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یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــان ب  ســخنگوی شــورای نگهب
نبایــد در امــر قانونگــذاری تحــت تاثیــر قــرار 
گرفــت، گفــت: اگــر بــه خاطــر فضــای سیاســی یــا 
احساســات مصوبــه ای را بگذاریــم، نمی توانیــم 

ــم. ــی برداری ــور گام ــکل کش ــل مش ــرای ح ب
شــورای  ســخنگوی  کدخدایــی،  عباســعلی   
همایــش  پنجمیــن  در  دیــروز  نگهبــان صبــح 
ــه امــر  ــا اشــاره ب ــی قانونگــذاری و پژوهــش ب مل
قانونگــذاری و نقــش پژوهــش در فرآینــد ایــن امر 
گفــت: قانــون و قانونگــذاری امــروزه بــه گونــه ای با 
جامعــه آمیختــه اســت و نمی تــوان بــا روش هــای 

ــه داد. ــذاری را ادام ــیر قانونگ ــی مس ابتدای
بــا اشــاره بــه عــدم طــی کــردن  کدخدایــی 
زیرســاخت های پژوهشــی در امــر قانونگــذاری 
ــاخت  ــا زیرس ــه م ــی ک ــرد: از آنجای ــان ک خاطرنش
ــم  ــی نکرده ای ــذاری ط ــر قانونگ ــش را در ام پژوه
گاهــی قوانینــی تصویــب می کنیــم کــه دارای 
 ابهــام، تردیــد و اشــتباه اســت کــه مخاطبــان 
ــت  ــرده و وضعی ــار ســرگردانی ک ــان را دچ و مجری

ــد. ــاح نمی کن ــور را اص کش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نبایــد در امــر قانونگــذاری 
تحــت تاثیــر فضــای سیاســی قــرار گرفــت، گفــت: 

ــا  ــل فضــای سیاســی ی ــه دلی ــر در شــرایطی ب اگ
احساســات مصوبــه ای را بگذاریــم، نمی توانیــم 

ــرای حــل مشــکل کشــور گامــی برداریــم. ب
کدخدایــی تصویــب یــک قانــون در زمــان مناســب 
و در نظــر داشــتن اقتضائــات موجــود را بــا اهمیــت 
دانســت و گفــت: ایــن امــر در قانونگــذاری مــا کمتر 
ــس  ــی در مجل ــرد؛ گاه ــرار می گی ــه ق ــورد توج م
قانونــی بررســی می شــود، امــا تــا مســیر شــورای 
نگهبــان و مجمــع تشــخیص را طــی کنــد ممکــن 
ــن  ــه چنی ــد ک ــول بکش ــال ط ــا ۵ س ــت ۴ ت اس

ــورد. ــه نمی خ ــه درد جامع ــی ب قانون
ایــن عضــو شــورای نگهبــان افــزود: اگــر مشــکلی 
در کشــور ایجــاد شــده، بایــد در زمــان خــود حــل 
شــود و اگــر برنامه ریــزی بــرای آینــده انجــام 
ــده  ــات آین ــا اقتضائ ــب ب ــد متناس ــم بای می دهی

باشــد.
ــوند  ــع می ش ــه وض ــی ک ــت: قوانین ــی گف کدخدای
وقــت مجلــس، نماینــدگان، دســتگاه های اجرایــی 
و نماینــدگان ایــن دســتگاه ها را می گیــرد؛ امــا 
ــون  ــه آن قان ــور ب ــور کش ــز در اداره ام ــی هرگ گاه
جامعــه  از  نیــازی  چــون  نمی شــود؛   مراجعــه 

را برطرف نمی کند. مهر

مســلح  نیروهــای  ســتاد کل  رئیــس  جانشــین 
ــا  ــی رود و ب ــلطه نم ــار س ــر ب ــه زی ــی ک ــت: ملت گف
ــن منظــور  ــه ای ــرای رســیدن ب ــل اســت ب آن در تقاب
بایــد قطــع وابســتگی و اقتــدار را مــد نظــر قــرار داده 
ــزارش  ــه گ ــاش کند.ب ــه آن ت ــت رســیدن ب و در جه
ــه نقــل از روابــط عمومــی ارتــش،  کیمیــای وطــن، ب
امیــر ســرتیپ موســوی، جانشــین رئیــس ســتاد کل 
نیروهــای مســلح در نخســتین جشــنواره دانــش 
ــروز در  ــح ام ــه صب ــلح ک ــای مس ــش نیروه و پژوه
ــی  ــروی انتظام ــتاد نی ــر س ــات کوث ــالن اجتماع س

ــدار  ــزار شــد، گفــت: علمــی موجــب عــزت و اقت برگ
ــت بجوشــد. ــه از دل اســتعدادهای مل ــی شــود ک م
ایرانیــان  شــاخصه های  از  را  آرمان خواهــی  وی 
خوانــد و گفــت: یکــی از ویژگی هــای بــارز ملــت 
ــرای  ــدن ب ــو ش ــیر الگ ــی در مس ــران آرمان خواه ای
جهانیــان اســت. ملتــی کــه خواهــان تمــدن اســامی 
ــاب آن مــی باشد.جانشــین  ــام ویژگی هــای ن ــا تم ب
رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح در ادامــه افــزود: 
ملتــی کــه زیــر بــار ســلطه نمــی رود و بــا آن در تقابــل 
اســت بــرای رســیدن بــه ایــن منظــور بایــد اتــکا بــه 
خــود، قطــع وابســتگی و اقتــدار را مــد نظــر قــرار داده 
و در جهــت رســیدن بــه آن تــاش کند.امیــر موســوی 
در ادامــه گفــت: رســیدن بــه ایــن اقتضائــات بســتگی 
بــه علــم و دانــش دارد. البتــه نــه علــم وارداتــی کــه 
هــر وقــت خواســتند تحریــم اش کننــد. بلکــه علمــی 
کــه نافــع باشــد و از دل اســتعدادهای ملــت بجوشــد 
ــود آورد  ــه وج ــدار ب ــزت و اقت ــود ع ــراه خ ــه هم و ب
ــت  ــا هم ــر ب ــی حاصــل نمی شــود مگ ــن علم و چنی
ــد و آرمان خواه.جانشــین رئیــس  پژوهشــگران متعه
ــرد:  ــد ک ــان تأکی ــلح در پای ــای مس ــتاد کل نیروه س
ــد  ــواره بای ــا هم ــد م ــگان متعه ــگران و نخب پژوهش
زنــده  را در درون خــود شــعله ور و  آرمان خواهــی 

نــگاه دارنــد.

اتمــی  انــرژی  بین المللــی  آژانــس  کل  مدیــر 
ــران  ــا ای ــود را ب ــای خ ــط و همکاری ه ــت: رواب گف
ــت  ــاوری هســته ای تقوی ــف فن در حوزه هــای مختل
آژانــس  کل  مدیــر  آمانــو،  یوکیــا  می کنیــم. 
بــا  گفت وگویــی  در  اتمــی،  انــرژی  بین المللــی 
ــار  ــی اظه ــط خارج ــردی رواب ــورای راهب ــایت ش س
قــوی  انســانی  زیرســاخت های  ایــران  داشــت: 
و افــراد تحصیلکــرده بســیاری در حــوزه انــرژی 
هســته ای دارد. وی افــزود: ایــن بــه ایــران امــکان 
مقاصــد  بــرای  هســته ای  انــرژی  از  می دهــد 
ــه  ــا ب ــا قطع ــد. م ــتفاده کن ــی اس ــز متنوع صلح آمی
ــر کل  ــم. مدی ــک می کنی ــد کم ــن رون ــران در ای ای
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل آژان
ــط  ــردی رواب ــورای راهب ــای ش ــا اعض ــش ب ماقات
ــوع  ــر موض ــر ب ــال های اخی ــت: در س ــی گف خارج
ایــران متمرکــز بوده ایــم؛ بحــث امروزمــان هــم 
بررســی امکانــات بیشــتر بــرای همــکاری در زمینــه 
اســتفاده مســالمت آمیز از فنــاوری هســته ای بــود. 
آمانــو گفــت: بهداشــت و ســامت، غــذا و کشــاورزی 
ــه حوزه هایــی  و حفاظــت از محیــط زیســت از جمل
ــال اســت. وی در  ــا فع ــس در آن ه ــه آژان اســت ک
پایــان خاطرنشــان کــرد: هــدف آژانــس ایــن اســت 
کــه اســتفاده از فنــاوری هســته ای عامــل افزایــش 

ــه  ــن جلســه ب ــاه مــردم شــود. مــا در ای ســطح رف
ایــن بحــث پرداختیــم کــه چگونــه همکاری مــان را 

ــارس ــم. ف ــت کنی ــا تقوی ــن حوزه ه در ای
ــو از  ــای آمان ــد آق ــد دی ــه بای ــن: البت ــای وط کیمی
ــا  ــرا ت ــت؛ زی ــد داش ــا خواه ــس کمک ه ــدام جن ک
ــکا و  ــل مســیر آمری ــه بیشــتر و در عم ــه حــال ک ب
ــاید  ــذا ش ــت؛ ل ــوده اس ــران را پیم ــل ای ــم مقاب تی
جنــس کمکــش ســرعت بخشــیدن بــه محدودیــت 
بیشــتر هســته ای ایــران باشــد. شــاید هــم لعنــت 
ــم شــده، حــق  ــار ه ــرای یکب ــد و ب ــر شــیطان کن ب
گویــی را پیشــه ســازد و واقعیــت هســته ای ایــران 
ــا  ــرای دنی ــد خطــری ب ــه بع ــل و ن ــه در قب ــه ن را ک
نخواهــد داشــت، بیــان کنــد. بایــد منتظــر مانــد تــا 

ــس کمــک ایشــان مشــخص شــود. جن

کــودکان  امــور  در  ملــل  ســازمان  کل  دبیــر  ویــژه   نماینــده 
ــون  ــر ۲۲۰ میلی ــغ ب ــرد بال ــام ک ــلحانه اع ــای مس و درگیری ه
کــودک در ۲۰ منطقــه جنگــی در سراســر جهــان زندگــی می کننــد.
ــور  ــل در ام ــازمان مل ــر کل س ــژه دبی ــده وی ــی، نماین ــا زروق لی
کــودکان و درگیری هــای مســلحانه در حاشــیه چهارمیــن ســمینار 
ــد ــزار ش ــر برگ ــه در الجزای ــا ک ــت در آفریق ــح و امنی ــی صل  عال

گفــت: بیــش از ۲۲۰ میلیــون کــودک در ۲۰ کشــور جنــگ زده 
ــی  ــی زندگ ــور آفریقای ــی و 8 کش ــور عرب ــه 8 کش ــان از جمل جه

می کننــد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، ایــن مقــام ســازمان ملل خاطرنشــان 
کــرد: در مجمــوع ۶۵ میلیــون تــن از ایــن مناطــق جنــگ زده فــرار 
کرده انــد کــه شــامل ۲8 میلیــون کــودک می شــوند و رخدادهــای 
ــده  ــل های آین ــن نس ــی ای ــگ، زندگ ــه جن ــوط ب ــز مرب  غم انگی

را تحت تاثیر قرار داده است.
ــض  ــدی نق ــوارد ج ــورد از م ــش م ــرد: ش ــد ک ــن تاکی او همچنی
حقــوق بشــر کــه کــودکان در معــرض آن قــرار دارنــد، شــامل قطــع 
عضــو، اعــدام، خشــونت جنســی، اســتخدام اجبــاری، حملــه بــه 
ــی  ــری از دسترس ــی و جلوگی ــتان ها، آدم ربای ــدارس و بیمارس  م

به کمک های انسانی است. ایسنا

ــه  ــه ب ــور خارج ــر ام ــراض وزی ــه از اعت ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
همتــای آمریکایــی اش در گفت وگــوی تلفنــی اخیــر درخصــوص 
تمدیــد قانــون تحریم هــا علیــه کشــورمان خبــر داد. بهــرام قاســمی 
در نشســت خبــری دربــاره محتــوای گفت وگــوی تلفنــی محمدجــواد 
ظریــف بــا جــان کــری گفــت: بــا توجــه بــه وضعیتــی کــه در ســنای 
ــای  ــون تحریم ه ــد قان ــه تمدی ــت ب ــد و در نهای ــش آم ــکا پی آمری
کشــورمان منجــر شــد، در ایــن خصــوص وزیــر خارجــه تذکــرات الزم 
ــی  ــب کشــورمان انجــام می شــد، داد و رایزنی های ــد از جان ــه بای را ک
صــورت گرفــت. وی همچنیــن دربــاره ســفر آمانــو بــه تهــران و اینکــه 
ــرای  ــورمان ب ــات کش ــب مقام ــی از جان ــام خاص ــل پی ــا او حام آی
ــا  ــات م ــوب ارتباط ــو در چارچ ــفر آمان ــت: س ــود، گف ــا ب آمریکایی ه
ــرژی اتمــی صــورت گرفــت کــه ارتباطــات  ــی ان ــا آژانــس بین الملل ب
مســتمر بــوده و هســت. او در دیــدار مقامــات کشــورمان درخصــوص 
ــس  ــا آژان ــورمان ب ــاط کش ــز ارتب ــام و نی ــده برج ــی و آین ــع کنون وض
تبــادل نظــر داشــت و مطلــب خیلــی خاصــی نبــود کــه پیغــام منتقــل 
کنــد. قاســمی افــزود: رایزنی هــای فنــی الزم میــان دو طــرف 
انجــام شــد و او بــا اظهــار رضایــت کامــل بــر پایبنــدی کشــورمان بــه 

ــد کــرد.  تعهداتــش در چارچــوب برجــام تأکی
ــچ  ــرد: هی ــد ک ــت و تأکی ــه دانس ــی چندجانب ــام را توافق  وی برج
ــرد.  ــده بگی ــق را نادی ــن تواف ــی ای ــه تنهای ــد ب ــوری نمی توان کش

در همایش نقش پژوهش در قانونگذاری

 کدخدایی: مصوبات احساسی یا سیاسی 

گره ای از مشکالت کشور باز نمی کند

امیر موسوی در جشنواره دانش و پژوهش:

ملت ایران زیر بارسلطه نمی رود

آمانو:

ما قطعا به طرح های هسته ای ایران کمک می کنیم

سازمان ملل: 

۲۲۰ میلیون کودک در مناطق جنگ زده 

زندگی می کنند

سخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد:

 اعتراض تلفنی ظریف به کری 

درباره تمدید تحریم ها

حتما بخوانید!
ملت ایران زیر بارسلطه نمی رود سه شنبه  30  آذر ماه   21395
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جنایات روباه پیر                                      

ادامه از صفحه یک: 
کــه یــک مــوردش نقش آفرینــی در جدایــی بحریــن 
ــزرگ«  ــب ب ــه گانه »تن ــر س ــرف جزای ــز تص ــران و نی  از ای
ــاه  ــع ش ــب کوچــک« و »ابوموســی« اســت؛ در واق و »تن
ــدا از خــود هیــچ اراده و اســتقالی نداشــتند؛ بلکــه  و هوی
ــه  ــود ک ــتان  ب ــی انگلس ــه، یعن ــر منطق ــم ب ــدرت حاک ق
ــان  ــدا نش ــاه و هوی ــخنان ش ــا س ــت. ام ــم می  گرف تصمی
ــتقل  ــت مس ــزو »سیاس ــم را ج ــن تصمی ــه ای ــی داد ک م

ــد. ــی می  کردن ــود تلق ــی« خ مل
مــورد دیگــر، نقــش انگلیــس در جدایی افغانســتان از ایران 
ــس )1273/ 1857م(  ــده پاری ــل معاه ــا تحمی ــت. ب  اس
ــت  ــم آن، دول ــم و هفت ــم و شش ــد پنج ــب بن ــه موج و ب
ــه  ــتان را تخلی ــاک افغانس ــام خ ــد تم ــد ش ــران متعه ای
کنــد و هیــچ ادعایــی دربــاره آن نداشــته باشــد. همچنیــن 
زیرزمینــی  و  پیچیــده  شــبکه های  تشــکیل  و  ایجــاد 
تشــکیات فراماســونری از خیانت هــای انگلیــس فریــب کار 
ــر آن  ــز و نفس گی ــتان غم انگی ــه داس ــت ک ــه ورز اس و حیل

را همــه می داننــد. 
- راه  اندازی شبکه  های هرمی )گلد کوئیست(
- جلوگیری از رشد و پیشرفت علمی کشورها

- اذیت و آزار و ترور دانشمندان و شخصیت های علمی
- دخالــت در مســائل هســته  ای و صــدور قطعنامــه علیــه 
ایــران، از خباثت هــا و جنایــات انگلیــس خبیــث در ایــران 
ــای  ــی از دخالت ه ــائل روز، یک ــه مس ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ســال های اخیــر انگلیــس، دخالــت در مســائل هســته ای 

ایــران اســت.
 ایــن کشــور بــه همراه ســایر کشــورهای  اروپایــی  و آمریکا، 
ــا  ــت و ب ــران مخالف ــته ای ای ــای هس ــا فعالیت ه ــواره ب هم
دخالت هــای خــود، زمینــه پیشــرفت دانشــمندان ایرانــی را 
در ایــن عرصــه تنــگ و ســخت کــرده اســت. زهــی خیــال 
ــا همــه ســختی ها  ــان برومنــد و مؤمــن ب  باطــل کــه جوان
و محاصــره تمام عیــار دشــمن توانســتند بــه قله هــای 
علــم هســته ای دســت یابنــد. گرچــه در ایــن مســیر 

شــهدای عزیــزی را تقدیــم کردنــد. 
ــر مســالمت آمیز  ــران ب ــرر ای ــد مک ــم تأکی ــع علی رغ درواق
بــودن برنامه  هــای هســته  ای  اش، کشــورهای اروپایــی 
ــرائیل  ــس و اس ــکا و انگلی ــرکردگی آمری ــه س ــی ب و غرب
ــی  ــو تمام ــتار لغ ــران، خواس ــه ای ــار علی ــال فش ــا اعم ب
فعالیت هــای هســته ای ایــران بودنــد و هســتند کــه هرگــز 
ــام  ــر در برج ــی اگ ــد؛ حت ــت نمی یابن ــن آرزو دس ــه ای ب
ــه نکتــه ای محدودکننــده رســیده باشــند، امــا بــه دلیــل  ب
 دبــه  درآوردن هــای مکــرر، ایــران قدرتمندانــه و بــا صابــت 
ایــن  توســعه  و  هســته ای  علــم  تولیــد  راه  اقتــدار  و 

داد. خواهــد  ادامــه  را  تکنولــوژی 
ــادی  ــات زی ــته ای اقدام ــث هس ــس در بح ــه انگلی  البت
زیــرا  می گذریــم؛  آن هــا  بــردن  نــام  از  داشــته کــه 
ــری نداشــته و نخواهــد  ــران اث ــر اقدامــات ای هیچ کــدام ب

داشــت.
گذشــته از مــوارد ذکرشــده، در ذیــل جنایاتــی دیگــر از  روبــاه 

ــادآور می شــویم: ــر را ی پی
- اعطــای 70 ســال انحصــار اســتفاده از معــادن، جنگل هــا 
ــه انگلســتان کــه  ــگان در کارون ب گمــرک و کشــتیرانی رای
ــرارداد  ــی باطــل شــد. )ق ــی کن ــاج  ما عل ــت ح ــا مخالف ب

ــرز 1872) رویت
ــد  ــه قص ــت ب ــت و بهائی ــه بابی ــای ضال ــاد فرقه ه - ایج

ــران. ــی در ای ــاط مذهب انحط
- جــدا کــردن بخشــی از بلوچســتان از خــاک ایــران 

.(1887)
- تحمیــل انحصــار توتــون و تنباکــو بــه ایــران کــه بــا حکــم 

میــرزای شــیرازی لغــو شــد. )قــرارداد تالبوت(
ــه ایــران از ســوی میــرزا  ــه ب - تحمیــل تاســیس قمارخان
ملکم خــان کــه بــا مخالفــت روحانیــون ملغــی شــد. 

)قــرارداد التــاری1889) 
 - تــاش بــرای بهره بــرداری از اکتشــافات، اســتخراج 

و غارت منابع نفتی ایران. )قرارداد دارسی 1901)
- بــه انحــراف کشــاندن انقــاب مشــروطیت و زمینه چینــی 

بــرای اعــدام شــیخ فضل هللا نــوری.
- تحمیــل قــرارداد 1919 کــه بــر اســاس آن شــمال ایــران 

نیــز زیــر ســلطه انگلســتان قــرار گرفــت.
- تحمیــل قــرارداد گس-گلشــائیان در )1933( کــه حــق 
معافیــت گمرکــی  جنگل هــا،  معــادن،  از  بهره بــرداری 
بــرای کاالهــای کشــاورزی بریتانیــا، اســتفاده رایــگان 
ــد  ــس و خری ــی انگلی ــروی دریای ــرای نی ــران ب ــت ای از نف
ــت  ــه قیم ــد ب ــف می ش ــت کش ــه در آن نف ــی ک زمین های

ــت. ــاص یاف ــتان اختص ــه انگلس ــادی ب ــن ع زمی
ــران  ــه ای ــان ب ــه متفق ــران در چارچــوب حمل  - اشــغال ای

و تحمیل قحطی به ملت ایران.
- کمــک بــه فــرار رضاخــان از ایــران و روی کار آوردن 

فرزنــدش.
ــی  ــی کل ســرزمین های جنوب - نقــش مســتقیم در جدای
ــن  ــل بحری ــی کام ــه جدای ــه در 1971 ب ــارس ک ــج  ف خلی

ــد. انجامی
- تحریــک گروهک هــا و قومیت هــا پــس از پیــروزی 

ــامی. ــاب اس انق
ــران  ــه ای ــه ب ــرای حمل ــراق ب ــی ع ــم بعث ــه رژی  - کمــک ب

و ادامه پشتیبانی  در طول هشت سال جنگ.
- حملــه بــه ســفارت ایــران در لنــدن و شــهادت دو کارمنــد 

ایرانی.
ــوری  ــدازان جمه ــا و بران ــتمر از گروهک ه ــت مس - حمای

اســامی در33 ســال گذشــته.
- حمایــت و پشــتیبانی از ســلمان رشــدی، نویســنده 

ــیطانی. ــات ش ــن آی ــاب موه کت
ــذاری و دیگــر  ــز و پشــتیبانی از بمب گ - آمــوزش و تجهی

اقدامــات تروریســتی.
- حمایت از فتنه 88 از طریق سفارتخانه اش در تهران.

ســال   33 طــی  ایــران  تحریم هــای  در  مشــارکت   -
گذشــته.

- زمینه چینی برای ترور دانشمندان هسته ای ایران.
- حمایــت از برانــدازان نظــام جمهــوری اســامی ایــران از 
طریــق دادن پناهندگــی و مجــوز اقامــت دائــم بــه آن هــا.

ــی  ــم دریای ــه حری ــس ب ــی انگلی ــاوگان دریای ــاوز ن - تج
ــا منجــر شــد. ــه دســتگیری تفنگــداران آن ه ــه ب ــران ک ای

- و ....

اخالق سیاسی پیامبر)ص(                              

گرفتن اطالعات مخفیانه از دشمن

                                                                             
M.Hajian@eskimia.ir

محمد حاجیانسرویس سیاست

یکــی از اقدامــات ضــروری بــرای بقــای هــر حکومتــی 
هوشــمند بــه روز،  قــوی،  اطاعاتــی  دســتگاه   داشــتن 

شــجاع و بیــدار اســت؛ زیــرا بایــد بــرای حفــظ خــود از گزنــد 
 دشــمنان از نقشــه و برنامه هــای دشــمنان آگاه باشــند 
و خــود را در زمینه هــای مــادی و معنــوی و ابــزارآالت جنگــی 
و ... تقویــت کننــد و از دشــمن عقــب نماننــد؛ بلکــه تــا حــدی 
از هــر نظــر قــوی و قدرتمندتــر از دشــمن باشــند کــه در 
ــد. در  ــاع کنن ــد از خــود دف ــی بتوانن ــه خوب وقــت ضــرورت ب
ــه  ــه صــورت مخفیان ــات ب ــا کســب اطاع ــی حکومت ه تمام
در چنــد زمینــه انجــام می پذیــرد کــه یکــی از آن هــا »کســب 
ــه در  ــای بیگان ــات دولت ه ــا و تصمیم ــات از برنامه ه اطاع
ــه  ــبت ب ــوال نس ــت. معم ــوع« اس ــت متب ــع دول ــه مناف زمین
تمامــی دولت هــای خارجــی این چنیــن اقدامــات اطاعاتــی 
صــورت می گیــرد و هــر حکومتــی ســعی می کنــد اطاعــات 
محرمانــه بیشــتری را بــه دســت بیــاورد؛ اگرچه دولــت مقصد 
از دســته دولت هــای دوســت و حتــی هم پیمــان بــه حســاب 
 آیــد. همــواره برخــورداری از اطاعــات بیشــتر عامــل برتــری 
ــا  ــه از برنامه ه ــی ک ــود و حکومت ــوب می ش ــّوق محس و تف
ــر  ــد، بهت ــته باش ــاع داش ــی اط ــت اجنب ــات دول  و تصمیم
برنامه ریــزی  مشــترک  مــوارد  در  می توانــد  دقیق تــر  و 
ــی را خنثــی ســازد. هرچــه یکــی  ــد و توطئه هــای احتمال کن
ــه طــرف دیگــر  ــات بیشــتری نســبت ب از دو طــرف از اطاع
ــه  ــدرت ادام ــازی ق ــه ب ــری ب ــد بازت ــا دی ــد، ب ــوردار باش برخ
خواهــدداد. آنچــه در تاریــخ صــدر اســام موجــود اســت و در 
ســیره منقــول پیامبــر اعظــم)ص( می بینیــم، ایــن اســت کــه 
ایشــان بــا کســب اطاعــات محرمانــه جبهــه مقابــل موافــق 
ــرادی  ــان اف ــت. ایش ــوده اس ــدام می نم ــه آن اق ــوده و ب  ب
 را چه در زمان لشکرکشــی دشــمن و چه پیش از لشکرکشــی

ــان مشــرکان می فرســتاده اســت.  ــه می ــرای جاسوســی ب ب
ماجــرای »عبــدهللا بــن جحــش«، یکــی از ایــن مــوارد 
 اســت. ســریه هایی کــه پیامبــر اکــرم صلــی هللا علیــه 
ــته هایی  ــود از دس ــارت ب ــت، عب ــه راه انداخ ــلم ب ــه و س و آل
گشــتی کــه بــه فرماندهــی برخــی از اصحــاب انجــام می شــد 
ــاع  ــود و اوض ــی ش ــمن دیده بان ــی دش ــرکات نظام ــا از تح ت
ــلمانان  ــرای مس ــان، ب ــاری آن ــی و تج ــای نظام و فعالیت ه
ــی  ــای نظام ــن مأموریت ه ــت ای ــد. در حقیق ــیده نباش پوش
چریکــی روش هــای تاکتیکــی و مانورماننــد بــود تــا از هرگونه 
تهاجــم احتمالــی دشــمن پیشــگیری کننــد. ایــن ســریه نیــز 

ــود.  ــن تاکتیک هــای نظامــی ب از شــمار همی
ــی  ــه فرمانده ــن ب ــر از مهاجری ــا 11 نف ــپاهیان 8 ت ــده س ع
ــر اکــرم صلــی هللا علیــه  عبــدهللا جحــش، پســر عمــه پیامب
ــت از  ــیر بازگش ــرم در مس ــر اک ــود. پیامب ــلم ب ــه و س و آل
ــد  ــا دو روز راه بپیماین ــت داد ت ــا مأموری ــه آن ه ــدر، اول ب  ب
 و آن نامــه را کــه پیامبــر راجــع بــه مأموریتشــان نوشــته بــود 
بخواننــد. پــس از آنکــه عبدهللا از محتــوای فرمــان و مأموریت 
آگاه شــد دســتور داشــت هیــچ یــک از همراهــان را مجبــور به 
شــرکت در آن مأموریــت نکند.عبــدهللا پــس از دو روز راه نامــه 
را گشــود و چنیــن فرمــان یافــت: هــر گاه در نامــه نگریســتی 
همچنــان رهســپار شــو تــا در نخلــه )میــان مکــه و طائــف( 
ــان  ــاش و اخبارش ــش ب ــن قری ــا در کمی ــی. آنج ــرود آی  ف
ــول  ــه رس ــد ک ــاهده ش ــن. مش ــت وجو ک ــا جس ــرای م را ب
بــرای کســب  تنهــا  را  و همراهانــش  او  اســام  گرامــی 
ــان ــا آن ــرد ب ــه نب ــمن و ن ــه دش ــات از جبه ــه اطاع  محرمان

ــن  ــی بود.همچنی ــت اطاعات ــن ماموری ــت و ای ــیل داش گس
ــای  ــل و گروه ه ــه قبای ــدق ـ ک ــزوه خن ــزاب، غ ــگ اح در جن
ــی  ــد ـ تنهای ــده بودن ــد ش ــلمین متح ــه مس ــف علی  مختل
ــرای مســلمانان موجــب  ــه ب ــی شــهر مدین و محاصــره طوالن
مشــکات فراوانــی شــده بــود. در ایــن زمــان بــه پیامبــر اکرم 
خبــر رســید کــه جبهــه مخالــف دچــار تشــتت شــده اســت. 

حضــرت »حذیفــه« را طلبیــد و او را مأمــور ســاخت کــه 
 چــون شــب شــود، بــه میــان لشــکر دشــمن بــرود و از وضــع 

و تصمیم آن ها رسول خدا را با خبر سازد. 
ــت  ــر حرک ــه خب ــی ک ــز، هنگام ــن نی ــزوه حنی ــه غ  در واقع
ــید، آن  ــول خدا رس ــه رس ــان ب ــوازن و همدستانش ــه ه قبیل
حضــرت »عبــدهللا بــن أبــی حــدرد« را مأمــور کــرد تــا بــه طور 
ناشــناس خــود را بــه میــان لشــکر هــوازن برســاند و از اوضاع 
ــد و رســول خدا را آگاه   و احــوال ایشــان اطاعاتــی کســب کن
و گرفتــن  اطاعاتــی  اقــدام  همــه گویــای  ســازد.این ها 
مخفیانــه اطاعــات از شــرایط و موقعیــت دشــمن اســت کــه 
بایــد در همــه دوره هــا بــه عنــوان الگــو مــورد اســتفاده قــرار 

ــرد. گی

ــرات  ــب تغیی ــب را موج ــازی حل ــه آزادس ــوه قضائی ــس ق رئی
 اساســی در معــادالت منطقــه ای و فرامنطقــه ای دانســت 
ــاب  ــا و اذن ــای غربی ه ــام برنامه ه ــاق تم ــن اتف ــت: ای و گف
اثــرات  از ایــن جهــت  منطقــه ای آن هــا را بــر هــم زد و 
ــن  ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــت. ب ــته اس ــی داش ــیار مهم بس
ــت هللا  ــه، آی ــوه قضائی ــی ق ــط عموم ــل از  اداره کل رواب ــه نق ب
آملــی الریجانــی در جلســه مســئوالن عالــی قضایــی بــا 
ــه  ــت ســوریه، جبه ــت و دول ــه مل ــب ب تبریــک آزادســازی حل
مقاومــت و همــه مســلمانان، تصریــح کــرد: آزادی حلــب 
تغییــرات اساســی در معــادالت منطقــه و فرامنطقــه ای ایجــاد 
 کــرد. غــرب و تروریســت ها می خواســتند حلــب را مرکــز 
ــر در  ــاد تغیی ــرای ایج ــود ب ــتی خ ــات تروریس ــگاه اقدام و پای
ــب موجــب شــد  ــا آزادســازی حل ــد؛ ام ــرار دهن ــه ق کل منطق
ــاب  ــا و اذن ــه غربی ه ــود و برنام ــر نش ــواب تعبی ــن خ ــه ای ک
منطقــه ای آن هــا بــر هــم بخــورد. آیــت هللا آملــی الریجانــی در 
بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه رفتــار غــرب بــا 
ایــران در دوران پســابرجام اظهــار کــرد: آن هــا می خواهنــد 
ــاندن  ــل رس ــه حداق ــام و ب ــرات برج ــردن تاثی ــگ ک ــا کم رن ب
فوایــد آن بــرای ایــران، جمهــوری اســامی را تحــت فشــار قــرار 
ــی  ــم برجام ــه تحری ــم ک ــل می بینی ــن دلی ــه همی ــد و ب  دهن
ــوق  ــم حق ــی تشــدید تحری ــه جــای آن در پ ــد و ب را برمی دارن
بشــری هســتند. رئیــس قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکــه چنیــن 

ــارات  ــه اظه ــود، ب ــی ب ــل پیش بین ــم قاب ــل ه ــاری از قب رفت
مقامــات رســمی و تحلیلگــران نزدیــک بــه دولــت آمریکا اشــاره 
کــرد و گفــت: اســتراتژی درازمــدت آمریــکا ایــن اســت کــه بــا 
وارد آوردن فشــار بــه بهانــه مقابلــه بــا تروریســم و نقــض حقوق 
ــزود:  ــی اف ــی الریجان ــت هللا آمل ــا را برگرداند.آی بشــر، تحریم ه
برخــی از آن هــا پــا را فراتــر گذاشــته  و گفته انــد بــرای مقابلــه 
بــا تهدیدهــای جمهــوری اســامی بایــد از درون بــه ایران فشــار 
وارد کنیــم. بــر همیــن مبنــا تــاش آن هــا این اســت که بــا ایجاد 
تفرقــه و حمایــت از جریان هــای غرب گــرا، منفــذی بــه داخــل 
ــه  ــه در دوران فتن ــه هایی را ک ــان نقش ــذا هم ــد؛ ل ــور بیابن کش
ــد. ــرح می کنن ــری ط ــو دیگ ــه نح ــروز ب ــد، ام ــال می کردن دنب

ــردم  ــزوم هوشــیاری م ــر ل ــد ب ــا تاکی ــه ب ــوه قضائی  رئیــس ق
ــا  ــح کــرد: م ــی دشــمن تصری ــال تفرقه افکن و مســئوالن در قب
ــژه  ــور و به وی ــدت در کش ــی و وح ــی، همزبان ــا همدل ــد ب بای
ــا  ــری و راهبرده ــم رهب ــام معظ ــای مق ــه توصیه ه ــل ب ــا عم ب
و سیاســت های کلــی کــه ایشــان بــرای پیشــبرد اهــداف 
ــن نقشــه  ــل ای ــد، در مقاب ــوری اســامی ترســیم می کنن جمه
شــوم دشــمن بایســتیم. آیــت هللا آملــی الریجانــی اعتمــاد بــه 
حمایــت غربی هــا را اشــتباه دانســت و بــا بیــان اینکــه آمریــکا 
ــراز  ــه برجــام نشــان داد، اب ــره خــود را در قضی ــی چه ــه خوب ب
ــئوالن ــردم و مس ــه م ــرت و توج ــا بصی ــه ب ــرد ک ــدواری ک  امی

توطئه های دشمن به کلی خنثی شود.

معــاون رئیس جمهــور گفــت: دشــمن می دانســت بــا 
تفکــر وحــدت حــوزه و دانشــگاه، نظــام جمهــوری اســامی 
قــوت خواهــد گرفــت. محمدباقــر نوبخــت، ســخنگوی 
ــروز در همایــش وحــدت حــوزه و دانشــگاه کــه  ــت، دی دول
بــه مناســبت بزرگداشــت شــهید آیــت هللا دکتر محمــد مفتح 
در دانشــکده الهیــات دانشــگاه تهــران برگــزار شــد، بــا اشــاره 
ــه گفتمــان انقــاب اســامی اظهــار کــرد: گفتمــان تمــدن  ب
نویــن اســامی گفتمــان تــازه ای در برابــر شــرق و غــرب بــود.

وی بــا اشــاره بــه مظلومیــت شــهادت  آیــت هللا دکتــر محمــد 
ــفه   ــاق را در فلس ــن اتف ــت ای ــرد: عل ــان ک ــح خاطرنش مفت
تحکیــم وحــدت حــوزه و دانشــگاه کــه حضــرت امــام)ره( 
ــور  ــاون رئیس جمه ــم بیابیم.مع ــد، می توانی ــرح فرمودن مط

ــام  ــت و تم ــاوت داش ــه متف ــتم دو نیم ــرن بیس ــت: ق گف
اندیشــه ها و مکاتــب در برابــر هــم صف آرایــی کــرده بودنــد. 
نیمــه اول ایــن صف آرایــی از جهــت نظامــی و نیمــه دوم از 
ــرن  ــه دوم ق ــزود: در نیم ــت تضــارب آرا بود.نوبخــت اف جه
ــه دلیــل تقــارن و تنافــری کــه از لحــاظ فلســفی  بیســتم ب
ــاز  ــگ ســردی آغ ــد، جن ــود آم ــه وج ــب ب ــن مکات ــن ای بی
ــان مســیر کمونیســم  ــود پای ــد ب شــد. سوسیالیســم معتق
بــوده و کاپیتالیســم معتقــد بــود پایــان ایــن مســیر لیبــرال 
دموکراســی خواهــد بــود. وی بــا بیــان اینکــه جهــان بــه دو 
ــرد: در  ــح ک ــود، تصری ــل شــده ب ــاوت تبدی ــی متف پیش بین

ایــن حــال تفکــری مطــرح شــد کــه نــه شــرق و نــه غــرب را 
قبــول داشــت و ایــن تفکــر همــان تفکــر حضــرت امــام)ره( 
ــرد:  ــان ک ــه خاطرنش ــه و بودج ــازمان برنام ــس س بود.رئی
وقتــی ایــن تفکــر مطــرح شــد احســاس کردنــد کــه تفکــر 
جدیــدی شــکل گرفتــه و گفتنــد کــه جهــان وارد گفت وگــوی 

ــت. ــده اس ــا ش تمدن ه
مغزهــای  تــاش کــرد  دشــمن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
متفکــر را در ماه هــای پــس از پیــروزی انقــاب از مــا 
مطهــری)ره(  شــهید  ابتــدا  خاطر نشــان کــرد:  بگیــرد، 
مفتــح)ره(  شــهید  هــم  بعــد  و  گرفتنــد  مــا  از   را 

ــا  ــتند این ه ــه می دانس ــرا ک ــاندند؛ چ ــهادت رس ــه ش را ب
تبیین کننــده تفکــر امــام هســتند.نوبخت اظهــار کــرد: 
ــه  ــاواک از جامع ــاک س ــتان ناپ ــا دس ــریعتی ب ــر ش دکت
ــه  ــره ای ک ــا به ــد. آی ــه ش ــا گرفت ــگاهی م ــامی و دانش اس
ــرد، نســل جــوان کنونــی  نســل مــا از دکتــر شــریعتی می ب
هــم آن بهــره را می برد؟ســخنگوی دولــت گفــت: از آنجایــی 
و  تفکــر وحــدت حــوزه  بــا  کــه دشــمن می دانســت 
ــت  ــد گرف ــوت خواه ــوری اســامی ق  دانشــگاه نظــام جمه
محمــد  دکتــر  آیــت هللا  شــهادت  بــا  خواســت 
نظــام  بــزرگ  زنجیــره  از  حلقــه  یــک  کــه  مفتــح 
پیــش  را  اســت، کارش  اســامی  جمهــوری   مقــدس 

ببرد. تسنیم

ــون  ــت در قان ــوق مل ــش »حق ــی در همای ــن روحان حس
ــد  ــزار ش ــران برگ ــاس س ــالن اج ــه در س ــی« ک اساس
منشــور حقــوق شــهروندی را بــا ۲3 ســرفصل و 1۲۰ مــاده 
بــه همــراه ســاز و کار اجــرا و نظــارت بــر ُحســن اجــرای 
حقــوق شــهروندی و همچنیــن ارجاعــات قانونی مــواد آن 
امضــا و رونمایــی کــرد. در ایــن متــن عــاوه بــر مقدمــه 
بــه موضوعاتــی همچــون حــق حیــات، ســامت و کیفیــت 
ــق آزادی  ــانی، ح ــری انس ــت و براب ــق کرام ــی، ح  زندگ

و امنیــت شــهروندی، حــق مشــارکت در تعیین سرنوشــت 
و حق اداره شایســته و ُحســن تدبیر پرداخته شــده اســت.
ــان، حــق دسترســی  ــن حــق آزادی اندیشــه و بی همچنی
بــه اطاعــات، حــق دسترســی بــه فضــای مجــازی، حــق 
ــی  ــع و راهپیمای ــکل، تجم ــق تش ــی، ح ــم خصوص حری
حــق تابعیــت، اقامــت و آزادی رفت وآمــد، حــق تشــکیل 
و برخــورداری از خانــواده، حــق برخــورداری از دادخواهــی 
ــه، حــق اقتصــاد شــفاف و رقابتــی، حــق مســکن   عادالن

ایــن  اســت کــه  دیگــر حقوقــی  مالکیــت،  حــق  و 
منشــور بــه آن هــا اشــاره کــرده اســت.حق اشــتغال 
اجتماعــی،  تأمیــن  و  رفــاه  حــق  شایســته،  کار  و 
حــق  فرهنگــی،  مشــارکت  و  دسترســی  حــق 
 آمــوزش و پژوهــش، حــق محیــط  زیســت ســالم 
ــی  ــدار مل ــت و اقت ــح، امنی ــق صل ــدار و ح ــعه پای و توس
ســایر حقــوق منــدرج در ایــن منشــور اســت. بــرای 
ــه  ــهروندی ب ــوق ش ــور حق ــل منش ــن کام ــه مت مطالع
مراجعــه  ربیــع(  خبــری  )پایــگاه   raby.ir  آدرس 

کنید.

نوبخت در دانشگاه تهران:

وحدت حوزه و دانشگاه موجب تقویت نظام است

منشور حقوق شهروندی رونمایی شد

رئیس دستگاه قضا:

 آزادی حلب، برنامه غربی ها 
و اذناب منطقه ای آن ها را بر هم زد

خبر سیاسی 

عضو هیئت رئیسه مجلس:

 مهار تورم بدون رونق اقتصادی 

مشکلی را از مردم حل نمی کند
عضــو هیئت رئیســه مجلــس گفــت: درســت اســت کــه دولــت 
توانســته در مهــار تــورم اقدامــات خوبــی را انجــام دهد، امــا امروز 
ــاره  ــی درب ــروز نعمت ــود ندارد.به ــور وج ــادی در کش ــق اقتص رون
ــر ایــن  ــده ب ــار کــرد: بن عملکــرد اقتصــادی دولــت یازدهــم اظه
بــاورم کــه دولــت در بخشــی از بخش هــا مثــل کاهــش و مهــار 
تــورم خــوب عمــل کــرده اســت.وی افــزود: کاهــش نرخ تــورم از 
۴۶ درصــد بــه 8 درصــد یکــی از اقدامــات بســیار خــوب دولــت 
بــوده کــه بــدون شــک نبایــد از آن گــذر کــرد. نعمتــی تصریــح 
کــرد: بــدون شــک کاهــش نــرخ تــورم بایــد بــا رونــق اقتصــادی 
همــراه باشــد؛ رونــدی کــه متاســفانه امــروز عملیاتــی نشــده و ما 
در رونــق اقتصــادی بــا دغدغه هــای جــدی روبــه رو هســتیم.وی 
ــت  ــکاران در دول ــه برخــی از هم ــرادات جــدی ب ــرد: ای ــد ک تاکی
داریــم کــه متاســفانه در بحــث رونــق اقتصــادی عملکــرد خوبــی 
را از خــود بــه جــا نگذاشــتند. امیدواریــم دولــت یازدهــم و تیــم 
 اقتصــادی آن در جهــت رونــق اقتصــاد کشــور وارد عمــل شــوند 
ــد. نعمتــی خاطــر نشــان کــرد:  و راهــکاری جــدی را اتخــاذ کنن
درســت اســت کــه مــا بــا کاهــش نــرخ تــورم روبــه رو بوده ایــم، 
امــا هنــوز مشــکات مــردم در حیطــه رفــع مطالبــات معیشــتی 
حــل نشــده و مــردم دغدغه هــای بســیاری دارنــد؛ رونــدی کــه 
 بــدون شــک دولــت بایــد بــرای آن تصمیمــات جــدی را اتخــاذ 

کند.
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 اجالســی بــا حضــور فعــاالن اقتصــادی اروپــا و ایــران در برلیــن 
و بــه میزبانــی نشــریه Handelsblatt کــه از روزنامه هــای 
معتبــر اقتصــادی آلمــان اســت، برگــزار شــد. دکتــر ســبحانی 

مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه، در ایــن نشســت ضمــن 
ارائــه گزارشــی جامــع از جایــگاه صنعــت فــوالد ایــران در منطقه 
ــت  ــن صنع ــی ای ــعه آت ــای توس ــه برنامه ه ــان ب ــطح جه و س
ــش  ــه پرس ــه ب ــرد و در ادام ــاره ک ــه اش ــوالد مبارک ــژه ف به وی

برخــی از حاضــران پاســخ داد.

    صنعت فوالد ما وابسته به تکنولوژی خارجی نیست
وی بــا اشــاره بــه رونــد توســعه فــوالد ایــران در طــول 
ــر توصیــف  ــد بی اث ــن رون ــر ای ــم را ب ســال های گذشــته، تحری
ــته  ــا وابس ــوالد م ــت ف ــه صنع ــل اینک ــه دلی ــزود: ب ــرد و اف ک
ــول  ــا در ط ــعه م ــد توس ــت، رون ــی نیس ــوژی خارج ــه تکنول ب
ســال های تحریــم از گزنــد مصــون مانــده اســت. البتــه رفــع 
ــس خارجــی  ــه فاینان ــه دسترســی ب ــا باعــث شــد ک تحریم ه
بــرای مــا تســهیل شــود؛ زیــرا اگــر تحریــم باشــیم نمی توانیــم 
از بانک هــای خارجــی فاینانــس دریافــت کنیــم. در هــر حــال 

ــران متوقــف نخواهــد شــد. ــوالد ای ــد توســعه صنعــت ف رون
    حضور در بازار ایران

ســبحانی در پاســخ بــه ســوالی درخصــوص احتیــاط شــرکت ها 
بــرای حضــور در بــازار ایــران گفــت: ما در طول ده ســال گذشــته 
بالــغ بــر چندیــن میلیــارد دالر قــرارداد خارجــی بــا شــرکت های 
ــروم  ــان از مح ــن نش ــه ای ــم ک ــا کرده ای ــی امض ــر اروپای غی

مانــدن اروپاییــان از حضــور در بــازار ایــران دارد.
    شرکت های اروپایی بازار خود را از دست داده اند

ــع  ــتر صنای ــا بیش ــل از تحریم ه ــته و قب ــزود: در گذش وی اف
تأمیــن  اروپایــی  شــرکت های  توســط  ایــران  در  فــوالدی 
ــن  ــه دلیــل تحریم هــا ای ــدازی می شــدند؛ امــا امــروز ب و راه ان
تقاضــا از اروپــا بــه ســمت ســایر بازارهــا هدایــت شــده و در این 

میــان شــرکت های اروپایــی بــازار خــود را از دســت داده انــد.
    احتمال بازگشت تحریم ها

دکتــر بهــرام ســبحانی همچنیــن در پاســخ بــه ســوالی 

درخصــوص احتمــال بازگشــت تحریم هــا گفــت: حتــی در نبــود 
تحریم هــا هــم در قراردادهــا بندهایــی بــرای فســخ قــرارداد و 
فــورس مــاژور گنجانــده می شــود کــه ایــن بندهــا بــرای همیــن 
شــرایط خــاص در نظــر گرفتــه شــده اند. طبیعــی اســت کــه در 
برجــام هــم ماننــد هــر قــرارداد دیگــر، بندهایــی تحــت همیــن 
عنــوان گنجانــده شــده باشــد؛ امــا بایــد نیمــه پــر لیــوان را دیــد 
ــد  ــر تعهــدات خــود پایبن ــی کــه طرف هــای توافــق ب ــا زمان و ت
باشــند، بازگشــت تحریم هــا اتفاقــی بعیــد اســت.گفتنی اســت 
چنــدی پیــش نماینــدگان اس ام اس گــروپ آلمــان بازدیدی از 
شــرکت فــوالد مبارکــه داشــتند. لوتارفیشــر، ســرگروه اعزامــی 
از گــروه SMS آلمــان، در ایــن بازدیــد گفتــه بــود: طــی بازدیــد 
ــم کــه پــس از  ــد ایــن شــرکت مشــاهده کردی از خطــوط تولی
دوران ســاخت ایــن شــرکت نیــز، رونــد به روزرســانی تجهیــزات 
ادامــه یافتــه اســت؛ بــا ایــن حــال از آنجایــی کــه صنعــت فوالد 
هــر روز در حــال توســعه و پیشــرفت اســت و دائــم ورق هــای 
جدیــدی بــا کیفیت هــای متفــاوت در حــال تولیــد اســت، لــذا 
بایــد فــوالد مبارکــه نیــز همــگام بــا ســایر فوالدســازان جهــان 
ــای  ــود گام ه ــر خ ــانی کامل ت ــرای به روزرس ــش ب ــش از پی بی
بیشــتری بــردارد. بســیاری از شــرکت ها منتظــر گشــایش 
ــه  ــن رو ب ــتند، از ای ــور هس ــن دو کش ــی بی ــای ارتباط راهکاره
محــض اینکــه مســائل و مشــکالت موجــود در مباحــث 
بانکــی و پرداخت هــا بیــن دو کشــور حــل شــود، بــه یقیــن بــا 
همــکاری مدیــران و کارشناســان دو کشــور، ایــن تبــادل دانــش 
فنــی و تجهیزاتــی بــا ســهولت بیشــتری انجــام خواهــد شــد.

دکتر سبحانى، مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه:

روند توسعه صنعت فوالد ایران 
متوقف نخواهد شد

مشــاور رئیــس ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور 
ــد  ــای کار فاق ــان جوی ــد جوان ــا ۷۰ درص ــن ۶۰ ت ــت: بی گف
مهــارت هســتند و یکــی از دالیــل عــدم اشــتغال بــه کار آن هــا 
نداشــتن مهــارت اســت. مجیــد تهرانیــان بــا تاکیــد بــر اینکه 
جوانــان بایــد بــرای آمــوزش دســت کم یــک مهــارت اقــدام 

ــز  ــور ۷۰۰ مرک ــطح کش ــت: در س ــد، گف کنن
ــی  ــز خصوص ــزار مرک ــدود ۱۰ ه ــی و ح دولت
ــا نظــارت وزارت  آمــوزش فنــی و حرفــه ای ب
فعالیــت  اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار 
ــی  ــز دولت ــن مراک ــه ای ــه مجموع ــد ک می کن
ــان  ــه هنرجوی ــه را ب ــزار حرف ــی ه و خصوص
آمــوزش می دهنــد. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه 

مراکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای بــا هنرســتان ها متفــاوت 
ــوزش  ــر وزارت آم ــت نظ ــتان ها تح ــت: هنرس ــتند، گف هس
و پــروش هســتند و آموزش هــای رســمی ارائــه می دهنــد؛ 
ــا نظــارت  در حالــی کــه مراکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای ب
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــرای آمــوزش مهــارت

ــد.  ــدام می کنن ــر اق ــروی کار ماه ــین ها و نی ــت تکنس تربی
مدیــر کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان تهــران بــا اشــاره 
ــه ای  ــی و حرف ــوزش فن ــز آم ــام در مراک ــه ثبت ن ــه اینک ب
دولتــی رایــگان اســت، گفــت: اطالعــات مراکــز دولتــی و آزاد 
ــه ای وجــود دارد  ــی و حرف ــوزش فن در ســایت ســازمان آم
و متقاضیــان می تواننــد انــواع آموزش هــا 
از  را  اطالعــات  ثبت نــام و ســایر  نحــوه  و 
طریــق ایــن ســایت مطلــع شــوند. تهرانیــان 
گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه ثبت نــام در مراکــز 
ــگان  ــه ای رای ــی و حرف ــوزش فن ــی آم دولت
ــش  ــن در صــورت تقاضــای بی اســت، بنابرای
ــان  ــی از متقاضی ــورت گزینش ــه ص ــد، ب از ح
ــاس  ــر اس ــه داد: ب ــد. وی ادام ــل می آی ــه عم ــام ب ثبت ن
بــرآوردی کــه صــورت گرفتــه در ســال جــاری ۲۰۰ هــزار نفــر 
ــه ای  ــی و حرف ــوزش فن ــی آم ــی و خصوص ــز دولت در مراک
آمــوزش می بیننــد کــه مــدت ایــن آمــوزش نزدیــک بــه ۲۴ 

ــون نفر/ســاعت اســت. ایســنا میلی

عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس بــا بیــان اینکــه 
کشــاورزی ایــران ۵۰ ســال عقــب اســت، گفــت: نبایــد 
ــد  ــر از تولی ــه اگ ــرا ک ــود؛ چ ــف ش ــد متوق ــت از تولی حمای
ــن  ــر باعــث از بی ــن ام ــم، ای ــت نکنی ــدم در کشــور حمای گن
تولیــد می شــود  بــرای  موجــود  زیرســاخت های  رفتــن 

ــاس  ــویم. عب ــرف می ش ــده ص ــا واردکنن و م
ــه  ــا ب ــه در کشــور م ــان اینک ــا بی ــی زاده ب پاپ
کشــاورزان کمــک الزم نمی شــود، افــزود: در 
حالــی در ایــران حمایتــی از قشــر کشــاورزان 
قانونــی  منــع  هیچ گونــه  کــه  نمی شــود 
ــدارد.  ــود ن ــاورزان وج ــه کش ــک ب ــرای کم ب
پاپــی زاده بیــان کــرد: قیمــت تمام شــده 

محصــوالت در کشــورهای اروپایــی بــرای کشــاورزان بــا توجه 
بــه یارانه هایــی کــه دریافــت می کننــد، بســیار کمتــر اســت. 
وی ادامــه داد: ماشــینی هایی کــه بــرای بخــش کشــاورزی 
ــت؛  ــه روز اس ــود ب ــتفاده می ش ــی اس ــورهای اروپای در کش
در حالی کــه در ایــران از ماشــین های کشــاورزی (دارای 

ــار  ــود. وی اظه ــتفاده می ش ــه ۴۰ و ۵۰ اس ــوژی) ده تکنول
ــتایی  ــراد روس ــط اف ــتاها توس ــاورزی در روس ــت: کش داش
و مســن کــه امکانــات الزم را ندارنــد، انجــام می شــود. 
ــن  ــی را پایی ــرایط بازده ــن ش ــه ای ــت ک ــر داش ــد در نظ بای
ــت  ــا قیم ــر، ام ــه ارزان ت ــران از ترکی ــوخت ای ــی آورد. س م
تمام شــده محصــوالت کشــاورزی گران تــر 
اســت. پاپــی زاده بــا بیــان اینکــه دولــت 
بایــد نوســازی و مشــکالت زیرســاختی را 
برطــرف کنــد تــا هزینه هــای تولیــد در بخــش 
ــود  ــا وج ــت: ب ــد گف ــش یاب ــاورزی کاه کش
ــد از  ــی ۱۵ درص ــدم واردات ــت گن ــه قیم اینک
ــت،  ــر اس ــا پایین ت ــور م ــدی کش ــدم تولی گن
ــر  ــد ب ــا تأکی ــف شــود. وی ب ــد متوق ــت از تولی ــد حمای نبای
ــی  ــت مل ــی امنی ــای اساس ــد کااله ــث تولی ــه در بح اینک
مــورد توجــه قــرار دارد، گفــت: بــا توجــه بــه تعییــن میــزان 
نــرخ خریــد تضمینــی احتمــال تحــت شــعاع قــرار گرفتــن 

ــی ــود دارد. خبرفارس ــدم وج ــی گن خودکفای

ــی و  ــزات صنعت ــت (تجهی ــی صنع ــگاه بین الملل ــن نمایش یازدهمی
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ــت  ــزارآالت و نظاف ــی اب ــگاه تخصص ــن نمایش ــی) و دومی کارگاه
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــگاه های بین الملل ــل نمایش ــاه در مح ــا ۴ دی م ــی از ۱ ت صنعت
رســانه شــرکت  واحــد  دایــر می شــود.به گــزارش  پــل شهرســتان  در  واقــع 
ــارکت کننده از  ــن دوره ۱۴۱ مش ــان در ای ــتان اصفه ــی اس ــگاه های بین الملل نمایش
ــرقی و  ــان ش ــن و آذربایج ــوی، قزوی ــان رض ــان، خراس ــران اصفه ــتان های ته اس
ــع  ــر مرب ــوان در ۹۲۰۰ مت ــان و تای ــه، آلم ــورهای ترکی ــروش کش ــای ف نمایندگی ه
ــا آخریــن نمونــه محصــوالت و خدمــات  فضــای نمایشــگاهی گــرد هــم می آینــد ت
ــات  ــزات و خدم ــع و تجهی ــد، صنای ــط تولی ــین آالت خ ــواع ماش ــه ان ــود در زمین خ

ــی،  ــته کارگاه ــات وابس ــع و خدم ــی، صنای ــزارآالت صنعت ــی، اب ــی و کارگاه صنعت
نظافــت صنعتــی و خدمــات صنعتــی را ارائــه دهنــد. در ایــن نمایشــگاه همچنیــن 
نشــریات تخصصــی نیــز حضــور دارنــد. اختصــاص ســالن نقــش جهــان بــه صــورت 
جملــه  از  تولیــد  خــط  سی ان ســی  دســتگاه های  و  ماشــین آالت  بــه  ویــژه 
ویژگی هــای ایــن دوره اســت. ایــن نمایشــگاه در ســاعات ۱۵ تــا ۲۱ تاریــخ مذکــور 
ــه بازدیــد  آمــاده بازدیــد عالقه منــدان اســت. همچنیــن روز پنجشــنبه ۲ دی مــاه ب
ایــن  انجام شــده،  برنامه ریزی هــای  مطابــق  دارد.  اختصــاص  متخصصــان 
نمایشــگاه همچنیــن پذیــرای هیئــت تجــاری ۵۲ نفــره از کشــور مالــزی و 

بازدیدکنندگانی از شهرک های صنعتی استان اصفهان خواهد بود.

نایب رئیــس اتحادیــه گل فروشــان اصفهــان گفــت: تعرفــه گل فروشــی های اصفهــان در شــب 
یلــدا و نیــز اعیــاد مــاه ربیــع االول تــا ۴۰ درصــد افزایــش یافــت. حســین ارجمنــدی اصــل اظهار 
داشــت: قیمــت گل بــه مناســبت شــب یلــدا و اعیــاد مــاه ربیــع االول در اصفهــان تــا ۴۰ درصــد 
افزایــش یافتــه اســت. وی بیــان داشــت: امســال بــازار گل فروشــی بــا رکــود کامــل مواجــه بود؛ 
بــه طــوری کــه دو مــاه محــرم و صفــر بــا کســادی بــازار ربــه رو بودیــم و چــون حــج واجــب را 

امســال نداشــتیم، بــازار یک مــاه فــروش گل را از دســت دادیــم.
 نایب رئیــس اتحادیــه گل فروشــان اصفهــان اعــالم کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه تــوان اقتصــادی 
خانواده هــا بســیار کــم شــده اســت و گل نیــز یــک کاالی لوکــس بــه شــمار مــی رود، بــه همیــن 

دلیــل خریــد گل کمتریــن اولویــت زندگــی هــر فــردی اســت. 
در ســطح شــهر  واحــد گل فروشــی   ۳۰۰ حــال حاضــر حــدود  در  داشــت:  بیــان  وی 
اصفهــان داریــم کــه طــی چنــد ســال اخیــر، تعــداد واحدهــا در همیــن حــد مانــده 

و افزایشی نداشته است.
 ارجمنــدی اصــل درخصــوص میوه آرایــی بــه مناســبت شــب یلــدا در گل فروشــی ها نیــز بیــان 
کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه ســالی یک بــار شــب یلداســت، بنابرایــن دســت گل فروشــان بــرای 
ــم و رز،  ــس، مری ــه داد: گل نرگ ــت. وی ادام ــاز اس ــدا ب ــب یل ــالم ش ــن اق ــی و تزئی میوه آرای

ــا در شــب یلداســت. ــن گل ه پرفروش تری

ــتان  ــتای شهرس ــانی ۱۹ روس ــع آبرس ــتاهای مجتم ــار روس ــت فش اف
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������ ����

فالورجــان برطــرف خواهــد شــد. مدیــر امــور آب و فاضــالب روســتایی 
شهرســتان فالورجــان در ایــن خصــوص گفــت: بــا هــدف تأمیــن آب شــرب حــدود ۴۵ 
هــزار نفــر از روســتائیان شهرســتان فالورجــان، عملیــات اجرایــی پــروژه آبرســانی بــه 
۱۹ روســتای ایــن شهرســتان در قالــب یــک مجتمــع آبرســانی بــا مجمــوع ۳۰ کیلومتــر 

خط لوله و ۱۹ حلقه چاه، در ۲ فاز آغاز شد.
ــن  ــروژه را از مشــکالت ای ــی در محــل پ  وی کاهــش ســطح آب ســفره های زیرزمین
مجتمــع آبرســانی عنــوان کــرد و افــزود: تعــدادی از چاه هــای ایــن مجتمــع خشــک 

ــود آب شــده اند. ــا دچــار کمب شــده ی
ــی  ــه) را یکــی از روســتاهای دچــار کم آب ــرگان (روی تپ ــی روســتای ن ــی امین  رجبعل
ــتا  ــن روس ــار آب در ای ــت فش ــردن اف ــرف ک ــرای برط ــت: ب ــار داش ــرد و اظه ــام ب ن
بــا  آغــاز شــده و  ۲۰۰۰ متــر مکعبــی  عملیــات احــداث یــک مخــزن ذخیــره 
تکمیــل آن، مشــکل کمبــود آب ایــن روســتا و بعضــی مناطــق در روســتاهای 
ــرای  ــل اج ــرفت مراح ــی پیش ــد. امین ــد ش ــرف خواه ــز برط ــع نی ــن مجتم ــر ای دیگ

ــه  ــاز ب ــزن و نی ــداث مخ ــل اح ــن در مح ــتر زمی ــودن بس ــنگی ب ــم س کار را علی رغ
ــروژه  ــن پ ــرد ای ــدواری ک ــراز امی ــت و اب ــش دانس ــنگ ها را رضایت بخ ــاری در س حف
ــر  ــزار نف ــش از ۹۰ ه ــا بی ــان ب ــتان فالورج ــد. شهرس ــرداری برس ــه بهره ب ــه زودی ب ب
ــده  ــع ش ــان واق ــتان اصفه ــی اس ــوب غرب ــتا در جن ــتایی و ۵۶ روس ــت روس جمعی

است.

نمایشگاه صنعت به دور یازدهم رسید

افزایش ۴۰ درصدی تعرفه گل فروشی های اصفهان

رفع افت فشار آب شرب شبکه آبرسانی روستاهای فالورجان
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پوشاک گران نشده و نمی شود
ــدگان  ــه تولیدکنن ــس اتحادی رئی
و فروشــندگان پوشــاک تأثیــر 
بــازار  بــر  ارز  نــرخ  افزایــش 
ــح  ــریح و تصری ــاک را تش پوش
کــرد: اگــر قیمــت ارز بیشــتر هــم 
بشــود، بــا توجــه بــه رکــودی کــه 
ــت ــم اس ــاک حاک ــازار پوش در ب
ــری  ــا تاثی ــت قیمت ه ــه در وضعی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد ب بعی
داشــته باشــد. ابوالقاســم شــیرازی اظهــار کــرد: وضعیــت رکــود 
بــه قــدری در بــازار پوشــاک عمیــق اســت کــه نوســان قیمــت 
ــه  ــر آنک ــود؛ مگ ــا ش ــش قیمت ه ــث افزای ــد باع ارز نمی توان
ــود  ــد مــردم بیشــتر شــود و افزایــش تقاضــا، رک ــدرت خری ق

را کاهش دهد. ایسنا

عوارض فروش برق گران شد
معــاون وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه افزایــش نــرخ عــوارض فروش 
ــرای  ــاعت ب ــوات س ــر کیل ــه ازای ه ــان ب ــه ۵ توم ــرق از ۳ ب ب
ــی ــل حقوق ــل مراح ــا تکمی ــه زودی ب ــرد: ب ــالم ک ــال ۹۶ اع س
ــت بازمی گــردد. علیرضــا  ــه دول ــاب قــدس ب ــا و مه ســهام مپن
آب  ویژگی هــای  تشــریح  در  خبــری  نشســتی  در  دائمــی 
و برقــی الیحــه برنامــه ششــم توســعه گفــت: افزایش مشــارکت 
ــی از  ــرق، یک ــای آب و ب ــرای طرح ه ــی در اج ــش خصوص بخ
ــد  ــا تاکی اولویت هــای برنامــه ششــم توســعه اســت. دائمــی ب
ــوالت  ــد از محص ــش از ۳۰ درص ــر بی ــال حاض ــه در ح ــر اینک ب
کشــاورزی مــا از مزرعــه تــا ســفره مــردم هــدر مــی رود و ایــن 
مســئله باعــث هدررفــت بیــش از ۲۵ میلیــارد متــر مکعــب آب 
ــه  ــه برنام ــاده ۱۲ الیح ــرد: در م ــن ک ــود، تبیی ــور می ش در کش
ششــم بــر بحــث بــرق دار کــردن چاه هــای کشــاورزی و نصــب 
کنتورهــای هوشــمند تأکیــد و مقــرر شــده حــدود ۱۰ درصــد از 
ورودی صنــدوق توســعه ملــی بــرای اجــرای مدیریــت بهــره وری 
آب از جملــه همیــن نصــب کنتورهــای هوشــمند یــا بازچرخانــی 

ــص داده شــود. آب و ... تخصی

قرارداد با بویینگ، قطعی است
ــد  ــد ۸۰ فرون ــت: خری ــازی گف ــر راه و شهرس ــام وزری قائم مق
ــه امضــا  هواپیمــا از بویینــگ در قالــب یــک قــرارداد قطعــی ب
رســیده و یــک توافق نامــه یــا تفاهم نامــه نیســت. اصغــر 
فخریــه کاشــان دربــاره ابهاماتــی کــه دربــاره اســناد مبادله شــده 
میــان مقامــات ایرانــی و مســئوالن بویینــگ وجــود دارد، 
افــزود: خریــد هواپیمــا از شــرکت بویینــگ قــراردادی قطعــی و 
الــزام آور اســت و طرفیــن بــه اجــرای مفــاد ایــن قــرارداد متعهد 
ــت  ــرای دریاف ــگ ب ــرکت بویین ــر از ش ــه ایران ای ــده اند. البت ش
تأییــد مراجــع قانونــی، مهلتــی ۳۰ روزه دریافــت کــرده و ایــن 

ــا شــرطی اســت کــه در ایــن قــرارداد وجــود دارد. تنه

اولویت ما، احیای زاینده رود است
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اســت  صباحــی  چنــد 
ابــداع  در  اصفهــان  کــه 
ــش  ــرای کاه ــی ب راه حل های
آلودگــی در شــهر پیشــتاز 

اســت.  شــده 
پــس از یکشــنبه های بــا اتوبــوس، سه شــنبه های 
ــن  ــه جشــنواره «م ــت ب ــار نوب ــن ب ــدون خــودرو، ای ب
هــم  بــار  ایــن  رســید کــه  دوچرخــه»  مدرســه، 
گمــارده  همــت  اصفهانــی  مســئوالن  و  اصفهــان 

و به نحو احسن آن را اجرا کردند. 
 اختتامیــه ایــن جشــنواره میزبــان ســرکار خانــم 
ابتــکار، معــاون ریاســت جمهــوری در محیــط زیســت
هــم بــود. میزبانــی ای کــه بــه شایســتگی انجــام شــد 
ــکار) در  ــم ابت ــرکار خان ــا (س ــروس اصفهانی ه ــا ع ت
ایــن مهمانــی و در اصفهــان زیبــا بهــره کافــی را ببرنــد 
تــا جایــی کــه لــوح تقدیــر حفاظــت از محیــط زیســت 
ــم  ــان تقدی ــه ایش ــان ب ــردم اصفه ــام م ــرف تم از ط
ــکار  ــر ابت ــا حضــور دکت ــه ب ــن جشــنواره ک شــد. در ای
اهمیــت دو چنــدان گرفتــه بــود تنهــا تمنــای میزبــان 
ــاالب  ــده رود و ت ــه زاین ــه رودخان ــات ب ــدن حی برگردان
ــهل آبادی  ــای س ــه آق ــی ک ــا جای ــود. ت ــی ب گاوخون
رئیــس اتــاق بازرگانــی در ایــن جلســه گفــت: اولویــت 
ــه  ــت، بلک ــان نیس ــردم اصفه ــواری م ــا دوچرخه س م
ــا  ــزی ب ــت مرک ــرا دول ــت؛. چ ــده رود اس ــای زاین احی

ــر کــرده اســت.  ــان قه اصفه
در حاشــیه ایــن جشــنواره، چندیــن نفــر از کشــاورزان 
ــراض  ــان اعت ــت آب اصفه ــه وضعی ــز ب ــی نی اصفهان
ــا  ــواب آن ه ــکار در ج ــم ابت ــرکار خان ــه س ــتند ک داش
چنیــن گفــت: ایــن مشــکل تنهــا بــرای شــما نیســت؛ 
ــت  ــه و دول ــه کشــور را گرفت ــان هم مشــکل آب، گریب
ــه تنهایــی کاری از پیــش نمی بــرد. هرچنــد اولویــت  ب
مهــم دولــت یازدهــم آب اســت، ولــی تنهــا زاینــده رود 
نیســت که خشــک شــده؛ فاجعــه بیشــتر از زاینــده رود 
ــچ  ــده، هی ــه ســر شــهر شــما آم ــی ک شماســت. بالی
ــکل  ــن مش ــدارد. ای ــی ن ــکالت قومیت ــه مش ــی ب ربط
ــد  ــود. بای ــل می ش ــما ح ــود ش ــت خ ــه دس ــا ب تنه

صرفه جویــی کــرد. 
در پایــان ایــن جشــنواره از لوگــوی کمپیــن پیشــگیری 
ــاورزان  ــا کش ــد. ام ــی ش ــز رونمای ــذا نی ــراف غ از اس
ــته  ــکار نتوانس ــم ابت ــای خان ــه صحبت ه ــی ک و مردم
بــود درد زمین هــای الیــزرع آن هــا، بیــکاری و بیمــاری 
جوانانشــان بــر اثــر خشــکی زاینــده رود و تــاالب 
گاوخونــی را از یــاد آن هــا ببــرد، ســعی در صحبــت بــا 

ــد. ــه مان ــه بی نتیج ــتند ک ــکار را داش ــر ابت دکت

کشاورزی ایران، ۵۰ سال عقب است۷۰ درصد جوانان بیکار، فاقد مهارت هستند

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد فالورجان

آگهى مناقصه و مزایده
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان در نظر دارد موارد ذیل:

مناقصه: ۱- امور خدمات نظافتی ۲- سرویس و نگهداری تاسیسات 
مزایده: اجاره محل تاکسی سرویس را از طریق شرکت ها و افراد واجد شرایط واگذار نماید. 
لذا از عالقمندان دعوت می شود با در دست داشتن معرفی نامه و بازدید از محل و واریز فیش 
بانکی به مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال به شماره سیبا ۰۱۰۸۶۸۳۲۳۹۰۰۲ به نام دانشگاه آزاد  اسالمی واحد 
فالورجان (مستقال برای هر مورد) تا ۱۰ روز پس از انتشار آگهی به امور اداری دانشگاه مراجعه 

نمایند.
ضمنا دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد.

شماره تماس: ۰۳۱۳۷۴۳۴۰۸۱
www.iaufala.ac.ir آدرس: فالورجان - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان

آگهی مزایده عمومی (نوبت اول)

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در نظر دارد به استناد بند ب ماده ۴۳ و ماده ۵ قانون 
الحاق (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مجتمع فرهنگی و هنری استاد فرشچیان را واقع 
در ابتدای خیابان توحید شمالی، شامل تاالر و غرفه های نمایشگاهی با ۱۱ هزار متر مربع زیربنا از طریق 
مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به صورت استیجاری به مدت یکسال واگذار نماید.

شرایط واگذاری:
الف: متقاضیان شرکت در مزایده می توانند ضمن بازدید از محل جهت دریافت اسناد و مدارک و اطالع از 
چگونگی و نحوه واگذاری از تاریخ انتشار روزنامه به مدت چهار روز کاری از ساعت ۹ لغایت ۱۲ به محل 

اداره کل مراجعه و یا با شماره تماس ۳۶۳۰۲۷۸۱ تماس حاصل نمایند.
ب: هزینه مزایده و نظریه کارشناسی از برنده مزایده اخذ می گردد.

ج: متقاضیان می بایست ۵٪ از مبلغ را (۲۵۰ میلیون ریال) جهت ضمانت نامه فرایند ارجاع کار به صورت 
ضمانت نامه بانکی و یا نقدا به شماره حساب ۲۱۷۲۶۱۰۲۰۴۰۰۰ بانک ملی مرکزی واریز نماید.

د: تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده ۹۵/۱۰/۸ خواهد بود.

آگهی مناقصه
(نوبت اول)

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد تکمیل ساختمان اجتماعات گلزار شهداء فوالدشهر را از 
طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت 
آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ ۹۵/۱۰/۱۱ به واحد امور قراردادهای 

شهرداری مراجعه نمایند.
عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

چاپ دوم

۹۷۷۸م الف
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حتما بخوانید!
تسهیالت شهرداری اصفهان بر احیای...

رئیــس ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت گفــت: در 
اعتبــارات محیــط زیســتی ســال ۹۶، بودجــه جالــب توجهــی 
بــرای احیــای تاالب هــای کشــور در نظــر گرفتــه شــده 
اســت. معصومــه ابتــکار در کارگــروه مشــترک احیــای تــاالب 
بین المللــی گاوخونــی و مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار 

اســتان اصفهــان کــه در اســتانداری اصفهــان برگــزار شــد، بــا 
 اشــاره بــه ظرفیت هــای زیــاد اصفهــان در عرصــه گردشــگری
ــه  ــا توج ــتان ب ــن اس ــا در ای ــود ریزگرده ــت: وج ــار داش اظه
ــکالت  ــن مش ــی از اصلی تری ــتان، یک ــت اس ــن قابلی ــه ای ب
اصفهــان بــه شــمار مــی رود. وی ادامــه داد: در شــرایط کنونــی 

 اســتان های خراســان، کرمــان، یــزد، فــارس و سیســتان 
و بلوچســتان نیــز بــا ایــن پدیــده مواجــه هســتند و بایــد بــه 
کانــون ایــن ریزگردهــا، یعنــی عــراق و عربســتان نیــز توجــه 

داشــت.
    اعتبارات محیط زیستی سال ۹۶

رئیــس ســازمان حفاظــت از محیط زیســت بــا بیــان اینکه در 
اعتبــارات محیــط زیســتی ســال ۹۶، بودجــه جالــب توجهــی 
بــرای احیــای تاالب هــای کشــور در نظــر گرفتــه شــده، 
افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه خشــک شــدن تاالب هــا از جملــه 
منابــع انتشــار ریزگردهــا بــه شــمار مــی رود، باید بــرای احیای 
ایــن بخــش نیــز چاره اندیشــی شــود. وی اجرایی شــدن 
مصوبــات شــورای عالــی آب را از جملــه راهکارهــای احیــای 
ــز  ــوی مصــرف و نی ــت الگ ــزود: رعای ــا دانســت و اف تاالب ه
ــز در ایــن راســتا، راهگشاســت.  همــکاری بیــن ســازمانی نی
ــت  ــه طبیع ــت اندازی ها ب ــی دس ــه بعض ــاره ب ــا اش ــکار ب ابت
ــت محیطی  ــائل زیس ــروز مس ــکالت در ب ــن مش ــر ای و تأثی
ــت  ــت را گرف ــان طبیع ــیره ج ــوان ش ــت: نمی ت ــار داش  اظه
ــزود: در شــرایطی  ــار بخشــندگی از آن داشــت. وی اف و انتظ
کــه حق آبــه تاالب هــا داده نمی شــود، چگونــه می تــوان 

ــند؟ ــاری باش ــا ج ــت رودخانه ه ــار داش انتظ
    خشکسالی

ابتــکار بــا اشــاره بــه اینکــه تغییــر اقلیــم و شــرایط نه چنــدان 
ــران  ــالی در ای ــده خشکس ــث ش ــی باع ــاعد آب و هوای  مس

و بســیاری از کشــورهای جهــان بــه یــک بحــران تبدیــل شــود 
گفــت: محیــط زیســت در یکصــد ســال گذشــته بــه شــدت 
ــه  ــر را ب ــئله بش ــن مس ــون جدی تری ــده و اکن ــب ش تخری
وجــود آورده اســت. وی بــا تاکیــد بر اینکــه در شــرایط اقلیمی 
و خشکســالی ایــران، بــه اصــالح الگــوی کشــت نیازمندیــم، 
افــزود: دو بخــش صنعــت و کشــاورزی در حــال حاضــر ۸۵ 
درصــد منابــع آبــی کشــور را بــه خــود اختصــاص داده انــد کــه 
بایــد ایــن رونــد اصــالح شــود. ابتــکار سیاســت های ابالغــی 
 از ســوی رهبــر معظــم انقــالب بــا محوریــت محیــط زیســت 
بــا رویکردهــای جهانــی و توافــق پاریــس  را هم راســتا 
دانســت و افــزود: دولــت روحانــی نیــز خــود را دولتــی محیط 

زیســتی و حافــظ آن می دانــد.
    احیای تاالب ها

ــا در حــل بخشــی  ــش تاالب ه ــر نق ــاره ب ــد دوب ــا تاکی وی ب
ــای  ــرد: احی ــح ک ــط زیســتی کشــور تصری از مشــکالت محی
هورالعظیــم بختــگان،  جازموریــان،  نظیــر   تاالب هایــی 
گاوخونــی و ارومیــه نیازمنــد تعامــل همــه ســازمان های 
ــرد  ــار ریزگ ــای انتش ــزود: کانون ه ــکار اف ــت. ابت ــط اس مرتب
ــرای  ــد ب ــئله می توان ــن مس ــت و ای ــتان نیس ــک اس ــژه ی وی
همــه اســتان ها و شــهرهای کشــور معضــل جــدی بــه وجــود 
ــه ای  ــای مقابل ــی طرح ه ــرای بعض ــان از اج آورد. وی در پای
ــزرگ  ــتان های ب ــا در اس ــده ریزگرده ــا پدی ــارزه ب ــرای مب ب

ــر داد. خب

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست عنوان کرد:

وجود ریزگردها، اصلی ترین مشکل اصفهان

 نقش روابط عمومی های استان یزد 

در مدیریت بحران
ــش  ــی »نق ــرح تحقیق ــج ط نتای
روابــط عمومی هــای اســتان یــزد 
در مدیریــت بحــران« کــه توســط 
»امیــر ترقی نــژاد«، پژوهشــگر 
حــوزه علــوم ارتباطــات اجتماعــی 
انجــام شــده، نشــان می دهــد 
کــه 4۸.۵ درصــد شــرکت کنندگان 
معتقدنــد نهادهــای مســئول در موقــع بحــران از راهبــرد توجیــه 
ــرکت کنندگان  ــد ش ــن 4۹.2 درص ــد و همچنی ــتفاده می کنن اس
ــوارد بحــران  ــی در م ــد مــدل ارتباطــی افق در پژوهــش معتقدن
ــرد بیشــتری دارد. ۵0 درصــد شــرکت کنندگان در پژوهــش  کارب
ــروری  ــران ض ــگام بح ــه هن ــری در مرحل ــدام خب ــد اق معتقدن
اســت و در همیــن راســتا نیــز ۵1.۵ درصــد شــرکت کنندگان در 
پژوهــش عمده تریــن وظیفــه روابــط عمومــی در وضعیــت 
ــی  ــای ارتباط ــق کانال ه ــع از طری ــانی به موق ــران را اطالع رس بح
می داننــد و 42.3 درصــد هــم معتقدنــد موفق تریــن کانــال 
ارتباطــی، اطالع رســانی از طریــق رادیــو و تلویزیــون اســت. البتــه 
ــه  ــتند ک ــاور هس ــن ب ــر ای ــز ب ــرکت کنندگان نی ــد ش 3۹.2 درص
محورهــای اصلــی فعالیــت خبــری در هنــگام بــروز بحــران، باید 
ــن  ــای ای ــاس یافته ه ــر اس ــن ب ــد. همچنی ــایعه زدایی باش ش
پژوهــش ۵1.۵ درصــد شــرکت کنندگان، مهم تریــن شــیوه 
تهیــه و پــردازش اطالعــات را گــردآوری اطالعــات خبری و ســایر 

گزارش ها از رسانه ها می دانند.

 برگزاری کارگاه های آموزشی 

پیشگیری از ایدز در اصفهان
بــه همــت کارشناســان معاونــت پیشــگیری بهزیســتی اســتان 
اصفهــان، کارگاه هــای آموزشــی جداگانــه  بــا عنــوان »پیشــگیری 
از ایــدز )HIV(«، بــا حضــور مجتبــی ناجــی، معــاون پیشــگیری 
بهزیســتی اســتان اصفهــان، ویــژه دو گــروه 34 نفره کارشناســان 
ــالمت روان  ــای س ــر پایگاه ه ــتان ها و 2۸ نف ــگیری شهرس  پیش
و همیــاران بهزیســتی اســتان اصفهــان در ســالن مجتمــع هفتــم 
 تیــر برگــزار شــد. هــدف از برگــزاری ایــن کارگاه هــای آموزشــی 
انتقــال  نیــروی تخصصــی دربــاره  تربیــت  اطالع رســانی و 
اطالعــات صحیــح بــه منظــور کاهــش برچســب زنی و تبعیــض 
ــر  ــود. دکت ــه ب ــوم جامع ــه عم ــراد دارای +HIV ب ــه اف نســبت ب
ــتان  ــتی اس ــگیری بهزیس ــناس پیش ــی، کارش ــلطان الکتاب س
ایــن کارگاه هــای آموزشــی  بــه عنــوان مــدرس  اصفهــان، 
 HIV تشــخیص  نحــوه  و  موضــوع  اهمیــت   درخصــوص 
 شــناخت بیمــاری ایــدز، نحــوه آمــوزش انگیزشــی بــه مخاطبــان 
و توصیه هــای انجــام تســت داوطلبانــه جهــت حاضــران ســخن 
ــی  ــای آموزش ــن کارگاه ه ــیه ای ــت در حاش ــی اس ــت. گفتن گف
ــزار شــد. ــدز و HIV برگ ــه پیشــگیری از ای نمایشــگاهی در زمین

اخبار کوتاه

مقابله با حاشیه نشینی در کرمان
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــس ش رئی
نظارتــی  تقویــت  از  کرمــان 
ــه  ــرای مقابل ــان ب شــهرداری کرم
داد.  خبــر  حاشیه نشــینی  بــا 
علی اکبــر مشــرفی در نشســت 
عمومــی شــورای اســالمی شــهر 
کرمــان بــا اشــاره بــه اضافــه 
شــدن چنــد خــودروی پیــکاپ بــه سیســتم نظارتــی شــهرداری 
کرمــان گفــت: بــا افزایش قــدرت سیســتم نظارتی شــهرداری از 
ــورت  ــه  ص ــهر ب ــدن ش ــزرگ ش ــه و ب ــازهای بی روی ساخت وس
ــا بیــان اینکــه قــرار  غیرمجــاز جلوگیــری می شــود. مشــرفی ب
ــرعِت  ــاره س ــم درب ــئوالن خات ــه مس ــه گفت ــه ب ــا توج ــود ب ب
ســاخت ســگمنتال ها، تــا اول دی مــاه ۸ ســگمنتاِل پــل 
ولی عصــر )عجــل( نصــب شــود، گفــت: بــه نظــر می رســد بــر 
تقاطــع  ســگمنتال های  شــده،  داده  کــه  قولــی  اســاس 
ــه  ــزود: ب ــود. وی اف ــب نش ــع نص ــم به موق ــطح خات غیرهمس
نظــر نمی رســد زیرگــذر آزادی هــم تــا پایــان امســال بــه 
ــا  ــم ت ــروژه ه ــن پ ــود ای ــرار ب ــد ق ــد؛ هرچن ــرداری برس بهره ب
رئیــس  لــری،  زهــرا  ادامــه  در  افتتــاح شــود.  بهمن مــاه 
ــل  ــان، تکمی ــهر کرم ــورای ش ــهری ش ــات ش ــیون خدم کمیس
پروژه هــای در دســت ســاخت از جملــه پــل ســیدی را ضــروری 
دانســت و گفــت: بایــد تــالش کنیــم تــا پــل ســیدی حداکثــر تــا 
رؤیــا  برســد.  بهره بــرداری  بــه  از شــورا  دوره  ایــن  پایــان 
ــر  ــز ب ــی، نی ــی و آی ت ــیون فرهنگ ــس کمیس ــی، رئی دیوان بیگ
تکمیــل پــل ســیدی تأکیــد کــرد. فتــح هللا مؤیــدی، نائب رئیــس 
شــورا، نیــز بــا بیــان اینکــه تکمیــل پــل ســیدی بایــد اولویــت 
ــد  ــل ســیدی بای ــرد: پ ــد ک اول شــورا و شــهرداری باشــد تأکی

هرچه سریع تر به پایان برسد.

 مدارس اصفهان به پارکینگ دوچرخه 

مجهز می شوند
محمدحســن قائدی هــا، مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــتفاده  ــج اس ــرای تروی ــرورش ب ــوزش و پ ــت: آم ــان، گف اصفه
رکــن  و دو  نکــرده  از هیــچ تالشــی فروگــذار  از دوچرخــه 
ــوزش  ــت آم ــرد. نخس ــد ک ــال خواه ــه دنب ــی را بی وقف اساس
ــپس  ــوزان و س ــان دانش آم ــه می ــتفاده از دوچرخ ــگ اس فرهن
مــدارس.  در  دوچرخــه  امــن  پارکینگ هــای  فراهم کــردن 
ــارک  ــرای پ ــی ب ــدارس، مکان ــی م ــتا در تمام ــن راس در همی
ــا  ــوزان ب ــا دانش آم ــد ت ــد ش ــم خواه ــه فراه ــردن دوچرخ ک
را پــارک کننــد.  بتواننــد دوچرخه هایشــان  خیــال آســوده 
ــود مســیرهای مناســب دوچرخــه گفــت:  ــه نب ــا اشــاره ب وی ب
ــرای  ــژه ب ــه، به وی ــن دوچرخ ــن و ایم ــیرهای ام ــداث مس اح
ســازمان های  دیگــر  و  شــهرداری  وظیفــه  دانش آمــوزان، 

ــت.  ــه اس مربوط

اخبار کوتاه

ــهرداری  ــازی ش ــازی و بهس ــازمان نوس ــل س ــر عام مدی
 اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه همــه نقــاط فرســوده شــهر
ارزشــمند هســتند، گفــت: در حــال حاضــر تســهیالت 
ــر نقــاط فرســوده تاریخــی متمرکــز  شــهرداری اصفهــان ب
ــت  ــا وضعی ــاط ب ــری در ارتب ــین جعف ــت. حس ــده اس ش

ــار  ــان اظه ــهر اصفه ــوده در ش ــت فرس باف
اصفهــان 4۵00 هکتــار  در شــهر  کــرد: 
بافــت فرســوده در کمیســیون مــاده ۵ بــه 
ــار  ــا فقــط 2200 هکت ــب رســیده؛ ام تصوی
ــاری  ــی معم ــب شــورای عال ــه تصوی آن ب

ــت.  ــیده اس ــران رس ای
مشــمول  هکتــار   2200 وی  بــه گفتــه 

شــهرداری  هــم  می شــود کــه  قانونــی  حمایت هــای 
تخفیفــات دریافــت عــوارض را بــرای ایــن مناطــق در نظــر 
ــه  ــب وام ب ــهیالتی را در قال ــت تس ــم دول ــرد و ه می گی
ــازی  ــازمان نوس ــل س ــر عام ــردازد. مدی ــاکنان آن می پ  س
 و بهســازی شــهرداری اصفهــان، 1۵00 هکتــار از 2200  هکتار

ــد  ــوان و تاکی ــی عن ــوده تاریخ ــت فرس ــوان باف ــه عن را ب
ــه در  ــداری دارد ک ــظ و نگه ــق ارزش حف ــن مناط ــرد: ای ک
بعضــی مواقــع بایــد نوســازی شــوند. جعفــری بــا تاکیــد 
بــر اینکــه همــه نقــاط بافــت فرســوده ارزشــمند هســتند، 
گفــت: در حــال حاضــر تســهیالت شــهرداری اصفهــان بــر 
نقــاط فرســوده تاریخــی متمرکــز شــده اســت. 
وی بهســازی و نوســازی بخشــی از بافــت 
ــت های  ــاس سیاس ــر اس ــهر را ب ــوده ش فرس
ــم  ــام معظ ــوی مق ــی از س ــام ابالغ ــی نظ کل
ــر  ــی ب ــادآور شــد: قوانین ــری دانســت و ی رهب
همیــن اســاس در مجلــس شــورای اســالمی 
شــهرداری ها  و  دولــت  و  شــده   مصــوب 
را مکلــف بــه حمایت هــای قانونــی از ایــن بافت هــا 
ــل ســازمان نوســازی  ــر عام ــه مدی ــه گفت ــرده اســت. ب ک
ــه  ــن ب ــن قوانی ــه ای ــان البت ــهرداری اصفه ــازی ش و بهس
ــرای  ــی ب ــزم مل ــک ع ــده و ی ــق نش ــل محق ــورت کام ص

ــا ــت. ایمن ــرای آن الزم اس اج

تسهیالت شهرداری اصفهان بر احیای بافت فرسوده متمرکز است
ــی  ــای جذب ــت: چاه ه ــهرکرد گف ــتان ش ــدار شهرس فرمان
ــت  ــای دش ــتای احی ــاران در راس ــع آوری آب ب ــرای جم ب

ــد.  ــد ش ــاد خواه ــهرکرد ایج ش
حمیــد ملک پــور در کارگــروه احیــای دشــت شــهرکرد 
ــمت  ــه س ــت آب ب ــای هدای ــاد کانال ه ــه ایج ــاره ب ــا اش ب

دشــت شــهرکرد اظهــار کــرد: می تــوان 
ــای  ــده ای از آب ه ــش عم ــت بخ ــا هدای ب
ــه ســمت دشــت  ــا ب ســطحی و روان آب ه
ــای دشــت را فراهــم  ــه احی شــهرکرد، زمین

ــرد.  ک
ایجــاد  ضــرورت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
چاه هــای جذبــی بــرای احیــای دشــت 

شــهرکرد افــزود: چاه هــای جذبــی توســط شــهرداری 
 و شــورای شــهر شــهرکرد بــرای جمــع آوری آب بــاران 
ــن  ــه در مســیر ای ــه البت ــا احــدث می شــود ک و روان آب ه

ــود. ــب ش ــز نص ــغال گیر نی ــد آش ــا، بای چاه ه
ــی  ــه مکان یاب ــاره ب ــا اش ــهرکرد ب ــتان ش ــدار شهرس  فرمان

ــی  ــای جذب ــرد: چاه ه ــان ک ــی، بی ــای جذب ــاد چاه ه ایج
بایــد در مناطقــی کــه آب راه هــا وجــود دارد، ایجــاد شــود کــه 
آب راه هــا معمــوال در مرکــز و جنــوب شــهرکرد قــرار دارنــد.
ــا  ــهرکرد ب ــرب ش ــن آب ش ــه تأمی ــاره ب ــا اش ــور ب  ملک پ
اســتفاده از آب 44 چــاه در جنــوب شــهرکرد و آب کوهرنــگ 
ــی  ــای جذب ــاد چاه ه ــرد: ایج ــان ک خاطرنش
فراهــم  را  دشــت  احیــای  زمینــه  نه تنهــا 
ــا  ــن چاه ه ــاز ای ــورد نی ــه آب م ــد، بلک  می کن
را نیــز فراهــم می کنــد. وی بــا اشــاره بــه 
ــای  ــع در انته ــت آب واق ــال هدای ــاد کان ایج
ــان فارابــی تصریــح  میــدان کوهرنــگ و خیاب
کــرد: ایــن کانال هــا در جنــوب شــهر از ســوی 

ــده اند.  ــداث ش ــهر اح ــورای ش ــهرداری و ش ش
فرمانــدار شهرســتان شــهرکرد بیــان کــرد: بــا احــداث ایــن 
کانال هــا، حجــم جالــب  توجهــی از آب هــای روان کــه 
ــن  ــا اســتفاده از ای ــوب ســرازیر می شــود ب ــه ســمت جن ب
ــه ســمت دشــت شــهرکرد هدایــت می شــوند. کانال هــا، ب

در شهر

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسناد وامالک استان اصفهان

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

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

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

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

فاصله 1۵ روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 

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

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

به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

شماره  اصالحی  رای  و    ۹۵/۸/۸ مورخ  شماره13۹۵۶0302013000۶7۶  رای  1-برابر 

13۹۵۶0302013000727-۹۵/۸/1۹   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

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

در یک باب خانه به مساحت 221.10 مترمربع پالک4۸0 فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از 

پالک 2 فرعی از 231 اصلی  واقع در فریدونشهر،وحدت آباد،خیابان معلم ،بن بست شفق  خریداری 

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

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    ۹۵/۸/1۹-13۹۵۶030201300072۵ شماره  رای  2-برابر 

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

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

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

ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت ۹74/۹0   مترمربع پالک 4۵ فرعی از 227 اصلی مفروز و 

مجزی شده از پالک 1 فرعی از 227اصلی واقع در فریدونشهر، روستای دهسور  خریداری مع الواسطه  

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

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره۹۵/۸/1۹-13۹۵۶030201300072۶   رای  3-برابر 

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

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای وحید نامداری فرزند حسن بشماره شناسنامه 30۹ 

به مساحت 1۹0.30 مترمربع پالک ۵0۶  باب مغازه،فوقانی مسکونی   در یک  فریدونشهر  از  صادره 

فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک2 فرعی از 231 اصلی  واقع درفریدونشهر،وحدت 

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

محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات     ۹۵/۸/2۶-13۹۵۶03020130007۵2 رای شماره  4-برابر 

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

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

۹0۸ صادره از نجف آباد در چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 174.20 

از 237 اصلی  از پالک321 فرعی  از 237 اصلی مفروز و مجزی شده  مترمربع پالک24۹7 فرعی 

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

محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات     ۹۵/۸/2۶-13۹۵۶03020130007۵1 شماره  رای  ۵-برابر 

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

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

1۵1 صادره از فریدونشهر در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 174.20 

مترمربع پالک 24۹7 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 321 فرعی از 237 اصلی  

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

محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  رای شماره ۹۵/۸/2۶-13۹۵۶03020130007۵4    ۶-برابر 

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

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

12۵4۹ صادره از تهران در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت ۵0۸.۵0 مترمربع 

پالک 4۶ فرعی از 227 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک1 فرعی از 227اصلی واقع در فریدونشهر 

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

محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  هیات  رای شماره ۹۵/۸/2۶-13۹۵۶03020130007۵3    7-برابر 

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

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا رحیمی فرزند علی فتح بشماره شناسنامه 10۸۵ 

صادره از تهران در دودانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۵0۸.۵0 مترمربع پالک4۶ 

فرعی از 227 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک1 فرعی از227اصلی  واقع در فریدونشهر،روستای 

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

است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره۹۵/۸/2۵-13۹۵۶030201300074۹   رای  ۸-برابر 

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

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود رحیمی فرزند علی فتح بشماره شناسنامه 1۶۵۸ 

صادره از تهران در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۵0۸.۵0 مترمربع پالک 4۶ 

فرعی از 227 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 227اصلی  واقع در فریدونشهر ، روستای 

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

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره۹۵/۸/2۵-13۹۵۶030201300074۸    رای  ۹-برابر 

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

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

صادره از فریدونشهر در دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 1۸7.70 مترمربع 

در  واقع  اصلی   از23۸  فرعی  پالک1  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   23۸ از  فرعی   2۶4۶ پالک 

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

مقدسی  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات     ۹۵/۸/27-13۹۵۶03020130007۶0 شماره  رای  10-برابر 

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

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید اصالنی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه ۵7 

صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 21۸.۸0 مترمربع پالک 2732 فرعی از 23۸ اصلی 

مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 23۸ اصلی واقع در فریدونشهر  خریداری مع الواسطه  از 

مالک رسمی آقای مرتضی اصالنی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    ۹۵/۹/1-13۹۵۶03020130007۸3 شماره  رای  11-برابر 

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

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

۶2 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 171.40 مترمربع پالک 2733 فرعی از 23۸ 

اصلی مفروز و مجزی شده از پالک1فرعی از 23۸ اصلی  واقع در فریدونشهر،خیابان شریعتی ،کوچه 

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

فضل اله خوچیانی  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره۹۵/۸/2۹-13۹۵۶03020130007۸0    رای  12-برابر 

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

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

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

ششدانگ یک باب  ساختمان  به مساحت 3۶2.۵0 مترمربع پالک20 فرعی از 2۶۸ اصلی مفروز و 

مجزی شده از پالک2۶۸ اصلی واقع در فریدونشهر، روستای اسالم آباد  خریداری از مالکین  رسمی 

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

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات     ۹۵/۸/2۶-13۹۵۶03020130007۵۸ شماره  رای  13-برابر 

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

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

مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   14۵ شناسنامه  بشماره  حسین  علی  فرزند 

1فرعی  پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   23۸ از  فرعی   2731 پالک  مترمربع   172.70

مالکین  از  خریداری  حسینی  شهید  ،کوچه  شریعتی  ،خیابن  فریدونشهر  در  واقع  اصلی    23۸ از 

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

است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات     ۹۵/۹/3-13۹۵۶03020130007۹3 شماره  رای  14-برابر 

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

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

شناسنامه 112002۵3۵4 صادره از داران در یک باب مغازه ،فوقانی مسکونی  به مساحت 142.۵0 مترمربع 

پالک 24۹ فرعی از 230 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۶۶ فرعی از230 اصلی واقع درفریدونشهر 

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

 است.

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

 شد.

تاریخ انتشار نوبت اول :  دوشنبه ۹۵/۹/1۵

تاریخ انتشار نوبت دوم :سه شنبه ۹۵/۹/30 

محسن مقصودی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

م الف۹۵/1۵۹ 

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 1۶  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 1۵ 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 13۹4۶030201۸00۵۸7۸ کالسه پرونده 13۹211440201۸000۹42 آقای مجید نجیمی 

فرزند رضا بشماره شناسنامه ۹۹۶ صادره از دولت آباد   نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  

17۶ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 4۵  اصلی واقع در  خورزوق  بخش 1۶ ثبت اصفهان 

خریداری از مالک رسمی خانم صغری شاه محمدی

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۵/0۹/1۵

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۵/0۹/30

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/0۵/۸4۵/الف/م به تاریخ ۹۵/0۹/0۹

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
نظر به اینکه تجدید نظر خواه احمد مرادی فرزند یعقوب به تجدید نظر خواندهی 1- امیر موتمنی 

فرزند جواد 2- فریبرز فرودستان فرزند سیف 3- مریم قره بابا یی فرزند اله هرسه مجهول المکان 

در مورخه نسبت به دادنامه شماره ۹۵0۹۹737۵1400474-2۵/0۵/13۹۵ صادره از شعبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی برخوار اعتراض کرده لذا به تجدید نظر خواندگان ابالغ میشود ظرف مهلت ده روز از 

تاریخ آگهی پاسخ خود را کتبا به این شعبه اعالم نماید. 

مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه  حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/37/۹0۶/م الف به تاریخ ۹۵/0۹/2۸

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای احمد خرمی فرزند عباس به اتهام خیانت در امانت از طرف این دادسرا تحت تعقیب 

است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 

11۵ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 

اول دادیاریدادسرای عمومی و انقالب شهرستان برخوار جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود 

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

شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/37/۹0۸/م الف به تاریخ ۹۵/0۹/2۸

آگهی حصر وراثت
خانم عزت شکل آبادی دارای شناسنامه شماره ۶0۹0 به شرح دادخواست به کالسه ۶47/۹۵ ش ح 

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

خواجه شیرانی بشناسنامه 4۶۸4 در تاریخ 13۹۵/0۸/30  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمد ش.ش ۶43 (2( مصطفی ش.ش ۸72 (3( 

سعید ش.ش ۶4 (4( ناصر ش.ش 1۹۶1 (۵( مجید ش.ش ۵۹(۶( عفت ش.ش 1۹۵ (7( عزت 

ش.ش ۶0۹0 (۸( اشرف ش.ش ۶۵ همگی شکل آبادی  فرزند فاطمه خواجه شیرانی )فرزندان 

متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/37/۹0۵/م الف به تاریخ ۹۵/0۹/2۸

دادنامه
کالسه پرونده : ۹۵/10۹ شماره دادنامه : 22۶-۹۵/0۹/17 مرجع رسیدگی شعبه ۵  شورای حل اختالف 

برخوار خواهان : اصغر مرادی فرزند رضا قلی به وکالت محمود عدالتی نیا فرزند رحمت اله به آدرس 

: دستگرد برخوار –خ بسیج- میدان موعود روبروی بانک کشاورزی طبقه فوقانی مواد غذایی ولی 

عصرخوانده : قصیده باریک رو فرزند اصغر به آدرس : مجهول المکان

دادنامه

در خصوص دعوی آقای اصغر مرادی فرزند رضا قلی به وکالت محمود عدالتی نیا بطرفیت قصیده 

باریک رو فرزند اصغر بخواسته مطالبه مبلغ 30000000 ریال وجه سه فقره چک به شماره 44۹12۸-

۹۵/07/30 و 44۹131-۹۵/07/30 و 44۹132-۹۵/0۸/1۵ عهده بانک شهر هریک ده میلیون ریال با 

احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و بدوا تامین خواسته در خصوص اصل دعوی نظر به 

مفاد دادخواست تقدیمی خواهان  و مالحظه  مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و 

این که خوانده علیرغم ابالغ قانونی و انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به خواسته خواهان 

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

تشخیص داده و مستندا به مواد 24۹ قانون تجارت و 12۹1 و 1301 قانون مدنی و  1۹۸ و ۵1۹ و ۵22 

قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 30000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 111۵000 

ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به مبلغ 1100000 ریال و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه 

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

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

است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی شهرستان برخوار میباشد. 

دفترشعبه پنجم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/37/۹11/م الف به تاریخ 2۹ /۹۵/0۹

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹411۹۶ خوانده مهدی  فتحی فرزند قاسم به دادخواست اعسار موضوع 

دعوی علیرضا زمانی فرزند صفر علی مجهول المکان اعالم گردیده است لذا در اجرای ماده 344 قانون 

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

به نامبرده ابالغ می گردد در تاریخ ۹۵/11/23 ساعت 10 صبح جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه 

انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم 

معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد.

 رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو فالورجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم فاطمه ملک فرزند علی اکبر با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد  که سند مالکیت 

آپارتمان بشماره پالک 1۵1۹2/1۶7۸ اصلی به شماره ثبت ۹4۸73 واقع در بخش ۵  شش دانگ 

ثبت اصفهان  که در صفحه 2۶3   دفتر 4۶۵  بنام نامبرده سابقه  ثبت دارد که بعلت جابجایی مفقود 

شده و درخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 

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

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

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 و یا در 

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

شد. 

شماره : 2۹3۸1/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 41۸/۹۵ خواهان رسول حق شناس دادخواستی مبنی بر مطالبه دو فقره 

سفته به مبلغ 120/000/000 ریال بطرفیت 1-مجید افخمی 2- جواد افخمی تقدیم نموده است وقت 

رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ ۹۵/10/2۹ ساعت 1۸:30 تعیین و با توجه به مجهول المکان بودن 

خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید کثیر االنتشار منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این 

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

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .

 رئیس دفتر شعبه 37 شورای حل اختالف اصفهان

چاه های جذبی برای احیای دشت شهرکرد ایجاد می شود
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حتما بخوانید!
اپرای »خیام« به تئاتر فجر نمی رسد

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

فیلــم ســینمایی »جاودانگــی« ســاخته مهــدی فردقــادری در 
ــی«  ــت. »جاودانگ ــران اس ــال اک ــه در ح ــر و تجرب ــروه هن گ
در پالن-ســکانس 145 دقیقــه ای تولیــد شــده اســت. تمــام 
ــد  ــار رخ می ده ــی در قط ــم در شــبی باران ــن فیل ــات ای اتفاق
و در تکامــل فیلم هــای کوتــاه پالن-ســکانس »تنــاوب« 
ــی«  ــب باران ــک ش ــرای ی ــوس« و »ماج ــای معک »دایره ه
ســاخته شــده اســت. فیلــم »جاودانگــی« در جشــنواره فیلــم 

رم ایتالیــا، جشــنواره فیلــم زاگــرب کرواســی و جشــنواره فیلم 
ــوی ویتنــام حضــور داشــته اســت. هان

    داستان
ماجــرای فیلــم دربــاره 6 خانــواده اســت کــه در شــبی بارانــی 

ــا هــم همســفر شــده اند. در قطــار ب
    تحلیل

در هــر کوپــه از یــک قطــار در حــال حرکــت اتفاقاتــی جــذاب 
ــد.  ــز رخ می ده ــا طن ــه شــکل جامعه شناســانه و ب ب

ــاز  ــای ب ــا(، دنی ــدود، )راهروه ــای مح ــک فض ــف در ی مؤل
می کشــد کــه  تصویــر  بــه  را  فوق العــاده ای  انســان های 

نمونــه آن را تاکنــون در ســینمای ایــران ندیــده بودیــم. 
در صحنــه ابتدایــی مــرد مســنی بــا وقــار بســیار در رســتوران 
ــتالژیک  ــی نوس ــدای آهنگ ــت؛ از دور ص ــته اس ــار نشس قط
ــم متوجــه می شــویم  ــان فیل ــه در پای ــوش می رســد ک ــه گ ب
در  کارگــردان  هوشــیاری  چیســت.  ترانــه  ایــن  اشــعار 
ــد  ــدا رو نمی کن ــان ابت ــز را از هم ــه چی ــه هم ــت ک  اینجاس
بــه کوپــه  ویــژه ای، کوپــه  و هوشــمندی  بــا ظرافــت   و 
و واگــن بــه واگــن، مــا را بــه دنبــال آدم هــا و شــخصیت های 
ــق  ــه عاش ــخصیت هایی ک ــد؛ ش ــتنی اش می کش دوست داش
آرمان هــا  در جســت وجوی  ناخالــص  و  خالــص   درگیــر، 
ــه خاطــرات  ــا رفتــن ب ــه خــود هســتند. ب ــا مشــکالت روزان ب
ــه حــال بــدون فالش بــک زدن، آن هــا را دنبــال  و بازآمــدن ب
ــار  ــن قط ــد. ای ــه می ده ــش ادام ــه راه ــار ب ــد و قط می کن
ــا  ــرد، ام ــش ک ــود متوقف ــه نمی ش ــه گرچ ــت ک ــی اس زندگ
ــادآوری گذشــته، بخشــی از زندگــی از دســت  ــا ی ــوان ب می ت
رفتــه را زنــده کــرد. چــون کــه همــه فیلــم یــک پــالن اســت 
و اگــر اغــراق نکنیــم قوی تــر از فیلــم شــهرام مکــری اســت؛ 
زیــرا در ایــن فضــای بســته بیــش از دو ســاعت، دوربیــن روی 

ــد. ــط می ده ــری رب ــه دیگ ــه ای را ب ــر صحن دســت، ه
 فیلــم البتــه ضعف هایــی هــم دارد؛ اینکــه طوالنــی اســت؛ در 
صورتــی کــه کارگــردان می توانســت در زمــان کمتــری بــا ریتــم 
ــرد. بازی هــا اگرچــه در ســطحی  ــر داســتان را پیــش بب تندت

قابــل قبــول اســت، امــا یکدســت نیســت و بعضــی بازیگــران 
بــه وضــوح از بعضــی دیگــر ضعیف تــر عمــل می کننــد. در کل 
بایــد گفــت »جاودانگــی«، فیلــم خــوب و متفاوتی اســت و به 

ــه می شــود. ــدان ســینمای خــاص توصی عالقه من
    عوامل فیلم

تهیه کننــده:  فردقــادری/  مهــدی  نویســنده:  کارگــردان، 
مؤتمــن فــرزاد  کارگــردان:  مشــاور  نوروزبیگــی/   جــواد 

دوم:  فیلمبــردار  جعفــری/  امیــن  فیلمبــرداری:  مدیــر 
 مهــدی ایل بیگــی/ مدیــر صدابــرداری: رشــید دانشــمند

صدابــردار: وحیــد رضویــان/ صداگــذار: آرش قاســمی/ طــراح 
ــاس:  ــه و لب ــراح صحن ــروی/ ط ــودابه خس ــردازی: س چهره پ
آرزو  برنامه ریــز:  و  کارگــردان  دســتیار  نوروزبیگــی/  ثنــا 
ــدارکات:  ــر ت ــدی دلخواســته/ مدی ــادی/ عــکاس: مه رحیم آب
ــی ــس معصوم ــد: نرگ ــین تولی ــی/ جانش ــعود نوروزبیگ  مس
 دســتیار تصویــر: رضــا ســپهری/ دســتیار صــدا: حمیــد نــوری
ــعادت ــا س ــورداری، محی ــهیل برخ ــردان: س ــتیاران کارگ  دس

مشاور رسانه ای: مریم رودبارانی 
ــتادی  ــا اس ــلطانی، علیرض ــه س ــی، فقی ــا نعمت ــران: آن بازیگ
مــارال فرجــاد، ســودابه بیضایــی، اتابــک نــادری، میثــاق زارع 
رؤیــا فالحــی، امیرحســین شــریعتمداری، علی ابدالــی، آرمان 
ــری ــر جعف ــارو، یاس ــرزاد صب ــی، ف ــا کامیاب ــب، مهس  آریانس
شــاه مرادی امیــد  عالمــی،  بیتــا  برخــورداری،   ســهیل 

محمدرضــا بــرادران، امیــد منصورفــالح، عســل رمضانــی 
منوچهــر علیپــور.

ــکو ــایت یونس ــدرج در س ــات من ــاس اطالع ــر اس  - ب
ــا امــروز تنهــا کشــوری اســت کــه درخواســت  ــران ت ای
ــه« را دارد. ــب چل ــتانی »ش ــن باس ــِی آیی ــت جهان  ثب

ــچ کشــوری درخواســت  ــران، هی ــه جــز ای ــروز ب ــا ام ت
داشــتن پرونــده ای مشــترک یــا تــک را بــرای »شــب 

ــه« نداشــته اســت. چل
- نســخه صوتــی کتــاب »ســقراط« نوشــته پامــال 
ــر  ــط نش ــان توس ــروز معماری ــه جهان اف ــا ترجم دل ب

ــد. ــازار ش ــی ب ــر و راه ــوس منتش ققن
- دکتــر جنیتــا خاوریــچ، اســتاد زبــان و ادبیــات 
فارســی اهــل کشــور بوســنی و هرزگویــن، گفــت: بیــش 
از 1۷۰۰ واژه فارســی در زبــان مــا اســتفاده می شــود کــه 
بیشــتر آن هــا از طریــق زبــان ترکــی بــه زبان بوســنیایی 

وارد شــده اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــوت، ب ــاعر پیشکس ــد، ش ــاء موح - ضی
رعایــت نشــدن قواعــد زبــان، از اینکــه »هرکــس هرطور 

ــرد. ــاد ک ــد«، انتق ــد می نویس ــش بخواه دل
- حــداد عــادل، رئیــس فرهنگســتان زبــان و ادب 
فارســی، می گویــد: معتقدیــم هــم بایــد بــه زبان هــای 
قومــی و محلــی و مــادری توجــه کــرد و هــم بــه زبــان 
فارســی؛ هیچ کــدام نبایــد جــای همدیگــر را تنــگ 

کننــد.
- ســید ســلیم غفــوری، مدیــر شــبکه مســتند ســیما 
پــس از پخــش مســتند پرتــره ناصــر ممــدوح بــا عنوان 
ــوت  ــن پیشکس ــبکه، از ای ــن ش ــد« از ای ــرد لبخن »م

ــرد. ــی ک ــه قدردان ــه دوبل ــده عرص شناخته ش
ــا بیــان اینکــه در ســال جــاری  - مهــدی دلخواســته ب
ــته  ــده داش ــر عه ــینمایی را ب ــم س ــه فیل ــی س عکاس
از جملــه کارگردانــان  را  اســت، مســعود کیمیایــی 

»عکس بــاز« دانســت.
- حســین کنــدری، کارگــردان ســینما، دربــاره آخریــن 
ــی  ــه تهیه کنندگ ــم ســینمایی »شــنل« ب ــت فیل وضعی
علیرضــا شــجاع نوری گفــت: فیلمبــرداری ایــن اثــر بــا 
همراهــی یــک تیــم خــوب و بــا وجــود شــرایط ســخت 

چنــد روز پیــش بــه پایــان رســید.
- »جــورج آر. آر. مارتیــن«، نویســنده سرشــناس 
رمان هــای »ترانــه یــخ و آتــش«، که بــه خاطــر اقتباس 
تلویزیونــی آن هــا بــه نــام »بــازی تــاج و تخت« شــهرت 
دارنــد، از انتشــار رمــان گرافیکــی جدیــد خود خبــر داده 

اســت. نــام ایــن کتــاب »شــوالیه مرمــوز« اســت.
ــپ  ــد ترام ــه دونال ــت ک ــن اس ــی از ای ــا حاک - خبره
سیلوســتر  بــه  آمریــکا  منتخــب  رئیس جمهــوری 
اســتالونه یــک نقــش مهــم و کلیــدی بــا زمینــه هنــری 
در کابینــه اش پیشــنهاد کــرده اســت. گفتــه شــده 
ــق  ــنهاد و تعم ــن پیش ــی ای ــال بررس ــتالونه در ح اس

ــت. ــاره آن اس درب

نگاهی به مستند »میراث آلبرتا 3»

تقبیح ماندن یا بازگشت

سرویس فرهنگ
شهره باقری

کمیتــه فرهنــگ رســانه ســازمان 
شـــهرداری  فرهنگـی تفریحـــی 
کافه نقــد  درآخریــن  اصفهــان 
ــی  ــران عموم ــه اک ــزی 95 ب پایی
ــا  ــراث آلبرت ــتند »می ــد مس و نق

3« پرداخــت.
 ایــن مســتند بــا محوریــت تحقیــق در زمینــه فــرار مغزهــا و 
ــه  ــی ب ــی در کشــورهای اروپای ــان مســتعد ایران حضــور جوان
ــی در خــارج از کشــور اشــاره داردکــه  زندگــی مهاجــران ایران
ــرداری  ــد فیلمب ــان و هلن ــه، آلم ــروژ، فرانس ــورهای ن در کش

شــده اســت. 
 در بخــش نقــد ایــن برنامــه آقایــان ربانــی، شــاه مرادی 
و ابراهیــم زاده حضــور داشــتند و هــر کــدام دیدگاه هــای خــود 

را دربــاره ایــن مســتند چالشــی بیــان کردند. 
ــخاصی  ــای اش ــا و درددل ه ــاهد حرف ه ــتند ش ــن مس در ای
بــارز مســتند  بودیــم. ویژگــی  کــه مهاجــرت کرده انــد، 
ــر  ــد ب ــل تولی ــالش عوام ــعی و ت ــا 3« در س ــراث آلبرت »می
فضاســازی و برانگیختــن احساســات مذهبــی بیننــده اســت. 
موضــوع حجــاب و بــه تصویــر کشــیدن شــغل دانشــجویی در 
یــک »بــار«، نمایــش زندگــی اســتاد دانشــگاهی بــا خانــواده 
مذهبــی، همگــی بــا تدویــن آگاهانــه در البــه الی ســکانس ها 
گنجانــده شــده بــود و بــه احساســی کــردن فضــای مذهبــی 

داســتان کمــک می کــرد. 
در کل ایــن مســتند دو هــدف اصلــی بــد جلــوه دادن تحصیل 
ــال  ــت را دنب ــا بازگش ــدن ی ــح مان ــور و تقبی ــارج از کش در خ
می کنــد کــه البتــه می توانســت بــا انتخــاب نمونه هــای 
مقبول تــر ذهــن بیننــده را بــه ســمت هــدف اصلــی مســتند 
هدایــت کنــد تــا اینکــه دچــار یــک تضــاد رفاهــی و مذهبــی 

نشــود. 
مســتند مذکــور از یــک نکتــه غافــل شــده اســت کــه فرهنــگ 
هویــت واقعــی افــراد را تشــکیل می دهــد و بخشــی از 
فرهنــگ بــه آداب و رســوم مرتبــط اســت. فــرد مهاجــر بــدون 
شــک چمــدان آرزو و آمــال خــود را می بنــدد؛ ولــی چمــدان 
فرهنــگ و هویــت خــود را جــا می گــذارد و تناقضــی کــه در 
مســتند بــدون پاســخ باقــی می مانــد، از همیــن جــا نشــأت 
ــواده حــذف  می گیــرد. وقتــی از انســان شــرقی اصالــت خان
ــات  ــاره روحی ــد. درب می گــردد احســاس خــأ شــدید می کن
جمع گرایــی نیــز همیــن رویــه حاکــم اســت. آنچــه در غــرب 
ــوان ســرمایه فرهنگــی  ــه عن ــا آنچــه ب ــد، ب ــه دســت می آی ب
از دســت مــی رود، بایــد در مســتند بــه تصویــر کشــیده 
 شــود تــا فــرد بتوانــد ســود و زیــان خــود را تشــخیص 

دهد.

اخبار کوتاه

مریــال زارعــی در آســتانه اکــران فیلــم »گیتــا« گفــت: 
همیشــه تــالش کــرده ام نقشــی کــه بــه مــن محــول شــده 
را بــا غیــرت و مســئولیت بــازی کنــم. در ایــن فیلــم هــم بــا 
ــا عاشــق  ــادر و همســر نیســتم، ام ــه خــودم م وجــود اینک

ایــن ســرزمین هســتم   مــادران و زنــان 
ــا  ــر عهــده گرفتــم ب و وقتــی ایــن نقــش را ب
همــه وجــودم آن را ایفــا کــردم. »گیتــا« کــه 
ــت  ــددی اس ــعود م ــاخته مس ــتین س نخس
ــه ای  ــق دوهفت ــس از تعوی ــه و پ ــن هفت از ای
ــود.  ــران می ش ــینمایی آزادی اک ــروه س در گ
مــددی، فیلمنامــه اثــر را بــه صــورت مشــترک 

بــا میتــرا تیموریــان نوشــته اســت و مریــال زارعــی، حمیدرضا 
ــدا  ــالح، یل ــادر ف ــری، ن ــاز جعف ــی، بهن ــارا بهرام ــگ، س آذرن
محمدیــان  محمدحســین  ســالکی،   قشــقایی، کتایــون 
 رامیــن افشــاری در آن بــه ایفــای نقــش می پردازنــد. 
مجیــد شــیخ انصاری نیــز تهیه کننــده ایــن فیلــم ســینمایی 

اســت. دیگــر عوامــل ایــن اثــر ســینمایی عبارتنــد از: مدیــر 
بهارانگیــز  رضــا  تدویــن:  پایــور،  همایــون  فیلمبــرداری: 
ــز:  ــردان و برنامه ری موســیقی: ســعید شــهرام، دســتیار کارگ
ســودابه خســروی طــراح گریــم:  بختیاری نیــک،   رضــا 
طــراح صحنــه: حســن روح پــروری، صدابــردار: 
ــن  ــدا: بهم ــب ص ــراح و ترکی ــک اردالن، ط باب
اردالن، مدیــر تولیــد: جلیــل شــعبانی، مشــاور 
کارگــردان: مجتبــی راعــی، مجــری طــرح: 
مهــدی کریمــی، عــکاس: امیــر عابــدی، مدیــر 

ــراره داودی.  ــانه: ش رس
ــهر  ــر ش ــه تصوی ــترک موسس ــول مش محص
ســازمان فرهنگی هنــری شــهرداری تهــران و مرکــز گســترش 
ســینمای مســتند و تجربــی. گفتنــی اســت مراســم اکــران 
افتتاحیــه فیلــم ســینمایی »گیتــا« بــه کارگردانــی مســعود 
مــددی و تهیه کنندگــی مجیــد شــیخ انصاری بــا اجــرای 

مــژده لواســانی برگــزار شــد. ایســنا

مریال زارعی:

تالش کردم نقش هایم را با غیرت بازی کنم
سرپرســت گــروه تئاتــر »آران« بــا اشــاره بــه بعضــی عوامــل 
نظیــر نــدادن ویــزای انگلســتان بــه آهنگســاز اپــرای »خیــام« 
و نبــود حمایــت الزم، اظهــار کــرد کــه اپــرای عروســکی 
»خیــام« بــرای جشــنواره تئاتــر فجــر آمــاده نمی شــود. 

بهــروز غریب پــور دربــاره وضعیــت تولیــد 
اپــرای عروســکی »خیــام« گفــت: بــه دلیــل 
اینکــه کشــور انگلســتان بــه آقــای امیــر بهــزاد 
ــزا  ــام« وی ــکی »خی ــرای عروس ــاز اپ آهنگس
ــتر  ــر ارکس ــزاد، رهب ــوش به ــای فرن ــداد، آق ن
بــه  می کنــد،  زندگــی  انگلســتان  در  کــه 
ایــران ســفر کــرد و جلســات هماهنگــی بیــن 

ــد  ــاره رون ــوش بهــزاد برگــزار شــد. وی درب امیــر بهــزاد و فرن
ــا در اختیــار قــرار  کار توضیــح داد: قــرار بــر ایــن شــده کــه ب
ــیقی  ــی از موس ــه بخش های ــوط ب ــای مرب ــن پارتیتوره گرفت
ــای  ــط آق ــیقی توس ــش از موس ــن بخ ــط ای ــرا، ضب ــن اپ ای
ــن منظــور از  ــه ای ــدن انجــام شــود و ب ــزاد در لن ــوش به فرن

۲۷ دســامبر اســتودیویی بــرای ضبــط موســیقی در لنــدن در 
ــای  ــه داد: کارگاه ه ــور ادام ــه شــده اســت. غریب پ نظــر گرفت
ــام«  ــکی »خی ــرای عروس ــه اپ ــمه و صحن ــک، مجس عروس
 بــه صــورت تیم هــای جداگانــه  در حــال فعالیــت هســتند 
و کار در حــال پیشــرفت اســت. سرپرســت گــروه 
ــکی  ــرای عروس ــرد: در اپ ــار ک ــر »آران« اظه تئات
»خیــام« بــا حضــور خانــم برازنــده از گریــم 
اســتفاده  عروســک ها  بــرای  واقع گرایانــه 
می کنیــم کــه ایــن گریــم عروســک ها را زنده تــر 

می دهــد.  نشــان  جذاب تــر  و 
ــکالتی  ــل مش ــه دلی ــد: ب ــادآور ش ــور ی غریب پ
ــکی  ــرای عروس ــاز اپ ــزاد، آهنگس ــر به ــزای امی ــرای وی ــه ب ک
 »خیــام«، پیــش آمــده، همچنیــن بــه دلیــل وســعت پــروژه 
و در عیــن حــال مشــکالت و بحــران مالــی موجــود بــرای ایــن 
اپــرا، نمی توانیــم اپــرای عروســکی »خیــام« را برای ســی و پنجمین 

جشــنواره بیــن المللــی تئاتر فجــر آماده کنیــم. مهر

نگاهی به فیلم »جاودانگی« ساخته مهدی فردقادری

همسفر با قطار زندگی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
1-رای شماره  ۲6۲۲ - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید وکیلی فرزند رضا بشماره 

شناسنامه 3۲ در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 14۷69  مترمربع 

مجزی شده از پالک۲65فرعی از ۲ اصلی  واقع در بخش ۲ گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز 

گردیده است.

عباسعلی  فرزند  قانونی  مجتبی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -۲656 شماره  ۲-رای 

بشماره شناسنامه1۷  صادره از خوانسار در 3۰۰ سهم مشاع از4359 سهم از ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی به مساحت 4359 مترمربع پالک شماره 8۰1 فرعی از 3 اصلی واقع در بخش دو گلپایگان 

خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.

3-رای شماره ۲۲۷۷- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد تقی قانونی فرزند جمشید  

مترمربع   153.۰۲ مساحت  به  عمارت  یکباب  ششدانگ  در  خوانسار  از  صادره   ۷ شناسنامه  بشماره 

مجزی شده از پالک 41 اصلی واقع دربخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

بشماره  اله   فضل  فرزند  اشفعی  علی  آقای  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -۲515 شماره  4-رای 

شناسنامه468۷  صادره از گلپایگان در ششدانگ  یک باب خانه به مساحت 18۲.۲1 مترمربع مجزی 

شده از پالک 1483 فرعی از 5 اصلی  واقع دربخش4  خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

5-رای شماره ۲658 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاسم فالحی فرزند جواد بشماره 

۲6۲.۰5مترمربع  مساحت  به  باب ساختمان   یک  در ششدانگ  گلپایگان  از  صادره   61۷ شناسنامه 

مجزی شده از  پالک 196 فرعی از 8 اصلی واقع دربخش ۲ خریداری از مالک رسمی محرز گردیده 

است.

6-رای شماره ۲616- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصور فراست فرزند حسین بشماره 

به مساحت 16.94  مترمربع مجزی  انباری  یکباب  ازگلپایگان در ششدانگ   ۲۰  صادره  شناسنامه 

شده از پالک 19 فرعی از ۲۷۷9 اصلی واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

آقای  علی اصغر بهشتی فرزند جعفر  ۷-رای شماره ۲6۷4- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

بشماره شناسنامه 11۰8  صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 114.38 مترمربع 

مجزی شده از  پالک 5۲1 اصلی واقع دربخش 1 خریداری ازمالک رسمی  محرز گردیده است.

نعمت  فرزند  مرجانی  مرتضی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -۲694 شماره  8-رای 

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

۲5541.5مترمربع مجزی شده از پالک ۲9  اصلی واقع دربخش 4 خریداری از مالک  رسمی محرز 

گردیده است.

9-رای شماره ۲۷۲5- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا اخالقی فرزند حسن بشماره 

شناسنامه 1۲۰ صادره از گلپایگان  در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 19.۷3 مترمربع مجزی 

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

1۰-رای شماره۲11۰ و ۲1۰8 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صفورا هاشمی  هندوکشی 

جمال  آقای  و  مشاع  دانگ  سه  در  فریدن  از  صادره    134۰ شناسنامه  بشماره  قلی  جعفر  فرزند 

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

از مالک  1 خریداری  واقع دربخش  از پالک 441۲  اصلی  مساحت153.88 مترمربع مجزی شده 

رسمی محرز گردیده است.

رضا  فرزند  تهوری  احمد  سید  آقای  متقاضی   بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -  ۲۲69 شماره  11-رای 

بشماره شناسنامه 31۲ صادره از گلپایگان در شش دانگ یک باب مغازه  به مساحت  19.18 مترمربع 

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

غالمحسین  فرزند  تشیعی  رضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  ۲6۰۲-تصرفات  شماره  1۲-رای 

به مساحت 143.3۷   باب ساختمان  یک  در ششدانگ  خوانسار  از  بشماره شناسنامه 343 صادره 

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

13- رای شماره ۲۷18-تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد زارعی  فرزند حسن بشماره 

شناسنامه 13 صادره از میمه در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 13۲.۷1 مترمربع مجزی شده 

از پالک ۲ فرعی از1۷3۷  اصلی واقع دربخش یک خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

اخالقی  محمود  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -  ۲۷41 و   ۲۷3۲ شماره  رای   -14

فرزندحسن بشماره شناسنامه 46 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع و آقای غالمعلی حمیدی 

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

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

رسمی محرز گردیده است.

15- رای شماره ۲66۲- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم علی احمدی فرزند اسداله  

بشماره شناسنامه ۷ صادره از خوانسار  در ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 144.۰6 مترمربع مجزی 

شده از پالک ۲6۲ اصلی واقع دربخش یک خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.

غالمعلی  فرزند  سهرابی  اکبر  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -۲۲68 شماره   رای   -16

بشماره شناسنامه 453 صادره از گلپایگان  درششدانگ یک بابخانه  به مساحت 45۷.49  مترمربع 

مجزی شده از پالک 18 فرعی از 4  اصلی واقع دربخش ۲ خریداری از مالک رسمی محرز گردیده 

است.

1۷- رای شماره ۲516- تصرفات مالکانه بالمعارض آقای محمد تقی اله یاری فرزند علی اکبر بشماره 

شناسنامه 9 صادره از گلپایگان  در ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت ۲6.49مترمربع مجزی شده 

از پالک 5۰1 فرعی از 4 اصلی واقع دربخش3 گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

فرزند  احمدی   علی  اسماعیل  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -۲66۰ رای شماره   -18

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

مترمربع مجزی شده از  پالک ۲ فرعی از 4۲38 اصلی واقع دربخش یک خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

19- رای شماره ۲۲85- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا اختری  فرزندمحمد علی  

بشماره شناسنامه ۲۷3 صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت49.۲4 مترمربع 

محرز  رسمی  مالک  از  بخش1 خریداری  در  واقع  اصلی    3۲19 از  فرعی   3 پالک  از   مجزی شده 

گردیده است.

۲۰- رای شماره ۲۷9۰-تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا ابدی فرزند غالمرضا   بشماره 

شناسنامه ۷6 صادره از گلپایگان درششدانگ یکباب عمارت به مساحت 35۰.۲6  مترمربع مجزی 

شده از پالک 3۰۰ فرعی از 5 اصلی  واقع دربخش4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

آبادی   حبیب  مهوری  صدیقه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -۲6۰۰ شماره   رای   -۲1

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

۲۲1مترمربع مجزی شده از پالک 1 فرعی از 99 اصلی واقع دربخش 1 خریداری از  مالک رسمی 

محرز گردیده است.

۲۲- رای شماره ۲365- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  محسن عبیری فرزند محمد تقی 

بشماره شناسنامه 4۰صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب انباری  به مساحت 14.45 مترمربع 

مجزی شده از پالک 1 فرعی4183 اصلی واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده 

است.

۲3- رای شماره ۲683و۲691- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سمیه جدیدی فرزندفضل 

اله  بشماره شناسنامه 3۲9 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع و خام فاطمه پاشا فرزند مهدی 

مترمربع  مساحت13۰.۷1  به  عمارت  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  در   8 شناسنامه  بشماره 

مجزی شده از پالک381  فرعی از 1 اصلی واقع دربخش ۲ خریداری از مالک رسمی محرز گردیده 

است.

۲4- رای شماره ۲6۲8- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن شاهپری فرزند ابوالفضل 

مساحت  به  نیمه کاره  ساختمان   یکباب  ششدانگ  در  گلپایگان  از  صادره   8۲5 شناسنامه  بشماره 

16۰.۰4 مترمربع مجزی شده از پالک ۲ فرعی از 11 اصلی واقع دربخش ۷ خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

۲5- رای شماره ۲6۷9- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد جعفر مرادی فرزند محمد 

مساحت  به  ساختمان  باب  یک  در ششدانگ  گلپایگان  از  صادره   16439 شناسنامه  بشماره  رضا   

رسمی   مالک  از  1 خریداری   دربخش  واقع  اصلی    4۰39 پالک  از  مترمربع مجزی شده   151.5۷

محرز گردیده است.

فرزند محمد  آقای مجید محمدی   بالمعارض متقاضی  مالکانه  رای شماره ۲۲83- تصرفات   -۲6

صادق بشماره شناسنامه 66۰8  صادره از تهران  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۲8مترمربع 

مالک رسمی محرز  از  دربخش 4 خریداری  واقع  اصلی  از 5   فرعی  از  پالک  ۲13  مجزی شده 

گردیده است.

آقای سید مسیح طهماسبی   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  ۲۲5۰و۲۲58 -تصرفات  رای شماره   -۲۷

فرزند سید عبدالرحمن  بشماره شناسنامه 8۲1 صادره از فریدونشهر در سه  دانگ مشاع و خانم سیده 

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

به مساحت ۲۰1.99 مترمربع مجزی شده از پالک44۰۷ اصلی  واقع در بخش 1 خریداری از مالک 

رسمی محرز گردیده است. 

۲8- رای شماره ۲111- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوالفضل نیک نامی  فرزند محمد 

حسن  بشماره شناسنامه 83 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 98.64 

مترمربع مجزی شده از  پالک  45 فرعی از  649 اصلی واقع در بخش 1 خریداری مالک رسمی 

محرز گردیده است.

۲9- رای شماره ۲364- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل شرافت  فرزند احمد 

مترمربع   1۲.۲9 مساحت  به  مغازه  یکباب  در ششدانگ  گلپایگان  از  صادره   36 شناسنامه   بشماره 

مجزی شده از پالک 3۲4۰ اصلی  واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

اله   عزیز  فرزند  خوبان  اعظم  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -۲514 شماره  رای   -3۰

 ۲66.95 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  تهران  از  صادره   4898 شناسنامه  بشماره 

مترمربع مجزی شده از پالک  11۷۷ فرعی از 6  اصلی واقع در بخش 4 خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

31- رای شماره ۲۲۷1- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد روشنی فرزند ولی  بشماره 

شناسنامه ۲4 صادره از الیگودرز در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲98.۲9 مترمربع مجزی 

شده از پالک ۲6 فرعی از 1۰  اصلی واقع در بخش ۲ خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

3۲- رای شماره ۲11۲- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید عباس بطحایی فرزند سید 

محمد رضا بشماره شناسنامه ۷6 صادره از گوگد درششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 3۲۷ 

مترمربع مجزی شده از پالک۷1۷ فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز 

گردیده است.

33- رای شماره ۲363-تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی روشنی فرزند محمد تقی 

بشماره شناسنامه 14 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 414.93 مترمربع 

محرز  رسمی  مالک  از  خریداری   4 بخش  در  واقع  اصلی    5 از  فرعی  پالک 683  از  مجزی شده 

گردیده است .

34- رای شماره ۲695- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهناز علی آبادی فرزند ابوالفضل  

بشماره شناسنامه 4صادره از گلپایگان در ششدانگ  یک باب عمارت به مساحت 4۲۲.45 مترمربع 

مالک رسمی محرز  از  در بخش 3  خریداری  واقع  اصلی   از 43  فرعی   1۲ از پالک  مجزی شده 

گردیده است.

35- رای شماره ۲۲86- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صفر علی علیرضایی فرزند محمد 

حسن بشماره شناسنامه ۲۰ صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت ۲68.36 

از مالک رسمی  واقع در بخش۲ خریداری  اصلی   از 8  از پالک ۲58 فرعی  مترمربع مجزی شده 

محرز گردیده است.

36- رای شماره ۲659 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی طارقلی  فرزند عزت اله 

بشماره شناسنامه 3 صادره از گلپایگان در شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 141.۷۷مترمربع 

از مالک  ثبت گلپایگان خریداری   1 واقع در بخش  از  43۷3 اصلی  از پالک1۰ فرعی  مجزی شده 

رسمی محرز گردیده است.

احمد   فرزند  شایسته  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات   -۲۲۷8 شماره  رای   -3۷

بشماره شناسنامه14۷صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 381.45  مترمربع 

مجزی شده از پالک 1431 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 4 ثبت گلپایگان خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

38-رای شماره ۲6۲6 - تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا وکیلی فرزند رضا بشماره 

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

قطعه زمین مزروعی به مساحت 14۷69  مترمربع مجزی شده از پالک۲65فرعی از ۲ اصلی  واقع در 

بخش ۲ گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/9/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/9/3۰

 مهدی صادقی وصفی

سرپرست ثبت اسناد گلپایگان     -  م الف /4۷8                                                                             

بهروز غریب پور:

اپرای «خیام» به تئاتر فجر نمی رسد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 419/95 خواهان رسول حق شناس دادخواستی مبنی بر مطالبه دو فقره چک به 

میزان 1۰۷/5۰۰/۰۰۰ بطرفیت خانم زیبا حدادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 

95/1۰/۲9 ساعت 19:۰۰ تعیین و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 

در جراید کثیر االنتشار منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

می شود .

 رئیس دفتر شعبه 3۷ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 414/95 خواهان رسول حق شناس دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه دو 

فقره سفته به میزان دویست میلیون ریال بطرفیت مهدی سیاوشی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 

برای روز چهارشنبه مورخ 95/1۰/۲9 ساعت 16:۰۰ تعیین و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید کثیر االنتشار منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه 

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

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .

 رئیس دفتر شعبه 3۷ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 415/95 خواهان رسول حق شناس دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به 

برای روز چهارشنبه  نموده است وقت رسیدگی  تقدیم  نوروز علی فتحی  میزان ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ بطرفیت 

تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  و  تعیین   16:3۰ ساعت   95/1۰/۲9 مورخ 

خواهان مراتب در جراید کثیر االنتشار منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه 

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

مقتضی اتخاذ می شود . 

رئیس دفتر شعبه 3۷ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  شناس  حق  رسول  خواهان   41۷/95 پرونده کالسه  در خصوص 

1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ بطرفیت 1-خانم سمیرا غفوری ۲-آقای محمد علی خود سیانی تقدیم نموده است وقت 

رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/1۰/۲9 ساعت 1۷:3۰ تعیین و با توجه به مجهول المکان بودن 

خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید کثیر االنتشار منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این 

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

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود .

 رئیس دفتر شعبه 3۷ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  شناس  حق  رسول  خواهان   416/95 پرونده کالسه  در خصوص 

۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بطرفیت احمد غفوری جبلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 

مورخ 95/1۰/۲9 ساعت 1۷:۰۰ تعیین و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

مراتب در جراید کثیر االنتشار منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ نماید و در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود . 

رئیس دفتر شعبه 3۷ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 41۲/95 خواهان رسول حق شناس دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه 1 فقره 

چک به میزان 45/۰۰۰/۰۰۰ بطرفیت مجتبی خالقی کیا تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 

مورخ 95/1۰/۲9 ساعت 15:۰۰ تعیین و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

مراتب در جراید کثیر االنتشار منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

می شود . 

رئیس دفتر شعبه 3۷ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
استرداد  و  فسخ  بر  مبنی  دادخواستی  صادقی  منصور  خواهان   413/95 پرونده کالسه  در خصوص 

خودرو بطرفیت مجید ایروانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/1۰/۲9 

تقاضای خواهان مراتب در  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  و  تعیین  ساعت 15:3۰ 

جراید کثیر االنتشار منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

می شود .

 رئیس دفتر شعبه 3۷ شورای حل اختالف اصفهان



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

امسال به دنبال قهرمانی هستیم سه شنبه  30  آذر ماه   61395
ـــمـــاره  323 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 نایب قهرمانی والیبال اصفهان 

در کالن شهرها

R.Galandari@eskimia.ir
رامین قلندریسرویس ورزش

بـــا انجـــام بـــازی پایانـــی 
ــای  ــای والیبالیست هـ رقابت هـ
 شــهرداری کالن شــهرهای ایــران
تیـــم شـــهرداری کالن شـــهر 
بــار،  اولیــن  بــرای  اصفهــان 
جــام نایب قهرمانــی را بــه ارمغــان آورد. تیــم والیبــال شــهرداری 
اصفهــان روز یکشــنبه 28 آذر در بــازی فینــال مســابقات 
کالن شــهرهای ایــران، در یــک بــازی بســیار زیبــا و تنگاتنــگ 
و نفس گیــر بــا تیــم شــهرداری تهــران 2 بــه 1 بــازی را 
ــابقات  ــن دوره از مس ــی ای ــام نایب قهرمان ــه مق ــذار و ب واگ
دســت پیــدا کــرد. شــاگردان مهــرداد ســلطانی در ایــن 
ــه  ــازی خــوب، ســت اول را 20/25 ب ــه ب ــازی علی رغــم ارائ ب
ــن  ــا همی ــت دوم ب ــا در س ــد. ام ــذار کردن ــان واگ ــم میزب تی
نتیجــه پایتخت نشــینان را مغلــوب کردنــد و سرنوشــت 
ــزاری و  ــه ســت ســوم کشــیده شــد. مســئوالن برگ ــازی ب ب
ــرده  ــن ک ــم 25 تعیی ــوم را ه ــت س ــقف س ــی س کادر اجرای
بودنــد کــه بــا وجــود تــالش خــوب اصفهانی هــا، تیــم تهــران 
ــی  ــوان قهرمان ــید و عن ــروزی رس ــه پی ــاب 21/25 ب ــا حس ب
را بــه خــود اختصــاص داد. در تیــم شــهرداری اصفهــان 
ــک  ــی، باب ــد طالب ــاج، حمی ــر نس ــران، امی ــاد کاوه آهنگ فره
فــرزاد  خدایــی  معیــن  ســجادی،  جمــال  گیویان پــور، 
ــری ــاد وزی ــری، فره ــدوی، حمیدجعف ــد ف ــاری، مجی  هللا ی

غالمحســین هللا یــاری و محســن اســتکی عضویــت داشــتند. 
سرپرســت: غالمعلــی امیــری و ســرمربی: مهــرداد ســلطانی 
و کمــک مربــی: ســعید ســامانی. شــایان ذکــر اینکــه بابــک 
ــن  ــوان بهتری ــه عن ــان ب ــهرداری اصفه ــم ش ــور از تی گیویان پ
دریافت کننــده در بیــن 6 نفــر برتر این مســابقات شــناخته شــد.

بازگشت علیرضا بیرانوند به دروازه پرسپولیس
دوران  پایــان  بــا  پرســپولیس  ملی پــوش  دروازه بــان 
ــر  ــدار براب ــم در دی ــن تی ــی ای ــه همراه ــادر ب ــت ق مصدومی
ســیاه جامگان خواهــد بــود. علیرضــا بیرانونــد کــه بــه دلیــل 
شکســتگی دســتش پــس از دیــدار برابر اســتقالل خوزســتان، 
در بازی هــای تیــم ملــی و پرســپولیس غایــب بــود، بــا پایــان 
ــی را  ــب اصل ــه ترکی ــت ب ــرایط بازگش ــت، ش دوران مصدومی
کســب کــرد و احتمــاال در برابــر ســیاه جامگان بــار دیگــر بــه 
ترکیــب ایــن تیــم بازخواهــد گشــت. دکتــر حقیقــت، پزشــک 
ــان  ــن دروازه ب ــن وضعیــت ای پرســپولیس درخصــوص آخری
ــرای حضــور  ــار کادر فنــی ب ــد در اختی اعــالم کــرد کــه بیرانون
ــد  ــکلی او را تهدی ــه و مش ــرار گرفت ــی ق ــات گروه در تمرین

نمی کنــد.

 فیبا:

 ایران الگوی لباس بسکتبال بانوان 

را مشخص کند
فدراســیون جهانــی بســکتبال 
)فیبــا( در نامــه ای به فدراســیون 
مشــخص  ایــران،  بســکتبال 
شــدن و ارســال طرح پیشــنهادی 
بــرای لبــاس بانــوان در میادیــن 
مختلــف را از ایــن فدراســیون 
خواســتار شــد. در ایــن نامــه کــه 
بــا امضــای دبیــر کل فدراســیون جهانــی بســکتبال اســت، بــه 
فدراســیون بســکتبال ایــران فرصــت داده شــده کــه حداکثــر تــا 
پایــان مــاه دســامبر، یعنــی 11 دی مــاه بــرای معرفــی و ارســال 
الگــوی پیشــنهادی لبــاس بانــوان مســلمان اقــدام کنــد. علــی 
ــر  توفیــق، دبیــر فدراســیون بســکتبال ضمــن اعــالم ایــن خب
اظهــار داشــت: ایــن نامــه در راســتای رایزنی هایــی کــه از طــرف 
ــور  ــرایط حض ــدن ش ــا ش ــرای مهی ــکتبال و ب ــیون بس فدراس
محجبــه بانــوان بســکتبال در میادیــن بین المللــی انجــام 
شــده، بــه دســتمان رســیده اســت. وی دربــاره الگــوی 
پیشــنهادی کــه بــه فیبــا معرفــی خواهــد شــد، تصریــح کــرد: 
ــم  ــدی خواهی ــی جدی ــکتبال طراح ــوان بس ــاس بان ــرای لب ب
ــر  ــای مدنظ ــته الگوه ــای گذش ــی هفته ه ــا ط ــت؛، اتفاق داش
ــرای وزارت ورزش و شــخص وزیــر ورزش و معــاون  خــود را ب
وی در امــور بانــوان هــم ارســال کردیــم. در ایــن طــرح ارســالی 
ــوان  ــاس بان ــا لب ــه ب ــا در رابط ــد دنی ــات جدی ــی از اتفاق خیل
 بســکتبال و به ویــژه لبــاس بازیکــن مســلمان آمریکایــی 

را لحاظ کرده ایم.

پاسخ تند دایی به درخواست منصوریان
ــه  ــدی ب ــری پاســخ تن ــران در نشســت خب ســرمربی نفــت ته
ســرمربی اســتقالل داد. علیرضــا منصوریــان در نشســت خبــری 
پیــش از بــازی بــا نفــت اعــالم کــرد قصــد دارد رضایــت علــی 
دایــی را بگیــرد تــا در صــورت امــکان بــازی تیم هــای اســتقالل 
و نفــت در مرحلــه یک چهــارم نهایــی جــام حذفــی در ورزشــگاه 
ــری  ــا کیفیت ت ــال ب ــد فوتب ــم بتوانن آزادی برگــزار شــود و دو تی
بــه نمایــش بگذارنــد. علــی دایــی در جــواب منصوریــان گفــت: 
خیلی هــا می تواننــد درخواســت بدهنــد کــه بــازی کجــا برگــزار 
ــان رئیــس ســازمان  ــم. مگــر منصوری ــی مــا میزبانی شــود؛ ول
ــا از اول  ــد؟ م ــت می کن ــاره چمــن صحب ــه درب ــگ اســت ک لی
فصــل در ایــن چمــن بــازی کرده ایــم و ایــن مســئله را بایــد بــا 
ســازمان لیــگ مطــرح کننــد، نــه بــا مــا. شــما فکــر می کنیــد 
یــک روز قبــل از بــازی می شــود چنیــن کاری کــرد؟ منصوریــان 
ــازی  ــن آزادی ب ــت دارد در زمی ــه و دوس ــودش را گفت ــر خ نظ
ــه آزادی  ــاد ب ــا شــوق زی ــم، ب ــد. مــا هــم اگــر مهمــان بودی کن
می رفتیــم. مــا میزبــان هســتیم و بایــد حرمت هــا را نــگاه داریــم.

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

در  باشــگاه های کشــورمان  والیبــال  لیــگ  برگشــت  دور 
ــه  ــی در خان ــان تهران ــری مدعی ــا برت ــه، ب ــن هفت دوازدهمی
حریفــان آغــاز شــد. تیــم صالحیــن ورامیــن بــه دلیــل 
 مشــکالت مالــی و نپرداختــن به موقــع حقــوق کادر فنــی 
و دیگــر اعضــای تیــم، بــرای دومیــن بــار از حضــور در میــدان 

رقابت هــا ســر بــاز زد و حاضــر بــه انجــام مســابقه بــا 
ــم مســئوالن  ــا تصمی ــت ب ــران نشــد. در نهای ــم پارســه ته تی
ــی  ــر باخــت فن ــال، عــالوه ب ســازمان لیــگ فدراســیون والیب
ــای  ــی بازی ه ــر 0 تمام ــازی، و باخــت 3 ب ــن ب ــر 0 در ای 3 ب
حــذف  رقابت هــا  دور  از  حریفــان،  مقابــل  انجام شــده 
 شــد تــا لیــگ برتــر بــا 11 تیــم ادامه دهنــده رقابت هــا 

باشد.

    قانون درباره »صالحین ورامین« چه می گوید؟
بــه یقیــن در آئین نامــه ســازمان لیــگ ایــران، بــرای اینگونــه 
ــم  ــر بمانی ــد منتظ ــت. بای ــده اس ــر الزم داده ش ــوارد تذک  م
و ببینیــم فدراســیون در قبــال حرکــت نادرســت بــه اصطــالح 
نشــان  واکنشــی  چــه  ورامیــن،  صالحیــن  »باشــگاه« 
ــدام  ــم را ک ــای تی ــوق اعض ــق و حق ــف ح ــد داد؟ تکلی خواه
بازیکنــان آزاد  مرجــع قانونــی مشــخص خواهــد کــرد؟ 
ــان لیــگ، خانه نشــین خواهنــد  ــا پای اعالم شــده ایــن تیــم ت
ــر در  ــر حاض ــم دیگ ــی در 11 تی ــای خال ــم ج ــد؟ امیدواری ش
ــد  ــته باش ــود داش ــته یک وج ــر و دس ــگ برت ــای لی رقابت ه
تــا بتواننــد از وجــود جوانــان خوش تکنیــک تیــم منحل شــده 

ــد. ــتفاده کنن ــن اس ــن ورامی صالحی
    ششمین شکست فصل شهرداری ارومیه

امــا تیــم پیــکان تهــران در ســالن 6 هــزار نفــری غدیــر ارومیــه 
در برابــر دیــدگان بیــش از 6 هــزار نفــر هــوادار متعصــب آذری 
ششــمین شکســت ایــن فصــل بازی هــا در اولیــن هفتــه دور 

برگشــت را بــه شــهرداری ارومیــه تحمیــل کــرد. 
ــی و  ــی طوفان ــف کوبندگ ــه لط ــری ب ــان اکب ــاگردان پیم ش
آبشــارهای مهارنشــدنی امیــر غفــور توانســتند بــا نتیجــه 3 بــر 
1 پیــروز بــازی ســخت و حســاس و در عیــن حــال ارزشــمند 

در ارومیــه باشــند. 
ــم  ــتگی تی ــا شایس ــودی ب ــزاد محم ــاگردان به ــاری ش در س
کالــه آمــل را بــا برتــری 3 بــر 0 بدرقــه کردنــد. بانــک ســرمایه 

ــادل  ــاگردان ع ــر ش ــز در براب ــی تبری ــهید اقدم ــالن ش در س
ــزی کار  ــور تبری ــاگر پرش ــزار تماش ــه 2 ه ــب ب ــاکار و قری بن
ــری رســید. ــه برت ــر 0 ب ــا حســاب 3 ب دشــواری نداشــت و ب

     کار بزرگ اراکی ها در خانه والیبال تهران
تاکتیــک  بــا  تیــم  اراک،   تیــم خوش ترکیــب شــهرداری 
ــا تیــم  ــد خــود در مصــاف ب ــان جدی ــا بازیکن ــا تکنیــک ب و ب
ــه نمایــش  پارســه تهــران، شایســتگی های واقعــی خــود را ب

گذاشــت. 
ایــن تیــم بــا بــه خدمــت گرفتــن وحیــد سیدعباســی )بــرادر 
جهانگیــر  و  ارومیه ای هــا   60 ســال های  پاســور  نوبخــت 
 سیدعباســی، ســرمربی فصــل قبــل تیــم شــهرداری ارومیــه(

ــه  ــری فکوران ــا رهب ــاروردی ب ــجاد ت ــن پور و س ــین حس حس
ــه کار  ــت ب ــایپا دس ــان س ــر نارنجی پوش ــدی در براب ــی نق عل
ــاگردان  ــف ش ــتباه و ضعی ــازی پراش ــالف ب ــی زد و برخ بزرگ
ــراق ظاهــر شــد و روز  مســعود آرمــات، بســیار ســرحال و قب
پرفروغــی را پشــت ســر گذاشــت تــا فاتــح 3 بــر 1 ایــن دیــدار 

ــف باشــد. ــه حری در خان
    طوالنی ترین بازی هفته دوازدهم

بــازی نفس گیــر و ماراتن گونــه هــاوش گنبــد و خاتــم اردکان 
کــه طوالنی تریــن دیــدار هفتــه دوازدهــم لیــگ برتــر والیبــال 
ایــران ، بــا حســاب 3 بــر 2 بــه ســود گنبدی هــا تمــام شــد تــا 
شــاگردان رحمــان محمــدی راد ســومین پیــروزی ایــن فصــل 

را در ســالن المپیــک گنبــد جشــن بگیرنــد.

بررسی هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال ایران:

برتری مدعیان تهرانی در خانه حریفان

الهــام فرهمنــد پــس از پایــان دور رفــت بازی هــای 
لیــگ برتــر زنــان کشــور توانســت بــا 12 پــاس گل، عنــوان 

ــد. ــود کن ــاز را از آن خ ــن گلس بهتری
 او در رابطــه بــا اوضــاع حاکــم بــر ایــن مســابقات 
می گویــد تنهــا بایــد عاشــق فوتبــال باشــید تــا بتوانیــد در 

ــد.  ــی دوام بیاوری ــرایط فعل ش
تیــم  بــدون شــک  می گویــد:  فرهمنــد 
ــاد  ــن نجف آب ــازان میه ــی آینده س ــا یعن  م
ــت.  ــی اس ــی قهرمان ــان اصل ــی از مدعی یک
بــا  رفــت  دور  بازی هــای  پایــان  در  مــا 
ــم شــهرداری  ــر پــس از تی تفاضــل گل کمت
ــا  ــم؛ تنه ــرار گرفته ای ســیرجان در رده دوم ق

ــی  ــه پنالت ــر دو گل از روی نقط ــه ه ــم ک دو گل پذیرفته ای
ــازی. ــان ب ــه در جری ــت، ن ــوده اس ب

  روال تمرینــات و بازی هــای مــا بســیار خــوب اســت 
و کامــال امیدواریــم تــا ان شــاءهللا امســال بــه عنــوان 

قهرمانــی لیــگ برســیم.

ــال  ــن س ــاد در پنجمی ــن نجف آب ــازان میه ــم آینده س  تی
ــوان  ــه ســه عن ــون ب ــرد و تاکن ــه ســر می ب حیــات خــود ب
ــت.  ــه اس ــت یافت ــی دس ــوان چهارم ــک عن ــومی و ی س
ــی  ــوان قهرمان ــه عن ــم ب ــا بتوانی  دیگــر وقــت آن رســیده ت

برسیم. 
ــفانه  ــت: متاس ــوان گف ــال بان ــاره فوتب او درب
مــا هیــچ امیــدی نداریــم؛ چــون اصــال دیــده 
رســانه ها  از  برخــی  نهایتــا  نمی شــویم؛ 
بخواهنــد خبــری از فوتبــال زنــان کار کننــد، 
خیلــی خالصــه و بــا یــک تصویــر مــات ایــن 
ــدن ــده نش ــل دی ــه دلی ــد و ب  کار را می کنن

ــان  ــال زن ــه فوتب ــم ب ــری ه ــچ اسپانس هی
ــد،  ــری دارن ــال کمت ــن و س ــه س ــی ک ــد. بچه های نمی آی
بــه امیــد دیــده شــدن و بــه عشــق فوتبــال می آینــد؛ امــا 
بازیکنانــی کــه ســن و ســال بیشــتری دارنــد، بــرای پــول 
ــال  ــی فوتب ــت مال ــفانه وضعی ــه متاس ــد ک ــازی می کنن ب

ــرار دارد. ایســنا ــت اســفناکی ق ــز در وضعی ــان نی زن

امسال به دنبال قهرمانی هستیم
ــت  ــال تقوی ــه دنب ــدت ب ــه ش ــچ ب ــو ایوانکووی برانک
ــا  ــت ت ــر اس ــگ برت ــل دوم لی ــش در نیم فص تیم
محافظــت کنــد  در صــدر جــدول   از حضــورش 

و برای لیگ قهرمانان آسیا نیز مهیا شود.
 بــا ایــن حــال تداخــل اردوی تیــم ملــی و باشــگاه های 

ــد  ــل می توان ــری در نیم فص ــگ برت لی
بــار دیگــر کارلــوس کــی روش و برانکــو 
ــد  ــی جدی ــار چالش ــچ را دچ ایوانکووی
ــگ  ــای لی ــه، بازی ه ــق برنام ــد. طب کن
6 دی  تاریــخ  در  نیم فصــل  در  برتــر 
بــه پایــان می رســد و پــس از یــک 
هفتــه اردوی تیــم ملــی در امــارات 

ــه  ــی روش ب ــاگردان ک ــا ش ــد ت ــد ش ــزار خواه برگ
مصــاف حریــف خــود در ایــن اردوی تدارکاتــی 
ــد. پــس از ایــن  ــخ 17 دی برون )مراکــش( در تاری
بــازی اردوی تیــم ملــی در ایــن کشــور در تاریــخ 20 
ــار  ــان ب ــاال بازیکن ــد و احتم ــان می رس ــه پای دی ب

ــد  ــرار خواهن ــود ق ــگاه های خ ــار باش ــر در اختی دیگ
گرفــت. بــا توجــه بــه اینکــه بیــن دیدارهــای هفتــه 
ــران  ــال ای ــه نی فصــل فوتب پانزدهــم و شــانزدهم ک
ــود دارد  ــه وج ــا 15 روز فاصل ــود تنه ــاب می ش حس
ــار  ــا در اختی ــان باشــگاهی حــدود 8 روز تنه بازیکن
ــه ســه روز آن  ــود ک ــد ب باشــگاه خواهن
گنجانــده  نیم فصــل  مرخصــی  نیــز 
ــچ طــی  ــو ایوانکووی شــده اســت. برانک
روزهــای اخیــر، مخالفــت ضمنــی خــود 
را بــا ایــن برنامه ریــزی و تعطیــالت 
اعــالم کــرده  نیم فصــل  کوتاه مــدت 
 تــا در اردوی پیش بینی شــده تیمــش 
را مهیــای ادامــه رقابت هــا کنــد. بــا ایــن حــال 
بعیــد بــه نظــر می رســد برانکــو ایوانکوویــچ بــا 
توجــه بــه سیاســتی کــه پیــش از ایــن نیــز در نظــر 
ــاگردانش در اردوی  ــور ش ــع حض ــود، مان ــه ب گرفت

ــود. ورزش3 ــی ش ــم مل تی

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی  فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی 950258 موضوع علیه رمضانعلی 

حسن زاده  و له اشرف مرادی در تاریخ  95/10/30 به منظور  یک باب منزل مسکونی و مغازه دارای 

حدود 260 متر عرصه و حدودا 400 متر مربع اعیانی کل که قسمتی ساز یک طبقه خشت و گلی و 

قسمتی ساختمان قدیمی با دیوار های آجری ملکی آقای رمضانعلی حسن زاده  واقع در قهدریجان- 

خ مطهری )ره(- خیابان شهید باهنر شرقی- بن بست 18  که دارای سابقه ثبتی به شماره - نمی باشد 

و ملک مذکور مفروز می باشد و متعلق حق غیرنمی باشد از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در 

در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان  اطاق 224 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس 

رسمی دادگستری به مبلغ 2/580/000/000  ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج 

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

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

عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت 

ارزیابی شده را همراه داشته باشند. 

دادورز اجرای  احکام حقوقی فالورجان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509983620200530شماره  پرونده:  شماره   9510103620208400 ابالغنامه:  شماره 

950535 تاریخ تنظیم: 1395/09/15 خواهان روح اله صالحی راد  دادخواستی به طرفیت خواندگان 

عمومی  های  دادگاه  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  الهی  عین  ابوالحسن  و  الهی  عین  صابر 

شهرستان آران وبیدگل  نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم  دادگاه عمومی )حقوقی(  دادگستری 

شهرستان  آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و به کالسه 9509983620200530  ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن 1395/11/03 و ساعت 12:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 

خواندگان صابر عین الهی و ابوالحسن عین الهی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 

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

کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان صابر عین الهی و ابوالحسن عین الهی پس از نشر آگهی و 

اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 5/22/95/557/م الف

 متصدی امور دفتری شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علی       نام خانوادگی: یوسفی کچی  نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام: منصور نام خانوادگی: صادقی   نشانی محل اقامت: اتوبان فرودگاه- 

95/6/20 حوزه 37  شورای  تاریخ   رای شماره 314  به:به موجب  نوربخش محکوم  از حصه-  بعد 

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

200/000/000 ریال و پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال بابت تاخیر در پرداخت دین از تاریخ 

95/2/29 الی اجرای حکم و مبلغ 2/960/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له نیم عشر 

اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. ماده 34 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.

 دفتر شعبه 37 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: امیر       نام خانوادگی: نادری  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام: منصور نام خانوادگی: صادقی نام پدر: تقی  نشانی محل اقامت: حصه- 

کانال نوربخش- جنب گاوداری محکوم به:به موجب رای شماره 303 تاریخ  95/6/9 حوزه 37  شورای 

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

200/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ 2/960/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ 93/12/12 به انضمام هزینه 3 بار نشر آگهی به مبلغ 660/000 ریال در حق محکوم 

له.ماده 34 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.

 دفتر شعبه 37 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علی       نام خانوادگی: یوسفی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام: منصور نام خانوادگی: صادقی نام پدر: تقی  نشانی محل اقامت: حصه- بعد 

از کانال نوربخش- جنب گاوداری محکوم به:به موجب رای شماره 309 تاریخ  95/6/20 حوزه 37  

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

و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   2/960/000 مبلغ  انضمام  به  اصل خواسته  بابت  ریال   200/000/000 مبلغ 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/2/29 الی اجرای حکم در حق محکوم له نیم عشر اجرایی بر عهده 

محکوم علیه می باشد به انضمام هزینه 3 بار نشر آگهی به مبلغ 660/000 ریال در حق محکوم له.ماده 

34 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. 

دفتر شعبه 37 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

دادنامه
....... مرجع رسیدگی:شعبه 37 شورای حل   : ....... مورخ  دادنامه:  پرونده: 258/95 شماره  کالسه 

اختالف اصفهان خواهان:  آقای منصور صادقی فرزند : تقی  نشانی: اصفهان- اتوبان فرودگاه- بعد 

از حصه- کانال نور بخش) خ المهدی( – جنب گاوداری خوانده: آقای محمد توکلی نشانی: مجهول 

المکان خواسته : مطالبه 2 فقره سفته به شماره خزانه داری 932476 و 618239 ) سری/ الف و 

ل( جمعا به مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

93/7/11 با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی آقای 

منصور صادقی فرزند: تقی  به طرفیت آقای محمد توکلی به خواسته مطالبه 2 فقره سفته به شماره 

خزانه داری 932476 و 618239 ) سری/ الف و ل( جمعا به مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام کلیه 

خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/7/11با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 

مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه ان دارد 

و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 

مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا 

دعوی خواهان علیه خوانده را ثابت تشخیص داده که به استناد مواد  310 و 307 قانون تجارت و 198 و 

515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 

ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/820/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 

)95/6/6( تا تاریخ اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی و قابل محاسبه در اجرای احکام می باشد 

در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست  روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر  در 

محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

قاضی شعبه 37 شورای حل اختالف اصفهان- شهرام صفائی

دادنامه
....... مرجع رسیدگی:شعبه 37 شورای حل   : ....... مورخ  دادنامه:  پرونده: 259/95 شماره  کالسه 

اختالف اصفهان خواهان:  آقای منصور صادقی فرزند : تقی  نشانی: اصفهان- اتوبان فرودگاه- بعد از 

حصه- کانال نور بخش) خ المهدی( – جنب گاوداری خوانده: آقای میر سعید موسوی نشانی: مجهول 

داری 231371 و 231372 و 231373 و  به شماره خزانه  فقره سفته  : مطالبه 4  المکان خواسته 

231374    ) سری/ گ( جمعا به مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ 94/3/1 با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختالف در 

خصوص دعوی آقای منصور صادقی فرزند: تقی  به طرفیت آقای میر سعید موسوی به خواسته مطالبه 

4 فقره سفته به شماره خزانه داری 231371 و 231372 و 231373 و 231374    ) سری/ گ( جمعا 

به مبلغ 200/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/3/1 

با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 

و استحقاق خواهان در مطالبه وجه ان دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 

حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی 

خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده را ثابت تشخیص داده که به 

استناد مواد  310 و 307 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/820/000 ریال بابت 

هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ )95/6/6( تا تاریخ اجرای حکم طبق شاخص بانک 

مرکزی و قابل محاسبه در اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 

غیابی و ظرف مهلت بیست  روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام 

مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر  در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

قاضی شعبه 37 شورای حل اختالف اصفهان- شهرام صفائی

دادنامه
کالسه پرونده: 252/95 شماره دادنامه: 396 مورخ : 95/8/24 مرجع رسیدگی:شعبه 37 شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان:  آقای امیر حسین ثابتی فرزند : محمود  نشانی: اصفهان- قهجاورستان- 

بلوار غدیر- غدیر 2 – جنب نمایشگاه اتومبیل عدالت خوانده: خانم فاطمه عزیزی لمجیری فرزند: 

دستگاه خودروی  انتقال سند یک  و  تنظیم  به  خوانده  الزام   : المکان خواسته  مجهول  نشانی:  اکبر 

سواری پژو پارس به شماره انتطامی 344 ب 61 ایران 99 به انضمام خسارات دادرسی علی الحساب 

مقوم به 80/000/000 ریال با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.قاضی شورادر خصوص دعوی آقای 

امیر حسین ثابتی فرزند : محمود  به طرفیت خانم فاطمه عزیزی لمجیری فرزند: اکبر به خواسته 

الزام خوانده به تنظیم و انتقال سند یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس به شماره انتطامی 344 

ب 61 ایران 99 به انضمام خسارات دادرسی با توجه اوراق و محتویات پرونده تائیدیه نقل و انتقاالت و 

تصرف خواهان در مبیع و با امعان نظر به اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر 

نگردیده و الیحه ای نیز ارسال ننموده و وکیلی نیز معرفی ننموده است لذا شورا برابر مدارک موجود و 

مبضوط در پرونده دعوی مطروحه خواهان علیه خوانده را وارد و مقرون به صحت تشخیص و مستندا 

به ماده 198  قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10، 22 الی 225، 238، 239، 1301 قانون مدنی حکم 

بر محکومیت خوانده به تنظیم و انتقال سند یک دستگاه سواری پژو پارس به شماره انتطامی 344 

ب 61 ایران 99 در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20  روز پس از تاریخ 

ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی  در 

محاکم عمومی )حقوقی( اصفهان می باشد. 

قاضی شعبه 37 شورای حل اختالف اصفهان- شهرام صفائی

دادنامه
کالسه پرونده: 276/95 شماره دادنامه: 389 مورخ : 95/8/24 مرجع رسیدگی:شعبه 37 شورای حل 

اختالف اصفهان خواهان:  آقای محمد حسین کرمی فرزند : علی  نشانی: اصفهان- پایگاه هشتم 

شکاری- فضای سبز پایگاه خوانده: آقای خداداد لک فرزند: امراله نشانی: مجهول المکان خواسته 

با عنایت به  120/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی خسارت تاخیر تادیه  : مطالبه مبلغ 

محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شوراء ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 

صدور رای می نماید.قاضی شورادر خصوص دعوی آقای محمد حسین کرمی فرزند : علی  به طرفیت 

انضمام کلیه خسارات  به  ریال   120/000/000 مبلغ  به خواسته مطالبه  امراله  فرزند:  آقای خداداد لک 

دادرسی خسارت تاخیر تادیه با این توضیح که خواهان در جلسه دادرسی عنوان داشت که بابت ضمانت 

وام بانک کشاورزی شعبه مرغ تا کنون مبلغ دوازده میلیون تومان از حساب حقوقی وی برداشت و حال 

خواستار مطالبه آن می باشد خوانده علی رغم ابالغ قانونی )از طریق نشر آگهی( در جلسه دادرسی 

حاضر نگردیده و الیحه ای نیز ارسال ننموده و وکیلی نیز معرفی ننموده است لذا شورا با جمیع اوراق 

و محتویات پرونده ، فیش های حقوقی که موید کسر اقساط وام از حساب خواهان می باشد، دعوای 

مطروحه خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد  198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 

دادرسی مدنی و ماده 709 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال 

بابت اصل خواسته و مبلغ 4/550/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 120/000 ریال بابت نشر آگهی 

و مبلغ 135/000 ریال بابت تمبر الصاقی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ اظهار نامه )92/2/30( طبق 

شاخص بانک مرکزی که محاسبه آن با اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید 

رای صادره غیابی و ظرف 20  روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز از 

تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی  در محاکم حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. 

قاضی شعبه 37 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان محمد رضا آزادی مقدم دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت مرتضی 

شهبازی کنگاوری   به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 

سوم  حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 3/373/95 ثبت و برای تاریخ 95/11/28 ساعت 9 صبح 

وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در 

وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت 

ابالغ  منزله  به  آگهی  این  انتشار  نمایند  مراجعه  شورا  دفتر  به  آن  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه 

محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

 شماره : 5/22/95/558/م الف 

رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی آران و بیدگل عباسعلی دهقانی

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای بهمن باقری  دارای شناسنامه شماره559 متولد 1339  به شرح دادخواست به کالسه 95 / 869 

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

باقری    بشناسنامه 1مورخ 1316/2/5 در تاریخ 1395/9/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر – پنج دختر و همسر دائمی که به شرح ذیل 

می باشد : 1- بهمن باقری  فرزند علیرضا  به ش ش 559 متولد 1339 صادره از گلپایگان 2- زهری 

باقری  فرزند علیرضا  به ش ش 625 متولد 1347 صادره از گلپایگان 3- فاطمه باقری  فرزند علیرضا  

به ش ش 626 متولد 1348 صادره از گلپایگان 4- مریم باقری  فرزند علیرضا  به ش ش 8 متولد 

1351 صادره از گلپایگان 5- زهره باقری  فرزند علیرضا  به ش ش 7 متولد 1353 صادره از گلپایگان 

6- اشرف باقری  فرزند علیرضا  به ش ش 4 متولد 1358 صادره از گلپایگان 7- طیبه قهاری  فرزند 

حسن  به ش ش 5 متولد 1318 صادره از گلپایگان والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

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

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

 شماره : 486/ م الف

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

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 2776 فرعی از 6 اصلی بخش چهار گلپایگان 
رسما  امضا شهود  و  هویت  استشهاد محلی که  یکبرگ  باستناد  ابوتراب  فرزند  میرزائی  آقای محمد 

گواهی شده مدعی است که تمامی ششدانگ زمین پالک 6/2776 در گلپایگان بخش چهار که در 

صفحه 310 دفتر 75 امالک ذیل ثبت 11509 بنام محمد میرزائی فرزند ابوتراب ثبت و صادر و تسلیم 

یافته و معامله دیگری هم  انتقال قطعی  او  به  گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر خانه - - 

انجام نشده به بموجب سند رسمی شماره - - مورخ - - دفتر - در قبال مبلغ - - - ریال – در 

رهن - - است. 

نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   

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

یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله 

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

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

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

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

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشارآگهی : 1395/09/30 شماره : 500/ م الف مسئول دفتر امالک گرجی

ابالغ رای 
به تاریخ 95/9/2  در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم شورای حل اختالف آران و بیدگل پرونده 

کالسه  272/95 تحت نظر است  با عنایت به محتویات پرونده ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 

از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید. رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای 

مصیب مرشدی آرانی به وکالت از آقای مجید طالقانی فرزند حسن  به طرفیت آقایان 1- علی کچوئی 

به خواسته  مطالبه وجه یک  آراسته فرزند: 1- رمضانعلی  اله شهیدایی 3- شهرام  فرد 2- رحمت 

فقره چک به مبلغ هفتاد و دو میلیون ریال با شماره 2502/086706 به تاریخ 94/9/30 به انضمام 

خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر مصدق چک 

التفات به حاکمیت  با  بانک محال علیه و  مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت تنظیمی از سوی 

وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور 

و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خواندگان( و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه 

خواندگان ارائه، اقامه یا تحصیل نشده است بنابراین دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد 

مواد 198-502-519-522  قانون آیین دادرسی مدنی ماده 310-311-313 قانون تجارت و تبصره 

الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مارالذکر به 

عنوان اصل خواسته و نیز خسارت دادرسی وفق مقررات و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و نیز خسارت 

تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی از تاریخ سر رسید چک تا زمان پرداخت 

آن در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ  ابالغ 

قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی این شهرستان می باشد .

شماره: 5/22/95/589/ م الف

قاضی شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف آران و بیدگل  امیر حسین رزاقی

چالش زمستانه کی روش و برانکو ایوانکوویچ
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ـــمـــاره 323 ســـــال دوم              ݡسݒ

ــبی  ــت. ش ــال اس ــب س ــن ش ــدا، بلندتری یل
سرویس گردشگری

جعفر عربی

ــه رحــم  ــرای صل کــه در گذشــته فرصتــی ب
ــل  ــر فامی ــه بزرگ ت ــوام در خان ــوال اق ــن شــب معم ــود. در ای ب
ــوه و  ــای کرســی تخمــه می شکســتند، می جمــع می شــدند، پ
می کردنــد؛ گاهــی  یــاد  گذشــتگان  از  و  صــرف  تنقــات 
پدربزرگ هــا یــا مادربزرگ هــا بــرای نــوه، نتیجــه و ... قصه هــا 
ــی  ــن، ط ــن جش ــد. در ای ــذت می بردن ــه ل ــد و هم می گفتن
ــر شــدن  ــال آن بلندت ــه دنب ــن شــب ســال و ب شــدن بلندتری
ــاب  ــا انق ــادف ب ــه مص ــمالی ک ــره  ش ــا در نیم ک ــول روزه ط
ــه زمــان بیــن  ــدا ب زمســتانی اســتگرامی داشــته می شــود. یل

غــروب آفتــاب از ۳۰ آذر )آخریــن روز پاییــز( تــا طلــوع آفتــاب 
در اول مــاه دی )نخســتین روز زمســتان( گفتــه می شــود. 
ــر و  ــامی فاخ ــوال ش ــدا، معم ــب یل ــی در ش ــای ایران خانواده ه
همچنیــن انــواع میوه هــا و رایج تــر از همــه هندوانــه را مهیــا و 
دور هــم صــرف می کننــد. در ایــن شــب عــاوه بــر قصه گویــی 
ــا دیــوان  کهنســاالن بــرای دیگــر اعضــای فامیــل، فالگیــری ب

حافظ رایج است. 
    ریشه نام یلدا

بــه معنــای »زایــش«  از واژه  ســریانی  برگرفتــه   »یلــدا« 
ــام  ــا ن ــن جشــن ب ــی از ای ــد« اســت. ابوریحــان بیرون و »تول

»میــاد اکبــر« نــام بــرده و منظــور از آن را »میــاد خورشــید« 
دانســته  اســت. در آثارالباقیــه بیرونــی ص ۲۵۵، از روز اول دی 
مــاه، بــا عنــوان »خــور« نیــز یــاد شــده و در قانــون مســعودی 
نســخه مــوزه بریتانیــا در لنــدن، »ُخــره روز« ثبــت شــده اســت؛ 
اگرچــه در بعضــی منابــع دیگــر »خرم روز« نامیده شــده اســت. 
ــه و جشــن هایی کــه در ایــن شــب برگــزار می شــود، یــک  چّل
ســنت باســتانی اســت. چّلــه، دو موقعیــت گاه شــمارانه در طول 
یــک ســال خورشــیدی بــا کارکردهــای فرهنــگ عامــه، یکــی در 
 آغــاز تابســتان )تیرمــاه( و دیگــری در آغــاز زمســتان )دی مــاه(
ــل روز( و کوچــک  ــزرگ )چه ــک متشــکل از دو بخــش ب هری
)بیســت روز( اســت. واژه چّلــه برگرفتــه از چهــل )معیــن، ذیــل 
ــه« و صرفــا نشــان دهنده گذشــت یــک  واژه( و مخفــف »چهل

دوره زمانــی معیــن )و نــه الزامــا چهــل روزه( اســت. 
مــردم دوران باســتان و از جملــه اقــوام آریایــی دریافتنــد 
ــه  ــز اســت و بافاصل ــن روز پایی ــا، آخری ــن روزه ــه کوتاه تری ک
پــس از آن روزهــا بــه تدریــج بلندتــر و شــب ها کوتاه تــر 
ــر(  ــید )مه ــش خورش ــب زای ــن رو آن را ش ــوند؛ از همی می ش
نامیــده و آن را آغــاز ســال قــرار دادنــد. کریســمس مســیحیان 
ــگ  ــن فرهن ــاد دارد. در دوران که ــن اعتق ــه در همی ــز ریش نی
ــا فصــل ســرد شــروع می شــد و در اوســتا  اوســتایی، ســال ب
ــوم  ــه مفه ــرَِذ« ک ــا »َس ــرَِد« ی واژه Sareda ،Saredha »َس
ــای »ســرد« اســت  ــه معن ــد، خــود ب ــاده می کن »ســال« را اف
 و ایــن بــه معنــی بشــارت پیــروزی اورمــزد بــر اهریمــن 
و روشــنی بــر تاریکــی اســت. در برهــان قاطــع ذیــل واژه 

»یلــدا« چنیــن آمــده: یلــدا شــب اول زمســتان و شــب 
ــوس باشــد و آن  ــر ق ــدی و آخ ــه اول َج ــز اســت ک ــر پایی آخ
درازتریــن شب هاســت. در تمــام ســال و در آن شــب یــا 
نزدیــک بــه آن شــب، آفتــاب بــه بــرج جــدی تحویــل می کنــد 
و گوینــد آن شــب بــه  غایــت شــوم و نامبــارک اســت. بعضــی 
ــدا یازدهــم جــدی اســت. تاریکــی نماینــده  ــد شــب یل گفته ان
ــی  ــن شــب ســال، تاریک ــود و چــون در طوالنی تری ــن ب اهریم
اهریمنــی بیشــتر می پایــد، ایــن شــب بــرای ایرانیــان نحــس 
ــی  ــا تاریک ــد ت ــش می افروختن ــید، آت ــون فرامی رس ــود و چ  ب
و عامــان اهریمنــی و شــیطانی نابــود شــوند و بگریزنــد، 
مــردم گــرد هــم جمــع شــده و شــب را بــا خــوردن، نوشــیدن، 
ــه  ــد. هرآنچ ــر می آوردن ــه س ــو ب ــی و گفت وگ ــادی و پایکوب ش
ــای  ــود و میوه ه ــده ب ــداری ش ــه نگاه ــل ک ــازه فص ــوه ت می
ــی زد«  ــدا، »م ــب یل ــفره ش ــد. س ــفره می نهادن ــک در س خش
Myazd نــام داشــت و شــامل میوه هــای تــر و خشــک، 
ــه  ــرک« Lork ک ــتیان، »ُل ــاح زرتش ــه اصط ــا ب ــل ی ــز آجی نی
ــی  ــار و ویژگ ــه افتخ ــود، ب ــه ب ــن و ولیم ــن جش ــوازم ای از ل
در  می شــد.  برگــزار  خورشــید  یــا  »مهــر«  و  »اورمــزد« 
آیین هــای ایــران باســتان بــرای هــر مراســم جشــن و ســرور 
 آیینــی، خوانــی می گســتردند کــه بــر آن افــزون بــر آالت 
و ادوات نیایــش، ماننــد آتشــدان، عطــردان، بخــوردان، برســم و 
ــای  ــی فصــل و خوراک ه ــای خوردن ــا و فرآورده ه ...، برآورده ه
گوناگــون، خــوراک مقــدس ماننــد »مــی زد« نیــز نهــاده 

می شــد.

یلدا، انقالب زمستانی

افتتاح مرکز غیرحضوری بانوان 

جامعةالقرآن
بزرگســاالن  آمــوزش  مدیــر 
قـــرآن  فرهنگـــی   مؤسســـه 
ــم  ــرآن الکری ــرت جامعةالق  و عت
و اهل البیــت)ع( از بهره منــدی 
ــو و آقــا از  ۱۲ هــزار متقاضــی بان
آمـــوزش  مرکـــز  دوره هـــای 
ــت:  ــر داد و گف ــوری خب غیرحض
ــه  ــدت ب ــه وح ــی هفت ــای پایان ــی روزه ــز ط ــوان نی ــز بان مرک
صــورت رســمی راه انــدازی شــد. حجت االســام علیرضــا 
ــا هــدف  ــان ب ــز در بخــش آقای ــن مرک ــرد: ای ــار ک ــی اظه نجف
 آمــوزش غیرحضــوری میــان عاقه منــدان و قرآن دوســتان 
ــال ۹۳  ــاه س ــی ۲۳ بهمن م ــگ قرآن ــعه فرهن ــر و توس و نش
ــن  ــاوت ای ــا تف ــه داد: تنه ــدازی شــد. وی ادام ــاح و راه ان افتت
مرکــز بــا ســایر مراکــز غیرحضــوری مشــابه در کشــور ایــن بــود 
کــه تمامــی ظرفیت هــای ارتباطــی را در ایــن مســیر آورده ایــم 
و متقاضیــان ایــن مرکــز می تواننــد بــا بهره گیــری از هــر 
 وســیله ارتباطــی چــون تلفــن ثابــت، همــراه، ســایت، ایمیــل
شــبکه های اجتماعــی مجــازی و مکاتبــه ای بــه آمــوزش یکــی 
از علــوم قرآنــی چــون حفــظ، تجویــد، روخوانــی و روان خوانــی 
و مفاهیــم قــرآن اهتمــام بورزنــد. نجفــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــوت  ــه صــورت پایل ــز امســال ب ــدای پایی ــوان از ابت بخــش بان
ــه  ــا تهی ــت ب ــد اس ــرد: امی ــد ک ــود، تأکی ــده ب ــدازی ش راه ان
زیرســاخت ها و بررســی خطاهــای موجــود، ایــن مرکــز را بــرای 
بانــوان بــه صــورت رســمی افتتــاح و راه انــدازی کنیــم. وی بــا 
اشــاره بــه اینکــه در بخــش بانــوان نیــز شــاگردانی را ثبت نــام 
ــوان و  کرده ایــم، تصریــح کــرد: در مجمــوع ۱۲ هــزار نفــر از بان
آقایــان از دوره هــای مرکــز آمــوزش غیرحضــوری جامعةالقــرآن 

بهره مند می شوند.

وجود ۲ هزار آیه علمی در قرآن
دبیــر علمــی کنگــره بین المللــی قــرآن و علــوم انســانی 
گفــت: در قــرآن کریــم بیــش از ۲ هــزار آیــه علمی وجــود دارد 
ــات  ــم، حــدود یک ســوم آی ــه بدانی ــرآن را ۶۲۳۶ آی ــر ق و اگ
قــرآن بــه مباحــث علمــی اشــاره کــرده اســت. حجت االســام 
ــره  ــی، در پیش کنگ ــی اصفهان ــی رضای والمســلمین محمدعل
بین المللــی قــرآن و علــوم انســانی کــه در دانشــگاه معــارف 
ــرد: در  ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــان برگ ــرت)ع( اصفه ــرآن و عت ق
ــاره  ــی اش ــی و کیهان شناس ــوم طبیع ــث عل ــه مباح ــرآن ب ق
شــده اســت؛ حــدود ۳۰۰ آیــه درباره آســمان و زمیــن، ۱۵۰ آیه 
قــرآن مربــوط بــه مباحــث پزشــکی و مراحــل خلقــت انســان 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه بســیاری از اعجــاز علمــی قــرآن 
در دهــه اخیــر در علــوم انســانی ثابــت شــده، گفــت: قــرآن در 

ــد. ــد تحــول ایجــاد کن ــاه می توان مــدت کوت

اخبار کوتاه

چشمه آب گرم مرتضی علی یزد
چشــمه آب گــرم مرتضــی علی 
گردشــگری  جاذبه هــای  از 
طبیعــی در شهرســتان کویــری 
طبــس در اســتان یــزد اســت. 
مســیر  در  چشــمه  ایــن 
ــرو  ــتای خ ــگری روس  گردش
ــری    ــه ۲7 کیلومت و در فاصل
شــهر طبــس واقــع شــده اســت. بــرای رســیدن بــه ایــن 
 چشــمه بایــد حــدود ۵ کیلومتــر پــس از شــهر طبــس 
از داخــل آب رد  بــه صــورت پیــاده کــه عمدتــا  را 
می شــود، طــی کــرد. در ایــن منطقــه چشــمه های 
دارنــد کــه  وجــود  ســرد  آب  و  آب گــرم  متعــدد 
ــرون  ــه بی ــره ای ب ــه از درون حف ــا را ک ــن آن ه بزرگ تری

تراوش می کند، حمام مرتضی علی می گویند. 
ــل  ــه داخ ــت ب ــمت راس ــواره س ــمه از دی ــرم چش آب گ
ــاف  ــاد اخت ــبب ایج ــن، س ــزد و همی ــه می ری رودخان
دمــا در چشــمه می شــود کــه گاهــی بــه ۱۰ درجــه نیــز 
می رســد. غلظــت بیشــتر آب گــرم و تفــاوت ســاختاری 
آن بــا آب ســرد جــاری در کــف رودخانــه باعــث 
می شــود کــه ایــن آب هــا تــا مســافت حــدود ۳۰۰ 
متــری بســتر رودخانــه پیــش برونــد؛ در حالــی کــه بــه 
طــور کامــل بــا هــم مخلــوط نشــده و در بســتر رودخانــه 

ــل تفکیــک هســتند.  قاب
ــرد  ــه آب س ــرف رودخان ــک ط ــب در ی ــن ترتی ــه ای  ب
و در طــرف دیگــر آب گــرم جریــان دارد و می تــوان یــک 
ــر  ــای دیگ ــرد و پ ــه فروب ــرم رودخان ــرف گ ــا را در ط  پ
ــه شــاید  ــادری ک ــده ن ــه؛ پدی را در طــرف ســرد رودخان
در هیــچ نقطــه دیگــر کشــور فرصــت تجربــه آن وجــود 

نداشــته باشــد.
ــمه ها  ــن چش ــی آب ای ــواص درمان ــر آن، خ ــاوه ب  ع
می توانــد گردشــگران زیــادی را بــه ایــن منطقــه جــذب 
ــب مــزارع  ــن آب اغل ــع تأمی ــن چشــمه ها منب ــد. ای  کن
ــه  ــی ب ــر آب ــق نه ــه از طری ــت ک ــس اس ــای طب و باغ ه

ــود.  ــل می ش ــهر منتق ــن ش ای
جایــی باالتــر از ایــن چشــمه، دره تنگــی وجــود دارد کــه 
در آن ســد شــاه عباســی بنــا شــده اســت. قدمــت ایــن 
ــد. ســد شــاه  ــه نســبت می دهن ــه دوره صفوی ســد را ب
عباســی پررکوردتریــن بنــای تاریخــی ایــران اســت؛ چــرا 
کــه ســدی اســت بــا ۶۰ متــر ارتفــاع کــه نه تنهــا لقــب 
ــا  ــان را ب ــی جه ــد قوس ــن س ــن و بزرگ تری قدیمی تری
خــود یــدک می کشــد، بلکــه بــه مــدت ۵۵۰ ســال هــم 
بــه عنــوان بلندتریــن ســد در جهــان شــناخته می شــد. 
امــا ســد شــاه عباســی یــک لقــب دیگــر هــم دارد کــه 
هنــوز هیــچ ســدی موفــق بــه تصاحب آن نشــده اســت؛ 
ــاج  ــرض ت ــل ع ــه دلی ــه ب ــان ک ــد جه ــن س نازک تری

ــود.  ــناخته می ش ــام ش ــن ن ــه ای ــری اش ب یک مت

گشت وگذار

مدیــر کل فرهنگی اجتماعــی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری 
 ضمــن ارائــه توضیحاتــی دربــاره بیمــه تکمیلــی بازنشســتگان

ــای  ــتفاده از توره ــرای اس ــد ب ــتگان می توانن ــت: بازنشس گف
گردشــگری نــوروزی، پــس از بــاز شــدن ســامانه بــرای 
ثبت نــام اقــدام کننــد. عبــاس رشــیدی در جمــع خبرنــگاران 

گفــت: قبا ســقف ســفر بازنشســتگان محدود 
و دو ســفر در دوره بازنشســتگی بود که امســال 
ــی  ــت و آب درمان ــیده اس ــفر رس ــه س ــه س ب
محــات خــارج از ســهمیه ســفر قابل اســتفاده 
ــز  ــی نی ــزار تومان ــه ۲۵۰ ه ــت. کمک هزین اس
بــه ۳۰۰ هــزار تومــان رســیده اســت. رشــیدی 
ــز  ــات نی ــات عالی ــه عتب ادامــه داد: کمک هزین

ــه ۶۰۰ هــزار تومــان رســیده اســت.  از ۵۵۰ هــزار تومــان ب
ــرای  ــفرها را ب ــری س ــرکت های مج ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
ــار  ــال آم ــت: امس ــم داد، گف ــش خواهی ــوروز افزای ــد ن عی
ثبت نامــی از ۹۰ هــزار نفــر بــه ۱۵۰ هــزار نفــر رســیده اســت. 

ــت. ــاد اس ــتقبال زی ــوروز اس ــای ن ــه در روزه البت

ــه ســایت  ــه ب ــا مراجع ــه داد: بازنشســتگان ب  رشــیدی ادام
از  و  کننــد  ثبت نــام  می تواننــد  بازنشســتگی  صنــدوق 

بهمن مــاه ســامانه بــرای نــوروز بــاز می شــود. 
گفــت:  بازنشســتگان  تکمیلــی  بیمــه  درخصــوص  وی 
ــی در بســته  قــرارداد مــا از اول شــهریورماه شــروع و تغییرات
اعمــال  تعهــدات  شــد؛  لحــاظ  خدمتــی 
تــا  تخصصــی  فــوق  بســتری  و  جراحــی 
ســقف ۱۵ میلیــون تومــان، بســتری عمومــی 
 تــا ســقف 7 میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومــان 
ســقف  تــا  تشــخیصی درمانی  هزینه هــای 
۵۵۰ هــزار تومــان و هزینه هــای آزمایشــگاهی 

ــا ســقف ۲8۰ هــزار تومــان اســت.  ت
ــوزه  ــند در ح ــزار س ــه 74۲ ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیدی ب رش
 آزمایــش در صــدر اســناد پزشــکی ارائه شــده قــرار دارد

گفــت: بیمارســتان های دولتــی در اختیــار بازنشســتگان 
اســت و توصیــه مــا ایــن اســت کــه بازنشســتگان بیشــتر از 

ــراث ــد. می ــتفاده کنن ــی اس ــتان های دولت بیمارس

مدت هاســت کــه بیمــاران کشــورهای خارجــی بــرای درمان 
بعضــی از بیماری هــای نازایــی، عیــوب انکســاری، جراحــی 
زیبایــی و... بــه ایــران می آینــد و در هتل هــای کشــور 

ــد.  ــت می کنن اقام
ورود ایــن افــراد بــا رونــد پیشــرفت علــم پزشــکی در ایــران 

روزبــه روز در حــال افزایــش اســت تــا جایــی 
ــه  ــران از ســفر بیمــاران خارجــی ب کــه در ای
کشــور بــه  عنــوان گردشــگران ســامت یــاد 

کردنــد. 
در ایــن میــان برخــی از فعــاالن حــوزه 
طــب ســنتی و گردشــگری درمانــی بــه 
ــرا  ــد؛ چ ــنتی روی آورده ان ــب س ــمت ط س

ــن دارد  ــران پیشــینه ای بســیار که ــه طــب ســنتی در ای  ک
و مــردم ایــران نیــز بــر وجــود چنیــن علمــی در ایــران واقف 
هســتند؛ امــا بــا وجــود اینکــه ابــن ســینا و مشــاهیر دیگــر 
در ایــن حــوزه شــهرت جهانــی دارنــد، هنــوز فعالیت هــای 

طــب ســنتی ایــران بــرای جهانیــان ناشــناخته اســت. 

ــنتی  ــب س ــوزه ط ــن در ح ــه چی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
فعالیــت و تبلیغــات گســترده ای انجــام داد و اکنــون طــب 
چینــی بــه عنــوان یــک مکتــب درمانــی در جهــان شــناخته 

شــده اســت. 
ــب  ــتر از ط ــنتی بیش ــب س ــه ط ــوال ب ــران معم ــردم ای م
شــیمیایی و روش هــای درمانی دیگــر اعتماد 
دارنــد. ایــن موضــوع را محمــد پناهــی، مدیر 
کل گردشــگری ســامت در ســازمان میــراث 
فرهنگــی تأییــد می کنــد و می گویــد: در 
ــرای  ــی ب ــد محل ــوال بای ــامتکده ها معم س
فرآورده هــای  دارویــی،  گیاهــان  عرضــه 
دارویــی یــا عرقیاتــی عرضــه شــود کــه هــم 
رضایــت بیمــار را بــه همــراه داشــته باشــد و هــم اســتاندارد 
ــه  ــد ک ــمتی برون ــه س ــه ب ــت هم ــون می بایس ــند؛ چ باش
ضریــب اطمینــان متقاضیــان بیشــتر شــود. در ایــن صــورت 
اســت کــه می تــوان حلقــه گردشــگران ســامت را بــا 

ــرد. خبرفارســی وجــود طــب ســنتی بیشــتر ک

طب سنتی به کمک گردشگری می آیدثبت نام بازنشستگان برای تورهای گردشگری نوروزی

حتما بخوانید!
ثبت نام بازنشستگان برای تورهای ...

ابالغ رای 
به تاریخ ۹۵/۹/۲۳  جلسه شعبه سوم شورای حل اختاف آران و بیدگل در وقت فوق العاده تشکیل 

پرونده شماره   ۳77/۹۵ تحت نظر است  با عنایت به محتویات پرونده با اعام ختم رسیدگی به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد. رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای حسن آزادی مقدم 

آرانی فرزند علی  به طرفیت آقای سیف اله رضایی فرزند محمد علی به خواسته  مطالبه وجه ۳ 

فقره چک جمعا به مبلغ شصت و هشت میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال با شماره و تاریخ های 

الف: ۵8۹۳۶4 به تاریخ ۹۱/۲/۲8 ب: ۵8۹۳۶۶ به تاریخ ۹۱/۳/۲۵ ج:۵8۹۳۶۵ به تاریخ ۹۱/۳/۲۰  

به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر 

مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با التفات 

به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 

وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خوانده( و اینکه دلیلی مبنی بر 

برائت ذمه خوانده ارائه، اقامه یا تحصیل نشده است بنابراین دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به 

استناد مواد ۱۹8-۵۰۲-۵۱۹-۵۲۲  قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۳۱۰-۳۱۱-۳۱۳ قانون تجارت و 

تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پیش گفته به 

عنوان اصل خواسته و نیز خسارت دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص 

بانک مرکزی جمهوری اسامی از تاریخ سر رسید چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر و 

اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ  اباغ قابل واخواهی در همین 

این شهرستان   شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

می باشد .

شماره: ۵/۲۲/۹۵/۵۹۳/ م الف

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

ابالغ رای 
به تاریخ ۹۵/۹/7  در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم شورای حل اختاف آران و بیدگل پرونده 

کاسه  ۲8۲/۹۵ تحت نظر است  با عنایت به محتویات پرونده ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت 

از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید. رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای 

روح اله صالحی راد فرزند حبیب اله  به طرفیت ریکا علی نجات فرزند رحم خدا به خواسته  مطالبه 

وجه یک فقره چک به مبلغ هفت میلیون و دویست هزار ریال با شماره ۳۲۰۲۳۵ به تاریخ ۹۵/۱/۲  

به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر 

مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با التفات به 

حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 

مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خوانده( و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه 

خوانده ارائه، اقامه یا تحصیل نشده است بنابراین دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد 

مواد ۱۹8-۵۰۲-۵۱۹-۵۲۲  قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۳۱۰-۳۱۱-۳۱۳ قانون تجارت و تبصره 

الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پیش گفته به عنوان 

اصل خواسته و نیز خسارت دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک 

مرکزی جمهوری اسامی از تاریخ سر رسید چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعام 

می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ  اباغ قابل واخواهی در همین شعبه 

و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی این شهرستان می باشد 

.شماره: ۵/۲۲/۹۵/۵۵۹/ م الف

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

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای امیر حسین اقبالی    دارای شناسنامه شماره ۱۲۵۰۱۵۹۹۹7 به شرح دادخواست به کاسه ۱77 

اقبالی            از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهرام 

بشناسنامه ۳۲ در تاریخ ۱۳88/۱۲/۲۵ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۱- آقای امیر حسین اقبالی فرزند بهرام    دارای کد ملی ۱۲۵۰۱۵۹۹۹7  به 

عنوان فرزند پسر ۲- آقای عباس اقبالی فرزند بهرام       به شماره شناسنامه ۳7  به عنوان فرزند 

پسر ۳- خانم زهرا اقبالی فرزند بهرام    به شماره شناسنامه ۳۱۱8  به عنوان فرزند دختر 4- خانم 

فاطمه اقبالی فرزند بهرام    به شماره شناسنامه ۳۶  به عنوان فرزند دختر ۵- خانم افسانه اقبالی 

فرزند بهرام    به شماره ملی ۱۲۵۰۲۶8۳۰۳ به عنوان فرزند دختر ۶- خانم آسیه اقبالی فرزند بهرام    

به عنوان فرزند دختر7- خانم پری متقی فرزند غامعلی    به شماره  به شماره شناسنامه ۱4۹  

شناسنامه 8۳  به عنوان همسر دائمی حین الفوت مرحوم 8- خانم فاطمه جالی فرزند سید شمس 

علی    به شماره شناسنامه 4  به عنوان مادر مرحوم. مرحوم هنگام فوت دارای مادر، همسر، دو فرزند 

پسر و چهار فرزند دختر بوده است. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت 

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

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

شماره : ۵/۲۲/۹۵/۵۹8/ م الف

 رئیس شعبه چهارم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل

آگهی ابالغ 
شعبه:  بایگانی  شماره  پرونده:۹۵۰۹۹8۳۶۲۰۲۰۰۵۵۳  شماره  نامه:۹۵۱۰۱۱۳۶۲۰۲۰۰۹8۶  شماره 

طرفیت  به  دادخواستی  آرانی   مقدم  آزادی  محمد  ۱۳۹۵/۰۹/۲۰خواهان  تنظیم:  تاریخ   ۹۵۰۵۵8

به عملیات  اعتراض  به خواسته  آزادی مقدم  امیر  و  اصغر حمیدی  و  ناظمی  خواندگان علی محمد 

اجرایی)موضوع مواد ۱4۶ و ۱47 قانون اجرای احکام مدنی( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

آران و بیدگل نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 

آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و به کاسه ۹۵۰۹۹8۳۶۲۰۲۰۰۵۵۳ ثبت گردیده که وقت 

المکان بودن خوانده  به علت مجهول  رسیدگی آن ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ و ساعت ۱۱:۱۵ تعیین شده است. 

امیر آزادی مقدم و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 

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

خوانده امیر آزادی مقدم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

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

 شماره : ۱۳/۲/۹۵/۵7۰/م الف 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان  آران و بیدگل

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای مصطفی رضایی بندارتی فرزند کریم دادخواستی به طرفیت خانم فاطمه گرجی 

فرزند غامعلی به خواسته مطالبه چک تقدیم که به شعبه سوم شورای حل اختاف فاورجان ارجاع 

و به کاسه ۱۲4۹ ثبت و برای مورخ ۹۵/۱۰/۳۰ساعت ۱۱ وقت رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده 

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

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

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

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

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

مقتضی اعام خواهد نمود. 

رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
به طرفیت خانم  دادخواستی  نمایندگی عبدالصمد شهبازی  به  امید  اینکه صندوق کارآفرین  به  نظر 

۱-نادیا شکریان فرزند محمد کاظم ۲- سید گودرز جمشید زاده کهنه فرزند کیامرز ۳-محمد کاظم 

شکریان فرزند حسین  به خواسته مطالبه مبلغ ۶۰ میلیون ریال تقدیم که به شعبه دوم شورای حل 

اختاف فاورجان ارجاع و به کاسه ۱۰78/۹۵ ثبت و برای مورخ ۹۵/۱۰/۳۰ساعت ۱۰:۱۵ وقت رسیدگی 

تعیین گردیده است و خوانده را مجهول المکان نموده است لذا به تقاضای خواهان و دستور ریاست 

شورا و به استناد ماده 7۳ ق .آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی می 

شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه دوم حقوقی 

فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در 

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

رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد نمود. 

رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

آگهی احضار متهم 
در خصوص شکایت ملیحه سادات شیرزادی علیه قاسم کریمی فرزند یداله به اتهام سرق و ضرب و 

جرح و مزاحمت تحت کاسه ۹۵۱۱۲۱ وقت رسیدگی مورخه ۹۵/۱۱/۲۶ ساعت ۱۱ صبح تعیین گردیده 

است لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راستای ماده ۳44 قانون آئین دادرسی کیفری 

بموجب این آگهی به متهم فوق الذکر اباغ می گردد که در تاریخ تعیین شده در شعبه ۱۰۳ دادگاه 

کیفری دو فاورجان حاضر و در برابر اتهام منتسبه از خود دفاع نموده یا نسبت به معرفی وکیل قانونی 

اقدام نماید بدیهی است در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل این آگهی به منزله اباغ قانونی 

محسوب و دادگاه وفق مقررات قانونی مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 

مدیر دفتر شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو فاورجان

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شوراهای حل اختاف فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره ۲۵۱/۹۵ اجرائی  موضوع 

فروش  منظور  به   ۹۵/۱۰/۱۳ تاریخ   در  دهکردی  علوی  محمود  سید  له  و  فلزان   آذر  علیه شرکت 

شش عدد که شامل موارد ذیل می باشد.۱- آبسرد کن استیل سه شعبه مارک رضا وفائی)به مبلغ 

۳/۰۰۰/۰۰۰ریال( سالم و دست دوم ۲-یک دستگاه تلویزیون ۳۲ اینچ  LCD مارک شارپ سالم و 

دست دوم به مبلغ 4/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳- یکدستگاه پرینتر سامسونگ مدل 4۵۲۱S )سالم و دست 

دوم( به مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال 4- مانیتور ۱7 اینچ کامپیوتر LG  )سالم و دست دوم( به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال ۵-یکدستگاه فاکس پاناسونیک مدلkxFL ۶۱۲ سالم و دست دوم به مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

۶- یکدستگاه پرینتر HP مدل ۲۰۱4 )سالم و دست دوم( به مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال.از ساعت ۱۰ الی 

۱۱ صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام دادگاه حقوقی فاورجان  اطاق ۲۲۹ برگزار نماید . اموال   

 . است  ارزیابی شده  ریال  مبلغ۲۲/۵۰۰/۰۰۰  به  دادگستری  رسمی  توسط کارشناس  مزایده  موضوع 

متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع 

شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 

ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت 

نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند.

شماره:۶8۹/ م الف  اجرای  احکام حقوقی دادگستری فاورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم الناز عبائیان دارای شناسنامه شماره ۱۰۳۹۱  به شرح دادخواست به کاسه 4۹۰۵/۹۵ ح ۱۰  از این 

شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  کمال عبائیان بشناسنامه 

۲۶8 در تاریخ ۹۵/8/۱8  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به همسر و ۲ دختر ۱- الهام عبائیان - ش ش ۱۳۲۳ ۲- الناز عبائیان - ش ش ۱۰۳۹۱  ۳- 

بدری پور ما عباسی - ش ش ۵۳4  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 

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

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

شماره : ۲8۹۲۲/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مهری شوشتریان ماک دارای شناسنامه شماره 4۲4  به شرح دادخواست به کاسه 4۹۲7/۹۵ 

ح ۱۰  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  احمد 

بدری بشناسنامه ۳۲۳ در تاریخ ۹۵/8/۲4  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

به همسر و یک دختر و یک پسر ۱- علی اصغر بدری - ش ش 8۳7  آن مرحوم منحصر است 

۲- عاطفه بدری - ش ش 7۵7  ۳- مهری شوشتریان ماک - ش ش 4۲4  - همسر اینک با 

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

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

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۲8۹۲8/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم افسانه ناقدی جعفر زاده حیاتی دارای شناسنامه شماره ۲۱7۰4  به شرح دادخواست به کاسه 

4۹۰۲/۹۵ ح ۱۰  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  

محمود ناقدی جعفر زاده صباغ بشناسنامه ۲۶۹ در تاریخ ۹۵/8/۱7  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو دختر و یک پسر ۱- قاسم ناقدی جعفر زاده 

حیاتی - ش ش ۲۱7۰4  ۲- افسانه ناقدی جعفر زاده حیاتی - ش ش ۳۳7۰۰۵۹۱۵۰   ۳- فرزانه 

ناقدی جعفر زاده حیاتی - ش ش ۱۲۰4۵  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 

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

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

شماره : ۲88۹۳/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فرحناز آگاهی دارای شناسنامه شماره ۲۶۳۱ به شرح دادخواست به کاسه 4۹۰۲/۹۵ از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  غامرضا شیرانی بید 

آبادی بشناسنامه ۲7۳ در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱8   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- فرحناز آگاهی - ش ش ۲۶۳۱ – همسر ۲- مرضیه شیرانی 

بید آبادی - ش ش ) کد ملی ۳۲۹۰۳۵8۰8۲ (  – فرزند دختر ۳- مبینا شیرانی بید آبادی - ش 

ش ۱۳8۳    – فرزند دختر 4- شعبان شیرانی بید آبادی - ش ش 84  – پدر ۵- صغری شیرانی 

بید آبادی - ش ش 8  – مادر و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 

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

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

شماره : ۲8۹۲۳/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه  دادخواست  شرح  به   ۲۳۲44 شماره  شناسنامه  دارای  مشهدی  حاجلو  امیر  لیا  خانم 

4۹۲۹/۹۵ از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  علی 

گرجی بشناسنامه ۱ در تاریخ ۹۵/8/۶   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به همسر و مادر و دو فرزند پسر ۱- لیا امیر حاجلو - ش ش ۲۳۲44 – 

همسر ۲- گوهر تاج شکری - ش 8۳۲  – مادر ۳- رضا گرجی - ش ملی ۱۲7۱۰۹7۰۶۰– فرزند پسر 

4- رحمان گرجی - ش ملی ۱۲7۲۶۵۵8۹۱– فرزند پسر و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

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

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

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۲8۹۲۹/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد صالح رضوی دارای شناسنامه شماره ۲۲77 به شرح دادخواست به کاسه 4۹۳۰/۹۵ 

از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  سید محمد 

رضا رضوی بشناسنامه ۱۳۲8 در تاریخ ۹۵/۲/۲۳   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و مادر و سه فرزند ۱- زهرا پوستین دوز - ش ش ۶4۵ 

– همسر متوفی ۲- محمد صالح رضوی - ش ۲۲77 – فرزند پسر ۳- محمد صادق رضوی - ش 

۱۶۵۶4– فرزند پسر 4- عاطفه رضوی - ش ۳۶۵۵– فرزند دختر ۵- طاهره بیگم  رضوی - ش 

۶۵۶۱– مادر متوفی  و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در 

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

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

شماره : ۲8۹۳۰/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
مریم  وکالت  با  و  زاده  دستگردی حسن  احترام  قیمومیت  )با  دستجردی  دایی  خان  مهدی  آقای 

در  دادگاه  این  از   4۶۳۳/۹۵ به کاسه  دادخواست  شرح  به   ۹۵ شماره  شناسنامه  دارای  شارقی( 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  خانم جان ظهیری دستجردی 

بشناسنامه ۹۳7۹ در تاریخ ۹۳/4/۲۰   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به سه دختر و سه پسر ۱- مهدی خان دایی دستجردی - ش ش ۹۵ – فرزند 

پسر ۲- اکبر خان دایی دستجردی - ش ش ۱7۲7۳ – فرزند پسر ۳- کریم خان دایی دستجردی 

- ش ش ۱۶۰۹۲ – فرزند پسر 4- شهین خان دایی دستجردی - ش ۱8۰۵۶– فرزند دختر ۵- مهناز 

خان دایی دستجردی - ش ۱4۲– فرزند دختر ۶- فردوس حاتمی- ش ۱۵47۹– فرزند دختر و ال 

غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی 

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

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

شماره : ۲8۹۳۳/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه  دادخواست  به شرح    ۹۶ شماره  شناسنامه  دارای  نائینی  نوری  هادی  محمد  سید  آقای 

48۹۶/۹۵  ح ۱۰  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  

قمر مرتضوی نائینی بشناسنامه ۳۳۲۶۶ در تاریخ ۹۵/8/۱۵  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه پسر و یک دختر ۱- حسینعلی نوری نائینی - ش 

ش ۱8۰ ۲- سید محمد هادی نوری نائینی - ش ش ۹۶  ۳- سید حمید رضا نوری نائینی - ش 

ش ۹۱۳ 4- مهوش نوری نائینی ش ش ۲4  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 

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

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

شماره : ۲8۹۳۶/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علیرضا مقضی دارای شناسنامه شماره .......... به شرح دادخواست به کاسه 4۹۰۶/۹۵ از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  اکبر مقضی بشناسنامه 

الفوت آن مرحوم  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  4۲۲8۳ در تاریخ ۹۵/8/۲   

منحصر است به 4 پسر و ۲ دختر و ۱ همسر و مادر ۱- مهدی مقضی - ش ش ۱۰48 – فرزند پسر 

۲- محمد رضا مقضی - ش ش ۲8۰4 – فرزند پسر ۳- محسن مقضی - ش ش 7۹4۱ – فرزند 

پسر 4- علیرضا مقضی - ش ش ۵۹۹۰ – فرزند پسر ۵- مریم مقضی - ش ۱۲8۶– فرزند دختر ۶- 

میترا مقضی - ش ۹4۰7– فرزند دختر 7- شهین درویشی اصفهانی - ش ۶۰7– همسر 8- فاطمه 

گرجستانی زاده - ش 4۲- مادر متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

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

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

شد. شماره : ۲8۹۰4/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان
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کنترل فشار خون 

با تغذیه مناسب
ــیم  ــاوی پتاس ــی ح ــواد غذای م
باعــث  آووکادو  و  مــوز  ماننــد 
بلــوغ طبیعــی و کاهــش فشــار 
خــون افــراد می شــود. پیــام 
ــه   فرح بخــش، متخصــص تغذی
دربــاره راهــکار مناســب تغذیه ای 
خــون  فشــار  کنتــرل  بــرای 
گفــت: در یــک رژیــم غذایــی مناســب، بایــد میــزان ســدیم 
دریافتــی را کاهــش دهیــم. وی بــا بیــان اینکــه بــدن 
بیشــترین ســدیم را از نمــک طعــام دریافــت می کنــد، اظهــار 
داشــت: بیشــتر مــواد غذایــی ماننــد زیتــون پــرورده و شــور 
ــک  ــس و پف ــور، چیپ ــر ش ــان، پنی ــرو، ن ــی، کنس ــن ماه ت
حــاوی نمــک هســتند.  بــه گفتــه فرح بخــش، مصــرف 
ــر هــم  ــاال را ب ــه فشــار خــون ب ــال ب ــراد مبت نمــک تعــادل اف
می زنــد. ایــن متخصــص تغذیــه بــا اشــاره بــه تاثیــر بعضــی 
از مــواد غذایــی در کنتــرل فشــار خــون افــراد تصریــح کــرد: 
ــث  ــوز و آووکادو باع ــد م ــی حــاوی پتاســیم مانن ــواد غذای م

بلوغ طبیعی و کاهش فشار خون افراد می شود.
وی افــزود: مــواد غذایــی ماننــد ســیب زمینی، گوجه فرنگــی 
ــا  ــت. ب ــیم اس ــار از پتاس ــز سرش ــوی نی ــار و کی ــال، ان پرتق
ــی  ــده غذای ــر وع ــاالد در ه ــازه و س ــبزیجات ت ــرف س مص
کــرد.  جلوگیــری  خــون  فشــار  افزایــش  از  می تــوان 
فرح بخــش بــا بیــان اینکــه عنصــر کلســیم بــر فشــار خــون 
تاثیــر مثبــت دارد، تاکیــد کــرد: محصــوالت لبنیاتــی کم چــرب 
ــیم  ــع کلس ــن منب ــر)، بهتری ــت، دوغ، پنی ــیر، ماس مانند(ش

ــت.  اس
ــت  ــه وضعی ــبت ب ــراد نس ــتر اف ــه بیش ــالم اینک ــا اع وی ب
فشــار خــون خــود بی اطــالع هســتند، عنــوان کــرد: ۳/۱ 
(یک ســوم) جمعیــت جهــان مبتــال بــه فشــار خــون هســتند. 
ــرد:  ــان ک ــم بی ــاره عنصــر منیزی ــه درب ــن متخصــص تغذی ای
مــواد غذایــی حــاوی کلروفیــل ماننــد ســبزیجات سرشــار از 

ــم هســتند. منیزی
 وی بــا بیــان اینکــه مصــرف ســبزیجات و ســاالد در هــر وعده 
ــد کــرد:  ــی باعــث کاهــش فشــار خــون می شــود، تاکی غذای
مصــرف نمــک  هنــگام طبــخ یــا همــراه بــا و وعــده غذایــی 
فشــار خــون پاییــن افــراد را افزایــش می دهــد. فرح بخــش 
ــت ایجــاد فشــار  ــع عل ــه در بیشــتر مواق ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
خــون ناشــناخته اســت، بیــان کــرد: افــراد مبتــال بــه اختالالت 

کلیــوی دچــار افزایــش فشــار خــون می شــوند.

۱۰ کشته در تصادف دو خودروی 

قاچاقچیان انسان
علیرضــا ســرگزی، مســئول مرکــز فوریت هــای پزشــکی خــاش، 
ــاع  ــل اتب ــا حام ــت: در برخــورد دو دســتگاه خــودروی تویوت گف
ــراوان  ــه س ــاش ب ــور خ ــر ۳۰ مح ــاق در کیلومت ــی قاچ خارج
ــم ســراوان) ۱۰ نفــر کشــته و  (دوراهــی گرنچیــن – جــاده قدی
ــه  ــن حادث ــه در ای ــان اینک ــا بی ــدند. وی ب ــی ش ــر زخم ۲۳ نف
ــال  ــی( ره) خــاش انتق ــام خمین ــه بیمارســتان ام مجروحــان ب
ــر  ــا، ۱۳ نف ــداد زخمی ه ــوع تع ــرد: از مجم ــح ک ــد، تصری یافتن
ایرانــی و ۲۰ نفــر افغانــی و از مجمــوع فوتی هــا، ۳ نفــر ایرانــی 

ــد. ــی بودن ــر افغان و ۷ نف
ســرگزی خاطرنشــان کــرد: در ایــن حادثــه، بالفاصله ۵ دســتگاه 
آمبوالنــس از دوراهــی ایرنــدگان، دشــت ربــاط شــهری خــاش 
ــان  ــزام و مصدوم ــه اع ــل حادث ــه مح ــی ب ــه راه ــهری س و ش
ــی(ره) خــاش منتقــل شــدند. وی  ــه بیمارســتان امــام خمین ب
ــه  ــک ب ــرای کم ــدادی ب ــای ام ــالش نیروه ــه ت ــان اینک ــا بی ب
ســانحه دیدگان حــدود یــک ســاعت و نیــم بــه طــول انجامیــد، 
گفــت: اورژانــس فوریت هــای ۱۱۵ در هــر شــرایط و زمانــی 
ــن  ــی دارد و در کمتری ــدگان آمادگ ــه حادثه دی ــک ب ــت کم جه
ــت.  ــرده اس ــدام ک ــی اق ــات درمان ــر خدم ــن در ام ــان ممک زم
ــه،  ــت حادث ــت: عل ــاش گف ــتان خ ــس راه شهرس ــس پلی رئی
ــه  ــاع بیگان ــل اتب ــا حام ــت تویوت ــده وان ــاز رانن ــرعت غیرمج س
ــر  ــا یکدیگ ــاخ ب ــه ش ــاخ ب ــورت ش ــه ص ــه ب ــوده ک ــاز ب غیرمج
برخــورد کردنــد. ســروان یوســفی تصریــح کــرد: رعایــت نکــردن 
حــق تقــدم، خســتگی و خواب آلودگــی راننــده، برخــورد وســیله 
نقلیــه بــا عابــر پیــاده، تخطــی از ســرعت مطمئنــه، انحــراف بــه 
چــپ و ... در صــدر علــل بــروز حــوادث رانندگــی در جاده هــای 
کشــور قــرار دارد. موقعیــت جغرافیایــی و اســتراتژیکی اســتان 
ــا کشــورهای افغانســتان و پاکســتان ســبب  ــودن ب و هم مــرز ب
ــه، به ویــژه در محورهــای جنــوب  گســترش قاچــاق اتبــاع بیگان

ایــن اســتان شــده اســت.
 قاچاقچیــان بــرای فــرار از چنــگال قانــون بــا خودروهــای 
ــا ســرعت های  ــت تویوتاســت ب ــوال وان ــه معم ــل انســان ک حام
غیرمجــاز در محورهــای منتهــی بــه مــرز تــردد می کننــد کــه هــر 
از گاهــی منجــر بــه حــوادث تلــخ می شــود. ســاالنه ده هــا نفــر از 
هم وطنــان مــا در جاده هــای مواصالتــی خــاش بــه دلیــل تــردد 
قاچاقچیــان انســان نابــود و سرمایه هایشــان از دســت مــی رود. 
نبــود جاده هــای امن و اســتاندارد از عوامل اصلــی رخ داد حوادث 
ناگــوار در جاده هــای مواصالتــی خــاش اســت کــه ضــرورت دارد 
ــر  ــریع تر تدبی ــه س ــر چ ــالت ه ــن معض ــع ای ــرای رف ــت ب دول

کند. منبع: تفتان ما

مغــز  اســت  انســان ممکــن  محققــان می گوینــد کــه 
ــی»  ــتباه تایپ ــک «اش ــون ی ــدی مدی ــا ح ــود را ت ــزرگ خ ب
در کــد ژنتیکــی باشــد. جهــش ژنتیکــی بــزرگ شــدن مغــز 
نئاندرتال هــا  یعنــی  مــا،  تکاملــی  «عموزاده هــای»  در 
ــل  ــا تکام ــع، ب ــود. در واق ــاهده می ش ــووان ها، مش و دنیس
بزرگ تــر  تدریــج  بــه  آن هــا  مغــز  اولیــه،  انســان های 
ــاق مغــز توانســت اطالعــات  ــن اتف ــا ای ــر شــد. ب و پیچیده ت

ــد. ــردازش کن ــادی را نگهــداری و پ زی
ــت  ــان انگش ــک ژن انس ــمندان روی ی ــته دانش ــال گذش س
ــزرگ شــدن بخــش  ــل ب ــد عام ــر می کنن ــه فک گذاشــتند ک

ــام «نئوکورتکــس» باشــد.  ــه ن ــز ب مهمــی از مغ
ــه ای  ــی نقط ــک جهش ــر کوچ ــک تغیی ــون ی ــان اکن محقق

بــه نظــر می رســد  در DNA را شناســایی کرده انــد کــه 
فرآینــد  جرقــه  و  کــرده  عــوض  را  ژن  ایــن  عملکــرد 
ــاال  ــر احتم ــن تغیی ــد. ای ــس را زده باش ــترش نئوکورتک گس
ــا افزایــش شــمار ســلول ها در  راه رشــد چشــمگیر مغــز را ب

ــت.  ــرده اس ــاز ک ــس ب نئوکورتک
دکتــر ویالنــد  هاتنــر، از موسســه ماکــس پالنــک در در ســدن 
آلمــان کــه ایــن تحقیقــات را هدایــت کــرده، می گویــد: 
ــان  ــه انس ــر ب ــک ژن منحص ــه ای در ی ــش نقط ــک جه «ی
ــه  ــادی ک ــلول های بنی ــته از س ــو آن دس ــد و نم ــکان رش ام
مغــز را بــزرگ می کنــد، فراهــم کــرد.» وی می افزایــد: 
«ایــن تغییــر کــه در نقشــه ژنتیکــی همــه انســان ها وجــود 
ــاب  ــد انتخ ــاده در رون ــی فوق الع ــث مزیت ــرا باع دارد، ظاه

ــا ۶ میلیــون ســال  طبیعــی شــد.» اجــداد انســان بیــن ۲ ت
ــه راه رفتــن عمــودی و اســتفاده از ابزارهــای  قبــل شــروع ب
ــه  ــی، ســایز مغــز آن هــا ب ــن دوره طوالن ــد. در ای ســاده کردن
تدریــج بیشــتر شــد. آن هــا در اطــراف جهــان پراکنــده و بــا 

ــدند. ــه رو ش ــازه روب ــاوت و ت ــای متف محیط ه
از ۸۰۰ هــزار ســال قبــل بــه ایــن ســو، انــدازه مغــز آن هــا بــاز 
ــی  ــا در جهان ــای آن ه ــه راز بق ــرد ک ــه رشــد ک هــم شــروع ب
ــوال های  ــوز س ــال هن ــن ح ــا ای ــود. ب ــی ب ــال دگرگون در ح
زیــادی دربــاره چگونگــی بــزرگ شــدن مغــز انســان وجــود 
دارد. ممکــن اســت کــه پیدایــش ایــن ژن یکــی از تغییــرات 
فــراوان ژنتیکــی بــوده باشــد کــه انســان را تبدیــل بــه 

ــرد. ــی اندیشــیدن ک ــا توانای موجــودی هوشــمند ب

سر نخ جدید 
از علت بزرگ شدن مغز انسان
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کــم و بیــش شــنیده ایم کــه نوشــابه هاى گازدار بــراى ســالمتی زیــان آور هســتند؛ 
گرچــه کمتــر بــه ایــن هشــدار ها توجــه می کنیــم؛ امــا تاکنــون بــه اســتفاده هاى 

گوناگــون آن هــا یــا مزایایشــان هــم فکــر کرده ایــد؟
 مهم ترین عناوین استفاده های گوناگون کوکاکوال به شرح زیر است:

۱. در بســیاری از ایالت هــای آمریــکا، مامــوران پلیــس راه دو گالــن کوکاکــوال در 
صنــدوق  عقــب ماشینشــان دارنــد تــا در صــورت تصــادف رانندگــی، خــون را بــا 

کمــک آن از جــاده پــاک کننــد.
ــد  ــرار دهی ــوی کوکاکــوال ق ۲. اگــر تکــه ای از گوشــت گاو را در یــک ظــرف محت

ــود. ــد می ش ــس از دو روز ناپدی پ
ــوال را داخــل  ــک قوطــی کوکاک ــردن چینی هــای بهداشــتی، ی ــز ک ــرای تمی ۳. ب
ــار  ــا آب پرفش ــپس ب ــد؛ س ــر کنی ــاعت صب ــک س ــد و ی ــت بریزی ــه توال کاس
ــی  ــطوح چین ــا را از س ــوال، لکه ه ــود در کوکاک ــیتریک موج ــید س ــویید. اس بش

می زدایــد.
ــل،  ــرم کاری شــده اتومبی ــگ از ســپر آب ک ــای زن ــردن لکه ه ــرای برطرف ک ۴. ب
ســپر را بــا یــک تکــه کاغــذ (فویــل) آلومینیــوم مچاله شــده آغشــته بــه کوکاکــوال 

بســایید و شــاهد نتیجــه مطلــوب باشــید.
۵. بــرای تمیــز کــردن فســاد قطب هــای باتــری اتومبیــل، یــک قوطــی کوکاکــوال 

را روی قطب هــا بریزیــد تــا بــا غلیــان کــردن، آن را تمیــز کنــد.
۶. بــرای شــل کــردن پیــچ و مهره هــای زنــگ زده، تکــه ای پارچــه را کــه لحظاتــی 
قبــل در کوکاکــوال خیس شــده اســت، بــرای چند دقیقه بــر روی پیــچ و مهره قرار 

دهید.
۷. بــرای پختــن گوشــت ران آبــدار، یــک قوطــی کوکاکــوال را داخــل ماهی تابــه 
ــه  ــل ماهی تاب ــد و داخ ــوم بپیچی ــذ آلومینی ــت را الی کاغ ــد. گوش ــی کنی خال
بپزیــد. ســی دقیقــه قبــل از اتمــام پخــت، کاغــذ آلومینیــوم را بــاز کنیــد و آب 

ــوه ای  ــا ســس قه ــد ت ــوط کنی ــه مخل ــا کوکاکــوالی داخــل ماهی تاب گوشــت را ب
رنــگ عالــی ای بــه دســت آیــد.

ــل  ــوال را داخ ــی کوکاک ــک قوط ــا، ی ــی از لباس ه ــردن چرب ــاک ک ــرای پ ۸. ب
ــویی  ــودر لباسش ــد، پ ــی کنی ــرب خال ــای چ ــر از لباس ه ــویی پ ماشین لباسش
ــز  ــه تمی ــوال ب ــد. کوکاک ــن کنی ــادی روش ــین را روی دور ع ــد و ماش ــه کنی اضاف

شــدن لکه هــای چربــی کمــک شــایانی می کنــد.
۹. کوکاکــوال همچنیــن بخــار آب را از روی شیشــه جلــوی اتومبیــل تمیــز 
می کنــد. (در مناطــق ســرد و مرطــوب، گاهــی اوقــات شیشــه جلــوی اتومبیــل از 

بیــرون بخــار می کنــد کــه بــا برف پاک کــن پــاک نمی شــود.)
۱۰. ماده موثر کوکاکوال اســید فســفریک با pH برابر ۲٫ ۸ اســت. اســید فســفریک

از  را  روز حــل می کنــد. همچنیــن کلســیم  را در مــدت حــدود ۴  ناخــن 
ــتخوان  ــی اس ــزون پوک ــش روز اف ــی افزای ــل اصل ــد و عام ــتخوان ها می زدای اس

ــت. اس
ــول غلیظ شــده)، کامیون هــای حامــل  ــول کوکاکــوال (محل ــرای حمــل محل ۱۱. ب

بایــد از عالمت هــای ویــژه «مــواد خطرنــاک» اســتفاده کننــد.
ــوال  ــه از کوکاک ــت ک ــال اس ــش از ۲۰ س ــوال بی ــی کوکاک ــدگان اصل ۱۲. توزیع کنن

ــد. ــتفاده می کنن ــود اس ــای خ ــور کامیون ه ــردن موت ــز ک ــرای تمی ب

مقالــه زیــر بــه والدیــن کمــک می کنــد تــا عــالوه بــر درک آســیب های تنبیــه بــا چگونگــی 
انجــام آن بــرای تربیــت کودک آشــنا شــوند.

ــک زدن  ــا کت ــمانی ی ــه جس ــب تنبی ــر عواق ــروری ب ــت وار م ــم فهرس ــط بخواهی ــر فق اگ
ــتند: ــر هس ــل ذک ــل قاب ــوارد ذی ــیم، م ــته باش ــا داش بچه ه

** تنبیه جسمانی بسیار زود اثر آگاه کننده خود را از دست می دهد.
** تنبیه کننــده کــه در بیشــتر مواقــع پــدر یــا مــادر طفــل اســت، مجبــور می شــود هــر 
بــار بــر شــدت آن بیفزایــد کــه طفــل از مجــازات دچــار تــرس و اضطــراب شــود و دیگــر 

عمــل بــد خــود را تکــرار نکنــد؛ یعنــی هدفــی کــه تنبیه کننــده بــه دنبــال آن اســت.
** بــر اثــر ایــن تشــدید مجــازات در بیشــتر مواقــع، مجازاتگــر عنــان اختیــار را از دســت 
می دهــد و آســیب هایی جــدی و جبران ناپذیــر در حیــن حملــه بــه طفــل وارد می ســازد. 
ــی  ــی، عقب افتادگ ــوختگی ها، فلج ــتگی ها، س ــه، شکس ــای جمجم ــد خونریزی ه (مانن

عقالنــی و صدهــا مصیبــت دیگــر، یــا بــه مــرگ طفــل خواهــد انجامیــد.) 
ــه  ــکالت، منازع ــل مش ــه راه ح ــوزد ک ــت می آم ــان طفولی ــورده از زم ــل کتک خ **  طف

و ابراز خشم است.
** پاییــن آمــدن اتــکا بــه نفــس: مــن بچــه هســتم، مــن کســی نیســتم، مــن لیاقــت 
نــدارم؛ مفاهیمــی اســت کــه بــا رشــد رونــد فکــری در ذهــن طفــل ایجــاد می شــود و خــود 
را پایین تــر از دیگــران خواهــد پنداشــت؛ زیــرا بارهــا در حیــن کتــک خــوردن ایــن جمــالت 

را از دهان والدین خود شنیده است.
ــه جــای آگاهــی و عبــرت در ذهــن وی شــکل می گیــرد و باعــث  ــای انتقــام ب ** معن
ــر  ــرادر و خواه ــه ب ــد ک ــک می زنن ــی را کت ــد. طفل ــود بیفزای ــی کاری خ ــر منف ــود ب می ش
شــیرخوار کوچــک خــود را اذیــت نکنــد؛ در ایــن صــورت مســلم بدانیــد کــه او ایــن موجــود 

را کــه باعــث کتــک خوردنــش شــده اســت، بیشــتر از ســابق اذیــت خواهــد کــرد.
**بی اعتمــادی بــه دنیــا: ایــن احســاس به ویــژه در کودکانــی شــکل می گیــرد کــه زیــر 
یــک ســالگی از والدیــن کتــک می خورنــد یــا بــا خشــم بــا آنــان رفتــار می  شــود (مثــال 

مادرانــی کــه شــیرخواران بدخلــق و نــق نقــو را بــه شــدت تــکان می دهنــد یــا روی بالــش 
پــرت می کننــد). بــرای ایــن کــودکان، دنیــا بــه معنــای مکانــی ناامــن شــکل می گیــرد؛ 
ــاد را در  ــکا و اعتم ــن مراحــل ات ــه اولی ــال شــده ک ــرادی اعم ــرا مجــازات از ســوی اف زی

انســان شــکل می دهنــد؛ یعنــی مــادر و پــدر.
ــاد  ــه فحشــا و اعتی ــزل، روی آوری ب ــرار از من ــرار از مدرســه، ف ــاد افســردگی، ف ** ایج
ــی)، شکســت های شــغلی، بزهــکاری و اعمــال ضــد  ــژه نوجوان ــر و به وی (در ســنین باالت
ــه  ــه ب ــوان مشــتی از خــروار از دیگــر آســیب های تنبی ــه عن ــون ب اجتماعــی و خــالف قان

ــد. ــمار می رون ش
پــدر و مــادر بایــد در ایجــاد انضبــاط در طفــل بــه نحــو یکســان رفتــار کننــد؛ هنگامــی کــه 
کــودک عملــی ناهنجــار انجــام می دهــد، بایــد هــر دو یــک جــور قیافــه بگیرنــد؛ وگرنــه 
اگــر کــودک مثــال شــی را پــرت کنــد، یکــی عصبانــی شــود و دیگــری لبخنــد بزنــد، مســلما 

رفتــار نادرســت کــودک تکــرار خواهــد شــد.
 هــرگاه شــما بــا ایــن والدیــن مجازاتگــر بحــث کنیــد، خواهیــد شــنید: آقــا شــما دســتی از 
دور بــر آتــش داریــد؛ بــاور کنیــد از نصیحــت و قربان صدقــه و جایــزه و تهدیــد و داد زدن 
و ... هــر کاری کــه بگوییــد، کرده ایــم و دســت آخــر مجبــور شــدیم کــه کتکــش بزنیــم.  

ــه ذهنتــان می رســد؟ ــه جــز کتــک زدن ب ــا شــما راه دیگــری ب آی
ــردن  ــت ک ــای تربی ــوخ ترین روش ه ــی از منس ــروزه یک ــد ام ــه ش ــه گفت ــور ک  همان ط
کــودکان کتــک زدن اســت؛ ولــی اگــر از مــا ســوال بــاال پرســیده شــود، پیشــنهاد مــا چــه 

خواهــد بــود؟ 
ســعی کنیــد طبــع و مــزاج طفــل خــود را بشناســید:  بعضــی بچه هــا در مقابــل گرســنگی 
ــر فیزیکــی، بیــش از ســایر اطفــال حساســیت نشــان  ــه تغیی ــا هرگون ــا ســر و صــدا ی ی
می دهنــد و این هــا گــروه کــودکان سخت زیســت را تشــکیل می دهنــد. وعده هــای 
ــم  ــه ه ــد ب ــان  بای ــان در زم ــوردن آن ــیر خ ــات ش ــی دفع ــودکان و حت ــن ک ــذای ای غ
ــو  ــدای رادی ــه ص ــزل و از جمل ــدای من ــر و ص ــزان س ــالوه می ــه ع ــد. ب ــر باش نزدیک ت
و تلویزیــون را بایــد بســیار کــم کــرد؛ در ایــن صــورت از بدخلقــی و خشــم آنــان کاســته 

خواهــد شــد.

کاربردهای عجیب نوشابه
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