رقابت ه ــر از او در جری تقدی
ــن  ــه م ــت: ب ــور گف ــی کش ــالن قهرمان س
توهیــن نشــود، احتیاجــی بــه برگــزاری 
مراســم تقدیــر وجــود نــدارد. ۱0 ســال 
اســت کــه بــرای دوومیدانــی ایــران تــاش 
بین المللــی  رقابت هــای  در  و  می کنــم 
زیــادی بــه نــام ایــران حضــور داشــتم؛ 

امــا در ایــن مــدت اخیــر صحبت هایــی شــده کــه باعــث 
تأســف می شــود. 

رجبــی ادامــه داد: مــن احتیاجــی بــه تقدیــر و تشــکر ندارم 
ــی  ــک صحبت ــد. هرکســی ی ــن نکنی ــن توهی ــه م ــط ب فق
ــده  ــول آم ــر پ ــه خاط ــد ب ــی می گوی ــد. یک ــام می ده  انج

انجــام  را  بی اساســی  صحبــت  هــم  دیگــر  یکــی  و 
ــن  ــد در چنی ــن می کردن ــما توهی ــه ش ــر ب ــد. اگ می ده
مراســمی شــرکت می کردیــد؟ او دربــاره صحبت هــای 
ــای  ــت: آق ــز گف ــی نی ــای مل ــازمان تیم ه ــخنگوی س س
تیم هــای  ســازمان  ســخنگوی  غیاثــی، 
اســت؛  دوومیدانــی  فدراســیون  و  ملــی 
ــت. ــیون اس ــت فدراس ــای او صحب صحبت ه

در  کــه  توهین هایــی  تمــام  بنابرایــن 
صحبت هــای آقــای غیاثــی بــود، حــرف 
ــه کســی توهیــن  فدراســیون نیــز هســت. ب
ــد.  ــزار نکنی ــم برگ ــر ه ــد، مراســم تقدی نکنی
رکــورددار پرتــاب وزنــه بانــوان ایــران در پایــان گفــت: ایــن 
ــم  ــرای تی ــد و ب ــادی ورزش کردن ــراد زی ــال اف ــه س هم
ــرده  ــر نک ــا تقدی ــی از آن ه ــا کس ــد، ام ــاش کردن ــی ت مل
 اســت. اصــا ورزشــکاران هیــچ ارزشــی بــرای فدراســیون 

ندارند.

لیال رجبی:

توهین نکنید، تقدیر نمی خواهم
ــن باشــگاه  ــراض ای ــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن از اعت مدی
ــی جــام حذفــی  ــارم نهای ــه یــک چه ــه قرعه کشــی مرحل ب
ــاره قرعه کشــی مرحلــه  فوتبــال خبــر داد. ســعید آذری درب
یــک چهــارم نهایــی جــام حذفــی فوتبــال و تعییــن 

ــدار  ــان دی ــوان میزب ــه عن گســترش فــوالد ب
ــن  ــن در ای ــا ذوب آه ــزی ب ــم تبری ــن تی ای
مرحلــه، گفــت: آیین نامــه اجرایــی جــام 
حذفــی صراحتــا آورده اســت کــه وقتــی یــک 
ــر  ــل حاض ــه دلی ــی ب ــازی پیاپ ــم در دو ب تی
نشــدن حریــف پیــروز می شــود و بــه مرحلــه 
بعــدی جــام حذفــی مــی رود، در بــازی ســوم 

بــه صــورت خــودکار مهمــان تلقــی می شــود؛ بنابرایــن 
ذوب آهــن بایــد در دیــدار بــا گســترش فــوالد میزبان باشــد. 
ــول  ــای محیرالعق ــگ تصمیم ه ــازمان لی ــت: در س وی گف
زیــاد گرفتــه می شــود؛ به ویــژه در جــام حذفــی ایــن 
اتفــاق بارهــا رخ داده اســت؛ مثــا در فینــال جــام حذفــی 

بخشــیدند.  را  رحمتــی  مهــدی  یک بــاره  بــه  پارســال 
ــا  ــت؛ ام ــاد اس ــگ زی ــازمان لی ــا در س ــه تصمیم ه اینگون
ایــن تصمیمــی کــه امــروز گرفتــه شــد، ماننــد ایــن اســت 
ــد.  کــه یــک نفــر ماهیــت وجــودی خــودش را تکذیــب کن
ــی  ــان در ســازمان لیــگ خودشــان قانون  آقای
اجرایــی جــام  آیین نامــه  نوشــتند کــه  را 
پــا  را زیــر  حذفــی شــد و حــاال همــان 
گذاشــتند. آذری افــزود: مــا به عنوان باشــگاه 
ذوب آهــن قطعــا بــه قرعه کشــی جــام حذفی 
اعتــراض می کنیــم؛ هــر چنــد انتظــار دیگــری 
ــا  ــن ســازمان نداشــتیم؛ چــون قب هــم از ای

دیده ایــم.  آن هــا  از  را  این چنینــی  تصمیم هــای 
او دربــاره وضعیــت تیــم ذوب آهــن در آســتانه شــروع دوباره 
ــر هــم گفــت: خــدا را شــکر بازیکنــان  مســابقات لیــگ برت
ــام  ــم تم ــی ه ــد و کادر فن ــن می کنن ــرو تمری ــام نی ــا تم ب

ــه کار بســته اند. ــم ب ــت تی ــرای موفقی توانشــان را ب

آذری:

در سازمان لیگ تصمیم های محیرالعقول زیاد گرفته می شود

آگهی مفقودی پروانه بهره برداری )نوبت دوم(
شماره  به  کردستان  البرز  فرش  صنایع  شرکت  برداری  بهره  پروانه 

۱04/۲۲87۵/۱۳۱700۵ مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

دادنامه
کاسه پرونده: ۹۵0۵۹۱ شماره دادنامه: ۱۳۲۵ مورخ ۹۵/7/۲6 مرجع رسیدگی: شعبه ۱4 شورای حل 

آبادی  سودان کوچه شمس  خ کهندژ-  اصفهان-  نشانی:  مانیان  محسن  خواهان:  اصفهان  اختاف 

فرعی سوم سمت چپ خوانده: محمد رضا توکلی نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک 

و سفته گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی 

و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 

می نماید:رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای محسن مانیان به طرفیت آقای محمد رضا توکلی به 

خواسته مطالبه مبلغ ۱7/۳00/000 ریال وجه دو فقره چک بشماره های ۵۹۳7۲۳۲0 مورخ 8۹/8/۱۵ 

و   06۱4۲۳۱ 06۱4۲۳۲و  و  های 06۱4۲۳۳  شماره  به  سفته  فقره  چهار  و   ۹0/۳/۱ مورخ   ۲۲۹074 و 

06۱4۲۲۵ و بدوا قرار تامین خواسته اجرا قبل از اباغ ماده ۱۱7 نظر به دادخواست تقدیمی بررسی 

اوراق و محتویات پرونده و صورتجلسه تنظیمی و اینکه خوانده با وصف اباغ قانونی در جلسه حضور 

بعمل نیاورده و الیحه دفاعیه ارائه نکرده است خواهان در جلسه مطالبه وجه دو فقره چک و چهار فقره 

سفته بشرح دادخواست تقدیمی از خوانده نموده و خسارت و تاخیر تادیه را نیز مطالبه نموده است لذا 

شورا با توجه به جمیع مستندات پرونده دعوی خواهان را وارد دانسته و با استناد به مواد ۳07- ۳0۹- 

۳۱0- ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹8- ۵۱۵- ۵۱۹- ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ 7/۵00/000 ریال بابت دو فقره چک به شماره های ۵۹۳7۲۳۲0 مورخ 8۹/8/۱۵ 

و ۲۲۹074 مورخ ۹0/۳/۱ و پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال بابت چهار فقره سفته بشماره های 06۱4۲۳۳ 

و 06۱4۲۳۲و 06۱4۲۳۱ و 06۱4۲۲۵ به انضمام خسارت تاخیر تادیه چکها از زمان سررسید بانک ملت 

از 8۹/8/۱۵ و بانک تجارت از ۹0/۳/۱ و سفته ها از زمان تقدیم دادخواست ۹۵/4/۲6 که توسط اجرای 

احکام طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه و تعیین خواهد شد در حق خواهان صادر و اعام می دارد 

رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن 

قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. قرار تامین خواسته  بدلیل عدم پرداخت 

 خسارت به انضمام توسط خواهان با استناد به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر 

می نماید./

 شماره: ۲۵۵۳4/ م الف

 قاضی شورای حل اختاف شعبه ۱4 حوزه قضائی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به طرفیت محمد  به خواسته مطالبه وجه  این که خواهان علی محمد دربندی  دادخواستی  به  نظر 

به  ارجاع  از  پس  تقدیم که  بیدگل  و  آران  اختاف  حل  های  شورا  مجتمع  به  ناصری  شریعت  رضا 

ساعت   ۹۵/۱0/7 تاریخ  برای  و  ثبت   406/۹۵ به کاسه  اختاف  حل  شورای  حقوقی     ۲ شعبه 

۱8/4۵ وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز 

اباغ  نامبرده  به  مراتب  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   7۳ ماده 

جلسه  از  قبل  تا  تواند  می  نامبرده  ضمنا  شوند   حاضر  دادرسی  جلسه  در   وقت  در  می گردد که 

انتشار  نمایند  مراجعه  شورا  دفتر  به  آن  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  جهت  رسیدگی 

خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  شورا  حضور  عدم  صورت  در  شده  محسوب  اباغ  منزله  به  آگهی   این 

نمود. 

شماره : ۵/۲۲/۹۵/۵۲6/م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختاف آران و بیدگل

دادنامه
کاسه پرونده : ۲۱۱/۹۵ شماره دادنامه :۵۲۵  تاریخ رسیدگی : ......... مرجع رسیدگی : شعبه دوم 

الهام  وکالت  به  زعفرانی  : حسین  خواهان  بیدگل  و  آران  شهرستان   اختاف-  حل  شورای  حقوقی 

کبوتری به آدرس کاشان- چهارراه آیت اله کاشانی-مجتمع ملت- طبقه دوم-واحد ۱0  خواندگان : 

۱-صفیه سالمی مجارشین فرزند علی به آدرس تبریز-خ شاهد- کوچه پنجم طبقه اول ۲-مجتبی 

احمد  ۳-احسان  اول  طبقه  پنجم  شاهد- کوچه  تبریز-خ  آدرس  به  اصغر  فرزند  مجارشین  قائمی 

مطالبه   : خواسته  مطهری   مدرسه  علی-پشت  محمد  ما  بیدگل-خ  و  آران  آدرس  به  آرانی  آبادی 

به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات  از ارجاع پرونده  وجه چک  گردشکار: پس 

مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعام  را  رسیدگی  ختم  شورا  قاضی  اعضاء  مشورتی  نظریه  اخذ  و  قانونی  

الهام  وکالت  به  زعفرانی  حسین  دادخواست  خصوص  شورادر  قاضی  :رای  نماید  می  رای  صدور  به 

کبوتری    به طرفیت صفیه سالمی مجارشین، مجتبی قائمی مجارشین، احسان احمد آبادی آرانی  

به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و سی میلیون ریال  وجه یک فقره چک به شماره ۳0۹۳6۱/۵6  مورخ 

۹۵/۲/۳۱ عهده بانک ملت  شعبه تبریز  به انضمام  خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه 

به  توجه  با  و  علیه  محال  بانک  ناحیه  از  وجه چک  پرداخت  عدم  و گواهینامه  پرونده  محتویات  به 

اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه ۹۵/7/۲7 و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی 

شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در 

اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید 

به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه ۹۵/7/۲7 و  با توجه  ارائه نگردیده  فلذا 

با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده ۱۱ قانون شورا های حل اختاف و 

از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به  مواد ۳۱0و ۳۱۱ و ۳۱۳ 

ماده ۲ قانون صدور چک و مواد ۱۹8 ، ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت 

خوانده و به پرداخت مبلغ یکصد و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعامی از ناحیه بانک مرکزی 

رای صادره  اعام می گردد.  و  در حق خواهان صادر  وکیل  الوکاله  و حق  دادرسی  هزینه  پرداخت  و 

غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت 

بیدگل  و  آران  دادگستری شهرستان  در محاکم عمومی حقوقی  نظر خواهی  تجدید  قابل  روز   بیست 

می باشد . 

شماره : ۵/۲۲/۹۵/۵۲۵/م الف

 قاضی شورای حل اختاف –شعبه  دوم حقوقی حوزه قضائی شهرستان  آران و بیدگل 

دادنامه
کاسه پرونده : ۲۱۳/۹۵ شماره دادنامه :۵۲6  تاریخ رسیدگی : ۹۵/7/۲7  مرجع رسیدگی : شعبه دوم 

حقوقی شورای حل اختاف- شهرستان  آران و بیدگل خواهان : حسین زعفرانی فرزند علی  به وکالت 

الهام کبوتری به آدرس کاشان- چهارراه آیت اله کاشانی-مجتمع تجاری اداری  ملت- طبقه دوم-

واحد ۱0  خواندگان : ۱-صفیه سالمی مجارشین فرزند علی به آدرس تبریز-خ شاهد- کوچه پنجم 

به آدرس تبریز-خ شاهد- کوچه پنجم - طبقه  طبقه اول ۲-مجتبی قائمی مجارشین فرزند اصغر 

اول ۳-احسان احمد آبادی آرانی به آدرس آران و بیدگل-خ ما محمد علی-پشت مدرسه مطهری  

خواسته : مطالبه وجه چک  گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و 

طی تشریفات قانونی  و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر 

مبادرت به صدور رای می نماید :رای قاضی شورادر خصوص دادخواست حسین زعفرانی به وکالت الهام 

کبوتری    به طرفیت صفیه سالمی مجارشین، مجتبی قائمی مجارشین، احسان احمد آبادی آرانی  

به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و سی میلیون ریال  وجه یک فقره چک به شماره ۳0۹۳60/۱۹  مورخ 

۹۵/۲/6 عهده بانک ملت  شعبه تبریز  به انضمام  خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به 

محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات 

خواهان در جلسه رسیدگی مورخه ۹۵/7/۲7 و دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه رسیدگی شورا و نظر 

به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه 

وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده  فلذا 

با توجه به نظریه مشورتی اعضاء شورا به شرح صورتجلسه مورخه ۹۵/7/۲7 و با احراز اشتغال ذمه 

خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده ۱۱ قانون شورا های حل اختاف و مواد ۳۱0و ۳۱۱ و ۳۱۳ 

از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۲ قانون صدور چک 

و مواد ۱۹8 ، ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ 

یکصد و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 

تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعامی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی و حق 

الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 

از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل می باشد . 

شماره : ۵/۲۲/۹۵/۵۲4/م الف 

قاضی شورای حل اختاف –شعبه  دوم حقوقی حوزه قضائی شهرستان  آران و بیدگل 

آگهی فقدان سند مالکیت 
برابر وکالتنامه ۱۵607 مورخ  آبادی  از آقای حسین داود  آبادی به وکالت  خانم فاطمه اشرفی نوش 

۹4/۱۲/۱7 دفتر خانه ۹ آران و بیدگل به پیوست دو برگ  استشهادیه  محلی که هویت و امضا شهود 

رسما گواهی شده است مدعی است  که سند مالکیت دو سهم مشاع از ۱۹ سهم ششدانگ زمین به 

شماره 4۲۹4 فرعی مفروز مجزی شده از پاک ۲840  اصلی واقع در بخش ۳ حوزه  ثبتی  آران و 

بیدگل که در صفحه ۳۳8  دفتر ۱۳۹ اماک ذیل شماره ۲7۳80 بنام حسین داود آبادی ثبت و سند 

مالکیت تک برگی بشماره سریال 60۳06 الف ۹4 صادر و تسلیم گردیده و برابر سند شماره 47۳00 

مورخ ۹۵/0۲/۲۹ دفتر خانه ۱7۵ آران و بیدگل مقدار ۱086۵0 سهم مشاع از ۱74۹۵004۲۱ سهم مالکیت 

خود را منتقل نموده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده است و اینک در خواست صدور المثنی 

سند مالکیت نموده است لذا طبق تبصره یک ماده ۱۲0 اصاحی آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  تا 

هرکس مدعی انجام معامله  نسبت به ملک مذکوریا وجود سند  مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 

انتشار این آگهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 

و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. 

چنانچه  ظرف مهلت مقرر اعتراضی و اصل نگردد  یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 

سند مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۵/۲۲/۹۵/۵۳۳/ م الف رئیس ثبت اسناد و اماک آران و بیدگل عباس زادگان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای محمود زارع فرزند عبدالرسول دادخواستی به طرفیت آقای ناصر پور رفیع کاسانی 

فرزند رمضانعلی  به خواسته مطالبه چک تقدیم که به شعبه دوم شورای حل اختاف فاورجان ارجاع 

و به کاسه ۵۳0/۹۵  ثبت و برای مورخ ۹۵/۱0/4 ساعت ۱۵ وقت رسیدگی تعیین گردیده و خوانده را 

مجهول المکان نموده است لذا به تقاضای خواهان و دستور ریاست شورا و به استناد ماده 7۳ ق.آ.د.م 

یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید  که با مراجعه 

به دبیرخانه  شورای حل اختاف شعبه دوم حقوقی فاورجان و اعام  نشانی و آدرس دقیق و دریافت 

این  برای وقت مقرر در شعبه جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر  ثانی دادخواست و ضمائم  نسخه 

صورت این آگهی به منزله اباغ محسوب و شورا غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد نمود . 

شماره: 64۳/ م الف رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
فرزند  زمانی  زهره  خانم  طرفیت  به  دادخواستی  عبدالرسول  فرزند  زارع  محمود  آقای  اینکه  به  نظر 

حسن  به خواسته مطالبه چک تقدیم که به شعبه دوم شورای حل اختاف فاورجان ارجاع و به کاسه 

۱6۱۳/۹4  ثبت و برای مورخ ۹۵/۱0/4 ساعت ۱۵/۱۵ وقت رسیدگی تعیین گردیده و خوانده را مجهول 

المکان نموده است لذا به تقاضای خواهان و دستور ریاست شورا و به استناد ماده 7۳ ق.آ.د.م یک 

نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید  که با مراجعه 

به دبیرخانه  شورای حل اختاف شعبه دوم حقوقی فاورجان و اعام  نشانی و آدرس دقیق و دریافت 

این  برای وقت مقرر در شعبه جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر  ثانی دادخواست و ضمائم  نسخه 

صورت این آگهی به منزله اباغ محسوب و شورا غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد نمود . 

شماره: 64۲/ م الف رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای یوسف صفری فرزند رضا دادخواستی به طرفیت آقای محمد تقوایی فرزند مرتضی  

به خواسته انتقال سند تقدیم که به شعبه ۲ شورای حل اختاف فاورجان ارجاع و به کاسه ۱۹6/۹۵  

ثبت و برای روز  ۹۵/۹/۵ اخطار اجرایی  وقت رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده را مجهول المکان 

معرفی نموده است و به تقاضای خواهان و دستور شورا/ دادگاه و به استناد ماده 7۳ ق.آ.د.م یک 

نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار رسمی درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید  که با 

مراجعه به دبیرخانه  شورای حل اختاف شعبه ۲ حقوقی فاورجان و اعام  نشانی و آدرس دقیق و 

دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه ۲ فاورجان 

جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله اباغ محسوب و شورا/ دادگاه غیابا 

رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد نمود .

 رئیس شورای حل اختاف شعبه ۵ حقوقی فاورجان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای بهمن حیدری گاونانی فرزند حسینعلی دادخواستی به طرفیت آقای حمید خلفی 

فرزند ابوالفضل به خواسته مطالبه تقدیم که به شعبه دوم شورای حل اختاف فاورجان ارجاع و به 

کاسه ۱۲۵6/۹۵  ثبت و برای مورخ ۹۵/۹/7 ساعت ۱7/۳0 وقت رسیدگی تعیین گردیده و خوانده 

ماده 7۳  استناد  به  و  ریاست شورا  و دستور  تقاضای خواهان  به  لذا  نموده است  المکان  را مجهول 

ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می 

نماید  که با مراجعه به دبیرخانه  شورای حل اختاف شعبه دوم حقوقی فاورجان و اعام  نشانی و 

آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شعبه جهت رسیدگی حاضر 

شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله اباغ محسوب و شورا غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی 

اعام خواهد نمود .

 رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فالورجان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 

قانون  موضوع  دوم  هیات   ۱۳۹۵60۳0۲007004۲04 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 

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

مرتضی  فرزند  دینانی  جعفری  اسداله  آقای  متقاضی  معارض  با  مالکانه  تصرفات  فاورجان  ملک 

بشماره شناسنامه ۲0 صادره از فاورجان در یک باب خانه نیمه تمام به مساحت ۲00/76 متر مربع 

پاک ۹ اصلی واقع در جولرستان خریداری از مالک رسمی آقای صفر علی رضائی محرز گردیده است. 

لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 

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

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد

.تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۵/0۹/04 

تاریخ انتشار نوبت  دوم :۹۵/0۹/۲0 

شماره: 6۵0/ م الف اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و اماک فاورجان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام:سجاد نام خانوادگی: شکاری مکی آبادی نژاد نام پدر : رمضان  نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:احمد  نام خانوادگی:چهر آزاد با وکالت محسن 

فاتحی  نام پدر : علی   نشانی محل اقامت:اصفهان – خ شهید نیکبخت – مقابل دادگستری ساختمان 

ماکان ۵- طبقه سوم واحد ۳۲محکوم به:به موجب رای شماره ۳۵6 تاریخ۹۵/۳/8 حوزه ۱۱  شورای 

به:پرداخت مبلغ  علیه محکوم است  یافته است.محکوم  اصفهان که قطعیت  اختاف شهرستان  حل 

شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳۲0/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 

وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت مبلغ ۱۲0/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر 

در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ۹0/۱۱/۲8 تا تاریخ وصول در حق خواهان و نیم عشرحق  االجرا 

در حق اجرای احکام.ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم 

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

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

را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 

تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره۲64۳۱/ م الف دفتر شعبه ۱۱مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام:حسن  نام خانوادگی: جیهانی  نام پدر : اسد اله  نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی:نور بخش نژاد با وکالت خانم مهرناز  سیفی 

کار جیهونی و مهدی قربانیان   نام پدر : احمد   نشانی محل اقامت:اصفهان – خ شهید نیکبخت –

ساختمان ماکان ۵- طبقه واحد ۱۳محکوم به:به موجب رای شماره ۵۵ تاریخ۹۵/۱/۲6 حوزه ۱۱  شورای 

به:پرداخت مبلغ  علیه محکوم است  یافته است.محکوم  اصفهان که قطعیت  اختاف شهرستان  حل 

۲8/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 48۵/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت  

حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت  خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 

نیم عشر حق االجرا در حق اجرای  تاریخ اجرای حکم در حق خواهان و  تا  ۹۳/8/۲۵ و ۹۳/۹/۲۵ 

احکام.ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف 

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

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

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

و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره۲64۳0/ م الف دفتر شعبه ۱۱مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

مفقودی کارت ماشین و برگ کمپانی و برگ سبز
کارت ماشین و برگ کمپانی و برگ سبز سواری پیکان تیپ ۱600 مدل ۱۳77 به رنگ سفید 
روغنی و شماره موتور : ۱۱۱۲77۲۳۱84 و شماره شاسی :IN774۲۵6۳۳ و نام مالک : عباس 

صباغیان بیدگلی و شماره پاک : 4۳ ۱۹6 س ۱8 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودی برگ سبز
برگ سبز پراید سایپا ۱۱۱مدل ۱۳8۹ شماره شاسی :s۵4۳008۹0۱۳6۱7 شماره 
موتور:۳۵۱۱47۲ شماره انتظامی :4۳ ۲7۹ و 8۱ نام مالک : اعظم رحیمی بیدگلی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
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A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس گردشگری

بــرای مــردم عــادی تفــاوت چندانــی میــان زیلــو و گلیــم 
وجــود نــدارد و بســیاری حتــی ایــن دو را بــا هــم اشــتباه 
از نظــر کارشناســان فــن ایــن حــال  بــا   می گیرنــد. 

دســتبافت  دو  ایــن  میــان  چشــمگیری  تفاوت هــای 
قدیمــی وجــود دارد. بــه اعتقــاد کارشناســان، زیلــو، شــکل 
ــم  ــا پش ــه ب ــم ک ــا گلی ــت و اساس ــم اس ــرفته تر گلی پیش
بافتــه می شــود، مناســب مناطــق سردســیر و زیلــو کــه بــا 
ــری  ــه می شــود، مناســب مناطــق گرمســیر کوی ــه بافت پنب
اســت. زیلوبافــی، یکــی از هنرهــای خــاص ایــران اســت که 
ــا  ــان دارد، ام ــای مشــابهی در سراســر جه ــه نمونه ه اگرچ
بــه دلیــل ویژگی هــای خــاص زیلــوی ایــران از جایگاهــی 
ویــژه در جهــان برخــوردار اســت. زیلــو بــه عنــوان زیراندازی 
 ســاده بی تکلــف، بــادوام، خنــک و بهداشــتی اســت کــه تــار 
ــه  ــه تشــکیل شــده؛ دســتبافتی اســت ک ــودش از پنب و پ
ــته  ــرد داش ــا کارب ــردن خانه ه ــروش ک ــرای مف ــا ب قرن ه

اســت.
    زیلوی میبد

در میــان زیلوهــای ایــران، زیلــوی میبــد بــه دلیــل قدمــت 
از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت؛ بــه گونــه ای کــه برخــی 

کارشناســان، ریشــه ایــن هنــر را از میبــد و اســتادکاران ایــن 
شــهر تاریخــی می داننــد. بــر اســاس آثــار بــه دســت آمــده 
ــردد  ــام برمی گ ــش از اس ــه پی ــد ب ــوی میب ــت زیل  قدم
و شــواهدی از زیلوبافــی در دوران ساســانیان در دســت 
ــن  ــز ای ــان نی ــی در آن زم ــد حت ــان می ده ــه نش ــت ک اس

ــت. ــته اس ــهر رواج داش ــن ش ــر در ای هن
    زیلو، فرش سالمت

ــی می شــود؛  ــز معرف ــرش ســامت نی ــوان ف ــه عن ــو ب زیل
چــرا کــه ایــن دســتبافت ســنتی، تنهــا دســتبافتی اســت 
کــه تمامــا بــا گیــاه تهیــه می شــود. گیــاه نــرم پنبــه 
ــه  ــواص پنب ــام خ ــه تم ــت ک ــو اس ــه زیل ــواد اولی ــزو م  ج
را در ایــن دســتبافت می گنجانــد و همــراه بــا گیاهــان دیگر 
ــی  ــای متنوع ــپرک، رنگ ه ــل و اس ــاس، نی ــون رن  همچ
ــه  ــده ک ــث ش ــوع باع ــن موض ــرد. همی ــود می گی ــه خ را ب
زیلــو، الکتریســیته ســاکن ایجــاد نکنــد؛ اهمیــت آن نیــز از 
ایــن بابــت اســت کــه بــار الکتریکی به صــورت الکتریســیته 
ــدن  ــاف پاســتیکی اســت، در ب ســاکن کــه بیشــتر در الی
ــی  ــد. از طرف ــیب می زن ــدن آس ــه ب ــود و ب ــره می ش ذخی
ــل  ــه دلی ــد، ب ــاد نمی کن ــوا ایج ــق در ه ــو، ذرات معل زیل
نداشــتن پــرز و خامــه به دســتگاه تنفســی بدن نیز آســیب 
 نمی رســاند و پزشــکان اســتفاده از آن را بــرای کــودکان 

ــد. همچنیــن اســتفاده  و بیمــاران تنفســی توصیــه می کنن
از آن حساســیت پوســتی ایجــاد نمی کنــد و ســال ها 
ــود در آن ــلولزی موج ــواد س ــل م ــه دلی ــتفاده از آن ب  اس

هیچ گونه عوارض پوستی ندارد.
بــه طبیعــت  ایــن اســت کــه  از دیگــر فوایــد زیلــو 
ــل اســتفاده  ــر قاب ــه شــدن و غی ــردد؛ پــس از کهن بازمی گ
شــدن زیلــو، در گودالــی در کنــار گیاهــان چــال می شــده  تــا 
بــه عنــوان کــود گیاهــی بــرای بقیــه گیاهــان مــورد اســتفاده 

ــرد. ــرار بگی ق
    میبد، شهر جهانی زیلو

زیلــوی شهرســتان میبــد در نخســتین همایش ثبت نشــان 

جغرافیایــی صنایــع دســتی کــه چنــدی پیــش بــا حضــور 
 زهــرا احمدی پــور، رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی
نشــان  شــد،  برگــزار  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 

گرفــت. ملــی  جغرافیایــی 
ــد  ــت میب ــده ثب ــا پرون ــث شــده ت ــوارد باع ــن م ــام ای  تم
ــازمان  ــتور کار س ــو در دس ــی زیل ــهر جهان ــوان ش ــه عن ب
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری قــرار گیــرد. 
ــر  ــک اث ــوان ی ــه عن ــد ب ــوی میب ــا زیل ــم نه تنه امیدواری
ــز  ــی شــود، بلکــه ایــن شــهر نی منحصربه فــرد ثبــت جهان
بــه عنــوان شــهر جهانــی زیلــو، میزبــان گردشــگران سراســر 

ــان باشــد. جه

شهر جهانی زیلو

شهردار اصفهان مطرح کرد:

شاخص های شهر اسالمی
گفــت:  اصفهــان  شــهردار 
دو  بــا  اســامی  شــهرهای 
 ویژگــی صفــات فعــل الهــی 
ــوند  ــناخته می ش ــانی ش و انس
کــه ایــن شــهرها بایــد در درون 
خــود وحــدت، تعــادل، زیبایــی 
هماهنگــی، انــدازه، سلســه مراتب 
نظــم و صفــات فعــل الهــی را در کنــار صفــات انســانی نظیــر 
عبرت گیــری تفکــر،  انســانی،  تقــوا، کرامــت   عبودیــت، 

امنیــت و هدایــت و... داشــته باشــند. مهــدی جمالی نــژاد بــا 
بیــان اینکــه بیــش از ۵۸۲ بــار در آیــات و روایــات بــه اهمیــت 
علــم و دانــش اشــاره شــده، افــزود: اشــاره آیــات بــه تحصیل 
علــم و دانــش در شــهرها، زمــان و مــکان نمی شناســد؛ بلکــه 
در ادبیــات مــا ایــن چنیــن عنــوان شــده کــه »ز گهــواره تــا گور 
دانــش بجــوی«. وی افــزود: تنهــا جایــی کــه مــا شــعار »نــه 
ــم ــب عل ــوص کس ــم، درخص ــی« را نداری ــه غرب ــرقی و ن  ش

و دانــش اســت؛ امــا همــان طــور کــه می دانیــم دانــش بــرای 
توســعه شــرق، یــک محــور مهــم اســت. جمالی نــژاد گفــت: 
مقــام معظــم رهبــری بیاناتــی درخصــوص اصفهــان مطــرح 
ــن  ــان را از ســر ای ــد ســایه اصفه ــد »خداون ــد و فرمودن کردن
کشــور کــم نکنــد«؛ همچنیــن مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد 
ــگ  ــر، فرهن ــکار، هن ــن، کار و ابت ــم، دی ــهر عل ــان ش  »اصفه
و شــهادت، ظرافــت و هنــر اســت و مــا ظرافــت و هنــر را در 

شما می بینیم«.

روابط اجتماعی، رکن تأثیرگذار دین است
حجت االســام محســن طالب پــور، اســتاد حــوزه و دانشــگاه 
گفــت: در اســام و قــرآن، روابــط اجتماعــی از ارکان و اصــول 
ــود ــام ش ــی انج ــه خوب ــر ب ــه اگ ــت ک ــی اس ــذار دین  تأثیرگ

زندگــی در بعــد فــردی و اجتماعــی بهتــر خواهــد شــد و مردم 
در کنــار هــم می تواننــد در امنیــت و آســایش زندگــی کننــد. 
ــط  ــرد: در محی ــان ک ــور بی ــن طالب پ ــام محس حجت االس
ــرم  ــر را محت ــوق یکدیگ ــق و حق ــد ح ــراد بای ــی، اف اجتماع
ــات  ــرا در روای ــد؛ زی ــاوز نکنن ــران تج ــق دیگ ــه ح ــد و ب بدانن
اهــل بیــت عصمــت و طهــارت)ع( آمــده اســت »آنچــه بــرای 
خــود می پســندید بــرای دیگــران بپســندید، آنچــه بــرای خــود 
ــرای دیگــران نپســندید«. ایــن اســتاد حــوزه  نمی پســندید ب
ــی از  ــد خــود را جزئ ــه بای ــراد در جامع و دانشــگاه گفــت: اف
جامعــه بداننــد؛ نــه اینکــه خــود را بــه جــای جمــع قــرار دهند 

ــد.  ــل کنن ــر دیگــران تحمی و دیدگاه هــای خــود را ب
ــی از  ــران یک ــه دیگ ــانی ب ــن خدمت رس ــزود: همچنی وی اف
اصــول معنــوی دیــن اســت کــه هــر کســی در هــر موقعیتــی 
بایــد بتوانــد تجربــه و علــم خــود را در اختیــار دیگــران قــرار 

بدهــد.

معارف

۷ راه برای انس بیشتر با قرآن کریم
۱.پیــش از دســت زدن بــه 
چــک  را  دلمــان  قــرآن، 

کنیم: 
لــذت  و  بهره بــردن  کلیــد 
ایــن  قــرآن  از  واقعــی 
 اســت کــه اول قلــب و دل 
خــود  از  و  چــک کنیــم  را 
می خوانیــم؟ قــرآن  چــرا  بپرســیم کــه  صادقانــه 

 آیــا قصدمــان فقــط دریافــت اطاعاتــی اســت کــه بعــد 
هــم آن را فرامــوش می کنیــم؟ بــه یــاد داشــته باشــیم 
ــد؛  ــرک بودن ــرآن متح ــد)ص( ق ــرت محم ــه حض ک
یعنــی فقــط قــرآن را تــاوت نمی کردنــد، بلکــه قــرآن 

ــی می کردنــد. را زندگ
۲. وضو بگیریم:

 وضــو گرفتــن، یــک آمادگــی جســمی و روانــی اســت 
و یــادآوری می کنــد کــه مــا هــر کتابــی را نمی خوانیــم. 
مــا می خواهیــم بــا خــدا ارتبــاط برقــرار کنیــم؛ بنابرایــن 

پاکیــزه بــودن یــک اولویت اســت.
۳. هر روز ۵ دقیقه قرآن بخوانیم:

معمــوال فکــر می کنیــم کــه بایــد دســت کم یــک 
ســاعت را بــه خوانــدن قــرآن اختصــاص دهیــم. اگــر 
ــن  ــیم، ای ــته باش ــر روزه نداش ــه ه ــه مطالع ــادت ب ع
زمــان بــرای مــا زیــاد خواهــد بــود. بــا روزی ۵ دقیقــه 
ــم  ــت کنی ــدم اول را رعای ــن ق ــر ای ــم. اگ ــروع کنی ش
ــج فرصــت بیشــتری  ــه تدری ــه ب متوجــه می شــویم ک

ــم. ــات می کنی ــردن از آی ــذت ب ــرف ل را ص
چــه  می شــویم  متوجــه  شــویم کــه  مطمئــن   .۴

: نیــم ا می خو
اگــر عربــی نمی دانیــم، ترجمــه یــا ترجمه هــای خوبــی 
از قــرآن تهیــه کنیــم و همــراه بــا آیــه، ترجمــه آن را نیــز 

بخوانیــم و دربــاره آن فکــر کنیــم.
۵. فرصت دهیم:

ــی  ــا معان ــم ت ــت دهی ــات فرص ــدن آی ــس از خوان پ
بنشــینند و دربــاره مصداق هــای آن   در ذهــن مــا 

و چگونگی به کار بستن آن در زندگی فکر کنید.
۶. همراهی کنیم:

همــواره قــرآن یــا بخشــی از آن را کــه می خواهیــم آن 
روز مطالعــه کنیــم، بــه همــراه داشــته باشــیم تــا در هــر 
فرصتــی کــه بــه دســت می آیــد، بــه ســراغ آن برویــم.

۷. با خدا نجوا کنیم:
از خــدا درخواســت کنیــم کــه وقتــی قــرآن می خوانیــم 

ذهــن مــا را هدایــت کنــد.
 هــدف مــا ارتبــاط خالصانــه بــا خــدا بــه خاطــر عشــق 
 بــه او و نیــز درک و بــه کار بســتن کام مبــارک او 
ــت  ــک و هدای ــا را کم ــه م ــم ک ــدا بخواهی اســت. از خ

ــد. کن

دین و زندگی

ــود  ــای خ ــی از اولویت ه ــی، یک ــراث فرهنگ ــازمان می س
ــراث  ــاون گردشــگری ســازمان می ــر پیشــنهاد مع ــا ب را بن
 فرهنگــی و تصویــب رئیس ســابق ســازمان میــراث فرهنگی
ــع  دســتی و گردشــگری کشــور، ایجــاد ســایت های  صنای
ــرای  ــازی ب ــبکه های مج ــال در ش ــور فع ــی و حض اینترنت

ترغیــب گردشــگران خارجــی بــرای ســفر بــه 
ــران  ــفر در ای ــهیل س ــن تس ــران و همچنی ای
ــر  ــت. ب ــرده اس ــام ک ــگران اع ــرای گردش ب
همیــن اســاس نیــز پروســه آزمایشــی 
مجــازی گردشــگری  شــبکه های  ایجــاد 
آغــاز شــد؛ امــا بــه  نظــر می رســد ایــن 
طــرح کان در ســازمان میــراث فرهنگــی 

هنــوز بــا گذشــت حــدود ۲ ســال از آغــاز طــرح آزمایشــی 
ــان  ــده و متقاضی ــازی مان ــه اداری و کاغذب ــر پروس درگی
ــد مدت هــا در  حضــور در فضــای مجــازی گردشــگری بای
ــازمان  ــگری س ــت گردش ــوز از معاون ــت مج ــار دریاف انتظ
میــراث فرهنگــی باشــند. بــر ایــن اســاس، ضــروری 

اســت تمهیــدات الزم بــرای تســریع در رونــد ایجــاد 
اندیشــیده  مجــازی صنعــت گردشــگری  ســایت های 
شــود تــا طرحــی کــه بــا رویکــرد رونــق گردشــگری 
ــد،  ــذاری ش ــت پایه گ ــای اینترن ــر فض ــه ب ــا تکی ــران ب ای
ــاور  ــه مش ــور ک ــود. آن ط ــارج ش ــر خ ــی زمانب از بوروکراس
معــاون گردشــگری کشــور و مســئول بخش 
گردشــگری الکترونیــک ایــن ســازمان گفته 
دریافــت مجــوز  متقاضیــان  درخواســت 
فعالیــت در فضــای مجــازی گردشــگری بــا 
 اســتعام ســوابق و ارائــه مــدارک مــورد نیــاز 
ســال   3 بیمــه ای  ســابقه  همچنیــن  و 
ــگری  ــت گردش ــا صنع ــط ب ــت مرتب فعالی
صــورت می گیــرد و ایــن مــوارد نیــز زمانبــر اســت. محمــد 
ثابــت اقلیــدی البتــه معتقــد اســت کــه ســازمان میــراث 
فرهنگــی بــا ایجــاد ســایت توریســم نمــاد توانســته 
از میــزان مراجعــه حضــوری متقاضیــان بــه معاونــت 

گردشــگری بکاهــد. 

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان سیســتان و بلوچســتان از برقــراری خــط مســافرتی 
پاکســتان  کراچــی  بنــدر  چابهــار،  بیــن   کشــتیرانی 

و سواحل شرقی هندوستان خبر داد. 
ــرای  ــان ب ــران و عم ــه ای ــراز عاق ــس از اب ــال پ ــک س ی

ــن  ــافری بی ــی مس ــط دریای ــدازی خ راه ان
امســال  آبان مــاه  ســرانجام  کشــور،  دو 
ــه شــدند  ــه آب انداخت ــران ب کشــتی های ای
تــا دو بــار در مــاه مســافران را در ایــن مســیر 
جابه جــا کننــد؛ ســفری کــه بــه اعتقــاد 
ــگری  ــی و گردش ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
اســتان سیســتان و بلوچســتان بــه نســبت 

ــتان  ــتان و بلوچس ــت. سیس ــر اس ــی، ارزان ت ــیر هوای مس
ــط  ــدازی خ ــرای راه ان ــز ب ــش نی ــال پی ــک س ــان ی از هم
ــار، کراچــی و ســواحل شــرقی  ــادر چابه ــان بن ــی می دریای
ــون »کامبیــز  ــود کــه اکن هندوســتان عاقــه نشــان داده ب
ــر  ــک، خب ــده ای نزدی ــدام در آین ــری« از اق ــتاق گوه مش

ــع دســتی  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می  داده اســت. مدی
ــنا  ــه ایس ــتان ب ــتان و بلوچس ــتان سیس ــگری اس و گردش
کشــتیرانی  پایانــه   بزرگ تریــن  اســت  قــرار  گفــت: 
مســافربری در چابهــار افتتــاح شــود و در کنــار آن بــه 
ــان  ــولگری عم ــده کنس ــنهاد ش ــه پیش ــور خارج وزارت ام
ــا  ــدازی شــود ت ــران راه ان ــن نقطــه از ای در ای
شــاید اقدامــی باشــد بــرای تســهیل یــا لغــو 
روادیــد عمــان و ایــران؛ چــرا کــه وجــود ایــن 
خــط دریایی و مناســبات سیاســی دو کشــور 
یقینــا ســبب آمــد و شــد بیشــتر مســافران 
ورودی به اســتان سیســتان و بلوچســتان در 

ــار ـ عمــان خواهــد شــد.  مســیر چابه
۱3۹۶ ســال سیســتان و بلوچســتان اســت؛ اســتانی کــه به 
زعــم مدیــر آن، سال هاســت بــه دلیــل شــرایط جغرافیایــی 
ــی  ــای دسترس ــعه  راه ه ــون توس ــده و اکن ــزوا ش ــار ان دچ
ــرای خــروج از آن  بخشــی از سیاســت های ایــن اســتان ب

ــه شــمار می آیــد. حالــت منــزوی ب

آگهی ابالغ به آقای حامد عباسی 
نظر به اینکه آقای حامد عباسی فرزند محمد حسین به اتهام فروش مال غیر حسب شکایت آقای 

 3۵ ۹۵/۵۶۹۱/۱40۱04/۲۶ ک  پرونده کاسه  در  بازپرسی  این  طرف  از  فرهاد  فرزند  برجیان  داوود 

تحت تعقیب است و اباغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدینوسیله 

تاریخ  از  ماه  یک  تا ظرف  اباغ  نامبرده  به  مراتب  دادرسی کیفری  آئین  قانون  ماده ۱74  اجرای  در 

انتشار آگهی در شعبه ۲3 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه اصفهان جهت 

پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود . در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 

اقدام قانونی معمول خواهد گردید. 

شماره :۲۶37۸/م الف بازپرس شعبه ۲3 دادسرای عمومی اصفهان عبدالکریم شاهرخ

آگهی ابالغ به آقای ایرج تراکمن  
نظر به اینکه آقای ایرج تراکمن  فرزند باقر به اتهام حسب شکایت آقای عباس مصری پور  فرزند 

رمضان  از طرف این بازپرسی در پرونده کاسه ۹۵0۹۲۸ ب ۲3 تحت تعقیب است و اباغ احضاریه 

آئین  قانون  ماده ۱74  اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  وی  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه 

دادرسی کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه ۲3 بازپرسی 

دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 

شود . در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. 

شماره :۲۶37۹/م الف بازپرس شعبه ۲3 دادسرای عمومی اصفهان عبدالکریم شاهرخ 

آگهی ابالغ 
شماره نامه :۹۵۱0۱۱03۶0۱004۹0 شماره پرونده :۹40۹۹۸03۶0۱0۱۵74 شماره بایگانی شعبه :۹4۱۶۵4 

تاریخ تنظیم :۱3۹۵/0۸/۱۹ نظر به اینکه متهم اکبر خواجوی پور از طرف این دادسرا در پرونده کاسه 

۹4۱۶۵4 ب ۲۲ به اتهام توهین حسب شکایت محمد داوودوند تحت تعقیب است و اباغ احضاریه 

بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده ۱74 قانون آئین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 

در شعبه ۲۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود 

در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.

 شماره :۲۶3۸۲/م الف 

محمود سعادت بازپرس شعبه ۲۲ دادسرای عمومی و انقاب اصفهان مجتمع قضایی شماره دو

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  ۹۵0۹۹۸03۵0۶00۱۸۶شماره  پرونده:  ۹۵۱04۲03۵0۶003۵0شماره  اجرائیه:  شماره 

۹۵0۲۱0تاریخ تنظیم: ۱3۹۵/0۸/۲۵ مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :پست بانک استان اصفهان با 

مدیریت اقای بهزاد امیریان بشماره ثبت ۱۲۶۸7۵  نشانی: اصفهان –خیابان محتشم کاشانی – نبش 

بن بست کیوان – پست بانک استان اصفهان تلفن 0۹۱33۱۲4۵۶۶  مشخصات محکوم علیهم ردیف 

۱- نام: محمد   نام خانوادگی : ترکی باغبادرانی  نام پدر : اسدهللا    نشانی: مجهول المکان  ۲- نام 

: فرهاد  نام خانوادگی : زاهدی  نام پدر: غامرضا  نشانی :  مجهول المکان 3- نام : علی رضا نام 

خانوادگی :نظری قلعه نو نام پدر : عبدالرضا نشانی : مجهول المکان 4- نام : بهروز نام خانوادگی : 

پور طایی نام پدر : رحمت نشانی : مجهول المکان ۵- نام : بهروز نام خانوادگی :گورویی نام پدر:نادر 

نشانی : مجهول المکان  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : بهروز   

نام خانوادگی : خدابخش   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 محکوم پست بانک استان اصفهان با مدیریت اقای بهزاد امیریان 

دادنامه  اجرای حکم – و شماره  بموجب در خواست  تعالی  به: بسمه  ثبت ۱۲۶۸7۵محکوم  بشماره 

– ۹۵0۹۹703۵0۶0۱0۲3 --- مورخ ۹۵/0۶/۱۱ – شعبه شش حقوقی اصفهان --- محکوم علیهم 

متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ --- یکصد و بیست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و 

نیز پرداخت مبلغ چهار میلیون و هشتصد و چهل 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 ۱3۹۵/۲/3۱ تا زمان وصول آن در حق محکوم له و پرداخت حق االجرا در حق صندوق 

دولت . رای صادره غیابی می باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز 

مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 

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

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

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

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

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

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

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

۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹4(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت 

اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای 

احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹4( ۵- انتقال مال 

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

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

شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹4(. 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 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹4( 

شماره: ۲۶347/ م الف  مدیر دفتر شعبه ششم حقوقی اصفهان – فانی

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۵۱04۲03۵0۶00347شماره پرونده: ۹۵0۹۹۸03۵0۶0007۶ ، ۹40۹۹۸03۵0۶00۸۲۶

شماره بایگانی شعبه : ۹۵00۸۹ ، ۹40۹34تاریخ تنظیم: ۱3۹۵/0۸/۲۵ مشخصات محکوم لهم ردیف 

۱ نام :داود نام خانوادگی : داستان پور حسین آبادی نام پدر : مرتضی   نشانی: اصفهان – خ جی 

شهرک اریسون کوچه میخک یک ساختمان مهر ۲ ۲- نام : مژگان نام خانوادگی: داستان پورحسین 

آبادی نام پدر: مرتضی نشانی : اصفهان – خ جی شهرک اریسون کوچه میخک یک ساختمان مهر ۲ 

3- نام : مهری نام خانوادگی : فروغی ابری نام پدر : حسین نشانی : اصفهان – خ جی شهرک اریسون 

فرعی اول سمت چپ  ک میخک ۱ ساختمان مهر ۲ – ط اول واحد 3 – ک پ ۸۱۵۵۶47۸7۱ ک م 

۱۲۸3۸۱۱44۸ ت ه 0۹30۸0۲۱4۲4  مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام: سیروس   نام خانوادگی : 

صفری نام پدر : حسین    نشانی: مجهول المکان  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای 

دادنامه – ۹۵0۹۹703۵0۶00۸73 --- مورخ –۹۵/0۵/۲0 – شعبه شش حقوقی  حکم – و شماره 

اصفهان --- محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ --- یکصد و بیست میلیون ریال به عنوان 

اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ پنج میلیون پانصد و شصت و دو هزار و پانصد  ریال بابت خسارات 

دادرسی و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست مورخ ۱3۹4/۸/۲۵ تا 

هنگام پرداخت محکوم به در حق خواهنها )بر حسب میزان مالکیت آنها( و پرداخت حق االجرا در حق 

صندوق دولت. دادنامه غیابی مذکور می باشد . محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- 

ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت 

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

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

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

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

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

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

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

۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹4(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت 

اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای 

احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹4( ۵- انتقال مال 

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

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

شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹4(. 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 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱3۹4( 

شماره: ۲۶3۵۱/ م الف  مدیر دفتر شعبه ششم  حقوقی اصفهان – فانی

آگهی ابالغ 
شماره نامه :۹۵۱0۱۱03۶0۱004۸۹ شماره پرونده :۹۵0۹۹۸03۶0۱004۵۶ شماره بایگانی شعبه :۹۵04۶3 

تاریخ تنظیم :۱3۹۵/0۸/۱۹ نظر به اینکه متهم بهروز بهرامی توتی فرزند عیدی  از طرف این دادسرا در 

پرونده کاسه ۹۵04۶3 ب ۲۲ به اتهام کاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع حسب شکایت 

خانم زیبا اشرف قهفرخی  تحت تعقیب است و اباغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 

ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده ۱74 قانون قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب 

بازپرسی   ۲۲ در شعبه  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  ظرف  تا  اباغ  نامبرده  به  مراتب  کیفری  امور  در 

دادسرای عمومی و انقاب اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور 

پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 

شماره :۲۶3۸۱/م الف 

محمود سعادت بازپرس شعبه ۲۲ دادسرای عمومی و انقاب اصفهان مجتمع قضایی شماره دو

آگهی ابالغ 
شماره نامه :۹۵۱0۱۱03۶0۱004۹7 شماره پرونده :۹40۹۹۸03۶0۱00۵۵۲ شماره بایگانی شعبه :۹40۶0۲ 

اینکه متهم مینا مختاری فرزند محمد  از طرف این دادسرا در  تاریخ تنظیم :۱3۹۵/0۸/۲3 نظر به 

پرونده کاسه ۹40۶0۲ ب ۲۲ به اتهام مشارکت در کاهبرداری حسب شکایت مجتبی قاسمی تحت 

تعقیب است و اباغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 

ماده ۱74 قانون قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب به نامبرده اباغ 

تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه ۲۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب اصفهان جهت 

پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 

قانونی معمول خواهد شد. 

شماره :۲۶3۸4/م الف 

محمود سعادت بازپرس شعبه ۲۲ دادسرای عمومی و انقاب اصفهان مجتمع قضایی شماره دو

آگهی ابالغ به آقای روح هللا امیر پور 
نظر به اینکه آقای روح هللا امیر پور  به اتهام تهدید ایراد ضرب و جرح عمدی حسب شکایت آقای 

محمد حسن زاده دستجردی فرزند حسین از طرف این دادسرا در پرونده کاسه:۹۵0۱۱4د۲۹ تحت 

بدین  است  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  احضاریه  اباغ  و  است  تعقیب 

از  یکماه  ظرف  تا  اباغ  نامبرده  به  مراتب  دادرسی کیفری  آیین  قانون   ۱74 ماده  اجرای  در  وسیله 

تاریخ انتشار آگهی در شعبه ۲۹ دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 

قانونی معمول خواهد اقدام  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  از  در صورت عدم حضور پس   حاضر شود 

 گردید. 

شماره :۲۶3۹7/م الف دادیار شعبه ۲۹ دادسرای عمومی و انقاب اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۱3۶7/۹۵ خواهان مرتضی رمضانی با وکالت ۱.میاد مرادمند نیا ۲.راحله 

اعتمادی دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت رجبعلی خسروی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 

برای روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱0/۱3ساعت ۹/30  صبح  تعیین گردیده است . با توجه به مجهول المکان 

بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 

تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا 

مجتمع شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۲۶3۹4/م الف مدیر دفتر شعبه ۵ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبلغ  برمطالبه  مبنی  دادخواستی  رضایی  محمد  ناصر  خواهان   ۹۵0۸7۱ پرونده کاسه  خصوص  در 

۱۸0/000/000 لاير بابت دو فقره چک بانضمام مطلق خسارت  به طرفیت بهنام موقتیان  تقدیم نموده 

با   . است  تعیین گردیده  ۹ صبح   ۹۵/۱0/۱4ساعت  مورخ  روز سه شنبه  برای  رسیدگی  .وقت  است 

دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه 

مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان  خیابان 

ثانی دادخواست و  شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا مجتمع شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 

 ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.

شماره: ۲۶3۹0/م الف مدیر دفتر شعبه ۵ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 7۲0/۹۵  خواهان عبدالعلی سرفراز دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

محمود خادم خراسانی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخه ۹۵/۱0/۲0 ساعت 

در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده   ۱۵/30

 – ارباب  اول  خیابان سجاد-  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر،  جراید 

شورای   ۸۱۶۵7۵۶44۱ پستی  ۵7 کد  پاک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه 

و  دادخواست  ثانی  و نسخه  اصفهان مراجعه  اختاف  4۱ شورای حل  اصفهان – شعبه  اختاف  حل 

 ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.

شماره: ۲۶4۱7/م الف مدیر دفتر شعبه 4۱ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹۵0۹۹۸03۵۱0004۱3 پرونده:  شماره   ۹۵۱0۱003۵۱00۸۱۵4 اباغیه:  شماره 

۹۵0۵۲۸ تاریخ تنظیم: ۱3۹۵/0۸/۲۵ خواهان/ شاکی ناصر بغانی  دادخواستی به طرفیت خوانده/ 

عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تقابل  دادخواست  تقدیم  و  ورود  خواسته  به  حیدری  علیرضا  متهم 

شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱0 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 

وقت  ثبت گردیده که   ۹۵0۹۹۸03۵۱0004۱3 به کاسه   و  ارجاع   ۲۱۲ شماره  اتاق   ۲ طبقه  اصفهان- 

بودن خوانده/  المکان  به علت مجهول  رسیدگی آن ۱3۹۵/۱0/۱۸ و ساعت ۱۲:30تعیین شده است. 

عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  شاکی  خواهان/  درخواست  و  متهم 

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

شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

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

 گردد.

شماره: ۲۶374/م الف شعبه۱0 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹۵0۹۹۸۶۸3۶۹00۸۱۹ پرونده:  شماره   ۹۵۱0۱0۶۸3۶۹0۵4۵۵ اباغیه:  شماره 

به طرفیت  دادخواستی  زاده   تنظیم: ۱3۹۵/0۸/۱7  خواهان/ شاکی شهریار حاجی  تاریخ   ۹۵0۹3۱

دادگاه های عمومی شهرستان  تقدیم  به تمکین  الزام  به خواسته  زادگان  زواره  خوانده/ متهم فرزانه 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۹ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید 

باال و پل میر – مجتمع  قدوسی( واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ 

اتاق ۱0۲ارجاع و به کاسه  ۹۵0۹۹۸۶۸3۶۹00۸۱۹  ثبت گردیده  قضایی شهید قدوسی - طبقه ۱ - 

بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  ۱0:00تعیین  ساعت  و  آن۱3۹۵/۱0/۱3  رسیدگی  وقت  که 

دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  درخواست خواهان/ شاکی  و  متهم  خوانده/ 

عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 

می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

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

گردد.

شماره: ۲۵۵۲۸/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۹ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۱0۸/۹۵  خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت علی کریمی زاده دادخواستی 

احمدآبادی 3-حمید  عادل  وحید   -۲ الرگانی  زارع  ۱-امراله  به طرفیت  وجه چک  مطالبه  بر:  مبنی 

ساعت   ۹۵/۱0/۲۵ مورخه   .......... روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  سعیدی  میر  رضا 

۹/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 

منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه 

روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک ۵7 کد پستی ۸۱۶۵7۵۶44۱ مجتمع شورای 

و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای   ۶ شعبه   – اصفهان  اختاف  حل 

 ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.

شماره: ۲۶3۹۸/م الف مدیر دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۶7۸/۹۵  خواهان سید محمد رضا عقیق دادخواستی مبنی بر: واخواهی 

.......... مورخه ۹۵/۱0/۲0  روز  برای  . وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  به طرفیت  علیرضا دهقانی 

ساعت 3/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 

ارباب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  

– روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک ۵7 کد پستی ۸۱۶۵7۵۶44۱ شورای 

و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای   ۶ شعبه   – اصفهان  اختاف  حل 

 ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.

شماره: ۲۶4۲7/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
و  محمدیان  حسین  وکالت  با  عباسی  مهدی  خواهان    ۱۵۱۱/۹۵ کاسه  پرونده  خصوص  در 

است  نموده  تقدیم  انصاری  محسن  طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  نمازیان  مهری 

مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده   ۱0 ساعت   ۹۵/۱0/۲۲ مورخه   .......... روز  برای  رسیدگی  وقت   .

در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان 

خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر،  جراید 

ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف   حل  شورای   ۲ شماره  مجتمع  آتشگاه 

اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ   را 

می شود.

شماره: ۲۶400/م الف مدیر دفتر شعبه ۹ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

سفر دریایی از ایران به پاکستان و هندوستان برقرار می شودگردشگری مجازی در احتضار

حتما بخوانید!
میبد، شهر جهانی زیلو
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پيامبر صلى اهلل عليه و آله:

ِق 
َ

ْزِقِه َفْلَيّت َع َلُه ِفي ِر  َلُه ِفي ُعُمِرِه َو ُيَوّسِ
َ

ْن ُيْنَسأ
َ

ُه أ َمْن َسّرَ

اهلَل َو ْلَيِصْل َرِحَمُه.

 هر كس دوست دارد كه عمرش طوالنى و روزى اش زياد 

شود، تقواى الهى پيشه كند و صله رحم نمايد.

                           بحاراألنوار)ط-بيروت(، ج 71، ص 102، ح 56

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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ن حسی�ن از کربال - عکس از مهر بازگشت زائران اربع�ی

حوادثسالمت 

 بی خبری 4 میلیون ایرانی 

از خطری مهم
رئیــس  رجــب،  اســدهللا 
ــاره  ــا اش ــت، ب ــن دیاب انجم
بــه اینکــه رســانه های گروهــی 
در  توجهــی  ســهم جالــب 
ــاری  ــا بیم ــردم ب ــنایی م آش
ســال های  طــی  دیابــت 
اظهــار  داشــتند،  اخیــر 
داشــت: طــی بررســی انجام شــده در ســال 71، از 176 
مجلــه و روزنامــه ادواری فقــط 6 خبــر و مقالــه دربــاره 
ــروزه  ــه ام ــی ک ــود؛ در حال ــده ب ــر ش ــت منتش دیاب
اطالعــات بســیاری دربــاره ایــن بیمــاری و نشــانه های 
ــه آن در فضــای مجــازی و رســانه ها منتشــر  ــال ب ابت

می شود.  
رجــب تصریــح کــرد: دلیــل شــیوع جالــب توجــه ابتــال 
ــع آگاهــی  ــر، در واق ــت طــی ســال های اخی ــه دیاب ب
ــه  ــه ب ــا و مراجع ــردم از نشــانه های آن و پیگیری ه م

پزشــک بــرای درمــان اســت.
 وی گفــت: در 30 ســال گذشــته، نزدیــک بــه 600 هزار 
ــود  ــرآورد می ش ــه ب ــد ک ــال بودن ــت مبت ــه دیاب ــر ب نف
ــه  ــد ک ــت دارن ــر دیاب ــون نف ــش از 8 میلی ــروزه بی ام
علی رغــم حجــم بــاالی اطالعــات منتشرشــده در 
رســانه های گروهــی، بیــش از 50 درصــد آن هــا از 

ــتند.  ــالع هس ــود بی اط ــاری خ بیم
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  دیابــت  انجمــن  رئیــس   
ــت،  ــاره دیاب ــردم درب ــات م ــش اطالع ــم افزای علی رغ
هنــوز ایــن آگاهــی بــه عمــل تبدیــل نشــده، در ایــن 
ــل  ــن دلی ــه ای ــن ب ــرد:  ای ــوان ک ــی عن ــه رادیوی برنام
اســت کــه ســالمتی بــرای اغلــب مــردم ارزش نــدارد 
و زمانــی بــه ارزش ایــن گنــج پــی می برنــد کــه آن را 

ــند.  ــت داده باش از دس
پیشــرفت های  علی رغــم  داد:  ادامــه  رجــب   
حاصل شــده در علــم پزشــکی، ایــن علــم در بســیاری 
از مواقــع بــرای درمــان ناتــوان اســت؛ چــرا کــه 
ــال ها  ــت و س ــر اس ــا غیرواگی ــیاری از بیماری ه بس

بــدون عالمتــی در بــدن فــرد وجــود دارد. 
 رئیــس انجمــن دیابــت در خاتمــه عنــوان کــرد: 
ــرای  ــتری ب ــه بیش ــراد توج ــت اف ــن الزم اس بنابرای
انجــام چکاپ هــای ســاالنه داشــته باشــند و عــادات 

ــد. ــالح کنن ــی را اص ــت در زندگ ــه ای نادرس تغذی

ولخرجی دختر فراری با کارت بانکی پدر
ــا حضــور در پلیــس  ــردی ب ــه گذشــته م ــی هفت روز هــای پایان
ــی اش  ــرقت کارت بانک ــوی از س ــان رض ــتان خراس ــای اس  فت
و برداشــت یــک میلیــون و 500 هزارتومــان موجــودی آن خبــر 
ــز آن  ــت: کارت بانکــی و رم ــق گف ــه افســر تحقی  داد. شــاکی ب
را در خانــه گذاشــته بــودم. امــروز پیامک هایــی از بانــک برایــم 
ارســال شــد کــه نشــان داد فــردی در حــال برداشــت از حســابم 
 اســت. نمی دانــم چــه کســی کارتــم را دزدیــده و حســابم 
ــی  ــده قضائ ــا تشــکیل پرون ــی کــرده اســت. همزمــان ب را خال
تحقیقــات پلیســی در ایــن بــاره آغــاز شــد تــا اینکــه ســاعاتی 
ــار  ــا این ب ــس فت ــاره در اداره پلی ــور دوب ــا حض ــاکی ب ــد، ش بع
ــان  ــرده و گم ــرار ک ــه ف ــر 19 ســاله اش از خان ــرد دخت ــالم ک اع
ــن  ــا کشــف ای ــده باشــد. ب ــد او کارت بانکــی اش را دزدی می کن
ســر نــخ، رونــد رســیدگی بــه پرونــده وارد مرحلــه جدیدی شــد. 
جســت وجوها بــرای یافتــن دختــر 19 ســاله ادامــه داشــت تــا 
اینکــه بــا گذشــت ســه روز از فــرار او، مامــوران ردش را در شــهر 
 تهــران بــه  دســت آوردنــد و دو روز پیــش بــا هماهنگــی قضائــی

او را در حوالــی یکــی از پایانه هــای مســافربری تهران شناســایی 
کردنــد. دختــر 19 ســاله در تحقیقــات بــه افســر بازجــو گفــت: 
مــن عالقــه ای بــه درس خوانــدن نداشــتم و چهــار ســال پیــش 
وقتــی مقطــع راهنمایــی را بــه پایــان رســاندم، تــرک تحصیــل 
کــردم. والدینــم ســواد آنچنانــی نداشــتند؛ امــا هــر کاری کردنــد 
تــا مــن بــه مدرســه بــروم و درس بخوانــم. از چهــار ســال پیش 
خانه نشــین شــدم و چــون عالقــه ای بــه کار نداشــتم، بــه  دنبــال 
ــزود:  ــودم. وی اف ــده ب ــه ای ش ــم. آدم بی حوصل ــم نرفت کار ه
ــا  ــدام ب ــده و م ــته کننده ش ــم خس ــه برای ــکاری در خان ــه بی ک
ــودم و دعــوا می کــردم. روز  ــژه پــدرم درگیــر ب ــواده ام، به  وی خان
حادثــه نیــز بــا پــدرم دعوایم شــد. همــان موقــع تصمیــم گرفتم 
ــه محــل کارش رفــت  ــدرم ب ــی کــه پ ــم. زمان ــه را تــرک کن خان
ــتم  ــدرم را برداش ــی پ ــخصی و کارت بانک ــایل ش ــداری وس  مق
و از خانــه گریختــم. بــا اتوبــوس بــه تهــران آمــدم. در ایــن ســه 
روز در پــارک، مســجد و پایانه هــا می خوابیــدم. ترســیده بــودم 
ــود  ــن ب ــه ممک ــوردی ک ــا از برخ ــردم؛ ام ــتم بازگ و می خواس
خانــواده بــا مــن داشــته باشــند، می ترســیدم. ســرهنگ جــواد 
جهانشــیری، رئیــس پلیــس فتــای اســتان خراســان رضــوی 
ــت  ــرش را باب ــاکی دخت ــت: ش ــم گف ــه جام ج ــاره ب ــن ب در ای
ــزد  ــر جــوان ن ــود، بخشــید و دخت اشــتباهی کــه انجــام داده ب

ــواده اش بازگشــت. خان
فشــار دادن دو بــار دکمــه فوقانــی، تاریــخ را در مجموعه های 
کدهــای پــره ای شماره بندی شــده مشــابه آنچــه بــرای 

ــه کار مــی رود، نمایــش می دهــد. نشــان دادن زمــان ب
مهندســان ســاعت جدیــدی ســاخته اند کــه دارای توانایــی 

نشــان  دادن زمــان بــا اســتفاده از نمایــش نــور اســت.  
ــی  ــاس مفهوم ــر اس ــاعت ب ــن س ــنا، ای ــزارش ایس ــه گ ب
ــه  ــی ب ــر« انگلیس ــر فلچ ــط »پیت ــه توس ــده ک ــی ش طراح
 Tokyoflash Design Studio Blog اســتودیوی طراحــی

ــود.   ــه شــده ب ارائ
ســامانه جدیــد Kisai Blade نــام گرفتــه و از ال ای دی های 
ــای  ــد پره ه ــه مانن ــد ک ــتفاده می کن ــی اس ــی دیجیتال تیوب

ــد.  ــرخ می چرخن چ
 ســاعت مزبــور دارای دو ســتینگ زمانــی اســت. در »حالت 
ــه  ــش، س ــگام چرخ ــد و هن ــا می چرخن ــی«، پره ه چرخش

ــان دادن  ــرای نش ــت ب ــه نوب ــاه و ب ــی کوت ــرای زمان ــره ب پ
ــوند.   ــن می ش ــق روش ــاعات و دقای س

در »حالــت بــرق  زدن«، یــک پــره برای نشــان  دادن ســاعت 
ــک  ــان  دادن ی ــرای نش ــر ب ــره دیگ ــود و پ ــن می ش روش
 فاصلــه پنــج  دقیقــه ای بــه شــیوه مشــابه ســاعت معمولــی

جرقه می زند.  
در  را  تاریــخ  فوقانــی،  دکمــه  بــار  دو  دادن  فشــار   
ــابه  ــده مش ــره ای شماره بندی ش ــای پ ــای کده مجموعه ه
ــش  ــی رود، نمای ــه کار م ــان ب ــان  دادن زم ــرای نش ــه ب آنچ

  . می دهــد
همچنیــن یــک شــیوه گزینشــی »انیمیشــن« وجــود دارد 
ــک  ــد ی ــده و مانن ــن ش ــای ال ای دی روش ــه در آن پره ه ک

ــاعات 18  ــن س ــه  و بی ــه 15 دقیق ــا فاصل ــت ب ــور ج  موت
و نیمه شب می چرخند.  

محفظــه Kisai Blade نیــز طرحــی اســت کــه بــرای هــر دو 
مــچ دســت کوچــک و بزرگ مناســب اســت.  

ایــن محفظــه فــوالدی فاقــد لکــه طالیــی یــا نقره ای رنــگ 
ــک  ــن ی ــز و همچنی ــا قرم ــبز ی ــی، س ــای آب در ال ای دی ه
دســتبند چرمــی یــا فــوالدی فاقــد لکــه عرضــه می شــود.

  باتــری PL301517 بــا اتصــال توســط کابــل یــو اس بــی 
ــاعته  ــارژ 3/5 س ــت. ش ــارژ اس ــل ش ــه قاب ــک رایان ــه ی ب
بــرای بیــش از 30 روز ایــن ســاعت کفایــت می کنــد.  بهــای 

ایــن فنــاوری 169 دالر اعــالم شــده اســت.
منبع: عصر ایران

 ساعتی که با نور 
زمان را نمایش می دهد

ـــمـــاره 306 ســـــال دوم                ݡسݒ
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رکــودی کــه از ســال 92 بــر بــازار مســکن حاکــم شــد، بــا روی کار آمــدن دولــت تدبیــر و امیــد و وعده هــای خــوش اقتصــادی در 
 ســه ســال اخیــر هــم تــکان چندانــی نخــورد و بیشــترین ضربه هــای ایــن رکــود کــه متوجــه انبوه ســازان و مالــکان شــده بــود 
در ســال 95 بــه خوبــی رخ عیــان کــرد. اصفهــان نیــز بــه عنــوان یــک کالن شــهر بــا جمعیــت زیــاد در ایــن میــان بــا رکــود بــازار 
مســکن روبــه رو بــوده اســت؛ بــه گونــه ای کــه در بیشــتر شــهرها، مســکن های مهــر کــه بــرای رفــع حاجــت دهــک پاییــن جامعــه 
 پیش بینــی شــد، متقاضــی نــدارد. بــا وجــود آنکــه بیشــتر صاحب نظــران و کارشناســان حــوزه مســکن بــر ایــن باورنــد کــه رکــود 
و بی خبــری همچنــان بــر بــازار مســکن ســایه شــومی انداختــه، امــا نایب رئیــس انجمــن انبوه ســازان اصفهــان معتقــد اســت کــه 
وضعیــت بــازار مســکن در مــرداد و شــهریور امســال بهتــر از ابتــدای ســال بــود؛ بــه ایــن معنــا کــه بــازار مســکن اصفهــان تکانــی 

خــورده و خریدهــا کمــی افزایــش یافتــه، امــا قیمت هــا همچنــان ثابــت مانــده اســت.
 آپارتمان های کوچک، خوراک مردم

کریــم داوودی، وضعیــت بــازار مســکن اصفهــان در شــش مــاه نخســت امســال را نســبت بــه پارســال بهتر دانســت و گفــت: عامل 
رکــود در بــازار مســکن، کاهــش تــوان خریــد متقاضیــان مســکن اســت؛ بــه همیــن جهــت بــه ســمت اســتفاده ازآپارتمان هــا یــا 

ــا مســاحت کمتــر می رونــد. خانه هــای ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال قبــل هیــچ خریــداری در بــازار نبــود، امــا امســال مصرف کننــدگان واقعــی بــه ســمت خریــد خانــه 

روی آورده انــد، افــزود: خریــد خانــه بــرای ســرمایه گذاری در آینــده، کمتــر شــده اســت. 
ــازار آن گذاشــته، گفــت: ایــن تســهیالت  وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا افزایــش مقــدار تســهیالت بانکــی تاثیــری بــر وضعیــت ب
بیشــتر بــرای آپارتمان هــای بــا قیمــت حداکثــر دو میلیــارد ریــال، مفیــد اســت کــه ایــن آپارتمان هــا بیشــتر در شــهرهای اطــراف 

ــت می شــود. ــد شاهین شــهر و بهارســتان یاف ــان مانن اصفه
وی اضافــه کــرد: همچنیــن شــرایط ایــن تســهیالت بــه گونــه ای اســت کــه انبوه ســازان چنــدان از آن اســتقبال نکرده انــد و اگــر 

شــرایط بازپرداخــت اقســاط آن بهتــر شــود، می توانــد راهگشــا باشــد.
  به دوران رونق مسکن نرسیده ایم

بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــالک کشــور هــم تعــداد قراردادهــای خریــد و فــروش مســکن در پایتخــت در شــش مــاه 
نخســت امســال نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال افزایــش یافتــه؛ امــا در ســطح کالن کشــوری بــا کاهــش مواجــه بــوده اســت.

البتــه حســام عقبایــی، امیــدوار اســت بــا توجــه بــه اثرگــذاری شــهر تهــران بــر روی کل کشــور، تعــداد معامــالت کل در ماه هــای 
آینــده افزایــش یابــد.

ــا اشــاره بــه اینکــه از ســال 92 رکــود ســنگینی در بخــش مســکن داریــم، گفــت: در ســه ســال گذشــته شــاهد افزایــش  وی ب
ــی برگشــتند. ــه نرخ هــای قبل ــکان ب ــازار پــس زد و مال ــم؛ امــا در خــرداد امســال ب ــکان بودی قیمــت توســط مال

رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــالک کشــور اظهــار کــرد: رشــد معامــالت در تهــران زیــر 20 درصــد اســت و شــهرهای بــزرگ ماننــد 
اصفهــان، تبریــز و شــیراز از رشــد معامــالت بــازار مســکن تهــران تأســی می گیرنــد؛ از ایــن رو پیش بینــی می کنیــم ایــن شــهرها 

در یــک فرصــت زمانــی شــش ماهــه از مســکن پایتخــت تأثیرپذیــری داشــته باشــند.
عقبایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه هنــوز بــه دوران رونــق مســکن نرســیده ایم، تصریــح کــرد: پیش بینــی افزایــش قیمــت را تــا پایــان 
ســال نداریــم؛ یعنــی بــازار مســکن ظرفیــت افزایــش نــرخ را نــدارد؛ چــرا کــه حجــم نقدینگــی مــردم و قــدرت خریــد آن هــا آنقــدر 

نیســت کــه ظرفیــت افزایشــی )قیمــت( داشــته باشــد.
بــه گفتــه وی بــازار مســکن هم اکنــون در دوران پیش رونــق قــرار دارد؛ زیــرا رشــد آمــار معامــالت، نشــانگر مرحلــه اول خــروج از 
رکــود اســت. هنــوز تعــداد معامــالت بــه انــدازه ای نیســت کــه بگوییــم بــه طــور کامــل از رکــود خــارج شــده ایم؛ امــا پیش بینــی 
افزایــش حجــم معامــالت را داریــم. عقبانــی معتقــد اســت کــه بازگشــت بــه دوران رونــق مســکن، بســتگی بــه سیاســت های 

دولــت، تزریــق نقدینگــی و سیاســت های پولــی و بانکــی دارد.
بازار مسکن در اصفهان بهانه ندارد

 پــس از رفــع تحریم هــا، بســیاری از ســازندگان نویــد روزهــای خــوش را بــرای بخــش مســکن دادنــد؛ امــا هنــوز بــازار مســکن 
ــازار  ــد داشــت و ب ــی نخواه ــان تحرک ــازار مســکن در اصفه ــم ب ــه اول امســال ه ــد در نیم ــه و کارشناســان معتقدن ــق نگرفت رون

ــد. ــی می مان ــد باق ــان راک همچن
بــه گفتــه دبیــر انجمــن انبوه ســازان اصفهــان  بــازار مســکن در ایــران ســاالنه حــدود 20  درصــد رشــد قیمــت را تجربــه می کنــد کــه 
در چنــد ســال گذشــته خیلــی بیشــتر از ایــن رقــم بــوده و باعــث می شــود بســیاری از ســرمایه گذاران بــه پیش خریــد آپارتمــان 
روی بیاورنــد. تــوال، بــا بیــان اینکــه در نقطــه مقابــل انتظــار کاهــش قیمــت مســکن، نــرخ اجاره بهــا هــر روز رو بــه افزایــش اســت  

افــزود: ایــن نشــان از نیــاز موجــود بــوده؛ در حالــی کــه خریــدی انجــام نمی شــود.
ــا بیــان اینکــه در قیمــت ســاخت آنچنــان افزایــش قیمــت وجــود نــدارد و تنهــا دســتمزدها افزایــش می یابــد، گفــت: در  وی ب
 ایــن زمینــه نــرخ زمیــن نیــز تغییــر چندانــی نخواهــد کــرد؛ امــا قیمــت خدمــات دولتــی مســکن حــدود 40 درصــد افزایــش 

می یابد.   

دولت، اراده کافی برای حل مشکل مسکن ندارد
تــوال دربــاره اینکــه چــرا هنــوز مســکن یکــی از مشــکالت حــل نشــده ایــن دولــت همچــون دولت هــای گذشــته اســت، تاکیــد 
ــش دارد  ــن بخ ــه ای ــی ک ــتغالزایی فراوان ــود اش ــا وج ــدارد و ب ــکن ن ــکل مس ــل مش ــرای ح ــی ب ــوز اراده کاف ــت هن ــرد: دول  ک
 سیاســتگذاران کشــور بــرای رونــق آن چــاره ای نکرده انــد. تــوال بــا ابــراز تأســف از اینکــه بــا تصمیمــات دولــت و قوانیــن مجلــس

شــرایط مســکن بــه طــور ســختگیرانه ای در حــال پیگیــری اســت، گفــت: متاســفانه امســال بــه شــدت شــاهد افزایــش نــرخ 
مالیــات و هزینــه بیمــه در پروانــه ســاخت هســتیم کــه ایــن مســائل بایــد رفــع شــود.

بــه گفتــه دبیــر انجمــن انبوه ســازان اصفهــان، قیمت هــای اداری کــه بخــش عمــده ای از هزینــه بــازار مســکن را تشــکیل داده در 
ســال 95 افزایــش می یابــد کــه بــا ایــن رویــه قیمــت مســکن در ســال آینــده اندکــی گــران می شــود.

ساختمان های اصفهان هویت دار می شوند  
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان اصفهــان بــا انتقــاد از بعضــی طراحی هــای ســاختمان ها در ســطح شــهر بــه 
کیمیــای وطــن گفــت: موضوعــی کــه در حــدود دو ســال گذشــته بــه دغدغــه ســازمان نظــام مهندســی تبدیــل شــده، ایــن اســت 
کــه ســاختمان را بــه کاالیــی فرهنگــی تبدیــل کنــد و از نــگاه تجــاری و ســوداگری آن بکاهــد. علــی زهتــاب افــزود: در دو دهــه 
 اخیــر ســاختمان های شــهر اصفهــان هویتشــان را از دســت داده انــد و شــاخصه های بــه کار رفتــه در آن هــا حرفــی بــرای گفتــن 

و ماندگار شدن ندارد. 
بــه گفتــه وی یکــی از قوانیــن ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان، ایجــاد الگــوی ایرانی اســالمی اســت؛ از ایــن رو تــالش داریــم 
بــا برندســازی در ساخت وســاز، بــه ســاختمان های هویــت دار دســت پیــدا کنیــم. زهتــاب بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهــان بــه 
عنــوان اســتان پایلــوت در ســطح کشــور از ســوی وزارت راه و شهرســازی بــرای ارائــه گواهینامــه ســبز ســاختمان انتخــاب شــده  
گفــت: الگــو گرفتــن از کشــورهای اروپایــی در ایــن زمینــه بســیار مفیــد خواهــد بــود و می تــوان بــا رواج صنعتی ســازی و نهادینــه 

کــردن اعطــای گواهینامــه ســبز ســاختمان بــه ایــن مهــم دســت یافــت.
عمر کوتاه ساختمان ها به خرجشان نمی ارزد

وی بــا اشــاره بــه اینکــه حقــوق شــهروندی در ســاختمان های امــروزی نــه بــرای بهره بــرداران ســاختمان و نــه بــرای مجــاوران 
ــوق  ــد شــده حق ــام مهندســان عضــو ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان تاکی ــه تم ــان داشــت: ب ــا لحــاظ می شــود، بی آن ه
ــی در ســاخت  ــه وی حــدود 30 درصــد از ســرمایه های مل ــه گفت ــد. ب ــرار دهن  شــهروندی را در نظارت هــای خــود مــورد توجــه ق
و ســاز اســتفاده می شــود؛ امــا عمــر مفیــد ســاختمان ها 25 تــا 30 ســال اســت؛ در صورتــی کــه در کشــورهایی کــه یــک دهــه 
ــد ســاختمان ها بیــش از 100 ســال اســت. رئیــس  ــون عمــر مفی ــد، اکن ــر بودن ــران بســیار عقب ت ــل در ساختمان ســازی از ای قب
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه مصالــح تولیدشــده در ایــران از کیفیــت مناســبی برخــودار 
اســت، گفــت: دلیــل کوتــاه بــودن عمــر ســاختمان ها در اســتفاده نادرســت از ایــن مصالــح و اســتفاده از مصالحــی اســت کــه بــا 

اقلیــم شــهرها تناســب و همخوانــی نــدارد.
توجه به ظرفیت های اکولوژیک در ساختمان سازی

رئیــس کمیســیون انــرژی و محیــط زیســت ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان اصفهــان نیــز علــت رکــود در خریــد 

ــای  ــت زیســت محیطی و ظرفیت ه ــوان ظرفی ــه عن ــروزه از آن ب ــه ام ــر دانســت ک ــن ام ــه ای مســکن و ســاختمان را وابســته ب
اکولوژیــک در ساختمان ســازی مــدرن دنیــا صحبــت می شــود کــه ایــن امــر در ساختمان ســازی اصفهــان مــورد توجــه نیســت.

ــران 2/62  ــه ازای هــر نفــر در ای ــه ایــن معناســت کــه ب ــا کیمیــای وطــن افــزود: ظرفیــت اکولوژیــک ب طاهــری در گفت وگــو ب
هکتــار از عرصه هــای منابــع طبیعــی تخریــب می شــود؛ امــا فقــط 84 درصــد ظرفیــت زیســتی بــرای هــر نفــر وجــود دارد. وی بــا 
اشــاره بــه اینکــه بیــش از 80 درصــد عمــر ایرانی هــا در ســاختمان ها صــرف و 40 درصــد منابــع ایــران در ســاختمان ها مصــرف 
می شــود، گفــت: توجــه بــه افزایــش طــول عمــر ســاختمان، موضــوع کــم اهمیتــی نیســت و طــول عمــر ســاختمان ها، هدفــی 

اســت کــه بــه دلیــل نــوع مصالــح بــه کار رفتــه در ســاختمان بــه دســت نیامــده اســت.
در ایران، مصالح قابل بازیافت نداریم

وی بــا بیــان اینکــه هنــوز در ایــران مصالــح قابــل بازیافــت کــه ســریع رشــد ســاختمان را بــاال ببــرد، ترویــج نشــده اســت، اظهــار 
ــه بخشــی را ســازمان  ــن موضــوع ک ــان ساخت وســاز اســت و ای ــی متولی ــن مشــکالت، چندگانگ ــت ای ــن عل داشــت: مهم تری
ــی  ــن عامل ــده دارد، مهم تری ــر عه ــاختمان ب ــی س ــام مهندس ــازمان نظ ــی را س ــهرداری و بخش ــی را ش ــازی، بخش راه و شهرس
 اســت کــه باعــث شــده قوانیــن و اســتانداردهای ساخت وســاز روی زمیــن بمانــد. رئیــس اداره مقــررات ملــی، نظــام مهندســی 
ــد  ــان مانن ــت: بعضــی ســاختمان ها در ســطح شــهر اصفه ــز گف ــان نی ــن ســاختمان راه و شهرســازی اصفه ــای نوی و فناوری ه

ــد. ــهروندان را آزار می ده ــه ش ــتند ک ــاری هس ــیقی های ناهنج موس
مصرف کننده مصالح چینی هستیم

 امیــر زاغیــان افــزود: متاســفانه در زمینــه مصالــح نویــن و معرفــی و اســتفاده از آن هــا عقــب هســتیم و بــه دلیــل ظاهــر زیبــا 
ــران  ــان در ای ــه همچن ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــل شــده ایم. وی ب ــا تبدی ــده آن ه ــه مصرف کنن ــی ب ــح چین ــن مصال ــای پایی  و قیمت ه
و به ویــژه اصفهــان اســتفاده از مصالــح منطبــق بــا اقلیــم نیســت، افــزود: اداره مقــررات ملــی و نظــام مهندســی و فناوری هــای 

نویــن ســاختمان راه و شهرســازی بــه عنــوان نماینــده وزارتخانــه در اســتان در شناســایی مصالــح نویــن همــکاری می کنــد.
»کیفیت بخشی ساختمان« در اصفهان   

نایب رئیــس نظــام مهندســی ســاختمان اصفهــان دربــاره معمــاری داخلــی و طراحــی داخلــی ســاختمان های جدیــد گفــت: نظــام 
مهندســی ســاختمان، کیفیــت و آســایش در ســاختمان ها را از طریــق اجــرای مباحــث مقــررات ملــی ســاختمان دنبــال می کنــد. 
غالمحســین عســکری در گفت وگــو بــا کیمیــای وطــن بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه در 2 ســال اخیــر، تعــداد پروانه هــای 

صادرشــده بــرای ساخت وســاز بــه شــدت کاهــش یافتــه و فعــاالن بخــش مصالــح نیــز از مصالــح انبارشــده شــکایت دارنــد.
وی افــزود: بخــش فــروش مســکن را بایــد بــه 3 بخــش لوکــس، طبقــه ضعیــف و طبقــه متوســط تقســیم کــرد کــه در 2 ســال 

گذشــته، بخــش مســکن لوکــس همچنــان مشــتریان ویــژه خــود را داشــته و فــروش می کنــد.
مسکن کارمندان در ابهام

وی افــزود: بخــش مســکن طبقــه ضعیــف نیــز بــا آمــاده شــدن مســکن مهــر تــا حــدودی حــل شــده؛ امــا بــرای مســکن طبقــه 
متوســط، به ویــژه کارمنــدان هنــوز چاره اندیشــی صــورت نگرفتــه اســت.

عســکری، راه رهایــی از رکــود بــازار مســکن را تزریــق پــول از ســوی دولــت در پروژه هــای عمرانــی اعــالم کــرد و گفــت: همچنــان 
بخــش عمــده اقتصــاد کشــور دولتــی بــوده و نیازمنــد ارائــه تســهیالت بانکــی قــوی بــرای خریــد مســکن بــرای مــردم هســتیم.

ــی نداشــته  ــزان وام، کارآی ــن می ــه شــده در ســال های گذشــته نشــان داده کــه ای ــه وام هــای مســکن ارائ  وی ادامــه داد: تجرب
و مقــررات ســختگیرانه ارائــه آن هــا نیازمنــد بازنگــری بــوده اســت. در جلســات اخیــر بانک هــا بخشــی از ایــن قواعــد اصــالح 
شــده کــه از آن جملــه می تــوان بــه اختصــاص وام ویــژه مجردهــا اشــاره کــرد. نائــب رئیــس نظــام مهندســی ســاختمان اصفهــان 
اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه تــورم و قیمــت کنونــی مصالــح و ســایر مخــارج ساختمان ســازی، وام هــای مســکن کــه بــه مبلــغ 
80 میلیــون تومــان در تهــران، 60 میلیــون تومــان در شــهرهای بــزرگ و 40 میلیــون تومــان در شــهرهای زیــر 200 هــزار نفــر ارائــه 
ــون  ــا یــک میلی ــی بیــن 800 هــزار ت ــر ســاختمان معمول ــون ســاخت هــر مت ــغ کمــی اســت. وی افــزود: هم اکن می شــود، مبل
تومــان هزینــه دارد کــه میــزان وام مســکن ارائه شــده از ســوی بانک هــا بــرای آن کافــی نیســت. عســکری بــا اشــاره بــه اقدامــات 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اصفهــان بیــان کــرد: ایــن نهــاد، ســعی دارد 22 مبحــث مقــررات ملــی ســاختمان را در حــد 
 اســتاندارد در ســاختمان ها اجرایــی کنــد. بــا تمــام تالش هــا، نظــام مهندســی ســاختمان در بعضــی مــوارد موفــق عمــل کــرده 

و در بعضی موارد نتوانسته به هدف اصلی خود دست یابد.
مسکن روی دست افراد بی صالحیت باد کرده است

ــی  ــررات مل ــال در صــورت اجــرای کامــل مبحــث 19 مق ــه طــور مث ــان گفــت: ب نایب رئیــس نظــام مهندســی ســاختمان اصفه
ســاختمان کــه در زمینــه بهینه ســازی مصــرف انــرژی در ســاختمان تدویــن شــده، 70 تــا 80 درصــد هدررفــت انــرژی در ســاختمان 
کاهــش می یابــد. وی دلیــل اصلــی پاییــن بــودن کیفیــت ســاختمان ها در ایــران و کوتــاه بــودن عمــر مفیــد آن هــا را نــگاه تجــاری 
ــاری ــازی و معم ــه ساختمان س ــی ب ــگاه صنعت ــود ن ــبب می ش ــاری س ــگاه تج ــن ن ــزود: ای ــت و اف ــازی دانس ــه ساختمان س  ب

کم رنــگ شــود و افــراد تنهــا بــه دنبــال کســب ســود از ساختمان ســازی باشــند و افــراد فاقــد صالحیــت از مشــاغل غیرمرتبــط 
وارد ایــن حرفــه شــوند. عســکری گفــت: رکــود چنــد ســال اخیــر در بــازار مســکن تــا حــدودی افــراد فاقــد صالحیــت را دلســرد 

ــه اصطــالح روی دستشــان مانــده اســت. کــرده و مســکن های ساخته شــده ب


