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له
قا

رم
س کشورهای  به  نزدیکی  برای  راه حلی  را  برجام  برخی 

پا  از  سر  آن  به  رسیدن  برای  دانستند،  قدرتمند 
جهت  در  زیاد  تعجیل  با  و  بی صبرانه  و  نشناختند 

که یک عمر با ملت ایران دشمنی  کسانی  دست دادن با 
کرده اند، قدم گذاشتند که نتیجه اش شد برجام. صرف نظر 
کردند  ک دویدند و تالش  از اینکه دست اندرکاران با نیت پا
گاهی از هشدارها هم غفلت شد، اما ببینیم قرآن  و حتی 

درباره دشمنان چه می گوید و رهنمودش چیست؟ 
از اساسی ترین استراتژی های قرآن، شناخت دشمن و نحوه 
که باید  کید قرآن بر این  است  مواجهه و تعامل با اوست. تا
گر غفلت صورت  که ا پیوسته دشمن را زیر نظر داشت؛ چرا 
گیرد، او از این فرصت بهره می برد و ضربات سهمگینی بر 
َتْغُفُلوَن  َلْو  َکَفُروا  ِذیَن 

َ
اّل  
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

علیرضــا زاکانــی، رئیــس کمیســیون برجــام 
ــی  ــروز روحان ــارات دی ــه اظه ــم، ب ــس نه  در مجل
در مجلــس واکنــش نشــان داد و گفــت: مــردم 
ایــران منتظرنــد تــا وعــده رئیس جمهــور محتــرم 
ــام  ــکا را در مق ــه آمری ــر پاســخ قاطــع ب ــی ب مبن

اقــدام و عمــل ببیننــد.
ــه  ــد ک ــس گفتن ــی در مجل ــای روحان ــروز آق ام
مصوبــه اخیــر کنگــره آمریــکا و امضــای احتمالی 
اوبامــا پــای آن، ناقــض برجــام و اجــرای آن 
نیــز نقــض فاحــش برجــام اســت. ایــن اذعــان 
ــه  ــکا گرچ ــات آمری ــدی مقام ــه بدعه ــح ب صری
ــورد  ــتایش و م ــایان س ــا ش ــود، ام ــگام ب دیرهن

ــت. ــت ماس حمای
بیــش از یــک ســال قبــل در گــزارش کمیســیون 
ــواد  ــی م ــام در بعض ــود: »برج ــده ب ــام آم برج
کلیــدی مبتنــی بــر عــدم اعتمــاد بــه آمریــکا بنــا 
ــر  ــا ب ــام اساس ــن برج ــت. مت ــده اس ــاده نش نه
ــرای  ــکا اراده ای ب ــه آمری ــا شــده ک ــا بن ــن مبن ای
ــت  ــد داش ــران نخواه ــه ای ــه علی ــدام خصمان اق
ــه سیاســی  ــور هزین ــن ام ــه ای ــدام ب ــا اق ــا گوی ی
بــرای دولــت آمریــکا در پــی داشــته و او را منــع 
ــوابق  ــکا در س ــا آمری ــه اساس ــد؛ درحالی ک می کن
تصمیمــات یک جانبــه خــود در جهــان نشــان 

ــد  ــل خواه ــش عم ــاس منافع ــر اس ــه ب داده ک
ــرد.« ک

لــذا معتقــدم رســیدن بــه نتیجــه مبــارک دیــروز 
می توانســت بــا هزینه هــای بســیار کمتــری 
ــران محقــق شــود کــه متاســفانه  ــرای ملــت ای ب
اعتمــاد اولیــه بــه دشــمن و تعجیــل در رســیدن 

ــع از آن شــد. ــه توافــق مان ب
وعــده  تــا  منتظرنــد  ایــران  مــردم  اکنــون 
ــع  ــر پاســخ قاط ــی ب ــرم مبن ــور محت رئیس جمه
ــد و  ــدام و عمــل ببینن ــام اق ــکا را در مق ــه آمری ب
پــس از آن تمــام تمرکــز دولــت معطــوف بــه حل 
مشــکالت اقتصــادی، به ویــژه بیــکاری از مســیر 
تکیــه بــر تــوان داخلــی و اقتصــاد مقاومتــی 

ــود. ش

رئیــس مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه اتهــام زدن بــه 
ــی  ــه محمــود صادق ــان نیســت، خطــاب ب ــراد آزادی بی اف
ــر  ــه وزی ــس از آنک ــت: چــرا پ ــد گف عضــو فراکســیون امی
ــت ــت نیس ــالب درس ــایت ضدانق ــر س ــت خب ــاد گف  اقتص

ــی  ــی الریجان ــد؟ عل ــالح نکردی ــود را اص ــخن خ ــما س ش
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی، در جلســه علنــی  
آئین نامــه ای  تذکــر  بــه  پاســخ  در  مجلــس  یکشــنبه 
 محمــود صادقــی، نماینــده مــردم تهــران در مجلــس 
کــه بــه حکــم جلــب خــود از ســوی قــوه قضائیــه بــه اتهــام 
ــراض کــرده و خواســتار آن  تشــویش اذهــان عمومــی اعت
شــده بــود کــه رئیــس مجلــس از شــأن نماینــدگان دفــاع 
ــی  ــوع صحبت های ــن ن ــی همی ــای صادق ــت: آق ــد، گف کن
ــوا  ــان ق ــط می ــا رواب ــب ب ــد متناس ــز فرمودی ــه اآلن نی ک
 نیســت. وی افــزود: دربــاره آن مطلبــی کــه فرمودیــد 
و تذکــری کــه در مجلــس دادیــد کــه احســاس می کنیــد 
ــه شــما  ــی را ک ــم مطالب ــن گفت ــال شــده، م ــان پایم حقت
ــر  ــه وزی ــان ب ــد خطابت ــدم؛ گفتی ــد و دی ــد، آوردن گفته ای
ــن  ــی ای ــاده قانون ــدام م ــاس ک ــر اس ــه ب ــود ک ــاد ب اقتص

دخــل و خرج هــا را قانونــی اعــالم کرده ایــد؟ 
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی گفــت: امــا شــما یــک 
چیــزی اضافــه کرده ایــد و گفته ایــد بــر اســاس کــدام 
قانــون ایــن مبالــغ بــه یــک حســاب شــخصی داده 
می شــود؟ اینجــا نقطــه اتهــام اســت؛ ببینیــد! وقتــی 

وزیــر اقتصــاد می گویــد آن ســایت ضدانقــالب دروغ گفتــه 
اســت و ایــن پول هــا کــه در قــوه قضائیــه اســت بــه نــام 
ــر  ــای دکت ــان آق ــرادر عزیزم ــد، از ب ــه می باش ــوه قضائی ق
ــد شــهید صادقــی عزیــز نماینــده مجلــس،  صادقــی فرزن
انتظــار نبــود کــه آن را تائیــد کنــد. الریجانــی گفــت: ضمنــا 
ــی و آقــای  ــه همــراه آقــای مازن ــه خاطــر داریــد شــما ب ب
ــت   ــن خدم ــد. م ــریف آوردی ــران تش ــده ته ــی نماین رحیم
ــن  ــت و ای ــت اس ــرف نادرس ــن ح ــردم ای ــرض ک ــما ع ش
ــام شــخص  ــه ن ــه اســت و ب ــوه قضائی ــام ق ــه ن ــا ب پول ه
نیســت؛ چــرا اصــالح نکردیــد؟ وی بــا بیــان اینکــه اتهــام 
ــه افــراد را کــه آزادی بیــان نمی گوینــد، تأکیــد کــرد:  زدن ب
ــه از  ــتیم ک ــدرس هس ــس م ــه در مجل ــم ک ــا مفتخری م
حــق بایــد دفــاع کنیــم، نــه از حــرف ناحــق؛ وقتــی شــما 
ــه  ــد، شــمایی ک ــروی مســلمان و تشــکیالتی را می ریزی آب
ــر  ــد، مگ ــدی کرده ای ــد و آخون ــی بوده ای ــک روحان ــود ی خ
در روایــات نداریــم کــه حرمــت مومــن ماننــد حرمــت کعبــه 
ــم؟ ــظ می کنی ــن را حف ــت موم ــا حرم ــه م ــت؟ اینگون اس

وی بــا اشــاره بــه توصیــه خــود بــه هیئــت نظــارت بــر رفتــار 
نماینــدگان مبنــی بــر برگــزاری جلســه و شــنیدن ســخنان 
نماینــده تهــران و دادســتانی و قضــاوت بر مبنــای آن گفت: 
ــد؛  ــه همیــن روال ادامــه پیــدا کن اجــازه دهیــد موضــوع ب
چــرا کــه مــا بایــد پــای حــق بایســتیم. محمــود صادقــی 
 نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســالمی 

در تذکــر شــفاهی خــود در صحــن علنــی امــروز یکشــنبه 14 
آذر مجلــس عنــوان کــرده بــود: جلــب غیرقانونــی اینجانــب 
ــون  ــل 86 قان ــح اص ــص صری ــالف ن ــنبه برخ در روز یکش
اساســی و قانــون نظــارت بــر رفتــار نماینــدگان بــوده و بــه 
جهــت تذکــر ایــن جانــب بــه وزیــر اقتصــاد دربــاره افتتــاح 
ســپرده های بانکــی قــوه قضائیــه بــوده اســت. وی در ایــن 
تذکــر بیــان داشــته بــود: قــوه قضائیــه مدعــی اســت کــه 
ــم  ــش می  کن ــت زده ام؛ خواه ــوه تهم ــس ق ــه رئی ــن ب م
متــن دقیــق اظهــارات ایــن جانــب را در 24 آبــان مالحظــه 
ــده از  ــت! بن ــت اس ــده تهم ــارات بن ــای اظه ــد. کج فرمایی
ــان  ــه خودت ــما در مصاحب ــردم ش ــوال ک ــاد س ــر اقتص وزی
شــرعی  موازیــن  مطابــق  حســاب ها  ایــن   گفته ایــد 
و قانونــی بــوده اســت. مــن ســوال کــردم مبانــی افتتــاح 

ــت؟  ــاب ها چیس ــن حس ــی ای ــرعی و قانون ش

آیــت هللا صــادق آملــی الریجانــی، رئیــس قــوه قضائیــه  در 
ــود  ــا ب ــت: بن ــجویی گف ــکل های دانش ــای تش ــع اعض جم
ــود.  ــکیل ش ــات تش ــن جلس ــا ای ــتر از این ه ــی بیش خیل
یکــی از محرومیت هــای بنــده در ایــن ســمتی کــه آمــده ام 

همیــن اســت.
ــرکت  ــگاه ش ــال در دانش ــت: قب ــه گف ــوه قضائی ــس ق رئی
نشســت های  جلســات،  ایــن  مواهــب  از  و  می کــردم 
ــرای مــن  ــه هــم ب ــود ک ــا دوســتان دانشــجو ب صمیمــی ب
 اســتفاده داشــت و نیازهــای روز را متوجــه می شــدیم 
و هــم شــاید بــرای دوســتان در حــل پــاره ای از مشــکالت 
ــاید  ــروز ش ــزود: ام ــود. وی اف ــد ب ــری مفی ــری و نظ فک
ــجو  ــتان دانش ــت دوس ــه در خدم ــت ک ــتری اس ــاز بیش نی
باشــیم؛ به ویــژه کــه عــالوه بــر مباحــث نظــری، قــوه 
قضائیــه محــل پرســش های زیــادی اســت و مطالــب 
زیــادی مطــرح اســت. در ایــن مراســم نمایندگانــی از دفتــر 
تحکیــم، جنبــش عدالتخــواه دانشــجویی، انجمــن اســالمی 
دانشــجویان مســتقل، بســیج دانشــجویی، جامعــه اســالمی 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــجویان و نه دانش

دانشــگاه ها حضــور داشــتند.

نتایــج  از  امیــدواری  ابــراز  بــا  تقــوی  حجت االســالم 
جریــان  گفــت:  انقالبــی  گروه هــای  گفت وگوهــای 
 انقــالب در حــال بررســی چگونگــی ورود بــه انتخابــات ۹6 

است.
اینکــه  بیــان  بــا  تقــوی  ســیدرضا  حجت االســالم 
گفت و گوهــای خوبــی میــان گروه هــای اصولگــرا بــرای 
ــت  ــه اس ــکل گرفت ــوری ش ــت جمه ــی ریاس ــات آت انتخاب
ــی  ــات خوب ــالع دارم جلس ــده اط ــه بن ــا ک ــا آنج ــت: ت گف
ــا  ــه گروه ه ــده و هم ــزار ش ــرا برگ ــای اصولگ ــن گروه ه بی
و نیروهــای اصولگــرا مصمــم هســتند کــه در مســیر 

همگرایــی و وحــدت حرکــت کننــد.
ــای  ــوه ورود نیروه ــدل و نح ــوز م ــه هن ــان اینک ــا بی وی ب
انقالبــی بــه انتخابــات۹6 مشــخص نشــده اســت، تصریــح 
کــرد: هنــوز هیــچ گزینــه خاصــی بــرای انتخابــات ۹6 
ــده  ــی نش ــخص و نهای ــرا مش ــای اصولگ ــوی گروه ه از س

اســت.
 آنچــه در بعضــی رســانه ها مبنــی بــر گزینه هــای اصولگرایــان 
ــانه ای  ــی رس ــود، گمانه زن ــرح می ش ــات ۹6 ط ــرای انتخاب ب

. ست ا

دبیــر کل جامعــه روحانیــت مبــارز بــا بیــان اینکــه اکنــون 
بــه دنبــال وحــدت اصولگرایــان و حرکــت آن هــا در یــک 
خــط و مشــی هســتیم، گفــت: هنــوز مشــخص نیســت 
ــت  ــزد ریاس ــوان نام ــه عن ــان ب ــی از اصولگرای ــه کس چ

 جمهــوری انتخــاب شــود.
آیــت هللا محمدعلــی موحــدی کرمانــی، دبیــر کل جامعــه 
ــان  ــه اصولگرای ــه برنام ــاره ب ــا اش ــارز، ب ــت مب روحانی
 ۹6 جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  در  ائتــالف  بــرای 
ــی از  ــه کس ــت چ ــخص نیس ــوز مش ــت: هن ــار داش اظه
ــوری  ــت  جمه ــدای ریاس ــوان کاندی ــه عن ــان ب اصولگرای

ــود.  ــاب ش انتخ
ــاز  ــه س ــاره ب ــا اش ــارز ب ــت مب ــه روحانی ــر کل جامع دبی
و کار ائتــالف اصولگرایــان تصریــح کــرد: برنامــه مــا 
ــرای رســیدن  ــی اســت و مــا ب اتحــاد جریان هــای انقالب
ــدت  ــول وح ــی و اص ــر مبان ــم ب ــر، موظفی ــن ام ــه ای  ب

کنیم.
ــال  ــه دنب ــا ب ــر م ــال حاض ــزود: در ح ــن اف وی همچنی
خــط   یــک  اصولگرایــان  همــه  هســتیم کــه   ایــن 
ایــن مســیر حرکــت  باشــند و در   و مشــی داشــته 

کنند.

زاکانی:

مردم منتظر وعده رئیس جمهور هستند

الریجانی: 

تهمت زدن به افراد، آزادی بیان نیست

آملی الریجانی: 

 امروز به حضور در میان دانشجویان

 بیشتر نیاز است

حجت االسالم تقوی: 

 جریان انقالبی در حال بررسی 

چگونگی ورود به انتخابات ۹۶ است

آیت هللا موحدی کرمانی:

 نامزد نهایی اصولگرایان 

هنوز مشخص نشده است

حتما بخوانید!
دوشنبه  15  آذرماه   21395 نقض برجام، پاسخ قاطعانه ما را به ...

ـــمـــاره  311  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

استراتژی مقابله با دشمن

ادامه از صفحه یک: 
 »کافــران آرزو می  کننــد کــه شــما از جنگ افزارهــا 
ــما  ــر ش ــان ب ــا ناگه ــوید ت ــل ش ــته هایتان غاف و داش

یــورش آورنــد.« )نســا: 102( 
بــه نظــر می رســد دشــمنان ملــت ایــران از غفلــت 
ــه از  ــع آنچ ــا را در خل ــد و م ــره بردن ــوب به ــی خ برخ
ــب  ــه عق ــم ب ــت آورده بودی ــه دس ــته ای ب ــرژی هس ان
راندنــد؛ بــه یقیــن موضــع قبلــی مــا بــه ضعــف 
ــت  ــم در نشس ــان ه ــی از اهدافش ــد و یک ــیده ش  کش
ــود؛ آنچــه هزینه هــای ســنگین  و برخاســت ها همیــن ب
ــگاه  ــه جای ــرای رســیدن ب ــودی کشــاند. ب ــه ناب ــا را ب م
ــت  ــنگین الزم اس ــه ای س ــم هزین ــام، ه ــش از برج پی
ــرایط  ــه ش ــا را ب ــت م ــن غفل ــاد؛ ای ــی زی ــم زمان و ه
موجــود رســاند؛ حــال خواســته یــا ناخواســته؛ امــا ایــن 
ــود. آری ــال آن ب ــه دنب ــمن ب ــه دش ــت ک ــزی اس  چی
خداونــد متعــال بــا بیــان اینکــه برخــی از شــما مومنــان 
ــا دشــمنانتان  ــاط ب ــردن ارتب ــرار ک ــرای دوســتی و برق ب
اشــتیاق و عالقــه از خــود نشــان می دهیــد، ایــن ذهنیت 
ــان  ــروه از مومن ــن گ ــی ای ــت و ناآگاه ــی از غفل را ناش

ــد: ــمن می  دان ــداوت دش ــه و ع ــه کین ــبت ب نس
ــْم «؛ »آری شــما  وَنُك ــْم َوالَ ُيِحبُّ وَنُه ــْم ُأوالَِء ُتِحبُّ ــا َأنُت »َه
ــد، غافــل از  ــان را دوســت داری کســانی هســتید کــه آن
ــه شــما  ــی نســبت ب ــه و محبت ــچ عالق ــان هی ــه آن اینک

ــد.  ندارن
 در آیــه ای دیگــر نشــانه های ایــن کینــه و دشــمنی 
اینگونــه  دارنــد،  بــه مومنــان  نســبت  آنــان  را کــه 
َتُســْؤُهْم  َحَســَنٌة  َتْمَسْســُكْم  »ِإن  می کنــد:  بیــان 
ــت  ــر موفقی ــا ...«؛ »اگ ــوا ِبَه َئٌة َيْفَرُح ــيِّ ــْم َس  َوِإن ُتِصْبُك
و پیشــامد خوبــی بــرای شــما رخ دهــد، آن هــا ناراحــت 
ــرای  ــواری ب ــه ناگ ــت و حادث ــه شکس ــده و چنانچ ش
ــران:  ــوند.« )آل عم ــحال می ش ــد، خوش ــما رخ ده ش

 )120
مــا دیدیــم کــه دشــمنانمان از پیشــرفت  ملــت ایــران بــه 

چــه کارهایــی دســت زدنــد؛ از تــرور تــا... .
ــان  ــه مومن ــتراتژی ای را ک ــه اس ــک جمل ــد در ی خداون
ــه بیــان  ــد، اینگون ــر دشــمن در پیــش گیرن ــد در براب بای
ُقــوا الَ َيُضرُُّكــْم َكْيُدُهــْم  می کنــد: »...َوِإن َتْصِبــُروا َوَتتَّ
ــر  ــر در براب ــٌط «؛ »اگ ــوَن ُمِحي ــا َيْعَمُل ــَه ِبَم ــْيًئا ِإنَّ اللَّ َش
بــه خــرج دهیــد و خویشــتندار  اســتقامت  آن هــا 
تحملتــان  دنیــا  بــرق  و  زرق  خاطــر  )بــه   باشــید 
ــا  ــد توانســت ب ــد(، دشــمنان  نخواهن را از دســت ندهی
ــد؛  ــیبی وارد کنن ــما آس ــه ش ــان ب ــه های خائنانه ش نقش
زیــرا خداونــد بــه آنچــه انجــام می دهیــد، کامــال احاطــه 
دارد.« )آل عمــران: 120( لــذا اســتقامت در مقابــل کیــد 
دشــمنان، ضامــن پیــروزی اســت، نــه دســت دراز کردن 
بــه ســوی آن هــا. چنانچــه قــرآن می فرمایــد بــا اقتــدار 

خــود، دشــمن را بــه زانــو درآوریــد.
َعَلــى  َوَتــَوكَّْل  َلَهــا  َفاْجَنــْح  ــْلِم  لِلسَّ َجَنُحــوا  »َوِإن   
ــِميُع اْلَعِليــُم«؛ »و اگــر تمایــل  ِإنَّــُه ُهــَو السَّ ــِه  اللَّ
 بــه صلــح نشــان دهنــد، تــو نیــز از در صلــح درآى 
و بــر خــدا تــوکل کــن کــه او شــنوا و داناســت.« )انفــال: 
61( ایــن آیــه دربــاره صلــح بــا دشــمنان اســت؛ خداونــد 
ــه  ــر! چنانچ ــه ای پیامب ــد ک ــاب می کن ــر خط ــه پیامب ب
دشــمنان مثــل پرنده هــای بــال و پرگشــوده، مشــتاقانه 
ــه ســوی  ــز ب ــو نی ــا شــما باشــند، ت ــح ب ــال صل ــه دنب ب
آن هــا بــال و پــر بگشــا و در قبــول پیشــنهاد صلــح بــه 
ــه  ــدی راه مــده و چنانچــه شــرایط آن عادالن  خــود تردی

و معقول بود، آن را بپذیر.
ــه  ــت و آن اینک ــه اس ــی نهفت ــه ظریف ــه نکت ــن آی در ای
 بایــد دشــمنان، در تقاضــای صلــح پیشــقدم شــوند 
ــا  ــد آی ــم می گیرن ــه تصمی ــتند ک ــان هس ــن مومن و ای
پیشــنهاد آنــان را بپذیرنــد یــا نــه. ایــن می شــود اقتــدار 
ــد  ــه دشــمن؛ بای ــد ن ــذا شــما حــرف آخــر را می زنی و ل
اقتــدار شــما، دشــمن را بــه زانــو درآورد و بــه التمــاس 

وادارد.
بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد می تــوان چنیــن نتیجــه 
گرفــت کــه تنهــا راه رهایــی حکومــت اســالمی و مصــون 
ــط  ــمنان، فق ــای دش ــه ها و توطئه ه ــدن آن از نقش مان
ــی  ــوای اله ــتقامت و تق ــدار و اس ــایه اقت ــط در س  و فق
و عــدم دلبســتگی بــه زرق و بــرق دنیاســت؛ تنهــا 
 بــا ایــن اســتراتژی می  تــوان توطئه هــای دشــمنان 

را خنثی کرد.
ــف  ــک رای مخال ــا ی ــره ب ــکا و کنگ ــون ســنای آمری اکن
ــد  ــون تمدی ــا رای کامــل، قان ــی ب و 99 رای موافــق، یعن
كــرد  تصويــب  را   )isa( ايــران  تحريــم  ســاله   10 
و قصــر شــنی کســانی را کــه دل بــه برجــام بســته 
ــار  ــا یک ب ــت ت ــت ماس ــاال نوب ــت؛ ح ــد، فروریخ بودن
ــیم  ــمن بکش ــه رخ دش ــران را ب ــی ای ــدار مل ــر اقت  دیگ
و بــا قــدرت بــا ایــن تصمیــم غیرقانونــی و خــالف تعهــد 

آمریــکا برخــورد کنیــم.
ــد.  ــرون بیاین ــی بی ــم از خوش خیال ــانی ه ــد کس  بای
راهــش مقابلــه بــه مثــل عملــی اســت، نــه شــعار کــه 
ــه  ــود؛ بلک ــوع می ش ــال ممن ــی مث ــد کاالی آمریکای خری
بایــد قاطعانــه و عملــی در مقابــل ایــن دهن کجــی 
ایســتاد و بــه جایــگاه قبــل از برجــام برگشــت و انــرژی 
ــرا  ــرد؛ زی ــا همــان شــرایط قبــل پیــش ب هســته ای را ب
 آمریــکا تــالش 3 ســاله 7 کشــور را نادیــده گرفتــه 
ــای  ــران پ ــت ای ــا مل ــود ب ــمنی خ ــر دش ــان ب و همچن

 . می فشــرد
امــروز دولــت ایــران بایــد بــا برنامــه قــوی و اقتــدار در 
مقابــل ایــن عهدشــکنی و نقــض بایســتد و در راســتای 
رســوایی آمریــکا در دنیــا تــالش کنــد و از طرفــی قــدم 
اساســی در جهــت مقابلــه بــه مثــل بــردارد. خوشــبختانه 
امــروز جمــع مســئوالن ایــران بــا هماهنگی کامــل مقابل 
ــد  ــکا وحــدت نظــر دارن ــر آمری ــه اخی  بدعهــدی و مصوب
و همگــی اعــالم می دارنــد کــه isa، نقــض برجــام 
اســت و تصمیــم مقتضــی در مقابلــه بــه مثــل خواهنــد 
گرفــت. منتهــا بایــد مراقــب بــود هــر تصمیــم به موقــع 
 و بــدون تاخیــر و بــا قاطعیــت تمــام بایــد اتخــاذ 
ــته  ــش گذاش ــه نمای ــی ب ــدار مل ــود و اقت ــی ش و عمل
شــود. آری، امــروز نوبــت تصمیمــی مانــدگار اســت کــه 
 دنیــا بدانــد ایــران اســالمی بــر عهــد خــود وفــادار اســت 

و بدعهدی را به شدت پاسخ می دهد.

اخالق حکومتی پیامبر)ص(                                                                                                         

مشورت  با یاران
ــت  ــه صراح ــم ب ــرآن ه ــه در ق ــالم ک ــتورات اس ــی از دس یک
بیــان شــده، مشــورت اســت )و شــاورهم فــی االمــر(. پیامبــر 
ــاران و اصحــاب  ــف از مشــورت ی ــور مختل ــم)ص( در ام خات
ــر آنچــه در ســیره پیامبــر آمــده  ــا ب ــد. بن خــود بهــره می بردن
ــا اصحــاب مشــورت کــرده   در مــوارد بســیاری آن حضــرت ب
و طبــق نظــر آن هــا عمــل می کردنــد و می فرمودنــد: »الَحــزُم 

أِي وُتِطيــَع أمَرُه.« أن َتسَتِشــيَر ذا الــرَّ
ــى  ــر، مشــورت كن ــا صاحْب نظ ــه ب  دورانديشــى، آن اســت ك

و نظر او را به كار بندى. )اعالم الدين: 294(
ــاوره  ــى و مش ــه گردهماي ــود ک ــر آن ب ــرت ب ــده آن حض عقی
ــرح  ــن ط ــكل بهتري ــه ش ــه ب ــن انديش ــه بهتري ــبب ارائ س
ــل  ــه عم ــن جام ــو احس ــه نح ــم ب ــاى مه ــود و كاره می ش
ــا  ــد: »م ــالم)ص( مى فرمودن ــوار اس ــر بزرگ ــد. پيامب می پوش

ــْم.«  ــِد اْمرِِه ــُذوا اِلْرَش ــطُّ االَّ ُه ــوٌم َف ــاَوَر َق َتش
هيــچ گروهــى مشــورت نكــرد، جــز آنكــه بــه بهتريــن برنامــه 

راه يافــت. )كشــاف زمحشــرى، ج 1، ص 432(
ــه  ــالم ب ــر اس ــی پیامب ــی و نظام ــی سیاس ــورت در زندگ مش
عنــوان اصلــی تربیتــی مــورد توجــه قــرار می گرفــت. ایشــان 
بــه اصحــاِب خــود ســفارش بــه مشــورت می کردنــد؛ حضــرت 
ــِه صلــى  علــی علیه الســالم می فرماینــد: »َبَعَثِنــي رســوُل الّل
ــا  ــي: ي ــو ُيوِصين ــاَل وه ــِن، فق ــى الَيَم ــه عل ــه و آل ــه علي الّل
، مــا حــاَر َمــِن اســَتخاَر، وال َنــِدَم َمــِن اسَتشــاَر.« پيامبر  َعِلــيُّ
ــه ]حكومــت [ يمــن فرســتاد  ــه مــرا ب ــه و آل ــه علي ــى الّل  صل
و در ســفارش بــه مــن فرمــود: اى علــى! كســى كــه از خــدا 
طلــب خيــر كــرد، ســرگردان نشــد و كســى كــه مشــورت كــرد 

پشــيمان نگشــت. )األمالــی، ص 136، ح 220( 
ــود را در  ــی خ ــّر فرمانده ــالم مق ــپاه اس ــدر، س ــگ ب در جن
ــذر مناســب  ــه نظــر حباب بن من ــه ب ــود ک ــرار داده ب ــی ق جای
ــالم  ــپاه اس ــی س ــه فرمانده ــدا ک ــول خ ــت رس ــود. خدم  نب
را بــر عهــده داشــتند، رســید و عــرض کــرد: آیــا انتخــاب چنین 
مکانــی بــه امــر خداونــد اســت؟ پیامبــر فرمودنــد: امــر خــدا 
نیســت کــه حــق اظهــار نظــر نداشــته باشــید. ایــن موضــوع 
ــی  ــه نظــر مــن جای ــاب گفــت: ب ــل مشــورت اســت. حب  قاب
را بایــد انتخــاب کــرد کــه نزدیــک بــه آب باشــیم تــا دشــمن 
نتوانــد بــا قطــع آب، ســپاهیان اســالم را از پــای درآورد و نظــر 
ــول واقــع شــد. در جنــگ احــد کــه ســپاه هــزار  او مــورد قب
نفــری قریــش از مکــه بــا همــه ســاز و بــرگ نظامــی بــرای 
هجــوم بــه مدینــه آمــاده شــده بــود، پیامبــر خــدا اصحــاب 
ــهر  ــه در ش ــوع ک ــن موض ــاره ای ــد و درب ــع کردن ــود را جم خ
 مدینــه بماننــد یــا اینکــه در بیــرون شــهر بــا دشــمن بجنگنــد 
مشــورت فرمودنــد و چنیــن نتیجــه گرفتند: »فاشــاَر جمهورهم 
بالخــروج الیهــم فخــرج الیهــم«؛ بایــد از شــهر خــارج گشــت. 
ــز  ــدق نی ــگ خن ــام ج 3، ص 67( در جن ــن هش ــیره اب )س
ــرکوبی  ــالم و س ــردن اس ــن ب ــرای از بی ــزاب ب ــه اح ــه هم ک
مســلمانان متحــد شــده بودنــد، پیامبــر اعظــم در چگونگــی 
مقابلــه بــا دشــمن، نظــر اصحــاب خــود را خواســتند کــه در 
ــدق  ــدن خن ــنهاد کن ــی پیش ــلمان فارس ــی س ــن نظرخواه  ای
ــی  ــیره نب ــر س ــا ب ــه بن ــی ك ــد. حاكمان ــه ش را داد و پذیرفت
ــان  ــه آن ــمرند، ب ــرم مى ش ــردم را محت ــخصيت م ــرم، ش مک
ــان را در تعييــن سرنوشــت خــود در اداره  ــد و آن ــا مى دهن به
 مملكــت ســهيم مى كننــد، فضــاى شــاد و اميدبخشــى 
را بــر زندگــى حاكــم مى كننــد و برعكــس، حاكمــان خــودرأى 
و مســتبد، ضمــن گمراهــى و هالكــت خويــش، گــرد يــأس 
ــردگان  ــت، م ــى مل ــو گوي ــانند؛ ت ــه مى افش ــم در جامع و غ
 متحركــى هســتند كــه طعــم شــيرين زندگــى واقعــى 
ــمندى  ــت و هوش ــدازه از دراي ــر ان ــان ه ــيده اند. انس را نچش
برخــوردار باشــد و علــم و اطــالع فراوانــى نيــز كســب كنــد، باز 
هــم در پرتــو تبــادل نظــر بــا ديگــران، بــه انديشــه جديــدى 
ــه  ــه ها، ب ــادل انديش ــه در تب ــت؛ چنانك ــد ياف ــت خواه دس
صحــت و درســتى فكــر خويــش نيــز مطمئــن خواهــد 
ــه: »حــق  ــوات هللا علي ــان صل ــر مؤمن ــوده امي ــه فرم شــد. ب
ــم  ــالء و يض ــه رأى العق ــى رأي ــف ال ــل ان يضي ــى العاق عل
ــد الزم اســت كــه  ــر خردمن ــوم الحكمــاء«؛  ب ــى علمــه عل ال
ــد و دانش هــاى   ــر نظــر خويــش بيفزاي ــدان را ب نظــر خردمن
حكيمــان را نيــز بــه دانــش خــود ضميمــه كنــد. )شــرح غــرر 

الحكــم، ج 3، ص 408(
  ایــن اخــالق، یعنــی اســتفاده از عقل هــا، نجات بخــش 
و امیدآفریــن اســت و حاکمیــت را از کــج روی و اشــتباه 
بازمــی دارد و راه پیشــرفت را می گشــاید و پیــروزی یــک 

ملــت را نزدیــک می کنــد.

خبر سیاسی 

 84 امضا برای 

استیضاح وزیر راه
طــرح  کامــل  متــن 
اســتیضاح عباس آخوندی 
 وزیــر راه و شهرســازی
بــا امضــای 84 نماینــده 
مجلــس در خبرگــزاری 

تســنیم منتشــر شــد. 
طــرح اســتیضاح عبــاس 
ــی  ــه علن ــازی در جلس ــر راه و شهرس ــدی، وزی آخون
ــت  ــه هیئ ــا ب ــا 84 امض ــس ب ــروز مجل ــح دی صب

ــم شــد. ــس تقدی  رئیســه مجل
ــتیضاح  ــراح اس ــانی، ط ــا شیران خراس ــر رض پیش ت
وزیــر راه و شهرســازی، گفتــه بــود: طــرح اســتیضاح 
عبــاس آخونــدی بــا 84 امضــا امــروز تقدیــم 
هیئت رئیســه مجلــس شــد. در ایــن طــرح بــه 
بی توجهــی وزیــر راه و شهرســازی بــه وظایــف 
ــورد دو  ــانحه برخ ــن س ــود و همچنی ــه خ وزارتخان

ــت. ــده اس ــاره ش ــمنان اش ــار در س قط
روز جمعــه )5 آذر( در منطقــه هفت خــوان ســمنان 
 قطــار مشــهد ــــ ســمنان دچــار ســانحه شــد 

و  مرگ 45 نفر از هموطنانمان را رقم زد.
ــن  ــروز ای ــس از ب ــر راه، پ ــدی، وزی ــاس آخون عب
ــدون پذیــرش مســئولیت  ــه در گفت  وگویــی ب حادث
وزارتخانــه متبــوع خــود در قبــال ایــن حادثــه گفتــه 
بیمــه هســتند  »همــه کشته شــده ها   بــود کــه 

و نگرانی از این بابت نیست.«

می گویــد:  مجلــس  امــور  در  رئیس جمهــوری  معــاون 
برنامــه جامــع اقــدام مشــترک )برجــام(، یــک ســند 
ــکا  ــط آمری ــض آن توس ــت و نق ــی اس ــی و بین الملل حقوق
ایــن کشــور را نــزد جامعــه جهانــی بی اعتبــار می کنــد.

ــت از  ــه دول ــا ک ــت: از آنج ــار داش ــری اظه ــینعلی امی  حس
ــرکات  ــته، تح ــاد نداش ــکا اعتم ــای آمری ــه رفتاره ــدا ب ابت
ــره را در  ــت و کنگ ــم از دول ــور اع ــن کش ــه ای ــت حاکم هیئ
ــد  ــت رصــد می کن ــه دق ــران ب ــوری اســالمی ای ــال جمه  قب
ــای  ــا بدعهدی ه ــه ب ــرای مواجه ــای الزم را ب و پیش بینی ه
ــک  ــام ی ــه برج ــاره اینک ــت. درب ــام داده اس ــنگتن انج واش
ســند دوجانبــه بیــن ایــران و آمریــکا نیســت، در بیــن 
ــان و سیاســتمداران جهــان اجمــاع وجــود  بیشــتر حقوقدان
ــه  ــران و 1+5 و اتحادی ــن ای ــق بی ــن تواف ــه ای ــرا ک دارد؛ چ
ــه  ــز در قطعنام ــت نی ــورای امنی ــده و ش ــل ش ــا حاص اروپ
ــت.  ــرده اس ــد ک ــوع را تایی ــن موض ــود ای ــماره 2231 خ ش
معــاون رئیس جمهــوری در امــور مجلــس بــه ضــرورت 

واکنــش قاطــع و کارشناســی کشــورمان بــه اقدامــات اخیــر 
ــا  ــه اروپ ــد اتحادی ــا بای ــت: قاعدت ــرد و گف ــکا اشــاره ک  آمری
ــوان  ــه عن چیــن و روســیه و حتــی ســازمان ملــل متحــد ب
ــی را در  ــش قاطع ــز واکن ــام نی ــده برج ــب و تاییدکنن تصوی
ــد. ــان دهن ــکا نش ــای آمری ــکنی ها و بدعهدی ه ــال کارش قب

ــر  ــکا ، عــالوه ب امیــری افــزود: نقــض برجــام توســط آمری
ــار  ــه اعتب ــی ب ــه بین الملل ــود در عرص ــردن خ ــار ک  بی اعتب
و حیثیــت اتحادیــه اروپــا، چیــن و روســیه نیــز کــه برجــام 
ــس  ــچ ک ــا هی ــد و مطمئن ــه می زن ــد، لطم ــد کرده ان را تایی
ــه  ــد. وی اضاف ــل کن ــوع را تحم ــن موض ــت ای ــر نیس حاض
کــرد: از نظــر حقوقــی و کارشناســی کمتریــن واکنــش 
علیــه نقــض برجــام در عرصــه بین المللــی، اعتــراض همــه 
ــه  ــترک ب ــدام مش ــع اق ــه جام ــل در برنام ــای دخی طرف ه
 آمریکاســت تــا دولتمــردان و قانونگــذاران ایــن کشــور 
را وادار کنــد کــه بــه تعهــدات بین المللــی خــود پایبنــد 
 باشــند. امیــری اظهــار داشــت: مصوبــه اخیــر کنگــره آمریــکا

ــا امضــا  ــه آن ه ــه از جمل ــد ک ــی را طــی کن ــد فرآیندهای بای
ــر  ــی در ه ــت؛ ول ــور اس ــوری آن کش ــوی رئیس جمه ــا وت ی
ــت  ــود آمریکاس ــه خ ــوط ب ــات مرب ــن موضوع ــورت ای ص
ــکا از  ــردان آمری ــه دولتم ــت ک ــن اس ــا ای ــرای م ــم ب و مه
هرحزبــی کــه باشــند، بــرای پــا بــر جــا مانــدن برجــام بایــد 
ــد.  ــز کنن ــد، پرهی ــض آن باش ــه ناق ــی ک ــه اقدام از هرگون
ــدرت  ــا ق ــران ب ــوری اســالمی ای ــرد: جمه ــد ک ــری تاکی امی
گزینه هــای مختلفــی را کــه بــرای تامیــن منافــع ملــی خــود 
در چنیــن شــرایطی در نظــر گرفتــه، اجــرا می کنــد و مطمئنــا 
 در ایــن فرآینــد ایــن آمریکاســت کــه بیشــترین ضــرر 
ــی  ــای مختلف ــاره طرح ه ــد. وی درب ــد ش ــل خواه را متحم
ــرای  ــدگان مجلــس ب ــر از ســوی نماین کــه در روزهــای اخی

ــا اقدامــات آمریــکا مطــرح شــده، اظهــار داشــت:  مقابلــه ب
ــکا،  ــکنی های آمری ــا عهدش ــورد ب ــس در برخ ــت و مجل دول
ــق  ــی های دقی ــس از بررس ــتند و پ ــر هس ــد و هم نظ متح
تصمیمــات  آمریــکا،  رفتارهــای  مختلــف  جنبه هــای 
خواهنــد کــرد.  اتخــاذ  آمریــکا  بــا  برخــورد  در  را  الزم 
بــا  هــم  ابتــدا  از  مــا  دیپلمات هــای  افــزود:  امیــری 
مدنظــر قــرار دادن رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری 
مبنــی بــر اینکــه نبایــد بــه آمریــکا اعتمــاد کــرد، وارد 
ــن  ــم ضم ــون ه ــل اکن ــن دلی ــه همی ــدند؛ ب ــرات ش مذاک
ــی ــای فن ــی الزم در زمینه ه ــود آمادگ ــدات خ ــرای تعه  اج

حقوقــی و سیاســی بــرای مقابلــه بــا بدعهدی هــای آمریــکا 
را داریــم.

مصوبــه اخیــر کنگــره آمریــکا بــا اعتقــاد مــا دربــاره برجــام 
مغایــرت دارد و ناقــض آن اســت. رئیس جمهــوری آمریــکا 
موظــف اســت از تاییــد و اجــرای آن جلوگیــری کنــد. 
حجت الســالم و المســلمین دکتــر حســن روحانــی در 
جریــان تقدیــم الیحــه بودجــه بــه مجلــس شــورای اســالمی 
ــس  ــا در مجل ــرح ایس ــد ط ــب تمدی ــه تصوی ــاره ب ــا اش ب
ســنای آمریــکا تصریــح کــرد: گزارش هــای متعــدد آژانــس 
بین المللــی انــرژی اتمــی مویــد ایــن واقعیــت اســت کــه از 
زمــان اجرایــی شــدن برجــام، جمهــوری اســالمی ایــران بــه 
ــوده  ــد ب ــه آن پایبن ــرده و ب ــدات خــود عمــل ک تمامــی تعه

ــر  ــند معتب ــام، س ــم برج ــرد: معتقدی ــه ک ــت. وی اضاف اس
ــه تاییــد شــورای امنیــت ســازمان  بین المللــی اســت کــه ب
ملــل متحــد رســیده و اجــرای دقیــق و صحیــح آن می توانــد 
دســتاوردهای فراوانــی بــرای کشــورهای مشــارکت کننده در 

ــد .  ــته باش ــراه داش ــه هم ــی ب ــه بین الملل آن و کل جامع
 وی تصریــح کــرد: بــه عنــوان رئیس جمهــوری کشــور 
و رئیــس شــورای عالــی امنیــت ملــی بــه صراحــت اعــالم 
می کنــم کــه نقــض برجــام را از ســوی هیــچ یــک از 

اعضــا 1+5 تحمــل نخواهیــم کــرد و بــه آن پاســخ مناســب 
ــر  ــه اخی ــرد: مصوب ــد ک ــوری تاکی ــم داد. رئیس جمه خواهی
کنگــره آمریــکا بــا اعتقــاد مــا دربــاره برجــام مغایرت داشــته 
ــکا موظــف  ــوری آمری ــذا رئیس جمه ــض آن اســت. ل و ناق
ــا اســتفاده از اختیــارات خــود از تاییــد و به ویــژه از  اســت ب
اجــرای آن جلوگیــری کنــد. روحانــی افــزود: چنانچــه ایــن 
ــام  ــش برج ــض فاح ــود، نق ــته ش ــرا گذاش ــه اج ــه ب مصوب
اســت و پاســخ قاطعانــه مــا را بــه دنبــال خواهــد داشــت. 

ــز  ــکا نی ــوری آمری ــی امضــای آن را توســط رئیس جمه حت
خــالف تعهــدات آمریــکا می دانیــم و بــا واکنــش مقتضــی 
روبــه رو خواهــد شــد. رئیــس شــورای عالــی امنیــت ملــی 
ــوری  ــران کش ــالمی ای ــوری اس ــروز جمه ــرد: ام ــه ک اضاف
مردم ســاالر  نظــام  دارای  و  قــوی  ثبــات،  بــا   اســت 
و اقتصــادی بــا فرصت هــای جــذاب فــراوان کــه بــه فضــل 
خــدا بــه زودی بــه یکــی از اقتصادهــای نوظهــور مهــم تبدیــل 
خواهــد شــد. کشــوری کــه مهم تریــن ســد در مقابــل 
گســترش تروریســم داعشــی اســت و بــدون همــکاری آن 

هیــچ بحرانــی در منطقــه قابــل حــل نخواهــد بــود.

بیانیــه ای  نماینــده مجلــس شــورای اســالمی در   264
خواســتار اجــرای قانــون اقــدام متناســب و متقابــل دولــت 

ــدند. ــام ش ــرای برج ــران در اج ــالمی ای ــوری اس جمه
ــه کــه در  ــن بیانی ــن کامــل ای ــن گــزارش مت ــر اســاس ای ب
ــو  ــی، عض ــادی فراهان ــد امیرآب ــط احم ــی توس ــه علن جلس
هیئت رئیســه مجلــس، در صحــن قرائــت شــد، بدیــن 

ــم  ــن الرحی ــم هللا الرحم ــت: بس ــرح اس ش
در روزهــای اخیــر مجلــس نماینــدگان و ســنای آمریــکا طی 

ــه  ــون ظالمان ــد قان ــه تمدی ــدام ب ــک حرکــت نمایشــی اق ی
ISA و تحریــم علیــه ملــت بــزرگ ایــران نمــوده اســت کــه 
ــی  ــا نــص و روح برجــام در تضــاد می باشــد. ایــن در حال ب
ــئوالن  ــی مس ــی و حت ــات بین الملل ــا مقام ــه باره ــت ک اس

آمریکایــی بــر انجــام تعهــدات ایــران صحــه گذاشــتند.
مــا نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی ایــن اقــدام 
 مجلــس نماینــدگان و ســنای آمریــکا را محکــوم کــرده 

انجــام  در  نظــام  ایــن  بی مســئولیتی  اوج  نشــانگر  و 
تعهــدات بین المللــی می دانیــم و از آنجــا کــه در قانــون 
ــران در  ــالمی ای ــوری اس ــل جمه ــب و متقاب ــدام متناس اق
ــرف  ــد ط ــو عه ــرای لغ ــی الزم ب ــام پیش بین ــرای برج اج
ــس  ــدگان مجل ــا نماین ــت، م ــده اس ــل آم ــه عم ــل ب مقاب
ــم در  ــرم می خواهی ــت محت ــدا از دول شــورای اســالمی اکی
ــد 3 و 7  ــژه بن ــون مذکــور، به وی ــق قان  اســرع وقــت و مطاب

ــه اطــالع  ــق بخشــیده و ب ــل را تحق ــات متقاب ــون اقدام قان
ــس شــورای اســالمی برســاند. مجل

قانــون مذکــور در شــرایط مقابلــه  اجــرای  ســرعت در 
ــت و از  ــروری اس ــل ض ــرف مقاب ــی ط ــات نقض ــا اقدام ب
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی می خواهیــم 
نمــوده  را  مذکــور  قانــون  اجــرای  بــر   نظــارت کافــی 
ــه  ــالمی ارائ ــورای اس ــس ش ــه مجل ــتمر ب ــزارش مس  و گ

کند.

رئیس جمهوری:

 نقض برجام، پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت

درخواست 2۶4 نماینده مجلس برای اقدام متقابل ایران در برابر آمریکا

امیری:

  نقض برجام 
آمریکا را در جهان بی اعتبار می کند



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانسرویس اقتصاد

فــرش  تخصصی صادراتــی  نمایشــگاه  نوزدهمیــن 
تاریخــی  پــل  در  آذرمــاه   19 تــا   14 از  دســتباف 
از  مشــارکت کننده   152 حضــور  بــا  شهرســتان 
آذربایجــان  تهــران، فــارس،  اســتان های اصفهــان، 
چهارمحــال  یــزد،  قــم، کرمــان،  اردبیــل،   شــرقی، 

و بختیاری، کردستان و گلستان برگزار می شود.
ــم  ــرک و ابریش ــتباف ک ــای دس ــن فرش ه نفیس تری
اصفهــان، فــرش نائیــن، فــرش تمام ابریشــم قــم 
بیجــار فــرش  چرم فــرش،  گلیــم،  و  گبــه   انــواع 

رنگ هــای  بــا  عشــایری  و  روســتایی  قالی هــای 
از  بختیــاری  و گلیم فرش هــای  صددرصــد گیاهــی 
جملــه تولیــدات هنرمندانــه ای اســت کــه طــی 6 روز در 

ایــن نمایشــگاه عرضــه می شــود.
وزیــر  نمایشــگاه، معــاون  ایــن  افتتــاح  آئیــن  در 
صنعــت، معــدن و تجــارت بــه ایــن نکتــه اشــاره 
کــرد کــه بایــد از صنعــت فــرش بــه عنــوان نــام 
و نشــان ایــران اســتفاده کــرد؛ زیــرا طــی هفــت 
فــرش  صــادرات  کل  امســال،  نخســت  مــاه 
شــده  بــرآورد  دالر  میلیــون   166 ایــران   دســتباف 

است.
بیشــترین  اینکــه  بیــان  بــا  مجتبــی خســروتاج   
ــارات  ــکا، ام ــه 5 کشــور آمری ــران ب ــرش ای صــادرات ف
ــن  ــوده اســت، افــزود: ای ــان ب آلمــان، پاکســتان و لبن
آمــار نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 17 

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش درص
    صنعت فرش، نام و نشان ایران است

ــی  ــران از آمادگ رئیــس ســازمان توســعه و تجــارت ای
ــت  ــاالن صنع ــا فع ــکاری ب ــرای هم ــت ب وزارت صنع
ــر داد  ــف خب ــزاری نمایشــگاه های مختل ــرش در برگ ف
و گفــت: امیدواریــم صنعــت فــرش بــا تــداوم رشــد 17 

ــردد. ــگاه ســابق بازگ ــه جای درصــدی خــود ب
ــای  ــرش و تقاض ــت ف ــه در صنع ــوص اینک وی درخص
کاال گاه شــاهد جایگزینــی بــرای آن هســتیم، تصریــح 
ــت  ــظ هوی ــا حف ــد ب ــاالن صنعــت فــرش بای ــرد: فع ک
ــد.  ــر بگیرن ــازار را در نظ ــاز ب ــر، نی ــن هن ــت ای و اصال
ــاهد  ــرش ش ــت ف ــه در صنع ــی ک ــا زمان ــن ت همچنی
ــود  ــای خ ــیم و راهکاره ــکل ها نباش ــر تش ــدت نظ وح
بهبــود شــرایط  انتظــار  نکنیــم، نمی تــوان   را یکــی 
ــت  ــد از صنع ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــت. وی ب را داش
ــران اســتفاده کــرد  ــام و نشــان ای ــوان ن ــه عن فــرش ب
تصریــح کــرد: بــا اســتفاده از ایــن نــام و نشــان 
ــم؛  ــتری یابی کنی ــی و مش ــران بازاریاب ــرای ای ــد ب بای
ــرش  ــت ف ــای کشــور، صنع ــی از مزیت ه ــه یک چــرا ک
اســت. خســروتاج بــا بیــان اینکــه هــر کاالیــی چرخــه 
عمــری دارد، گفــت: در ایــن چرخــه عمــر، زمانــی کــه 
ســودآوری دارد، بیشــتر تمایــل بــه ورود بــه آن دارنــد 
ــری از  ــس از دیگ ــی پ ــاالن یک ــول، فع ــان اف و در زم
صحنــه خــارج می شــوند؛ امــا برخــی دیگــر بــا وجــود 

مشــکالت باقــی می ماننــد.
    مواد اولیه وارداتی، ضربه به صنعت فرش

در ادامــه ایــن آئیــن نیــز رئیــس انجمــن صنایــع 
همگــن فــرش دســتباف اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ــردم  ــه م ــرش دســتباف ب ــرای شناســاندن ف ــه ب  اینک
ــی  ــات کاف ــرمایه ای، تبلیغ ــک کاالی س ــوان ی ــه عن ب
صــورت نگرفتــه، گفــت: میــزان تولیــد فــرش در کشــور 
 ســاالنه بیــش از 4/5 میلیــون متــر مربــع اســت 
و در ایــن زمینــه در اســتان اصفهــان حــدود 300 هــزار 

بافنــده مشــغول فعالیــت هســتند.
ــواد  ــت م ــراغ وضعی ــه س ــپس ب ــان س ــر صیرفی  باق
اولیــه در صنعــت فــرش کــه بــه صــورت وارداتی اســت، 
ــش از  ــا پی ــم ت ــرد: واردات ابریش ــح ک ــت و تصری رف

ایــن بــه صــورت قاچــاق بــود و همیــن موضــوع باعــث 
ــد؛  ــته باش ــادی داش ــه اقتص ــد آن صرف ــد خری می ش
امــا اکنــون بــا طــرح جلوگیــری از قاچــاق کاال، ابریشــم 
گــران می شــود و در ایــن شــرایط رکــود، قیمــت فــرش 

ــد. ــش می ده ــتباف را افزای دس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کارآفرینــان ایــن حــوزه، تمــام 
ــا  ــا ب ــد، ام ــن کار وارد کرده ان ــه ای ــود را ب ــرمایه خ س
ــود  ــرار ب ــزود: ق ــود دچــار ضــرر شــده اند، اف وجــود رک
در برابــر رکــود، کارت هــای اعتبــاری خریــد کاال بــه 
ــی  ــن طــرح هــم عملیات ــداران داده شــود؛ امــا ای خری

نشــد. 
ــارج  ــه خ ــه ب ــم ک ــی ه ــدک کاالی ــرایط، ان ــن ش در ای
صــادر می شــود، در صــورت مرجــوع شــدن بــا آن 
ماننــد واردات برخــورد و مشــمول پرداخــت گمرک کالن 
ــا بیــان اینکــه حــدود 10 درصــد  می شــود. صیرفیــان ب
ــت  ــه آمریکاس ــران ب ــتباف ای ــرش دس ــادرات ف از ص
ادامــه داد: فــروش بیشــتر ایــن کاال در بــازار داخلــی بــه 
ــد  ــا بتوانن ــه آن ه ــن اســت ک توریســت ها، مســتلزم ای
از ویــزاکارت اســتفاده کننــد؛ ایجــاد چنیــن امکانــی در 
ــت.  ــی اس ــای داخل ــوی بانک ه ــری از س ــال پیگی ح
بین المللــی  نمایشــگاه های  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــعت  ــت: وس ــن گف ــن آئی ــز در ای ــان نی ــتان اصفه اس
ــع اســت کــه عــالوه  ــر مرب ــن نمایشــگاه 9 هــزار مت ای
ــده  ــوالت تولیدش ــار و محص ــن آث ــش تازه تری ــر نمای ب
فــرش دســتباف اســتان های مختلــف کشــور، اجــرای 
فعالیت هــای مرتبــط بــا بافــت و طراحــی فــرش 
ــرش  دســتباف توســط انجمــن طراحــان و نقاشــان ف
ــن  ــی ای ــه برنامه هــای جانب ــان از جمل دســتباف اصفه

نمایشــگاه اســت. 
ــد ســال های گذشــته  ــزود: همانن ــان اف رســول محققی
اســتادان  نــام  بــه  نمایشــگاه  ایــن   ســالن های 
نام هــای  بــه  و  نامگــذاری  فــرش  پیشکســوتان  و 
اســتاد رضــا شــاکرین، اســتاد علــی خــدادادی، اســتاد 
ــی  ــدرزاده حقیق ــز صف ــتاد هرم ــی و اس ــود داع محم

ــت. ــده اس ــن ش مزی

معاون وزیر صنعت درافتتاح نمایشگاه فرش اصفهان عنوان کرد:

حفظ اصالت فرش ایرانی در بازارجهانی

بررســی ها و مشــاهدات از بــازار نشــان می دهــد کــه قیمــت 
گوشــت مــرغ بــا رونــد افزایشــی مواجــه شــده و در آســتانه 
کیلویــی ۸000 تومــان در مغازه هــای ســطح شــهر قــرار گرفتــه 
ــت،  ــات قیم ــی ثب ــس از مدت ــرغ پ ــت م ــازار گوش ــت. ب اس
ــت.  ــده اس ــی ش ــرات و تحوالت ــتخوش تغیی ــر دس ــار دیگ ب

ــازار گوشــت مــرغ را در میــان  شــاید بتــوان ب
ــان ترین  ــی از پرنوس ــوالت غذای ــواع محص ان
بازارهــا در ســال جــاری دانســت؛ بــه طــوری 
کــه در حــال حاضــر بــار دیگــر گوشــت مــرغ 
ــت.  ــده اس ــه ش ــت مواج ــش قیم ــا افزای ب
گوشــت مــرغ امســال اولیــن تالطمــات خــود 
را در تابســتان پشــت ســر گذاشــت؛ تــا قبــل 

از مــاه رمضــان، قیمــت مــرغ از ثبــات نســبی برخــوردار بــود 
و بــه طــور متوســط هــر کیلوگــرم آن حــدود 6700 تومــان در 
ــالف  ــتان برخ ــای تابس ــا از میانه ه ــد؛ ام ــه می ش ــازار عرض ب
ــت  ــود، قیم ــرده ب ــوب ک ــاورزی مص ــاد کش ــه وزارت جه آنچ
ــید.  ــان رس ــی ۸000 توم ــه کیلوی ــت و ب ــش یاف ــرغ افزای م

پــس از ایــن افزایــش قیمــت، اختالفــات میــان وزارت جهــاد 
ــته  ــش از گذش ــداران بی ــدگان و مرغ ــاورزی و تولیدکنن کش
ــت  ــت کم قیم ــدگان دس ــه تولیدکنن ــرا ک ــت؛ چ ــدت گرف ش
منطقــی بــرای گوشــت مــرغ را 7500 تومــان عنــوان می کردند 
ــث  ــر باع ــت کمت ــا قیم ــرغ ب ــه عرضــه م ــد ک ــد بودن و معتق
زیانشــان می شــود؛ امــا از ســوی دیگــر وزارت 
جهــاد نیــز تاکیــد داشــت کــه عرضــه گوشــت 
تومــان گرانفروشــی   7000 از  بیــش  مــرغ 
ــش  ــن افزای ــس از ای ــود. پ ــوب می ش محس
ــز  ــروع پایی ــتان و ش ــر تابس ــت در اواخ قیم
 گوشــت مــرغ رونــد کاهشــی پیــدا کــرد 
ــود  ــین خ ــت پیش ــان قیم ــه هم ــا ب و تقریب
یعنــی حــدود 6۸00 تومــان بازگشــت؛ امــا آخریــن بررســی ها 
ــرغ  ــت م ــت گوش ــاره قیم ــش دوب ــی از افزای ــازار حاک از ب
اســت. در حــال حاضــر هــر کیلوگــرم گوشــت مــرغ در 
مغازه هــای مرکــز شــهر بــه کیلویــی 7900 تومــان رســیده تــا 

ــد. ــده باش ــه ش ــی مواج ــش از 1000 تومان ــش بی ــا افزای ب

بــر اســاس الیحــه بودجــه 1396، احتمــال افزایــش 5 
درصــدی نــرخ بنزیــن و ســایر فرآورده هــای نفتــی در 

ســال آینــده وجــود دارد. 
ــد )د( تبصــره یــک الیحــه بودجــه آمــده اســت  در بن
کــه وزارت نفــت از طریــق شــرکت تابعــه ذی ربــط 

مکلــف اســت بــرای نوســازی و توســعه 
نفــت  انتقــال  لولــه  خطــوط  شــبکه 
خــام و میعانــات گازی و فرآورده هــای 
نفتــی، تأمیــن منابــع مالــی ســهم دولــت 
در توســعه پاالیشــگاه ها و زیرســاخت های 
توزیــع  و  ذخیره ســازی  تأمیــن، 
فــرآورده اقــدام کــرده و منابــع مــورد 

قیمــت  بــه  درصــد  افزایــش 5  محــل  از  را  نیــاز 
بنزیــن شــامل  نفتــی  فرآورده هــای  لیتــر   هــر 

نفــت ســفید، نفــت گاز، نفــت کــوره، گاز مایع و ســوخت 
هواپیمــا تأمیــن کنــد و پس از واریــز به خزانــه داری کل 
کشــور تــا ســقف 15 هــزار ریــال بــه مصــرف برســاند. 

ایــن منابــع جــزو درآمــد شــرکت محســوب نمی شــود 
ــدی  ــت. مه ــر اس ــرخ صف ــر ن ــات ب ــمول مالی و مش
امیــد معینــی، مشــاور موسســه مطالعــات بین المللــی 
ــت  ــش قیم ــال افزای ــت: احتم ــاره گف ــرژی، در این ب ان
ــور  ــد مذک ــی در بن ــای نفت ــایر فرآورده ه ــن و س بنزی
ــه  ــر اینک ــود دارد؛ مگ ــده وج ــال آین در س
اعــالم شــود نیــازی بــه نوســازی در 
ــه  ــدارد. ب ــود ن ــه وج ــای مربوط بخش ه
گفتــه وی، 5 درصــد رقــم بزرگــی نیســت 
کــه در طــول ســال بــه قیمــت فرآورده هــا 
ایــن  اســت  ممکــن  و  شــود  اضافــه 
 افزایــش قیمــت بــه صــورت یکجــا صورت 
هــزار  لیتــری  بنزیــن  اگــر  مثــال  بــرای  گیــرد. 
خواهــد  تومــان   50 آن،  درصــد   6 باشــد   تومــان 
بــود. بــر اســاس ایــن گــزارش، بنــد مذکــور در الیحــه 
بودجــه ســال 1395 نیــز وجــود داشــته و تفاوتــی 

ــنا ــت. ایس ــرده اس نک

حتما بخوانید!
3شرایط خرید جریمه سربازی اعالم شد دوشنبه   15  آذرماه  1395

ـــمـــاره 311 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

شرایط خرید جریمه سربازی اعالم شد
بودجــه  الیحــه  در  دولــت 
شــرایطی  آینــده،  ســال 
تقریبــا برابــر بــا آنچــه در 
و  امســال  بودجــه  قانــون 
گذشــته  ســال  همچنیــن 
بــرای خریــد جریمه ســربازی 
کــرده  تعییــن  مشــموالن 
ــد )ب( تبصــره  ــر اســاس بن ــرار داده اســت. ب ــود، ق ب
ــت ایــن مجــوز  ــده، دول  )11( الیحــه بودجــه ســال آین
ــی  ــه عموم ــت وظیف ــموالن خدم ــه مش ــا کلی  را دارد ت
ــت  ــا پرداخ ــد، ب ــت دارن ــال غیب ــش از ۸ س ــه بی را ک
جریمــه مدت زمــان غیبــت بــه صــورت نقــد و اقســاط 
ــن  ــر اســاس ای ــد. ب ــان ســال 1396 معــاف کن ــا پای ت
تبصــره میــزان جریمــه مشــموالن غایــب بــرای صــدور 
کارت معافیــت نظــام وظیفــه بــر اســاس مــدرک 
تحصیلــی از ایــن قــرار اســت: مشــموالن زیــر دیپلــم 10 
تومــان میلیــون   15 دیپلــم  تومــان،   میلیــون 

فــوق دیپلــم 20 میلیــون تومــان، لیســانس 25 میلیــون 
ــرا  ــان، دکت ــون توم ــانس 30 میلی ــوق لیس ــان، ف توم
ــکی 40  ــرا غیرپزش ــان، دکت ــون توم ــکی 35 میلی پزش
میلیــون تومــان و پزشــکان متخصــص و باالتــر تــا 50 
ــد.  ــرای خریــد جریمــه بپردازن ــد ب میلیــون تومــان بای
ــت  ــر ســال غیب ــه ازای ه ــه ب ــی اســت ک ــن در حال ای
ــه  ــغ جریمــه پای ــه مبل ــر ۸ ســال، 10 درصــد ب مــازاد ب
اضافــه و مــدت غیبــت بیــش از 6 مــاه یکســال 
مشــموالن  بــرای  همچنیــن  می شــود.  محســوب 
متأهــل 5 درصــد و بــرای مشــموالن دارای فرزنــد بــه 
ــه  ــغ جریم ــوع مبل ــد از مجم ــد 5 درص ــر فرزن ازای ه

کسر خواهد شد.

گوشت قرمز گران شد
 قیمــت اقــالم مختلــف گوشــت قرمــز اعــم از گوســاله 
و هفته هــای  روزهــا  بــا  در مقایســه  و گوســفندی 
ــا افزایــش همــراه شــده اســت؛ بــه طــوری  گذشــته ب
کــه هــر کیلوگــرم گوشــت ماهیچــه گوســاله بــه کیلویی 
42 هــزار تومــان رســیده اســت. بــه طــور متوســط هــر 
ــه  ــفندی در مقایس ــاله و گوس ــت گوس ــرم گوش کیلوگ
ــته، 1000  ــاه گذش ــابه در م ــدت مش ــای م ــا قیمت ه ب
تــا 2000 تومــان افزایــش یافتــه اســت. در حــال 
 حاضــر هــر کیلوگــرم گوشــت گوســاله 31 هــزار تومــان 
ــه  ــان، ماهیچ ــزار توم ــی 31 ه ــاله کیلوی ــوط گوس مخل
ــان و گوشــت گوســاله  ــی 42 هــزار توم گوســاله کیلوی
راســته کیلویــی 39 هــزار تومــان عرضــه می شــود. 
ــه  ــن گوشــت اســتیکی و گوشــت گوســاله فیل همچنی
ــازار  ــز در ب ــت قرم ــالم گوش ــن اق ــوان گران تری ــه عن ب
ــان  ــزار توم ــی 49 و 50 ه ــب کیلوی ــه ترتی ــرف ب مص
فروختــه می شــود. گوشــت گوســفندی نیــز ماننــد 
ــده  ــراه ش ــت هم ــش قیم ــا افزای ــاله ب ــت گوس گوش
ــزار  ــفندی 36 ه ــز ران گوس ــرم مغ ــر کیلوگ ــت. ه  اس
و ۸00 تومــان، شــقه بــا گــردن گوســفندی کیلویــی 37 
هــزار تومــان، سردســت گوســفندی کیلویــی 3۸ هــزار 
تومــان و گــردن گوســفندی 36 هــزار و 500 تومــان 

ــت دارد. قیم

 حقوق زیر ۱.۵ میلیون تومان 

از مالیات معاف شد
بــر اســاس الیحــه بودجــه ســال آینــده ســقف معافیت 
مالیات هــای  قانــون   ۸4 مــاده  موضــوع  مالیاتــی 
مســتقیم یــک میلیــون و 500 هــزار تومان تعیین شــده 
ــت  ــه دول ــال 1396 ک ــه س ــه بودج ــق الیح ــت. طب اس
ــت  ــقف معافی ــت س ــرده اس ــنهاد ک ــس پیش ــه مجل ب
ــان  ــون توم ــده 1۸ میلی ــال آین ــوق در س ــی حق مالیات
ــک  ــزان حــدود ی ــن می ــه ای ــن شــده ک در ســال تعیی
میلیــون و 500 هــزار تومــان در مــاه اســت. در بنــد الــف 
تبصــره شــش الیحــه بودجــه ســال 1396 آمــده اســت: 
ــون  ــاده ۸4 قان ــوع م ــی موض ــت مالیات ــقف معافی س
ــفند 1366  ــوم اس ــوب س ــتقیم مص ــای مس  مالیات ه
 1۸ مبلــغ   1396 ســال  در  آن  بعــدی  اصالحــات  و 
ــی  ــود. گفتن ــن می ش ــال تعیی ــان در س ــون توم میلی
ــا  ــان ت ــون توم ــش از 1.5 میلی ــای بی ــت حقوق ه اس
ســقف 7 برابــر از مابه التفــاوت ســقف تــا همیــن 
ــرخ  ــد 10 درصــد مالیــات پرداخــت کــرده و ن رقــم، بای
ــر هــم 20 درصــد  ــات حقوق هــای بیــش از 7 براب مالی

ــود. ــد ب خواه

 قیمت گوشی همراه

 ۱۰ درصد افزایش یافت
رئیــس انجمــن فروشــندگان ســیم کارت، گوشــی 
ــدی  ــش 10 درص ــی از افزای ــزات جانب ــل و تجهی موبای
نوســانات  دنبــال  بــه  قیمــت گوشــی های همــراه 
ــرد:  ــار ک ــن اظه ــر داد. افشــار فروت ــرخ ارز خب ــر ن اخی
طــی روزهــای گذشــته بــر اســاس نوســانات نــرخ ارز 
ــورت  ــی ص ــز تغییرات ــراه نی ــی های هم ــازار گوش در ب
ــد  ــال درخصــوص نحــوه خری ــوان مث ــه عن ــه و ب  گرفت
و فــروش رایــج در بازار در مــوارد متعددی فروشــندگان 
ــه جــای آنکــه تسویه حســاب های خــود را در  عمــده ب
مدت زمــان چنــد روزه انجــام دهنــد، بــه صــورت نقــدی 
انجــام داده و بــا توجــه بــه قیمت هــا و متناســب 
بــا شــرایط بــازار ارز، قیمــت را تعییــن می کننــد. 
ــرخ ارز  ــه کاهــش ن ــدواری نســبت ب ــراز امی ــا اب وی ب
ــه گذشــته قیمــت  ــا روز پنجشــنبه هفت ــوان کــرد: ت عن
گوشــی های همــراه حــدود 10 درصــد افزایــش داشــته 
ــرخ ارز  ــش ن ــا کاه ــس ب ــن پ ــم از ای ــه امیدواری ک
ــد  ــدا کن ــش پی ــز کاه ــراه نی ــی های هم ــت گوش  قیم
و بــازار ایــن نــوع از شــرایط رکــود خــارج شــود. فروتــن 
ــار  ــز اظه ــیم کارت نی ــازار س ــت ب ــا وضعی ــاط ب در ارتب
ــالت  ــه تعطی ــه ب ــا توج ــه ب ــن دو هفت ــی ای ــرد: ط ک
مختلفــی کــه وجــود داشــته، تقاضــای ســیم کارت 
ــرار  ــر ق ــای اخی ــود در هفته ه ــد خ ــن ح در پایین تری

ــت. ــته اس داش

 طرح جایگزینی پراید و پژو 4۰۵ 

اجرا می شود
معــاون امــور صنایــع وزارت 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
جایگزینــی  طــرح  گفــت: 
ســواری پرایــد و پــژو 405 بــه 
و  می شــود  اجــرا  تدریــج 
تولیــد ایــن خودروهــا بــا توجــه 
بــه رعایــت اسـتانداردهـــای 

موجود در کشور ادامه دارد.
ــن دو  ــی ای ــزود: طــرح جایگزین ــا اف  محســن صالحی نی
خــودرو در ســال های آینــده و زمانــی اجــرا می شــود کــه 
خودروهــای جایگزیــن از اقبــال مردمــی و اســتانداردهای 
ــش  ــه داد: بی ــند. وی ادام ــوردار باش ــور برخ الزم در کش
از 90 درصــد از تولیــدات صنایــع خودروســازی کشــور 
باقی مانــده  درصــد   10 و  می شــود  انجــام  داخــل  در 
ــاژ  ــور مونت ــه در کش ــت ک ــی اس ــه خودروهای ــوط ب  مرب

می شوند. 
صالحی نیــا عنــوان کــرد: سیاســت وزارت صنعــت معــدن 
ــه  ــور ب ــازی در کش ــعه خودروس ــه توس ــارت در زمین و تج
دنبــال امضــای قراردادهــای مشــترک بیــن صنایــع 
دارای  خودروســازی  صنایــع  و  ایــران  خودروســازی 

نشــانک های معتبــر در جهــان اســت. 
وی گفــت: برنامــه ایــن وزارتخانــه طراحــی و تولیــد 
خــودرو، قطعــات و تجهیــزات در کشــور بــا مشــارکت 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــت ک ــی اس ــاز خارج ــع خودروس صنای
ایران خــودرو  بیــن  مشــترک  قــرارداد  بــه   می تــوان 

و شرکت پژو اشاره کرد.

معامالت مسکن 

سال آینده داغ می شود
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــالک کشــور گفــت: از 
ــکن  ــالت مس ــد معام ــاهد رش ــده ش ــال آین ــتان س تابس

ــود.  ــم ب خواهی
ــع  ــامانه جام ــدازی س ــم راه ان ــی در مراس ــام عقبای حس
ارتباطــی مســکن گفــت: از ســال 92 رکــود ســنگینی 
 بــر بــازار مســکن حاکــم اســت کــه متاســفانه مانــا 
و پایــا بــوده و اگرچــه شــاهد افزایــش نســبی معامــالت 
ــور  ــر کش ــه سراس ــه ب ــت ک ــه نیس ــا اینگون ــتیم، ام هس
تســری پیــدا کــرده باشــد. امیدواریــم پــس از خــرداد 96 

ــن بخــش باشــیم.  ــق در ای شــاهد رون
وی ایجــاد ســامانه جامــع معامــالت امــالک را گامــی در 
ــکاری  ــا هم ــالت دانســت؛ ام ــت آســان شــدن معام جه
ســایر نهادهــا از جملــه شــهرداری ها و ســازمان ثبــت 
اســناد بــرای جلوگیــری از هر گونــه کالهبــرداری را ضروری 
دانســت و اظهــار داشــت: خریــد مســکن در ایران ریســک 
زیــادی دارد؛ چــرا کــه اطالعاتــی کــه مشــاوران امــالک یــا 
واســطه ها بــرای امضــای قــرارداد دارنــد، اطالعــات جامــع 
ــادی از  ــردم ع ــل م ــن دلی ــه همی ــت و ب ــی نیس و کامل

ــند. ــه می ترس ــد خان خری

سرنوشت مبهم سپرده های خرد مردم
قــرار  ابهــام  از  هالــه ای  در  خــرد  ســپرده های  ســود 
ــزار  ــا ه ــه ب ــتند ک ــپرده گذاران هس ــرف س ــک ط دارد. ی
 امیــد و آرزو و ناچــار از شــرایط نامســاعد اقتصــادی

بنــگاه دار  بانک هــای  روانــه  را  پس اندازشــان  انــدک 
ــه  ــتند ک ــی هس ــر، بانک های ــرف دیگ ــک ط ــد و ی کرده ان
بنــگاه داری، ایــن روزهــا کســب و کار پررونقشــان اســت.

ــط  ــط، فق ــن وس ــه در ای ــم ک ــار ه ــول و اعتب ــورای پ  ش
جلســه برگــزار می کنــد و مشــخص هــم نیســت کــه ناظــر 

اجــرای مصوباتــش چــه نهــادی اســت. 
بعضــی گزارش هــای میدانــی حکایــت از آن دارد کــه 
زیــر 15 درصــد  میلیــون  از 50   ســود ســپرده کمتــر 
بیــن 50 تــا 100 میلیــون 15 درصــد شــده و بهــره بــاالی 100 

میلیــون تــا 22 درصــد هــم می رســد. 
رفتــار دلخــواه و ســلیقه ای بانک هــا در تعییــن نــرخ ســود 
ــک  ــئوالن بان ــه مس ــه البت ــت ک ــرایطی اس ــی در ش بانک
مرکــزی مالحظاتــی در ایــن رابطــه دارنــد و بــر ایــن باورنــد 
ــرایط  ــون در ش ــور هم اکن ــی در کش ــود بانک ــرخ س ــه ن ک

ــرار دارد.  ــی ق منطق
شــاید همیــن چــراغ ســبز سیاســتگذاران پولــی و بانکــی 
ــای ســود  ــال نرخ ه ــرای اعم ــه فضــا را ب کشــور باشــد ک
ــون ــذارد و هم اکن ــاز می گ ــی ب ــبکه بانک ــاوت در ش  متف

ــان در  ــده و روش یکس ــک قاع ــی از ی ــود بانک ــرخ س ن
نمی کنــد. پیــروی  بانک هــا 

۱3 میلیمتر باران در ۱۰ روز
وزارت نیــرو بــا انتشــار گزارشــی دربــاره آخریــن وضعیــت 
بارش هــا در ســال جــاری آبــی کشــور اعــالم کــرد: ارتفــاع 
ــروز  ــا دی ــال ت ــر امس ــدای مه ــوی از ابت ــای ج ریزش ه
ــر از  ــه 13 میلیمت ــیده ک ــر رس ــه 29 میلیمت ــنبه( ب )یکش

ــزان در 10 روز گذشــته ثبــت شــده اســت.  ــن می ای
ــن  ــه میانگی ــبت ب ــی نس ــدار بارندگ ــاس مق ــن اس ــر ای ب
ــد  ــر(، 31 درص ــدت )42 میلیمت ــابه درازم ــای مش دوره ه
و نســبت بــه دوره مشــابه ســال آبــی گذشــته )73 

ــت. ــه اس ــش یافت ــد کاه ــر(، 60 درص میلیمت
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گاز ایران  شرکت ملی 
گاز استان اصفهان شرکت 

رئیــس ســابق کمیســیون ســوانح راه آهــن معتقــد اســت 
هــر چنــد خطــای انســانی بــه عنــوان اصلی تریــن عامــل 
 در حادثــه برخــورد دو قطــار بــا یکدیگــر شناســایی شــده

امــا نمی تــوان اشــکاالتی را کــه در سیســتم کنتــرل پیــش 
از ایــن حادثــه وجــود داشــته نیــز نادیــده گرفت. 

ــه  ــی ک ــول روزهای ــرد: در ط ــح ک ــوالدی تصری ــر ف غضنف
از ایــن حادثــه گذشــته، اظهارنظرهــای مختلفــی صــورت 
ــا غیرکارشناســی  ــه متاســفانه بســیاری از آن ه ــه ک گرفت
ــوده  ــاق ب ــن اتف ــق از ای ــی دقی ــتن اطالعات ــدون داش و ب

اســت. 
ــی  ــات کل ــتن اطالع ــرف داش ــا ص ــم ب ــور کنی ــه تص اینک
می تــوان اظهــار نظــر قطعــی در ایــن زمینــه داشــت خــود 
خطایــی بــزرگ اســت کــه ذهــن جامعــه را بــدون در نظــر 

ــد. ــه خــود مشــغول می کن گرفتــن جزئیــات ب
ــه  ــن حادث ــه از ای ــای صورت گرفت ــاره ارزیابی ه  وی درب
نیــز عنــوان کــرد: قطعــا نتیجــه نهایــی در ایــن حــوزه پس 
از آن مشــخص خواهــد شــد کــه بــه طــور دقیــق جزئیــات 
گزارش هــای عوامــل انســانی و سیســتم کنتــرل قطارهــا 
ــن  ــال در ای ــرد و کارشناســان فع ــرار گی ــه ق ــورد مطالع م

حــوزه نظــر خــود را ارائــه کننــد. 

رئیــس ســابق کمیســیون ســوانح راه آهــن بــا بیــان اینکــه 
 ایــن حادثــه ریشــه در دو اشــکال موجــود در زیربنــا 
و بهره بــرداری راه آهــن داشــته، توضیــح داد: قطعــا نقــش 
ــت  ــان اس ــل کتم ــاق غیرقاب ــن اتف ــانی در ای ــل انس  عام
ــث  ــد باع ــراد گرفته ان ــن اف ــه ای ــی ک ــای غلط و تصمیم ه
بــه وجــود آمــدن ایــن حادثــه و کشــته شــدن نزدیــک بــه 
50 تــن شــده اســت؛ امــا در ایــن بیــن نمی تــوان نقــش 
سیســتم اتوماتیــک کنتــرل قطــار را نیــز نادیــده گرفــت؛ 
وقتــی مشــخص می شــود ایــن سیســتم پیــش از ایــن 
ایرادهایــی داشــته و اخطارهایــی داده اســت کــه واقعــی 
نبوده انــد؛ ایــن امــر باعــث بــه وجــود آمــدن نوعــی 

ــت. ــده اس ــانی ش ــروی انس ــی در نی بی تفاوت
ــن  ــا ای ــار ب ــروی انســانی چندب ــی نی ــه وی وقت ــه گفت  ب
ــد ــی نمی افت ــل اتفاق ــود و در عم ــه رو می ش ــار روب  اخط

ــه ایــن اخطــار بی تفــاوت  در زمــان حادثــه نیــز نســبت ب
ــد.  ــخ را رقــم می زن ــه تل ــوده و ایــن حادث ب

ایــن در شــرایطی اســت کــه وقتی اخطار رســمی سیســتم 
حاکــی از قــرار داشــتن یــک وســیله حمــل و نقــل دیگــر 
در مســیر بــالک راه آهــن بــوده، قطعــا بایــد تنهــا دســتور 

توقــف قطــار دوم باشــد.

ــراز عملیاتــی بودجــه و ناتوانــی درآمدهــا  ــودن ت منفــی ب
بــرای پاســخگویی هزینه هــای جــاری، بــه روالــی معمــول 
تبدیــل و بــرای ســال آینــده نیــز تکــرار شــده اســت؛ ایــن 
ــی  ــراز عملیات ــر. ت ــان منفی ت ــارد توم ــزار میلی ــار 20 ه ب
ــا کســری بودجــه  ــه گاه ب بودجــه جــزوی از آن اســت ک
اشــتباه گرفتــه شــده و ایــن شــائبه ایجــاد می شــود کــه 
ــت در  ــای کســری بودجــه دول ــه معن ــودن آن ب ــی ب منف
ــراز  ــه در ت ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــی اس ــال مال س
عملیاتــی، بحــث درآمدهــا در بودجــه مطــرح اســت؛ البته 
ــرمایه ای  ــای س ــذاری دارایی ه ــی از واگ ــد ناش ــه درآم ن
)نفــت( یــا واگــذاری دارایی هــای مالــی )واگــذاری 
ــوع  ــار اوراق(. موض ــی و انتش ــرکت های دولت ــهام ش  س
در تــراز عملیاتــی مربــوط بــه درآمدهــای گنجانده شــده در 
منابــع عمومــی اســت. ایــن در حالــی اســت کــه منابــع 
ــع ناشــی از  ــه مناب ــه اضاف ــت را درآمدهــا ب عمومــی دول
ــی  ــای مال ــرمایه ای و دارایی ه ــای س ــذاری دارایی ه واگ
ــا یکدیگــر  تشــکیل می دهــد و بایــد ایــن ســه بخــش ب

هزینه هــای دولــت را تأمیــن کننــد؛ امــا موضوع اینجاســت 
ــارات  ــوع اعتب ــا مجم ــا ب ــی، درآمده ــراز عملیات ــه در ت ک
هزینــه ای دولــت مــورد مقایســه قــرار می گیــرد. درآمدهــا 
ــدی  ــش از 70 درص ــهم بی ــا س ــات ب ــش مالی  از دو بخ
 و ســایر درآمدهــا تشــکیل شــده و اعتبــارات هزینــه 
را نیــز عمدتــا و تــا بیــش از ۸0 درصــد، حقــوق و دســتمزد 

پرداختــی دولــت بــه کارکنــان شــامل می شــود.
 بــر ایــن اســاس وقتــی تــراز عملیاتــی منفــی می شــود 
ــاری آن  ــای ج ــد هزینه ه ــت نتوان ــای دول ــه درآمده  ک
ــن  ــرای تأمی ــد ب ــد و بای ــخ ده ــل پاس ــور کام ــه ط را ب
کســری آن بــه ســراغ درآمدهــای ناشــی از فــروش نفــت 
بــرود. ایــن در حالــی اســت کــه مقایســه ارقــام درآمــدی 
و هزینــه ای دولــت در الیحــه بودجــه ســال آینــده نشــان 
ــی دارد  ــی عملیات ــارد تومان ــزار میلی ــی 77 ه ــراز منف از ت
کــه ایــن رقــم نســبت بــه تــراز منفــی 56 هــزار میلیــاردی 
قانــون بودجــه امســال تــا 20 هــزار میلیــارد تومــان رشــد 

ــر شــده اســت. ــراز منفی ت داشــته و ت

 2500 از  بیــش  موتــور  حجــم  بــا  خودروهــای  ورود 
ــوع  ــران ممن ــت وزی ــه هیئ ــا مصوب ــران ب ــه ای سی ســی ب
شــده اســت؛ امــا در عیــن حــال بعضــی نهادهــا از جملــه 
ــرایط  ــل ش ــه دلی ــفارتخانه ها ب ــه و س ــور خارج وزارت ام
ــه ورود  ــدام ب ــوز، اق ــت مج ــا دریاف ــد ب ــاص می توانن خ
ایــن خودروهــا کننــد. بــر اســاس آمــار گمــرک جمهــوری 
ــران در هفــت ماهــه ســال جــاری 36 هــزار   اســالمی ای
و 617 دســتگاه خــودرو از مبــادی قانونــی بــه کشــور وارد 
شــده کــه ارزش آن بــه 941 میلیــون و 29۸ هــزار و 419 
ــر اســاس ایــن آمــار مشــاهده می شــود  دالر می رســد. ب
ــه  ــدت از س ــن م ــی در ای ــای واردات ــب خودروه ــه اغل ک
برنــد هیونــدای، کیــا و تویوتــا بوده انــد. همچنیــن بخــش 
ــی  ــده عرب ــارات متح ــا از ام ــن خودروه ــده ای از ای عم
ــوع 36  ــه از مجم ــوری ک ــه ط ــده اند؛ ب ــران وارد ش ــه ای ب
هــزار و 617 دســتگاه خــودروی وارداتــی، 27 هــزار و 197 

دســتگاه آن از کشــور امــارات وارد ایــران شــده اســت. 

ــار  ــه در آم ــب توج ــوارد جال ــی از م ــتا یک ــن راس در همی
ــروز  ــای لندک ــتگاه تویوت ــک دس ــودرو، ورود ی واردات خ
GRX 2014 نقــره ای ۸ ســیلندر و حجــم موتــور 4600 
ــت  ــه دس ــات ب ــاس اطالع ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس سی س
آمــده، ایــن خــودرو ضــد گلولــه بــوده و از ســوی کشــور 
ــران وارد  ــه ای ــز ب ــه در تبری ــه و سرکنســولگری ترکی ترکی
شــده اســت. در همیــن مدت ۸ دســتگاه پورشــه باکســتر 
ــران وارد شــده اند کــه  ــه ای ــز ب مدل هــای 2016 و 2017 نی
همگــی حجــم موتورشــان کمتــر از 2500 سی ســی اســت. 
ــن خودروهــا از کشــور آلمــان کــه ســازنده آن هاســت   ای

به ایران وارد شده اند.
ــم  ــا حج ــو ب ــاکان ن ــه م ــتگاه پورش ــن 2۸ دس همچنی
از   2017 و   2016 مدل هــای  و  سی ســی   2000 موتــور 
طریــق همیــن کشــور آلمــان بــه ایــران وارد شــده اســت 
کــه در مجمــوع قیمــت خودروهــای واردشــده بیــش از 3 

ــت. ــون دالر اس میلی

سانحه برخورد ۲ قطار از زبان رئیس سابق کمیسیون سوانح راه آهن

باز هم زور درآمدها به حقوق و دستمزد نرسید

خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی همچنان می آیند

ش
بخ

هان
ی ج

جتب
ز م

س ا
عک



دوشنبه  15 آذرماه   41395
ـــمـــاره 311  ســـــال دوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
پیشرفت 95 درصدی سنگفرش...

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریکیمیای وطن

شــامگاه شــنبه 13 آذرمــاه هتــل عباســی اصفهــان، میزبــان 
ایرانــی  »ســفره  ملــی  جشــنواره  پنجمیــن   اختتامیــه 
ــال  ــاه س ــا 13 آذرم ــه از 11 ت ــود ک ــگری« ب ــگ گردش فرهن
ــج اســتان  ــا حضــور پن ــه شــش کشــور و ب ــاری در منطق ج
البــرز در بــاغ مــوزه  اصفهــان، تهــران، قــم، مرکــزی و 

ــد.  ــزار ش ــتون برگ چهلس
ــای  ــی غذاه ــاندن و ارزیاب ــنواره، شناس ــن جش ــدف از ای ه
شــاخص بومــی و محلــی و ایجــاد تنــوع در جاذبه هــای 
ایرانــی بــه  گردشــگری بــود تــا ظرفیت هــای خــوراک 
ــزرگ غــذای جهــان در ســطح  ــوان یکــی از مکتب هــای ب عن
بین المللــی بــه دنیــا معرفــی شــود. البتــه در کنــار آن، احیــای 
غذاهــای بومی محلــی نیــز در دســتور کار برگزارکننــدگان ایــن 

ــرار دارد. ــنواره ق جش
    اهمیت غذای محلی در صنعت گردشگری

ــت   ــو هیئ ــری، عض ــر جعف ــور جعف ــم پروفس ــن مراس در ای
ــداری دانشــگاه ویسکانســین  ــت هتل علمــی مدرســه مدیری
ــیدن  ــگر را چش ــای گردش ــی از لذت ه ــکا، یک ــکات آمری اس
ــه در  ــورهایی ک ــت: کش ــرد و گف ــوان ک ــی عن ــای محل غذاه

ــوی وارد  ــگری، ق ــوزه گردش ــد، در ح ــش کار کرده ان ــن بخ ای
در  توریســت ها  از ســؤال های معمــول  یکــی  می شــوند. 
ــاره آدرس  ــا، درب ــرش هتل ه ــش پذی ــورها از بخ ــام کش تم
ــد.  ــرو می کنن ــی س ــذای محل ــه غ ــت ک ــتوران هایی اس رس
ــا  ــی محــدود نیســت؛ ام ــذای ایران ــرد: غ وی خاطرنشــان ک
ــه  ــده ک ــا پیش آم ــود. باره ــه می ش ــدود ارائ ــکل مح ــه ش ب
گردشــگران خارجــی پرســیده اند کــه آیــا غــذای محلــی 
ــن  ــود دارد؟ ای ــران وج ــاب در ای ــر از چلوکب ــه غی ــری ب دیگ
ــی در  ــنتی و محل ــای س ــه غذاه ــت ارائ ــل محدودی ــه دلی ب

هتل هاســت.  و  رســتوران ها 
بنیانگــذار »آکادمــی بین المللــی مطالعــات گردشــگری« 
خاطــره  ســفر،  از  خاطــره گردشــگران  بهتریــن  گفــت: 
غذاســت؛ امــا نحــوه ســرو آن نیــز اهمیــت دارد؛ ســرو 
 غذاهــای محلــی بایــد بــا آیین هــای آن انجــام شــود 
ــه  ــد ب ــه بتوانن ــند ک ــنا باش ــذا آش ــا غ ــدر ب ــون ها آنق و گارس

ــد. ــخ دهن ــذا پاس ــوص غ ــگران درخص ــش گردش پرس
    گردشگری و سفر، به غذا گره  خورده است

ــگری  ــاون گردش ــد، مع ــی موح ــی رحمان ــن، مرتض همچنی
ســازمان میــراث فرهنگــی تصریــح کــرد: می تــوان بــا 

ــن  ــی ای ــه های فرهنگ ــی ریش ــترهای مردم ــتفاده از بس اس
مــرز و بــوم را در قالب هــای مختلــف عرضــه کــرد و در 
ــک  ــگری کم ــت گردش ــعه صنع ــداری و توس ــه پای ــت ب نهای
کــرد. وی بــا بیــان اینکــه در جشــنواره ملــی »ســفره ایرانــی 
 فرهنــگ گردشــگری«، عامــل بســیار مهمــی بــه نــام فرهنــگ 
ــراث  ــگری، می ــی گردش ــوزه تخصص ــه ح ــی س ــل ارتباط پ
ــرد: در  ــار ک ــت، اظه ــرار گرف ــتی ق ــع دس ــی و صنای فرهنگ
رده  در  ایرانــی  خوراک هــای  فرهنگــی،  میــراث  بحــث 
میــراث ناملمــوس کشــور قــرار می گیرنــد. پژوهشــکده 
مردم شناســی ســازمان در ســال های گذشــته تحقیقــات 
نحــوه  و  ســفره ها  آداب  درخصــوص  وســیعی  بســیار 

داده  انجــام  مختلــف کشــور  فرهنگ هــای  در   پذیرایــی 
و مجموعــه اطالعــات غنــی در ایــن حــوزه آمــاده شــده 
ــگری  ــه گردش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب ــی موح ــت. رحمان  اس
و ســفر در تمــام دنیــا بــه غــذا  گــره خــورده، خاطرنشــان کــرد: 
ــه  ــگ گردشــگری« ب ــی، فرهن ــی »ســفره ایران جشــنواره مل
ــم  ــذا بتوانی ــوزه غ ــردازی در ح ــا ایده پ ــد ب ــک می کن ــا کم م

مقصــد جدیــدی بــرای گردشــگران ایجــاد کنیــم.
ــا  ــگری« ت ــگ گردش ــی، فرهن ــفره ایران ــی »س ــنواره مل جش
مــاه آینــده در ســه منطقــه دیگــر کشــور بــا میزبانــی شــیراز 
آبــادان و کرمــان و مراســم ملــی آن تــا پایــان ســال بــا حضور 

ــزار خواهــد شــد. ــدگان در جشــنواره های مناطــق برگ برگزی

در جشنواره »سفره ایرانی، فرهنگ گردشگری« مطرح شد:

گردشگری به غذا گره  خورده است

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان عنوان کرد:

گل آلود شدن، علت قطع آب اصفهان
مدیــر عامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهــان گفــت: گل آلــود 
شــدن آب ورودی بــه تصفیه خانه 
بابــا شــیخعلی، موجــب قطعــی 
و افــت فشــار آب در اصفهــان 
اظهــار  امینــی  هاشــم  شــد. 
داشــت: بــه دنبــال بــارش بــاران 
و بارندگــی در باالدســت و بعضــی نقــاط اصفهــان، آب ورودی 
بــه تصفیه خانــه بابــا شــیخعلی کــه تصفیــه آب شــرب 
اصفهــان در آن انجــام می گیــرد، در بعضــی از نقــاط اصفهــان 

گل آلود شد. 
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان تصریح 
کــرد: در ســنوات گذشــته اگــر آب زاینــده رود گل آلــود می شــد 
کل تصفیه خانه هــا از مــدار خــارج می شــد؛ امــا امســال 

تدابیــری اندیشــیده شــده اســت.
ــیخعلی در  ــا ش ــه باب ــزان آب تصفیه خان ــرد: می ــان ک  وی بی
ســه شــب گذشــته بــه دلیــل بــارش و گل آلــود شــدن بیــش 

از حــد آب، حــدود 3۰ درصــد کاهــش یافــت. 
ــان و ملک شــهر آب  ــوب اصفه ــق جن ــت: در مناط ــی گف امین
ــاه مشــکل حــل  ــا آب چ ــراف ب ــا در شــهرهای اط ــع، ام قط

شــده اســت. 
از  آب  خروجــی  طبیعــی  وضــع  در  داشــت:  بیــان  وی 
تصفیه خانــه حــدود 1۰ متــر مکعــب در ثانیــه اســت کــه ایــن 
ــر عامــل شــرکت آب  ــه نصــف رســیده اســت. مدی ــزان ب  می
و فاضــالب اســتان اصفهــان گفــت: امــالح معلق و کــدورت در 
آب ورودی بــه تصفیه خانــه 1۴۰ برابــر شــرایط عــادی اســت. 
ــع  ــروز رف ــر دی ــان بعدازظه ــی اســت مشــکل آب اصفه گفتن

شــد.

نوسازی 500 تاکسی فرسوده شهر کرمان
نوســازی  طــرح  از  رونمایــی  آییــن  در  کرمــان  شــهردار 
تاکســی های فرســوده شــهر گفــت: از 11۰۰ تاکســی فرســوده 
شــهر، 25۰ تاکســی نوســازی شــده و 25۰ تاکســی دیگــر نیــز 

ــود.  ــازی می ش ــال نوس ــان س ــا پای ت
ــای  ــان در بخش ه ــهر کرم ــه ش ــان اینک ــا بی ــی ب ــی بابای عل
مختلــف در حــال پوســت اندازی اســت، افــزود: در ســند 
راهبــردی ترافیــک شــهری، برنامه هــای درازمــدت و کوتاه مدتی 

ــود دارد. ــان وج ــهر کرم ــی ش ــل عموم ــرای حمل ونق ب
ــه و تدویــن ســند اقتصــاد مقاومتــی  ــه تهی ــا اشــاره ب  وی ب
ــوزه  ــه ح ــرح ب ــن ط ــی از ای ــرد: بخش ــار ک ــهرداری اظه ش
بــا  تــا  اســت  مربــوط  شــهرداری  ترافیــک  معاونــت 
همــکاری پلیــس راهــور بــرای رســیدن بــه ایــن چشــم انداز 

کننــد. برنامه ریــزی 

اخبار کوتاه

 کاهش 30 درصدی مصرف نمک 

با تدوین سند نان در یزد
معــاون دبیرخانــه کارگروه ســالمت 
یــزد تصریــح کــرد: از آنجایــی کــه 
ــه  ــک روزان ــد نم ــدود 7۰ درص ح
مــردم یــزد از طریــق مصــرف نان 
منظــور  بــه  می شــود،  تأمیــن 
جلوگیــری از عــوارض مصــرف 
ــان  ــود کیفیــت ن نمــک، ســند بهب
تدویــن شــد و بــه تصویــب کارگــروه ایمنــی و امنیــت غذایــی 
اســتان رســید. وحیــد جعفــری بــا اشــاره بــه ضــرورت تأمیــن 
غــذای ســالم در راســتای جلوگیــری از شــیوع بســیاری از 
بیماری هــا در بیــن اقشــار مختلــف جامعــه اظهــار کــرد: ســند 
ــج ســاله از  ــی پن ــازه زمان ــرای ب ــان اســتان ب ــت ن ــود کیفی بهب
ــدی  ــش 3۰ درص ــد. وی کاه ــن ش ــا 1۴۰۰ تدوی ــال 1395 ت س
مصــرف نمــک را از جملــه اهــداف تدویــن ســند بهبــود کیفیــت 
نــان اســتان دانســت و گفــت: طبــق ایــن ســند تمامــی مراحــل 
کاشــت گنــدم،  بــذر  انتخــاب  زمــان  از  نــان   تولیــد 
کیفیــت آرد، حمــل آرد، انبــارداری، ســیلوهای مجهز و سربســته 
ــای  ــش کمیته ه ــارت و پای ــت نظ ــان، تح ــت ن ــه پخ ــا مرحل ت
ــدن  ــت و مع ــاورزی، صنع ــه کش ــامل کمیت ــند ش ــی س  اجرای
و مرکــز بهداشــت اســتان یــزد اســت. جعفــری در پایــان گفــت: 
ــه  ــزان نمــک روزان ــی بهداشــت می ــق اعــالم ســازمان جهان  طب
و مــورد نیــاز هــر فــرد پنــج گــرم اســت؛ ایــن رقــم در کشــور مــا 

و استان یزد برای هر نفر بین 1۰ تا 12 گرم است.

 پیشرفت 95 درصدی سنگفرش 

میدان نقش جهان
مدیــر منطقــه 3 شــهرداری اصفهــان گفــت: ســنگفرش میــدان 
ــت.  ــته اس ــرفت داش ــد پیش ــون 95 درص ــان تاکن ــش جه نق
ــذر  ــنگفرش گ ــاماندهی س ــون س ــزود: اکن ــر اف ــین کارگ حس
ــل مســجد  ــدان و ســنگفرش مقاب ــی می اطــراف آب نمــای اصل
امــام)ره( در دســت انجــام اســت. مدیــر منطقــه 3 شــهرداری 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه ســنگفرش محــل اســتقرار درشــکه ها 
بــا طراحــی خاصــی تکمیــل شــد، اضافــه کــرد: همچنیــن چاهی 
بــرای شست وشــو و میکروب زدایــی درشــکه ها حفــر شــد.

تکمیل پارک جنگلی مهدیه تا 4 ماه آینده
مدیــر منطقــه 12 شــهرداری اصفهــان گفــت: عملیــات اجرایــی 
بوســتان مهدیــه ظــرف ۴ مــاه آینــده تکمیــل می شــود. 
ــا توجــه بــه وجــود ریزگردهــا   محمدرضــا برکــت اظهــار کــرد: ب
و آلودگی هــای صنعتــی شــمال شــهر اصفهــان، احــداث فضــای 
ســبز و پــارک جنگلــی ضــروری اســت. وی ادامــه داد: در آینــده 

نزدیــک 25۰۰ اصلــه درخــت در ایــن مــکان کاشــته می شــود.

اخبار کوتاه

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری احیــای دیــن و انقــالب 
اســالمی را نویدبخــش مبــارزه بــا نادانــی دانســت و گفــت: 
قــرآن مجیــد در ابعــاد مختلــف بیــان می کنــد کــه همــواره 
ــی  ــا طــرز تفکــر داعشــی و اســتکبار جهان ــل ب ــد متقاب  بای

و همراه عدالت خواهان حرکت کرد. 
ــن  قاســم ســلیمانی دشــتکی، در چهارمی
ــم  ــرآن کری ــری ق ــابقات سراس دوره مس
قــوه قضائیــه منطقــه چهــار کشــور اظهــار 
ــی  ــابقات قرآن ــرکت کنندگان مس ــرد: ش ک
نقــش بزرگــی در جامعــه دارنــد؛ زیــرا 
شــرکت در ایــن مســابقات و تــالوت قــرآن 

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــد. وی ب ــی دور می کن مــردم را از نادان
ــاری  ــع اســالم ج ــن مناف ــر گرفت ــا در نظ ــد ب وحــدت بای
شــود، تصریــح کــرد: جمهــوری اســالمی ایــران بــا وحــدت 
ــع  ــن مناف ــر گرفت ــال و در نظ ــد متع ــه خداون ــان ب و ایم
اســالم در جنــگ تحمیلــی و هشــت ســال دفــاع مقــدس 

ــده  ــه عمــل زن ــا اشــاره ب ــروزی رســید. اســتاندار ب ــه پی ب
بــه گــور کــردن دختــران در زمــان جاهلیــت تصریــح کــرد: 
ــتار  ــی، کش ــتکبار جهان ــب اس ــی در غال ــز نادان ــروزه نی ام
ــد  مســلمانان و عدالت خواهــان، انحــراف و بدعت هــا مانن

ــد. ــداد می کن ــت بی ــش و وهابی داع
اصــول  از  یکــی  را  قســط  و  عدالــت  وی   
ــت  ــت: الزم اس ــت و گف ــالم دانس ــزرگ اس ب
ــت  ــل عدال ــی، اص ــای مل ــواره در برنامه ه هم
در نظــر گرفتــه شــود تــا هــر کــس متناســب 
ــی  ــود نتایج ــات خ ــردار و نی ــال و ک ــا اعم  ب
ــد. ســلیمانی دشــتکی ســاخت  را حاصــل کن
زائرســرای بــزرگ در مشــهد، برگــزاری کنگــره بــزرگ شــهدا 
در اســتان، ســاخت تکایــا و مصلــی و تبلیــغ و ترویــج دین 
در اســتان را ناشــی از وحــدت و همدلــی مــردم در اســتان 
ــوان حــول  ــی می ت ــا وحــدت و همدل ــت: ب دانســت و گف

محــور عدالــت و ارزش هــا حرکــت کــرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

احیای دین، نویدبخش مبارزه با نادانی است
اســتاندار کرمــان گفــت: در بخــش رونــق اقتصــادی در اســتان 
کرمــان حــدود 5۴۰ واحــد صنعتــی بــرای دریافــت تســهیالت 
ــه 225  ــک ب ــداد نزدی ــن تع ــده اند؛ از ای ــی ش ــی معرف بانک
 میلیــارد تومــان تــا امــروز تســهیالت دریافــت کرده انــد 

و پیش بینــی ایــن اســت تــا 6۰۰ میلیــارد 
تومــان بتوانیــم دریافــت کنیــم. علیرضــا 
رزم حســینی در همایــش ائمــه جمعه اســتان 
کرمــان بــه مناســبت دهــه وقــف اظهــار کــرد: 
ــم  ــعی کرده ای ــته س ــال گذش ــه س ــی س ط
در راســتای تعالــی اقتصــادی و فرهنگــی 
اســتان کرمــان در حــد بضاعــت و اختیــارات 

 قدم هایــی برداریــم و اولیــن سیاســتی کــه دنبــال شــد
 مبتنــی بــر آموزه هــای سیاســی و قانــون اساســی بــوده 
و ســعی کردیــم محوریــت والیــت و توســعه را در فعالیت هــای 
ــا امــروز تــالش شــد  ــم. وی افــزود: ت ــال کردی سیاســی دنب
ــگاه  ــن ن ــا همی ــام ب ــه نظ ــد ب ــاالن سیاســی معتق ــه فع هم

بتواننــد در اســتان فعالیــت داشــته باشــند. رزم حســینی 
ــای  ــزار تخت ه ــک ه ــه ی ــک ب ــروز نزدی ــا ام ــرد: ت ــح ک تصری
بیمارســتانی اســتان را افزایــش داده و دو هــزار تخــت در 
ــی  ــه خوب ــالمت ب ــول س ــرح تح ــم و ط ــاخت داری ــال س ح
ــرای  ــرد: ب ــان ک ــد. وی بی ــرا ش ــتان اج در اس
فعالیت هــای مؤسســات غیردولتــی در مناطــق 
هشــتگانه اقتصــادی اســتان، پیوســت فرهنگــی 
در حــال تدویــن اســت. حجت االســالم محمــد 
قاســمی زاده، مســئول دفتــر نمایندگــی شــورای 
سیاســتگذاری ائمــه جمعــه در اســتان کرمــان 
ــاد  ــوزه اقتص ــت: در ح ــه گف ــن جلس ــز در ای نی
 مقاومتــی و بــر مبنــای تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری
گام هــای خوبــی در کشــور برداشــته شــده؛ به ویــژه در اســتان 
کرمــان کــه بــا ابتــکارات اســتاندار، در کنــار اجــرای طرح هــای 
عمرانــی و اقتصــادی، تحــول جدیــدی بــرای اســتان و تحقــق 

اهــداف اقتصــاد مقاومتــی در حــال انجــام اســت.

در شهر

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی 
شهرستان گلپایگان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 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.
1-رای شماره  2622 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید وکیلی فرزند رضا بشماره 

شناسنامه 32 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1۴769  مترمربع 

مجزی شده از پالک265فرعی از 2 اصلی  واقع در بخش 2 گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز 

گردیده است.

عباسعلی  فرزند  قانونی  مجتبی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -2656 شماره  2-رای 

بشماره شناسنامه17  صادره از خوانسار در 3۰۰ سهم مشاع از۴359 سهم از ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت ۴359 مترمربع پالک شماره 8۰1 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش دو گلپایگان 

خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.

3-رای شماره 2277- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد تقی قانونی فرزند جمشید  

مترمربع   153.۰2 مساحت  به  عمارت  یکباب  ششدانگ  در  خوانسار  از  صادره   7 شناسنامه  بشماره 

مجزی شده از پالک ۴1 اصلی واقع دربخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

بشماره  اله   فضل  فرزند  اشفعی  علی  آقای  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -2515 شماره  ۴-رای 

شناسنامه۴687  صادره از گلپایگان در ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 182.21 مترمربع مجزی 

شده از پالک 1۴83 فرعی از 5 اصلی  واقع دربخش۴  خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

5-رای شماره 2658 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاسم فالحی فرزند جواد بشماره 

262.۰5مترمربع  مساحت  به  باب ساختمان   یک  در ششدانگ  گلپایگان  از  صادره   617 شناسنامه 

مجزی شده از  پالک 196 فرعی از 8 اصلی واقع دربخش 2 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده 

است.

6-رای شماره 2616- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصور فراست فرزند حسین بشماره 

به مساحت 16.9۴  مترمربع مجزی  انباری  یکباب  ازگلپایگان در ششدانگ   شناسنامه 2۰  صادره 

شده از پالک 19 فرعی از 2779 اصلی واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

آقای  علی اصغر بهشتی فرزند جعفر  7-رای شماره 267۴- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

بشماره شناسنامه 11۰8  صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 11۴.38 مترمربع 

مجزی شده از  پالک 521 اصلی واقع دربخش 1 خریداری ازمالک رسمی  محرز گردیده است.

نعمت  فرزند  مرجانی  مرتضی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -269۴ شماره  8-رای 

مساحت  به  گاوداری   واحد  یک  ششدانگ  در  گلپایگان  از  صادره   138 شناسنامه  بشماره  اله 

255۴1.5مترمربع مجزی شده از پالک 29  اصلی واقع دربخش ۴ خریداری از مالک  رسمی محرز 

گردیده است.

9-رای شماره 2725- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا اخالقی فرزند حسن بشماره 

شناسنامه 12۰ صادره از گلپایگان  در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 19.73 مترمربع مجزی 

شده از پالک 6 فرعی از 3۰98  اصلی واقع در بخش یک خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

1۰-رای شماره211۰ و 21۰8 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صفورا هاشمی  هندوکشی 

جمال  آقای  و  مشاع  دانگ  سه  در  فریدن  از  صادره    13۴۰ شناسنامه  بشماره  قلی  جعفر  فرزند 

به  خانه  باب  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  در  فریدن  از  صادره   8 شناسنامه  بشماره  حسینی 

از مالک  1 خریداری  واقع دربخش  از پالک ۴۴12  اصلی  مساحت153.88 مترمربع مجزی شده 

رسمی محرز گردیده است.

رضا  فرزند  تهوری  احمد  سید  آقای  متقاضی   بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -  2269 شماره  11-رای 

بشماره شناسنامه 312 صادره از گلپایگان در شش دانگ یک باب مغازه  به مساحت  19.18 مترمربع 

مجزی شده از پالک 9۰6  اصلی واقع دربخش یک خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

غالمحسین  فرزند  تشیعی  رضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  26۰2-تصرفات  شماره  12-رای 

به مساحت 1۴3.37   باب ساختمان  یک  در ششدانگ  خوانسار  از  بشماره شناسنامه 3۴3 صادره 

مترمربع مجزی شده از  پالک 15 اصلی واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

13- رای شماره 2718-تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد زارعی  فرزند حسن بشماره 

شناسنامه 13 صادره از میمه در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 132.71 مترمربع مجزی شده 

از پالک 2 فرعی از1737  اصلی واقع دربخش یک خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

اخالقی  محمود  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -  27۴1 و   2732 شماره  رای   -1۴

فرزندحسن بشماره شناسنامه ۴6 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع و آقای غالمعلی حمیدی 

فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 33۰ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 

13.۴3 مترمربع مجزی شده از پالک 6  فرعی از 3۰89 اصلی واقع دربخش 1 خریداری از مالک 

رسمی محرز گردیده است.

15- رای شماره 2662- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم علی احمدی فرزند اسداله  

بشماره شناسنامه 7 صادره از خوانسار  در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 1۴۴.۰6 مترمربع مجزی 

شده از پالک 262 اصلی واقع دربخش یک خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.

غالمعلی  فرزند  سهرابی  اکبر  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -2268 شماره   رای   -16

بشماره شناسنامه ۴53 صادره از گلپایگان  درششدانگ یک بابخانه  به مساحت ۴57.۴9  مترمربع 

مجزی شده از پالک 18 فرعی از ۴  اصلی واقع دربخش 2 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده 

است.

17- رای شماره 2516- تصرفات مالکانه بالمعارض آقای محمد تقی اله یاری فرزند علی اکبر بشماره 

شناسنامه 9 صادره از گلپایگان  در ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 26.۴9مترمربع مجزی شده 

از پالک 5۰1 فرعی از ۴ اصلی واقع دربخش3 گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

فرزند  احمدی   علی  اسماعیل  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -266۰ رای شماره   -18

 1۰9.2۴ مساحت  به  عمارت  باب  یک  ششدانگ  در  خوانسار  از  6صادره  شناسنامه  بشماره  اسداله 

مترمربع مجزی شده از  پالک 2 فرعی از ۴238 اصلی واقع دربخش یک خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

19- رای شماره 2285- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا اختری  فرزندمحمد علی  

بشماره شناسنامه 273 صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت۴9.2۴ مترمربع 

محرز  رسمی  مالک  از  بخش1 خریداری  در  واقع  اصلی    3219 از  فرعی   3 پالک  از   مجزی شده 

گردیده است.

2۰- رای شماره 279۰-تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا ابدی فرزند غالمرضا   بشماره 

شناسنامه 76 صادره از گلپایگان درششدانگ یکباب عمارت به مساحت 35۰.26  مترمربع مجزی 

شده از پالک 3۰۰ فرعی از 5 اصلی  واقع دربخش۴ خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

آبادی   حبیب  مهوری  صدیقه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -26۰۰ شماره   رای   -21

فرزند ولی اله بشماره شناسنامه 686 صادره ازاصفهان در  ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 

221مترمربع مجزی شده از پالک 1 فرعی از 99 اصلی واقع دربخش 1 خریداری از  مالک رسمی 

محرز گردیده است.

22- رای شماره 2365- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  محسن عبیری فرزند محمد تقی 

بشماره شناسنامه ۴۰صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب انباری  به مساحت 1۴.۴5 مترمربع 

مجزی شده از پالک 1 فرعی۴183 اصلی واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده 

است.

23- رای شماره 2683و2691- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سمیه جدیدی فرزندفضل 

اله  بشماره شناسنامه 329 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع و خام فاطمه پاشا فرزند مهدی 

مترمربع  مساحت13۰.71  به  عمارت  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  در   8 شناسنامه  بشماره 

مجزی شده از پالک381  فرعی از 1 اصلی واقع دربخش 2 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده 

است.

2۴- رای شماره 2628- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن شاهپری فرزند ابوالفضل 

مساحت  به  نیمه کاره  ساختمان   یکباب  ششدانگ  در  گلپایگان  از  صادره   825 شناسنامه  بشماره 

16۰.۰۴ مترمربع مجزی شده از پالک 2 فرعی از 11 اصلی واقع دربخش 7 خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

25- رای شماره 2679- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد جعفر مرادی فرزند محمد 

مساحت  به  ساختمان  باب  یک  در ششدانگ  گلپایگان  از  صادره   16۴39 شناسنامه  بشماره  رضا   

رسمی   مالک  از  1 خریداری   دربخش  واقع  اصلی  پالک ۴۰39   از  مترمربع مجزی شده   151.57

محرز گردیده است.

فرزند محمد  آقای مجید محمدی   بالمعارض متقاضی  مالکانه  رای شماره 2283- تصرفات   -26

صادق بشماره شناسنامه 66۰8  صادره از تهران  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 228مترمربع 

مالک رسمی محرز  از  دربخش ۴ خریداری  واقع  اصلی  از 5   فرعی  از  پالک  213  مجزی شده 

گردیده است.

آقای سید مسیح طهماسبی   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  225۰و2258 -تصرفات  رای شماره   -27

فرزند سید عبدالرحمن  بشماره شناسنامه 821 صادره از فریدونشهر در سه  دانگ مشاع و خانم سیده 

مهناز طهماسبی بزمه بشماره شناسنامه 8۰9 در سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان 

به مساحت 2۰1.99 مترمربع مجزی شده از پالک۴۴۰7 اصلی  واقع در بخش 1 خریداری از مالک 

رسمی محرز گردیده است. 

28- رای شماره 2111- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوالفضل نیک نامی  فرزند محمد 

حسن  بشماره شناسنامه 83 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 98.6۴ 

مترمربع مجزی شده از  پالک  ۴5 فرعی از  6۴9 اصلی واقع در بخش 1 خریداری مالک رسمی 

محرز گردیده است.

29- رای شماره 236۴- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل شرافت  فرزند احمد 

مترمربع   12.29 مساحت  به  مغازه  یکباب  در ششدانگ  گلپایگان  از  صادره   36 شناسنامه   بشماره 

مجزی شده از پالک 32۴۰ اصلی  واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

اله   عزیز  فرزند  خوبان  اعظم  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -251۴ شماره  رای   -3۰

 266.95 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  تهران  از  صادره   ۴898 شناسنامه  بشماره 

مترمربع مجزی شده از پالک  1177 فرعی از 6  اصلی واقع در بخش ۴ خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

31- رای شماره 2271- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد روشنی فرزند ولی  بشماره 

شناسنامه 2۴ صادره از الیگودرز در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 298.29 مترمربع مجزی 

شده از پالک 26 فرعی از 1۰  اصلی واقع در بخش 2 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

32- رای شماره 2112- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید عباس بطحایی فرزند سید 

محمد رضا بشماره شناسنامه 76 صادره از گوگد درششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 327 

مترمربع مجزی شده از پالک717 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش ۴ خریداری از مالک رسمی محرز 

گردیده است.

33- رای شماره 2363-تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی روشنی فرزند محمد تقی 

بشماره شناسنامه 1۴ صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت ۴1۴.93 مترمربع 

محرز  رسمی  مالک  از  خریداری   ۴ بخش  در  واقع  اصلی    5 از  فرعی  پالک 683  از  مجزی شده 

گردیده است .

3۴- رای شماره 2695- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهناز علی آبادی فرزند ابوالفضل  

بشماره شناسنامه ۴صادره از گلپایگان در ششدانگ  یک باب عمارت به مساحت ۴22.۴5 مترمربع 

مالک رسمی محرز  از  در بخش 3  خریداری  واقع  اصلی   از ۴3  فرعی   12 از پالک  مجزی شده 

گردیده است.

35- رای شماره 2286- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صفر علی علیرضایی فرزند محمد 

حسن بشماره شناسنامه 2۰ صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 268.36 

از مالک رسمی  واقع در بخش2 خریداری  اصلی   از 8  از پالک 258 فرعی  مترمربع مجزی شده 

محرز گردیده است.

36- رای شماره 2659 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی طارقلی  فرزند عزت اله 

بشماره شناسنامه 3 صادره از گلپایگان در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۴1.77مترمربع 

از مالک  ثبت گلپایگان خریداری   1 واقع در بخش  از  ۴373 اصلی  از پالک1۰ فرعی  مجزی شده 

رسمی محرز گردیده است.

احمد   فرزند  شایسته  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -2278 شماره  رای   -37

بشماره شناسنامه1۴7صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 381.۴5  مترمربع 

مجزی شده از پالک 1۴31 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش ۴ ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

38-رای شماره 2626 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا وکیلی فرزند رضا بشماره 

شناسنامه16 صادره از گلپایگان در دو دانگ و چهل و هفت نود و یکم دانگ مشاع از ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی به مساحت 1۴769  مترمربع مجزی شده از پالک265فرعی از 2 اصلی  واقع در 

بخش 2 گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/9/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/9/3۰

 مهدی صادقی وصفی

سرپرست ثبت اسناد گلپایگان     -  م الف /۴78                                                                             

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم نازیتا زجاجی دارای شناسنامه شماره 21387 به شرح دادخواست به کالسه ۴7۰۰/95 از این دادگاه در 
خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مسعود زجاجی بشناسنامه 265 در تاریخ 
95/8/2اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و یک پسر و 
۴ دختر 1- صدیقه کازرونی - ش 78 – همسر متوفی 2- مهرداد زجاجی - ش ۴3 – فرزند پسر 3- ندا زجاجی 
- ش 1129  – فرزند دختر ۴- نسیم زجاجی - ش 667 – فرزند دختر 5- زهرا زجاجی - ش ۴653 – فرزند 
دختر 6- نازیتا زجاجی - ش 21387 – فرزند دختر و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 275۴7/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ابوالقاسم پور حاج محمد علی دارای شناسنامه شماره 1۴6 به شرح دادخواست به کالسه ۴778/95 از این 
دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  زهرا بیگم صائب بشناسنامه 512 
در تاریخ 88/11/3۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 5  پسر 
1- احمد پور حاجی محمد علی قمی - ش 6 – فرزند پسر 2- ابوالقاسم پور حاجی محمد علی قمی - ش 1۴6 
– فرزند پسر 3- علی پور حاجی محمد علی - ش 163 – فرزند پسر ۴- رضا پور حاجی محمد علی - ش 852 

– فرزند پسر 5- حسن پور حاجی محمد علی - ش 27۰– فرزند پسر و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
 از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد. 
شماره : 27567/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه سلطان مهری با وکالت خانم فائزه مهری دارای شناسنامه شماره 66 به شرح دادخواست به کالسه 
۴797/95 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  نوروز مهری  
بشناسنامه 13۰۰ در تاریخ 9۰/3/31  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به ۴  پسر و 2 دختر 1- فاطمه سلطان مهری - ش 66 – فرزند دختر 2- خدیجه  مهری - ش 5 – فرزند 
دختر 3- رحمت اله مهری  - ش 5۰ – فرزند پسر ۴- عزت اله مهری  - ش 118 – فرزند پسر 5- محمود مهری  
- ش 2۰93 – فرزند پسر 6- احمد مهری  - ش 93 – فرزند پسر و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
 از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. 
شماره : 27553/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی مجیدی دارای شناسنامه شماره 32189 به شرح دادخواست به کالسه ۴652/95 ح 1۰  از این شورا 
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  احترام آجودانیان  بشناسنامه ۴72  در 
تاریخ 95/3/26   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۴  پسر 
و 2 دختر 1- علی مجیدی - ش ش 32189 – فرزند پسر 2- رضا مجیدی - ش ش 3219۰ – فرزند پسر 
3- حمید مجیدی - ش ش 36615 – فرزند پسر ۴- مجید مجیدی - ش ش 323 – فرزند پسر 5- ایران 
مجیدی - ش ش 138۰ – فرزند دختر 6- زهرا مجیدی - ش ش 33658 – فرزند دختر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 27558/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهدی کوهی اصفهانی دارای شناسنامه شماره 1۴11 به شرح دادخواست به کالسه ۴8۰3/95   از این شورا 
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  رضا کوهی اصفهانی  بشناسنامه 17۰5۰  
در تاریخ 95/7/2   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۴ فرزند 
و همسر به نام های ذیل 1- احمد کوهی اصفهانی - ش ش 52115 – فرزند 2- مهدی کوهی اصفهانی - ش 

ش 1۴11 – فرزند 3- محمود کوهی اصفهانی - ش ش 33763 – فرزند ۴- مهرداد کوهی اصفهانی - ش 
ش 16۰۴ – فرزند 5- مهین مروی - ش ش 7۴3 – همسر متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد. 
شماره : 27559/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه محمدی دارای شناسنامه شماره ۴۴۴ به شرح دادخواست به کالسه ۴712/95 از این دادگاه در 
خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمد محمدی بشناسنامه 3۴ در تاریخ 
95/3/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و ۴ پسر 
و یک دختر 1- نرجس نریمانی دهنوی - ش 28 – همسر 2- فاطمه محمدی - ش ۴۴۴ – فرزند دختر 3- 
یداله محمدی - ش 61  – فرزند پسر ۴- رضا محمدی - ش 36۴3  – فرزند پسر 5- یاسر محمدی - ش 
3۴  – فرزند پسر 6- مهدی محمدی - ش 11237  – فرزند پسر و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
 از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد. 
شماره : 2756۰/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

استاندار کرمان اعالم کرد:

پرداخت 225 میلیارد تومان تسهیالت در کرمان
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حتما بخوانید!
دوستان جدید در خانواده کاله قرمزی

M.Hajian@eskimia.ir
محمدحاجیانسرویس فرهنگ

فیلــم داســتانی »فرشــته زندگــی« یکــی از تولیــدات 
ســینمایی اصفهــان اســت کــه ایــن روزهــا مراحــل پایانــی 

خــود را پشــت ســر می گــذارد. 
ایــن فیلــم بــا اســماعیل  بــا  بــرای آشــنایی بیشــتر 
بــه  فیلــم  ایــن  تهیه کننــده  و  کارگــردان  یعقوبــی، 
ایــن  حاصــل  می خوانیــد  آنچــه  نشســتیم.   گفت وگــو 

گفت وگوست.
    لطفــا ضمــن معرفــی خودتــان، دربــاره شــروع 
ــی«  ــته زندگ ــتانی »فرش ــم داس ــاخت فیل ــد و س پیش تولی

ــد. ــح دهی توضی
ــن 57 و از  ــد بهم ــتم. متول ــی هس ــماعیل یعقوب ــده اس بن
حــدود ســال 82 بــا ســاخت فیلــم داســتانی »شــاگرد اول« 
وارد عرصــه فیلمســازی شــدم و هم اکنــون مدیــر موسســه 

فرهنگــی گل نرگس)عــج( هســتم. 
کار پیش تولیــد و ســاخت پــروژه مذکــور از اســفند 94 
 شــروع و در شــهریورماه 95 تصویربــرداری کلیــد خــورد 

و اکنون پروژه در حال تدوین است.
ــت  ــم صحب ــتان فیل ــران و داس ــل و بازیگ     از عوام

ــد. کنی
عوامــل پشــت صحنــه: تصویربــردار: رضــا ســلطانی، دســتیار 
ــد  ــردار: احم ــی، صداب ــواد ابراهیم ــرداری: محمدج تصویرب
بهــادران، دســتیار  مهــری، دســتیار صدابــردار: محمــد 

ــی. ــوره عبای ــه: منص ــی صحن ــه، منش ــردان: آذر زنگن کارگ
فریبــا  اســحاقی،  فاطمــه  مؤذنــی،  نرگــس  بازیگــران: 
ــی ــادی جالل ــیرانی، ش ــگاه ش ــش، پ ــرا دان ــادی، زه  فره
ــتان  ــن خدادوس ــی، نگی ــعیده میرعبداله ــی، س ــرا کرمان زه
ــه  ــور، آمن ــه علی پ ــی، ریحان ــکا غالم ــازی، ملی ــهین حج ش
ــی  ــدا کریم ــی، ن ــکا فالحت ــژاد، ملی ــه مهدی ن ــی، غزال جالل
ــه صالحــی  محمدجــواد ابراهیمــی، فاطمــه رئیســیان، راحل
ــه  ــدا میررضــی، آیلیــن شــعبان پور، محدث ــی، ن زهــرا روحان
 موســوی، نگیــن کریمــی، ملیــکا ذبیحــی، فرنــوش نــوروزی
کیمیــا خدادوســتان، بهــاره صابــری، زهــرا روحانــی، نازنیــن 

ــور، آســانا آســترکی و ... . پناه پ
 در ایــن کار حــدود چهــل نفــر بازیگــر ایفــای نقــش کردنــد 
ــان موسســه فرهنگــی گل  کــه همگــی بازیگــران از هنرجوی

نرگس)عــج( هســتند.
موضــوع فیلــم، ماجــرای فــداکاری معلمــی اســت کــه 
ــر  ــود را تغیی ــوز خ ــت دانش آم ــود سرنوش ــم خ ــا تصمی ب

می دهــد. داســتان از آنجــا شــروع می شــود کــه روزی 
ــیطان کالس  ــوزان ش ــد و دانش آم ــر کالس نمی آی ــر س دبی
ســرگرم بــازی و نمایــش می شــوند. در همیــن حیــن یکی از 
دانش آمــوزان بــه دفتــر رفتــه و ماجــرا را بــه مدیــر می گویــد. 
توبیــخ  را  ســونیا  نــام  بــه  خاطــی  دانش آمــوز   مدیــر 

می کند. 
همــراه  بــه  او  می شــود کــه  باعــث  موضــوع  همیــن 
دانش آمــوز  آن  از  تالفــی  بــرای  نقشــه ای  دوســتانش 
ــف او  ــل کی ــواد داخ ــا م ــد ت ــند و بخواهن ــوس بکش جاس
ــی از  ــول یک ــن کار، پ ــل از ای ــرا قب ــد ماج ــه از ب ــد ک بگذارن
ــد  ــم می خواه ــر از معل ــود و مدی ــم می ش ــوزان گ دانش آم
ــراج  ــه ســونیا اخ ــرای اینک ــم ب ــد. معل ــا را بگردن ــا کیف ه ت

ــی دارد؛  ــف او برم ــواد را از کی ــراب نشــود، م ــده اش خ و آین
حــل  مســئله  و  نمی گویــد  کــس  هیــچ  بــه   ولــی 

می شود. 
ــه معلمــش  ــه ای ک ــق نام ــان داســتان ســونیا از طری در پای
ــت  ــده و عاقب ــداکاری ش ــن ف ــه ای ــته، متوج ــش نوش برای

ــود. ــم می ش ــز معل ــودش نی خ
    برنامه بعدی شما؟

ــدا  ــد خ ــه امی ــه ب ــت ک ــمتی اس ــریال دوازده قس ــک س ی
ــورد. ــد خ ــد خواه ــده کلی ــال آین س

    کالم آخر
ــان در  ــما و همکارانت ــرای ش ــروزی ب ــت و به آرزوی موفقی

ــن دارم. ــای وط ــه کیمی روزنام

- نشــر قطــره کتــاب »شــغل مــن گدایــی اســت؛ زندگــی در 
ــره  ــی دب ــول و ژان- لوی ــاری روگ ــته ژان- م ــان« نوش  خیاب
را وارد بــازار نشــر کــرده اســت. ایــن کتــاب بــا ترجمــه 
 شــهرزاد سلحشــور و بــا قیمــت ۱۱ هــزار تومــان عرضــه 

می شود.
ــا  ــت: شــکاف های م ــگ و ارشــاد اســالمی گف ــر فرهن - وزی
ــد  ــک تهدی ــوان ی ــه  عن ــق و ب ــی، عمی در حــوزه ســبک زندگ
ــا در  ــت. م ــیب اس ــقف آن آس ــئله و س ــه مس ــت؛ بلک نیس
ــی  ــی فرهنگ ــا فروپاش ــران ی ــی، بح ــد فرهنگ ــه تهدی جامع

ــم. نداری
- زهــرا حســین زاده، نویســنده افغانســتانی، بــا ارزیابــی 
ــای مشــترک  ــت: برنامه ه ــات افغانســتان گف ــت ادبی وضعی
فرهنگــی ایــران و افغانســتان تقریبــا نــو اســت و می توانــد در 

ــت داشــته باشــد. ــر مثب ــده تأثی آین
ــن  ــش« در جدیدتری ــم »مراک ــی فیل ــنواره بین الملل - جش
ــتمی  ــاس کیارس ــرای عب ــتی ب ــزاری اش، بزرگداش دوره برگ

ــا کــرد. برپ
ــه کارگردانــی اکبــر  - نمایــش رادیویــی »بلــوا« ۱5 آذرمــاه ب
زنجان پــور از رادیــو نمایــش پخــش می شــود. احمــد گنجــی 
ــر  ــوکار، اکب ــی، ســینا نیک ــان ابراهیم ــی، عرف محســن بهرام
مالیــی، رضــا عمرانــی، محمــد آقامحمــدی، امیــر زنــده دالن 
محمــد یگانــه، قربــان نجفــی، مونــا صفــی، ســلمان خطــی 
امیرعبــاس توفیقــی، علــی زرینــی و تعــداد دیگــری از 
هنرمنــدان اداره کل هنرهــای نمایشــی رادیــو در آن بــه ایفــای 

نقــش می پردازنــد.
- یــدهللا صمــدی، کارگــردان »شــوق پــرواز«، در ویژه برنامــه ای 
ــون پخــش  ــی از تلویزی ــد شــهید بابای ــه مناســبت تول ــه ب ک
ــرواز«  ــوق پ ــی »ش ــر کس ــت: کمت ــرد و گف ــرکت ک ــد، ش  ش
را ندیــده اســت. خیلــی خــوب اســت ایــن حرف هــا را دکتــر 
علــی  عســکری بشــنوند. اگــر مــن خــوب ســریال ســاختم 
ــاه اســت  ــد م ــن چن ــد. م ــن کار بدهی ــه م ــاز هــم ب خــب ب
منتظــرم تــا ایشــان بــه مــن وقــت بدهــد و دربــاره کار بــا او 

صحبــت کنــم.
ــا  ــه ای در ویرجینی ــوزان مدرس ــن دانش آم ــراض والدی - اعت
منجــر بــه حــذف شــدن »کشــتن مــرغ مقلــد«، رمان مشــهور 
ــت  ــن« از لیس ــری فی ــای هاکلب ــی« و »ماجراه ــر ل »هارپ

ــد. ــی ش ــای درس کتاب ه
- »ســالنامه آمــاری فــروش فیلــم و ســینمای ایــران 
منتشــر  ســینمایی  ســازمان  توســط   »۱۳۶4 ســال   در 

شد.
آســیایی  جوایــز  در  »زاپــاس«  ســینمایی  فیلــم   -
ــزه ــب جای ــه کس ــق ب ــته موف ــن در دو رش ــان چی  رنگین کم

 شد.
- دیــا میــرزا تازه تریــن پســت اینســتاگرام خــود را بــه فیلــم 

ســالم بمبئــی اختصــاص داده اســت.

 بررسی آثار »قنات زارچ« و »آقای بیتی« 

در آنگاه داستان

کیمیای وطن

چهارمیــن برنامــه »آنــگاه داســتان« 
آثــار  بررســی  محوریــت  بــا 
ــای  ــات زارچ« و »آق ــالی »قن ارس
آذرمــاه  روز سه شــنبه ۱۶   بیتــی« 

برگزار می شود. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــان مرکــز  شــهرداری اصفهــان دفتــر تخصصــی ادبیــات و زب
آفرینش هــای ادبــی قلمســتان بــا برگــزاری نشســت »آنــگاه 
ــه  ــه زمین ــرای داســتانخوانی در حوضخان داســتان«، گاهــی ب
الزم بــرای گردهمایــی داستان نویســان جــوان را فراهــم کــرده 
اســت. نخســتین نشســت ایــن برنامــه از ۱۳ مهرمــاه امســال 
ــاعت ۱۶  ــنبه ها س ــار سه ش ــه یک ب ــر دو هفت ــد و ه ــاز ش آغ
ایــن برنامــه بــه صــورت مرتــب در حوضخانــه بــاغ غدیــر در 

حــال برگــزاری اســت. 
ایــده برگــزاری نشســت »آنــگاه داســتان«، فرصــت مناســبی 
ــرکت کنندگان  ــتان و ش ــای قلمس ــردن بچه ه ــع ک ــرای جم ب
ــا بتواننــد داســتان های خــود را در آنجــا  ــوده ت در کارگاه هــا ب
ــه  ــه صــورت دوهفت ــگاه داســتان« ب ــد. برنامــه »آن ــه کنن ارائ
بــه  عالقه منــدان  و  داستان نویســان  حضــور  بــا  یک بــار 
ــه  ــن برنام ــزاری ای ــل برگ ــه دلی ــزار می شــود ک داســتان برگ
ــن اســت کــه افــراد فرصــت  ــار ای ــه یک ب ــه صــورت دوهفت ب
ــته  ــر روی آن را داش ــد ب ــر و نق ــتان های مدنظ ــه داس مطالع

باشــند. 

روند رو به رشد تئاتر معلوالن در ایران
تلویزیــون  و  ســینما  پیشکســوت  بازیگــر  آذر،  منوچهــر 
دارای  توانخــواه  کــودکان  کــه  بدانیــم  بایــد  می گویــد: 
توانمندی هــای بســیاری هســتند و تفــاوت آن هــا بــا دیگــران 
فقــط در نداشــتن بعضــی از اعضــا یــا درک و دریافت هاســت. 
ــق  ــاس عش ــر اس ــت و ب ــودکان اس ــن ک ــق ای ــد عاش خداون
ــر  ــه هن ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرده اســت. وی ب ــق ک ــا را خل آن ه
ــتعدادهای  ــروز اس ــت ب ــزاری در خدم ــوان اب ــه عن ــر ب تئات
کــودکان توانخــواه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه، اظهــار داشــت: 
ــان  ــای درم ــن راه ه ــی از موثرتری ــوان یک ــه عن ــی ب تئاتردرمان
ــد  ــت. وی رون ــرح اس ــا مط ــواه در دنی ــوان و توانخ ــراد نات اف
ــه رشــد دانســت و گفــت:  ــی را رو ب اجــرای طــرح تئاتردرمان
ــی  ــه فزون ــران رو ب ــی در ای ــن روش درمان ــبختانه ای خوش
ــان  ــور آلم ــی از کش ــه به تازگ ــری ک ــی درمانگ ــت و حت اس
ــرده  ــن طــرح را مشــاهده ک ــک ای ــده و از نزدی ــران آم ــه ای ب
بــود، معتقــد بــود کــه ایــن فعالیــت بــا ایــن میــزان قــدرت و 

ــدارد. ــود ن ــورش وج ــمگیر در کش ــی چش بازده

اخبار کوتاه

ــا  گفتــه می شــود مجموعــه کاله قرمــزی در نــوروز 9۶ ب
ــود. ــاخته می ش ــد س ــک هایی جدی عروس

ــه  ــون و صداپیش ــر تلویزی ــی، بازیگ ــا هدایت  محمدرض
پســرعمه زا در مجموعــه کاله قرمــزی، درخصوص ســاخت 
ســری جدیــد کاله قرمــزی گفــت: صحبت هایــی بــرای 

ــای  ــاال آق ــده و احتم ــزی 9۶ ش کاله قرم
طهماســب عروســک جدیــد می ســازد تــا 
بچه هــا در تمریــن روی ایــن عروســک ها 
ــد  ــدا دهن ــت ص ــخصیت و تس ــت ش  تس
انتخــاب  آن هــا  از  یکــی  آخــر  در  و 
ــه  ــه عروســک ها اضاف ــه بقی می شــود و ب

خواهــد شــد. 
ســال ها  ایــن  در  مــا  هدایتــی گفــت:  محمدرضــا 
ــا  ــی از آن ه ــه بعض ــتیم ک ــادی داش ــک های زی عروس
هنــوز هســتند و بعضــی هــم تغییــر کردنــد. هنــوز 
ســاخت کاله قرمــزی شــروع نشــده، فعــال صحبت هــا 

ــیم.  ــاده باش ــی آم ــه قول ــا ب ــده ت ــروع ش ش

ــوان  ــد عن هدایتــی در ادامــه درخصــوص فعالیــت جدی
کــرد: در حــال حاضــر ســر کاری نیســتم. بیشــتر منتظــر 
پــروژه »مــاه تی تــی« آقــای میــر باقــری هســتم. 
قــرارداد بســتم و فکــر می کنــم اواخــر ســال کارم 

ــود.  ــروع ش ش
مجموعــه تلویزیونــی »کاله قرمــزی« کاری 
از گــروه کــودک و نوجــوان شــبکه دو ویــژه 
ــای  ــش برنامه ه ــدول پخ ــال 9۶ در ج س

نــوروزی ایــن شــبکه قــرار گرفــت. 
ــت  ــک هایی اس ــزی« از عروس »کاله قرم
ــیما  ــان س ــل از مخاطب ــد نس ــا چن ــه ب ک
ــات  ــا اتفاق ــاله ب ــه س ــوده و هم ــراه ب هم
ــاوت از  ــا قصــه ای متف ــد ت ــون می آی ــه تلویزی ــازه ای ب ت
ــه  زندگــی عــادی مــردم روایــت کنــد. ایــن مجموعــه ب
ــرای  ــی و اج ــی و کارگردان ــد مدرس ــی حمی تهیه کنندگ
ــیما  ــبکه دو س ــال از ش ــوروز امس ــب، ن ــرج طهماس ای

ــن ــد. خبرآنالی ــد ش ــش خواه پخ

دوستان جدید در خانواده کاله قرمزی
تهیه کننــده ســریال نــوروزی شــبکه اول اظهــار کــرد: 
»علی البــدل« کاری خــوب و حتــی قوی تــر از ســریال 
ــن  ــه ای ــوری در پاســخ ب ــام غف ــت. اله ــت« اس »پایتخ
ــب  ــد رقی ــدل« می توان ــریال »علی الب ــا س ــه آی ــش ک پرس
مجموعــه ســریال های »پایتخــت« باشــد، گفــت: بــه 

همــراه تیمــی کــه پشــت »علی البــدل« 
ــش  ــه ای پی ــه گون ــم ب ــالش کردی ــد، ت بودن
بــه  را  خوبــی  کار  بتوانیــم  کــه  برویــم 
ایــن  بــه  امــا  دهیــم؛  ارائــه  مخاطبــان 
ــد  ــریال می توان ــن س ــا ای ــه آی ــش ک پرس
رقیــب »پایتخــت« باشــد، بایــد مــردم 
پاســخ دهنــد. بــه نظــرم »علی البــدل« 

از ســریال »پایتخــت«  و حتــی قوی تــر  کاری خــوب 
اســت. او بــا بیــان اینکــه ســریال »علی البــدل« هم اکنــون 
مراحــل پایانــی را پشــت ســر می گــذارد، یــادآور شــد: 
مونتــاژ ایــن ســریال در حــال اتمــام اســت و فقــط بخــش 
موســیقی آن باقــی مانــده اســت. بــه مــا ایــن طــور اعــالم 

ــوروز آمــاده کنیــم  ــرای ن ــدل« را ب ــد »علی الب  شــده کــه بای
ــک  ــبکه ی ــی از ش ــه تلویزیون ــن مجموع ــت ای ــرار اس و ق
ــان مراحــل  ــاره مدت زم ــوری درب ســیما پخــش شــود. غف
ــح داد:  ــدل« توضی ــریال »علی الب ــد س ــد و پیش تولی تولی
از ۱5 فروردیــن شــروع شــد، 25  مرحلــه پیش تولیــد 
ــا  ــه ت ــد خــورد ک ــروژه کلی ــاه پ اردیبهشــت م
۱5 شــهریورماه هــم تصویربــرداری ادامــه 
داشــت و بعــد هــم مراحــل مونتــاژ و پایانــی 
ــن مراحــل ــر از ای ــه غی ــا ب ــاز شــد؛ ام  کار آغ

ــم در  ــه ه ــار ماه ــا چه ــه تقریب ــک پروس ی
ــدل«  ــریال »علی الب ــرای س ــته ب ــال گذش س
طــی کــرده بودیــم کــه مربــوط بــه پیــدا کــردن 
لوکیشــن ها می شــد. در واقــع مــا پیــش از آغــاز کار تقریبــا 
ــد انتخــاب  ــط بای ــم و فق ــده بودی ــران را دی ــاط ای ــام نق تم
می کردیــم کــه در نهایــت هــم بــه ایــن خاطــر کــه هــوا رو 
بــه گرمــی بــود، بــا توجــه بــه شــرایط، شــهر همــدان را بــه 

عنــوان بهتریــن گزینــه انتخــاب کردیــم. ایســنا

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد وامالک فریدونشهر
آگهی  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی   
برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   مستقر 

در  اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  

به  نوبت  به منظور اطالع عموم در دو  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر 

فاصله ۱5 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 

داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت 

اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

شماره  اصالحی  رای  و    95/8/8 مورخ  شماره۱۳95۶0۳020۱۳000۶7۶  رای  ۱-برابر 

۱۳95۶0۳020۱۳000727-95/8/۱9   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه 

بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم محمدی فرزند میرزا آقا بشماره شناسنامه 40 صادره ازفریدونشهر  

در یک باب خانه به مساحت 22۱.۱0 مترمربع پالک480 فرعی از 2۳۱ اصلی مفروز و مجزی شده از 

پالک 2 فرعی از 2۳۱ اصلی  واقع در فریدونشهر،وحدت آباد،خیابان معلم ،بن بست شفق  خریداری 

مع الواسطه  از مالک رسمی آقای محمد علی عسکری  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    95/8/۱9-۱۳95۶0۳020۱۳000725 شماره  رای  2-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت دفاع و 

پشتیبانی نیروهای مسلح رده بهره برداری  ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران  فریدونشهر  در  

ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 974/90   مترمربع پالک 45 فرعی از 227 اصلی مفروز و 

مجزی شده از پالک ۱ فرعی از 227اصلی واقع در فریدونشهر، روستای دهسور  خریداری مع الواسطه  

از مالکین رسمی آقایان کریم رحیمی و جواد شیاسی و خدابخش خداپرست محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره95/8/۱9-۱۳95۶0۳020۱۳00072۶   رای  ۳-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای وحید نامداری فرزند حسن بشماره شناسنامه ۳09 

به مساحت ۱90.۳0 مترمربع پالک 50۶  باب مغازه،فوقانی مسکونی   در یک  فریدونشهر  از  صادره 

فرعی از 2۳۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک2 فرعی از 2۳۱ اصلی  واقع درفریدونشهر،وحدت 

آباد،بلوار بسیج ، جنب کوچه اندیشه  خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای نصرت اله نصیری  

محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات     95/8/2۶-۱۳95۶0۳020۱۳000752 رای شماره  4-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شناسنامه  بشماره  حسینعلی  فرزند  میکالنی  رویا  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر 

908 صادره از نجف آباد در چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت ۱74.20 

از 2۳7 اصلی  از پالک۳2۱ فرعی  از 2۳7 اصلی مفروز و مجزی شده  مترمربع پالک2497 فرعی 

واقع درفریدونشهر،خیابان امام ،کوچه هجرت  خریداری از مالک رسمی آقای عباسعلی میکائیلیان 

محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات     95/8/2۶-۱۳95۶0۳020۱۳00075۱ شماره  رای  5-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اکرم میکائیلیان فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 

۱5۱ صادره از فریدونشهر در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت ۱74.20 

مترمربع پالک 2497 فرعی از 2۳7 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳2۱ فرعی از 2۳7 اصلی  

واقع در فریدونشهر،خیابان امام ، کوچه هجرت خریداری از مالک رسمی آقای عباسعلی میکائیلیان 

محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  رای شماره 95/8/2۶-۱۳95۶0۳020۱۳000754    ۶-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شناسنامه  بشماره  فتح  علی  فرزند  رحیمی  مجید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر 

۱2549 صادره از تهران در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 508.50 مترمربع 

پالک 4۶ فرعی از 227 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک۱ فرعی از 227اصلی واقع در فریدونشهر 

علیمراد شیاسی   و  آقایان خداداد  رسمی  مالکین  از  الواسطه   مع  علیا خریداری  دهسور  ،روستای 

محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  هیات  رای شماره 95/8/2۶-۱۳95۶0۳020۱۳00075۳    7-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا رحیمی فرزند علی فتح بشماره شناسنامه ۱085 

صادره از تهران در دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 508.50 مترمربع پالک4۶ 

فرعی از 227 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک۱ فرعی از227اصلی  واقع در فریدونشهر،روستای 

دهسور علیا خریداری مع الواسطه  از مالکین رسمی آقایان خداداد و علیمراد شیاسی  محرز گردیده 

است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره95/8/25-۱۳95۶0۳020۱۳000749   رای  8-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود رحیمی فرزند علی فتح بشماره شناسنامه ۱۶58 

صادره از تهران در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 508.50 مترمربع پالک 4۶ 

فرعی از 227 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱ فرعی از 227اصلی  واقع در فریدونشهر ، روستای 

دهسور علیا خریداری از مالکین رسمی آقایان خداداد و علیمراد شیاسی  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره95/8/25-۱۳95۶0۳020۱۳000748    رای  9-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصور رحیمی فرزند صفدر بشماره شناسنامه 20۳ 

صادره از فریدونشهر در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت ۱87.70 مترمربع 

در  واقع  اصلی   از2۳8  فرعی  پالک۱  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   2۳8 از  فرعی   2۶4۶ پالک 

قلی  رضا  آقای  رسمی  مالک  از  الواسطه   مع  خریداری  پردیس  تیر،کوچه   7 فریدونشهر،خیابان 

مقدسی  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات     95/8/27-۱۳95۶0۳020۱۳0007۶0 شماره  رای  ۱0-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید اصالنی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 57 

صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 2۱8.80 مترمربع پالک 27۳2 فرعی از 2۳8 اصلی 

مفروز و مجزی شده از پالک ۱ فرعی از 2۳8 اصلی واقع در فریدونشهر  خریداری مع الواسطه  از 

مالک رسمی آقای مرتضی اصالنی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    95/9/۱-۱۳95۶0۳020۱۳00078۳ شماره  رای  ۱۱-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روح اله اصالنی فرزند جان محمد بشماره شناسنامه 

۶2 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت ۱7۱.40 مترمربع پالک 27۳۳ فرعی از 2۳8 

اصلی مفروز و مجزی شده از پالک۱فرعی از 2۳8 اصلی  واقع در فریدونشهر،خیابان شریعتی ،کوچه 

شهید احمدی  خریداری مع الواسطه  از مالکین  رسمی آقایان محمد تقی یسلیانی آخوره علیائی و 

فضل اله خوچیانی  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره95/8/29-۱۳95۶0۳020۱۳000780    رای  ۱2-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  دولت جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی وزارت دفاع و 

پشتیبانی نیروهای مسلح رده بهره برداری  ناحیه مقاومت بسیج  سپاه پاسداران فریدونشهر  در 

ششدانگ یک باب  ساختمان  به مساحت ۳۶2.50 مترمربع پالک20 فرعی از 2۶8 اصلی مفروز و 

مجزی شده از پالک2۶8 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای اسالم آباد  خریداری از مالکین  رسمی 

آقایان خلیل شیرازی و حسن یبلوئی و نقدعلی صادقیان  محرز گردیده است.

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات     95/8/2۶-۱۳95۶0۳020۱۳000758 شماره  رای  ۱۳-برابر 

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

االسالم  جدید  سعید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک  ثبت 

مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   ۱45 شناسنامه  بشماره  حسین  علی  فرزند 

۱فرعی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   2۳8 از  فرعی   27۳۱ پالک  مترمربع   ۱72.70

مالکین  از  خریداری  حسینی  شهید  ،کوچه  شریعتی  ،خیابن  فریدونشهر  در  واقع  اصلی    2۳8 از 

گردیده  محرز  موحدی  نورمحمد  و  براتی  دو  هر  جواد  محمد  و  قلی  مرتضی  آقایان   رسمی 

است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات     95/9/۳-۱۳95۶0۳020۱۳00079۳ شماره  رای  ۱4-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید نورانی آخوره سفالئی فرزند محمد باقر بشماره 

شناسنامه ۱۱20025۳54 صادره از داران در یک باب مغازه ،فوقانی مسکونی  به مساحت ۱42.50 مترمربع 

پالک 249 فرعی از 2۳0 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۶۶ فرعی از2۳0 اصلی واقع درفریدونشهر 

 ، وحدت آباد ، خیابان امامزاده مشعلدار علی خریداری از مالک رسمی خانم کبری قاسمی  محرز گردیده

 است.

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

 شد.

تاریخ انتشار نوبت اول :  دوشنبه 95/9/۱5

تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه 95/9/۳0 

محسن مقصودی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

م الف95/۱59 

گفت وگو با اسماعیل یعقوبی، تهیه کننده و کارگردان فیلم داستانی »فرشته زندگی«

داستانی از فداکاری

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم رضوان عباسی  دارای شناسنامه شماره ۱248 به شرح دادخواست به کالسه 4750/95 از این دادگاه در 
خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  اصغر اسکندری نیا  بشناسنامه ۱248 در 
تاریخ 95/8/۱4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و 
یک پسر و ۳ دختر ۱- رضوان عباسی  جزی- ش 40 – همسر متوفی 2- داود اسکندری نیا   - ش 2587 
– فرزند پسر ۳- سمیرا اسکندری نیا  - ش ۶27۳  – فرزند دختر 4- ریحانه اسکندری نیا  - ش ملی 
۱27089298۳  – فرزند دختر 5- راضیه اسکندری نیا  - ش ملی ۱27245597۱  – فرزند دختر و ال غیر اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
 شماره : 275۶۳/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم سمیرا السادات عماد الساداتی  دارای شناسنامه شماره 4780 به شرح دادخواست به کالسه 4780/95 از 
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  سید حسین عماد الساداتی    
بشناسنامه 2۳475 در تاریخ 95/۶/۳0 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به ۳ دختر و 2 پسر ۱- سید مهدی عماد الساداتی  - ش 405۶۳ – فرزند پسر 2- زهرا عماد 
الساداتی     - ش 4۳959 – فرزند دختر ۳- حبیب اله عماد الساداتی    - ش 4۶040 – فرزند پسر 4- زهره 
عماد الساداتی    - ش 4۶7  – فرزند دختر 5- سمیرا السادات عماد الساداتی  - ش ۳848  – فرزند دختر و 
ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 275۶5/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت   
از   4758/95 به کالسه  دادخواست  شرح  به   ۳5۶5 شماره  شناسنامه  دارای  شریعتی   حسین  امیر  آقای 
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  فاطمه سلطان شریعتی    
بشناسنامه 2۱ در تاریخ 95/7/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به همسر و 5 پسر ۱- محمد تقی شریعتی  - ش 48 – همسر متوفی 2- ابوالفضل شریعتی     - ش 

۱۳55  – فرزند پسر ۳- علی اصغر شریعتی     - ش 475۱۱  – فرزند پسر 4- اکبر شریعتی     - ش 
2042  – فرزند پسر 5- امیر حسین شریعتی     - ش ۳5۶5  – فرزند پسر ۶- محمد علی شریعتی     - ش 
۳2۳  – فرزند پسر و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره :275۶۶/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم عفت داوری دولت آبادی  دارای شناسنامه شماره 222 به شرح دادخواست به کالسه 480۱/95 از این شورا 
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  اقدس کثیری دولت آبادی    بشناسنامه 
۱9 در تاریخ 95/۳/۱۳ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
۱- حسین داوری دولت آبادی    -ش  ش ۱92 – همسر متوفی 2- علیرضا داوری دولت آبادی       - ش ش 
27  – فرزند  ۳- نفیسه داوری دولت آبادی       - ش ش ۱۱۳۱ – فرزند 4- عزت داوری -ش  ش 5۶8  – 
فرزند 5- عفت داوری دولت آبادی       - ش ش 222  – فرزند  و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره :275۶2/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای رمضان محبی نیا  دارای شناسنامه شماره ۱۶۱ به شرح دادخواست به کالسه 4794/95 از این شورا در 
خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حاجیه خاتونجان علی رحیمی طالخونچه    
بشناسنامه 29 در تاریخ 95/8/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به ۶ فرزند به نام های ذیل ۱- رمضان محبی نیا  -ش  ش ۱۶۱ – فرزند 2- ابراهیم محبی نیا  - ش 
نیا  -ش  ش  محبی  فاطمه صغرا  فرزند 4-   –  70 نیا - ش ش  محبی  جواهر  فرزند  ۳-   –   ۱8۱ ش 
۳0  – فرزند 5- شهربانو محبی نیا - ش ش 59  – فرزند ۶- مریم محبی نیا  - ش ش ۱89- فرزند و ال 
غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا 
 وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. 
شماره :275۶4/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مرتضی بخشی  دارای شناسنامه شماره ۱2۳5 به شرح دادخواست به کالسه 4۶99/95 از این شورا در 
خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حسین بخشی    بشناسنامه 4050۶ در 
تاریخ 95/7/۱5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 8 فرزند 
و همسر به نام های ذیل ۱- مرتضی بخشی  -ش  ش ۱2۳5 – فرزند 2- علیرضا بخشی         - ش ش 
2509  – فرزند  ۳- طاهره بخشی         - ش ش 2۱92 – فرزند 4- حمیده بخشی  -ش  ش 745  – فرزند 
5- صدیقه بخشی         - ش ش 54552  – فرزند ۶- فریبا بخشی  - ش ش 2۶۶ - فرزند 7- زهرا  
بخشی  - ش ش 52۱7 - فرزند 8- طلعت ملکی دوزیان - ش ش 499۳۶- عیال متوفی 9- محسن  
بخشی  - ش ش 22۳ - فرزند متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره :275۶8/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد حسین خلیلیان دارای شناسنامه شماره 54577 به شرح دادخواست به کالسه 4575/95 از این 
دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمود خلیلیان بشناسنامه 
227۶8 در تاریخ 9۱/۱۱/۱۳  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
زوجه و یک دختر و  4 پسر ۱- احترام خلیلیان - ش ۱2 – زوجه  2- محبوبه خلیلیان - ش 2۳82 – فرزند 
دختر ۳- مسعود خلیلیان - ش 5۱05۳  – فرزند پسر 4- محسن خلیلیان - ش ۱02  – فرزند پسر 5- حسن 
خلیلیان - ش ۶99  – فرزند پسر ۶- محمد حسین خلیلیان - ش 54577 – فرزند پسر و ال غیر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 27552/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد فندرسکی پور دارای شناسنامه شماره 5008 به شرح دادخواست به کالسه 4۶70/95 از این دادگاه در 
خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مهدی فندرسکی پور بشناسنامه 2425۳ در 
تاریخ 95/۱/۳0  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و 2 

دختر و  2 پسر ۱- فخری فندرسکی پور - ش 7۳۳ – فرزند دختر  2- مهر الزمان فندرسکی پور - ش ۱5۱8 – 
فرزند دختر ۳- علی فندرسکی پور - ش 59۶  – فرزند پسر 4- محمد فندرسکی پور - ش 5008  – فرزند پسر 
5- بتول رام پناه - ش ۶۳۶۶  – همسر متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 
یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 27577/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای احمد نصیری دارای شناسنامه شماره 2۳7 به شرح دادخواست به کالسه 4587/95 از این دادگاه در 
خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  علی نصیری بشناسنامه ۱8۱ در تاریخ 
87/9/7  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به زوجه و 5 پسر 
۱- نصرت عباسی فرد - ش ۶ – زوجه متوفی  2- مهدی نصیری  - ش 8 – فرزند پسر ۳- عباس نصیری  
- ش ۶ – فرزند پسر 4- رضا  نصیری  - ش ۶ – فرزند پسر 5- محمود  نصیری  - ش 2۳8 – فرزند پسر 
۶- احمد  نصیری  - ش 2۳7 – فرزند پسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 
پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 2755۱/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد حسین اصفهانیان دارای شناسنامه شماره 4۶445 به شرح دادخواست به کالسه 4۶۳0/95 از این 
دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمد علی اصفهانیان بشناسنامه 
2۶۶۶۳ در تاریخ 95/7/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به همسر و ۳ پسر و 2 دختر ۱- شهین صمد زاده - ش 4۳2 – همسر متوفی  2- مجید اصفهانیان  - ش 
502 – فرزند پسر ۳- محمد حسین اصفهانیان  - ش 4۶445 – فرزند پسر 4- مینا اصفهانیان    - ش ۱508 
– فرزند دختر 5- محمد اصفهانیان    - ش 22۶۶ – فرزند پسر ۶- زهرا اصفهانیان    - ش 2۱9۶۳ – فرزند 
دختر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 2700۳/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

»علی البدل« قوی تر از »پایتخت« است
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حتما بخوانید!

قوچان نژاد، مدعی جدید آقای گلی هلند دوشنبه  15  آذرماه   61395
ـــمـــاره  311 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

اخباری می تواند به فوتبال اروپا برود
مربــی دروازه بان های تراکتورســازی 
ــاری  ــا اخب ــاد دارد محمدرض اعتق
می توانــد روزهــای خوبی را ســپری 
کنــد. روی تــاوارس گفــت: ما 3 
دروازه بان مطمئن در تراکتورســازی 
داریــم. مــن می توانــم اخبــاری 
ــان  ــه دروازه ب ــم ک ــال بزن را مث
ــا  ــد در اروپ ــود و می توان ــوب می ش ــا محس ــم م ــی تی اصل
ــه ای  ــخصیت و حرف ــن باش ــک بازیک ــون ی ــد؛ چ ــازی کن ب
اســت و همیشــه می دانــد کــه چگونــه زندگــی کنــد و اهــداف 
خوبــی بــرای خــود در نظــر گرفتــه اســت. مــن بــا دروازه بانــان 
ــاری را هــم  ــوان اخب ــدم می ت ــا کار کــردم و معتق ــزرگ دنی ب
بــه  و  گرفــت  نظــر  در  بــزرگ  دروازه بانــان  ایــن  جــزو 
توانایی هــای او ایمــان دارم. بــدون شــک از او رضایــت کاملــی 
ــی اســت  ــد و بازیکن ــه نحــو احســن کار می کن دارم؛ چــون ب
ــن  ــی لیاقــت ای ــن بازیکن ــد. چنی ــاش می کن ــه هــر روز ت  ک
را دارد کــه بازیکــن فیکــس باشــد. هــر کســی بــا تمــام وجود 
بــرای کار خــود وقــت بگــذارد، بــه  طــور حتــم خــدا هــم بــه او 
کمــک می کنــد. بــا حــرف زدن نمی تــوان موفــق شــد؛ چــون 
بســیاری هســتند کــه فقــط حــرف می زننــد، ولــی هیچ وقــت 
ــرای  ــد ب ــس بای ــد. پ ــدا نمی کنن ــت پی ــت دس ــه موفقی ب
ــرای  ــی ب ــاری هــم تــاش خوب موفقیــت تــاش کــرد و اخب

رسیدن به خواسته هایش دارد.

 انصراف الهه احمدی 

از مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا
ــدازی  ــه قصــد شــرکت در رقابت هــای تیران ــه احمــدی ک اله
قهرمانــی آســیا در تهــران را داشــت، دیــروز از حضــور در 
رقابت هــا انصــراف داد. او دربــاره دلیــل شــرکت نکردنــش در 
ایــن مســابقات گفــت: علــت غیبتــم در رقابت هــا، اســتراحت 

اســت. 
در ایــن دوره از مســابقات بــه جــز ایــران، 14 کشــور آســیایی 
ــن ــوان، ژاپ ــتان، تای ــد، مغولس ــزی، تایلن ــر، مال ــت، قط  کوی

چیــن، بنــگادش، پاکســتان، هند، قرقیزســتان، تاجیکســتان 
و قزاقســتان حضــور دارنــد.

بیرانوند برابر پدیده هم بازی نمی کند
 علیرضــا بیرانونــد، دروازه بــان تیــم فوتبــال پرســپولیس 
بــه دلیــل آســیب دیدگی برابــر پدیــده نمی توانــد بــازی 
ــود  ــری از ع ــور جلوگی ــه منظ ــم ب ــن تصمی ــه ای ــد. البت کن
ــا او  ــده ت ــه ش ــان گرفت ــن دروازه ب ــیب دیدگی ای ــاره آس دوب
ــد منتظــر  ــه بای ــردد. البت ــگ بازگ ــه لی ــل ب ــا ســامتی کام ب
ــر ذوب آهــن می رســد  ــدار براب ــه دی ــد ب ــا بیرانون ــه آی ــد ک مان

ــر؟ ــا خی ی

 مخالفت بی سوادها با آدیداس
ــادی  ــازمان اقتص ــت س سرپرس
ــال  ــیون فوتب ــی فدراس و بازاریاب
گفــت: عــده ای زور خــود را می زنند 
کــه هــر طــور شــده بــا ورود 
ــوالت  ــاخت محص ــوژی س تکنول
ــت  ــران مخالف ــه ای ــداس ب آدی
کننــد و از علــم الزم بــرای تحلیل 

موضوع برخوردار نیستند. 
ــه پــس  ــی ک ــارات متفاوت ــه اظه ــی در واکنــش ب ــر عابدین امی
از جلســه مســئوالن فدراســیون فوتبــال بــا مســئوالن شــرکت 
ــال  ــی انتق ــه و برخ ــورت گرفت ــداس ص ــی آدی ــه ورزش البس
تکنولــوژی ســاخت ایــن شــرکت بــه ایــران را مــورد انتقــاد قرار 
ــد  ــد و نمی توانن ــواد ندارن ــا س ــرد: بعضی ه ــار ک ــد، اظه دادن
تجزیــه و تحلیــل کننــد. حــرف مــا انتقــال تکنولــوژی ســاخت 
آدیــداس بــه ایــران بــود. وقتــی پارچــه ای را می خریــم، بایــد 
سیســتم الزم بــرای تشــخیص اســتاندارد پارچــه وجــود داشــته 
ــه  ــن پارچ ــه ای ــم ک ــخیص دهی ــم تش ــی بتوانی ــد؛ یعن باش
ــم فقــط تحــت لیســانس  ــه. مــا نمی خواهی ــا ن ــو اســت ی نان
آدیــداس کار کنیــم. از آن هــا خواســته ایم کــه ناظــر یــا 
کارشناســی را در نظــر بگیرنــد کــه ماننــد همــه جــای دنیــا بــر 

ــد. ــدات نظــارت کن تولی
 سرپرســت ســازمان اقتصــادی و بازاریابــی فدراســیون فوتبــال 
ــری  ــرای اسپانس ــداس ب ــرکت آدی ــا ش ــا ب ــه آی ــاره اینک درب
ــت:  ــد، گف ــق دســت یافتن ــه تواف ــران ب ــال ای ــی فوتب ــم مل تی
ــکل  ــق پروت ــد و طب ــود را دارن ــنت خ ــم و س ــرها رس اسپانس
ــات  ــد جزئی ــد می توانن ــت یافتن ــق دس ــه تواف ــه ب ــی ک  زمان

را بیان کنند. ما هنوز درگیر کلیات هستیم.

دربی خوزستان در ورزشگاه خالی
ــگاه  ــر در ورزش ــگ برت ــتانی های لی ــی خوزس ــت درب ــرار اس ق
ــتقال  ــازی اس ــات ب ــود. اتفاق ــام ش ــواز انج ــر اه ــی غدی خال
ــم خوزســتانی از  ــا تی ــث شــد ت خوزســتان و پرســپولیس باع

ــا تماشــاگر محــروم شــود.  ــازی ب ســه ب
ــت  ــن محرومی ــه ای ــن جلس ــیاه جامگان اولی ــا س ــازی ب در ب
انجــام شــد و روز جمعــه دومیــن جلســه محرومیــت ایــن تیــم 
خواهــد بــود؛ روزی کــه اســتقال خوزســتان بایــد در ورزشــگاه 
غدیــر بــه مصــاف فــوالد خوزســتان بــرود و نبــرد برزیلی هــای 
ایــران در مهــد فوتبــال ایــران انجــام بشــود؛ دیــداری کــه شــاید 
ــازی  نبــود تماشــاگر در آن بســیاری از حساســیت و هیجــان ب
ــا تماشــاگر انجــام می شــد  را بگیــرد. شــاید اگــر ایــن بــازی ب

می توانســت یــک روز پرفــروغ در فوتبــال خوزســتان بــه وجــود 
بیاورد. 

ــرد  ــرار می گی ــر ق ــد نظ ــورد تجدی ــن رأی م ــا ای ــد آی ــد دی بای
ــی از  ــگاه خال ــان ورزش ــران در هم ــای ای ــی برزیلی ه ــا درب ی

تماشــاچی غدیــر برگــزار می شــود؟
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یکــی از مهم تریــن بازی هــای فوتبــال جهــان، بــدون برنــده 
بــه پایــان رســید. بعدازظهــر شــنبه بارســلونا، میزبــان رئــال 
مادریــد در دیــدار الکاســیکو بــود و در انتهــای ایــن دیــدار دو 
تیــم بــه نتیجــه تســاوی 1 بــر 1 رضایــت دادنــد تــا دیــداری 
کــه بــه عصــاره فوتبــال جهــان معــروف اســت، رنــگ برنــده 
ــرای  ــن تســاوی ب ــت ای ــد گف ــه بای ــد. البت ــه خــود نبین را ب
ــان  ــلونای میزب ــرای بارس ــت و ب ــرد را داش ــم ب ــال حک  رئ
حکــم باخــت. هــر چنــد ایــن نتیجــه طرفــداران ایــن دو تیــم 
را خوشــحال نکــرد، امــا دوســتداران فوتبــال، شــاهد فوتبالی 

بــه شــدت مــدرن و شــطرنج گونه از ایــن دو تیــم بودنــد.
    چالش میانه زمین

بارســا در غیــاب اینیســتا کــه بــه دلیــل مصدومیــت 
نمی توانســت از ابتــدا بــازی کنــد، تقریبــا نیمــه اول را تمــام 
ــه  ــه زمیــن ب ــود. میان ــه رئالی هــا واگــذار کــرده ب و کمــال ب
شــدت در اختیــار ایســکو و مودریــچ بــود و ایــن دو بازیکــن 
ســلطان بامنــازع نیمــه اول بودنــد. بارســایی ها خیلــی 
ــتند دروازه  ــه اول توانس ــه در نیم ــد ک ــانس بودن ــوش ش خ

ــد.  ــه دارن خــود را بســته نگ

ــازی حاضــر  ــا لشــکری از مصدومــان در ایــن ب ــال کــه ب رئ
شــده بــود، در غیــاب گــرت بیــل، تونــی کــروس و کاســیمیرو 
ــار بگیــرد  ــه زمیــن را در اختی ــود میان ــی توانســته ب ــه خوب ب
ــال  ــت، رئ ــور داش ــن حض ــل در زمی ــرت بی ــر گ ــاید اگ و ش
می توانســت در همــان نیمــه اول، کار بارســا را یکســره کنــد. 
امــا در دقیقــه 60 بــازی دو اتفاق مهــم رخ داد؛ ورود اینیســتا 
بــه زمیــن همــراه شــد بــا خــروج ایســکو؛ دو تعویضــی کــه 

بــه شــدت ورق را بــه ســمت بارســا برگردانــد. 
رئــال در دقیقــه 53 برخــاف جهــت بــازی و در یــک ضربــه 
ــز  ــه نی ــرد. انریک ــت ک ــازی را دریاف ــتگاهی، گل اول ب ایس
ــی اینیســتا را وارد زمیــن  ــات بیشــتر در خــط میان ــرای ثب ب
ــیمیرو  ــتا، کاس ــار اینیس ــرای مه ــدان ب ــو زی ــرد. از آن س  ک
از  به تازگــی  امــا کاســیمیرو کــه  زمیــن کــرد؛  وارد  را 
مصدومیــت رهایــی یافتــه، اصــا در حــد و انــدازه نــام خــود 
ــود  ــردرگم ب ــازی س ــه 80 ب ــا دقیق ــا ت ــد و تقریب ــر نش  ظاه
و همیــن بهتریــن فرصــت بــرای بارســا بــود تــا چنــد 
ــد کاســیمیرو در  ــد. هــر چن ــاک ایجــاد کن ــت خطرن موقعی
دقایــق آخــر عالــی ظاهــر شــد و حتــی یــک تــوپ را از روی 
خــط دروازه برگشــت داد، امــا رئــال خوش شــانس بــود کــه 

ــرد. ــت نک ــای بیشــتری دریاف ــق گل ه ــان دقای در هم

    آردا - آسانسیو
ــه روز  ــا را ک ــم بنزم ــدان، کری ــازی زی ــا 80 ب ــق 70 ت در دقای
 خوبــی را ســپری نمی کــرد، بیــرون کشــید و آسانســیو 
را بــه زمیــن فرســتاد. از آن ســو یــک دقیقــه بعد انریکــه آردا 
تــوران را بــه جــای گومــس بــه زمیــن فرســتاد. همیــن دو 
تعویــض و البتــه ورود مارســلو دیــاز، جریــان بــازی را کامــا 
بــه ســود رئالی هــا عــوض کــرد و نتیجــه آن، گل دقیقــه 90 

رامــوس بــود کــه آب ســردی بــود بــر پیکــره بارســا.

     مسی – رونالدو
ــی  ــط مس ــازی متوس ــر، ب ــیکو اخی ــب الکاس ــه جال نکت
ــن  ــک از بهتری ــدون ش ــه ب ــی ک ــود؛ دو بازیکن ــدو ب و رونال
بازیکنــان تاریــخ فوتبــال هســتند. البتــه رونالــدو، روز بهتری 
ــاع  ــرد و حســابی خــط دف ــه مســی ســپری ک را نســبت ب
ــه روی  ــه ک ــک صحن ــز ی ــه ج ــی ب ــا را آزار داد و مس بارس
ــد، نتوانســت کار خاصــی  ــه دســت آم ــت اینیســتا ب  خاقی

را در میدان انجام دهد.

تحلیل الکالسیکو

شطرنج در زمین فوتبال

هــزار   50 جریمــه  از  پرســپولیس  باشــگاه  سرپرســت 
فرانکــی ایــن باشــگاه از ســوی فدراســیون بین المللــی 
ــه دریافــت پیشــنهاد از یــک تیــم چینــی  فوتبــال خبــر و ب
ــر  ــع سرخپوشــان واکنــش نشــان داد. علی اکب ــرای مداف ب
طاهــری بــه هزینــه اردوی سرخپوشــان در امــارات پرداخــت 

ــه  ــه ب ــی ک ــزار درهم ــغ 198 ه ــت: مبل و گف
آن اشــاره شــده از ســوی باشــگاه در اختیــار 
سرپرســت کاروان تیــم گذاشــته شــد تــا 
ــی و  ــول توجیب ــوان پ ــه عن ــی از آن ب بخش
ــود. وی  ــت ش ــان پرداخ ــه بازیکن ــاداش ب پ
ــرای  ــگاه ب ــن باش ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
امــارات  در  آماده ســازی  اردوی  برپایــی 

ــش از  ــه پی ــور ک ــت: همان ط ــه ای نداشــته، گف ــچ هزین هی
ایــن نیــز گفتــه ام مــا تنهــا هزینــه بلیــت و ویــزا را متقبــل 
ــی  ــده پول ــته ایم. باقی مان ــری نداش ــه دیگ ــدیم و هزین ش
ــگاه  ــه باش ــز، ب ــود نی ــت کاروان ب ــار سرپرس ــه در اختی ک
بازگردانــده شــده کــه اســنادش موجــود اســت. سرپرســت 

باشــگاه پرســپولیس خاطرنشــان کــرد: اگــر از باشــگاه 
ــد  ــد ش ــخص خواه ــود مش ــه ش ــتعام گرفت ــان اس ایرانی
ــرای ایــن اردو نداشــته  کــه پرســپولیس هیــچ هزینــه ای ب
اســت. وقتــی ایــن راهــکار بــرای مشــخص شــدن وضعیــت 
ــت.  ــوان دروغ گف ــر نمی ت ــود دارد، دیگ ــگاه وج ــه باش هزین
ــرح  ــه مط ــش ب ــری در واکن ــر طاه علی اکب
ــر دریافــت پیشــنهاد  ــی ب ــری مبن شــدن خب
ــد  ــال محم ــرای انتق ــی ب ــم چین ــک تی از ی
انصــاری گفــت: فعــا هیــچ برنامــه ای بــرای 
ایــن انتقــال نداریــم. سرپرســت باشــگاه 
ــدی  ــده جدی ــا پرون ــه ب ــپولیس در رابط پرس
کــه به دلیــل انتقــال محمدرضــا خلعتبــری از 
عجمــان امــارات بــه پرســپولیس در فیفــا بــاز شــده، گفــت: 
فیفــا از پرســپولیس بــه علــت رعایــت نکــردن اصــول نقــل 
و انتقــاالت شــکایت کــرده اســت؛ چــرا کــه ایــن انتقــال در 
ــل  ــن دلی ــه همی ــده و ب ــام نش ــی انج ــرر و قانون ــان مق زم
باشــگاه پرســپولیس 50 هــزار فرانــک جریمــه شــده اســت.

فیفا پرسپولیس را ۵۰ هزار فرانک جریمه کرد
کــه  گلــی  دو  بــا  ایرانــی  ملی پــوش  مهاجــم 
رســاند  ثمــر  بــه  هیرنفیــن  بــرای   شنبه شــب 
ــد  ــر هلن ــگ برت ــی لی ــای گل ــد آق ــی جدی ــه مدع ب
ــن  ــه هیرنفی ــارج از خان ــدال خ ــد. در ج ــل ش تبدی
ــا دبــل 7 دقیقــه ای  ــژاد ب ــر ایگلــز رضــا قوچان ن براب

ــری 1-3  ــه برت خــود موفــق شــد زمین
تیمــش را فراهــم و بــار دیگــر هیرنفین 
ــدول  ــر ج ــم برت ــار تی ــع چه ــه جم را ب
ــه  ــی ک ــد؛ درخشش ــدی بازگردان رده بن
ــار  ــی ب ــن مهاجــم ایران باعــث شــد ای
دیگــر بــه ســتاره تیمــش تبدیــل و بــر 
میــزان محبوبیتــش افــزوده شــود. 

ــی در  ــای گوچ ــداد گل ه ــب، تع ــا دو گل شنبه ش ب
ــن  ــا ای ــا نه تنه ــید ت ــدد 7 رس ــه ع ــل ب ــن فص ای
 ســتاره ایرانــی عنــوان برتریــن گلــزن تیمــش 
را بــه دســت بیــاورد، بلکــه بــه مدعــی جدیــد کســب 

آقــای گلــی اردیویســه هلنــد نیــز تبدیــل شــود. 

بــا  دو گل  تنهــا  شــرایط  ایــن  بــا  قوچان نــژاد 
ــه  ــد فاصل ــان هلن صدرنشــین جــدول بهتریــن گلزن
دارد و ایــن می توانــد بهتریــن فرصــت بــرای او 
ــر  ــد را رؤیایی ت ــش در هلن ــای خوب ــا روزه ــد ت باش
ــم  ــازی از چش ــن ب ــی در ای ــش گوچ ــد. درخش کن
رســانه های هلنــدی هــم دور نمانــد 
ــه بســیاری از ســایت های  ــی ک ــا جای ت
ــای  ــاب گلزنی ه ــری در بازت ــر خب معتب
ــه عنــوان  ــژاد از ایــن بازیکــن ب قوچان ن
ــوش  ــناس و باه ــی چارچوب ش مهاجم
یــاد کردنــد کــه از هیــچ فرصتــی بــرای 

گلزنــی نمی گــذرد. 
ــدای  ــی کاندی ــال گوچ ــه ب ــایت ووت ــزارش س در گ
ــه  ــان هفت ــن بازیکن ــع بهتری ــن در جم ــرار گرفت ق
 جــاری هلنــد معرفــی شــد تــا ایــن شــانس 
را داشــته باشــد بــرای اولیــن بــار در تیــم منتخــب 

هفتــه هلنــد قــرار بگیــرد.

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهرا پور اعتدال دارای شناسنامه شماره 973  به شرح دادخواست به کاسه 4617/95 از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  ابوالقاسم پور اعتدال بشناسنامه 28078  در 

تاریخ 95/7/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر 

و 2 دختر 1- محسن پور اعتدال - ش 41649 – فرزند پسر 2- زهرا پور اعتدال  - ش 973 – فرزند دختر 

3- زهره پور اعتدال    - ش 41810 – فرزند دختر و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

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

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

شماره : 27009/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حسین حمزه دارای شناسنامه شماره 1042  به شرح دادخواست به کاسه 4625/95 از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  عزیز اله حمزه حسین آبادی بشناسنامه 

457  در تاریخ 95/7/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

پسر 2- حسن حمزه  فرزند   – آبادی - ش 751  ابراهیم حمزه حسین   -1 پسر  و 3  دختر  و 2  به همسر 

زهرا حمزه  پسر 4-  فرزند   – پسر 3- حسین حمزه    - ش 1042  فرزند   – آبادی  - ش 839  حسین 

فرزند دختر   – آبادی  - ش 19064  زهره حمزه حسین  فرزند دختر 5-   – آبادی  - ش 18586  حسین 

مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  غیر  ال  و  متوفی  – همسر  آبادی  - ش 67  قدیری حسین  6- صدیقه 

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

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

 شد.

 شماره : 27004/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

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

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

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

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 

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

است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع 

عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت 

متقاضیان 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 اسناد 

مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

فرزند  نجیمی  مجید  آقای  پرونده 1392114402018000942  رای شماره 139460302018005878 کاسه  برابر 

رضا بشماره شناسنامه 996 صادره از دولت آباد   نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  176 متر مربع 

احداثی بر روی قسمتی از پاک 45  اصلی واقع در  خورزوق  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی 

خانم صغری شاه محمدی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/09/30

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/845/الف/م به تاریخ 95/09/09

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان : احمد براتی دولت آبادی و غامحسین صفائی پور  دادخواستی به طرفیت خوانده : غامحسین صفائی 

پور و مهدی فتحیان و احمد براتی دولت آبادی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید و اعسار از 

پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظر خواهی و مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و 

به کاسه پرونده 9009983751400501 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/10/19 و ساعت 12:00 تعیین 

شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 

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

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

 خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت مقرر فوق جهت ماحظه نظریه کارشناسی حاضر 

گردد. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/849/م الف به تاریخ 95/09/13

احضار متهم
در پرونده کاسه 9509983752401141 این شعبه محسن جباری به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار 

گرفته است . با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای 

عمومی و انقاب در امور کیفری به نامبرده اباغ می گردد تا ظرف مهلت سی روز از انتشار این آگهی جهت دفاع 

از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم  حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

بعمل خواهد آمد.

دفتر  شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/850/م الف به تاریخ  95/09/13

آگهی حصر وراثت
آقای امیر حسین منصوری دارای شناسنامه شماره 6600021470 به شرح دادخواست به کاسه 580/95 ش 

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

منصوری  بشناسنامه 130 در تاریخ 1394/06/09  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:1- فاطمه محرابی حبیب آبادی فرزند عباسعلی  ش.ش 6172 )همسر متوفی( )2(

عفت طالبی حبیب آبادی فرزند نصراله ش.ش 3827 )مادر متوفی(  )3( امیر حسین منصوری حبیب آبادی 

فرزند محمد علی ش.ش 6600021470 )فرزند متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 

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

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/853/م الف به تاریخ 95/09/14

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام ونام خانوادگی: 1- علی موسوی 2- فاطمه موسوی 3- محمود موسوی    نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی :موسسه مالی اعتباری عسکریه با وکالت 

یاسر شیروانی زاده نشانی محل اقامت: اصفهان – خیابان شیخ صدوق شمالی سه راه مفید –موسسه اعتباری 

عسکریه – طبقه چهارم  محکوم به:به موجب رای شماره 937 تاریخ95/6/1 حوزه 32  ش شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیها محکومند است به:)محکومیت تضامنی (پرداخت مبلغ 

46/871/743 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/9/1 لغایت زمان وصول روز شمار 

به مبلغ 43/780 ریال و مبلغ 730/570 ریال بابت هزینه دادرسی بالسویه بطور یک سوم دینی هر خوانده به 

انضمام هزینه نشر آگهی تا احتساب مرحله اجرا با احتساب نیم عشر دولتی .ماده 34 قانون اجرای احکام: 

همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 

بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 

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

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

شماره27028/ م الف دفتر شعبه32 مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: غامرضا      نام خانوادگی: ترکیان   نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 

محکوم له: نام:علیرضا      نام خانوادگی:شریفی نشانی محل اقامت: اصفهان – جابر خ عارف کوچه گل ریز  

نبش کوچه طبقه چهارم محکوم به:به موجب رای شماره 94401295 تاریخ95/5/3 حوزه 14 شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ نود میلیون ریال وجه چک 

به عهده بانک ملی شماره 9233/548742 و مبلغ یکصد و هفتاد و چهار هزار تومان بابت هزینه دادرسی و هزینه 

نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید چک 94/7/15 در حق محکوم له و نیم 

عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف 

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

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

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

شماره27037/ م الف دفتر شعبه14 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی: 1- غامرضا خرمی 2- حسین حسین پور  نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمود     نام خانوادگی:زارع    نشانی محل اقامت: فاورجان دارگان خ 

روبروی دهیاری منزل شخصی محکوم به:به موجب رای شماره 1165 تاریخ95/6/31 حوزه 9 شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:محکومیت خواندگان به صورت تضامنی 

به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه 

دادرسی و هزینه نشر آگهی تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 671641 مورخ 95/2/30 

تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 

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

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

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

تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره27032/ م الف دفتر شعبه9 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 9300105 
تمامت ششدانگ یکقطعه زمین به پاک ثبتی 581/21145 واقع در فوالدشهر بخش نه ثبت اصفهان به مساحت 

396 متر مربع که طبق اعام دفتر اماک در صفحه 8 دفتر 414 اماک بنام دولت جمهوری اسامی ایران 

بنمایندگی شرکت عمران فوالدشهر بشماره 675891 سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد به آدرس فوالدشهر 

بلوار آیت اله خامنه ای بعد از خیابان ولی عصر )عج( پاک 4/10 که حدود و مشخصات آن عبارت است از شماال 

بطول 24 متر خط مفروض است به پیاده رو و خیابان شرقا بطول 16/50 متر خط مفروض است به پاک 20550 

فرعی جنوبا بطول 24 مترخط مفروض است به پاک 20550 فرعی غربا بطول 16/50 متر خط مفروض است به 

پیاده رو و حقوق ارتفاقی له و علیه ندارد و طبق اعام کارشناسان رسمی دادگستری مورد مزایده در حال حاضر 

بصورت یک قطعه زمین بمساحت 396 متر مربع عرصه و فاقد اعیانی است که طبق اعام شرکت عمران سطع 

اشغال پاک مذکور 100 درصد و حداکثر تراکم مجاز ساختمان 400 درصد و با کاربری تجاری تعریف گردیده است 

ملکی دولت جمهوری اسامی ایران بنمایندگی شرکت عمران فوالدشهر که طبق سند رهنی شماره 48928-

92/12/19 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 141 فوالدشهر در رهن بانک صادرات اصفهان قرار گرفته است از 

ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخه 95/11/2 در محل اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان واقع در خیابان فردوسی 

بلوار کارگر به مزایده گذارده می شود و مزایده از مبلغ پایه 6/732/000/000 ریال )شش میلیارد و هفتصد و سی 

و دو میلیون ریال ( قیمت ارزیابی شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری شروع و به هرکس خریدار باشد به 

باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 

و حق بیمه و غیره در صورتیکه مورد مزایده دارای آن باشد تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 

یا نشده باشد به عهده برنده مزایده می باشد ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 

بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد این آگهی در یک نوبت در روزنامه کیمیای 

 وطن چاپ اصفهان در تاریخ 95/9/15 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 

می گردد./ 

تاریخ انتشار:95/9/15

تاریخ مزایده :95/11/2 

شماره :666/م الف 

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان اکبر پور مقدم

  آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 9300106 
تمامت ششدانگ یکقطعه زمین به پاک ثبتی 581/21144 واقع در فوالدشهر بخش نه ثبت اصفهان به مساحت 

1725/59 متر مربع که طبق اعام دفتر اماک در صفحه 5 دفتر 414 اماک بنام دولت جمهوری اسامی ایران 

بنمایندگی شرکت عمران فوالدشهر بشماره 675890 سابقه ثبت و صدور سند مالکیت دارد به آدرس فوالدشهر 

خیابان  آیت اله خامنه ای نبش بلوار ولی عصر )عج( پاک 419 که حدود و مشخصات آن عبارت است از شماال 

بطول 60 متر خط مفروض است به پاک 20550 فرعی شرقا بطول 28/89 متر خط مفروض است   به پیاده رو 

و خیابان جنوبا به طول 60 متر خط و مفروض است به پیاده رو غربا بطول 62 /28 متر خط مفروض است به 

پیاده رو و خیابان و حقوق ارتفاقی له و علیه ندارد و طبق اعام کارشناسان رسمی دادگستری مورد مزایده در حال 

حاضر بصورت یک قطعه زمین بمساحت 1725/59 متر مربع عرصه و فاقد اعیانی است که طبق اعام شرکت 

عمران با کاربری تجاری و خدماتی تعریف گردیده است ملکی دولت جمهوری اسامی ایران به نمایندگی شرکت 

عمران فوالدشهر که طبق سند رهنی شماره 46654-92/7/6  تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 141 فوالدشهر 

در رهن بانک صادرات اصفهان قرار گرفته است از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخه 95/11/2 در محل اداره ثبت 

اسناد و اماک فاورجان واقع در خیابان فردوسی بلوار کارگر به مزایده گذارده می شود و مزایده از مبلغ پایه 

25/021/055/000 ریال )بیست و پنج میلیارد و بیست و یک میلیون و پنجاه و پنج هزار ریال  ( قیمت ارزیابی 

شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 

خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و حق بیمه و غیره در صورتیکه مورد 

مزایده دارای آن باشد تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 

از  فوق  های  هزینه  بابت  پرداختی  وجوه  مازاد  وجود  صورت  در  مزایده  از  پس  آنکه  ضمن  باشد  می 

چاپ  وطن  کیمیای  روزنامه  در  نوبت  یک  در  آگهی  این  گردد  می  مسترد  مزایده  برنده  به  مازاد  محل 

موکول  بعد  روز  به  مزایده  روز  تعطیلی  صورت  در  و  گردد  می  منتشر  و  درج   95/9/15 تاریخ  در   اصفهان 

می گردد./ 

تاریخ انتشار:95/9/15

تاریخ مزایده :95/11/2 

شماره :667/م الف 

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان اکبر پور مقدم

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 139304002120000049/1
تاریخ صدور:1395/08/16 بدینوسیله  اباغیه:139505102120000337  بایگانی پرونده :9300084 شماره  شماره 

به آقایان و خانمها حمید رضا و محمد و شیرین و مهناز همگی امینی وراث مرحوم عبدالعلی امینی بدهکاران 

پرونده کاسه139304002120000049/1 که برابر گزارش مامور اباغ واقعی در آدرس زازران شرکت گاز کوچه شهید 

رهنی شماره 83/5/18-60513  اسناد  برابر  می گردد که  اباغ  است  نگردیده  مسیر  بشما  امینی  رضا  محمد 

فاورجان  بانک کشاورزی  و  شما  بین  قهدریجان   157 رسمی  اسناد  دفتر  تنظیمی   83/12/25-60729 و 

بابت اصل و مبلغ 43/938/876 ریال سود و مبلغ 6/742/945 ریال خسارت  مبلغ 404/175/644 ریال 

باشید که  بدهکار می  الوکاله متعلقه  ریال و حق  بمبلغ 243/612  روزانه  و دیر کرد  تاریخ 93/7/5  تا  تاخیر 

بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار در خواست  صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و 

نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما  آئین  لذا طبق ماده 18/19  باشد  این اجراء مطرح می  بکاسه فوق در 

روزنامه  در  نوبت  یک  فقط  است  اجرائیه محسوب  اباغ  تاریخ  آگهی که  این  انتشار  تاریخ  از  می گردد  اباغ 

کیمیای وطن چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

خواهد  تعقیب  شما  علیه  مقررات  طبق  اجرائی   عملیات  دیگری  آگهی  انتشار  بدون  صورت  این  غیر  در   و 

شد. 

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی فاورجان اکبر پور مقدم

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون آقای حسن عرق چینی  فرزند حبیب اله  مالک ششدانگ پاک 11515/472  واقع در بخش 5 ثبت 

مالکیت  رسما گواهی شده مدعی شده که سند  امضا شهود  و  هویت  استشهاد محلی که  تسلیم  با  اصفهان 

نامبرده ثبت و سند به شماره  بنام  ششدانگ پاک مزبور که در صفحه 435 دفتر 413 ذیل ثبت 85047  

مسلسل 0250092-الف /88 صادر و تسلیم گردیده است  و اعام نموده بعلت جابجائی مفقود شده ودرخواست 

صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که 

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

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

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

مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 27017/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پاک 11549/95 مجزی شده از 5 فرعی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام اکبر رنجبر و غیره فرزند محمد علی   در جریان ثبت است و رای شماره 

طرف  از  و   95/06/06 مورخه    139560302027007026 و   139560302027007022 و   139560302027007019

هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید 

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

تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/10/06 روزدو شنبه   ساعت 9 صبح در محل 

شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر 

در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 

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

مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه 

به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1395/09/15 

شماره :27843/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره 19/923 واقع در جعفر اباد فاورجان بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام فرهاد کریمی فرد  فرزند سهراب  در جریان ثبت است و عملیات 

تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 

تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز دو شنبه مورخ 95/10/6 ساعت 9 صبح در محل شروع و به 

عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 

در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 95/9/15

 شماره : 678/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

قوچان نژاد، مدعی جدید آقای گلی هلند
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D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس اجتماعی

اگــر ســرمان را از بــرف بیــرون بیاوریــم و نگاهــی بــه آمــاری 
ــم  ــم، متوجــه خواهی ــرار اســت افشــا نشــود، بیندازی کــه ق
ــا  ــر ب ــت. دیگ ــوب نیس ــم خ ــا ه ــاع آنقدره ــه اوض ــد ک ش
ــه همیــن آمارهــای  ــوان گفــت نیــازی هــم ب قطعیــت می ت
آشــنایان  دوســتان،  بــه  نگاهــی  نیســت؛  مخفی شــده 
ــاق  ــد. از ط ــن می کن ــز را روش ــه چی ــایه ها و ... هم همس
ــت  ــن روزهــای ثب ــان ای ــم؛ همــان ســّر نه ــت می کنی صحب
احــوال کــه خیلــی هــم نهــان نیســت و جامعــه جــوان ایــران 
ــا  ــن روزه ــا چــرا طــاق ای ــا آن آشناســت. ام ــی ب ــه خوب ب

ــه مــا نزدیــک اســت؟ اینقــدر ب
    سنت و مدرنیته

بعضــی دلیــل گــذار را علــت آن می داننــد؛ گــذاری از ســنت 
بــه ســمت مدرنیتــه. شــکافی بــزرگ در جامعــه مــا کــه بــا 
ــنتی در  ــران س ــود. ای ــر نمی ش ــیمانی پ ــنگ و س ــچ س هی
ــن ســنت مداری مــدرن اســت؛ در حــد بســیاری دیگــر  عی
از کشــورهای مــدرن جهــان؛ امــا تفکــر مــدرن، عنصــر 
ــال  ــه دنب ــوز ب ــا هن ــت. مرده ــه اس ــن جامع ــی در ای کمیاب
بســیاری ســنت های گذشــته هســتند و زنــان جــوان، مــرد 

ــب آش  ــم باشــد. عجی ــه ســنتی ه ــد ک ــی می خواهن مدرن
ــه  ــودن جامع ــدرن و ســنتی ب ــن م شــله قلمکاری اســت ای
ایــران. بســیاری از جوانــان میــان همیــن سردرگمی هاســت 
کــه ازدواج می کننــد و بعــد می فهمنــد چقــدر مشــکل 
وجــود دارد. اگــر روزگاری ایــن مشــکل فقــط در شــهرهای 
ــده در روســتاهای  ــن پدی ــزرگ وجــود داشــت، امــروزه ای ب
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــی ک ــود دارد. جای ــم وج ــک ه کوچ
ســنتی بــودن بایــد در اوج باشــد، حــاال مردنیتــه اســت کــه 
ــود  ــر می ش ــت مگ ــد گف ــه بای ــد. البت ــرف اول را می زن ح
اینترنــت و شــبکه  جایــی کــه تلویزیــون و ماهــواره و 

ــد؟! ــی بمان ــنتی باق ــود دارد، س ــی وج اجتماع
    مهارت های زندگی

ــدای  ــه از ابت ــت؛ آنچ ــی اس ــی، آموختن ــای زندگ مهارت ه
ــارت  ــدر مه ــا چق ــد آموخــت؛ ام ــا لحظــه مــرگ بای ــد ت تول

ــود؟ ــوزش داده می ش ــا آم ــان م ــه جوان ــی ب زندگ
 آیــا درس تنظیــم خانــواده دانشــگاه می توانــد یــک جــوان 
را بــرای شــروع زندگــی آمــاده کنــد؟ درســی کــه یــا ســوژه 
ــا  ــرای برخــی تنه ــا ب ــح دانشــجویان اســت ی ــده و تفری خن
ــود را از  ــن خ ــوب گرفت ــره خ ــا نم ــد ب ــه بتوانن ــی ک عامل
ــرای  ــروز را ب ــل ام ــد نس ــد، می توان ــات دهن ــروطی نج مش

ــد؟ ــاده کن ــترک آم ــی مش ــای زندگ ــدیدترین بحران ه ش
    اقتصاد

ــا  ــم می شــود و واقع ــول خت ــه پ ــا ب ــن روزه ــز ای ــه چی هم
ــروع  ــرج دارد و ش ــی خ ــد. زندگ ــه نمی کن ــی ک ــه کارهای چ

ــی بیشــتر خــرج دارد. ــک زندگــی خیل ی
ــوق  ــا حق ــتوانه ای ب ــچ پش ــدون هی ــادی ب ــوان ع ــک ج  ی
ــی  ــی زندگ ــارهای مال ــل فش ــاب تحم ــدر ت  اداره کاری چق
ــا ایــن وضعیــت زندگــی ای شــروع خواهــد  را دارد؟ اصــا ب
شــد کــه بعــد کســی بخواهــد زیــر فشــارهای مالــی بعــدی 

تــاب بیــاورد؟
    عوامل سازنده طالق

ــش  ــاق نق ــری در ط ــیار دیگ ــل بس ــا عوام ــز این ه ــه ج ب
دارنــد؛ امــا شــما همیــن ســه فاکتــور را در نظــر بگیریــد تــا 
متوجــه شــوید مشــکل از کجاســت. اگــر طــاق را امــروز بــه 
عنــوان یــک معضــل پیــش روی خــود می بینیــم، بایــد بــه 
عوامــل ســازنده طــاق هــم توجــه کنیــم؛ عواملــی کــه ماننــد 
آمــار طــاق یــک راز مگــو نیســت و بــا کمــی نــگاه بــه ایــن 

ســو و آن ســو بــه راحتــی قابــل تشــخیص اســت.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

طالق، راز نهان یا حرف عیان؟

اولین همایش ملی خانواده و جمعیت برگزار 

می شود
همایش ملــی خانــواده و جمعیت با 
ــواده متعــادل ایــران  شــعار »خان
دانشــگاه  در  آذرمــاه  مقتــدر« 
اصفهــان برگــزار می شــود. گــروه 
علــوم اجتماعــی دانشــگاه اصفهان و 
در جامعــه  پژوهشــگاه خانــواده 
ــام  ــای مق ــرو تاکیده ــامی، پی اس
ــا  ــی، ب ــه العال ــه ای مدظل ــت هللا خامن ــری، حضــرت آی معظــم رهب
همــکاری دیگــر مراکــز علمــی کشــور، همایــش ملــی »جمعیــت و 
خانــواده« را 20 آذرمــاه ســال 1395 برگــزار می کنــد. ایــن همایــش 
بــا محورهــای دیــن، خانــواده و جمعیت-معنویــت شــادی، خانــواده 
-رســانه جمعیــت  و  خانــواده  جمعیت-فرهنــگ،   و 
خانواده-اقتصــاد و  جمعیــت  جمعیت-ســاختار  و   خانــواده 

ــواده و  ــی-ازدواج، خان ــت های جمعیت ــواده و جمعیت-سیاس خان
ــز  ــود.  مرک ــزار می ش ــت برگ ــواده و جمعی ــامت، خان جمعیت-س
آمــار ایــران، شــهرداری اصفهــان، اداره ثبــت احــوال، مرکــز مطالعات 
ــان  ــی حامی ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــدرا و ش ــامی ماص اس

برگزاری این همایش هستند.

دکتر فائزه تقی پور:

سایه شوم فضای مجازی بر زندگی جوانان
اجتماعــی شــبکه های  گفــت:  ارتباطــات  علــوم   اســتاد 

مهمــان ناخوانــده خانواده هــا شــده و دیگــر خبــری از جمــع 
شــدن اعضــای خانواده هــا و میهمانی هــای دور همــی نیســت؛ 
ــه  ــاق، نتیج ــال آن ط ــه دنب ــا و ب ــای خانواده ه ــه دوری اعض بلک
ــتاد  ــور، اس ــزه تقی پ ــت. فائ ــی اس ــبکه های اجتماع ــور در ش حض
ــرد  ــا گ ــه ب ــی اگرچ ــبکه های اجتماع ــت: ش ــات، گف ــوم ارتباط عل
ــانی  ــات انس ــش ارتباط ــه افزای ــد ب ــتان می توان ــم آوردن دوس ه
ــه نشــان داده وجــود ایــن قبیــل شــبکه ها  کمــک کنــد، امــا تجرب
ــک  ــی نزدی ــل جغرافیای ــه در فواص ــرادی ک ــتی اف ــط دوس در رواب
هســتند تأثیــر منفــی داشــته اســت. وی افــزود: ارتباطــات مخــرب، 
ــارف،  ــط غیرمتع ــا و رواب ــزل ارزش ه ــتهجن، تزل ــای مس پیامک ه
عشــق های مثلثــی، کاهبــرداری و سوء اســتفاده از دختــران و 
ــود،  ــاق می ش ــه ط ــر ب ــه منج ــی ک ــای اینترنت ــران، ازدواج ه پس
هرزه نــگاری، هم جنس گرایــی، ایجــاد شــبهه در عقایــد افــراد، 
ســرقت اطاعــات و اخــاذی، از جملــه پیامدهــای منفــی گســترش 
ــان اســت.  ــان و جوان و رواج شــبکه های اجتماعــی در بیــن نوجوان
وی گفــت: شــکل گیری و ترویــج ســریع شــایعات و اخبــار کــذب، 
تبلیغــات ضددینــی و القــای شــبهات در عقایــد افــراد، نقــض 
حریــم خصوصــی افــراد، انــزوا و دور مانــدن از محیط هــای واقعــی 
اجتمــاع، مصنوعــی شــدن ارتباطــات و از بیــن رفتــن روابــط درســت 
اجتماعــی، تضعیــف نهــاد خانــواده از دیگــر پیامدهــا و اثــرات منفی 

ــت. ــواده اس ــرد و خان ــر ف ــازی ب ــی مج ــبکه های اجتماع ش

اخبار کوتاه

 معافیت مشموالن غایب 

دارای فرزند معلول ذهنی
حمیــدزاده  نجــف  ســرهنگ 
معــاون ســازمان وظیفــه عمومــی 
ناجــا گفــت: پیــرو هماهنگی هــای 
کل  ســتاد  بــا  صورت گرفتــه 
ــور  ــه منظ ــلح و ب ــای مس نیروه
معلــوالن  از  بیشــتر   حمایــت 
ــن امــکان  ــان، ای و خانواده هــای آن
 فراهــم شــده تــا مشــموالن دارای فرزنــد معلــول ذهنــی 
و ناتــوان  کــه بــه هــر دلیلــی غیبــت کــرده و وضعیــت خدمتــی 
ــت از  ــرای معافی ــد ب ــز، بتوانن ــد نی ــخص نکرده ان ــود را مش خ
ــن  ــر اینکــه ای ــد ب ــا تاکی ــد. وی ب ــدام کنن خدمــت ســربازی اق
ــده  ــی و ناتوان کنن ــای ذهن ــامل معلولیت ه ــا ش ــاعدت تنه مس
ــط  ــد توس ــدت آن می بای ــت و ش ــوع معلولی ــزود: ن ــت، اف اس
ــت  ــت درخواس ــس از ثب ــود و پ ــد ش ــتی تأیی ــازمان بهزیس س
 معافیــت در دفاتــر خدمــات الکترونیــک انتظامــی )پلیــس+10(

ــا ارســال دعوتنامــه از ســوی وظیفــه عمومــی بــرای مشــمول  ب
ــز  ــی نی ــه عموم ــای وظیف ــکی رده ه ــورای پزش ــده در ش پرون
بررســی می شــود و در صــورت تأییــد معلولیــت، پرونــده در ســیر 

مراحل رسیدگی و صدور کارت معافیت قرار خواهد گرفت.

 ارائه محتوای آموزشی ضد خشونت 

در کتب درسی
ــاره  ــی درب ــزی آموزش ــش و برنامه ری ــازمان پژوه ــس س رئی
ــه  ــونت در جامع ــش خش ــر کاه ــی ب ــی مبتن ــوای آموزش محت
گفــت: بــه مباحــث اخاقــی مــورد نیــاز جامعــه در کتاب هــای 
 مطالعــات اجتماعــی، ادبیــات، هدیه هــای آســمانی، دیــن 
ــاب  ــر اجتن ــوای آموزشــی ب ــم؛ در محت ــی و.. پرداخته ای و زندگ
از رفتارهــای خشــونت آمیز، ســختگیری ها و دشــمنی ها بــا 
یکدیگــر تاکیــد شــده اســت. حجت االســام و المســلمین 
محی الدیــن بهــرام محمدیــان دربــاره محتــوای آموزشــی 
متناســب بــا محــو و کاهــش خشــونت در جامعــه اظهــار کــرد: 

ــت.  ــخص اس ــی مش ــای درس ــن دروس در کتاب ه عناوی
ــاب  ــن کت ــی و همچنی ــات اجتماع ــزود: در درس مطالع وی اف
بــرای  اخاقــی  ارزش هــای  زندگــی،  مهارت هــای  درســی 
بحــث  مــورد  مؤمنانــه  زیســت  و  مســالمت آمیز   زندگــی 
و اشــاره قــرار گرفتــه و هماننــد ســایر دروس تدریس می شــود. 
محمدیــان گفــت: البتــه نبایــد غافــل شــد کــه در حــال حاضــر 
ــت  ــر اس ــان دیگ ــکات جه ــده، مش ــکات بیان ش ــی مش  بعض
و در کشــور مــا بــه معنــای حــاد خــود در جریــان نیســت. شــاید 
کشــور مــا در معــرض خطــری چــون خشــونت باشــد و شــانس 
ــه  ــم آن را ب ــه می توانی ــه خشــونت را داشــته باشــیم ک ــا ب ابت
ــوع  ــا در مجم ــم؛ ام ــل کنی ــواده تعدی ــای خان کمــک آموزش ه

مبتــا بــه بعضــی مســائل و مشــکات نیســتیم.

اخبار کوتاه

ــان اینکــه  ــا بی ــواد مخــدر ب ــا م ــارزه ب ــر کل ســتاد مب دبی
نتیجــه ســه ســال فعالیــت مــا این اســت کــه توانســته ایم 
ــدی  ــا اولویت بن ــم، گفــت: ب ــاد را بگیری ــوی رشــد اعتی جل
مناطــق و تأمیــن منابــع و تجهیــزات الزم توانســته ایم 
بیــش از 2000 تــن مــواد مخــدر در کشــور را طــی ســال های 

92 تــا 94 کشــف کنیــم. 
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی در همایــش 
ــی  ــازی اجتماع ــت و گفتمان س ــی صیان مل
ــان  ــا بی ــدر ب ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــدن مب ش
مقولــه ای  اعتیــاد،  بــا  مبــارزه  اینکــه 
بلیــه ای اســت کــه همــه  بین المللــی و 
کشــورها بــا آن مواجهنــد، گفــت: بــه همیــن 

ــاد در  ــا اعتی ــارزه ب ــل، مب ــل UNODC در ســازمان مل دلی
ســطح جهــان را دنبــال می کنــد. وی افــزود: در ایــن 
میــان ایــران موقعیــت ویــژه ای دارد و در همســایگی 
 افغانســتان و در مســیر ترانزیــت مــواد مخــدر اســت 

و آسیب بیشتری را متحمل می شود. 

مــا هزینه هــای اجتماعــی و اقتصــادی و انســانی بســیاری 
ــای  ــی کمک ه ــع جهان ــال مجام ــن ح ــا ای ــم؛ ب می پردازی

شــایان توجهــی ارائــه نمی کننــد. 
ــاد، از  ــه لحــاظ شیوع شناســی اعتی ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
ــام  ــرد: مق ــار ک ــتیم، اظه ــر هس ــی پایین ت ــای جهان نرم ه
معظــم رهبــری چهــار جلســه ســه ســاعته 
بــا مســئوالن امــر و ســران قــوا دربــاره 
آســیب های اجتماعــی داشــته اند و پنــج 
ــد کــه نخســتین آن  اولویــت تعییــن کرده ان

ــوده اســت.  ــواد مخــدر ب م
رحمانــی فضلــی ادامــه داد: بیــش از 50 
درصــد   60 از  بیــش  زندانی هــا،  درصــد 
دلیــل  بــه  مــا  طاق هــای  درصــد   50 و  ســرقت ها 
اعتیــاد اســت و در ســایر بزه هــا نیــز اعتیــاد، فاکتــور 
ــل کاهــش  ــن دلی ــه همی ــی محســوب می شــود و ب مهم
 اعتیــاد می توانــد در کاهــش ســایر بزهکاری هــا مؤثــر 

باشد. ایسنا

 مدیــر کل نظــارت بــر دارو و مــواد مخــدر ســازمان غــذا 
ــت  ــا قیم ــه ب ــت روی جعب ــاوت قیم ــت: تف و دارو گف
ــت  ــال قیم ــور مث ــه  ط ــت. ب ــف اس ــی دارو، تخل اعام
شــربت ســرماخوردگی کــودکان کــه در چنــد روز اخیــر 
حاشــیه هایی را نیــز بــه همــراه داشــته اســت بــا قیمــت 

روی جعبــه 1400 تومانــی، 3000 تومــان 
بــه فــروش می رســیده اســت. تأکیــد 
ــاره داروهــای  می کنــم بــه  طــور کلــی درب
بــدون نســخه اگــر قیمــت روی جعبــه بــا 
قیمــت اعامــی داروخانــه متفاوت باشــد، 

ــود.  ــوب می ش ــف محس تخل
دکتــر اکبــر عبداللهــی در توضیــح ایــن 

مطلــب کــه بعضــی داروخانه هــا گرانفروشــی می کننــد و 
تخلفاتــی دارنــد،  گفــت: قیمــت داروهــا پــس از تصویــب 
ــرا  ــد اج ــا بای ــه داروخانه ه ــن اداره کل در هم ــاغ ای و اب
شــود. وی در ادامه افزود: متأســفانه یکی از شــرکت های 
ــن دارو  ــت ای ــط، قیم ــت ضواب ــدون رعای ــازی ب  داروس

را افزایــش داده بــود کــه تذکــرات الزم را دریافــت کــرد. 
ــه  دلیــل تخلــف شــرکت  ــاره داروی مذکــور نیــز ب درب
بــازار  از  دارو  آن  جمــع آوری  دســتور  تولیدکننــده، 
ــوط  ــزارش مرب ــن گ ــه ای ــی ک صــادر شــده و در صورت
بــه شــهریور یــا قبــل از آن نباشــد، نشــان دهنده 
و  تولیدکننــده  شــرکت  تخلــف 
دارو  کــه  اســت   داروخانــه ای 
ــه  ــت و ب ــل داده اس ــار تحوی ــه بیم را ب
 طــور حتــم بررســی می شــود. اکبــر 
ــد  عبداللهــی گفــت: شــهروندان می توانن
در صــورت مواجهــه بــا گرانفروشــی و 
ــه شــکایت  ــر گون در صــورت داشــتن ه
دارویــی بــا شــماره تلفــن 1490 تمــاس بگیرنــد 
ــذا و دارو و  ــازمان غ ــان س ــق بازرس ــن طری ــا از ای ت
موضــوع  اســتان ها  داروی  و  غــذا   معاونت هــای 
را پیگیــری و در اســرع وقــت بــه آن رســیدگی کننــد. 

همشــهری آنایــن

تفاوت قیمت روی جعبه با قیمت اعالمی دارو، تخلف استپس از سه سال توانسته ایم جلوی رشد اعتیاد را بگیریم

حتما بخوانید!
اولین همایش ملی خانواده و جمعیت...

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره 19/921 واقع در کلیشاد  بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7002173-1395/4/23 در اجرای قانون 

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی  به نام آقای مجید فتاحی   فرزند اصغر  در جریان ثبت است و 

عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 

ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1395/10/12 ساعت 9 

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

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

20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 1395/9/15 شماره : 677/م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم معصومه ابراهیمی  دارای شناسنامه شماره13173 متولد 1342  به شرح دادخواست به کاسه 

95 / 799ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

خود  دائمی  اقامتگاه  تاریخ1395/7/25  در   1314/7/5 مورخ   12907 بشناسنامه  ابراهیمی  صدراله 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر – دو دختر که به شرح ذیل 

می باشد 1- علی ابراهیمی فرزند صدراله به ش ش 10312 متولد 1340 صادره از تهران 2- مجید 

ابراهیمی فرزند صدر اله به ش ش 667 متولد 1348 صادره از تهران 3- امیر عباس ابراهیمی فرزند 

صدراله به ش ش 5166 متولد 1352 صادره از تهران 4- معصومه ابراهیمی فرزند صدراله به ش ش 

13173 متولد 1342 صادره از تهران 5- فریبا ابراهیمی فرزند صدراله به ش ش 4774 متولد 1346 

صادره از تهران 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 : 428/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان 

گلپایگان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حمید رضا عبدالحمیدی   دارای شناسنامه شماره10 مورخ 1346/1/20   به شرح دادخواست 

به کاسه 95 / 851ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان شوکت مخلصی  بشناسنامه 38 مورخ 1323/1/1 در تاریخ1395/6/18 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر سه دختر که به شرح ذیل 

می باشد 1- حمید رضا عبدالحمیدی فرزند حسینعلی به ش ش 10 متولد 1346 صادره از گلپایگان 

از گلپایگان 3- زهرا  2- حسین عبدالحمیدی فرزند حسین به ش ش 5408متولد 1349 صادره 

عبدالحمیدی فرزند حسینعلی به ش ش 67 متولد 1350 صادره از گلپایگان 4- زهره عبدالحمیدی 

فرزند حسینعلی به ش ش 5986 متولد 1353 صادره از گلپایگان 5- معصومه عبدالحمیدی فرزند 

حسینعلی به ش ش 52 متولد 1360 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 : 467/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان 

گلپایگان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم اشرف امام جمعه    دارای شناسنامه شماره408 متولد 1339   به شرح دادخواست به کاسه 

95 / 845ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

محمد رضا صدرائی   بشناسنامه 212 مورخ 1331/2/10 در تاریخ1395/8/23 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر یک همسر دائمی  که به 

شرح ذیل می باشد 1- وحید صدرائی فرزند محمد رضا به ش ش 562 متولد 1359صادره از گلپایگان 

2- محمد صدرائی فرزند محمد رضا به ش ش 1387 متولد 1365 صادره از گلپایگان 3- حمید 

صدرائی فرزند محمد رضا به ش ش 2-001412-121 متولد 1368 صادره از گلپایگان 4- اشرف امام 

جمعه فرزند حسین به ش ش 408 متولد 1339 صادره از گلپایگان و الغیر  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 : 468/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان 

گلپایگان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حسین کجایی بیدگلی     دارای شناسنامه شماره170 شرح دادخواست به کاسه ........... از این 

دادگاه  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قاسم کجایی بیدگلی    

بشناسنامه 258 مورخ 91/7/26 در تاریخ91/7/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فاطمه خانم الهیا رزاده فرزند اله یار به شماره شناسنامه 4898 

به عنوان همسر متوفی 2- ابوالفضل به شماره شناسنامه 6897 3- کبری به شماره شناسنامه 219 4- 

معصومه به شماره شناسنامه 7273 5- زهرا به شماره شناسنامه 244 6- زهره به شماره شناسنامه 

6642 7-علیا به شماره شناسنامه 219 8- حسین به شماره شناسنامه 170 همگی کجایی بیدگلی به 

عنوان فرزندان متوفی 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 دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 5/22/95/548/ م الف

 دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان آران و بیدگل

گواهی  حصروراثت
آقای علی سلمانیان  بشناسنامه شماره 317 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 

ورثه در خواستی بشماره 95/1250تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان زهرا 

سلمانیان        بشناسنامه شماره 1100260188در تاریخ 1395/4/26در گذشته و ورثه وی در هنگام 

متوفی  با  نسبت   317 شناسنامه  شماره  عباسعلی  فرزند  سلمانیان  علی   -1 از  عبارتند  گذشت  در 

مادر 3- مهدی کاظمی  با متوفی  فرزند جعفر شماره شناسنامه 225 نسبت  فریبا هادیان  پدر 2- 

قهدریجانی فرزند عبداله شماره شناسنامه 1100878467 نسبت با متوفی فرزند 4- عبداله کاظمی 

قهدریجانی فرزند صفر علی شماره شناسنامه 1358 نسبت با متوفی همسر   پس از تشریفات قانونی 

در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت 

صادر خواهد شد. 

دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان

اخطار اجرایی
نشانی  ویردی    اله  پدر:  نام  زاده   اصغر  خانوادگی:  نام  زینب       نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمد – مصیب    نام خانوادگی:حیدرزاده 

آرانی – مرشدی آرانی  نام پدر : نعمت اله – عباس  شغل : آزاد  - وکیل   نشانی محل اقامت: 

آران و بیدگل – م سپاه – ساختمان هاشمی – دفتر وکالت  محکوم به:به موجب رای شماره 123 

یافته است. بیدگل  که قطعیت  و  آران  تاریخ95/2/12 حوزه سوم   شورای حل اختاف شهرستان 

محکوم علیهم محکوم است به:متضامنا :پرداخت ملغ چهار میلیون و هشتصد هزار ریال به عنوان اصل 

خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 94/4/30 لغایت یوم الوصول و هزینه دادرسی و 

حق الوکاله وکیل ضمنا نیم عشر اجراییه محاسبه ووصول گردد.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 

که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع 

اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 

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

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

نماید.

شماره5/22/95/541/ م الف دفتر شعبه سوم  مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان 

آران و بیدگل 

آگهی مزایده اموال منقول /
عباس  علیه  موضوع    997/95 شماره  پرونده  در  دارد  نظر  در  فاورجان  دادگستری   احکام  اجرای 

محمدی      و له رسول رهنما فرزند مرتضی به آدرس فاورجان خ شریعتی      در تاریخ 1395/9/25 

به منظور فروش 5 دستگاه چرخ حیاطی صنعتی  از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در محل  

دادگستری  فاورجان  دفتر اجرای احکام ) اطاق شماره  229 ( برگزار نماید . اموال موضوع مزایده 

برابر نظر  کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ000/ 45000 ارزیابی گردیده  است . داوطلبین  خرید می 

توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل مزایده  از موقعیت اموال مطلع و 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 دادگستری  فاورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه نوروز دارای شناسنامه شماره 52 به شرح دادخواست به کاسه 4661/95 از این شورا 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  جمشید شریفیان قهفرخی 

بشناسنامه 263 در تاریخ 95/8/2اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 3 فرزند و همسر به نام ذیل 1- حسن شریفیان قهفرخی – ش ش 17401295297 

– فرزند 2- حسین شریفیان قهفرخی -ش ش 1743121709 – فرزند 3- شادی شریفیان قهفرخی 

-ش ش 1740096134  – فرزند 4- فاطمه نوروز – ش ش 52 – همسر متوفی و ال غیر اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 

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

شد. 

شماره : 27554/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951063 خواهان مهناز مهری تکمه دادخواستی مبنی برمطالبه به طرفیت آرمیتا 

محمودی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/10/22ساعت 11/30 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 چهار راه وکا مجتمع شهدای مدافع حرم 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: 26433/م الف مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از   4704/95 به کاسه  دادخواست  شرح  به   51 شماره  شناسنامه  دارای  جونی  حاتمی  زهره  خانم 

اکبری  داده که شادروان  سکینه  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  این شورا 

آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه    1378/10/9 تاریخ  در   9 بشناسنامه 

مرحوم منحصر است به 11 فرزند به نام ذیل 1- حیدر حاتمی جونی – ش ش 5 – فرزند 2- نعمت 

اله حاتمی جونی -ش ش 1457 – فرزند 3- علی حاتمی جونی -ش ش 16  – فرزند 4- حسین 

حاتمی جونی -ش ش 57  – فرزند 5- فاطمه حاتمی جونی – ش ش 6 – فرزند 6- عزت حاتمی 

جونی -ش ش 1306  – فرزند 7- بتول حاتمی جونی -ش ش 1454  – فرزند 8- مهری حاتمی 

جونی -ش ش 1733  – فرزند 9- طیبه حاتمی جونی -ش ش 1734  – فرزند 10- زهرا حاتمی 

جونی -ش ش 2060  – فرزند 11- زهره حاتمی جونی -ش ش 51  – فرزند و ال غیر اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 

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

 شد.

 شماره : 27575/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از این  آقای احمد طالبی دارای شناسنامه شماره 237  به شرح دادخواست به کاسه 4662/95  

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  علی محمد طالبی  

بشناسنامه 517  در تاریخ 95/8/9   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 3  پسر و 3 دختر 1- مهدی طالبی - ش ش 656 – فرزند پسر 2- احمد 

طالبی - ش ش 237 – فرزند پسر 3- پروین طالبی - ش ش 558 – فرزند دختر 4- مهین 

مهناز  فرزند پسر 6-  فرزند دختر 5- حمید طالبی - ش ش 2405 –  طالبی - ش ش 502 – 

طالبی - ش ش 226 – فرزند دختر و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 

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

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

 شد. 

شماره : 27555/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مهری شیرازی باصیر دارای شناسنامه شماره 5  به شرح دادخواست به کاسه 4703/95  از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  قاسم شیرازی 

ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه     95/5/26 تاریخ  در    2 بشناسنامه  باصیری  

باصیر - ش 5 – همسر  1- مهری شیرازی  و همسر  به 4 دختر  است  آن مرحوم منحصر  الفوت 

متوفی 2- منیژه شیرازی باصیر -  ش 781 – فرزند دختر3- ملیحه شیرازی باصیر - ش 3611 

– فرزند دختر 4- بتول شیرازی باصیر - ش  2610 – فرزند دختر 5- الهام شیرازی باصیر -  ش 

نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  غیر  ال  و  دختر  فرزند   –  1526

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

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

 شد. 

شماره : 27573/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم نرگس سرلک چیوائی دارای شناسنامه شماره 134  به شرح دادخواست به کاسه 4730/95 ح 

10  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  سید عبداله 

محمدی موسوی  بشناسنامه 9  در تاریخ 95/7/24   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 پسر و 4 دختر و همسر 1- خداداد محمدی موسوی  - ش 

ش 1195  2- سید اسد اله محمدی موسوی  - ش ش 1194 3-  عیسی محمدی موسوی- ش 

ش  1480 4- سارا محمدی موسوی  - ش ش 1197 5- خدیجه محمدی موسوی  - ش ش 126 

6- مریم محمدی موسوی  - ش ش 1540 7- زهرا محمدی موسوی  - ش ش 1541 8- نرگس 

سرلک چیوائی - ش ش 134 همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 

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

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

 شد. 

شماره : 27570/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  ابری     کیانی  حسین  خواهان   5 ش   950883 کاسه  پرونده  خصوص  در 

برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  اکبر   فرزند  نصیر  ابن  مهدی  طرفیت  به  بر:مطالبه 

المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  10صبح   95/10/20ساعت  مورخ  روزدوشنبه  

جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 

صدوق  شیخ  خیابان  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر 

را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل  شورای  مجتمع   وکا  چهارراه  شمالی 

اتخاذ مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.   اخذ 

 می شود.

شماره: 27047/م الف مدیر دفتر شعبه 5مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شیرزاده      علی  وکالت  با  کریمی  رضا  خواهان   5 ش   1523  - کاسه95  پرونده  خصوص  در 

.وقت  است  نموده  تقدیم  مسیبی   مژگان  طرفیت  به  چکها   الشه  بر:استرداد  مبنی  دادخواستی 

رسیدگی برای روزدوشنبه  مورخ 95/10/20ساعت 9/30صبح  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 

در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان 

خیابان شیخ صدوق  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 

را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل  شورای  مجتمع   وکا  چهارراه  شمالی 

اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.   اخذ 

می شود.

شماره: 27049/م الف مدیر دفتر شعبه 5مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-331 خواهان صندوق کار آفرین )صندوق مهر امام رضا (  دادخواستی 

مبنی بر:مطالبه مبلغ 151000/000 ریال بابت قرار داد وام به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر و تادیه   

به طرفیت مسیح رئیسی و قاسم شهبازی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز دوشنبه  مورخه 

95/10/20 ساعت 16  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

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

نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441  ارباب – روبه روی مدرسه 

شورای حل اختاف اصفهان – شعبه .... شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

می شود.

شماره: 27057/م الف مدیر دفتر شعبه 49 مجتمع شماره سه  شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-541 خواهان تعاونی اعتبار حسنات   دادخواستی مبنی بر : وجه چک 

به پرداخت مبلغ یکصد و سی و یک میلیون و دویست هزار ریال   به طرفیت منصور ملکی   تقدیم 

نموده و وقت رسیدگی برای روز ..... مورخ 95/10/22 ساعت 16 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت 

به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی 

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

خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پاک 57- کد پستی 8165756441 

شورای حل اختاف اصفهان- شعبه .... مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 

صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ، اباغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره : 27054 / م الف مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختاف اصفهان
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 پس از بیدار شدن از خواب 

آب نخورید
نوشــیدن آب در طــول شــب 
بــه صــورت  اول صبــح  و 
ــدن  ــرد ش ــبب س ــتا س ناش
کبــد، مغــز، رحــم و تخمدان 
می شــود؛ بــه  همیــن دلیــل 
توصیــه می شــود که هیــچ گاه 
آغــاز صبــح بــا معــده خالــی 

آب خورده نشود.
نعمــت هللا مســعودی به تازگــی گفتــه اســت کــه 
ــوند  ــدار می ش ــواب بی ــه از خ ــح ک ــد صب ــراد نبای اف

آب بخورنــد.
عضــو انجمــن علمــی طــب ســنتی گفــت: نوشــیدن 
ــتا  ــورت ناش ــه ص ــح ب ــب و اول صب ــول ش آب در ط
ــدان  ــم و تخم ــز، رح ــد، مغ ــدن کب ــرد ش ــبب س س
ــه  ــود ک ــه می ش ــل توصی ــن دلی ــه  همی ــود؛ ب می ش
ــورده  ــی، آب خ ــده خال ــا مع ــح ب ــاز صب ــچ گاه آغ هی

نشــود.
ســنتی  طــب  متخصــص  مســعودی،  نعمــت هللا 
توضیحاتــی را دربــاره بعضــی عــادات غلــط خوابیــدن 
ارائــه کــرد: در فصــول ســرد توصیــه اکیــد شــده کــه 
ــد؛  ــق بخوابن ــی مطل ــاعت 10 در خاموش ــش از س پی
امــا متأســفانه هم اکنــون افــراد شــام را دیــر مصــرف 
بیــن خــواب و هضــم غــذا  و فاصلــه   می کننــد 

را رعایت نمی کنند.
وی افــزود: دیــر خوابیــدن و دیــر از خــواب برخاســتن 
می شــود؛  زیــادی  خــواب  اختــاالت  ســبب 
ــح  همچنیــن نوشــیدن آب در طــول شــب و اول صب
ــز  ــد، مغ ــدن کب ــرد ش ــبب س ــتا س ــورت ناش ــه ص  ب
رحــم و تخمــدان می شــود؛ بــه همیــن دلیــل توصیــه 
ــا معــده خالــی  می شــود کــه هیــچ گاه آغــاز صبــح ب
آب خــورده نشــود و در صورتــی کــه فــرد تشــنه بــود 
ــه  ــورت جرعه جرع ــه ص ــم ب ــادر و آن ه ــوارد ن در م
خــورده شــود؛ امــا کســی کــه صبح هــا یــک تشــنگی 
ــنتی  ــب س ــص ط ــه متخص ــد ب ــگی دارد بای همیش

مراجعــه کنــد.
 ایــن متخصــص طــب ســنتی ادامــه داد: برخــی افراد 
کــه بیمــاری تیروئیــد دارنــد و قــرص لوتیروکســین 
را صبــح ناشــتا بــا آب مصــرف می کننــد بهتــر اســت 
مصــرف آن را بــه پیــش از ناهــار در طــول روز موکــول 

. کنند

 مرگ کودک 5 ماهه تهرانی 

با خوردن لیموشیرین
هســته  کــردن  دلیــل گیــر  بــه  ماهــه ای  پنــج  کــودک 
لیموشــیرین داخــل گلویــش، تســلیم مــرگ شــد. بــه گــزارش 
ایــران، ظهــر دیــروز مأمــوران کانتــری 124 قلهــک در تمــاس 
بــا قاضــی ایلخانــی، بازپــرس ویــژه قتــل تهــران، خبــر مــرگ 
ــر اعــام مأمــوران  ــا ب کــودک پنــج ماهــه ای را اعــام کردند.بن
کانتــری، یــک هســته لیموشــیرین در گلــوی ایــن کــودک 5 
ــه بیمارســتان  ــن کــودک او را ب ــود و والدی ــر کــرده ب ماهــه گی
منتقــل کردنــد؛ امــا تــاش بــرای نجــات جــان کــودک بی اثــر 
مانــد و او جانــش را از دســت داد.ســرانجام بــا دســتور 
بازپــرس امــور جنایــی تهــران جســد کــودک پنــج ماهــه بــرای 
 بررســی علــت دقیــق فــوت بــه پزشــکی قانونــی منتقــل شــد 

و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

قتل دوست به خاطر پول شیشه
ــری 102  ــا کانت ــردی ب ــته، م ــال گذش ــفند س ــامگاه 24 اس ش
ــی از  ــوان در یک ــری دو ج ــت و از درگی ــاس گرف ــداران تم پاس
ــاهده  ــا مش ــور در آنج ــا حض ــوران ب ــر داد. مام ــتان ها خب بوس
کردنــد، مــردی بــا ضربه هــای چاقــو زخمــی شــده اســت. او بــه 
بیمارســتان منتقــل شــد، امــا بــه دلیــل شــدت خونریــزی فــوت 
کــرد. مامــوران در ادامــه تحقیقــات، موفــق بــه یافتــن متهــم بــه 
قتــل فــراری شــدند و او دســتگیر شــد. متهــم کــه معتاد بــود، در 
 جریــان تحقیقــات اولیــه مدعــی شــد مقتــول و دوســتانش، او 
ــار  ــیطانی گرفت ــد و وی در دام ش ــل کرده ان ــه ای منتق ــه خان را ب
شــده و از او فیلــم ســیاه تهیــه کرده انــد. بــا توجــه به ادعــای این 
متهــم، مامــوران اداره دهــم پلیــس آگاهــی تهــران بــه تحقیــق 
در ارتبــاط بــا انگیــزه عامــل جنایــت پرداختنــد کــه معلــوم شــد 
چنیــن ادعایــی صحــت نداشــته اســت. در ادامــه متهــم بــه قتل 
پــس از بازســازی صحنــه قتــل روانــه زنــدان شــد. متهــم دیــروز 
و بــا گذشــت 9 مــاه از ایــن جنایــت بــرای آخرین دفاع در شــعبه 
ششــم بازپرســی دادســرای جنایــی تهــران حاضــر شــد. این بــار 
ــرف  ــه مص ــن شیش ــت: م ــرس گف ــه بازپ ــیمانی ب ــا پش وی ب
ــه او  ــول ب ــداری پ ــودم. مق ــت ب ــول دوس ــا مقت ــردم و ب می ک
دادم تــا برایــم شیشــه بخــرد کــه نخریــد و ناپدیــد شــد. پــس 
ــی  ــردم. مدع ــات ک ــا او ماق ــتان ها ب ــی از بوس از دو روز در یک
شــد پولــی را کــه بــرای خریــد شیشــه بــه او داده ام، خــرج کــرده 
ــم  ــتم پول ــدم و از او خواس ــی ش ــه داد: عصبان ــت. وی ادام  اس
را برگردانــد کــه بــا هــم درگیــر شــدیم. در جریــان دعــوا، چاقویی 
را کــه همــراه داشــتم، بــه ســمتش گرفتــم کــه او زخمــی شــد. از 
تــرس فــرار کــردم و چنــد روز بعــد متوجــه شــدم مــرده اســت .

- »معــارف اســام در ســوره یــس«: ایــن کتــاب 
آیــت هللا  حضــرت  ســخنرانی  جلســه   24 حاصــل 
العظمــی مظاهــری در مــاه مبــارک رمضــان اســت 

کــه از سلســله درس های تفســیر معظم لــه و تحــت 
عنــوان »تفســیر ســوره یــس« بــه عاقه منــدان تقدیــم 

. د می شــو
- »معــاد در قــرآن«: در کتــاب حاضــر، کیفیــت ســیر و 
حرکــت انســان از دار غــرور به عالــم امن و ســرور، زندگی 
در بــرزخ، حقیقــت مــرگ، علــل تــرس از مــرگ، عذاب ها 
 و لــذات برزخــی، حــل شــبه آکل مأکــول، تجســم اعمــال

ــت  ــه بهش ــا ورود ب ــار ت ــاد از احتض ــازل مع ــر، من  حش
ــر و...  ــار )ع(، کوث ــه اطه ــفاعت ائم ــود در دوزخ، ش  و خل

را خواهید خواند.
- »الحاشیه علی العروة الوثقی«

- »رساله توضیح المسائل« 
 - »اســرار حــج«: تمامــی اعمال عبادی شــریعت مقدس

رازهــای  و  اســـرار  دارای  ظاهــری،  صــور  از  جــدا 
ــعه  ــزان س ــه می ــان ب ــه مؤمن ــت ک ــگفت انگیزی اس ش

می شــوند.  بهره منــد  آن  از  وجودی شــان 
ــی  ــم«: نکات ــرآن الکری ــی الق ــة ف ــة و الوالی - »االمام
ــا همــکاری  ــی. )ب ــه و حکومــت دین ــاره والیــت فقی درب

 حضــرات آیــات محمــدی گیانــی، محمــد یــزدی
مصباح، موسوی(

ــتفتائات  ــه اس ــره«: مجموع ــج و عم ــتفتائات ح - »اس
حــج و عمــره مطابــق بــا فتــوای حضــرت آیــت هللا 
 العظمــی مظاهــری )مدظله( در این کتاب منتشــر شــده 

است.
- »اعتــکاف، ســلوک منتظــران«: بــا توجــه بــه گســترش 
اســتقبال جوانــان از عمــل بــا فضیلــت اعتکاف، مؤسســه 
فرهنگی مطالعاتــی الزهــرا ســام هللا علیهــا بــر آن شــد تا 
ــا تنظیــم کتــاب حاضــر، گامــی در جهــت بهره بــرداری  ب
 هرچــه بیشــتر معتکفــان از ایــن فرصــت ارزشــمند 

و معنوی بردارد.

به بهانه کنگره بزرگداشت آیت هللا العظمی مظاهری

معرفی آثار

دوشنبه15آذرماه1395 ـــمـــاره311 ســـــالدومݡسݒ

امامعلی؟ع؟میفرمایند:

زاِق؛ فیَسَعِةااَلْخالِقُکنوُزااَلْر

گنجهاىروزىدروسعتاخالقنهفتهاست.

کافی)ط-االسالمیه(،ج8،ص23

-«  حدیث روز   »- وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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 مطالب منت�ش شده

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

 ارائــه ســرویس های پهنــای بانــد ارتباطــی شــرکت های بــزرگ 
یکی از خدمات شرکت مخابرات استان اصفهان است. 

بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ایــن بخــش بــا مهنــدس مســعود داوری 
ــرات  ــرکت مخاب ــده ش ــروش عم ــی ف ــئول هماهنگ ــناس مس کارش

اســتان اصفهــان، بــه گفت وگــو نشســتیم. آنچــه می خوانیــد حاصــل 
ــت. ــن گفت وگوس ای

ــتان  ــرات اس ــرکت مخاب ــده ش ــروش عم ــش ف ــه بخ     وظیف
ــت؟ ــان چیس اصفه

وظیفــه مــا تأمیــن ســرویس های پهنــای بانــد ارتباطــی شــرکت های 
بــزرگ اســت؛ بــرای مثــال بانک هــا یــا مؤسســات مالــی اعتبــاری. 
ــری  ــبکه های کامپیوت ــاط ش ــا ارتب ــت م ــوان گف ــی می ت ــور کل ــه ط ب
ــم  ــی را فراه ــی و خصوص ــای دولت ــرکت ها و ارگان ه ــات، ش مؤسس
 می کنیــم. البتــه مــا در حــال حاضــر بــه شــرکت های متوســط 

و کوچک نیز خدماتی را ارائه می کنیم.
    دلیــل ارائــه خدمــات از ســوی شــما بــه شــرکت های کوچــک 

چیســت؟
ــی  ــی در زندگ ــت آی ت ــای صنع ــعه کاربرده ــل توس ــه دلی ــروزه ب ام
ایــن ســمت حرکــت می کنیــم کــه  بــه  و کســب و کار مــردم 
 همــه بتواننــد از خدمــات گســترده شــرکت مخابــرات اســتفاده 

کنند.
    چه سرویس ها و خدماتی در بخش شما ارائه می شود؟

ارتباطات دیتا شامل 5 سرویس اصلی است؛ شامل:
 1- سرویس پوینت تو پوینت

2- سرویس پوینت تو مالتی پوینت

3- سرویس اینترنت تجاری
4- سرویس اینترانت

)MPLS( 5- سرویس ام پی آل اس
    معرفی سرویس پوینت تو پوینت

ســرویس پوینــت تــو پوینــت، سرویســی اســت کــه مخابــرات 
ــه  ــان ارائ ــتان اصفه ــا اس ــهر ی ــل ش ــه در داخ ــاط دو نقط ــرای ارتب  ب

می کند. 
ــرای مراکــز تجــاری کــه دفترهــای متعــددی  ــوع ســرویس ب ایــن ن
در نقــاط مختلــف اســتان یــا شــهر دارنــد و می خواهنــد ارتبــاط ایــن 

مراکــز را بــا هــم فراهــم کننــد، مناســب اســت. 
ایــن ســرویس بــه دلیــل ســرعت، انجــام کارهــا را افزایــش می دهــد 
 و همچنیــن هزینه هــای شــرکت را بــه طــور قابــل ماحظــه ای کاهــش 

می دهد.

سم�ت اول(
ها�ن )�ق
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بــا واگــذاری امــور بــه بخــش خصوصــی تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در اداره اوقــاف 
بــه خوبــی محقــق شــده اســت.

مســئول اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیــه یــک شهرســتان اصفهــان در نشســت 
ــزار  ــف برگ ــن اداره در دهــه وق ــه منظــور تشــریح برنامه هــای ای ــه ب ــری ای ک خب
ــت  ــه تولی ــرد ک ــن مســئله اشــاره ک ــه ای ــر داد و ب ــف خب شــد از وجــود 1063 وق
1014 موقوفــه در ایــن منطقــه بــا نماینــده ولــی فقیــه اســت و 6 موقوفــه نیــز بــه 
بــه صــورت مشــترک توســط اوقــاف و متولــی اداره می شــود و152 موقوفــه هــم 

متولــی خــاص دارد.
حجت االســام و المســلمین محمدرضــا اســماعیل پور بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــزود:  ــیده، اف ــت رس ــه ثب ــه ب ــن منطق ــد در ای ــه جدی ــاری 41 موقوف ــال ج در س
ــه  ــد  ک ــت ش ــات دریاف ــند موقوف ــال 66 س ــه امس ــای صورت گرفت ــا تاش ه ب
ــین  ــام »محمدحس ــه ن ــان ب ــه اصفه ــن موقوف ــند بزرگ تری ــذ س ــوان از اخ می ت
ــرد. متــراژ ایــن موقوفــه یــک میلیــون  ــام ب ــا نیــت روضه خوانــی ن خان قهــاب« ب
ــاف و ســازمان  ــا همــکاری اداره اوق ــه امســال ب ــع اســت ک ــر مرب 344 هــزار مت
ــه در ســال جــاری 2  ــه اینک ــا اشــاره ب ــت امــاک، ســند آن اخــذ شــد. وی ب ثب
هــزار و 15مــورد اطاعــات نیــات واقفــان مــورد تاییــد قــرار گرفــت، بیــان داشــت: از 
طریــق سیســتم حقوقــی اوقــاف در ســال جــاری، 62 مــورد پرونــده در دادگســتری 
مفتــوح شــده کــه بیشــتر آن هــا دربــاره نپرداختــن اجاره بهــا و دریافــت مطالبــات 

ــوده اســت. موقوفــات ب
    ارزش گذاری موقوفات

ــامانه  ــه در س ــزار و 195 رقب ــت 3 ه ــن از ثب ــماعیل پور همچنی ــام اس حجت االس
جامــع موقوفــات خبــر داد و اضافــه کــرد: بــه همیــن تعــداد، امســال ارزش گــذاری 
ــای  ــزان اجاره به ــر می ــد ب ــال 20 درص ــر س ــه ه ــد ک ــام ش ــز انج ــات نی موقوف
ایــن میــزان اجاره بهــا  بایــد در نظــر داشــت  افــزوده می شــود.  موقوفــات 
 در قبــال هزینه هایــی کــه بــرای موقوفــات انجــام می شــود، بســیار ناچیــز 

است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه در کشــور 750 نیــت وجــود دارد کــه واقفــان 
بــرای آن هــا موقوفاتــی را قــرار داده انــد، بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد کــه بعضــی 
از ایــن نیــات در راســتای کمــک بــه زوج هــای جــوان، زیــارت امــام رضــا)ع(، وقــف 

بــرای غــذای حیوانــات، کمــک بــه طــاب و ... اســت.
وی تعــداد بقــاع متبرکــه در ناحیــه یــک شهرســتان اصفهــان را 73 مــورد عنــوان 
کــرد و افــزود: عامــه مجلســی، امامــزاده شــاه میرحمــزه، امامــزاده زینبیــه، ســتی 
فاطمــه، جعفــر و مرتضــی و امامــزاده اســماعیل از جملــه بقــاع متبرکــه شــاخص 
ــا  ایــن منطقــه هســتند. مســئول اداره اوقــاف ناحیــه یــک شهرســتان اصفهــان ب
 اشــاره بــه اینکــه بعضــی موقوفــات اصفهــان در راســتای کمــک بــه ابــن الســبیل 

و درراه مانــدگان اســت، گفــت: در گذشــته حتــی وقف کنندگانــی داشــته ایم کــه در 
زمینــه  تامیــن ســامت مــردم مــال خــود را وقــف کرده انــد؛ ثمــره آن بیمارســتان 

امیرالمومنیــن)ع( و بیمارســتان سیدالشــهدا)ع( اســت.
    تحقق اقتصاد مقاومتی در اوقاف 

ــق  ــت تحق ــری جه ــم رهب ــام معظ ــعار مق ــه ش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــق  ــرای تحق ــاد ب ــن نه ــاف را بهتری ــوان اداره اوق ــاید بت ــی، ش ــاد مقاومت اقتص

ایــن شــعار و هــدف معرفــی 
بــا  اداره  ایــن  زیــرا  کــرد؛ 
ســرمایه گذاران   به کارگیــری 
ــی  ــش خصوص ــارکت بخ و مش
ــته  ــی توانس ــای وقف در پروژه ه
بهتریــن گام را بــرای درآمدزایــی 

ــردارد.   ــات ب موقوف
ــور  ــام اسـماعیـل پـ حجت االسـ
زمینــه  همیــن  در  داد:  ادامــه 
ــه  ــذاری موقوف ــا واگ ــال ب امس
ــه  »مرحــوم حســین شــاهی« ب
ــون  بخــش خصوصــی 300 میلی
تومــان درآمــد حاصــل شــد کــه 
ــف  ــت واق ــه نی ــل ب ــرف عم  ص
و کمــک بــه مســجد موتابهــا 
موقوفــه  از  همچنیــن  شــد. 
زینــب ذکایــی نیــز 500 میلیــون 
تومــان درآمــد حاصــل و صــرف 
کمــک بــه فقــرا و دانش آمــوزان 

شــد. بی بضاعــت 
    مشاوره برای وقف

وی بــا اشــاره بــه اینکــه کــه 
میلیــارد   2 از  بیــش  امســال 
بــه  کمــک  بــرای  تومــان 
بحث هــای عمرانــی بقــاع متبرکــه 
هزینــه گردیــد، افــزود: از خیــران 
ــا می کنیــم کــه  و مــردم تقاض
قبــل از هرگونــه اقــدام بــرای 
وقــف بــا کارشناســان ایــن اداره 
مشــاوره و مشــورت کننــد تــا 
بتوانیــم بــه ســمت وقــف در 
ــی  ــای خال ــه  ج ــی ک زمینه های
آن بســیار احســاس می شــود 

برداریــم.  گام 
وی تاکیــد کــرد: دربــاره شــهادت 
ــر  ــد غدی ــام صــادق)ع( و عی ام

خــم، روضه خوانــی بــرای حضــرت زهــرا)س( و ... نیــت و وقــف چندانــی در 
ــم. ــه گام هــای اساســی برداری ــن زمین ــد در ای ــه بای ــدارد ک ــان وجــود ن اصفه

ــن ــراژ پایی ــا مت ــدود ب ــای مح ــروزه وقف ه ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش  اســماعیل پور ب
ــف  ــگ وق ــد فرهن ــت: بای ــود، گف ــام می ش ــه انج ــاد در جامع ــد زی ــا درآم ــی ب ول
مشــارکتی در بیــن مــردم رواج یابــد؛ زیــرا از ایــن طریــق یــک خانــواده و فامیــل 

ــد.  ــف کنن ــی را وق ــه صــورت جمعــی مال ــد ب می توانن
 وی بیــان داشــت: محــدوده ایــن منطقــه در مرکــز، شــمال و غــرب اصفهــان اســت 

و مجمــوع رقبــات موجــود در ایــن منطقــه 4 هــزار و 382 رقبــه اســت.
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ــد  ــی کــه در قی ــا زمان ــد مــال خــود را در زمــان حیاتشــان وقــف نمــوده و ت »مــردم می توانن
حیــات هســتند، از ایــن مــال اســتفاده کننــد و پــس از مــرگ عمــل بــه نیت واقــف انجام شــود.«
ــاری  ــال ج ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــه 2 شهرس ــاف ناحی ــئول اداره اوق  مس
ــه  ــه 43 موقوف ــن منطق ــت: در ای ــت، گف ــده اس ــام ش ــه انج ــن منطق ــد در ای ــف جدی 8 وق
ــجد  ــا مس ــتر آن ه ــه بیش ــرار دارد ک  ق
ــتر  ــت بیش ــتند و نی ــینیه هس و حس
ایــن موقوفــات، روضه خوانــی اســت. 
محمدهــادی  ســید  حجت االســام 
ــه آغــاز دهــه  ــا اشــاره ب روح االمیــن ب
وقــف و فعالیت هایــی کــه امســال 
ــطح  ــف در س ــج وق ــتای تروی در راس
ــزادگان در حــال  ــه و امام ــاع متبرک بق
ایــن موضــوع  بــه  اســت،  انجــام 
اشــاره کــرد کــه 64 امامــزاده در ایــن 
منطقــه وجــود دارد کــه شــاخص ترین 
ــن  ــزاده محس ــد از: امام ــا عبارتن آن ه
محمــد  ســید  وحیــد،  خیابــان  در 
ــاس  ــزاده ابوالعب ــر و امام ــه راه نظ س
ــاره  ــا اش ــگان. وی ب ــه خوراس در فلک
بــه قدمــت وقف نامه هایــی کــه در 
ــه   ــک ب ــرای کم ــته ب ــال گذش 400 س
نیازمنــدان و حتــی رعایــت حقــوق 
حیوانــات توســط واقفــان خیراندیــش 
ــا  ــن وقف ه ــت: ای ــده، گف ــام ش انج
ــت  ــه مل ــت ک ــن اس ــان دهنده ای نش
ایــران علی رغــم ادعــای پــوچ کشــورهای 
غربــی، هیــچ گاه ناقــض حقــوق بشــر 
نبــوده اســت؛ بلکــه در زمانــی کــه 
غــرب در ســیاه ترین زمان هــا بــه ســر 
می بــرد، مــردم ایــران بــا فرهنــگ 
وقــف و نیکــوکاری بــه فکــر همنوعــان 

خویــش بوده انــد. 
ــن  ــر ای ــه هن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــال  ــت م ــده اس ــان زن ــا انس ــت ت اس
ــن  ــزود: بهتری ــد، اف ــف کن خــود را وق
راهــی کــه امــروزه می تــوان بــرای 
اجــرا  مرحلــه  بــه  وقــف  انجــام 
 گذاشــت، ایــن اســت کــه مــردم 
ــارکتی  ــورت مش ــه ص ــا ب و خانواده ه
بــه وقــف بپردازنــد. حتــی مــردم 
ــات  ــد حی ــه در قی ــی ک ــا زمان ــوده و ت ــف نم ــان حیاتشــان وق ــال خــود را در زم ــد م می توانن
هســتند از ایــن مــال اســتفاده و در وقف نامــه ذکــر کننــد کــه پــس از مــرگ عمــل بــه نیــت 

ــام شــود. ــف انج واق
    وقف برای روضه خوانی حضرت زهرا)س( 

 حجت االســام روح االمیــن در ادامــه، بزرگ تریــن وقــف انجام شــده در ســال جــاری 
را یــک بــاب آپارتمــان در خیابــان نظــر شــرقی عنــوان کــرد و افــزود: نیــت واقــف کمــک بــه 
ــه بیــش از  زوج هــای بی بضاعــت و روضه خوانــی حضــرت زهــرا)س( اســت کــه ارزش آن ب

ــان می رســد.  ــارد توم ــک میلی ی

ــز  ــی کــه همــه ســاله از ســوی اداره اوقــاف در بقــاع متبرکــه نی ــه برنامه های ــا اشــاره ب وی ب
ــه اجــرا می رســد، گفــت: طرح هــای آرامــش بهــاری، ســفره هفت ســین، ســوگواری یــاس  ب
نبــوی، نشــاط معنــوی، بصیــرت عاشــورایی، همایــش لبیــک یــا حســین و رهــروان زینبــی از 

ــان اســت. ــاف در اصفه برنامه هــای اجراشــده اوق
     نبود فضای کافی در امامزادگان  

ایــن مقــام مســئول ناحیــه 2 اوقــاف اصفهــان، نبــود فضــای کافــی در امامــزادگان را مشــکل 
اصلــی ایــن ناحیــه عنــوان کــرد و بیــان داشــت: از مهم تریــن اولویت هایــی کــه درصــدد انجــام 
آن هســتیم، توســعه امامــزادگان اســت کــه امیدورایــم بــا کمــک خیــران بتوانیــم در ایــن زمینه 

گام هــای اساســی برداریم.
ــرورش  ــرای پ ــه ب ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق ــی س ــتورالعمل های کل ــه دس ــاره ب ــا اش وی ب
ــه یــک میلیــون  حافــظ قــرآن گفــت: ایــن ســازمان تعهــد دارد در مــدت 4 ســال نزدیــک ب
حافــظ قــرآن در کشــور پــرورش دهــد؛ بــر ایــن مبنــا طــرح ملــی حفــظ قــرآن بــه صــورت 
رایــگان و بــا همــکاری ســایر نهادهــا در امامــزادگان شــهر اصفهــان اجــرا می شــود کــه ســتاد 
ــه اجــرای طــرح ملــی حافظــان قــرآن  ــا اشــاره ب آن در بقعــه عامــه مجلســی اســت. وی ب
کریــم در ناحیــه 2 شهرســتان اصفهــان افــزود: 150 مربــی قــرآن در ایــن طــرح شــرکت دارنــد.
در ســال گذشــته بیــش از3 هــزار نفــر در آزمــون طــرح ملــی حافظــان قــرآن شــرکت کردنــد 
ــوح  ــه مفت ــا اشــاره ب ــن ب ــی شــدند. حجت االســام روح االمی ــه عال ــز رتب ــر حائ ــه 1700 نف ک
ــن بدهــکار  ــی گفــت: در حــال حاضــر بزرگ تری ــده موقوفــه در محاکــم قضای ــودن 30 پرون ب
ــه اداره اوقــاف در ســطح کشــور آمــوزش و پــرورش اســت. مســئوالن بایــد در ایــن زمینــه  ب
تدابیــری اتخــاذ کننــد تــا بــا دریافــت درآمــد به موقــع موقوفــات، عمــل بــه نیــت واقفــان نیــز 
بــه خوبــی انجــام شــود. وی بــا اشــاره بــه فعالیت هــای فرهنگــی و قرآنــی ایــن اداره کل در 
بخش هــای زنــدان، بســیج و دانش آمــوزان افــزود: در زنــدان اصفهــان، 1200 نفــر قرآن آمــوز 

ــد می شــوند. ــی بهره من ــای قرآن ــا از کاس ه ــر کل زندان ه ــی مدی ــا هماهنگ ــه ب ــم ک داری
    انجام پروژه های عمرانی در امامزادگان 

وی بــا اشــاره بــه اختصــاص یــک میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای انجــام پروژه هــای عمرانــی در 
بقــاع متبرکــه گفــت: بعضــی از ایــن پروژه هــا انجــام شــده اســت و بعضــی نیــز تــا یک مــاه 
 آینــده بــه پایــان می رســد. عملیــات عمرانــی انجام شــده شــامل کاشــیکاری، محوطه ســازی

کف سازی و ... است. 
ــاف  ــای اداره اوق ــی در طرح ه ــان قرآن ــری حافظ ــاره به کارگی ــن درب ــام روح االمی حجت االس
گفــت: حافظــان کل قــرآن کریــم کــه در آزمون هــای ایــن اداره موفــق بــه کســب نمــره برتــر 

شــوند، در مــاه مبــارک رمضــان بــه عنــوان مربــی بــه کار  گرفتــه می شــوند.
ــان داشــت: در حــال حاضــر  ــک بی ــه اصفهان ــن وضعیــت موقوف ــاره آخری ــن درب وی همچنی
ــه اســت  کــه درصــدد اخــذ ســند  ــن موقوف ــی ای ــام آقــای شهشــهانی، متول ــه ن شــخصی ب
بــرای آن اســت. امیدواریــم بــه زودی موضــوع ایــن وقــف کــه بیــش از40 ســال اســت مــردم 
منطقــه را درگیــر کــرده، مرتفــع شــود. وی گفــت: محــدوده اداره اوقــاف ناحیــه دو اصفهــان از 
ــا زیــار و جنــوب و جنــوب شــرق اصفهــان  ــا بهارســتان و از بزرگمهــر ت ــه ت  خــط راس رودخان

است.

مسئول اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان اصفهان:

  فرهنگ وقف مشارکتی باید در بین مردم رواج یابد

مسئول اداره اوقاف ناحیه 2 شهرستان اصفهان:

توسعه فضای فیزیکی در امامزادگان، مهم ترین برنامه اوقاف است 


