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بــه گــزارش ایســنا، حجت االســالم و المســلمین 
مصطفــی پورمحمــدی در یــادواره شــهید مفتــح 
و شــهدای شهرســتان رزن بــا گرامیداشــت یــاد 
منطقــه  ایــن  ســرافراز  شــهید   ۴۶۹ خاطــره  و 
ــد،  ــا عــزت و امنیــت دادن ــه م ــار کــرد: شــهدا ب اظه
شــرافت و امنیــت کشــور را تضمیــن کردنــد، اســالم 
را حیاتــی تــازه بخشــیدند و امــت اســالمی را در 
ــان اینکــه  ــا بی ــد. وی ب ــان امــروز ســرافراز کردن جه
رهبــران انقــالب مــا دانشــمند هســتند، افــزود: 
یــک ویژگــی در انقــالب مــا هســت کــه فکــر 
می کنــم در کمتــر انقالبــی وجــود داشــته باشــد 
ــم آن  ــی می توانی ــزرگ اله ــای ب ــا در نهضت ه و تنه
را مشــاهده کنیــم و آن داشــتن رهبــری عالم اســت؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه جامعــه ای ســراغ نداریــد 
ــش ورزی  ــمندی و دان ــری آن دانش ــرط رهب ــه ش ک
باشــد. پورمحمــدی تصریــح کــرد: کشــوری کــه 
ــود  ــده ب زمانــی از طــی کــردن مراحــل علمــی بازمان
ــه  ــل ک ــازمان مل ــمی س ــزارش رس ــن گ ــق آخری طب
ــور از  ــانزدهمین کش ــد، ش ــر ش ــته منتش ــاه گذش م
ــزارش  ــن گ ــت و ای ــاوری اس ــص و فن ــاظ تخص لح
ــت؛  ــی اس ــی و بین الملل ــع جهان ــن مجم عالی تری
ــرای  ــران ب ــود ای ــی می ش ــه پیش بین ــوری ک ــه ط ب
ــم  ــده جهــش انفجــاری در توســعه عل ۱۵ ســال آین
داشــته باشــد. وزیــر دادگســتری خاطرنشــان کــرد: 
وقتــی یــک انقــالب اســالمی باشــد بــه دنبــال 
علم آمــوزی مــی رود و رهبرانــش علمــا خواهنــد 
ــه طــوری کــه زمــان آغــاز انقــالب، بســیاری  ــود؛ ب ب
ــگاه  ــوزه و دانش ــمندان ح ــزرگان و دانش ــا، ب از علم
امــام خمینــی(ره) را همراهــی و یــاری کردنــد 
ــد  ــالب خــون دادن ــای انق و نخســتین کســانی که پ
و هســتی خــود را نثــار کردنــد، شــهید مطهــری 
ــا اشــاره بــه  و مفتــح از علمــا بودنــد. پورمحمــدی ب

روایتــی از امــام صــادق(ع) گفــت: یکــی از مشــکالت 
جامعــه مــا اشــتغال اســت؛ بــه طــوری کــه یکــی از 
بررســی ها نشــان می دهــد جوان هــا بــه دنبــال 
ــر کاری  ــام ه ــه انج ــر ب ــتند و حاض کار اداری هس
نیســتند. بنابرایــن موضــوع مهاجــرت پیــش می آیــد 
و مهاجــران ناچارنــد کارهــای ســخت را انجــام دهنــد 
ــود  ــا نب و در جامعــه کلــی بیــکار خواهیــم داشــت ت
اشــتغال، یــک مشــکل مزمــن جامعــه باشــد. تالش 
بــرای ایجــاد اشــتغال،  یــک اصــل اســت و یکــی از 
ــدی  ــد ج ــود و بای ــی می ش ــا تلق ــف دولتی ه وظای

بــه دنبــال تحقــق آن بــود.
اخبــار  صــدر  در  حلــب  آزادســازی  افــزود:  وی 
ــه موضــوع ســاده ای نیســت  ــه ک ــرار گرفت ــان ق جه
ــرف  ــک ط ــت؛ از ی ــی اس ــمکش جهان ــک کش و ی
آمریــکا، اروپــا، اســرائیل و کشــورهای متحجــر 
و وابســته و خودفروختــه عــرب و یــک عــده انســان 
ــه دور و منحرف شــده ــی ب ــت دین مسخ شــده از هوی
ــه  ــل جبه ــد و در مقاب ــع کردن ــی جم ــکر عظیم لش
از وحــدت  اســت کــه  مقاومــت شــکل گرفتــه 
و ســرزمین امــت اســالمی دفــاع می کنــد و در 
مقابــل اســتکبار ایســتاده  اســت. ایــن نکتــه عنــوان 
بــا مدیریــت  پیــروزی مقاومــت  می شــود کــه 

و هدایت ایران بوده است.

بررســی الیحــه برنامــه ششــم توســعه کشــور از 
ــاز می شــود  امــروز در مجلــس شــورای اســالمی آغ
ــنبه  ــا چهارش ــه ت ــن هفت ــول ای ــدگان در ط و نماین

ــت. ــد داش ــی خواهن ــه علن جلس
ــس  ــدگان مجل ــن، نماین ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
شــورای اســالمی در هفتــه جــاری بــه دلیــل بررســی 
تــا  یکشــنبه  از  توســعه  ششــم  برنامــه  الیحــه 

ــت. ــد داش ــی خواهن ــه علن ــنبه جلس چهارش
ــس  ــادی»، عضــو هیئت رئیســه مجل ــد امیرآب «احم
ــود  ــرده ب ــالم ک ــن اع ــش از ای شــورای اســالمی، پی
ــه  ــی الیح ــرای بررس ــس ب ــودن مجل ــیفته ب دو ش
برنامــه ششــم توســعه قطعــی اســت و احتمــاال بــا 
رای نماینــدگان جلســات ســه شــیفته برگــزار خواهــد 

شــد.

ــه  ــات هفت ــن در جلس ــس همچنی ــدگان مجل نماین
جــاری خــود قــرار اســت گــزارش کمیســیون برنامــه
ــاره الیحــه احــکام دائمــی  بودجــه و محاســبات درب
ــورای  ــده از ش ــور، اعاده ش ــعه کش ــای توس برنامه ه

نگهبــان را نیــز بررســی کننــد.
ــع  ــیون صنای ــزارش کمیس ــت گ ــرار اس ــن ق همچنی
و معــادن مجلــس مبنــی بــر تصویــب تقاضــای 
تحقیــق و تفحــص از عملکــرد «شــرکت ملــی صنایــع 
ایــران» و گــزارش کمیســیون کشــاورزی  مــس 
ــص از  ــق و تفح ــای تحقی ــب تقاض ــر تصوی ــی ب مبن
«شــرکت  و  و صنعــت کارون»  «شــرکت کشــت 
در  نیــز  آن  و صنایــع جانبــی  نیشــکر»  توســعه 

ــود. ــت ش ــس قرائ مجل

ــت:  ــالمی گف ــورای اس ــس ش ــه در مجل ــردم ارومی ــده م نماین
دولــت بــا کاهــش هزینه های جــاری خــود، درآمد حاصــل از آن 

را صرف بهبود معیشت مردم کند.
ــه  ــزاری خان ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب ــور در گفت وگ ــادر قاضی پ ن
ملــت بــا اشــاره بــه افزایــش هزینه هــای جــاری دولــت 
ــار  ــر فش ــردم زی ــه م ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــه ۹۶ گف در بودج
اقتصــادی قــرار دارنــد و معیشتشــان هــدف قــرار گرفتــه، بایــد 
در تمــام وزارتخانه هــا کاهــش هزینه هــای جانبــی داشــته 

ــیم. باش
نایب رئیــس فراکســیون کارگــری مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــود  ــد در بهب ــت را بای ــغ حاصــل از کاهــش هزینه هــای دول مبل
معیشــت مــردم هزینــه کنیــم، تصریــح کــرد:  حقــوق۸۴۰ هــزار 
ــزی اســت؛  ــوق بســیاری ناچی ــر، حق ــک کارگ ــرای ی ــان ب توم
ــرای افــراد تحــت  همچنــان کــه مســتمری ۵۰ هــزار تومانــی ب
پوشــش نهادهــای حمایتــی همچــون بهزیســتی و کمیتــه 
امــداد امــام خمینــی(ره)، مبلــغ بســیار ناچیــزی اســت و کفاف 

ــد. ــا را  نمی ده ــی آن ه ــرج زندگ خ
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســالمی 
بــا بیــان اینکــه  انتظــار داریــم دولــت الگــو بشــود و زرق 
ــر در  ــر وزی ــفانه ه ــرد: متاس ــان ک ــد، خاطرنش ــا را بزن و برق ه
دفتــر خــود ۴۰ مشــاور دارد کــه معلــوم نیســت کجــا هســتند 
ــازمانی  ــاختاری و س ــکیالت س ــارج از تش ــد و خ ــه می کنن چ
وارد دولــت شــده اند. گفتنــی اســت طبــق الیحــه بودجــه ســال 
۹۶، دولــت رقــم هزینه هــای جــاری را ۲۳۶ هــزار میلیــارد 
تومــان پیشــنهاد کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه رقــم 
هزینه هــای جــاری دولــت در ســال ۹۱ کمتــر از ۱۰۰ هــزار میلیــارد 
تومــان بــوده اســت. بــر ایــن اســاس هزینه هــای جــاری دولــت 
ــم  ــت یازده ــت دول ــال فعالی ــن س ــا آخری ــی ت ــال ابتدای از س

حــدودا ســه برابــر شــده اســت.

ــای  ــد تحریم ه ــه تمدی ــاره ب ــا اش ــل ب ــائل بین المل ــناس مس  کارش
ــه  ــد ک ــران می ده ــه ای ــن حــق را ب ــی ای ــکار عموم ــت: اف ــکا گف آمری
ــای آن  ــردد و پیامده ــام بازگ ــه برج ــش از توافقنام ــه اول پی ــه نقط ب
را هــم بــه عهــده خواهیــم گرفــت. حســن هانی زاده درخصوص دســتور 
رئیس جمهــور بــه وزیــر امــور خارجــه و رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی 
درخصــوص اقــدام متقابــل در برابــر تصویــب قانــون تمدیــد تحریم هــا 
توســط آمریــکا اظهــار داشــت: در واقــع اقــدام آقــای روحانــی بــرای 
تکلیــف بــه آقایــان ظریــف و صالحــی بــه ارائــه راهــکاری بــرای فعــال 
کــردن چرخــه هســته ای و همچنیــن ایجــاد فضــای بین المللــی بــرای 
تعامــل بــا کشــورهای دیگــر و یافتــن راه هــای دیگــری بــرای خنثــی 
ــت  ــده اس ــاب ش ــی حس ــکا، اقدام ــد آمری ــای جدی ــردن تحریم ه ک
کــه نشــان می دهــد ایــران، نخســتین گزینــه خــودش را بــرای 
ــه داده اســت. ــد آن کشــور ارائ ــکا و تحریم هــای جدی ــا آمری ــل ب تقاب
وی افــزود: غــرب و جهــان بایــد بداننــد کــه ایــران پــس از توافقنامــه 
ــای  ــام بنده ــرده و تم ــی ک ــام مراحــل اعتمادســازی را ط ــام تم برج
ــورهای ۵+۱  ــن کش ــوپ در زمی ــک ت ــام داده و این ــه را انج موافقتنام
ــکا  ــان اینکــه آمری ــا بی ــل ب ــن کارشــناس مســائل بین المل اســت. ای
ــران وضــع کــرد و انگلیــس، آلمــان  ــه ای تحریم هــای جدیــدی را علی
فرانســه و حتــی چیــن و روســیه نه تنهــا هیــچ واکنشــی بــه آن اقــدام 
نشــان ندادنــد، بلکــه بــا او همــکاری هــم داشــتند، تصریــح کــرد: اگــر 
همیــن وضعیــت بــا همیــن روال پیــش بــرود و آمریــکا بــه تعهــدات 
ــد.  ــه می کن ــران گزینه هــای بیشــتری را ارائ ــد، ای خــودش عمــل نکن
فعــال نخســتین اقــدام مــا ایــن بــود کــه مشــاهده کردیــم و اقدامــی 
ــد  ــه می توان ــود ک ــوب می ش ــم محس ــده ه ــمندانه و حساب ش هوش
ــه  ــبی ب ــه ای مناس ــدام مقابل ــکا اق ــای آمری ــر زیاده خواهی ه در براب
ــکار عمومــی  ــان خاطرنشــان کــرد: اف ــی زاده در پای ــد. هان حســاب آی
در جهــان می داننــد کــه ایــران بــه تعهــدات خــودش در قالــب برجــام 
ــدات  ــه تعه ــت ب ــل نیس ــه مای ــت ک ــن آمریکاس ــرده و ای ــل ک عم
خــودش پایبنــد باشــد. افــکار عمومــی ایــن حــق را بــه مــا می دهــد 
کــه بــه نقطــه اول پیــش از توافقنامــه برجــام بازگردیــم و پیامدهــای 

آن را هــم بــه عهــده خواهیــم گرفــت. مهــر

وزیر دادگستری:

تالش برای اشتغال، یکی از وظایف دولت است

آغاز بررسی الیحه برنامه ششم توسعه در مجلس

گالیه قاضی پور از هزینه های جاری دولت

هر وزیر ۴۰ مشاور دارد 

که معلوم نیست چه کاره اند!

کارشناس مسائل بین المللی مطرح کرد:  

افکار عمومی به ایران حق می دهد 

که به پیش از برجام بازگردد
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دفاع از نظام اسالمی                                          

ادا�� از ���� ��: 
 روز اول انقــالب اســالمی شــد. امــروز رهبــری معظــم 
ــد  ــالمی فرامی خوانن ــام اس ــاع از نظ ــه دف ــگان را ب هم
ــته  ــون گذش ــمنان همچ ــه دش ــیله توطئ ــن وس ــا بدی ت
ــالمی  ــام اس ــاع از نظ ــه دف ــود. البت ــرآب ش ــش ب نق
ــه  ــت؛ چنانچ ــات اس ــی از واجب ــا، یک ــه زمان ه در هم
امــام خمینــی(ره)، حفــظ انقــالب اســالمی و نظــام 
جمهــوری اســالمی را در رأس همــه واجبــات می دانســتند 
و همــه مســلمانان اعــم از شــیعه و ســنی را مکلــف بــه 

ــد.  ــالمی می کردن ــوری اس ــظ جمه حف
مقــام معظــم رهبــری نیــز بــا تأســی بــه اندیشــه امــام 
راحــل، حفــظ موجودیــت انقــالب را کــه در اســتمرار نظام 
جمهــوری اســالمی تجســم یافتــه، اولیــن وظیفــه مــردم 
و مســئوالن می داننــد و دفــاع از نظــام اســالمی را اولیــن 
ــد.  ــر می کنن ــران ذک ــت ای ــض مل ــن فرای و مقدس تری
ــام(ره) و  ــرت ام ــات حض ــه بیان ــی ب ــی تحلیل ــا نگاه ب
ــی  ــای اساس ــوان محوره ــری، می ت ــم رهب ــام معظ مق
بیانــات ایشــان دربــاره فلســفه اولــی بــودن حفــظ نظــام 

اســالمی را بــه صــورت ذیــل بیــان کــرد:
١- از دیــدگاه حضــرت امــام(ره)، حفــظ نظــام اســالمی 
ــان  ــدگاه ایش ــت. از دی ــالم اس ــظ اس ــای حف ــه معن ب
ــدا  ــن خ ــظ دی ــر، حف ــا آخ ــا از اول ت ــه انبی ــدف هم ه
و کلمــه حــق بــوده اســت و در ایــن راه، خودشــان 
ــالمی  ــام اس ــظ نظ ــن حف ــد؛ بنابرای ــدا کرده ان ــز ف را نی
ــام عصــر باشــد-  ــو ام ــر- ول ــک نف ــظ ی ــی از«حف حت
اهمیتــش بیشــتر اســت؛ بــرای اینکــه امــام عصــر هــم 

ــالم.» ــرای اس ــد ب ــدا می کن ــودش را ف خ
٢- حضــرت امــام(ره) وجــود اســالم در نــزد ملــت 
ایــران را یــک ودیعــه الهــی می داننــد کــه بــرای تربیــت 
ــان  ــان ایش ــه بی ــرد دارد. ب ــراد کارب ــوِد اف ــی خ و تعال
اســالم امــروز، «امانتــی اســت کــه از دســت رســول هللا 
ــم.»  ــظ کنی ــه او را حف ــم و الزم اســت ک ــا اخــذ کردی م
و از آنجــا کــه حفــظ ایــن ودیعــه الهــی در گــرو حفــظ 
ــوری  ــظ جمه ــن حف ــت، بنابرای ــالمی اس ــوری اس جمه
واجبــات  اهــّم  از  و  عینــی  واجــب  یــک  اســالمی، 

ــت. دنیاس
٣- محــور اصلــی حرکــت امــام خمینــی(ره)، آگاه 
وی  بیــداری  و  خــود  سرنوشــت  از  انســان  کــردن 
بــر مبنــای آموزه هــای اســالمی جهــت مبــارزه بــا 
درون  از  اســت.  بیرونــی  و  درونــی  طاغوت هــای 
همیــن موضــوع، لــزوم تشــکیل حکومــت اســالمی 
اســتنباط می شــود. ایشــان فلســفه ارســال تمامــی 
کــه  چــرا  می داننــد؛  انســان  تربیــت  را  پیامبــران 
ــم در  ــاس عال ــودات و اس ــه موج ــاره هم ــان عص انس
ــن راه  ــی در ای ــت انســان اســت. عنصــر اصل ــرو تربی گ
ــی  ــیاطین درون ــا ش ــارزه ب ــت؛ مب ــی اس ــارزه فرهنگ مب
و بیرونــی. از همیــن رو حضــرت امــام(ره) می فرماینــد: 
ــدنی  ــود و تمام ش ــل ب ــق و باط ــگ ح ــا، جن ــگ م «جن
نیســت. جنــگ مــا، جنــگ فقــر و غنــا بــود. جنــگ مــا 
ــا  ــگ از آدم ت ــن جن ــود و ای ــت ب ــان و رذال ــگ ایم جن

ختــم زندگــی وجــود دارد.» 
بــر همیــن مبنــا در اندیشــه امــام راحــل و مقــام معظــم 
ــا شــرایط کنونــی جهــان کــه  رهبــری، نظــام اســالمی ب
ــده ای ســلطه پذیر هســتند  ــده ای ســلطه گر و ع در آن ع
مخالــف اســت. بــه بیــان حضــرت امــام(ره) «مــا تحــت 
ــم  ــه را می خواهی ــن دو کلم ــالم ای ــر اس ــری پیغمب رهب

اجــرا کنیــم؛ نــه ظالــم باشــیم و نــه مظلــوم.»
بــا  اســالمی،  نظــام  دربــاره چگونگــی حفــظ  امــا 
نگاهــی بــه بیانــات حضــرت امــام(ره) و مقــام معظــم 
رهبــری می تــوان بــه عوامــل مهمــی اشــاره کــرد. امــام 
خمینــی(ره) بــر ایــن اعتقــاد بودنــد کــه عوامــل موجــده 

ــت.  ــه آن اس ــل مبقی ــا عوام ــالب، همان انق
خــود  الهــی  سیاســی-  وصیت نامــه  در  آنجــا کــه 
ــالمی  ــالب اس ــای انق ــز بق ــد رم ــد: «بی تردی می فرماین
ــه  ــه ک ــی همان گون ــت»؛ یعن ــروزی اس ــز پی ــان رم هم
ــوده اســت  ــام ب ــده قی ــل عم ــردم عام ــی م ــزه اله انگی
ــمار  ــه ش ــالب ب ــداوم انق ــل ت ــز عام ــی نی ــد اله مقص

می آیــد. 
ــذا امــام راحــل بر«حفــظ عوامــل پیــروزی» و حفــظ  ل
نهضــت بــه همــان صــورت اولیــه بــرای تــداوم و زنــده 

ــدن انقــالب تأکیــد داشــتند.  مان
ــور  ــارج از کش ــه در خ ــم ک ــمنانی مواجهی ــا دش ــا ب م
تجاوزگــر  را  انقــالب  ایــن  تــا  هســتند  تــالش  در 
و توســعه گرا بــه معنــای کشورگشــایی و ... معرفــی 
کننــد  اسالم هراســی  و  ایران هراســی  درواقــع  و 
قــرار  مــا  مقابــل  را  مســلمان  حتــی کشــورهای  و 
ــتند  ــیارتر از آن هس ــلمانان هوش ــه مس ــه البت ــد ک دهن
کــه تحــت تاثیــر قــرار گیرنــد؛ کمــا اینکــه امــروز 
افغانســتان یمــن،  لبنــان،  ســوریه،  عــراق،  ملــل 
پاکســتان و...  چشــم امیدشــان بــه ایــران اســت 
کــه  ســنگینی  هزینه هــای  تمــام  بــا  دشــمنان  و 

ببرنــد.  پیــش  از  کاری  نتوانســتند  می کننــد، 
رفتــار  نامــردی  بــا  اطــراف  دنیــای  حکومت هــای 
ــا  ــد و متاســفانه در داخــل نیــز عــده ای همصــدا ب کردن
ــروی  ــه و کج ــای تفرق ــی نغمه ه ــم آمریکای صهیونیس
دســتی  دو  را  کشــور  آماده انــد  و  می دهنــد  ســر 
تحویــل دهنــد و بــا شــایعه پراکنی و دروغ و دغــل 
ــل  ــد در مقاب ــد کــه بای ــب ایجــاد انحــراف می کنن و فری
ــت  ــام برخواس ــالب و نظ ــاع از انق ــه دف ــروه ب ــن گ ای
و اجــازه نــداد چهــره پــاک و مقــدس انقــالب بــا 
شــود؛  مخــدوش  مفاســد  و  کجــروی  نمونه هــای 
ــدان  ــل مفس ــتادگی در مقاب ــاع، ایس ــک راه دف ــذا ی ل
ــا  ــی ت ــای نجوم ــدگان حقوق ه ــادی از دریافت کنن اقتص
ــر  ــن ام ــت. ای ــوه گیرندگان و ... اس ــواران و رش رانت خ
ــت از  ــی اس ــی همگان ــالمی و تکلیف ــام اس ــاع از نظ دف

تک تــک مــردم تــا تک تــک مســئوالن.
کــه  کاری  هــر  در  می فرماینــد:  رهبــری  چنانچــه 
مســئولیت  کنیــم؛  مســئولیت  احســاس  هســتیم، 
ــی  ــوری اســالمی؛ یعن ــاع از انقــالب و از نظــام جمه دف
از اســالم، حقــوق مــردم، و عــزت کشــور. ۱۱/۰۶/١٣٨٨
ایــران و نظــام  تنهــا چیــزی کــه می توانــد کشــور 
اســالمی را حفــظ کنــد، اســتحکام داخلــی و عــزم جــزم 

ــت. ۰۵/۱۵/١٣٨٢ ــی اس ــروع و منطق ــاع مش ــر دف ب

نقش فعالیت های فرهنگی 

در کاهش طالق                                             

  ��ر���س ���� ��ی د���
��� ���� ی

    آسیب های اجتماعی 
ــا جمعــی اطــالق می شــود کــه  ــوع عمــل فــردی ی ــه هرن  ب
ــام عمــل جمعــی  ــد ع ــی و قواع در چارچــوب اصــول اخالق
ــگران  ــت کنش ــل فعالی ــه، مح ــمی جامع ــمی و غیررس رس
قــرار نمی گیــرد و درنتیجــه بــا منــع قانونــی یــا قبــح 
ــل  ــن دلی ــه همی ــود. ب ــه رو می ش ــی روب ــی و اجتماع اخالق
ــران  ــد ناظ ــود را از دی ــروی خ ــد کج ــعی دارن ــروان س کج
ــد؛  ــان کنن ــی پنه ــم اجتماع ــی و نظ ــالق عموم ــی، اخ قانون
زیــرا در غیــر ایــن صــورت بــا پیگــرد قانونــی، تکفیــر اخالقــی 

و طــرد اجتماعــی مواجــه می شــوند. (ســتوده، ١٣٨٧)
    طالق

ــه  ــرد اســت ک ــر زندگــی مشــترک زن و م ــی ب طــالق، پایان
بــه علــل مختلــف واقــع می شــود؛ طــالق در لغــت بــه 
معنــی رهــا کــردن،  تــرک کــردن،  واگذاشــتن و...اســت و در 
فقــه اســالمی عبــارت اســت از زائــل کــردن قیــد ازدواج بــا 
لفــظ مخصــوص. (النجفــی، ١٣٨٣، ص ٢) در علــم حقــوق 
ــرایط  ــا ش ــم ب ــکاح دائ ــالل ن ــت از انح ــارت اس ــالق عب ط
و تشــریفات خــاص از جانــب مــرد یــا نماینــده او (امامــی 
١٣٧٦، ص ٢١٩) یــا طــالق ایقــادی اســت تشــریفاتی کــه به 
موجــب آن شــوهر بــه اذن یــا حکــم دادگاه، همســر دائمــی 

ــان، ١٣٧٥، ص ٢١٩) ــا می ســازد. (کاتوزی ــود را ره خ
ــل  ــت و منح ــم اس ــکاح دائ ــوص ن ــالق مخص ــن ط  بنابرای
ــذل آن از  ــا ب ــدت ب ــای م ــه انقض ــع ب ــکاح منقط ــدن ن ش

طــرف شــوهر، از زوجیــت خــارج می شــود.
یکــی از مشــکالت فراگیــر کــه در جوامــع پیشــرفته بیشــتر 
از ســایر جوامــع وجــود دارد، معضــل طــالق و از هــم 
پاشــیدن خانــواده اســت. اگرآمــار طــالق در ســایر کشــورها 
و همچنیــن در کشــور ایــران مــورد مطالعــه و بررســی قــرار 
ــران  ــود. در ای ــرده می ش ــی ب ــه پ ــق فاجع ــه عم ــرد، ب گی
ــا  ــیده، ام ــی نرس ــران اجتماع ــرز بح ــه م ــالق ب ــد ط هرچن

ــت. ــرده اس ــاد ک ــدی ایج ــای ج نگرانی ه
    عوامل موثر بر طالق

عوامل اجتماعی
١-ازدواج بدون برنامه ریزی و بدون شناخت و مطالعه 

٢– اعتیاد 
٣- توقعات نابجا 

۴- فقــدان مهارت هــای زندگــی و نبــودن آموزش هــای 
پیــش از ازدواج 

۵- رعایت نکردن اصول اخالقی
عوامل فرهنگی 

۱-مداخله پدر و مادر
۲-ازدواج های تحمیلی و سنت های نادرست

۳-ازدواج دوباره
۴-سابقه دوستی و ارتباط نامشروع 

۵-نبود فرهنگ گفت وگو بین خانواده ها 
عوامل اقتصادی

١-بیکاری مرد
٢-نپرداختن نفقه و هزینه های زندگی

٣-استقالل مالی زنان
۴-نداشتن مسکن 

عوامل فردی و شخصیتی 
١-نبــود تفاهــم اخالقــی و تعارضــات فکــری زوجیــن 

محبــت نبــود  و  ٢-بی اعتنایــی 
۳-فقدان روحیه ازخودگذشتی
۴-قهر و خشونت در خانواده 

۵-خوشگذرانی های نامشروع و معاشرت با افراد ناباب 
راهکارهای فرهنگی پیشگیرى از طالق

ــزاری  ــق برگ ــاری از طری ــوزش شــیوه های درســت رفت - آم
دوره هــای آموزشــی پیــش از ازدواج تحــت عناویــن آمــوزش 
ــواده ــرد خان ــای کارک ــای ارتق ــی، راهبرده ــای زندگ مهارت ه

حقوق و تکالیف زوجین بهداشت باروری و... .
ــه مراکــز مشــاوره  - ترویــج فرهنــگ مراجعــه خانواده هــا ب

خانــواده هنــگام بــروز اختالفــات.
- تقویــت بنیان هــای مذهبــی و ارزش هــای دینــی و اخالقــی 

ــطح جامعه. در س
ــزوم آشــنایی  ــر ل - ترویــج فرهنــگ همســان گزینی و تأکیــد ب
و شــناخت خصوصیــات و ویژگی هــای اخالقی رفتــاری زوجیــن 

پیــش از ازدواج.
ــق  ــا از طری ــاالری در خانواده ه ــگ جنسیت س ــی فرهن - نف

آمــوزش روش هــای درســت تربیتــی.
ــدی  ــت و پایبن ــوا، عدال ــت تق ــت رعای ــازی در جه -فرهنگس
بــه ارزش هــای اخالقــی توســط همســران و اجتنــاب از تعــدد 

زوجــات.
- آمــوزش شــیوه ها و معیارهــای درســت همســرگزینی 

و اصالح روش های سنتی ازدواج.
- ایجــاد مراکــز مشــاوره، به ویــژه در دانشــگاه ها جهــت بهبــود 

فرآیند همســریابی.
- پرهیــز خانواده هــا از دخالت هــاى بــدون آگاهــى و بینــش 

در زندگــى فرزنــدان. 
- پرهیــز خانواده هــا از ازدواج هــاى تحمیلــى بــراى فرزنــدان 

خــود (صدر االشــرافی و همــکاران، ١٣٩١)

ــر معظــم انقــالب اســالمی  ــه ای، رهب حضــرت آیــت هللا خامن
صبــح دیــروز (شــنبه) در دیــدار بــا مســئوالن نظــام میهمانــان 
ــس وحــدت اســالمی، ســفرای کشــورهای  ســی امین کنفران
ــروز دو  ــد: ام ــد کردن ــردم تأکی ــف م اســالمی و اقشــار مختل
ــه اســت؛  ــرار گرفت ــر ق ــا یکدیگ ــارض ب ــه در تع اراده در منطق
«اراده وحــدت» و «اراده تفرقــه» و در ایــن اوضــاع حســاس
«تکیــه بــر قــرآن و تعالیــم الهــی پیامبــر اعظــم(ص)»، بــه 
ــای  ــای دنی ــل محنت ه ــش، راه ح ــوان داروی وحدت بخ  عن
اســالم اســت.رهبر معظــم انقــالب اســالمی بــا تبریــک میــالد 
مســعود حضــرت ختمــی مرتبــت محمــد بــن عبــدهللا(ص) و 
والدت بــا ســعادت امــام جعفــر صــادق(ع) افزودنــد: اهمیــت 
وجــود مقــدس پیامبــر اســالم بــه حــدی اســت کــه پــروردگار 
کریــم در قــرآن مجیــد بــه خاطــر دادن ایــن نعمــت بی بدیــل، 
ــه ای  ــت هللا خامن ــرت آی ــذارد. حض ــت می گ ــریت من ــر بش ب
ــم  ــن»، تعالی ــًة  للعالمی ــی «رحم ــر قرآن ــه تعبی ــا اســتناد ب ب
پیامبــر اعظــم را راهــی بــرای نجــات همــه بشــریت خواندنــد 
ــن  ــا ای ــان زر و زور ب ــریت و صاحب ــمنان بش ــد: دش و افزودن
تعالیــم ســعادت بخش مخالفنــد و بــه همیــن علــت خداونــد 
بــه پیامبــر(ص) دســتور می دهــد ضمــن خــودداری از پیروی 
و ســازش بــا کفــار و منافقــان، بــا آنــان جهــاد کــن و بــر آنــان 
ــا دشــمنان اســالم  ــد: جهــاد ب ســخت بگیــر. ایشــان افزودن
ــه تناســب شــرایط مختلــف، گاه نظامــی  و بشــریت، البتــه ب
گاه سیاســی و در شــرایطی فرهنگــی یــا حتــی علمی اســت و 
ملت هــای مســلمان، به  ویــژه مبّلغــان دینــی و جوانــان بایــد 
بــا مطالعــه و شــناخت تعالیــم الهــی بــه پیامبــر خاتــم(ص) 

ایــن مجموعــه حیات بخــش را مــورد اســتفاده قــرار دهنــد.
رهبــر معظــم انقــالب بــا یــادآوری تــالش روزافــزون اســتکبار 
ــد:  ــلمانان افزودن ــف مس ــه و تضعی ــرای تفرق ــتعمار ب و اس
رنج هــای  و  گرفتاری هــا  دچــار  امــروز  اســالم  دنیــای 
فراوانــی اســت کــه «اتحــاد، هم افزایــی، تعــاون و عبــور 

ــترکات  ــایه مش ــر س ــری در زی ــی و فک ــات مذهب از اختالف
فــراوان اســالمی»، راه حــل ایــن مشــکالت و مصائــب اســت. 
ــد: در صــورت  ــه ای خاطرنشــان کردن ــت هللا خامن حضــرت آی
آمریکایی هــا  اســالمی،  دولت هــای  و  ملت هــا  وحــدت 
و صهیونیســت ها، تــوان تحمیــل خواســته های خــود بــر 
ــی  ــه فراموش ــه ب ــد و توطئ ــت می دهن ــلمانان را از دس مس

ــد. ــد مان ــاکام خواه ــطین ن ــدن فلس ــپرده ش س
ایشــان، حملــه و کشــتار مســلمانان از میانمــار در شــرق 
ــلمانان  ــی مس ــا و رویاروی ــرب آفریق ــه در غ ــا نیجری ــیا ت آس
ــج توطئه هــای  ــرب آســیا را از نتای ــم غ ــه بســیار مه در منطق
تفرقه انگیــز مســتکبران خواندنــد و افزودنــد: در ایــن اوضــاع 
و احــوال، شــیعه انگلیســی و ســنی آمریکایــی مثــل دو لبــه 
ــغول  ــی مش ــروزی و اختالف افکن ــه آتش اف ــی ب ــک قیچ ی
هســتند.رهبر معظــم انقــالب اســالمی بــا اشــاره بــه رویارویــی 
ــد:  ــدت گفتن ــش وح ــا اراده عزت بخ ــه ب ــیطانی تفرق اراده ش
سیاســت قدیمــی انگلیســی ها مبنــی بــر تفرقــه بینــداز 
ــرار  ــالم ق ــمنان اس ــدی دش ــتور کار ج ــن، در دس ــی ک و آقای
ــات  ــت ها و اقدام ــه ای، سیاس ــت هللا خامن ــرت آی دارد. حض
انگلیســی ها در دو قــرن اخیــر را بــه عنــوان منبــع شــر 
ــد  ــرار دادن ــورد اشــاره ق ــه م ــرای ملت هــای منطق ــت ب و نکب
در  انگلیســی ها  اخیــر،  روزهــای  در  یــادآوری کردنــد:  و 
ــه  ــد منطق ــز را تهدی ــوم و عزی ــران مظل ــت بی شــرمی، ای نهای
ــد؛ امــا همــه می داننــد کــه برخــالف ایــن اتهامــات،  نامیده ان
ایــن انگلیســی ها هســتند کــه همیشــه منشــأ و منبــع 
ــم  ــر معظ ــد. رهب ــت بوده ان ــر و نکب ــاد و خط ــد و فس تهدی
انقــالب اســالمی، افزایــش فعالیت هــای ضــد اســالمی 
مســتکبران بعــد از پیــروزی انقــالب اســالمی را نشــانه تــرس 
ــد  ــام اســالمی قدرتمن ــک نظ ــا از اســتقرار و اســتمرار ی آن ه
ــر  ــی اگ ــمنان حت ــد: دش ــتند و افزودن ــو دانس ــرو و الگ پیش
ادعــای نرمــش و ظاهــری آراســته هــم داشــته باشــند 

در باطــن بــه تمــام معنــا، وحشــی و خشــن هســتند 
ــن دشــمنان بی اخــالق  ــا ای ــه ب ــرای مواجه ــد ب و ملت هــا بای
آیــت هللا  باشــند. حضــرت  آمــاده  بی انصــاف  و  بی دیــن 
نیــاز  مــورد  آمادگــی  را مهم تریــن  «اتحــاد»  خامنــه ای، 
ــَرق اســالمی  ــه ف ــد: هم ــای اســالم برشــمردند و افزودن دنی
ــد  ــذر کنن ــالف ح ــاد اخت ــنی، از ایج ــه س ــیعه و چ ــه ش چ
و وجــود نازنیــن پیامبــر(ص)، قــرآن مجیــد و کعبــه شــریف 
ــم  ــر معظ ــد. رهب ــرار دهن ــتگی ق ــدت و همبس ــور وح را مح
ــل  ــا در مقاب ــا و دولت ه ــالب اســالمی، هوشــیاری ملت ه انق
شــیطنت های ســلطه گران را خواســتار شــدند و افزودنــد: 
چــرا کشــورهایی بــا ظواهــر اســالمی حــرف دشــمنان 
ــان اســالمی  ــی جه ــدات و دشــمنی های درون ــاره تهدی را درب
تبعیــت  آن هــا  سیاســت های  از  صراحــت  بــه  و  قبــول 
ــت  ــه مل ــان سخنانشــان خطــاب ب ــد؟ ایشــان در پای می کنن
ــار  ــداوم راه پرافتخ ــد: «ت ــران گفتن ــان داده ای ــز و امتح عزی
دشــمنان»  مقابــل  در  «ایســتادگی  انقــالب»،  و  امــام 
و «دفــاع بــدون مالحظــه از حــق و حقیقــت»، بی تردیــد 
عــزت و ســعادت دنیــا و آخــرت را بــه ارمغــان خواهــد آورد.
ــای  ــالمی، آق ــالب اس ــم انق ــر معظ ــخنان رهب ــش از س پی
ــی  ــریف و نوران ــالروز والدت ش ــور، س ــی، رئیس جمه روحان

ــل  ــه حــق و همــه فضائ ــر اســالم(ص) را روز دعــوت ب پیامب
اکــرم(ص)  پیامبــر  ســیره  افــزود:  و  دانســت  اخالقــی 
وســط گزینی بیــن حــق و باطــل نبــود؛ بلکــه ایشــان در عرصــه 
حــق، بهتریــن مســیر را انتخــاب می کــرد و معنــای اعتــدال 
نیــز همیــن اســت. رئیس جمهــور بــا تأکیــد بــر لــزوم افزایش 
ــروز  ــت: ام ــر گف ــار یکدیگ ــوی در کن ــادی و معن پیشــرفت م
ــان  ــور آن ــور پرش ــت و حض ــه معنوی ــور ب ــان کش ــال جوان اقب
ــش از گذشــته شــده و در عرصــه  ــوی بی ــای معن در عرصه ه
ــزی ــک مرک ــزارش بان ــاس گ ــر اس ــز ب ــادی نی ــرفت م پیش

رشــد اقتصــادی کشــور در شــش ماهــه اول ســال بــه هفــت 
ممیــز چهــار دهــم درصــد رســیده اســت.آقای روحانــی 
بــه  اشــاره  بــا  منطقــه  اوضــاع  درخصــوص  همچنیــن 
ــت،  ــر رحم ــام پیامب ــه  ن ــه ب ــا ک ــا و جریان ه ــی گروه ه بعض
ــت:  ــد گف ــوده کرده ان ــونت آل ــرور و خش ــه ت ــن را ب ــره دی چه
ملت هــای  کنــار  در  همــواره  ایــران  اســالمی  جمهــوری 
مظلــوم منطقــه در مقابــل تروریســم ایســتاده و خواهــد 
ایســتاد. رئیس جمهــور بــا انتقــاد از بعضــی دولت هــای 
اســالمی کــه از موفقیت هــای مــردم و ارتــش در عــراق 
ــی و ناراحتــی  ــار نگران ــا تروریســم اظه ــارزه ب و ســوریه در مب
ــالمی  ــای اس ــی دولت ه ــفانه بعض ــزود: متأس ــد، اف می کنن
بــه  جــای آنکــه نگــران مــردم مظلــوم ســوریه و زنــان 
ــران  ــند، نگ ــب باش ــان و آوارگان در حل ــودکان و مجروح و ک
سرنوشــت تروریســت ها و بــه  دنبــال ســالم خارج شــدن 
آن هــا از حلــب هســتند. آقــای روحانــی، ســیره و راه پیغمبــر 
اکــرم(ص) را مبــارزه بــا ظلــم و تجــاوز خوانــد و گفــت: 
واگرایــی کشــورهای اســالمی، آن هــا را از عظمــت و پیشــرفت 
بازمــی دارد و تنهــا راه نجــات دنیــای اســالم، همگرایــی 
ــان  ــی از میهمان ــدار جمع ــن دی ــان ای ــت. در پای ــاد اس و اتح
کنفرانــس وحــدت اســالمی از نزدیــک بــا رهبــر معظــم 

انقــالب اســالمی دیــدار و گفت وگــو کردنــد.

رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار با مسئوالن، میهمانان کنفرانس وحدت اسالمى و سفراى کشورهاى اسالمى مطرح کردند:

انگلیس، منبع تهدید، فساد و نکبت

۹۲۵۱ م الف

آگهی اصالحی شماره ٣٧٠١٣-٩/٢٢/۹۵

پیرو آگهی رأی موات شماره ۴/۵/٨١٠١ - ۸۴/۵/۱۴ منتشره در روزنامه فالحت 
به شماره ٧٩٣-۸۴/١١/١٨ توسط مدیریت امور اراضی استان بر روی پالک ٣٠١ 
اصلی به اطالع می رساند محدوده رأی شامل پالک های ٣٠١/٩٣ و مجاور شمالی 
٣٠١/١٢ باقیمانده می باشد که به پالک ٣٠١/۶۹۳۶۸ تبدیل شده که بدینوسیله 

اصالح می گردد.

�داری 
منابع طبيعى و آبخ��

استان اصفهان

�داری 
منابع طبيعى و آبخ��

محمدحسین شاملی 

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی در برنامــه بــدون تعــارف گفــت: 
روزهــای خوبــی داریــم و ایــران در عرصــه بین المللــی بــرای بیــان 
مواضــع برجامــی خــود رودربایســتی نــدارد. بــه گــزارش کیمیــای 
وطــن، علی اکبــر صالحــی افــزود: در آژانــس بین المللــی انــرژی 
اتمــی اگــر پشــتوانه ای قــوی نداشــته باشــید، آن هــا بــرای شــما 
َتــره هــم ُخــرد نمی کننــد. جمهــوری اســالمی ایــران البتــه بــرای 
بیــان مواضــع اصولــی خــود در آژانس بــا هیچ کس رودربایســتی 
نــدارد. رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی دربــاره بدعهــدی آمریــکا و 
تمدیــد تحریم هــای ۱۰ ســاله ضــد ایــران هــم گفــت: دقیقــا یــک 
مــاه پــس از عملیاتــی شــدن برجــام در مصاحبــه با یــک روزنامه 
ــم و موضــوع  ــی در مســائل تحری ــه طــرف غرب ــم ک ــی گفت عرب

ــن  ــرده اســت؛ ای ــی نک ــود را عملیات ــای خ ــوز وعده ه ــی هن بانک
ــم آمریکایی هــا در حــال  ــود کــه می دیدی موضــوع از آن جهــت ب
دبه کــردن هســتند. در آن مصاحبــه گفتــم کــه بعضــی بانک هــای 
بــزرگ هنــوز کامــال بــا مــا همــکاری نمی کننــد؛ اتفاقــا بــا احتیــاط 
هــم گفتــه بــودم؛ در صورتــی کــه بایــد می گفتــم کل بانک هــای 
بــزرگ خارجــی هیــچ همــکاری ای تــا حــاال بــا مــا نکرده انــد. وی 
تاکیــد کــرد: مــا امــروز بــه وضــوح می بینیــم کــه آمریکایی هــا در 
موضــوع برجــام دبــه کرده انــد؛ آن هــم دبه هــای زیــاد. صالحــی 

ــم  ــر باشــیم و نمی توانی ــرات، مطالبه گ ــد در مذاک ــا بای ــزود: م اف
ــی  ــز عال ــه چی ــم «هم ــاس بگویی ــرات حس ــه مذاک در این گون
بــود» و یــک تشــکر هــم از طــرف مقابــل بکنیــم. رئیس ســازمان 
انــرژی اتمــی دربــاره حرکــت فنــاوری هســته ای در حــال حاضــر 
گفــت: مــن مســئول فنــی مذاکــرات بــوده و هســتم و الحمدللــه 
در شــرایط کنونــی کارهــا بــه خوبــی پیــش مــی رود؛ امــا در بحــث 
ــا در ۱+۵ آن  ــل م ــم و طــرف مقاب ــدا کرده ای ــم، مشــکل پی تحری
ــی  ــد. صالح ــام نمی ده ــود، انج ــده ب ــزم ش ــه ملت ــدی را ک تعه

افــزود: در شــرایط کنونــی و در مســائل هســته ای و پیشــبرد آن، 
«ُپــل پشــت ســرمان خــراب نیســت» و بــه گونــه ای می توانیــم 

بــه شــرایط قبــل بازگردیــم کــه طــرف مقابــل غافلگیــر شــود.
بنــا بــر گــزارش خبرگــزاری صداوســیما، رئیــس ســازمان انــرژی 
اتمــی دربــاره تحریم هــای کنونــی و تفســیرهای مختلفــی کــه از 
تعهــدات دو طــرف در طــول مذاکــرات می شــود، گفــت: بــا ایــن 
ــی  ــای کنون ــه تحریم ه ــه ب ــا توج ــم و ب ــه االن داری ــه ای ک تجرب
ــره  ــتیم مذاک ــر می توانس ــا بهت ــا قطع ــدی آن ه ــکا و بدعه آمری
ــد،  ــه می ش ــر گرفت ــد جدی ت ــه بای ــی ک ــی از اقدامات ــم. یک کنی
ــرای تفســیر و  ــی ب ــا هیــچ جای ــگارش برجــام اســت ت شــیوه ن

ابهــام باقــی نمانــد.

صالحی:

شیوه نگارش برجام، باید جدی تر گرفته می شد
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مصوبــه راه انــدازی ســامانه ثبــت حقــوق و مزایــای مدیــران 
یکــی از طرح هایــی اســت کــه بــرای مقابلــه بــا حقوق هــای 
نجومــی ارائــه شــده و اگــر مــورد تأییــد مجلــس و شــورای 
نگهبــان قــرار گیــرد، قــرار اســت راه را بــر حقوق هــای 
ــرح حســینعلی  ــن ط ــان ای ــی از موافق ــدد. یک ــی ببن نجوم
میمــه  شاهین شــهر،  مــردم  نماینــده  حاجی دلیگانــی، 
و برخــوار اســتان اصفهــان و عضــو کمیســیون برنامــه 
و بودجــه و محاســبات مجلــس شــورای اســالمی اســت. بــا 

او دربــاره ایــن طــرح بــه گفت وگــو نشســتیم.
    چــرا طــرح راه انــدازی ســامانه ثبــت حقــوق و مزایــای 

مدیــران، مطــرح شــده و چــه مزیت هایــی دارد؟
بعــد از خداونــد متعــال، مــردم بهتریــن ناظــران بــر اعمــال 
و رفتــار مســئوالن و مدیــران هســتند. یکــی از مســائل 
مهمــی کــه نیــاز اســت مــورد نظــارت دقیــق و شــفاف مــردم 

ــران اســت.  ــای مدی ــوق و مزای ــرد، موضــوع حق ــرار بگی ق
در مصوبــه راه انــدازی ثبــت حقــوق و مزایــای مدیــران، دولت 
را موظــف کرده ایــم ســامانه ای را تعریــف و ایجــاد کنــد کــه 

تمــام پرداختــی بــه مدیــران و کارکنــان در آن درج شــود. 
در ایــن ســامانه بــه صــورت برخــط (آنالیــن) دســتگاه های 
نظارتــی، نظــارت الزم را بــر دریافتــی مدیــران خواهند داشــت 
و در دســترس مــردم قــرار خواهیــم داد کــه آخریــن دریافتی 

مدیــران دســتگاه ها را ببیننــد. 

ــرف  ــه ص ــادی از بودج ــغ زی ــا مبل ــور م ــفانه در کش متاس
پرداخــت حقــوق و مزایــای کارمنــدان دولــت می شــود. 
ــال ۹  ــت در س ــی دول ــارد تومان ــزار میلی ــه ۳۱۹ ه از بودج
ــت  ــرف پرداخ ــان ص ــارد توم ــزار میلی ــه ۲۳۶ ه ــک ب نزدی
هزینه هــا می شــود؛ در حالــی کــه درآمدهــای دولــت 

ــت.  ــان اس ــارد توم ــزار میلی ــه ۱۶۰ ه ــک ب ــزی نزدی چی
بــه اعتقــاد مــن ایــن اعــداد و ارقــام، یعنــی اینکــه مــا کشــور 

را گــران اداره می کنیــم. 
البتــه ایــن را بایــد گفــت کــه در پرداختی هــا هــم نابرابــری 
ــم  ــوق ک ــدت حق ــه ش ــی ب ــرا در بخش های ــود دارد؛ زی وج
اســت و در بخش هایــی پرداخت هــا بــه صــورت غیرمنطقــی 
باالســت. ایــن ســامانه علی رغــم شــفاف کــردن ایــن 
پرداخت هــا می توانــد در از بیــن بــردن ایــن نابرابری هــا 

ــر باشــد. نیــز مؤث

 
   آیــا بخشــی از مشــکالت مربــوط بــه حقوق هــای 

ــود؟ ــس نب ــی مجل ــف نظارت ــی از ضع نجوم
اگــر بخواهــم منصفانــه بگویــم، بایــد بگویــم دیوان محاســبات 
مجلــس و دولــت در ایــن زمینــه ضعیــف عمــل کردنــد 
ــد  ــی را بگیرن ــای نجوم ــوی حقوق ه ــتند جل ــا نتوانس و نه تنه

بلکــه غیرقانونــی نیــز عمــل کردنــد.
    این غیرقانونی عمل کردن در کجا رخ داد؟

ــران  ــوری، مدی ــت کش ــون مدیری ــاده ۷۶ قان ــاس م ــر اس ب
ــت  ــود را دریاف ــوق خ ــه حق ــر پای ــر ۷ براب ــد حداکث می توانن
ــون دســتورالعمل جدیــدی  ــا دور زدن قان ــت ب ــد؛ امــا دول کنن
را اعــالم کــرد کــه طبــق آن دریافتــی مقامــات تــا ۲۰ میلیــون 
تومــان مجــاز اعــالم شــده کــه ایــن معیــار خــالف قانــون بــود. 
متاســفانه دوســتان مــا در مجلــس و دولــت، حقوق هــا را بــر 
ایــن اســاس ســنجیدند و تنهــا تعــداد کمــی متهــم بــه دریافت 
ــر اســاس  ــر ب ــه اگ ــی ک ــی شــدند؛ در حال ــای نجوم حقوق ه
ــای  ــه حقوق ه ــی ک ــداد مدیران ــد، تع ــل می کردن ــون عم قان

ــود. ــد، بســیار بیشــتر ب ــت می کردن ــارف دریاف نامتع
    یکــی از بحث هــای مهــم بــرای مــردم، شــفافیت طــرح 
ســامانه ثبــت حقــوق و مزایــای مدیــران اســت؛ چــه تضمینــی 

بــرای شــفاف بــودن ایــن طــرح وجــود دارد؟ 
ــد شــورای  ــه بع ــس و در مرحل ــن طــرح توســط مجل ــر ای اگ
ــه اجــرای آن اســت و  ــان تأییــد شــود، دولــت مکلــف ب نگهب
اگــر در ایــن زمینــه کوتاهــی صــورت گیــرد، باید پاســخگو باشــند.

حاجى دلیگانى، نماینده مجلس، در گفت وگوى اختصاصى با کیمیاى وطن:

کشور را گران اداره مى کنیم

رویکــرد وزارت نیــرو در مدیریــت آب کشــور، ایجــاد مدیریــت 
چــرا  اســت؛  شــده  تعریــف  حوضــه ای  به هم پیوســته 
کــه بــر اســاس گفته هــای مقامــات ارشــد وزارت نیــرو 
ــرب  ــه مخ ــن زمین ــتانی در ای ــگاه اس ــی، ن ــرایط فعل در ش
خواهــد بــود. بــا پیشــرفت تکنولــوژی و دسترســی بــه ابــزار 

ــای  ــور در زمینه ه ــت کالن کش ــد، مدیری جدی
ــی  ــب توجه ــرفت های جال ــه پیش ــف ب مختل
دســت یافتــه؛ ولــی در زمینــه آب، طبیعــت و 
محیــط زیســت بــه گونــه ای رفتــار شــده کــه 
ــونده  ــع تجدیدش ــتفاده از مناب ــای اس ــه  ج ب
ــرده  ــری ک ــت بهره گی ــود طبیع ــت از خ طبیع
ــار  ــاهد آث ــان ش ــز انس ــون نی ــت. هم اکن اس

ــه از  ــار اســت ک ــوع رفت ــن ن ــال ای و واکنــش طبیعــت در قب
ــا و کاهــش  ــه خشــک شــدن تاالب ه ــوان ب ــه آن می ت جمل
ســفره های آب زیرزمینــی و بــه طبــع آن فرونشســت اشــاره 
کــرد. پیامدهــای حاصــل از برداشــت بی رویــه از منابــع 
ــع  ــت مناب ــا و کاهــش کیفی ــزان آالینده ه ــش می ــی، افزای آب

آبــی شــمرده می شــود کــه بــر اســاس آمــار و اطالعــات بلنــد 
ــب  ــر مکع ــارد مت ــونده ۱۳۰ میلی ــزان آب تجدیدش ــدت می م
بــوده کــه در شــش ســال اخیــر ایــن میــزان بــه ۹۰ میلیــارد 
متــر مکعــب رســیده اســت. ایــن موضــوع خــود ســبب ایجاد 
ــر همیــن اســاس آب  ــی می شــود. ب ــع آب ــداری در مناب ناپای
ــه  ــت در بودج ــی دول ــت اصل ــی از ۴ اولوی یک

ســال آینــده بــه  شــمار مــی رود. 
ــا  ــرو، ب ــر نی ــام وزی ــودی، قائم مق ــتار محم س
بیــان اینکــه تغییــر سیاســت های شــرکت های 
آب منطقــه ای از حوضــه ای به اســتانی اشــتباه 
بــوده، می گویــد: در حــال حاضــر رویکــرد 
وزارت نیــرو، ایجــاد مدیریــت حوضه ای اســت. 
ــت  ــری سیاســت های مثب ــد به کارگی حــل بحــران آب نیازمن
ــان  ــر زم ــی دیگ ــرایط فعل ــه در ش ــرا ک ــت؛ چ ــد اس و کارآم
اشــتباه و خطــا وجــود نــدارد. البتــه در دولــت یازدهــم توجــه 
ــه بحــران آب شــده، امــا بدیهــی اســت کــه حــل  ــژه ای ب وی
بحــران ۱۵ ســاله، نیازمنــد تدبیــر تمــام سازمان هاست.ایســنا

رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر تهــران بــه تشــریح 
وضعیــت بــازار طــال و ســکه در هفتــه اخیــر پرداخت 
و تصریــح کــرد کــه بــازار داخلــی طــال و ســکه تحــت 
ــی  ــازار جهان ــالف ب ــرخ دالر، برخ ــش ن ــر افزای تأثی

حرکــت صعــودی پیــدا کــرده اســت. 
ــه ای  ــت: هفت ــتی آرای گف ــد کش محم
کــه گذشــته چهارمیــن هفتــه متوالــی 
بــا  بــود کــه قیمــت جهانــی طــال 
کاهــش روبــه رو شــد و در مجمــوع 
ــال  ــی ط ــت جهان ــدود ۳۵ دالر قیم ح

ــرد. ــدا ک ــش پی کاه
 وی بــا اشــاره بــه دلیــل کاهــش 

ــدی  ــش ۳۵ درص ــه افزای ــت ک ــی گف ــت جهان قیم
ــت  ــش قیم ــاز کاه ــکا، زمینه س ــره در آمری ــرخ به ن

ــت.  ــوده اس ــال ب ــی ط جهان
رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر تهــران دربــاره 
وضعیــت ســکه و طــال در بــازار داخلــی عنــوان کــرد:  

در بــازار داخلــی، کاهــش قیمــت جهانــی طــال تأثیــر 
ــر قیمت هــای داخلــی نداشــت. در هفتــه  مثبتــی ب
گذشــته نــرخ ارز افزایــش بیشــتری پیــدا کــرد 
و همیــن افزایــش قیمــت باعــث شــد کــه قیمــت 
ــازار داخلــی ســیر صعــودی پیــدا  ســکه و طــال در ب

کنــد. 
کشــتی آرای اضافــه کــرد: در ایــن رونــد 
ــد از  ــرح جدی ــکه تمام ط ــی س افزایش
ــه  ــان ب ــزار توم ــون و ۱۳۵ ه ــک میلی ی
یــک میلیــون و ۱۴۳ هــزار تومــان و 
نیم ســکه و ربع ســکه بــه ۶۰۰ و ۳۲۰ 
هــزار تومــان رســید کــه البتــه افزایــش 
تقاضــا هــم بــه مناســبت عیــد بــر ایــن رونــد 
ــا  ــی قیمت ه ــاره پیش بین ــود. وی درب ــذار ب تاثیرگ
طــی روزهــای آینــده در بــازار ســکه و طــال گفــت کــه 
ــت  ــه وضعی ــازار بســتگی ب ــا در ب ــت قیمت ه وضعی

و روند قیمت ارز دارد. اقتصادآنالین

ــاق  ــا حضــور ات ــه ریاســت اســتاندار و ب ــان ب ــد اســتان اصفه ــی برن شــورای عال
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــهرداری، ادارات می ــی، ش بازرگان
و فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان، تشــکیل جلســه داد و برنــد شــهری اصفهــان 

را پــس از ۴ ســال، کار کارشناســی انتخــاب کــرد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان، ســید عبدالوهــاب 
ســهل آبادی، رئیــس اتــاق بازرگانــی، در ایــن جلســه شــورا گفــت: اتــاق بــا تشــکیل 
کمیســیون ویــژه گردشــگری و برنــد شــهری خواســتار تقویــت صنعــت گردشــگری 
ــان  ــی شــهر اصفه ــد بین الملل ــروژه انتخــاب برن ــن راســتا پ اســتان شــد و در ای

ــد زد.  را کلی
وی اضافــه کــرد: برنــد شــهری بخشــی از پــازل گردشــگری اصفهــان اســت کــه 

ــه جــذب گردشــگران خارجــی را فراهــم ســازد. ــد زمین می توان
ــد  ــوان برن ــه عن ــان ب ــان» همچن ــف جه ــان، نص ــعار «اصفه ــرد: ش ــد ک  وی تاکی
شــهری اصفهــان بــرای عمــوم مــردم وجــود دارد؛ ولــی بــرای گردشــگران خارجــی 

ــان روز هســتیم.  ــا زب ــدی ب ــد برن نیازمن
رســول زرگرپــور اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه طــرح برنــد شــهری اصفهــان 
ــر اســاس  ــد ب ــن برن ــن ای ــودن تعیی ــر ب ــدگار اســت، زمان ب ــک کار فاخــر و مان ی

ــرد.  ــد ک ــق، مشــکلی را ایجــاد نخواه ــای کارشناســی دقی فعالیت ه
ــازی  ــان نی ــان اینکــه گرچــه در داخــل و حتــی خــارج از کشــور، اصفه ــا بی وی ب
بــه برنــد نــدارد و بــرای همــه شــناخته شــده اســت، گفــت: بــا عنایــت بــه اینکــه 
ــبختانه  ــتند، خوش ــد هس ــان دارای برن ــذار جه ــی و تأثیرگ ــم تاریخ ــهرهای مه ش
ــی  ــی و پژوهش ــی، علم ــدی منطق ــان فرآین ــهری اصفه ــی ش ــازی خارج برندس
را زیــر نظــر کارشناســان متخصــص طــی کــرده اســت و بــه دلیــل اینکــه ایــن برنــد 

مراحــل کارشناســی را پشــت ســر گذاشــته، کلیــت آن مــورد تأییــد قــرار گرفت.

ــاد  ــوان «اقتص ــا عن ــری ب ــم رهب ــام معظ ــر مق ــه تدبی ــه ب ــالی ک �����ی و�� در س

مقاومتــی، اقــدام و عمــل» نامگــذاری شــده اســت، بــه همــت تالشــگران مدیریــت انــرژی 
و بهینه سازی سوخت، آرگون خالص در ذوب آهن اصفهان تولید شد. 

حســن خزائــی، مدیــر انــرژی و بهینه ســازی ســوخت شــرکت، بــا اعــالم ایــن خبــر 
ــرژی  ــت ان ــان مدیری ــالش کارکن ــرداری و ت ــاون بهره ب ــه مع ــای مجدان ــا پیگیری ه ــزود: ب اف
ــات  ــد خدم و بهینه ســازی ســوخت، مدیریت هــای مهندســی اتوماســیون و ارتباطــات، خری
ــون  ــازی آرگ ــتم خالص س ــرداری، سیس ــی بهره ب ــور فن ــزی، ام ــگاه مرک ــراردادی، آزمایش ق
(COAR) و واحــد تولیــد آرگــون بلــوک تفکیــک هــوای KAAP-۳۲ راه انــدازی شــد و بــه 

ــید. ــرداری رس بهره ب
 وی خاطرنشــان کــرد: آرگــون خــام تولیــدی در کارگاه اکســیژن حــاوی مقــداری اکســیژن 
اســت کــه بــا تزریــق هیــدروژن تولیــدی در کارگاه تولیــد هیــدروژن بــا خلــوص ۹۹٫۹۹ درصــد 
در راکتورهایــی کــه بــه ایــن امــر اختصــاص یافتــه، مقــدار اکســیژن موجــود در آرگــون کاهــش 

می یابــد کــه قابلیــت مصــرف در صنعــت را پیــدا می کنــد.
 وی بــا بیــان اینکــه در بلــوک تفکیــک هــوای KAAP-۳۲، امــکان تولیــد اکســیژن مایــع ازت 
مایــع و آرگــون مایــع وجــود دارد، تصریــح کــرد: بــه دلیــل ایجــاد ارزش افــزوده باالتــر آرگــون 

مایــع، رژیــم کاری بلــوک، تولیــد آرگــون مایــع اســت. 
خزائــی تاکیــد کــرد: تولیــد یــک تــن در ســاعت آرگــون مایــع و فــروش آن ارزش افــزوده ای 

بالــغ بــر ۱۰۰ میلیــارد ریــال را در ســال بــرای کارخانــه بــه همــراه خواهــد داشــت. 
ــر  ــادآور شــد: کارگاه اکســیژن شــرکت در قســمت بالــن پرکنــی، توانایــی پ وی همچنیــن ی

ــز داراســت.  ــاال را نی ــا فشــار ب ــون ب ــردن کپســول های آرگ ک
وی درخصــوص کاربــرد آرگــون نیــز خاطرنشــان کــرد: پرکــردن حباب هــای المپ هــا 
و پنجره هــای دوجــداره، شســتن فلزهــای مــذاب بــه منظــور جداکــردن گازهــای حــل شــده 
از آن، لیزرهــا، کربن گیــری از فــوالد ضــد زنــگ و همچنیــن در نــوع خاصــی از جوشــکاری بــه 

عنــوان گاز محافــظ قــوس الکتریکــی بــه کار مــی رود.

به همت اتاق بازرگانی و با همکاری استانداری و شهرداری اصفهان
برند و لوگوی بین المللی شهر اصفهان انتخاب شد

تولید آرگون خالص در ذوب آهن اصفهان
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آرامش در بازار اجاره مسکن
ــورم در  ــرخ ت ــه ن در شــرایطی ک
 ۸.۶ معــادل   ۱۳۹۵ آبان مــاه 
رشـــد  نـــرخ  بـــود،  درصـــد 
در  تهــران  شــهر  اجاره بهــای 
ــاه  ــه م ــبت ب ــاه نس ــن م همی
مشــابه ســال قبــل بــه ۱۰.۴ 
درصــد رســید و ایــن رقــم در کل 

کشور ۹.۳ درصد بود. 
ــخصی، ۲۸.۴  ــخصی و غیرش ــم از ش ــکن اع ــن مس همچنی
ــه خــود اختصــاص می دهــد.  ــه  خانوارهــا را ب درصــد از هزین
بــا اینکــه بــازار اجــاره طــی ســه ســال اخیــر افزایــش
میانگیــن ســالیانه ۱۰ درصــد را تجربــه کــرد و در بســیاری از 
ماه هــا کمتــر از نــرخ تــورم بــود، ادامــه رونــد کاهشــی نــرخ 
تــورم باعــث شــد تــا اجاره بهــا بیشــتر از تــورم عمومــی شــود؛ 
ــه ۱۵  ــرخ ســود بانکــی ب ــوه کاهــش ن ــوز خطــر بالق ــا هن ام
ــازار اجــاره  ــی در ب ــر التهاب ــی می شــد اث ــه پیش بین درصــد ک
ایجــاد کنــد، پــس از گذشــت چهــار مــاه خــود را نشــان نــداده 

اســت.
 کارشناســان علــت ایــن مســئله را تخطــی بعضــی بانک هــا از 
ســود مصــوب و رونــد کاهنــده نــرخ تــورم عنــوان می کننــد. 
در حــال حاضــر بــه ازای هــر ۱۰۴ خانــوار، ۱۰۰ مســکن در ایران 
وجــود دارد. در اقتصــاد جهانــی هــرگاه تولیــد مســکن ۴ تــا 
۵ درصــد بیــش از نیــاز کشــورها باشــد، بــه کاالیــی مصرفــی 
تبدیــل می شــود؛  در حالــی کــه هم اکنــون تعــداد مســکن در 

ایــران ۴ درصــد کمتــر از تعــداد خانــوار اســت.

عرضه مرغ پیر از ۲۰ دی ممنوع شد
در راســتای اجــرای طــرح کاهــش ســن کشــتار مــرغ 
ــه منظــور بهبــود کیفیــت  توســط وزارت جهــاد کشــاورزی ب
ــرغ بیشــتر از  ــردم، عرضــه م ــی م ــرغ مصرف و ســالمت م
ســن ۶۸ هفتگــی بــه کشــتارگاه از ۲۰ دی مــاه ســال جــاری 

ممنــوع می شــود. 
ــداران  ــده مرغ ــاد کشــاورزی آم ــه وزارت جه در بخــش نام
تــا تاریــخ ۲۰ دی مــاه مشــمول جریمــه نخواهنــد شــد؛ امــا 
پــس از ایــن تاریــخ، بخش نامــه فــوق بــه مرحلــه اجرایــی 

درمی آیــد.

دالر باالترین رکورد را ثبت کرد
ــازار ارز در هفتــه اخیــر دســتخوش تغییــر و تحوالتــی شــد  ب
و دالر آمریــکا بــا رســیدن بــه نــرخ ۳۹۵۴ تومــان بــه باالترین 
ــن در  ــل رســید. همچنی ــی ســال قب ــورد در امســال و حت رک
همیــن بــازه زمانــی یــورو بیــش از ۶۰ تومــان افزایــش قیمــت 
ــراه  ــی هم ــان ۳۵ تومان ــا نوس ــتان ب ــد انگلس ــت و پون داش

شــد.

طال هم پیرو دالر شدراه جدید دولت برای مدیریت آب

سالم به اهالی کیمیای وطن
ــوری  ــام دوم کش ــب مق ــما را در کس ــت ش موفقی
صمیمانــه تبریــک و تهنیــت عــرض می کنــم. 
ان شــاءهللا روزی برســد کــه کیمیــای وطــن عنــوان 
ــه  ــیدن ب ــد. در رس ــب کن ــه را کس ــن روزنام برتری

ــید. ــق باش ــروز و موف ــان پی اهدافت

ســالم، چــرا در روزنامــه مصاحبــه ای بــا مدیــر عامل 
ــرمایه گذاران  ــب س ــت طل ــند جه ــرکت گیتی پس ش
ــال  ــد از ۵ س ــت کم بع ــه دس ــد ک ــه نمی کنی تهی

یــک خبــر خــوش بــه مــا برســد ؟

با سالم
ــت.  ــده اس ــد ش ــی ب ــان خیل ــک اصفه ــع ترافی وض
ــان  ــی ماشینش ــه راحت ــردم ب ــوم م ــفانه عم متاس
را دوبلــه و ســوبله پــارک می کننــد و می رونــد؛ 
ــد.  ــیدگی نمی کن ــوارد رس ــن م ــه ای ــم ب ــی ه کس
ــد و هــم اســباب زحمــت  ــد می آی ــان بن هــم خیاب
کســانی اســت کــه ماشــین خــود را درســت پــارک 

ــوید. ــر ش ــئوالن پیگی ــا از مس ــد. لطف کرده ان

بــه شــهرک های صنعتــی بزنیــد  لطفــا ســری 
و دربــاره صنایــع کوچــک کــه یکــی پــس از دیگــری 

عطــای کار را بــه لقایــش می بخشــند، بنویســید. 
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آگهی مزایده عمومی شماره ۴۳/۹۵/۴/م

اداره کل راه آهن اصفهان

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذیل الذکر از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی 
اقدام نماید.

تذکر ۱: داشتن مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح در زمینه مورد نظر توسط متقاضیان در زمان عقد قرارداد الزامی می باشد.
۱- مهلت و محل دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۰۲ با در دست داشتن معرفی نامه کتبی 

به نشانی: اصفهان - جاده شیراز - بعد از ترمینال صفه - ایستگاه راه آهن - امور قراردادها
۲- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۴ به نشانی: دبیرخانه امور اداری 

۳- زمان بازدید: از تاریخ ۹۵/۰۹/۲۸ تا تاریخ ۹۵/۱۰/۰۲ از ساعت ۹ الی ۱۱
۴- زمان و محل تشکیل جلسه مزایده ها و قرائت پیشنهادها: ساعت ۱۲/۳۰ بعداز ظهر روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۴ به نشانی: 

دفتر مدیریت
۵- هزینه اسناد مزایده: مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال

HTTP://IETS.MPORG.IR ۶- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
۷- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی و کارشناس رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال) مدت محل اجرا موضوع مزایده

۲۵/۲۰۰/۰۰۰ ریال ۱۲ماه واقع در ضلع جنوبی ایستگاه راه آهن اصفهان واگذاری محوطه پارکینگ

۹۲۰۱ م الف

آگهی مزايده شماره ۹۵۰/۹۰۰۴ (تجدید مزایده ۹۵۰/۹۰۰۱)  
و مزایده شماره ۹۵۰/۹۰۰۵ (تجدید مزایده ۹۵۰/۹۰۰۳)

(شماره ۱۰۰۹۵۱۱۸۸۰۰۰۰۰۴ و ۱۰۰۹۵۱۱۸۸۰۰۰۰۰۵ در سامانه ستاد)
كت  برق منطقه ای اصفهان �

نوبت اول

شرکت مزایده گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

اجناس،  تحو یل  و  برنده  اعالم  تا  مزا یده  اسناد  تحو یل  و  در یافت  از  مزا یده  برگزار ی  مراحل  كلیه  مزا یده:  اسناد  تحو یل  و  نحوه در یافت 
با مراجعه به سامانه تداركات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir امكان پذ یر خواهد بود.

(اطالعات تماس سامانه تداركات الكترونیكی دولت(ستاد) جهت انجام مراحل عضو یت در سامانه و در یافت گواهی امضاء الكترونیكی 
(توكن): مركز تماس: ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱ ، دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱   –  تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ساعات 

ادار ی روزها ی كار ی با شماره ۰۳۱-۳۶۲۷۰۸۲۰)
مهلت در یافت اسناد مزا یده: از ساعت ۹:۰۰ صبح روز  یک شنبه مورخ ۹۵/۰۹/۲۸ لغا یت ساعت ۱۶:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۰۹ 

نوع و مبالغ تضمین شركت در مزا یده: ضمانتنامه بانكی، چک تضمینی  یا فیش وار یز وجه معادل مبالغ تعیین شده در سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت(ستاد) و اسناد هر مزا یده؛ بحساب سیبا ۲۱۷۵۰۹۰۲۰۴۰۰۸ به نام شركت برق منطقه ا ی اصفهان

مهلت و محل ارائه پیشنهادات الکترونیکی و فیز یکی: مزا یده گران با یستی از ساعت ۰۹:۰۰ صبح مورخ ۹۵/۱۰/۱۲ لغا یت حداکثر ۰۹:۰۰ صبح 
مورخ ۹۵/۱۰/۲۵ نسبت به ثبت پیشنهادات برا ی هر  یک از پارتی ها(گروه ها ی مزا یده) در سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) اقدام 
و نسخه فیز یکی  پیشنهادات را طبق زمان بندی فوق الذکر به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شركت برق منطقه ا ی اصفهان 

تحو یل نما یند.
و  روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۲۷ - سالن كمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی  ۱۰ صبح  پاكات: ساعت  بازگشائی  زمان و محل 

پشتیبانی شركت برق منطقه ا ی اصفهان
شرا یط مزا یده:

-بازد ید از اقالم مزا یده ها؛ پس از تهیه اسناد و بشرح ذ یل می باشد: بازد ید از موارد مزا یده ها از تار یخ ۹۵/۰۹/۲۸ لغا یت ۹۵/۱۰/۱۱؛ روزها ی 
كار ی از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت ۹ تا ۱۳؛ در محل(ها ی) تعیین شده در اسناد هر مزا یده امكان پذ یر خواهد بود.

-بازد ید از اقالم مزا یده ها الزامی و امکان شرکت در  یک  یا چند مزا یده میسر می باشد.
-سا یر شرا یط و اطالعات مربوطه در اسناد مزا یده درج گرد یده است.

-به پیشنهادهائی كه فاقد سپرده  یا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده ها ی كمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظا یر آن و پیشنهادهائی 
كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضمنا می توانید ا ین آگهی را در سا یت ها ی ا ینترنتی مشاهده کنید
www.setadiran.ir       www.erec.co.ir                    www.tavanir.org.ir               http://iets.mporg.ir

موضوع مزایده شماره مزایده

فروش اجناس مازاد برقی انبار اسالم آباد و بختيار دشت (در ۲ گروه)

(شامل: انواع تجهيزات برقی، لوازم يدکی، کنتاکتور، سرکابل، برقگير و...)
۹۵۰/۹۰۰۴

فروش اجناس اسقاط انبار بختياردشت (در ۲ گروه)

(شامل: ۱۴٫۹۳۳ کيلوگرم قرقره خالی و ۶۹۷ عدد مخزن بشکه خالی)
۹۵۰/۹۰۰۵

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان

۹۰۸۶ م الف «با مصرف بهینه برق، روشنایى را به دیگران نیز هدیه کنیم »

نوبت اول
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حتما بخوانید!
بهره برداری از فاز اول کوه نخودی ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

آییــن افتتاحیــه نخســتین دوره از سلســله نمایشــگاه های 
ــی در  ــای ایران ــوالت و کااله ــج محص ــدف تروی ــا ه ــاور« ب »ب
ــد.  ــدازی ش ــان راه ان ــته در اصفه ــه گذش ــا هفت ارگ جهان نم
ــه عرضــه موتورســیکلت ها  ــن نمایشــگاه ب در گام نخســت، ای
ــهرداری  ــت. ش ــل پرداخ ــد داخ ــی تولی ــای برق و دوچرخه ه
 اصفهــان قصــد دارد همزمــان بــا دهــه فجــر کام مــردم 
و هــوای شــهر اصفهــان را از آلودگی هــا پــاک کنــد و بــا حضــور 
موتورســیکلت ها و دوچرخه هــای برقــی در شــهر اصفهــان 

طرحــی نــو در مدیریــت شــهری در انــدازد.
ــان از ورود  ــهردار اصفه ــگاه ش ــن نمایش ــاح ای ــن افتت در آیی
ــر داد  ــان خب ــه اصفه ــی ب ــزار دســتگاه موتورســیکلت برق  5 ه
ــن موتورســیکلت ها وارد  ــا دهــه فجــر، ای ــان ب ــت: همزم و گف
بازارهــای اصفهــان می شــود. مهــدی جمالی نــژاد در آییــن 
ــاور«  ــگاه های »ب ــله نمایش ــتین دوره از سلس ــه نخس افتتاحی
ــد  ــیکلت می توان ــداد موتورس ــن تع ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــزود:  ــد، اف ــی باش ــای بنزین ــرای موتوره ــی ب ــن خوب جایگزی
کاهــش  در  بســزایی  نقــش  برقــی  موتورســیکلت های 

آالینده هــای هــوا در شــهر اصفهــان دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه شــهر اصفهــان بــه عنــوان نخســتین شــهر 

ــتفاده از  ــرای اس ــزی ب ــرح برنامه ری ــوت ط ــورت پایل ــه ص ب
ــزان  ــد، ادامــه داد: می موتورســیکلت های برقــی را اجــرا می کن
ــرای  ــه ب ــت ک ــه ای اس ــه گون ــیکلت ها ب ــن موتورس ــرف ای مص
ــاز دارد؛  ــه نی ــان هزین ــه 500 توم ــا ب ــر تنه ــودن 100 کیلومت پیم
ــیکلت  ــا موتورس ــیر ب ــدار مس ــن مق ــودن همی ــرای پیم ــا ب ام

ــت. ــه پرداخ ــان هزین ــزار توم ــد 5 ه ــوز، بای بنزین س
جمالی نــژاد بیــان داشــت: بــرای تأمیــن ســوخت مــورد 
ــز  ــگان نی ــارژ رای ــتگاه ش ــیکلت ها، 50 ایس ــن موتورس ــاز ای نی
بــرای شــهروندان اصفهانــی راه انــدازی کردیــم کــه البتــه ایــن 
ــوان  ــز می ت ــی نی ــت خانگ ــرق 220 ول ــا ب موتورســیکلت ها را ب
شــارژ کــرد. وی از تســهیالت یــک میلیــون و 500 هــزار تومانــی 
دولــت و 3 میلیــون تومانــی بــدون بهــره شــرکت تولیدکننــده 
ــح  ــر داد و تصری ــی خب ــیکلت های برق ــد موتورس ــرای خری ب
ــده  ــرکت های تولیدکنن ــدد ش ــوع و تع ــه تن ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
موتورســیکلت بنزینــی در ســطح شــهر اصفهــان و عــدم 
ــه تولیــد  امــکان جمــع آوری آن هــا، ایــن واحدهــا را نســبت ب

ــرد. ــم ک ــویق خواهی ــی تش ــیکلت های برق موتورس
ــی  ــش آلودگ ــرای کاه ــهری ب ــت ش ــای مدیری     گام ه

ــان ــوای اصفه ه
در ادامــه ایــن آییــن رئیــس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان 
نیــز حمایــت از تولیــد ملــی بــا حمایــت از شــرکت های 

ــزار  ــت: ورود 5 ه ــرار داد و گف ــد ق ــورد تاکی ــان را م دانش بنی
موتورســیکلت برقــی معــادل کاهــش آلودگــی 40 هــزار 

ــت.  ــواری اس ــودروی س خ
ــیکلت های  ــرداری از موتورس ــن بهره ب ــزود: آئی ــی اف ــا امین رض
برقــی بــا همــت مرکــز فناوری هــای نویــن شــهرداری و بخــش 
خصوصــی انجــام شــد. وی بــا بیــان اینکــه در صــورت حمایــت 
از تولیــد داخلــی، شــاهد افزایــش کیفیــت محصــوالت خواهیم 
ــود، افــزود: حمایــت مــردم، دولــت و دســتگاه های اجرایــی  ب
ــد  ــه می توان ــتند ک ــی هس ــوع عوامل ــهرداری مجم ــد ش مانن
ــام  ــی انج ــد مل ــت از تولی ــد حمای ــه فرآین ــری ب ــک موث کم

دهــد.
می تواننــد  دانش بنیــان  شــرکت های  داشــت:  بیــان  وی 
ــی  ــی در حــوزه علم ــوان داخل ــی و ت ــش بوم ــه دان ــکا ب ــا ات ب
ــز  ــتا نی ــن راس ــد؛ در همی ــل کنن ــوب عم ــیار خ ــی بس و اجرای
ــیاری  ــه بس ــرای ورود ب ــود را ب ــی خ ــرکت ها آمادگ ــن ش  ای
ــز از  ــت نی ــن مســیر دول ــه در ای ــد ک ــالم کرده ان ــا اع از حوزه ه
ایــن شــرکت ها حمایت هــای مناســبی بــه عمــل آورده اســت. 
ــی  ــه آلودگ ــا کارشناســی های صورت گرفت ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــادل 7  ــوری مع ــیکلت کاربرات ــر موتورس ــط ه ــده توس تولیدش
ــزار  ــه، ورود 5 ه ــه در نتیج ــت ک ــواری اس ــودروی س ــا 8 خ ت
اثــرات آلودگــی 40 هــزار  موتورســیکلت برقــی می توانــد 
خــودروی ســواری را منتفــی کنــد؛ بــه شــرط آنکــه شــهروندان 
اســتقبال خوبــی از ایــن طــرح داشــته باشــند. رئیــس شــورای 
ــه  ــی ک ــه اقدامات ــه داد: مجموع ــان ادام ــهر اصفه ــالمی ش اس
ــدازی  ــد راه ان ــی مانن ــط زیســتی و حمــل و نقل در حــوزه محی
قطــار شــهری اصفهــان، نوســازی نــاوگان اتوبوســرانی شــهری 
بــا ورود نزدیــک بــه 570 دســتگاه اتوبــوس جدیــد، نوســازی 
و بازســازی نــاوگان تاکســیرانی، پیاده راه ســازی برخــی از 
محورهــا و ایجــاد مســیرهای ویــژه دوچرخــه بــه همــراه ورود 
موتورســیکلت های برقــی شــده، می توانــد اثــرات بســیار 

ــد. ــدی را در کاهــش آلودگــی هــوا ایجــاد کن مفی

موتورسیکلتهایبرقیهوایاصفهانراتلطیفمیکند

 نصب تمام قطعات تله کابین کرمان 

تا ۶ ماه آینده
ــام  ــب تم ــان از نص ــهردار کرم ش
قطعــات تله کابیــن تــا 6  مــاه 

آینده خبر داد. 
ــب  ــم نص ــی در مراس ــی بابای عل
تله کابیـــن  دکـــل  نخســـتین 
مســجد صاحب الزمان)عــج( کــه با 
حضــور فرمانــدار کرمــان، اعضــای 
شــورای اســالمی شــهر، معاونــان شــهردار و مدیــران شــهرداری 
برگــزار شــد، گفــت: تخلیــه تمــام قطعــات و تجهیــزات تله کابین 
ــاژ اســت.  ــات آن در محــل در حــال مونت انجــام شــده و قطع
ــد  ــر بودن ــال ها منتظ ــان س ــردم کرم ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
تــا تله کابیــن راه انــدازی شــود، تصریــح کــرد: کابین هــای 
تله کابیــن هــم ســاخته شــده و آمــاده حمــل اســت کــه 
پیشــنهاد دادیــم در اســرع وقــت بــه کرمــان حمــل و تــا هنــگام 
ــا اشــاره  نصــب، در انبــار شــهرداری نگهــداری شــوند. بابایــی ب
ــروژه ــان پ ــا پای ــت: ت ــار داش ــروژه اظه ــن پ ــای ای ــه هزینه ه  ب

ــه شــود  ــغ پیش بینی شــده هزین ــد حــدود 80 درصــد از مبل بای
ــه  ــی ب ــچ مبلغ ــروژه، هی ــرارداد BOT پ ــه ق ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــرکت  ــل ش ــر عام ــود. مدی ــل نمی ش ــان تحمی ــهرداری کرم ش
تله کابیــن ایــران نیــز یکــی از دالیــل طوالنــی شــدن راه انــدازی 
ــد  ــوان و تاکی ــرل و تســت عن تله کابیــن را اجــرای مراحــل کنت
ــا  ــات در ایتالی ــگام ســاخت قطع ــد هن ــارت بای ــن نظ ــرد: ای ک
انجــام می گرفــت؛ ضمــن اینکــه تحریم هــا نیــز مانــع دیگــری 
بــرای حمــل قطعــات تله کابیــن بــه کشــور بــود. علــی اکبــرزاده 
تله کابیــن  تمــام قطعــات و کابین هــای  اینکــه  بیــان  بــا 
ــام  ــه تم ــرای اینک ــرد: ب ــح ک ــده، تصری ــاخته ش ــا س در ایتالی
ــات در  ــک از قطع ــد، هیچ ی ــت باش ــن یکدس ــات تله کابی قطع

داخــل ســاخته نشــده اســت.

فرهنگ های نادرست باب شده در زمینه ازدواج 

باید از بین برود
ــه ازدواج  ــتی در زمین ــای نادرس ــت: فرهنگ ه ــزد گف ــتاندار ی اس
بــاب شــده کــه بایــد بــا نــگاه بــه گذشــته، فرهنگ هــای 
ــود.  ــنت ش ــی س ــای واقع ــرود و ارزش ه ــن ب ــت از بی نادرس
ســید محمــد میرمحمــدی در نشســت ملــی خیــران و توســعه 
ــان مــا تک بعــدی تربیــت  ــه اینکــه جوان ــا اشــاره ب اجتماعــی ب
شــده اند، اظهــار داشــت: بایــد در زمینــه کنکــور و ورود بــه 
دانشــگاه تجدیدنظــر شــود؛ زیــرا کنکــور و دانشــگاه، جوانــان مــا 
ــان در  ــب آن ــرد و اغل ــاب و درس می ب ــمت کت ــه س ــط ب را فق
ســنین جوانــی فاقــد هرگونــه مهــارت هســتند و ایــن در زندگــی 
آینــده آن هــا نیــز آثــار منفــی دارد. میرمحمــدی همچنیــن تاکید 
ــه ازدواج شــاخ و بــرگ داده شــده کــه مادیــات  کــرد: اینقــدر ب
تبدیــل بــه ارزش شــده و ایــن خــود ســدی در راه ازدواج اســت.

اخبار کوتاه

 بهره برداری از فاز اول کوه نخودی 

تا پایان سال 95
ــه 4  ــر منطق ــدا، مدی محمــد هوی
دربـــاره  اصفهـــان،  شـــهرداری 
پروژه هــای شــاخص ایــن منطقــه 
ــان  ــهر اصفه ــرب ش ــت: در غ گف
 مجموعــه کــوه صفــه را داریــم 
و نیــاز بــود کــه در شــرق اصفهــان 
ــن  ــی ای ــه بزرگ ــه ب ــا توج ــز ب نی
شــهر بــا مدیریــت جدیــد شــهری اصفهــان، کــوه نخــودی کــه 
پشــت »شــهر رؤیاهــا« قــرار گرفتــه، مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
 وســعت پــارک شــرق اصفهــان 300 هکتــار اســت و در فــاز اول
طراحــی بــرای 5 هکتــار آن انجــام و از نیمــه دوم ســال گذشــته 
فعالیت هــا بــرای احــداث فــاز اول شــروع شــده؛ البتــه امســال 
هــم اعتباراتــی بــرای آن پیش بینــی شــده اســت. اگــر ســاالنه 
10 میلیــارد اعتبــار در بودجــه پیش بینــی شــود، طــی یــک دهــه 
شــرایط کــوه صفــه را در کــوه نخــودی فراهــم می کنیــم. 
ــا  ــروژه وجــود دارد ایــن اســت کــه ب ــی کــه در ایــن دو پ تفاوت
ــراد  ــیاری از اف ــه، بس ــوه صف ــیب در ک ــود ش ــه وج ــه ب توج
نمی تواننــد از ایــن کــوه اســتفاده کننــد؛ امــا شــیب کــوه 
ــد از  ــای ســنی می توانن ــه گروه ه ــم اســت و هم نخــودی مالی
آن اســتفاده کننــد؛ ضمــن اینکــه چشــم انداز بســیار زیبایــی بــه 
ــان  ــیر BRT خیاب ــا، مس ــر پروژه ه ــان دارد. از دیگ ــهر اصفه ش
جــی از میــدان احمدآبــاد تــا میــدان ارغوانیــه، پــروژه ای 
ــدان  ــای می ــق 4، 10 و 15 و دوربرگردان ه ــن مناط مشــترک بی
احمدآبــاد مشــترک بیــن مناطــق 3، 4 و 15 اســت کــه موجــب 
ــار ترافیکــی میــدان می شــود و امیدواریــم از جملــه  کاهــش ب
پروژه هایــی باشــد کــه در 22 بهمــن ســال جــاری مــورد 

بهره برداری قرار می گیرد.

اجرای بیش از ۱۱ هزار هکتار طرح آبیاری 

در اصفهان
 محســن کریمیــان، رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: بــرای ســال جــاری 11 
ــرا  ــت اج ــاری در دس ــرای آبی ــرح اج ــار ط ــزار و 300 هکت ه
ــزار  ــه و 3 ه ــال مطالع ــرح در ح ــار ط ــزار و 500 هکت  و 3 ه
و 260 هکتــار طــرح در دســت بررســی بــرای اجــرا در ســطح 
ــه زودی اجرایــی خواهــد شــد.  ــم کــه ب اســتان اصفهــان داری
ــار اجــرای طــرح  ــال اعتب ــارد ری ــان داشــت: 760 میلی وی بی
ــال  ــارد ری ــون 330 میلی ــه تاکن ــده ک ــی ش ــاری پیش بین آبی
آن تخصیــص داده شــده اســت. وی اعــالم کــرد: بــرای 
ــز و ســاماندهی مراکــز خدمــات کشــاورزی شهرســتان   تجهی
و همچنیــن اجــرای برنامه هــای آموزشــی ترویجی کشــاورزی 
بــه صــورت اســتفاده از اوراق قرضــه تفاهم نامــه و هماهنگــی 

انجــام شــده کــه در اســرع وقــت محقــق خواهــد شــد.

اخبار کوتاه

ــا  ــور« ب ــور در کش ــازی محله مح ــوت »توانمندس ــرح پایل ط
حضــور وزیــر رفــاه و رئیــس ســازمان بهزیســتی در کاشــان 
ــاز  ــی در آغ ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــورد. وزی ــد خ کلی
ــرد:  ــار ک ــان اظه ــر کاش ــه لتح ــجد محل ــن در مس ــن آیی ای
ــر کاهــش  بعــد از فرمایــش مقــام معظــم رهبــری مبنــی ب

کاری  حــوزه  در  اجتماعــی  آســیب های 
ســازمان بهزیســتی کشــور، الگــوی کاری را 
در محله هــا آغــاز کردیــم کــه اســتراتژی آن 
در مســاجد اســت. علــی ربیعــی افــزود: بــر 
ــیب ها  ــا آس ــرح در محله ه ــن ط ــاس ای اس
ــازی  ــه توانمندس ــا نظری ــش داده و ب را کاه
ــن کار  ــه ای ــم ک ــال می کنی ــا فع در محله ه

در شــورای عالــی کار و شــورای عالــی بهزیســتی بــه تصویــب 
ــتراتژی  ــن اس ــاد ای ــرای ایج ــزود: ب ــت. وی اف ــیده اس رس
اولیــن کار آن، ایجــاد تشــکل های مدنــی در هــر محلــه 
ــا کمــک  ــا ایجــاد پنجره هــای حمایتــی ب ــوان ب ــا بت اســت ت
ــیم.  ــود برس ــداف خ ــه اه ــی ب ــتگاه های دولت ــران و دس خی

ــع  ــه ضل ــور س ــرح محله مح ــاد ط ــرای ایج ــت: ب ــی گف ربیع
مردم نهــاد  تشــکل های  و  نهادهــا  بهزیســتی،  و   دولــت 
ــرد:  ــح ک ــت. وی تصری ــده اس ــکیل ش ــی تش ــردم محل و م
ــل  ــه مح ــل ب ــتاها تبدی ــی روس ــهرها، بعض ــعه ش ــا توس ب
حاشیه نشــینی شــده اند و عــالوه بــر از دســت دادن خصلــت 
کشــاورزی، ترکیــب جمعیــت آن هــا بــا مهاجرت 
ــه زمینه ســاز  ــه هــم خــورده ک ــاع خارجــی ب اتب
آســیب های اجتماعــی ای ماننــد فقــر و بیــکاری 
ــرای از  ــرد: ب ــان ک ــت. وی خاطرنش ــده اس ش
بیــن بــردن و کاهــش ایــن آســیب ها برگــزاری 
کارگاه هــای آموزشــی مهــارت بهتــر زندگــی 
کــردن در خانواده هــا و آمــوزش مهارت هــای 
فنــی بــرای شــغل یابی را انجــام می دهیــم. ربیعــی افزایــش 
آمــار طــالق را یکــی از آســیب های موجــود در محله هــا 
دانســت و افــزود:  بیشــترین دلیــل طــالق برخــالف مشــکالت 
ســبک زندگــی از ناحیــه اعتیــاد اســت کــه بایــد بــرای برطرف 

ــم. ایســنا ــات الزم را انجــام دهی ــردن آن، اقدام ک

طرح «توانمندسازی محله محور» در کاشان کلید خورد
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بــا تالش هــای 
مســیر  در  بختیــاری  و  چهارمحــال  دولــت،  انجام شــده 
ــلیمانی  ــم س ــت. قاس ــه اس ــرار گرفت ــرفت ق ــعه و پیش توس
ــی ــت سیاس ــت معاون ــه سرپرس ــن معارف ــتکی در آئی  دش
امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری چهارمحــال و بختیــاری 

سیاســی،  حــوزه  عملکــرد  کــرد:  تأکیــد 
ــتان در دوران  ــن اس ــی ای ــی و اجتماع امنیت
ــل  ــوب و قاب ــم مطل ــت یازده ــت دول فعالی
قبــول بــوده اســت. وی افــزود: در ایــن 
ــی  ــی، امنیت ــی، سیاس ــائل قوم ــدت مس م
بــدون  اقتصــادی  و  فرهنگــی  اجتماعــی، 
ــدت  ــا وح ــراه ب ــیه ای و هم ــه حاش هیچگون

بیــن مــردم، مســئوالن و قشــرهای مختلــف مدیریــت شــد. 
ســلیمانی دشــتکی تصریــح کــرد: در مــدت فعالیــت دولــت 
ــای شــاخص های  ــه منظــور ارتق ــادی ب یازدهــم اقدامــات زی
ــی  ــی و اجتماع ــژه در حــوزه سیاســی، امنیت توســعه ای به وی
 صــورت گرفــت. وی بیــان داشــت: کاهــش نــرخ طــالق

ــری از  ــی و جلوگی ــکالت خانوادگ ــع مش ــش ازدواج، رف افزای
ــت  ــای مدیری ــن برنامه ه ــی از مهم تری ــای اجتماع درگیری ه
ــاری در حــوزه سیاســی، امنیتــی و  ارشــد چهارمحــال و بختی
اجتماعــی محســوب می شــود. اســتاندار چهارمحــال و بختیاری 
بــه بــروز بعضــی مشــکالت و درگیری هــای انتخاباتــی بعضــی 
نقــاط اســتان در گذشــته اشــاره و اضافــه کــرد: 
بــا مدیریــت انجام شــده در ســه ســال گذشــته 
انتخابــات دهمیــن دوره مجلــس  برگــزاری 
شــورای اســالمی بــدون هیــچ مشــکلی برگــزار 
ــاط بیــن  ــون ارتب ــوان داشــت: اکن شــد. وی عن
ــران سیاســی، امنیتــی، قضایــی  مجموعــه مدی
ــیار  ــاری بس ــال و بختی ــی در چهارمح و فرهنگ
ــد  ــریع در رون ــث تس ــوع باع ــن موض ــوده و همی ــوب ب مطل
توســعه ای ایــن حــوزه شــده اســت. ســلیمانی دشــتکی 
اظهــار کــرد: مدیریــت ارشــد چهارمحــال و بختیــاری ارتقــای 
شــاخص های توســعه ای در حوزه هــای مختلــف را جــزو 

ــی ــت. خبرفارس ــرار داده اس ــود ق ــت دار خ ــای اولوی برنامه ه

در شهر

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 

اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در 

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع 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.

برابر رای شماره 139560302018002640 کالسه پرونده 1391114402018003044 آقای رسول اکبری 

فرزند حسین علی  بشماره شناسنامه 1168 صادره از کتایونچه   نسبت به ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت  214.31 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 908 فرعی از 445  اصلی واقع در  

خورزوق  بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/13

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/877/الف/م به تاریخ 95/09/21

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 

اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در 

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع 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.

سید  آقای   1391114402018001399 پرونده  کالسه   139560302018003282 شماره  رای  1-برابر 

محسن کاظمی طبائی فرزند سید یوسف بشماره شناسنامه 31 صادره از اردستان  نسبت به سه دانگ  

مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 227.75 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  

320 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

2-برابر رای شماره 139560302018003283 کالسه پرونده 1395114402018000069 آقای حجت اله 

رضائی فرزند صادق بشماره شناسنامه 17361 صادره از خمینی شهر  نسبت به سه دانگ مشاع از 

شش دانگ  یک باب کارگاه به مساحت 227.75 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 320 

اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول :1395/09/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/13

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره: 882 /37/05/الف/م به تاریخ 95/09/21

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 

اصفهان  ثبت  برخوار بخش 16  آباد  ثبت ملک دولت  ثبتی حوزه  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در 

و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی  اسناد  بااستناد 

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع 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.

1-برابر رای شماره 139560302018003364 کالسه پرونده 139560302018003364 آقای حجت هللا 

رضائی فرزند صادق بشماره شناسنامه 17361 صادره از خمینی شهر  نسبت به سه دانگ  مشاع از 

ششدانگ یک باب انبار به مساحت 238.70 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  320 اصلی 

واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

سید  آقای   1395114402018000068 پرونده  کالسه   139560302018003365 شماره  رای  2-برابر 

محسن کاظمی طبائی فرزند سید یوسف بشماره شناسنامه 31 صادره از اردستان  نسبت به سه دانگ 

مشاع از شش دانگ  یک باب انبار به مساحت 238.70 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 

320 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول :1395/09/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/13

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره: 880 /37/05/الف/م به تاریخ 95/09/21

آگهی حصر وراثت
خانم رقیه قربانی سینی دارای شناسنامه شماره 14 به شرح دادخواست به کالسه 638/95 ش ح 1 

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

قربانی سینی بشناسنامه 8 در تاریخ 1394/01/16  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- رقیه قربانی سینی فرزند عباس ش.ش 14 )مادر متوفی( )2( 

مرضیه قربانی سینی فرزند رضا ش.ش 5100082615 )همسر متوفی( )3( زهرا قربانی سینی فرزند 

عباس ش.ش 6600256451 )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 اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/897/م الف به تاریخ 95/09/25

آگهی حصر وراثت
خانم سمانه رفیعی دارای شناسنامه شماره 12700089676 به شرح دادخواست به کالسه 636/95 

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

رسول عطائی بشناسنامه 218 در تاریخ 1395/06/24  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- عباس عطائی فرزند محمد ش.ش 48 )پدر متوفی( 

)2( عصمت عابدی شاپور آبادی فرزند حسین  ش.ش 35 )مادر متوفی( )3( سمانه رفیعی دولت 

آبادی فرزند علی ش.ش 12700089676 )همسر متوفی( )4( سحر ش.ملی  6600200634 )5( 

ثمین ش.ش 1277593582 هر دو عطائی فرزند رسول )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات 

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

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/893/م الف به تاریخ 95/09/25

آگهی حصر وراثت
آقای حسین طغیانی دارای شناسنامه شماره 195 به شرح دادخواست به کالسه 640/95 ش ح 1 

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

دولت آبادی بشناسنامه 6476 در تاریخ 1389/10/01  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

آبادی فرزند تقی ش.ش 195  به:1- حسین طغیانی دولت  الفوت آن مرحوم منحصر است  حین 

)همسر متوفی( )2( امید ش.ش 348 )3( مهران ش.ش 278 )4( شیرین ش.ش 267 )5( 

شیوا ش.ش 269)6( امینه ش.ش 10086  همگی طغیانی  فرزند حسین )فرزندان متوفی( اینک با 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

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

خواهد شد.رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/896/م الف به تاریخ 95/09/25

آگهی حصر وراثت
ح  به کالسه 641/95 ش  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 374  زارعان  علیرضا  آقای 

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

بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه    1395/09/13 تاریخ  در   13 بشناسنامه  آبادی  دولت  زارعان  ابوالقاسم 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- فاطمه داوری فرزند رضا ش.ش 26 

)همسر متوفی( )2( محمد علی ش.ش 346 )3( علیرضا ش.ش 374 )4( زهرا ش.ش 58 

ش.ش  فرزانه    )8(  517 ش.ش  وجیهه   )7(  617 ش.ش  زهره   )6(125 ش.ش  نرجس   )5(

تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزندان  ابوالقاسم  فرزند  آبادی  دولت  زارعان  همگی   2010

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

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

شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/892/م الف به تاریخ 95/09/25

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 940189  اجرای 

احکام به نفع مهدی کمالی و  علیه مجتبی قربانی به منظور فروش یک باب گاوداری به متراژ 571/29 

متر مربع واقع در مزرعه کریم آباد صراف دولت آباد بلوار امام خمینی خیابان حافظ جلسه مزایده 

ایی در تاریخ 95/10/25 ساعت 9 صبح که توسط کارشناس به مبلغ 571290000 ریال ارزیابی گردیده 

و فعال در تصرف آقای مجتبی قربانی است برگزار می نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده 

جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در روز مقرر در 

دفتر اجرای از مبلغ ارزیابی شده شروع و ملک به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته 

به  المجلس  را فی  بایستی 10 در صد مبلغ مورد مزایده  به ذکر است خریدار می  خواهد شد. الزم 

حساب دادگستری واریز نماید.

مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/889/م الف به تاریخ 95/09/24

برگ اخطاریه
نام نام خوانوادگی : محمد بیرامی به نشانی مجهول المکان  محل حضور شعبه 4 حقوقی شورای حل 

اختالف دستگرد واقع در خ شهید بهشتی جنب امامزاده ادهم وقت حضور ظرف یک هفته پس از 

ابالغ ساعت روزهای شنبه و دوشنبه علت حضور : دعوی اعالم فسخ معامله مصطفی کاوه به طرفیت 

محمد بیرامی ظرف یک هفته پس از ابالغ جهت مطالبهی نظریه کارشناسی و هرگونه اظهار نظر نفیا 

و اثباتا  به شورا مراجعه نمایید.

دفترشعبه پنجم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/890/م الف به تاریخ 95/09/22

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 15 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:

تكلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره95/8/25-139560302013000748    رای  1-برابر 

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

شهر تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای منصور رحیمی فرزند صفدر بشماره شناسنامه 203 

صادره از فریدونشهر در شش دانگ  یك باب خانه به مساحت 187.70 مترمربع پالك 2646 فرعی از 

238 اصلی مفروز و مجزی شده از پالك1 فرعی از238 اصلی  واقع در فریدونشهر،خیابان 7 تیر،کوچه 

پردیس خریداری مع الواسطه  از مالك رسمی آقای رضا قلی مقدسی  محرز گردیده است.)در آگهی 

قبلی میزان مالکیت دو دانگ مشاع از شش دانگ قید شده است که شش دانگ صحیح می باشد(

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

خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول :  یکشنبه 95/9/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 95/10/13 

محسن مقصودی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر
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 بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع 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.
برابر رای شماره 139560302018003213 کالسه پرونده 1391114402018003391 آقای مجتبی کرباسیون فرزند 
مصطفی بشماره شناسنامه 370 صادره از اصفهان   نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  193.65 متر 
مربع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از پالک 103  اصلی واقع در  دولت آباد  بخش 16 ثبت 

اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای علیرضا عماد زاده
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/13

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/09/28
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/835/الف/م به تاریخ 95/09/06

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 بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع 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.
1-برابر رای شماره 139560302018002430 کالسه پرونده 1392114402018000251 آقای احمد عرب زاده فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 1886 صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  283 متر مربع 
احداثی بر روی قسمتی از پالک  320 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

2-برابر رای شماره 139560302018003286 کالسه پرونده 1392114402018000250 آقای احمد عرب زاده فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 1886 صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  390.25 متر 
مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک  320 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول :1395/09/13

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/09/28
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره: 828 /37/05/الف/م به تاریخ 95/09/03

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهدی کفاش دارای شناسنامه شماره 17764 به شرح دادخواست به کالسه 4991/95 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  علی کفاش  بشناسنامه 

آن مرحوم  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه    74/8/10 تاریخ  در   17763

منحصر است به 2 برادر و 3 خواهر و یک همسر 1- مهدی کفاش    - ش  17764 – برادر متوفی  

2- عبدالرسول کفاش    - ش  1848 – برادر متوفی 3- فاطمه کفاش    - ش  2440 – خواهر 

متوفی 4- ستاره کفاش    - ش  17762 – خواهر متوفی 5- لعیا کفاش    - ش  762 – خواهر 

متوفی 6- محترم کریم    - ش  110 –همسر متوفی  و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

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

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

شد. 

شماره : 28858/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

چهارمحال و بختیاری در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته است
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حتما بخوانید!
جعفر والی، پیشکسوت تئاتر درگذشت

M.Mirzatorabi@eskimia.ir
سیدمحسن میرزاترابیسرویس فرهنگ

پــس از مدت هــا ســینمای ایــران، شــاهد فیلمــی اســت کــه 
ــکار  ــل ان ــر قاب ــه حقایقــی غی ــدن آن ب مخاطــب بعــد از دی
از دوران ســیاه تاریــخ ایــران دســت پیــدا می کنــد؛ دورانــی 
ــن  ــن و ننگین تری ــی از تلخ تری ــان، یک ــم مورخ ــه زع ــه ب ک
دوران تاریــخ ایــران اســت؛ زمانــی کــه حــکام دست نشــانده 
 اســتعمار بــه بهانــه خوش خدمتــی بــه اربابــان خــود

ــار  ــرای جــوالن دادن نیروهــای متفقیــن در اختی ــران را ب ای
ــی  ــی و قحط ــز بدبخت ــج آن ج ــه نتای ــتند ک ــه گذاش  بیگان
ــید  ــر س ــی نظی ــه منورالفکرهای ــی ک ــود. زمان ــاری نب و بیم
ــا راه  ــا همدســتان مزدورشــان تنه ــی ب ــن طباطبای ضیاءالدی
ــتند؛  ــدن می دانس ــرب ش ــبیه غ ــران را ش ــت ای ــات مل نج
دوره ای کــه بــه راســتی ملــت ایــران یتیــم بــود و زیر دســتان 
ــف  ــید. در وص ــر را می کش ــای آخ ــی، نفس ه پدرخوانده های
ــی  ــم طالب ــی ابولقاس ــران« و هنرنمای ــه ای ــم »یتیم خان فیل
ســخن ها گفتــه شــده اســت؛ امــا اینجــا می خواهــم دربــاره 
 دیالوگــی کــه بیــن حســام و افســر انگلیســی رد و بــدل می شــود

قدری صحبت کنم. 
حســام بــه افســر انگلیســی می گویــد: »پــس چــرا اوضــاع 
را ســامان نمی دهیــد، در حالــی کــه می بینیــد چقــدر مــردم 
بدبختــی دارنــد؟« افســر می گویــد: »شــما لیاقــت نداریــد؛ 
ــوی  ــا جل ــن، دنی ــون باش ــه رو رهبرانش ــه دنبال ــی ک مردم
اون هــا قــد خــم می کنــه؛ امــا شــما مردمــی ترســو و بــزدل 

ــد.«  ــزوا جــان دادن ــران شــما در ان هســتین و همیشــه امی
اینجــا ایــن بحــث مطــرح اســت کــه آیــا پیــرو رهبــر بــودن 
ــر  ــد از ه ــا بای ــر. آی ــا خی ــی دارد ی ــود ارزش ــودی خ ــه خ ب

امیــری اطاعــت کــرد یــا خیــر؟ 
از منظــر اســام حکــم، فقــط از آن خداســت و کســانی 
ــی داده اســت. اگــر  ــه آن هــا اجــازه حکمران ــد ب کــه خداون
ــازه  ــی اج ــر کس ــه ه ــیم ک ــد باش ــه معتق ــن نظری ــه ای ب

حکمرانــی دارد، دقیقــا ایــن انحــراف بــه وجــود می آیــد کــه 
هــر کســی کــه خلیفــه شــد، بایــد از او تبعیــت کــرد؛ حــال 
ایــن خلیفــه معاویــه باشــد یــا حضــرت علــی)ع(. هــر کــه 
ــد  ــا بای ــس ملت ه ــا اوســت. پ ــود، حــق ب زورش بیشــتر ب
ــا  ــا فاســد ی ــر آن ه ــی اگ ــه رو امیرانشــان باشــند، حت دنبال
دست نشــانده ظالمــان زمــان هســتند. اگــر ملتــی بخواهــد 
ــه شکســت  ــوم ب ــد، محک ــت کن ــان حرک ــن جری  خــاف ای

ــای  ــر مبن و فناســت. اگــر ملتــی بخواهــد از حاکمــی کــه ب
اســام حکومــت می کنــد، تبعیــت کنــد، محکــوم بــه 
تحریــم اســت. تحریــم مســلمانان صــدر اســام بــه دلیــل 
ــود. آن هــا حاکمــی خدایــی  اســتقال در انتخــاب حاکــم ب
 می خواســتند، نــه حاکمــی کــه نوکــر بت هــای چوبــی 
و ســنگی باشــد. پــس آن هــا بایــد تحریــم شــوند و شــدند. 
ــی  ــران، خواهــان حاکمان ــت ای ــن اســت. مل االن هــم همی
ــر  ــه ب ــر مبنــای حــق و عدالــت حکــم کننــد، ن ــد کــه ب بودن
مبنــای خواســت بیگانــه؛ پــس بایــد تحریم شــوند و شــدند. 
ــان ســکوت  ــم ظالم ــر ظل ــه در براب ــی ک ــران مادام ــت ای مل
کــرده و تــن بــه ذلــت حکامــی وطن فــروش داده، نتیجــه ای 
ــت  ــن مل ــده و همی ــدش نش ــارت عای ــی و حق ــز بدبخت ج
ــاج  ــت ت ــد، توانس ــداری در او زده ش ــای بی ــی جرقه ه وقت
و تخــت 2500 ســاله پادشــاهی در کشــور را ســرنگون کنــد. 
پــس مردمــی کــه دنبالــه رو رهبــران و امیــران خدایــی خــود 
ــد آورد  ــم فروخواه ــر تعظی ــا س ــوی آن ه ــا جل ــند، دنی  باش
و مردمــی کــه دنبالــه رو امیــران و حاکمــان پســت و فرومایه 
باشــند، دنیــا ســر آن هــا را خواهــد شکســت و محکــوم بــه 
شکســت خواهنــد بــود. تاریــخ را بایــد بــرای عبــرت خوانــد 
ــا  ــتعمارگران دنی ــی. اس ــات عموم ــب اطاع ــرای کس ــه ب ن
ــام  ــه اس ــد؛ وگرن ــانه رفته ان ــران را نش ــت ای ــتقال مل  اس
 و مذهــب بهانــه ای بیــش نیســت. ملتــی کــه یتیــم باشــد 
ــده خواهــد داد. مــا  ــه سرپرســتی پدرخوان ــن ب ــه ناچــار ت ب

ــم. ســایه اش مســتدام. ــدر داری ــم نیســتیم و پ یتی

ــان فارســی  - غامحســین صــدری افشــار، پژوهشــگر زب
ــان  ــرای زب ــدی ب ــی را تهدی ــردن درست نویس ــت نک رعای
فارســی می دانــد و می گویــد: اگــر بــه خیلــی چیزهــا 
ــد. ــر کن ــان فارســی تغیی ــم، ممکــن اســت زب دقــت نکنی
- اعظــم کریمــی، مجــری برنامــه »خانــواده« شــبکه یــک 
ســیما، معتقــد اســت: مجــری در قبــال کلمــه بــه کلمــه ای 
کــه بــر زبــان مــی آورد، بایــد مســئولیت داشــته باشــد؛ چــرا 
کــه هنــوز هســتند شــمار زیــادی از مخاطبــان کــه اولیــن 
جایــی کــه پیــام دریافــت و بــه آن اعتمــاد می کننــد 

تلویزیــون اســت.
ــب  ــا ش ــان ب ــه« همزم ــد »خندوان ــل جدی ــش فص - پخ
یلــدا از شــبکه نســیم آغــاز می شــود. از نــکات مهــم فصــل 
ــو«  ــابقه »خنداننده ش ــزاری مس ــه« برگ ــارم »خندوان چه
بــرای انتخــاب بهتریــن خنداننــده از میــان مــردم اســت.
ــزه«  ــه پاکی ــن در حاشــیه  نمایــش »خان ــه گلچی - مرجان
ــر  ــو در تئات ــر اینکــه ایده هــا و فکرهــای ن ــد ب ضمــن تأکی
ــوج  ــت روان و م ــت: حرک ــت، گف ــان اس ــه جوان ــق ب متعل
 انــرژی آینــده  تئاتــر توســط جوانــان ســاخته خواهــد 

شد.
ــی  ــش خانگ ــریال نمای ــردان س ــی، کارگ ــن فتح - حس
تشــکل های  از  انتقــاد  بــا  ســخنانی  در  »شــهرزاد«، 
ــن ســریال  ــون ای ــال شــایعات پیرام ــه در قب ســینمایی ک
شــبکه نمایــش خانگــی »ســکوت کرده انــد«، گفــت: مگــر 
ــد؟ چاهــی کــه  ــا را نمی شناســند؟ چــرا ســکوت کرده ان م
امــروز بــرای »شــهرزاد« کنــده شــده، فــردا بــرای تک تــک 

ــد. ــد ش ــده خواه ــد، کن ــکوت کرده ان ــه س ــانی ک کس
- جایــزه جشــنواره فیلــم ســولیدانو ایتالیــا بــه انیمیشــن 

»دختــرک آت آشــغالی« از ایــران اهــدا شــد.
- مجیــد اخشــابی، خواننــده موســیقی، همزمــان بــا 
پخــش برنامــه تلویزیونــی »بــا صبــح«، ترانــه »گل صبــح« 

ــرد. ــر ک ــازی منتش ــای مج را در فض
- آکادمــی اســکار در حالــی اســامی ۹ فیلــم را بــه عنــوان 
آثــار منتخــب بخــش اســکار خارجی زبــان در دور نخســت 
ــاخته  ــنده« س ــه »فروش ــرد ک ــی ک ــود معرف ــی خ بررس
ــران، نیــز در آن جــای گرفتــه  ــده ای اصغــر فرهــادی، نماین

اســت.
- محمــد معتمــدی، خواننــده موســیقی ایرانــی، همزمــان 
بــا فرارســیدن آییــن ســنتی »شــب یلــدا« قطعــه صوتــی 

»یلــدا« را منتشــر کــرد.
ــود از ۱5  ــرار ب ــه ق ــری« ک ــی »پنچ ــه تلویزیون - مجموع
آذرمــاه کلیــد بخــورد، از اوایــل دی مــاه بــا کارگردانــی بــرزو 

نیک نــژاد کلیــد می خــورد. 
در ایــن مجموعــه کــه تهیه کنندگــی آن را مهــران مهــام بــر 
ــود ــد می ش ــیما تولی ــه س ــبکه س ــرای ش ــده دارد و ب  عه
ــه  ــوری ب ــف تیم ــعادت و یوس ــم س ــی، مری ــد لوالی حمی

ایفــای نقــش می پردازنــد.

 اصفهان، پایتخت فرهنگی 

شهر دوستدار کودک
رئیــس دبیرخانــه شــهر دوســتدار 
گفــت:  اصفهــان  کــودک 
پروژه هــای زیــادی در دبیرخانــه 
ــف  ــودک تعری ــتدار ک ــهر دوس ش
شــده کــه قــرار اســت اصفهــان را 
شــهر  فرهنگــی  پایتخــت  بــه 
ــل  ــران تبدی ــودک ای ــتدار ک دوس
کنــد. علیرضــا نــوروزی در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایمنــا اظهــار 
ــی از  ــد و یک ــت می کنن ــا فعالی ــا در محله ه ــرد: بازیکده ه ک
اهــداف آن هــا احیــای بازی هــای قدیمــی و ارتبــاط کــودکان بــا 
عناصــر طبیعــی همچــون خــاک، ماســه، آب و حتــی حیوانــات 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه پروژه هــای زیــادی در حــوزه شــهر 
دوســتدار کــودک تعریــف شــده کــه قــرار اســت اصفهــان را بــه 
پایتخــت فرهنگــی شــهر دوســتدار کــودک ایــران تبدیــل کنــد، 
ــودک«  ــتدار ک ــه دوس ــا »محل ــن پروژه ه ــه ای ــزود: از جمل اف
اســت کــه بــه صــورت پایلــوت در یکــی از محله هــای اصفهــان 
برقــرار می شــود تــا کلیــه فعالیت هــا، آیتم هــا و کاربری هایــی 
را کــه در محلــه وجــود دارد، بــه محلــه دوســتدار کــودک تبدیــل 
ــدام در یــک پروســه 5 ســاله  ــن اق ــد کــرد: ای ــد. وی تاکی کن
اتفــاق می افتــد. وی از پــروژه شــهر مــوزه کــودکان بــه عنــوان 
دیگــر پــروژه شــهر دوســتدار کــودک یــاد کــرد و گفــت: در ایــن 
پــروژه ۱5 پردیــس تخصصــی بــازی کــودکان از جملــه پردیس 
تخصصــی شــهر قصــه و افســانه، بــازی بــا حیوانــات، بــازی بــا 

آب و موارد مشابه وجود دارد.

تجلیل از استاد جوان دف نوازی
ــتاد  ــل از اس ــا تجلی ــان ب ــی اصفه ــیقی مقام ــنواره موس جش
دف نــوازی و سرپرســت گــروه مهــر اخــوت بــه کار خــود پایــان 
ــه همــت  ــه وحــدت، ب ــه مناســبت هفت ــن جشــنواره ب داد. ای
ــیقی  ــی موس ــر تخصص ــکاری دفت ــوت و هم ــر اخ ــروه مه گ
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــه س ــته ب وابس
در هنرســرای خورشــید برگــزار شــد. در اختتامیــه ایــن برنامــه 
ــوازی نبیــل یوســف شــریداوی تجلیــل  از اســتاد جــوان دف ن
بــه عمــل آمــد. او در ســال های اخیــر در جهــت پیشــبرد 
ــت.  ــرده اس ــی ک ــاش فراوان ــان ت ــنتی در اصفه ــیقی س موس
منصــور قربانــی، سرپرســت دفتــر تخصصــی موســیقی و 
رئیــس هنرســرای خورشــید، گفــت: شــریداوی مهربــان، 
دوست داشــتنی و توانمنــد اســت. او از مفاخــر موســیقی 
ــاش  ــیقی ت ــبرد موس ــرای پیش ــتگی ناپذیر ب ــه خس ــت ک اس
می کنــد. منوچهــر شــیخ صــراف، پیشکســوت موســیقی 
ــرای  ــرای اج ــادی ب ــات زی ــریداوی زحم ــت: ش ــان، گف اصفه
موســیقی در اصفهــان کشــیده اســت. بایــد از جوانانانــی ماننــد 

ــم. ــت کنی او حمای

اخبار کوتاه

ســریال انیمیشــن زندگــی حضــرت محمــد رســول هللا)ص( 
ــدات  ــتانداردهای تولی ــا اس ــی و ب ــارکت بین الملل ــا مش ب

درجــه یــک جهانــی در حــال تولیــد اســت. 
امیرمســعود علمــداری، سرپرســت نویســندگان انیمیشــن 
محمــد رســول هللا)ص( گفــت: این ســریال در ۱0۴ قســمت 

ــوع  ــل در مجم ــار فص ــه ای در چه 22 دقیق
می شــود  تهیــه  دقیقــه   22۸۸ معــادل 
مرحلــه  در  حاضــر  حــال  در  البتــه  کــه 
ــگارش و  ــن ن ــت و همچنی ــد اس پیش تولی

طراحــی آن نیــز انجــام می شــود. 
وی افــزود: داســتان از ۶0 ســال قبــل از تولــد 
حضــرت محمــد مصطفــی خاتم االنبیــا آغــاز 

شــده و تــا انتهــای خافــت حضــرت علــی)ع( ادامــه دارد. 
بررســی لــزوم مبعــث حضــرت محمــد مصطفــی)ص( در 
آن مقطــع تاریــخ و نشــان دادن عمــق ســیاهی در جوامــع 
ــان  ــی ســایر ادی ــزوم اصــاح و بازیاب ــف و ل ــل مختل و مل
ــام از  ــن اس ــن مبی ــط دی ــل توس ــایر مل ــی س و راهنمای

ــن ســریال اســت.  محورهــای ای
ایــن نویســنده و مــدرس فیلمنامه نویســی انیمیشــن 
نهایــت  انیمیشــن  ایــن  ویژگی هــای  از  اشــاره کــرد: 
ــه  ــز، تران ــون طن ــن چ ــای انیمیش ــتفاده از جذابیت ه  اس
و فانتــزی اســت. در نــگارش ایــن اثــر بین المللــی ســعی 
ــذب  ــن در ج ــای انیمیش ــده از ظرفیت ه ش
ــنین  ــام س ــه تم ــر ب ــام و فراگی ــب ع مخاط
 توجــه شــود؛ بنابرایــن نگاهــی متفــاوت 

و دنیاپسند به تاریخ اسام کرده ایم.
ســریال  گفــت:  پایــان  در  علمــداری   
انیمیشــنی محمــد رســول هللا)ص( بــرای 
ــبکه های  ــی و ش ــبکه های خانگ ــه در ش ارائ
تلویزیونــی اعــم از داخلــی و خارجــی تهیــه و تولیــد خواهــد 

ــد. ش
ــا اســتفاده از  ــدی ب ــی انیمیشــن ســه بع ــک انتخاب  تکنی
نرم افــزار اصلــی مایــا بــا فرمــت خروجــی وایــد اســکرین 

ــر ــت. مه ــول اچ دی )Full HD( اس ــع ف در قط

ایران، سریال «محمد رسول هللا)ص(» را می سازد
جعفــر والــی، پیشکســوت تئاتــر ایــران، 2۷ آذر مــاه در 

ســن ۸۳ ســالگی از دنیــا رفــت. 
ایــن هنرمنــد پیشکســوت کــه از ۱۸ آذر مــاه بــه 
ــد  ــک بیمارســتان بســتری و بع ــاری، در ی ــل بیم دلی
 بــه بیمارســتان »تهــران کلینیــک« منتقــل شــد

حوالــی ســاعت ۱0 صبــح 2۷ آذر مــاه در 
بیمارســتان درگذشــت. 

ایــن هنرمنــد کــه متولــد ۱۳۱2 در تهــران 
بــود بــه دلیــل مشــکات ریــوی در 

ــود.  ــتری ب ــتان بس بیمارس
 جعفــر والــی کــه بــا همراهــی ایــرج راد 
اجــرای  درصــدد  هدایــت  هرمــز  و 

نمایــش »در گــوش ســالمم زمزمــه کــن« در جشــنواره 
ــاکاه  ــای »آی ب ــر نمایش ه ــود، پیش ت ــر ب ــر فج تئات
ورزیــل«  دســت های  بــه  »چــوب  بــی کاه«،   آی 

و »گاو« را اجرا کرده است.
 او در ســال های اخیــر بــا بــازی در دو نمایــش »اتــاق 

شــماره شــش« نوشــته خســرو حکیــم رابــط بــر 
اســاس اثــری از چخــوف و »ویتســک؛ یــک داســتان 
ــی ناصــر  ــه کارگردان ناتمــام« نوشــته بوشــنر هــر دو ب

ــت.  ــه رف ــینی مهر روی صحن حس
معــاون هنــری وزیــر ارشــاد در پیامــی درگذشــت ایــن 

هنرمنــد را تســلیت گفــت. 
در بخشــی از پیــام علــی مرادخانــی آمــده 
اســت: تئاتــر در انــدوه یگانــه مــردی 
از نســل کمیــاب بــزرگان خویــش بــه 
ســوگ نشســت. اســتاد جعفــر والــی 
روزگاری  و  پرحاصــل  عمــری  پــس  از 
مجاهــدت در عرصــه  هنــر، بــه خداونــدگار 
هنــر پیوســت. درگذشــت ایــن هنرمنــد وارســته را بــه 
ــی  ــژه اهال ــه وی ــری، ب ــه هن ــان و جامع ــواده ایش خان
ــد  ــم و از خداون ــرض می کن ــلیت ع ــر تس ــد تئات ارجمن
بــزرگ آرامــش روح بــرای آن عزیــز ازدســت رفته 

مســئلت می نمایــم. خبرآنایــن

رونوشت آگهی حصروراثت
 ۱0 به کاسه ۴۸۷0/۹5 ح  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 225  زمانی  آقای محمود 

از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  علی زمانی  

بشناسنامه ۱ در تاریخ ۹5/۱/۱2  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 2 پسر و 2 دختر و  همسر ۱- بهروز زمانی    - ش ش ۱۸ 2- محمود زمانی    - ش 

ش 225  ۳- مریم زمانی    - ش ش ۱۱۹2  ۴- میترا زمانی    - ش ش ۱2۷00۱۷۹2۶  5- مهری 

سعیدی نچیری- ش ش ۱۴  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 نخستین آگهی 

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

شماره : 2۸۹0۱/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه  دادخواست  شرح  به   2۶۱0 شماره  شناسنامه  دارای  چین  جوراب  السادات  نجم  خانم 

۴۹۱0/۹5 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان موسی 

جوراب چین بشناسنامه ۳۳۹  در تاریخ ۹5/۸/۱۳  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به ۴ فرزند و یک همسر به نام ذیل ۱- سید محمد امین جوراب چین 

- ش ش 2۸۶۳ – فرزند  2- نجم السادات جوراب چین - ش ش 2۶۱0 – فرزند ۳- نورالسادات 

جوراب چین - ش ش 50۷۱۳ – فرزند ۴- نسیبه السادات جوراب چین - ش ش ۱2۷05۷۳۱2۸ 

– فرزند 5- بتول حیدری بنی - ش ش ۱۴0۳ –عیال 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 : 2۸۹2۴/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم رضوان عمو آقائی دارای شناسنامه شماره ۶۸۸۱۷ به شرح دادخواست به کاسه ۴۹۳۱/۹5 از 

این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آقا حسن عمو آقائی 

بشناسنامه 2۷۶5۸ در تاریخ ۸۹/۱/۷ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۸ فرزند و یک همسر به نام ذیل ۱- معصومه جاروئی - ش ش ۳۸۱5۳ 

– همسر متوفی  2- رضوان عمو آقائی - ش ش ۶۸۸۱۷  ۳- زهره عمو آقائی - ش ش ۶۸۹۱۸  

۴- ملیحه عمو آقائی - ش ش 25۶  5- فخری عمو آقائی - ش ش ۳۴  ۶- علیرضا عمو آقائی 

- ش ش ۱۶2۷  ۷- مهدی عمو آقائی - ش ش ۶2۱۳0  ۸- حسین عمو آقائی - ش ش 5۶  

۹- حسین عمو آقائی - ش ش ۱۱۴۴- 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 : 2۸۹۳۱/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از  به کاسه ۴۹۱۸/۹5  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 22۷۳  بدری تحویلیان  خانم 

این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فضل اله احمدی 

شاپورآبادی بشناسنامه ۳۱۴5 در تاریخ ۹5/۶/2۳ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- بدری تحویلیان - ش ش 22۷۳ – عیال متوفی  2- کبری 

شیخی - ش ش ۹ – مادر متوفی ۳- فاطمه احمدی شاپورآبادی - ش ش ۱2۷2۳۷۷۷0۹  – 

فرزند ۴- فرهاد احمدی شاپورآبادی – ش ش ۱2۷۱۸۹2۶۱۸ – فرزند 5- فرزاد احمدی – ش ش 

۱2۷۱0۶۹2۴5 – 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 : 2۸۹2۷/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از  به کاسه ۴۸۳۳/۹5  دادخواست  به شرح   ۱۴0 دارای شناسنامه شماره  لطفعلی  آقای محسن 

این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی لطفعلی 

الفوت آن  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ ۹5/۸/۱5   بشناسنامه ۴۹ در 

مرحوم منحصر است به 2 فرزند  و یک عیال به نام ذیل ۱- محسن لطفعلی - ش ش ۱۴0 – فرزند  

2- سحر لطفعلی - ش ش ۱۸۷ – فرزند  ۳- فروغ جعفری - ش ش ۳۸۷ – همسر متوفی  

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

اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 2۸۹۳5/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهران بهادران باغبادرانی دارای شناسنامه شماره 5۶5 به شرح دادخواست به کاسه ۴۸۴۷/۹5 

از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قدرت خانم عرب 

زاده بشناسنامه 2۱2 در تاریخ ۹5/۴/۹  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 5 فرزند  به نام ذیل ۱- مهران بهادران باغبادرانی - ش ش 5۶5 – فرزند  

2- کیوان بهادران باغبادرانی - ش ش 5۸5 – فرزند  ۳- سعید بهادران - ش ش ۷0 – فرزند 

۴- مهشید بهادران باغبادرانی - ش ش ۶۳5 – فرزند 5- سعیده  بهادران باغبادرانی - ش ش 

۷۱ – 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 : 2۸۹05/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی
در خصوص پرونده کاسه ۴۳۴/۹5 خواهان ۱- میترا علی جانی قلعه قلی 2-حسین خسرو کیانی 

به طرفیت شهرام خسرو  نظریه کارشناسی  اباغ  بر:  مبنی  دادخواستی  ۳- محسن خسرو کیانی 

کیانی تقدیم نموده و چنانچه نسبت به نظریه کارشناس اعتراضی دارید ظرف مهلت یک هفته اعام 

نمایید. باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر 

تا خوانده قبل از نظریه کارشناسی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه 

پور – جنب ساختمان صبا – پاک 5۷ کد پستی ۸۱۶5۷5۶۴۴۱ شورای حل  نیلی  روی مدرسه 

اختاف اصفهان – شعبه ۱ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور در نظریه کارشناسی اباغ شده  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. مدیر دفتر شعبه 

پرونده  دعوتنامه  به  نظریه کارشناسی عطف  اصفهان  اختاف  اول مجتمع شماره یک شورای حل 

 ،۱۳5۱ متولد  زاهد،  فرزند  قلی،  قلعه  علیجانی  میترا  خانم  دادخواست  موضوع   ۴۳۴/۹5 کاسه 

آدرس  به  و محسن خسرو کیانی  آقای حسین  از  قیمومت  به  دار  خانه  تحصیات سیکل، شغل 

: اصفهان، خیابان دستگرد، علیه آقای شهرام خسرو کیانی  قلعه قلی، فرزند کوچک علی، متولد 

مشترک گزارش کارشناسی:  فرزندان  و  زوجه  نفقه  خواسته:  المکان.  مجهول  آزاد،  ، شغل   ۱۳52

اینجانب کارشناس منتخب ضمن مراجعه در وقت مقرر به دفتر محترم آن شعبه و مطالعه پرونده 

و ماحظه صورتجلسه قرار کارشناسی مضبوط در آن مبنی بر تعیین نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۴/0۱/0۱ 

و مطالبه نفقه فرزندان مشترک به نام های حسین ۱۳۸۴/۱۱/۱۷ و محسن متولد ۱۳۸۷/02/0۸ 

از تاریخ ۱۳۹5/0۴/۳۱ )تاریخ ثبت دادخواست( پس از مذاکره حضوری با زوجه و استماع نظرات 

ایشان و عدم دسترسی به زوج و با در نظر گرفتن جمیع جهات و عوامل موثر در قضیه و با در نظر 

گرفتن وضع تورم و میزان درآمد زوج، نفقه زوجه و فرزندان مشترک به شرح ذیل تعیین و برآورد 

میگردد: میزان نفقه زوجه میترا علیجانی از تاریخ ۱۳۹۴/0۱/0۱ تا ۱۳۹۴/۱2/2۹ نفقه روزانه ۱25/000 

تا   ۱۳۹5/0۱/0۱ تاریخ  از  و  ریال   ۴5/۶25/000 معوقه  نفقه  ریال،   ۳/۷50/000 ماهیانه  نفقه  ریال، 

۱۳۹5/0۶/۳۱ نفقه روزانه ۱۳5/000 ریال، نفقه ماهیانه ۴/050/000 ریال، نفقه معوقه 25/۱۱0/000 ریال 

و جمعا ۷0/۷۳5/000 ریال می باشد. مضافا نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۹5/0۷/0۱ روزانه ۱۳5/000 ریال 

و ماهیانه ۴/050/000 ریال تعیین گردید. میزان نفقه فرزند مشترک حسین خسرو کیانی از تاریخ 

۱۳۹5/0۴/۳۱ تا ۱۳۹5/0۶/۳۱ نفقه روزانه ۱0۳/000 ریال، نفقه ماهیانه ۳/0۹0/000 ریال ، نفقه معوقه 

۶/۴۸۹/000 ریال می باشد. مضافا نفقه آقای حسین خسرو کیانی روزانه ۱0۳/000 ریال، نفقه ماهیانه 

۳/0۹0/000 ریال برآورد گردید.میزان نفقه فرزند مشترک محسن خسرو کیانی از تاریخ ۱۳۹5/0۴/۳۱ 

تا ۱۳۹5/0۶/۳۱ نفقه روزانه ۹۳/000ریال، نفقه ماهیانه 2/۷۹0/000 ریال، نفقه معوقه 5/۸5۹/000 ریال 

می باشد. مضافا نفقه آقای محسن خسرو کیانی روزانه ۹۳/000ریال، ماهیانه 2/۷۹0/000 ریال برآورد 

از تاریخ ۱۳۹۴/0۱/0۱ تا ۱۳۹5/0۶/۳۱  گردید. نتیجه گزارش کارشناسی: نفقه خانم میترا علیجانی 

آقای حسین خسرو  نفقه  تعیین شد.  ریال   ۴/050/000 نفقه ماهیانه  و  ریال   ۷0/۷۳5/000 بر  بالغ 

کیانی از تاریخ ۱۳۹5/0۴/۳۱ تا ۱۳۹5/0۶/۳۱ و به صورت مستمر بالغ بر ۶/۴۸۹/000 ریال و نفقه 

تا  تاریخ ۱۳۹5/0۴/۳۱  از  آقای محسن خسرو کیانی  نفقه  ریال تعیین گردید.   ۳/0۹0/000 ماهیانه 

۱۳۹5/0۶/۳۱ و به صورت مستمر بالغ بر 5/۸5۹/000 ریال و نفقه ماهیانه 2/۷۹0/000 ریال تعیین 

شد. مبالغ فوق بدون در نظر گرفتن هزینه های پیش بینی نشده درمان می باشد. اگر چنانچه در 

طول این مدت خوانده مبالغی تحت عنوان نفقه پرداخت نموده باشد و برای دادگاه محقق شود از 

کل دیون کسر خواهد شد.

زهرا جوشقانی کارشناس رسمی دادگستری تعیین نفقه 

شماره:2۸۷52/ م الف

دادنامه
شماره   ۱۳۹5/0۸/2۷: تنظیم  تاریخ   ۹50۹۹۷۳۶5۳50۱۱۸۴  : دادنامه  شماره 

پرونده:۹50۹۹۸۳۶5۳500۷۱۳ شماره بایگانی شعبه :۹50۷۴5 خواهان : آقای سید محمد مهدی 

اب خ  منبع  اباد خ کارخانه سیمان ک  ابریشم حسن  نشانی شهر  به  فرزند سید رسول  مرتضوی 

کارخانه سیمان خواندگان :۱. آقای سید احمد موسوی 2. آقای سید علی موسوی همگی به نشانی 

مجهول المکان خواسته : الزام به فک پاک خودرو در تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه دادرسی 

شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاورجان به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده 

کاسه مورد اشاره باال از دفتر و اصل و تحت نظر قرار دارد. طرفین حضور ندارند. دادگاه با بررسی 

اوراق پرونده و محتویات آنها ، ختم رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

))رای دادگاه((در خصوص دعوی سید محمد مهدی مرتضوی فرزند سید رسول به طرفیت اقایان 

سید علی موسوی وسید احمد موسوی به خواسته فک پاک یک دستگاه موتور سیکلت به شماره 

انتظامی 5۸۷5۳/۶2۸ – با این توضیح که وکیل مدافع خواهان در اظهارات خود بیان داشته موتور 

موصوف را به خوانده ردیف اول و نامبرده نیز به خوانده ردیف دوم انتقال داده لیکن تاکنون در رابطه 

با فک پاک آن اقدامی نشده و تقاضای رسیدگی دارد- دادگاه با توجه به -۱- اظهارات خواهان 

-2- پاسخ استعام به عمل امده از راهور فاورجان مورخ ۱۳۹5/۶/25 که داللت بر مالکیت خواهان 

نسبت به پاک موضوع خواسته دارد -۳- حاضر نشدن خواندگان در جلسه رسیدگی و ارسال نکردن 

الیحه دفاعیه خود) شخصا یا با معرفی وکیل دادگستری ( – دعوی خواهان را نسبت به خوانده ردیف 

دوم }به قائم مقامی خوانده ردیف اول { وارد دانسته و لذا مستند به مواد 5۱۹ و ۱۹۸ قانون ایین 

دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد 2۱۹ و 220 قانون مدنی 

مصوب ۱۳0۷ حکم به الزام خوانده ردیف دوم )اقای سید احمد موسوی ( به حضور در راهنمایی و 

رانندگی و فک پاک موتور سیکلت موصوف و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد و شصت و پنج 

هزار ریال بابت هزینه دادرسی را صادر و اعام می دارد و در خصوص دعوی مطرح شده به طرفیت 

خوانده ردیف اول – نظر به اینکه با فروش و انتقال موتور موصوف از سوی خوانده ردیف اول برای 

نامبرده امکان فک پاک وجود ندارد و خوانده ردیف دوم با خرید مال موضوع دادخواست قائم مقام 

وی محسوب می شود – لذا دادگاه با وصف بیان شده دعوی را متوجه خوانده ردیف اول ندانسته ، 

مستند به بند ۴ ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی ، قرار رد 

دعوی را ، صادر و اعامی دارد. رای صادره شده غیابی بوده ، ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ 

قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضای مدت واخواهی ، ظرف مدت بیست روز قابل تجدید 

نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ 

دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاورجان – محمد محمدی 

ابالغ رای
نجف  اختاف  حل  شورای  دوازدهم  :شعبه  رسیدگی  مرجع   ۹5/۹/۱5 مورخ   ۱۱۶۷: پرونده  کاسه 

بلوار کمر بندی جنوبی قالی شویی عدالت –  آباد  آباد خواهان : نعمت هللا هدایت نشانی : نجف 

جوشکاری کلیشاد – خ مطهری کوچه حمید صالحی پاک ۷2 خوانده :اسماعیل کریمی نشانی : 

المکان موضوع : مطالبه وجه یک فقره چک به شماره / شماره های ۶۸2۳۸۹ جمعا به  مجهول 

مبلغ 20/500/000 ریال گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 

داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کاسه ی فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر 

جلسه ی شورا به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 

اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .))رای شورا ((در خصوص دعوای آقای نعمت 

هللا هدایت به طرفیت آقای اسماعیل کریمی به خواسته مطالبه تقدیمی از سوی خواهان و گواهی 

عدم پرداخت از بانک محال علیه که داللت بر استقرار دین به میزان خواسته در عهده ی خوانده 

داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید خواهان که داللت بر بقای دین و اشتغال ذمه ی خوانده 

، لذا چون خوانده دفاعی در قبال دعوای مطروحه  و استحقاق خواهان در مطالبه ی وجه را دارد 

معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه ننموده است مستندا به مواد ۱۹۸ و 502 و 5۱5 و 

5۱۹ و 522 قانون آیین دادرسی و مواد ۳۱0و۳۱۳و۳۱۴ قانون تجارت دعوای مطروحه را وارد دانسته 

وحکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 

۱/۷۸5/000 ریال به عنوان هزینه ی دادرسی و ابطال تمبر از باب تسبیب و نیز  پرداخت حق الوکاله 

ی وکیل و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید ۸0/5/25 لغایت اجرای حکم که توسط 

اجرای احکام محاسبه ووصول می گردد ، در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و 

ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از انقضاء مهلت مذکور ظرف 

همین مدت قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری نجف آباد می باشد.

 قاضی شورای حل اختاف شهرستان نجف آباد شعبه ۱2

آگهی فقدان سند مالکیت 
اقای حسینعلی رحیم پور  فرزند احمد  با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد که سند 

مالکیت ششدانگ زمین بشماره پاک ۱5۱۹0/2520 اصلی بشماره ۱۶۴۸۸  واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان که در صفحه 2۸۴ دفتر 2۷خروجی بنام نامبرده سابقه ثبت دارد و طبق سند رهنی ۳۷۸0۷ 

مورخ ۱۳۹۴/۱۱/2۴ دفتر ۹۹ نجف اباد در رهن بانک مهر اقتصاد مباشد که بعلت جابجائی مفقود 

شده ودرخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت 

مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت 

به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره 

مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 

صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 

صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. شماره : 2۹2۱۷/ م الف حسین هادی زاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 534 فرعی از 25 اصلی 
نظر به اینکه تحدید حدود یک جریب و نیم مفروز که عبارت است از ۹۳۷ زرع و نیم مضروب باالی 

باغ پنج جریبی با عمارت به شماره پاک 5۳۴ فرعی از 25 اصلی  واقع در بخش یک حوزه ثبتی 

قمصر که طبق  سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حمید امام زاده فرزند ماشااله  در جریان ثبت 

است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 

۱5 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ ۹5/۱0/2۹ 

ساعت ۹ 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 ۳0 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : ۹5/0۹/2۸ 

شماره : ۱5۹2/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر

آگهی تحدید حدود اختصاصی 57 و 58 فرعی از 36 اصلی  
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ هریک از دو قطعه زمین متصل به هم هریک یکجریبی پاکهای 

شماره 5۷ فرعی و 5۸ فرعی از ۳۶ اصلی کوی پایین معروف به چاله و رودخانه  واقع در بخش 

یک حوزه ثبتی قمصر که طبق  سوابق و پرونده ثبتی به نام شهرداری قمصر و غیره  در جریان ثبت 

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

۱5 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ ۹5/۱0/2۹ 

ساعت ۹ 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 ۳0 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : ۹5/0۹/2۸ 

شماره : ۱۶۱۱/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد سعیدی اشنی  دارای شناسنامه شماره۸۶متولد ۱۳۱2  به شرح دادخواست به کاسه 

داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورای  این  از  ش۱   ۸۹۳  /  ۹5

شادروان اعظم سعیدی  بشناسنامه 22مورخ ۱۳۳۸/۱/۱ در تاریخ۱۳۷۶/5/۳0 اقامتگاه دائمی خود 

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

دائمی- مادر – پدر که به شرح ذیل می باشد : ۱- محمد رضا محسنی فرزند مرتضی به ش ش 

۳۳5 متولد ۱۳۶۱ صادره از گلپایگان 2- حمید رضا محسنی فرزند مرتضی به ش ش ۳۸۶ متولد 

۱۳۶۴ صادره از گلپایگان ۳-مهری محسنی فرزند مرتضی به ش ش ۱۸۳۹0 متولد ۱۳5۹ صادره 

از گلپایگان ۴- مرتضی محسنی فرزند علی به ش ش ۱۴۴۹۱ متولد ۱۳۳۳ صادره از گلپایگان 5- 

سکینه اصدقی فرزند احمد به ش ش 5۷۳ متولد ۱۳20 صادره از اصفهان ۶- محمد سعیدی اشنی 

فرزند اسد به ش ش ۸۶ متولد ۱۳۱2 صادره از نجف آباد 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 : 50۱/ م الف

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
وجه  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  یوسفی     فراز  ۸5۹/۹5خواهان  پرونده کاسه  خصوص  در 

مورخ  روزشنبه  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  آبادی    تقی  ابراهیمی  طرفیت کمال  به 

۹5/۱۱/2ساعت 5/۳0 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

از وقت  تا خوانده قبل  آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  قانون  برابر ماده ۷۳  خواهان 

رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف 

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

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 2۸۸05/م الف مدیر دفتر شعبه ۳۱مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

نگاهی به فیلم »یتیم خانه ایران« اثر ابوالقاسم طالبی

مایتیم نیستیم

جعفر والی، پیشکسوت تئاتر درگذشت
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در مسابقات زورخانه ای کشور:
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کــه  کشــوری  رقابت هــای  در 
بــه میزبانــی اداره امــور ورزش 
بــه  کرمــان  اســتان  کارگــران 
پهلوانــی  تیــم  درآمــد،  اجــرا 
اســتان  کارگــران  زورخانــه ای  و 
ــم  ــرد. تی ــب ک ــی را کس ــمند نائب قهرمان ــام ارزش ــان، مق اصفه
پهلوانــی و زورخانــه ای کارگــران اســتان اصفهــان در عیــن 
ــه  ــی را ب ــاز، قهرمان ــک امتی ــل ی ــا تفاض ــا ب ــتگی و تنه شایس
تیــم میزبــان واگــذار و بــه نایب قهرمانــی بســنده کــرد. اعضــای 
تیــم پهلوانــی و زورخانــه ای اســتان اصفهــان، اعزامــی بــه 
ــاده ۱۸  ــان (کب ــید احمدی ــد س ــد از: نوی ــابقات عبارتن ــن مس ای
ــرم)  ــنگین (۳۰ کیلوگ ــر س ــهریاری میل گی ــن ش ــرم)، امی کیلوگ
خلیــل ســلیمیان (ســنگ ۷۰ کیلوگــرم)، عبــاس فرهنــگ 
ــد  ــز)، محم ــم درســتی (چــرخ تی ــر (۲٫۳٫۴)، عبدالکری میل گی
ــلطانی و  ــال س ــید کم ــت س ــی)، سرپرس ــرخ چمن ــی (چ خان

ــمی. ــی هاش ــی مرتض مرب

لیگ یک و ۹ تغییر در کادر فنی
در پایــان نیم فصــل نخســت رقابت هــای فوتبــال قهرمانــی 
ــی تیم هــا  ــر در کادر فن دســته اول باشــگاه های کشــور، ۹ تغیی
ثبــت شــد. ایــن بدیــن معنــی اســت کــه ۵۰ درصــد از تیم هــای 
شــرکت کننده در نیم فصــل نخســت در کادر فنــی خــود تغییــر 
ــوده  ــا بعضــی از ایــن تغییــرات مثبــت ب ــد. طبیعت ایجــاد کردن
کــه پیش تــر هــم بــه آن اشــاره کــرده بودیــم؛ بــه عنــوان نمونــه 
ــعید  ــوان رخ داد و س ــم ایرانج ــی تی ــه در کادر فن ــری ک تغیی
ــن  ــال ای ــه دنب ــد. ب ــزی ش ــد خرم ــین محم ــر، جانش مفتخ
ــروزی پشــت ســر  ــا پی ــازی را ب ــی ایرانجــوان ســه ب جابه جای
ــی و در آســتانه ســقوط  ــر جدول ــم قع ــر آن تی گذاشــت و دیگ
ــا ایــن حــال ایــن حجــم تغییــرات کــه  بــه لیــگ ۲ نیســت. ب
در فصــل گذشــته بازی هــا بــا حضــور ۲۰ تیــم ۶۰ درصــد بــوده، 
ــس  ــت در گین ــل ثب ــاید قاب ــی ش ــت و حت ــاد اس ــی زی خیل
ــرات،  ــن تغیی ــی از ای ــد بعض ــاره ش ــه اش ــور ک ــد. همان ط باش
بازگشــت بــه گذشــته اســت. ســعید مفتخــر فصــل گذشــته هم 
ســرمربی ایرانجــوان بــوده. همچنیــن علــی لطیفــی در اکســین 
ــب  ــنجان. جال ــس رفس ــتیچوویچ در م ــو کریس ــزر و میش الب
ــر  ــد تغیی ــل دوم چن ــروع نیم فص ــش از ش ــاید پی ــه ش اینک
دیگــر در کادر فنــی تیم هــا بــه وجــود بیایــد؛ چــرا کــه در هفتــه 
ــن  ــراه راه آه ــدی پاشــازاده هم ــی نیم فصــل نخســت، مه پایان
بــه بوشــهر نرفــت. همچنیــن محمــود امیــری، ســرمربی فــوالد 
ــم  ــن شــرایط دســت ک ــا ای ــرد. ب ــزد تیمــش را همراهــی نک ی

رکــورد فصــل گذشــته تکــرار خواهــد شــد.

 سروش رفیعی:

من به استقالل نمی آیم
بــه  رســما  رفیعــی  ســروش 
مدیریــت اســتقالل گفتــه اســت 
ــال  ــم نمــی رود. خی ــن تی ــه ای ب
منصوریــان راحــت شــد کــه بایــد 
بــرای وارد کــردن شــوک بــه 
بختیــار رحمانی و ســر و ســامان 
دادن بــه هافبک هایــش، دنبــال 
گزینــه دیگــری باشــد؛ چــون ســروش رفیعــی بــه اســتقالل 
خبــر  ایــن  اســتقالل  مدیــر  افتخــاری،  رضــا  نمی آیــد. 
را رســانه ای کــرده و گفتــه اســت: «مــن بــرای او پیغــام دادم 
ــه قلعه نویــی هــم زنــگ زدم؛ امــا رفیعــی  و حتــی شــخصا ب
ــد. اوال اینکــه تراکتورســازی  ــه اســتقالل بیای ــدارد ب ــی ن تمایل
دنبــال نگــه داشــتنش اســت و از ســوی دیگــر خــودش هــم 

پیشنهادهایی از خارج دارد.» 

بی خبری سایت فدراسیون مراکش 

از بازی با ایران
تیــم ملــی در زمیــن باشــگاه ایرانیــان دبــی اردوی تدارکاتــی 
برپــا می کنــد و قــرار اســت بــا اجــاره باشــگاه العیــن بــا تیــم 
ــال  ــیون فوتب ــایت فدراس ــوز س ــد. هن ــابقه ده ــش مس مراک
ــالم  ــتانه اع ــازی دوس ــن ب ــوص ای ــری درخص ــش خب مراک
ــازی روز ۱۷ دی  ــن ب ــود ای ــرار ب ــر ق ــت. پیش ت ــرده اس نک
برگــزار شــود و ســایت فیفــا هــم بــه آن اشــاره داشــت؛ امــا 
بــه تازگــی خبــر برگــزاری ایــن بــازی را حــذف کــرده اســت. 
ــارات  ــزاری اردو در ام ــران برگ ــال ای ــیون فوتب ــه فدراس البت
ــی  ــش را قطع ــا مراک ــتانه ب ــازی دوس ــام ب ــن انج و همچنی
بــرای  نظــر می رســد در حــال مذاکــره  بــه  و  می دانــد 

چگونگــی برگــزاری اردو در دبــی اســت.

 پایان مزایده پیراهن آزمون
باشــگاه روســتوف روســیه پایــان مزایــده پیراهــن ســردار 
ــا  ــه دیم ــک ب ــت کم ــود را جه ــی خ ــوش ایران ــون، ملی پ آزم
ــرطان  ــاری س ــه بیم ــال ب ــه مبت ــاله ای ک ــودک دو س داراش، ک
عصــب مرکــزی شــده اســت، اعــالم کــرد. دیمیتــری گوروویــچ 
یکــی از هــواداران تیــم روســتوف اســت کــه حاضــر شــد بــرای 
ــه  ــده خیرخواهان ــن مزای ــون در ای ــردار آزم ــن س ــد پیراه خری
مبلــع ۲۰۰ هــزار روبــل روســی معــادل ۱۰ میلیــون تومــان 
ــتوف ــی روس ــوش ایران ــون، ملی پ ــردار آزم ــد. س ــت کن پرداخ

پیراهنــی را کــه بــا آن برابــر تیــم بایــرن مونیــخ در بــازی هفتــه 
پنجــم لیــگ قهرمانــان اروپــا گلزنــی کــرده بــود جهــت فــروش 
و کمــک بــه دیمــا داراش در اختیــار باشــگاه روســتوف قــرار داده 

بــود تــا ســهم بزرگــی در ایــن اقــدام خیرخواهانــه ایفــا کنــد.
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در هفتــه چهاردهــم رقابت هــای فوتبــال برتــر باشــگاه های 
در  ســپاهان  زردپوشــان  فــارس)،  خلیــج  (جــام  ایــران 
تیــم  تراکتورســازان،  اختصاصــی  ورزشــگاه  در  و  تبریــز 
ــاز در رده  ــا ۲۷ امتی ــه ب ــی را ک ــی قهرمان ــازی مدع تراکتورس
ــل  ــد. در تقاب ــت دادن ــر ۱ شکس ــای دارد، ۲ ب ــدول ج دوم ج
دو تیــم جــوان و مطــرح فوتبــال کشــورمان، شــاگردان جــوان 
و پرفــروغ مجتبــی حســینی در یــک روز اســتثنایی برابــر 
دیــدگان مشــتاق بیــش از ۱۳ هــزار هــوادار خــودی تیــم 
ــاه  ــده اواخرآذرم ــا وجــود ســرمای آزاردهن ــه ب پرســپولیس، ک
ــای  ــا گل زیب ــد، ب ــرده بودن ــاع ک ــهر اجتم ــگاه فوالدش در ورزش
احســان پهلــوان در دقیقــه ۶۴، قرمزپوشــان (پرســپولیس
تیــم اول جــدول رده بنــدی) را بــا شکســت بدرقــه کردنــد 

و با ۲۴ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفتند.
    ذوب آهن - پرسپولیس

تیــم ذوب آهــن کــه پــس ازکنــار گذاشــتن یحیــی گل محمــدی 
ــی  ــی حســینی، مرب ــه دســت مجتب ــم را ب ــری تی ســکان رهب
جــوان و بــا دانــش ســپرده اســت، در پــی ادامــه رونــد 
ــه  ــا اندیش ــه ب ــد همیش ــر، مانن ــای اخی ــروزی در هفته ه پی

غلبــه بــر تیــم پرســپولیس کــه در ایــن فصــل بــدون شکســت 
ــی در ســر دارد،  ــای قهرمان ــه و روی ــرار گرفت در صــدر جــدول ق
پــای بــه میــدان گذاشــت تــا یــک بــار دیگــر ثابــت کنــد کــه در 
ــا  ــت و آن ه ــده اس ــتباه نش ــار اش ــا دچ ــه جوان تره ــاد ب اعتم
قــادر هســتند برابــر تیم هــای پرســتاره و پرطرفــدار نظیــر 
ــری  ــه برت ــی ب ــد وحت پرســپولیس ایســتادگی و مقاومــت کنن
برســند. بــه یقیــن غلبــه بــر تیــم بــدون باخــت و صدرنشــین 
ــان  ــود. قرمزپوش ــانی نب ــابقات کار آس ــدی مس ــدول رده بن ج
تهرانــی بــا ارائــه بــازی هجومــی، بارهــا و بارهــا شــانس 

ــار بی دقتــی کامیابی نیــا، ربیع خــواه  گلزنــی داشــتند کــه هــر ب
ــا  ــد ت ــث ش ــم باع ــن تی ــزن ای ــن گل ــی بهتری ــی طارم و حت
فرصت هــا یکــی پــس از دیگــری از دســت بــرود. امــا دوندگــی 
خســتگی ناپذیر جوانــان تیــم ذوب آهــن را هــم نادیــده نگیریــم 
کــه بــا شایســتگی و در عیــن حــال بــا آمادگــی بدنــی و تکنیک 
ــع پیشــروی و  ــو مــن مان ــا پــرس و دفــاع مــن ت خوبشــان ب
ــا  ــال ذوب آهنی ه ــن ح ــا ای ــدند. ب ــی ها ش ــی پرسپولیس گلزن
را  فرصت هــای گلزنــی  قــدر  پرسپولیســی ها  ماننــد  هــم 
ندانســتند و از فرصت هــای خوبــی کــه فراهــم شــده بــود 

نتوانســتند بهــره ببرنــد؛ نمونــه بــارز ارســال تــوپ از نقطــه کرنــر 
توســط مهــدی رجــب زاده، کاپیتــان بــا تجربــه در دقیقــه ۲۰ بــود 
ــینی  ــا حس ــید محمدرض ــر س ــه س ــا ضرب ــت ب ــه می توانس ک
تبدیــل بــه گل شــود؛ امــا بــا بداقبالــی و بــا فاصلــه ناچیــزی از 

ــرون رفــت. ــه بی ــار دروازه پرســپولیس ب کن
    گل غافلگیرکننده

تهاجمــی  و  ســرعتی  بــازی  و  فشــار  از  دوم  نیمــه  در 
پرسپولیســی ها کاســته شــده بــود و تقریبــا بــازی نســبتا 
متعادلــی را دو تیــم بــه نمایــش درآوردنــد؛ امــا ضربــه 
ناگهانــی و غافلگیرانــه احســان پهلــوان از فاصلــه بیــش از ۳۰ 
متــری دروازه پرســپولیس و رادوویــچ را فروریخــت تــا گل 
ــران گل خــورده  ــرای جب ــه ثبــت برســد. ب ــری ذوب آهــن ب برت
قرمزپوشــان پایتخــت بــا احتســاب وقــت اضافــی (۴ دقیقــه) 
ــا  ــام راه ه ــا تم ــد، ام ــش زدن ــه آب و آت ــود را ب ــه خ ۳۰ دقیق
توســط مدافعــان شــجاع و دروازه بــان آمــاده و قبــراق بــه نــام 
ــت  ــن باخ ــود ای ــا وج ــود. ب ــته ب ــری بس ــید مظاه محمدرش
ــی  ــدول باق ــدر ج ــاز در ص ــا ۲۹ امتی ــان ب ــپولیس همچن پرس
ــا ۲۴  ــن ب ــاز دوم و ذوب آه ــا ۲۷ امتی ــازی ب ــد؛ تراکتورس مان

ــت. ــرار گرف ــدول ق ــوم ج ــاز در رده س امتی

یک روزخوب و استثنایى براى فوتبال نصف جهان

شکست تیم هاى صدرنشین درمصاف با اصفهانى ها

رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک ایــران از دریافــت پاســخ 
بررســی  درخصــوص  المپیــک  بین المللــی  کمیتــه 
وضعیــت تغییــر جایــگاه و مدال هــای دو ملی پــوش 

ــر داد.  ــدن خب ــک ۲۰۱۲ لن ــورمان در المپی کش
پیــش از ایــن بارهــا خبــر مثبــت اعــالم شــدن دوپینــگ 

در  رســتمی  کیانــوش  روس  حریــف 
المپیــک ۲۰۱۲ لنــدن و تغییــر رنــگ مــدال 
ــود  ــده ب ــر ش ــره منتش ــه نق ــز ب او از برن
ــه  ــه کمیت ــد تأییدی ــه بای ــن زمین ــه در ای ک
بین المللــی المپیــک بــه کمیتــه ملــی 
ــد  ــا رون ــران ارســال می شــد ت المپیــک ای

ــود. ــری ش ــی پیگی کار قانون
 اکنــون کیومــرث هاشــمی از پاســخ IOC بــه مکاتبــات 
ــوش  ــای کیان ــت مدال ه ــی وضعی ــه و بررس ــن کمیت ای
رســتمی و ســعید محمدپــور خبــر داد و گفــت: چندیــن 
ــخص  ــوص مش ــری درخص ــگاری و پیگی ــه نامه ن مرحل
ــاد  ــا نه ــمند ب ــان ارزش ــن دو قهرم ــت ای ــدن وضعی ش

ــام  ــک انج ــی المپی ــه بین الملل ــی کمیت ــه، یعن مربوط
شــد کــه خوشــبختانه صبــح دیــروز وضعیــت کیانــوش 

ــه مشــخص شــد.  ــا دریافــت تأییدی رســتمی ب
طبــق نامــه IOC، دوپینــگ آپتــی آئــوکادوف، وزنه بــردار 
روس دســته ۸۵ کیلوگــرم، هــم از ســوی وادا و هــم 
تأییــد  وزنه بــرداری  جهانــی  فدراســیون 
شــد تــا روال جابه جایــی مــدال و جایــگاه 
باالتــر  رتبــه  بــه یــک  ایــران  نماینــده 
پیگیــری شــود؛ بدیــن ترتیــب کــه از کمیته 
ملــی المپیــک روســیه و ایــران درخواســت 
ــای  ــم و مدال ه ــه، دیپل ــا گواهینام ــد ت ش
دو ورزشــکار مدنظــر (آئوکادوف و رســتمی) 
ــی  ــت جابه جای ــک جه ــی المپی ــه بین الملل ــه کمیت را ب
ــه  ــت: ب ــوص گف ــن خص ــمی در ای ــد. هاش ــال کنن ارس
محــض تحویــل مــدال نقــره رســتمی، ایــن مــدال 
و گواهینامــه نائب قهرمانــی المپیــک وی طــی مراســمی 

بــه او اهــدا خواهــد شــد. ورزش۳

مدال نقره کیانوش رستمی در المپیک ۲۰۱۲ تأیید شد
ــل  ــت: مقاب ــان گف ــپاهان اصفه ــگاه س ــل باش ــر عام مدی
ــازی کردیــم و نتیجــه نشــان  تراکتورســازی هوشــمندانه ب

ــد.  ــت می کن ــو حرک ــه جل ــا رو ب ــم م ــه تی داد ک
محســن طاهــری دربــاره پیــروزی تیــم فوتبــال ســپاهان 
ــگ  ــم لی ــه چهارده ــز در هفت ــازی تبری ــل تراکتورس مقاب

ــی ــر کادر فن ــر نظ ــت: زی ــال گف ــر فوتب برت
بازیکنــان مــا هوشــمندانه بــازی کردنــد 
و نتیجــه نشــان داد کــه تیــم ســپاهان رو به 
جلــو حرکــت می کنــد. مــن از عملکــرد تیــم 
راضــی هســتم و دربــاره مســائل فنــی هــم 

بایــد ســرمربی صحبــت کنــد. 
وی درخصــوص درخشــش مهــرداد محمدی 

در چنــد بــازی اخیــر ســپاهان تصریــح کــرد: روی حــرف 
مــا بــه شــخص و بازیکــن خاصــی نیســت. گل زدن نتیجــه 
همــکاری تمــام بازیکنــان اســت و مهــرداد محمــدی هــم 

جــزوی از ایــن مجموعــه اســت.
 مدیــر عامــل باشــگاه ســپاهان در رابطــه بــا اینکــه عبــدهللا 

ــا  ــه محــرم نویدکی ــرد را ب ــن ب ــم، ای ویســی، ســرمربی تی
ــان  ــرای کاپیت ــا باشــگاه ب ــم کــرده اســت و اینکــه آی تقدی
پیشــین بــازی خداحافظــی برگــزار خواهــد کــرد یــا خیــر 
گفــت: از زمانــی کــه محــرم نویدکیــا از فوتبــال خداحافظــی 
کــرده اســت، او را فقــط یک بــار در مراســم هــواداران 
ســپاهان دیــدم و صحبتمــان در حــد ســالم 
و احوالپرســی بــود. در هــر صــورت مــا ایــن 
ــازی در شــأن  ــک ب ــه ی ــم ک آمادگــی را داری
محــرم برگــزار کنیــم. هــر زمانــی کــه محــرم 
ــم داد.  ــام خواهی ــن کار را انج ــد، ای اراده کن
ــده  ــه آین ــدار هفت ــوص دی ــری درخص طاه
ــم  ــر ه ــگ برت ــتقالل در لی ــا اس ــپاهان ب س
ــام  ــد در ج ــتقالل بای ــا اس ــازی ب ــل از ب ــد: قب ــادآور ش ی
حذفــی بــه مصــاف ســایپا برویــم. مــا اول بــه ایــن بــازی 
ــم  ــتقالل. تی ــا اس ــدار ب ــه دی ــپس ب ــم و س ــر می کنی فک
ــال روی  ــزش فع ــی رود و تمرک ــو م ــه جل ــپاهان پله پل س

ــی ــت. خبرورزش ــی اس ــام حذف ــدار ج دی

آگهى مناقصات عمومی 

شماره ۹۴۱-۹۳۹-۹۳۸-۹۳۷-۹۳۶-۹۳۵-۹۳۴-۹۳۳-۹۳۲-۹۳۱-۹۲۹ - ۹۵«یک مرحله اى»

کمیسیون معامالت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

 دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب روستایى استان اصفهان (ارقام برآورد و تضمین به ریال) 

- محل دریافت اسناد مناقصه: اداره حقوقی و قراردادهای شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان واقع در میدان جهاد -  تلفن  ۳۲۳۶۳۰۶۶- داخلی ۲۵۰
- محل تحویل پاکات پیشنهاد قیمت: دبیرخانه شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان واقع در میدان جهاد

- تاریخ فروش اسناد: از تاریخ ۲۹/ ۹۵/۰۹ لغایت ۰۶ /۹۵/۱۰              
- آخرین مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات: ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۸ /۹۵/۱۰ می باشد. : (اسناد کلیه مناقصات ردیف های ۱ الی ۱۱)

- جلسه تشریح اسناد در روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۰۷ ساعت ۹ صبح  در  محل سالن جلسات شرکت برگزار می گردد.   
- تاریخ جلسه مناقصه:  

- مناقصات ردیف ۱ الی ۶ ( ۹۲۹-۹۵ الی ۹۳۵-۹۵) در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۹ ساعت ۹ صبح در محل سالن جلسات شرکت می باشد.
- مناقصات ردیف ۷ الی ۱۱ (۹۳۶-۹۵ الی ۹۴۱-۹۵) در روز دوشنبه مورخ ۲۰ /۹۵/۱۰ ساعت ۹ صبح در محل سالن جلسات شرکت می باشد.

- در روز جلسه مناقصه، پاکتهای شرکت کنندگان بر اساس اولویت بندی و شماره گذاری ردیف مناقصه (ترتیب درج شده در آگهی مناقصه) گشوده خواهد شد و ساعت ۹ صبح اعالم شده جهت بازگشایی مربوط به اولین مناقصه (۹۲۹-۹۵) خواهد بود و سایر مناقصات به ترتیب گشوده خواهند شد.
- سایر شرایط در اسناد مناقصه ذکر شده است.

ضمنًا آگهی در سایت شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان به نشانی www.Abfar-isfahan.ir  و پایگاه اطالع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.IR درج گردیده است.

نوع اعتبار مبلغ تضمین برآورد دستگاه رشته و رتبه موردنظر عنوان مناقصه ردیف
عمرانی جاری ۲۶۵٫۱۰۰٫۰۰۰ ۵٫۳۰۱٫۷۶۵٫۵۶۳ حداقل رتبه ۵ حقوقی در رشته آب - یا کد ۷ شرکت های 

خدماتی
اصالح،تعمیرات، رفع شکستگی، حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات، شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال ۹۶-۹۵ در شهرستانهای دهاقان و سمیرم ۹۵-۹۲۹ ۱

عمرانی جاری ۲۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴٫۵۵۸٫۹۳۲٫۹۷۱ حداقل رتبه ۵ حقوقی در رشته آب - یا کد ۷ شرکت های 
خدماتی 

اصالح، تعمیرات، رفع شکستگی، حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات، شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال ۹۶-۹۵ در شهرستانهای بوئین و میاندشت و 
فریدونشهر ۹۵-۹۳۱

۲

عمرانی جاری ۱۷۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ۳٫۴۴۱٫۸۱۵٫۵۰۶ حداقل رتبه ۵ حقوقی در رشته آب - یا کد ۷ شرکت های 

خدماتی  
اصالح، تعمیرات، رفع شکستگی، حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات، شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال ۹۶-۹۵ در شهرستانهای خوانسار 

و گلپایگان-۹۵-۹۳۲
۳

عمرانی جاری ۲۹۵٫۹۰۰٫۰۰۰ ۵٫۹۱۶٫۰۹۰٫۶۳۴ حداقل رتبه ۵ حقوقی در رشته آب - یا کد ۷ شرکت های 

خدماتی  
اصالح، تعمیرات، رفع شکستگی، حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات، شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال ۹۶-۹۵ در شهرستانهای تیران و کرون و 

چادگان-۹۵-۹۳۳
۴

عمرانی جاری ۳۵۰٫۶۰۰٫۰۰۰ ۶٫۹۹۱٫۴۸۴٫۵۷۲ حداقل رتبه ۵ حقوقی در رشته آب - یا کد ۷ شرکت های 

خدماتی  
اصالح، تعمیرات، رفع شکستگی، حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات، شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال ۹۶-۹۵ در شهرستانهای آران و بیدگل و کاشان- 

۹۵-۹۳۴
۵

عمرانی جاری ۲۳۰٫۲۰۰٫۰۰۰ ۴٫۶۰۲٫۲۳۴٫۱۵۸ حداقل رتبه ۵ حقوقی در رشته آب - یا کد ۷ شرکت های 

خدماتی  
  اصالح، تعمیرات، رفع شکستگی، حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات، شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال ۹۶-۹۵ در شهرستانهای فریدن و نجف آباد-

۹۵-۹۳۵
۶

عمرانی جاری ۲۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ۴٫۳۳۵٫۷۷۹٫۸۰۰ حداقل رتبه ۵ حقوقی در رشته آب - یا کد ۷ شرکت های 

خدماتی  
اصالح، تعمیرات، رفع شکستگی، حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات، شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال ۹۶-۹۵ در شهرستانهای شهرضا و مبارکه  

۹۵-۹۳۶-
۷

عمرانی جاری ۲۵۲٫۱۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۴۱٫۶۱۴٫۸۹۶ حداقل رتبه ۵ حقوقی در رشته آب - یا کد ۷ شرکت های 

خدماتی  
اصالح، تعمیرات، رفع شکستگی، حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات، شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال ۹۶-۹۵ در شهرستانهای خور و بیابانک و نائین -  

۹۵-۹۳۷
۸

عمرانی جاری ۳۶۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۷٫۲۸۲٫۷۴۱٫۲۰۶ حداقل رتبه ۵ حقوقی در رشته آب - یا کد ۷ شرکت های 

خدماتی  
اصالح،تعمیرات،رفع شکستگی،حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات، شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال ۹۶-۹۵ در شهرستانهای اردستان و نطنز – ۹۵-۹۳۸ ۹

عمرانی جاری ۲۷۸٫۸۰۰٫۰۰۰ ۵٫۵۷۴٫۷۳۲٫۳۷۴ حداقل رتبه ۵ حقوقی در رشته آب - یا کد ۷ شرکت های 

خدماتی  
اصالح،تعمیرات،رفع شکستگی، حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات، شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال ۹۶-۹۵ در شهرستانهای فالورجان و شاهین شهر و 

میمه ۹۵-۹۳۹
۱۰

عمرانی جاری ۲۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ۴٫۵۳۶٫۳۷۵٫۸۴۰ حداقل رتبه ۵ حقوقی در رشته آب - یا کد ۷ شرکت های 

خدماتی  
اصالح،تعمیرات،رفع شکستگی، حفظ و نگهداری از کلیه تاسیسات، شبکه و خطوط انتقال آب و خدمات آب بدون درآمد در سال ۹۶-۹۵ در شهرستان لنجان – ۹۵-۹۴۱ ۱۱

۹۲۶۹ م الف

همیشه از ویسی حمایت کرده ام
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کنگــره بزرگداشــت آیــت هللا العظمــی مظاهــری در اصفهــان 
در حالــی بــه کار خــود پایــان داد کــه بیشــتر شــخصیت های 
ــا در آن  ــد ی ــال کردن ــام ارس ــره پی ــن کنگ ــه ای ــوری ب کش
ــن  ــر حس ــت )دکت ــت دول ــرد اول سیاس ــد. م ــور یافتن حض
ــه ایــن کنگــره ارســال کــرده بــود  روحانــی( در پیامــی کــه ب
ــدال، انصــاف و دوری از  ــادی از اعت ــری را نم ــت هللا مظاه آی
افــراط و بی اخالقــی عنــوان کــرد و گفــت: حضــرت آیــت هللا 
مظاهــری از آغــاز، مســئولیت نخســت خویــش را آمــوزش 
اخــالق محمــدی )صلــی هللا علیــه و آلــه و ســلم( و عدالــت 
ــه  ــان، بلک ــا در اصفه ــد نه تنه ــق یافتن ــوی دانســته و توفی عل
در سراســر کشــور، زیبندگــی و چهــره رحمانــی اســالم را بــه 
میــان خانواده هــا و اجتمــاع ببرنــد. ایــن شــخصیت ارزنــده 
ــی  ــراط و بی اخالق ــاف و دوری از اف ــدال، انص ــادی از اعت نم

اســت.
    معرفی سرمایه های جامعه به مردم

تبییــن  و  قدردانــی  در  نیــز  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
شــخصیت آیــت هللا مظاهــری بــه ایــن کنگــره نگاشــت: رمــز 
ــخصیت های  ــود ش ــی، وج ــالمی و ایران ــه اس ــای جامع بق

ــر  ــش از ه ــروز بی ــا ام ــه م ــت و جامع ــم اس ــدار و عال دین
زمــان نیازمنــد اندیشــه و رفتــار عالمــان و متفکرانــی اســت 
ــه  ــگان را ب ــی، هم ــالق رحمان ــی و اخ ــق عقالن ــا منط ــه ب ک
ســوی وفــاق، مــودت و محبــت فراخواننــد. حضــرت آیــت هللا 
ــن ارکان و  ــد در شــمار همی ــز بی تردی العظمــی مظاهــری نی
ــک  ــاز و از نزدی ــن از دیرب ــتند. م ــه  هس ــرمایه های جامع س
در زمانــی کــه توفیــق خدمــت در اصفهــان را داشــتم و پــس 
ــان  ــق ایش ــن خل ــای دل و حس ــی، صف ــار اجتماع  از آن آث

را دیده ام و از آن بهره مند بوده ام.
    باورهای عمیق ملی در ایران

ســکاندار عرصــه فرهنــگ و هنــر کــه در ایــن کنگــره حضــور 
داشــت از پیــام روشــن دولــت بــه ایــن کنگــره ســخن گفــت 
و تصریــح کــرد: امــروز، جامعــه و نســل جــوان بیــش از هــر 
ــی  ــت، همگرای ــالق، معرف ــه، اخ ــراب، موعظ ــه مح ــی ب  زمان
ــر  ــه عص ــان اینک ــا بی ــاد ب ــر ارش ــاز دارد. وزی ــی نی و هم نوای
 نویــن تمــدن اســالمی آغــاز شــده اســت و نهــاد دیــن 
و فقاهــت در رأس امــور حضــور دارد، گفــت: امــروز جامعــه 
بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه زیســت فرهنگــی نیــاز دارد. 
ــه  ــن ب ــرای دی ــأ و مج ــد از منش ــی بای ــت فرهنگ ــن زیس ای
ــک  ــد ی ــروز نیازمن ــه ام ــق شــود. اینجاســت ک ــه تزری جامع

ــه  ــی بیگان ــل تهاجــم فرهنگ ــاوم در مقاب دژ مســتحکم و مق
هســتیم.

وی ادامــه داد: فرهنــگ مــا برخــالف دیگــر کشــورها مبتنــی 
فقاهــت، شــریعت، معرفــت، معنویــت   بــر وحدانیــت، 
ــه  ــش از آنک ــزود: بی ــری اف ــی امی ــت. صالح ــالق اس و اخ
آیــت هللا مظاهــری بــه تکریــم مــا نیــاز داشــته باشــد، ایــن 
ــت هللا  ــاز دارد. آی ــود نی ــه های خ ــناخت ریش ــه ش ــل ب نس
مظاهــری و دیگــر مراجــع عالیقــدر و سلســه روحانیــت مــا 

ــتند. ــه هس ــن جامع ــالق ای ــگ و اخ ــه های فرهن ریش
وی خاطرنشــان کــرد: اگــر امــروز درخــت انقــالب اســالمی 

ــه  ــت ک ــت اس ــن عل ــه ای ــد ب ــه می ده ــت و ریش ــبز اس س
ــر روزی  ــت و اگ ــت ماس ــت و معنوی ــه های آن در فقاه ریش
ــم. ــه ریشــه ها آســیب زده ای ــم ب ــدا شــد بدانی مشــکلی پی

ــد  ــرب نمی توان ــای غ ــه دنی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــر ارشــاد ب وزی
ــداوم  ــرای ت ــت: ب ــا باشــد، گف ــه م داروی شــفابخش جامع
حــوزه  محــراب،  و  بــه مســجد  خــود  هویتــی   حیــات 
ــالف  ــم. برخ ــاز داری ــت نی ــت و فقاه ــت و مرجعی و روحانی
مــا  هویــت  منابــع  بیگانــگان،  نادرســت  تحلیل هــای 
دســتخوش تغییــر نشــده اســت. جامعــه ایــران دچــار چالش 

ــت. ــی اس ــق مل ــای عمی ــه دارای باوره ــت، بلک نیس
گفتنــی اســت در پایــان کنگــره بزرگداشــت آیــت هللا العظمــی 
مظاهــری از آثــار و کتــب ایــن عالــم گرانقدر شــامل الحاشــیه 
 الــی العــروت الوثقــی، مناســک حــج، احــکام عمــره مفــرده

والیــت فقیــه و حکومــت دینــی، رســاله التفــات جلــد 
ــیر  ــرح و تفس ــل، ش ــای کمی ــیر دع ــرح تفس ــت، ش نخس
ــا  ــد، فلســفه دع ــای عه ــای ســحر، شــرح و تفســیر دع  دع
 اســالم آییــن رســتگاری، معــاد سرنوشــت جاودانــه انســان
 الیــوم االخــر، دانــش اخــالق اســالمی، عوامــل کنتــرل غرایــز

اخــالق در اداره، تربیــت فرزنــدان، جهــاد بــا نفــس و اخــالق 
در خانــه رونمایــی شــد.

در کنگره نکوداشت آیت اهلل العظمی مظاهری عنوان شد:

آیت اهلل مظاهری، نماد دوری از افراط و بی اخالقی است

وحدت، ریشه دینی و قرآنی دارد
نماینــده ولــی فقیــه در امــور حــج 
و زیــارت، ایــده امام امــت)ره( در 
ــع االول  ــا ۱۷ ربی ــذاری ۱۲ ت نامگ
بــه عنــوان هفته وحــدت را بســیار 
ــرد:  ــح ک ــد و تصری ــت خوان مثب
ــی  ــی و قرآن  وحــدت، ریشــه دین
ــه آن اهتمــام  و اســالم نســبت ب
ــی  ــی قاض ــید عل ــلمین س ــالم و المس ــژه دارد. حجت االس وی
عســکر بــا تاکیــد براینکــه همــه بایــد بــرای ابتــکار بســیار مبــارک 
هفتــه وحــدت اهتمــام بورزنــد، افــزود: اگــر جهــان اســالم بــه 
ایــن ابتــکار امــام راحل)رضــی هللا عنــه( توجــه می کــرد، امــروز 
شــاهد ایــن همــه جنایــت، خونریــزی و ویرانــی در کشــورهای 
اســالمی نبودیــم. نماینــده ولــی فقیــه در امــور حــج و زیــارت بــا 
ــوا« گفــت:  ــه َجِمیعــًا َوالَ َتَفرَُّق ــِل الّل ــوا ِبَحْب بیــان آیــه »واْعَتِصُم
بحــث وحــدت در قــرآن کریــم مــورد عنایــت حضــرت حــق قــرار 
ــه ایــن امــر اهتمــام ورزیــده   گرفتــه اســت و مــا بایــد نســبت ب
 و اجــازه ندهیــم فرصت هــا از دســت بــرود. حجت االســالم 
و المســلمین قاضــی عســکر بــا تاکیــد بــر اینکــه در بحــث اتحــاد 
و وحــدت بایــد روشــن شــود کــه منظــور چیســت، اضافــه کــرد: 
هــدف از طــرح ایــن موضــوع ایــن نیســت کــه همــه یــک جــور 
فکــر کننــد و یــک روش داشــته باشــند و ســلیقه های مختلــف 
تبدیــل بــه یــک ســلیقه شــود. در قــرآن آمــده اســت اگــر خــدا 
می خواســت همــه را مثــل هــم قــرار دهــد ایــن کار را می کــرد؛ 
ــرار داد  ــف ق ــای مختل ــل و ملت ه ــا را قبای ــد آن ه ــی خداون  ول
و از آن هــا خواســته اســت کــه همدیگــر را بشناســند و بــه هــم 

نزدیک شوند. ایکنا

شاخص های انتخاب فعاالن قرآنی
ــاره  ــا اش ــاری ب ــال و بختی ــر چهارمح ــه فج ــه ده ــر کمیت دبی
 بــه برگــزاری ویژه برنامــه تجلیــل از فعــاالن قرآنــی اســتان
گفــت: شــاخص های انتخــاب فعــاالن قرآنــی بایــد بــه صــورت 
حساب شــده، جامــع و کامــل در جلســات تخصصــی مشــخص 
شــود. مهــدی پرتــوی، معرفــی دســتاوردهای قرآنــی و معنــوی 
انقــالب اســالمی، توســعه فرهنــگ قرآنــی در جامعــه و اســتفاده 
از ظرفیــت تبلیغاتــی مناســب دهــه فجــر در اســتان را از 
شــاخص ترین اهــداف تشــکیل کمیتــه قــرآن دهــه فجــر اســتان 
 دانســت و گفــت: تبییــن دســتاوردهای معنــوی انقالب اســالمی

ــروزی انقــالب، فراهم ســازی  ــم در پی تبییــن نقــش قــرآن کری
زمینــه حضــور کانون هــای قرآنــی بــا فعالیت هــای قرآنــی ایــن 
دهــه، حمایــت از نوآوری هــا و دســتاوردهای قرآنــی و تجلیــل از 
خادمــان قرآنــی اســتان از مهم تریــن رویکردهــای ایــن کمیتــه 
اســت. پرتــوی بــر اجــرای محافــل انــس بــا قــرآن در دهــه فجر 
ــام  ــه ن ــه ب ــاه جــاری ک ــزود: در روز ۱۵ بهمن م ــرد و اف ــد ک تاکی
روز قــرآن در دهــه فجــر نامگــذاری شــده، برگــزاری یــک برنامــه 
شــاخص قرآنــی در تمامــی شهرســتان های اســتان ضــرورت دارد.

معارف

پست و بلندی گردشگری ایران
ــی  ــه تحقیقات ــر موسس  تحلیلگ
یورومانیتــور معتقــد اســت ایــران 
ــه  ــد ب ــرایطی می توان ــه ش ــا ب بن
گردشــگری  اصلــی  قطــب 
آفریقــا  شــمال  و  خاورمیانــه 

تبدیل شود. 
رئیــس  »نیکــوال کاســوتیچ«، 
 بخش خاورمیانه موسســه تحقیقــات بازاریابــی »یورومانتیور« 
و تحلیلگــر بین المللــی معتقــد اســت ظرفیت هــای گردشــگری 
ــر در  ــال حاض ــا در ح ــه آن ه ــن اینک ــر گرفت ــا در نظ ــران ب ای
کجــا قــرار دارنــد و در آینــده ای نزدیــک می تواننــد بــه چیــزی 
ــد  ــران بتوان ــه ای ــی ک ــت. در صورت ــیار اس ــد، بس ــت یابن دس
زیرســاخت های گردشــگری خــود را توســعه دهــد و بــا 
تغیــرات کنــار بیایــد، می توانــد بــه کشــور پیشــگام در عرصــه 
ــل  ــا تبدی ــمال آفریق ــه و ش ــه خاورمیان ــگری در منطق گردش

شــود. 
در گــزارش کامــل یورومانیتــور کــه بــا پیش بینــی رشــد 
ــا ســال ۲۰۲۵ همــراه  ــران ت ــل مالحظــه گردشــگری در ای قاب
ــای  ــه درآمده ــز اشــاره شــده ک ــن موضــوع نی ــه ای اســت، ب
ــال  ــارد دالر در س ــه ۳۵ میلی ــد ب ــران می توان ــگری ای گردش
ــران  ــی اســت کــه درآمدهــای ای ــن در حال ــد؛ ای افزایــش یاب
ــارد دالر  ــه ۸ میلی ــاالنه ب ــون س ــگری هم اکن ــل گردش از مح
می رســد. قــرار اســت یافته هــای ایــن گــزارش تمرکــز اصلــی 
 گفت وگــو و بحــث در اولیــن کنفرانــس ســرمایه گذاری در هتــل 
و گردشــگری ایــران باشــد کــه در تاریــخ ۷ و ۸ فوریــه با حضور 
ســرمایه گذاران بین المللــی و مدیــران و فعــاالن داخلــی 
صنعــت گردشــگری ایــران برگــزار می شــود. ایــران دارای 
تنوعــی منحصربه فــرد در منطقــه و آمیــزه ای از فرهنگ هــای 
ــهر  ــای آن از ش ــاالی جاذبه ه ــت بلندب ــت و فهرس ــف اس مختل
فوق العــاده اصفهــان تــا کــوه دماونــد و از شــهر توریســتی مذهبی 
ــه  ــی ک ــود. در حال ــامل می ش ــش را ش ــره کی ــا جزی ــهد ت مش
هنــوز بعضــی از تحریم هــای آمریــکا علیــه ایــران پابرجاســت، 
امــا گروه هــای هتل ســازی در خــارج از آمریــکا از پیــش 
ــروه  ــن آن گ ــه اولی ــد ک ــاز کرده ان ــود را آغ ــت خ ــن حرک از ای
ــایر  ــود و س ــال ۲۰۱۶ ب ــور« در س ــوی »آک ــازی فرانس هتل س
 کمپانی هــا شــامل گــروه هتل ســازی اماراتــی »روتانــا« 

و همچنین کمپانی اسپانیایی »ِملیا« می شود. 
انتظــار مــی رود ایــران تــا ســال ۲۰۱۸ دارای شــش برنــد هتــل 
خارجــی باشــد. بــا ایــن وجــود و بــر اســاس تحلیــل کمپانــی 
بازاریابــی »یورومانیتــور«، هنــوز ضعف هایــی  تحقیقاتــی 
ــی  ــت فرودگاه ــورد؛ ظرفی ــم می خ ــه چش ــت ب ــن صنع در ای
ایــران همچنــان محــدود و نیازمنــد ســرمایه گذاری بیشــتری 
ناکافــی اســت  ایــران  نیــز در   اســت. ظرفیــت هتل هــا 
و عمدتــا دارای پرســنلی بــا آمــوزش ضعیــف اســت. همچنین 
زیرســاخت های اینترنتــی به ویــژه سیســتم های پرداخــت 

ــد. ــه ســبب تحریم هــای بانکــی توســعه نیافته ان ــن ب آنالی

گزارش

عضــو هیئت مدیــره جامعــه تورگردانــان ایــران گفــت: 
ــت  ــای اقام ــه ج ــی ب ــار چین ــگران و تج ــی از گردش برخ
ــران  ــت ارزان در ته ــرای اقام ــی را ب ــل، آپارتمان های در هت
اجــاره کرده انــد کــه مجــوزی بــرای ایــن کار ندارنــد. 
ــاختمان  ــدادی س ــت: تع ــکیب گف ــفیعی ش ــی ش مصطف

 در خیابــان مطهــری روبــه روی پــارک ملــت
خیابــان صابونچــی و ... وجــود دارد کــه 
توســط چینی هــا اجــاره شــده اســت. آن هــا 
یــک آشــپز و یــک مســئول چینــی هــم در 
ایــن ســاختمان ها مســتقر کرده انــد کــه 
توریســت ها یــا تجــار را در اتاق هــای آن 
مســتقر کننــد. معمــوال ایــن ســاختمان های 

ــت و کل  ــدد اس ــای متع ــه دارای آپارتمان ه ــا ۶ طبق ۵ ی
ــد.  ــار دارن ــاختمان را در اختی س

وی ادامــه داد: آیــا اداره اماکــن، شــهرداری، ســازمان 
ایــن  در  چینی هــا  اقامــت  از   ... و  فرهنگــی  میــراث 
آپارتمان هــا مطلــع اســت؟ چــرا نظارتــی نمی کننــد؟ 

در حالــی کــه مــا بــه عنــوان فعــاالن گردشــگری و دفاتــر 
ــه  ــی ب ــگران چین ــت ورود گردش ــد باب ــافرتی می بای مس
ــه  ــم از جمل ــا بدهی ــه آن ه ــی ب ــوع اطالعات ــه ن ــران، هم ای
ــی و ... .  ــز تاریخ ــد از مراک ــا، بازدی ــان در هتل ه اقامتش
بابــت ورود آن هــا نیــز مالیــات بــه شــهرداری می دهیــم. از 
طــرف نهادهــای مختلفــی نیــز فعالیت هــای 
افــراد  ایــن  امــا  مــا کنتــرل می شــود. 
ــرده  ــزار ک ــگری برگ ــور گردش ــی ت ــه راحت  ب
اجــاره می کننــد؛  ارزان  اقامــت  و محــل 
ــی جــواب  ــا جای ــه کســی ی ــدون اینکــه ب ب

ــد.  ــس بدهن پ
وی تصریــح کــرد: چینی هــا بــرای ورود بــه 
ــزای آن هــا فرودگاهــی صــادر  ــد؛ وی ــران مشــکلی ندارن ای
می شــود و نیــازی بــه واچــر هتــل ندارنــد؛ ایــران در حالــی 
تســهیالتی بــرای آن هــا فراهــم کــرده کــه اکنــون اگــر هــر 
ایرانــی بخواهــد بــه چیــن بــرود بایــد حتمــا واچــر هتــل 

داشــته باشــد. ایســنا

معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی، 
ــت و  ــزد از مرم ــتان ی ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای
ــن آســیاب های شــهر تاریخــی  بازســازی یکــی از مهم تری

ــر داد.  ــزد خب ی
محمــود ادیبــان در ایــن بــاره گفــت: آســیاب وزیــر در دل 

بافــت تاریخــی در محلــه کوشــک نــو شــهر 
یــزد، فاصلــه بســیار اندکــی بــا بناهــای 
ــرج  ــو و ب ــک ن ــون دروازه کوش ــی چ  تاریخ
و بــاروی شــهر یــزد و خانــه الریهــا و زنــدان 

اســکندر و .... دارد. 
وی در ادامــه آســیاب وزیــر را گنجــی پنهــان 
خوانــد کــه  یــزد  تاریخــی  شــهر  دل  در 

ــن  ــی و مهم تری ــت تاریخ ــی باف ــاهرگ حیات ــان ش همچن
قنــات یــزد از قلــب آن می گــذرد و آن را بــه تپــش 

وامــی دارد.
 ایــن مقــام مســئول یــادآور شــد: اداره کل میــراث فرهنگی 
ــه  ــا توجــه ب ــزد ب ــع دســتی و گردشــگری اســتان ی صنای

اهمیــت ایــن بنــای تاریخــی اقــدام بــه مرمــت و بازســازی 
آن کــرده اســت. 

ــزود: مرمت هــای  ــا اف ــن بن ــان درخصــوص مرمــت ای ادیب
انجام شــده در آســیاب وزیــر شــامل احیــا و بازســازی 
ورودی آســیاب، بیــرون آوردن آوار، مرمــت راه آب و آواربــرداری 
و مرمــت تنــوره آســیاب بــوده اســت و ایــن 

ــان ادامــه دارد.  ــد همچن رون
وی درخصــوص قنــات ایــن آســیاب تاریخی 
عنــوان کــرد: آب مــورد نیــاز جهــت آســیاب 
وزیــر از قنــات تاریخــی زارچ تأمین می شــود؛ 
ایــن قنــات بــه همــراه تمــام ســازه های آبــی 
متصــل و هم پیونــد بــه قنــات زارچ بــه ثبــت 

جهانــی رســیده اســت.
 وی آســیاب وزیــر را از نظــر جاذبــه تاریخــی و گردشــگری 
ــا ارزش و اهمیــت خوانــد و ابــراز امیــدواری کــرد  بســیار ب
کــه بــا بازدیــد گردشــگران داخلــی و خارجــی، ایــن بنــای 

ارزشــمند تاریخــی بــه جهانیــان معرفــی شــود. میــراث

آغاز مرمت و بازسازی «آسیاب وزیر» یزداقامت گردشگران چینی در آپارتمان های غیرمجاز

حتما بخوانید!
آغاز مرمت و بازسازی »آسیاب وزیر« یزد
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محکومیت مالی ۱۳94( 

شماره: ۲۸۸۳۶/ م الف  

صادقی  اسماعیل   – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۳۱ شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر 

هاردنگی    

اجرائیه
 : بایگانی شعبه  پرونده: 94۰99۸۶۸۲۵۳۰۰۳۵۵شماره  9۵۱۰4۲۶۸۲۵۳۰۰۳۶۰ شماره  اجرائیه:  شماره 

94۰4۰۷تاریخ تنظیم: ۱۳9۵/۰9/۲۰ مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :عبدالعلی نام خانوادگی : اجاللی 

قشالقی  نام پدر: نوروز علی     نشانی: استان تهران – شهرستان اسالمشهر –اسالمشهر – شهرک کامیون 

– داران بلوار پیامبر  پ۱۸ نمایشگاه پارس دیزل – کدپستی :۵۶۱۸۷۷۱۷۷ کدملی : ۱4۶۳۳۳۷۸۷۶ 

– همراه :۰9۱۲۱۲۷9۳۵۳  مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام: مجید    نام خانوادگی : پاک پرور 

نام پدر:غنید   نشانی: اصفهان – ملک شهر  - بلوار انقالب ک فرهنگیان پ۱۲ مشخصات نماینده یا 

قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : جهانگیر  نام خانوادگی : میر محمدی  نام پدر :محمود  

نشانی : تهران – خ جنت اباد جنب بانک صادرات مجتمع برج سفید پ ۱۱۱ ط ۲ واحد 4  نوع رابطه : 

وکیل محکوم له / محکوم لهم عبدالعلی اجاللی قشالقی  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست 

اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 94۰99۷۶۸۲۵۳۰۰9۶4 محکوم علیه محکوم 

است به پرداخت مبلغ دویست و سی میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه 

و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی که پس از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی وصول خواهد گردید وپرداخت 

کلیه خسارات دادرسی وفق مقررات در حق محکوم له پرداخت مبلغ  ۱۱۵۰۰۰۰۰ ریال بابت حق االجرا نیز 

بر عهده محکوم علیه می باشد.   محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد 

آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 

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

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

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

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

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

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

مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱۳94(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 

حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا 

و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 

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

شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱۳94(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 

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

تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( 

شماره: ۲۸۸۳۸/ م الف 

اسماعیل صادقی   – اصفهان  عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه   ۳۱ دادگاه حقوقی شعبه  دفتر  مدیر   

هاردنگی    

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9۵۰99۸۰۳۵۳۰۰۰۰۶۸شماره  پرونده:  شماره   9۵۱۰4۲۰۳۵۳۰۰۰۰۰۸ اجرائیه:  شماره 

9۵۱۱44تاریخ تنظیم: ۱۳9۵/۰9/۲۰ مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :عبدالعلی نام خانوادگی : سر فراز   

نام پدر: حسینعلی      نشانی: اصفهان – اصفهان – خ خاقانی کوچه ۳۶ کوچه ولی عصر پ ۱۰۵ ط 

اول   مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام: مهرداد    نام خانوادگی : یزدانی  نشانی: اصفهان – اصفهان 

– رهنان – خ شریف شرقی – مبل اعالء    محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم 

مربوطه به شماره 9۵۱۰۰9۰۳۵۳۰۰۱۰۸۷ و شماره دادنامه مربوطه 9۵۰99۷۰۳۵۳۰۰۱4۸۳ محکوم علیه 

محکوم است به پرداخت مبلغ ده میلیون و پانصد هزار تومان به عنوان اصل خواسته و دویست و پنج 

هزار و یک صد تومان به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص بانک 

مرکزی از تاریخ سر رسید چک ها) ۱۰۱۶۲۳-۸۵/۳/۳۰ و 4۷9۳4۶-۸۵/۳/۲۰( لغایت زمان وصول 

آنان در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر به صندوق دولت.    محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 

اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی 

برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 

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

تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 

که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 

حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 

ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 

دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز 

داشت می شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(  .4- خودداری محکوم علیه 

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

) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

۱۳94( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 

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

چنانچه   -۶  .)۱۳94 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   ۲۱ ماده   ( شود.  می  مجازات  هردو  یا  به 

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

له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱۳94( 

شماره: ۲۸۷۲9/ م الف  

مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۰4 جزایی سابق ( – زهره عرفان 

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  94۰99۸۰۳۵۰۱۰۰۱۶۶شماره  پرونده:  9۵۱۰4۲۰۳۵۰۱۰۰۳۸4شماره  اجرائیه:  شماره 

نام خانوادگی :  نام :محمد فرید    ۱ 94۰۱94تاریخ تنظیم: ۱۳9۵/۰9/۲۱ مشخصات محکوم له ردیف 

شیرزاد    نام پدر: محمد عمر      نشانی: اصفهان – پل شیری – ک بیشه حبیب –داخل کوچه نرسیده 

نام  نام: حسن      -۱ پارک ساختمان در حال ساخت پ ۵4    مشخصات محکوم علیه ردیف  به 

خانوادگی : غالمی  نشانی: مجهول المکان     محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم 

مربوطه به شماره 9۵۱۰۰9۰۳۵۰۱۰۳4۲۳ و شماره دادنامه مربوطه 94۰99۷۰۳۵۰۱۰۲۰۳۵ محکوم علیه 

محکوم است به ۱- پرداخت مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ 94/۳/۷ تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی ۲- پرداخت مبلغ ۳/۰۸۰/۰۰۰ 

ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ ۱/۰۶۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له ۳- پرداخت 

4/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت.   )رای صادره غیابی است (   محکوم  مبلغ 

علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 قانون 

اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم 

و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 

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

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

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

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

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

به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(  

.4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری 

در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 

نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 

نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

۱۳94(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط 

به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( 

شماره: ۲۸۸4۲/ م الف  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حمید رضا ناظمی 

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9۳۰99۸۰۳۵۰۱۰۰۵۳۰شماره  پرونده:  9۵۱۰4۲۰۳۵۰۱۰۰۳۸۷شماره  اجرائیه:  شماره 

 : نام خانوادگی  نام :محمد علی     ۱ له ردیف  تنظیم: ۱۳9۵/۰9/۲۱ مشخصات محکوم  9۳۰۶۱۰تاریخ 

یوسفی آمرزیده آبادی     نشانی: شهرستان اصفهان اصفهان – قهجاورستان – بلوار غدیر – شهرک 

بهار – ک گلستان – ک بنفشه 4 – پ۷۳    مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام: سید محمد    نام 

خانوادگی : هاشمی   نشانی: مجهول المکان     محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم 

علیه  9۵۰99۷۰۳۵۰۱۰۰9۶۱ محکوم  دادنامه مربوطه  و شماره  به شماره 9۵۱۰۰9۰۳۵۰۱۰۳4۲۷  مربوطه 

محکوم است به ۱- پرداخت مبلغ ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه 

از تاریخ 9۳/۵/۱ تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی ۲- پرداخت مبلغ 4/9۶۰/۰۰۰ 

ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ ۱/۱4۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه نشر در حق محکوم له ۳- پرداخت مبلغ 

بابت حق االجرا در حق صندوق دولت.   )رای صادره غیابی است (   محکوم علیه  ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 قانون اجرای 

احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 

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

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

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

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

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

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

محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(  .4- خودداری 

محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در 

پی دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی ۱۳94( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 

اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 

محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(. ۶- چنانچه 

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

له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱۳94( 

شماره: ۲۸۸44/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

– حمید رضا ناظمی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۸۵۷/9۵خواهان فراز یوسفی    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  وجه به طرفیت 

احسان معصومی مقدم  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ 9۵/۱۱/۲ساعت ۵ عصر 

تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ 

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

اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

می شود.

شماره: ۲۸۸۰9/م الف مدیر دفتر شعبه ۳۱مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9۵۱۰4۲۶۸۲۵۳۰۰۳۷۶شماره پرونده: 9۳۰99۸۶۸۲۵۳۰۰۳4۳

شماره بایگانی شعبه : 9۳۰۳۷۲تاریخ تنظیم: ۱۳9۵/۰9/۲۱ مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :شهرداری 

اصفهان    نشانی: میدان امام حسین     مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام: علی نام خانوادگی : 

اسالم دوست نام پدر: محمد علی   نشانی: شهرستان اصفهان خ ابن سینا ک بیمارستان امین روبروی 

درب بیمارستان کارگاه زرگری      محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به 

شماره و شماره دادنامه مربوطه 94۰99۷۶۸۲۵۳۰۰۳44محکوم علیه محکوم است به بپرداخت مبلغ 

یکصد و ده میلیون و هشتصد و سی هزار ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش 

واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصولب براساس شاخص اعالمی بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی که پس از محاسبه از طریق اجرای احکام مدنی وصول خواهد گردید و پرداخت کلیه 

خسارات دادرسی وفق مقررات در حق محکوم له پرداخت مبلغ ۵۵4۱۵۰۰ ریال بابت حق االجرا نیز بر 

عهده محکوم علیه می باشد.    محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد 

آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 

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

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

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

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

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

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

مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱۳94(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 

حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا 

و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 

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

شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱۳94(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 

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

تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( 

شماره: ۲۸۸۵۰/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

– اسماعیل صادقی هاردنگی  

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: میالد      نام خانوادگی: بهره من  نام پدر: مجید      شغل : آزاد نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:مسعود   نام خانوادگی:قنبری نام پدر : محمد  

شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: اصفهان –خ مشتاق دوم – پل شهرستان – کوی باغ مشهد – کوچه 

احمد شهبازی ک ش نعمت الهی پ ۲4 محکوم به:به موجب رای شماره 4۶۵ تاریخ9۵/۵/۱۳حوزه 4۲  

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت 

مبلغ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ شانزده میلیون ریال )معادل یک میلیون و ششصد هزار تومان ( بابت اصل خواسته در 

حق خواهان و مبلغ 4۵۰/۰۰۰ ریال )معادل چهل و پنج هزار تومان( بابت هزینه ها دادرسی و خسارات 

بانک مرکزی در حق  بر اساس شاخص  تا زمان وصول  تاریخ سر رسید )9۵/4/۲۳(  از  تادیه  تاخیر 

خواهان صادر و اعالم می گردد/ نیم عشر در حق صندوق دولت/ ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که 

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

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

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

جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره۲۸۷۸4/ م الف دفتر شعبه 4۲ مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
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پیامبر اکرم ) صلی اهلل علیه و آله و سلم( فرمود:

هیچ امتی پس از پیامبرشان، اختالف نکردند، مگر آنکه 

گروه باطل بر حق گرایان چیره شدند.

کنز العمال، حدیث  929

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

ابری

آفتابی

آفتابی

ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

4-   ْC

7-   ْC

2-   ْC

1-   ْC

14  ْC

10   ْC

17   ْC

15   ْC

شهدای تازه رجعت كرده فاطميون و جبهه مقاومت اس�مى اين بار با خود عطر 

 شهادت و خ � فتح آوردند. خ � فاتحان شهيد حلب درست مثل فاتحان خي � 

ت واداشته است. عكس از مهر و خرمشهر و فاو، جها�� را به شگف�� و ح �

حوادثسالمت 

روزی 3 خرما بخورید
خرمــا، میــوه ای اســت کــه یــک 
محســوب  کامــل  غــذای 
غذایــی  ارزش  و  می شــود 

زیادی دارد.
 مصــرف روزانــه تــا 3 عــدد 
ــت سیســتم  ــا باعــث تقوی خرم
ایمنــی بــدن افزایــش انــرژی و 

مقابلــه بــا بیماری هــای قلبــی و ... می شــود. 
ــد  ــوه مفی ــن می ــه گوشــه ای از خــواص ای ــب ب ــن مطل در ای

می پردازیــم.
    خرما، منبع آهن

خرمــا بــرای درمــان کم خونــی ناشــی از کمبــود آهــن مفیــد 
ــاز  ــه تنهایــی نزدیــک 7 درصــد نی اســت. هــر عــدد خرمــا ب

ــد. ــی  تأمیــن می کن ــن مــاده معدن ــه ای ــا را ب ــه م روزان
ــر،  ــادی فیب ــزان زی ــاوی می ــا ح ــه خرم ــد ک ــان باش  یادت
کلســیم و قنــد اســت. فیبــر و کلســیم بــرای ســامتی روده 
ــد  ــتخوان ها مفی ــن اس ــی و همچنی ــتگاه ایمن ــت دس و تقوی

اســت. 
اســتفاده  مفیــد  میــوه  ایــن  از  روزانــه  طــور  بــه  اگــر 
معدنــی  مــواد  از  یــک  هیــچ  کمبــود  بــا   کنیــد، 
نخواهیــد  مواجــه  بــدن  نیــاز  مــورد  ویتامین هــای   و 

شد.
    خرما برای سالمت چشم ها

ــرای  ــود. ب ــف می ش ــی ضعی ــوه بینای ــن، ق ــش س ــا افزای ب
ــر اســت؛ چــون  پیشــگیری از مشــکات بینایــی، خرمــا موث
حــاوی زئاکســانتین اســت کــه ســامت چشــم ها را تضمیــن 

ــود. ــا می ش ــت آن ه ــث تقوی ــد و باع می کن
    خرما برای کاهش وزن

ــیری  و  ــاس س ــاد احس ــث ایج ــا باع ــه خرم ــرف روزان مص
می شــود.  ریزه خــواری  از  مانــع 

ــک  ــوه خش ــن می ــود در ای ــدرات موج ــاد کربوهی ــزان زی می
ــه را  ــده و زمین ــات ش ــی عض ــرد و نرم ــود عملک ــث بهب باع
ــه  ــه ب ــد؛ البت ــم می کن ــا فراه ــریع تر کالری ه ــع س ــرای دف ب

ــراط نشــوید. ــا دچــار اف ــه در مصــرف خرم شــرطی ک
    خرما برای سالمت قلب و مقابله با سکته مغزی

ــا  ــار و خرم ــه آب ان ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــان ب محقق
ــج  ــود. نتای ــروق می ش ــداره ع ــای ج ــع چربی ه ــث دف باع
ــرف  ــه مص ــد ک ــان می دهن ــز نش ــر نی ــای اخی ــش ه پژوه
ــروز  ــادی پتاســیم از ب ــزان زی ــاوی می ــی ح ــاده غذای ــر م ه

ســکته های مغــزی پیشــگیری می کنــد. 
ــرای تضمیــن  ــوده و ب خوشــبختانه خرمــا حــاوی پتاســیم ب

ســامت قلــب و مغــز مفیــد اســت.
    خرما برای کنترل فشارخون

ــی  ــی نمــک یعن ــزان اندک ــه حــاوی می ــی ک ــاده غذای ــر م ه
ســدیم باشــد و میــزان زیــادی پتاســیم داشــته باشــد، بــرای 
ــج پژوهش هــای  ــد اســت. نتای ــز مفی ــرل فشــارخون نی کنت
اخیــر نشــان می دهــد کــه خرمــا بــرای کنتــرل فشــار خــون 

موثــر اســت.
    خرما برای داشتن روابط زناشویی بهتر

ــل جنســی  ــش می ــا باعــث افزای ــان خرم ــده محقق ــه عقی ب
می شــود. کافــی اســت کــه خرمــا را بــا شــیر بــز میــل کنیــد.

    حرف آخر
توصیــه می شــود کــه بــه مصــرف روزانــه 2 تــا 3 عــدد بســنده 

 . کنید
بــرای افــرادی کــه از چاقــی  یــا قنــد خــون بــاال رنــج 
می برنــد، مصــرف بیــش از 3 عــدد توصیــه نمی شــود. 

ــان تبی

 درخواست جدایی 

به دلیل عشق به فرزند پسر
فرزنــد  بــه  شــوهرش  بی توجهــی  وقتــی  ســیما 
ــن زندگــی  ــه ای ــت ب ــم گرف ــد، تصمی دخترشــان را دی
مشــترک پایــان دهــد و در کنــار دختــرش بــه تنهایــی 
زندگــی کنــد. او وقتــی در مقابــل قاضــی شــعبه 268 
این بــاره  در  گرفــت،  قــرار  تهــران  خانــواده  دادگاه 
ــن ازدواج  ــا محس ــه ب ــت ک ــال اس ــت س ــت: هش گف
کــرده ام. او از همــان روزهــای اول عشــق عجیبــی 
ــد از دو ســال  ــا اینکــه بع ــد پســر داشــت. ت ــه فرزن ب
ــا پســر و  ــه یکــی از آن ه ــا آوردم ک ــه دنی ــد ب دو فرزن
دیگــری دختــر بــود. بــا مشــخص شــدن ایــن موضــوع 
خیلــی خوشــحال شــدم و بــا خــودم گفتــم محســن 
 هــم عاشــق فرزندانــش خواهــد شــد و حتمــا هــر دو 
ــدم  را دوســت خواهــد داشــت. امــا از وقتــی دو فرزن
ــه پســرمان توجــه  ــط ب ــد، محســن فق ــا آمدن ــه دنی ب
داشــت. حتــی ذره ای هــم بــه دخترمــان توجــه 
ــان  ــرور زم ــه م ــا ب ــم حتم ــودم گفت ــا خ ــرد. ب نمی ک
ــا االن شــش  ــد. ام ــدا می کن ــه پی ــان عاق ــه دخترم ب
ســال گذشــته و در ایــن مــدت دخترمــان دچــار 
ــه او  ــه محســن ب ــس ک افســردگی شــده اســت. از ب
توجــه نکــرده اســت. هرچــه می خواهــد بخــرد، بــرای 
ــرد  ــی می ب ــه مهمان ــرش را ب ــرد. پس ــرش می خ پس
ــان  ــوا می شــود، ســر دخترم ــا دع ــن آن ه ــی بی و وقت

فریــاد می کشــد.
دختــرم دیگــر از پــدرش می ترســد و وقتــی بــرادرش 
نــاز و نعمــت بــزرگ  را می بینــد کــه این طــور در 
ــردم  ــعی ک ــی س ــورد. خیل ــرت می خ ــود، حس می ش
ــی  ــم، ول ــران کن ــرم جب ــرای دخت ــا را ب ــن کمبوده ای
ــم از  ــم گرفت ــن تصمی ــرای همی ــت. ب ــده ای نداش فای
ــا دختــرم زندگــی  ــم ب ــا بتوان ایــن مــرد جــدا شــوم ت

ــر شــود. ــش بهت ــم، شــاید حال کن
در ادامــه شــوهر ایــن زن نیــز بــه قاضــی گفــت: 
ــول  ــش را قب ــن حرف های ــد و م ــراق می کن همســرم اغ
بــه  خاطــر عاقــه ای  او  برعکــس؛  اتفاقــا  نــدارم. 
ــر  ــن پس ــا ای ــب ب ــرمان دارم، مرت ــه پس ــن ب ــه م ک
ــد. راســتش  ــد و او را از خــود می ران ــاری می کن بدرفت
ــای همســرم خســته شــدم  ــن رفتاره ــم از ای ــن ه  م
و می خواهــم در کنــار پســرم بــه تنهایــی زندگــی کنــم.
ــه جلســه  ــده ب ــه ایــن پرون ــز رســیدگی ب ــان نی در پای

آینــده موکــول شــد.

ــر وی آر  ــونگ گی ــازی سامس ــت مج ــت واقعی هدس
(Gear VR( را می تــوان یــک روش مقــرون بــه   
ــت.  ــازی دانس ــت مج ــه واقعی ــرای تجرب ــه ب صرف
کمپانــی کــره ای در طــول ســال های  گذشــته تــاش 
ــه را بهبــود بخشــد. کــرده اســت کیفیــت ایــن تجرب
سامســونگ پنجشــنبه اعــام کــرد در حــال کار روی 

دو هدســت واقعیــت مجــازی اســت. 
نایب رئیــس  هــون،  ســونگ  دکتــر  گفتــه  بــه 
واقعیــت  هدســت  الکترونیکــس،  سامســونگ 
اســت  قــرار   2 وی آر  سامســونگ گیــر  مجــازی 

شــود.  رونمایــی  بــه زودی 
وی می گویــد: »سامســونگ در حــال ســاخت دو 

ــت.« ــازی اس ــت مج ــور واقعی موت
ســونگ هــون ضمــن اشــاره بــه بهینــه شــدن موتــور 
ــر وی آر 3  ــت گی ــه اس ــازی گفت ــت مج ــدر واقعی رن
ــد  ــد ش ــاده خواه ــادی آم ــده می ــال آین ــرای س  ب
ــرفت های  ــزوده دارای پیش ــت اف ــوژی واقعی و تکنول

چشــمگیری مشــابه هولولنــز خواهــد بــود. 
ــارت  ــزوده تج ــت اف ــت: واقعی ــه گف ــن زمین او در ای
ــود  ــرای سامســونگ خواهــد ب ــری ب ــب بهت ــه  مرات  ب

و این چیزی است که ما بر آن تمرکز کرده ایم.
او در ادامــه توضیــح داد کــه ۴ ســطح بــرای واقعیــت 
ــونگ روی  ــده و سامس ــه ش ــر گرفت ــزوده در نظ اف
ــران  ــه کارب ــن ســطح ب ــد؛ ای ســطح ســوم کار می کن

ــه  ــد تجرب ــی بتوانن ــای واقع ــد در دنی ــازه می ده اج
ــد  ــرض کنی ــال ف ــرای مث مجــازی داشــته باشــند؛ ب
در حــال اجــرای بــازی پوکمــون گــو هســتید و یــک 
ــک درخــت وجــود  ــان شــاخه های ی ــون در می پوکم
دارد. شــما بــرای دسترســی بــه پوکمــون بایــد 

ــد.  ــکان دهی ــت را ت ــاخه های درخ ش
ــرام  ــوژی هولوگ ــت تکنول ــه اس ــون گفت ــونگ ه س
نظــر می رســد.  بــه  واقعــی  بســیار  سامســونگ 
ــادی  ــال 2۰۱7 می ــیدن س ــا رس ــی رود ب ــار م  انتظ
و شــروع نمایشــگاه CES 2۰۱7، شــاهد انتشــار 
جدیــد  هدســت های  دربــاره  بیشــتری  اخبــار 

باشــیم. سامســونگ 

 سامسونگ از دو هدست 

واقعیت مجازی جدید می گوید

ـــمـــاره 321 ســـــال دوم                ݡسݒ
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ــا  ــی ی ــوش عقل ــان ه ــی)IQ(: هم ــوش منطق ه
هــوش ریاضــی اســت کــه در مــدارس، مــا را بــا آن 
می ســنجیدند. انســان هایی را می توانیــم مثــال 
بزنیــم کــه در دانشــگاه معــدل باالیــی داشــتند، امــا 
ــد.  ــا کاری شکســت خوردن در زندگــی خانوادگــی ی
پــس هــوش عقلــی الزم اســت، امــا کافــی نیســت.

توانایــی  معنــای  بــه   :)EQ(هیجانــی هــوش 
ــه  ــران. ب ــود و دیگ ــات خ ــردن هیجان ــت ک مدیری
عنــوان مثــال در اداره ای هســتید. کارمنــد بــا اربــاب 
رجــوع مشــغول دعواســت. بعــد از دعــوا نوبــت بــه 
شــما می رســد؛ آن کارمنــد بــا لحنــی عصبانــی بــه 
شــما می گویــد کارتــون چیــه؟ ایــن کارمنــد هــوش 
هیجانــی پایینــی دارد. هــوش هیجانــی بــا تمریــن 

و تکــرار قابلیــت ارتقــا دارد.
هــوش سیاســی)PQ(: هــوش سیاســی کــه بهتــر 
ــم  ــه کنی ــری ترجم ــوش تدبی ــه ه ــت آن را ب  اس
بــه ایــن معناســت کــه بدانیــم در مقابــل هــر فــرد 
بهتریــن نــوع رفتــار چــه بایــد باشــد؛  بــه بیــان دیگر 
تشــخیص تفــاوت میــان افــراد و به کارگیــری 
ــه  ــرای نزدیــک شــدن ب بهتریــن شــیوه  عملکــرد ب
آن هــا؛ هــوش تدبیــری یعنــی هــر ســخن جایــی و 

هــر نکتــه مکانــی دارد.
هــوش تدبیــری: یعنــی اینکــه خــودم را بــا ســواد 
بــردن  بــه کار  از  و  مخاطــب هــدف، هماهنــگ 
ســؤاالت و عبــارات نابجــا خــودداری کنــم. هــوش 
تدبیــری تــوان درک طــرف مقابــل را در مــا افزایش 

کیاســت  همــان  تدبیــری  هــوش  می دهــد. 
ــه  ــد ک ــاد می ده ــا ی ــه م ــت. ب ــتن در کار اس داش
بــا مــردم بحــث نکنیــم، یــاد می دهــد کــه در بــازار 
ــه  ــه. اینک ــه مقابل ــم، ن ــه کنی ــا معامل ــم ت رفته ای
داشــته  را  خرده فرهنگ هــا  و  فرهنگ هــا  درک 

ــیم. باش
هــوش جســمانی یــا فیزیکــی)PQ(: بــه مــا 
ــزد مــردم  ــت در کار و ن ــرای موفقی ــه ب ــد ک می گوی
پویــا داشــته  و مغــزی  می بایــد روح شــاداب 
ــه  ــر اینک ــا نمی شــود مگ ــم مهی ــن مه باشــیم و ای
جســم ســالم داشــته باشــیم. هــوش جســمی بــه 
مــا می گویــد کــه عقــل ســالم در بــدن ســالم قــرار 
دارد؛ پــس ورزش کنیــم و مراقــب ســامتی خــود 

ــیم. باش
ــه  هــوش معنــوی)SQ(: نهایتــا هــوش معنــوی ب
ــا و ســالم  ــا، صداقــت داشــتن م ــودن م انســان ب
بــودن اخــاق مــا می پــردازد. هــوش معنــوی 
یعنــی خودمــان را نانوایــی فــرض کنیــم کــه قــرار 

ــم. ــردم بدهی ــان ســوخته دســت م نیســت ن
ــادآور می شــود  ــه مــا ی هــوش مدیریتــی)MQ(: ب
بــرای موفقیــت در زندگــی شــخصی و کســب 
ــوی  ــت ق ــان مدیری ــر خودم ــم ب ــد بتوانی و کار بای
ــه  ــان ک ــی روی خودم ــه عبارت ــیم و ب ــته باش داش
ــرمایه گذاری  ــت، س ــان اس ــمندترین دارایی م ارزش
ــگاه  ــا ن ــوش را ب ــم، ۵ ه ــن مه ــرای ای ــم و ب کنی

جامعیت نگــری بــه کار گیریــم.

اســترالیایی  محقــق  دو 
ــات  ــام تحقیق ــس از انج پ
افــراد  اعــام کردنــد کــه 
دیگــران  از  زودتــر  تنبــل 
ــا  ــر مبت ــاری آلزایم ــه بیم ب
ــران  می شــوند.به گــزارش ای
آنایــن بــه نقــل از ســاینس  
محققــان اســترالیایی بــا گــردآوری  اطاعــات و نتایج 
آزمایش هــای مکــرر روشــن کرده انــد کــه تنبلــی 

ــد،  ــا 37درص ــزی را ت ــکته مغ ــزان س ــد می می توان
دیابــت نــوع 2 را تــا 7۰ درصــد و حملــه قلبــی را تــا 
82 درصــد افزایــش دهــد؛ امــا آنچــه جالــب اســت 
ــد  ــا ۵۴ درص ــی را ت ــه خودکش ــر ب ــردگی منج  افس

و ابتا به آلزایمر را ۱3 درصد افزایش خواهد داد.
پروفســور »تیــم اولــدز« و دکتــر »هــارول مایــر« از 
ــرده  ــد ک ــات را تائی ــن تحقیق ــترالیا ای ــگاه اس  دانش
و بیــان کردنــد بــرای ســامت جســم و روح بیشــتر 

ــد. ــی برداری ــد و دســت از تنبل ورزش کنی

انواع هوش انسان و کاربرد آن در زندگی روزمره

تنبل باشید، زودتر آلزایمر می گیرید

خواندنی

حکایاتی از بهلول
روزی بهلــول بــه حمــام رفــت، ولــی خدمتــکاران حمــام بــه 
 او بی اعتنایــی کردنــد و آن طــور کــه دلخواهــش بــود، او 

را کیسه نکشیدند.
بــا ایــن حــال بهلــول هنــگام خــروج از حمــام ده دینــاری کــه 

بــه همــراه داشــت، یک جــا بــه اســتاد حمــام داد.
ــد  ــش را بدیدن ــذل و بخش ــن ب ــون ای ــی چ ــران حمام کارگ
همگــی پشــیمان شــدند کــه چــرا نســبت بــه او بی اعتنایــی 

ــد. کردن
ــاز هفتــه دیگــر بــه حمــام رفــت؛ ولــی ایــن دفعــه  بهلــول ب
ــوده  ــو نم ــل او را شست وش ــرام کام ــا احت ــران ب ــام کارگ  تم
 و بســیار مواظبــت کردنــد. ولــی بــا ایــن همــه ســعی 
و کوشــش کارگــران، بهلــول  هنــگام خــروج فقــط یــک دینــار 

بــه آن هــا داد.
ــبب  ــیدند: س ــدند و پرس ــی ش ــی عصبان ــکاران حمام خدمت
بخشــش بی جهــت هفتــه قبــل و رفتــار امــروزت چیســت؟

ــول گفــت: مــزد امــروز حمــام را هفتــه قبــل کــه حمــام  بهل
آمــده بــودم، پرداختــم و مــزد آن روز حمــام را امــروز 
می پــردازم تــا شــما ادب شــده و رعایــت مشــتری های 

ــد !!! ــود را بکنی خ

ــه  ــمش ب ــه چش ــرد ک ــور می ک ــازار عب ــی ازب ــک روز عرب ی
ــد  ــگ بلن ــه از ســر دی ــاد. از بخــاری ک ــزی افت دکان خوراک پ
ــر آن  ــر س ــت ب ــه داش ــی ک ــد. تکه نان ــش آم ــد خوش می ش
ــگام رفتــن صاحــب دکان گفــت:  می گرفــت و می خــورد! هن
ــش  ــد پول ــردی و بای ــتفاده ک ــن اس ــگ م ــار دی ــو از بخ  ت
ــه  ــه از هم ــرد بیچــاره ک ــع شــدند. م ــردم جم ــی!!! م را بده
ــود، بهلــول را دیــد کــه از آنجــا می گذشــت از  جــا درمانــده ب
بهلــول تقاضــای قضــاوت کــرد. بهلــول بــه آشــپز گفــت: آیــا 

ایــن مــرد از غــذای تــو خــورده اســت؟
آشپز گفت: نه؛ ولی از بوی آن استفاده کرده است.

بهلــول چنــد ســکه نقــره از جیبــش درآورد و بــه آشــپز نشــان 
ــول  ــدای پ ــپز ص ــت: ای آش ــت و گف ــن ریخ ــه زمی  داد و ب
را تحویــل بگیــر. آشــپز بــا کمــال تحیــر گفــت: ایــن چــه طــرز 

پــول دادن اســت؟
ــوی غــذا  ــت اســت کســی کــه ب ــق عدال ــول گفــت: مطاب  بهل

را بفروشد، در عوض باید صدای پول دریافت کند.


