
 ۳۰۰۰۵۷۳۴۳۳   ������ ������    ||    Eskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN ۲۴۷۶-۴۸۰۹

��ارش ا������ �����ی و��

ز����ن داغ �������ن
۵ ����

ا����ا��:

| ا����د از �� ������ در ���رت 
�� �����د ��را��   ���� ۲

�� ��ب ��د�� ا����ت: د��� 

| ۹ دی، رو�� ����� 
در ا���ب ��د   ���� ۲

���، ����ی ��ای ��اوم ���رزه         

��
��

��
� ا��وز، ���دف �� ����وز ا���ی ��ارداد ���� 

������ر   ��� ��  ���� ���ه  ��ا���   �� ا�� 
���. در ���� روزی در ��ل ۴۱  را ا��� و ر��ا 

 �� (���� ا���م)   ��� ا��م   ��� ����ن  ���ی، 
���و�� �� ا��� ر��� و ا��م ا�� ��� را ����ی ��ای 

��اوم ���رزه ��ار داد��.
 �� �� در ���� ����� و��د دارد   ا�� رو�� ای ا�� 
����ه �������اری �� ����ش ا����زی ���� ����ر 
�� ��د  وادار   ����  ��  ���� ا����زی  دادن   �� و 
او  ��ای  را  ز��ن   ������  ��  ����� ���� را  را���ری 
(���� ا���م)   ��� ا��م   .���� دا���  ����� اش  و 
و �����  ��ان  ���م  ا��،  ا��  ر����   ��  ����� ��
��د را در ���د ��ارداد ��� ������� �� ���ا�� از ا�� 
ا��ار، ���رزه �� ���و�� را در ���� د��� ادا�� د��.
ز��دی  ا����ز��ی   ��  ������ ��ا در ��ارداد، ������ 
��ای ا��م و �������ن دا�� و ����� در آن ���و�� را 

آ����� �� ��� �� ��دم �������� ...
ادا�� ���� را در ���� ۲ ���ا���

  ��� ���� �� از �و�� ��ا��ات 
��د ۹۶   ���� ۳

  �����ز ا��د��ر �� «����� ��»
 �� ����اره ��� �� آ��   ���� ۵

  ��وم ��� ���ی وا����ی ��رگ 
����� در ���ر���ل و ������ی   

۴ ����

 ��ا���ر، ��� ��� و ���  
۷ ����

���ه ��ی ا���ز

ا���ب ا����، ���� را �� آ����� ا���ر ��ز
��د و ا��ا��� در ��� ����� 

���: د��� از ا���ا �� ��ا�� ا���� را  �� ���ه  ������ه 
���، �� در ز��� و �� در آ���ن.  از �� ��� 

������ ������� ����ی، �� �� ������ ����وز 
��ور ����ن ا��م �����(ره)...

����� �� ��� ���� د��ار ���� ����د�� ��� ����

���� ��� ������ی ����ر��ن 
در د�� �����ن

۶ ����

اژه ای ��� داد:

| ا���ر ��� ��� 
���وق ����� ��� 

در ��و��ه ���ق ��ی �����   
۲ ����

���� ��ی ��دا�� �����ت ����� 
�����ن ��������

در ���� ا����د (۳) ���ا���

�ݤݤݤݤݤݤ ����ݑ ���ݐ � �� �ݬݬݬݬݬݓ �ݒ ��ݔ
��ݐ

��ارش ا������ �����ی و�� از ��زار �� در ا��ان

د��� ��� �� �� ��د �� �ود
۳ ����

ا���ب ا����، ���� را �� آ����� 

���: د��� از ا���ا �� ��ا�� ا���� را  �� ���ه  ������ه 

������ ������� ����ی، �� �� ������ ����وز 

دی
آ��

 �
��

 �
���

��
 ��

ز ر
� ا

��
||  

 

��ز���� ����ا�����ر   || ������  ۰۵  دی ��ه ۱۳۹۵  ||  ۲۵ ر��� ا��ل۱۴۳۸  ||  ۲۵ د����� ۲۰۱۶  ||  ���ره ۳۲۷  ||  ��ل دوم  ||   ����: ۷۰۰ ����ن
در ���� ����� (۲) ���ا���

يک مى گوييم ت مسيح عليه الس�م را ت��  مي�د ح�	



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ســخنگوی قــوه قضائیــه در پاســخ بــه ســوالی 
ــی  ــک زنجان ــده باب ــم پرون ــه حک ــاره اینک درب
بــه وکیلــش ابــاغ نشــده و وکیــل متهــم 
ردیــف ســوم پرونــده نفتــی گفتــه کــه پرونــده 
ــدوی ارســال شــده اســت  ــه شــعبه دادگاه ب ب
ــده از  ــی پرون ــی وقت ــور طبیع ــه ط ــت: ب گف
ــه  ــاز ب ــه نی ــردد چنانچ ــی برمی گ ــوان عال دی
ــعبه  ــه ش ــد ب ــاری باش ــر آم ــا کس ــم ی ضمای
اســت  ممکــن  برمی گــردد کــه  هم عــرض 
ــی  ــن اطاع ــد. م ــته باش ــی داش ــه زمان فاصل
 نــدارم اگــر بــه شــعبه هم عــرض برگــردد

همه آگاه می شوند.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، وی دربــاره ابــاغ 
ــش  ــه وکیل ــی ب ــک زنجان ــده باب ــم پرون حک
ــدارم. افــزود: مــن از ایــن موضــوع اطاعــی ن
ــای  ــاره فیش ه ــه درب ــوه قضائی ــخنگوی ق س
ــش از  ــه بی ــن زمین ــت: در ای ــز گف ــی نی نجوم
ــه  ــا احضــار شــده اند ک ــوت ی ــر دع بیســت نف
ــا رســمی  ــن اســت بعضــی از احضاریه ه ممک
نباشــد. یکــی از اعضــای صنــدوق توســعه 
ملــی در بیــن احضارشــدگان بــوده اســت و در 

حــال بررســی اســت.

بازرســی  ســازمان  افــزود:  محســنی اژه ای 
ــم  ــتگاه ها ه ــایر دس ــت هایی را داده و س لیس
لیســت هایی را ارائــه داده انــد کــه در حــال 
هســتیم؛  لیســت ها  ایــن  راســتی آزمایی 
زیــرا بعضــی از آن هــا خوداظهــاری افــراد بــوده 
ــا  ــون و ب ــا قان ــاق ب ــا در حــال انطب اســت و م

ــتیم. ــت هس واقعی
وی دربــاره شــکایت علــی مطهــری علیــه 
مقــام قضایــی مشــهد کــه بــه دادســرای 
ــن  روحانیــت ارجــاع شــده، گفــت: اصــا از ای
ــن در  ــیدگی م ــدارم و رس ــی ن ــوع اطاع موض
 حیطــه بررســی نامــه ریاســت جمهــوری بــوده 

است.
توریســت  دربــاره  قوه قضائیــه  اول  معــاون 
فرانســوی کــه چهــار مــاه در دشــت کویــر ایــران 
ناپدیــد شــده اســت، گفــت: اگــر مــوردی 
توســط مقامــات قضایــی و انتظامــی دســتگیر 
شــود - چــه داخلــی و چــه خارجــی - حتمــا 
بــه خانــواده شــخص اطــاع خواهیــم داد؛ اگــر 
ــه ســفارتخانه  ــن شــخص خارجــی باشــد ب ای
ــون  ــم داد و تاکن ــاع خواهی ــواده او اط و خان

ــه مــا اعــام نشــده اســت. تســنیم مــوردی ب

مدیــر حوزه هــای علمیــه سراســر کشــور حــوزه 
نظــام  بــرای  دانســت کــه  حــوزه ای  را  انقابــی 
ــف  ــای مختل ــد و عرصه ه ــر کن ــد فک ــامی تولی اس
فکــری، علمــی و تربیتــی جامعــه را رهــا نکنــد.

بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری رســا، آیــت هللا 
ــه  ــدار شــماری از فضــای حــوزه علمی اعرافــی در دی
قــم، بــا تبریــک پیــروزی جبهــه مقاومت اســامی در 
حلــب تصریــح کــرد: امیدواریــم زنجیــره پیروزهــای 
مقاومــت اســامی در کلیــه نقــاط اســام بــه پیروزی 

نهایــی ختــم شــود.
آیــت هللا اعرافــی در ادامــه ســخنان خــود حــوزه 
علمیــه را خاســتگاه نظــام اســامی دانســت و گفــت: 
قبــل از انقــاب حــوزه در تنگناهایــی بــود، همــه 
داســتان ایــن مرارت هــا را می دانیــم کــه در چــه 
وضعیتــی قــرار داشــتیم؛ روحانیــت ســختی های 

ــت. ــب ننشس ــا عق ــرد، ام ــل ک ــیاری را تحم بس
وی تصریــح کــرد: ایــن داســتان غم انگیــز و در 
عیــن حــال شــورانگیز اســت کــه بــه برکــت هدایــت 
ــاد  ــت ایج ــداری روحانی ــه پرچم ــام و ب ــرت ام حض

شــد.
آیــت هللا اعرافــی بــا تاکیــد بــر لــزوم توجــه بــه 
ماهیــت انقــاب اســامی خاطرنشــان کــرد: فریــادی 
انقابــی  از قــم برخاســت، آنچــه اســتادان   کــه 

ــم  ــجد اعظ ــه و مس ــرد و از فیضی ــام ک ــراه ام را هم
دنبــال  را  چیــزی  چــه  برخاســت،  رســا  نــدای 

اینجاســت. قصــه  اصــل  می کــرد، 
ــاوت  ــا متف ــرد: انقاب ه ــه خاطرنشــان ک وی در ادام
ــد، بعضــی  هســتند؛ بعضــی اهــداف اقتصــادی دارن
سیاســی هســتند و بعضــی فرهنگــی؛ تفســیری کــه 
ــه  ــم آن ب ــروز عل ــته و ام ــام داش ــم ام ــا معتقدی م
دســت رهبــری اســت، تفســیر آن متفــاوت اســت بــا 
آنچــه گاه بــا آگاهــی و گاه بــا غــرض بیــان می شــود.
آیــت هللا اعرافــی افــزود: دشــمنان مــا از برخــی 
انقــاب را بهتــر فهمیده انــد؛ بارهــا در ســفرها بــه 
ــه  ــم ک ــه را دریافته ای ــن نکت ــف ای ــورهای مختل کش
ــت و  ــه می گف ــام چ ــد ام ــوب می فهمیدن ــا خ آن ه
ــا آن نقشــه ها کشــیدند. ــارزه ب ــرای مب ــرای ایــن ب ب

دبیــر کل حــزب مردمــی اصاحــات گفــت: مســئوالن بایــد 
آگاه باشــند تــا مبــادا دشــمن در آنــان نفــوذ پیــدا کنــد؛ چــرا 

کــه در ایــن صــورت وقایــع ســال 88 تکــرار می شــود.
ــات  ــی اصاح ــزب مردم ــر کل ح ــی، دبی ــدزارع فومن  محم
ــا بیــان اینکــه حماســه 9 دی، انقــاب دیگــری در تاریــخ  ب
جمهــوری اســامی بــود، اظهــار داشــت: تــا پیش از حماســه 
ــد انقاب گرایــی دیگــر از بیــن  9 دی برخــی تصــور می کردن

رفتــه اســت و کســی بــه دنبــال آن نمــی رود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه حماســه 9 دی تبلــور انقــاب 
ــه 9 دی  ــت: حماس ــود،  گف ــامی ب ــاب اس ــری در انق دیگ
رویــش عظیمــی در انقابمــان بــود و یکــی از گام هــای 
 موثــر و مهــم آن پایبنــد کــردن جوانــان بــه انقــاب اســامی 

بود.
ــه 15 ســال  ــب ب ــی ادامــه داد: دشــمنان انقــاب قری فومن
بــرای برانــدازی جمهــوری اســامی برنامه ریــزی کــرده 
ــن  ــت ای ــه 9 دی دس ــق حماس ــا خل ــردم ب ــا م ــد؛ ام بودن
افــراد و کســانی کــه آنــان را در ایــن راســتا همراهــی 

رو کــرد. می کردنــد، 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــات ب ــی اصاح ــزب مردم ــر کل ح دبی
ــن نیروهــای  ــه ایجــاد اتحــاد و انســجام بی 9 دی منجــر ب
ــت انســجام  ــا تقوی ــان داشــت: 9 دی ب ــی شــد، اذع انقاب
ــان  ــه جهانی ــاب را ب ــره انق ــاب، چه ــای انق ــان نیروه می

روشــن تر نشــان داد.

ــث  ــر باع ــی بصی ــای انقاب ــه نیروه ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
مانــدگاری انقــاب اســامی شــدند، تصریــح کــرد: حماســه 
ــر کشــور را کــه ماحصــل  9 دی، فضــای دوقطبــی حاکــم ب
ــود  ــوری 88 ب ــت جمه ــات ریاس ــس از انتخاب ــات پ اتفاق

خنثــی کــرد.
فومنــی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا پیــش از وقــوع حماســه 9 
ــزب  ــه ح ــق را ب ــی ح ــای سیاس ــک از جریان ه ــر ی دی ه
ــام  ــان داشــت: حماســه 9 دی اتم ــد، بی خودشــان می دادن
حجــت مــردم بــا کســانی بــود کــه در ســال 88 فتنه هایــی 
ــال اتحــاد  ــه دنب ــه ب ــت نشــان داد ک ــد و مل ــا کردن ــه پ را ب
ــال  ــه دنب ــه ب ــا کســانی ک ــی در کشــور هســتند و ب و همدل

ــد. ــن فضــا هســتند، برخــورد قاطــع می کنن شکســتن ای
وی بــا بیــان اینکــه حماســه 9 دی، فضــای دو قطبــی کاذب 
ــه  ــت صحن ــردم پش ــزود: م ــرد، اف ــن ب ــال 88 را از بی  س
و عامــان اصلــی فتنــه 88 را شــناختند و بــا بصیــرت خــود 
ــن  ــد، از بی ــش بودن ــه دنبال ــان ب ــه آن ــی را ک ــی کاذب دوقطب

بردنــد و در کشــور ثبــات سیاســی ایجــاد کردنــد.
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــات ب ــی اصاح ــزب مردم ــر کل ح دبی
نبایــد تصــور کنیــم کــه وقایــع ســال 88 دیگــر تکــرار 
نمی شــود، خاطرنشــان کــرد: همــه و به ویــژه مســئوالن بایــد 
آگاه باشــند تــا مبــادا دشــمن در آنــان نفــوذ پیــدا کنــد؛ چــرا 
 کــه دشــمن هــر لحظــه بــه دنبــال ضربــه زدن بــه انقــاب 

و مردم ماست. باشگاه خبر نگاران جوان

ــی  ــی، مشــاور عال ســردار جوان
ــه در ســپاه  ــی فقی ــده ول نماین
ــا  ــه آمریکایی ه ــان اینک ــا بی ب
ــم  ــه تصمی ــی ک ــر جای ــه ه ب
ــت  ــرده و دخال ــد ورود ک بگیرن
اقدامــات  گفــت:  می کننــد، 
آمریکایی هــا  مداخله جویانــه 
مختلــف  صحنه هــای  در 
 آشــکار اســت. وی تصریــح کــرد: آمریکایی هــا بایــد ایــن واقعیــت

ــد  ــا نمی توانن ــده و آن ه ــر آم ــه س ــا ب ــه دوران آن ه ــد ک را بپذیرن
جوانــی  بکشند.ســردار  نشــان  و  خــط  جهــان  همــه  بــرای 
آمرانــه  برخــورد  نوعــی  نمی تواننــد  آمریکایی هــا  افــزود: 
امــروز جمهــوری  باشــند.  داشــته  را  برتــر  قــدرت  موضــع  از 
اســت  ســوریه  ملــت  و  دولــت  ارتــش،  متحــد   اســامی 
و همکاری هــای جمهــوری اســامی بــا ارتــش ســوریه کامــا جنبــه 
قانونــی دارد. وی ادامــه داد: اینکــه بــه از بعضــی قطعنامه هــا 
ــا  ــن قطعنامه ه ــه اساســا ای ــد بررســی شــود ک اســتناد شــود، بای
بــر چــه مبنایــی وضــع شــده اســت. حضــور جمهــوری اســامی در 
ســوریه بــر مبنــای دعــوت دولــت قانونــی و مشــروع ایــن کشــور 

اســت.

ــورای  ــس ش ــس مجل رئی
پیشــنهادش  از  اســامی 
در الیحــه بودجــه بــرای 
پرداخــت بدهــی 1۲۰ هــزار 
میلیــارد تومانــی دولــت بــه 
ســازمان تامیــن اجتماعــی 
ــی  ــر داد.در جلســه علن خب
مجلــس  شــنبه  روز 
ــوص  ــدی درخص ــی بن ــان بررس ــامی در جری ــورای اس ش
ــی  ــی، عل ــن اجتماع ــازمان تامی ــه س ــت ب ــای دول بدهی ه
ــت:  ــدگان گف ــی از نماین ــر یک ــه تذک ــخ ب ــی در پاس الریجان
ایــن مــاده درخصــوص تادیــه بدهی هــای ســازمان تامیــن 
اجتماعــی پیشــنهاد بنــده بــود تــا در الیحــه برنامــه ششــم 
ــارد  ــزار میلی ــت 1۲۰ ه ــه داد: دول ــده شــود. وی ادام گنجان
ــه  ــی دارد؛ ب ــن اجتماع ــازمان تامی ــه س ــی ب ــان بده توم
نمی توانــد  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  دلیــل  همیــن 
ــد  ــی تاکی ــی انجــام دهد.الریجان ــه خوب ــف خــود را ب وظای
تامیــن  ســازمان  بــه  دولــت  بدهی هــای  بایــد  کــرد: 

ــر ــود. مه ــت ش ــال پرداخ ــرف 5 س ــی ظ اجتماع

اژه ای خبر داد:

احضار چند عضو صندوق توسعه ملی در پرونده حقوق های نجومی

آیت هللا اعرافی در دیدار با شماری از فضالی حوزه:

دشمن بهتر از برخی، ماهیت انقالب را درک کرده است

دبیر کل حزب مردمی اصالحات:

9 دی، رویش عظیمی در انقالب بود

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه:

 آمریکایی ها نمی توانند برای همه جهان 

خط و نشان بکشند

الریجانی در صحن مجلس:

بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی 

باید ظرف ۵ سال پرداخت شود

حتما بخوانید!
عربستان به ایران پیام سازش داد یکشنبه  05  دی ماه   21395

ـــمـــاره  327  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

صلح، سنگری برای تداوم مبارزه

ادامه از صفحه یک: 
و چهره واقعی او را بنمایاند.

 امــام در مفــاد صلــح، او را در تنگنــای موازیــن شــرعی قــرار 
ــود  ــی خ ــداف واقع ــه، اه ــواد صلح نام ــیله م ــه وس داده و ب
ــد  ــارت بودن ــه عب ــد ک ــان دادن ــه نش ــا معاوی ــگ ب را از جن
ناســزاگویی  از  آزار شــیعیان، جلوگیــری  از  از: جلوگیــری 
 بــه علــی )علیه الســام(، جلوگیــری از تبعیــض نــژادی 
و قومیت گرایــی، رانت خــواری، فســاد مالــی و ده هــا حرکــت 

زشــت معاویــه کــه آزادانــه بــه اســم اســام انجــام مــی داد.
بــه طــور قطــع امــام بــه خوبــی می دانســتند کــه معاویــه بــه 
ایــن قــرارداد عمــل نمی کنــد و ایــن مســئله ســبب رســوایی 
او می شــود؛ ایــن خــود یکــی از بزرگ تریــن انگیزه هــای 

امــام بــرای صلــح بــا معاویــه بــود. 
ــذار  ــردم واگ ــه م ــاب را ب ــق انتخ ــام ح ــه، ام ــن پای ــر ای ب
خــود  را  خــود  و سرنوشــت  آینــد  خــود  بــه  تــا  کــرد 
ــا سیاســت های  ــه ب ــد؛ چــرا کــه در آن اوضــاع معاوی برگزینن
ــره  ــا را تی ــردازی، فض ــایعه پراکنی و دروغ پ ــه و ش عوام فریبان
 و غبارآلــود کــرد و بــا تطمیــع فرماندهــان نظامــی و سیاســی 
فضــا را بــه نفــع خــود تغییــر داد؛ درنتیجــه ســپاهیان امــام 
بــه دنیــا روی آوردنــد، از اطــراف امــام پراکنــده شــدند و بــه 
ــم  ــری از تهاج ــرای جلوگی ــذا ب ــتند. ل ــه پیوس ــپاه معاوی س
ــگاه  نظامــی دشــمن رعایــت مصلحــت عمومــی، حفــظ جای
امامــت و رســیدن جامعــه بــه بلــوغ سیاســی بــه صلحــی کــه 
بــه تعبیــری نرمــش قهرمانانــه بــود، دســت زدنــد؛ زیــرا هیــچ 
سیاســتی را در آن شــرایط آشــفته برتــر از صلــح نیافتنــد؛ در 
ــا نتیجــه  ــد ت ــان امــت فرصــت دادن ــه بی وفای ــا ب ــع  تنه واق

نادانــی و رفاه طلبی شــان را ببیننــد. 
ــیعیان  ــما ش ــود: »ش ــیعیانش فرم ــه ش ــاره ب ــام در این ب ام
مــن هســتید. اگــر مــن در پــی ریاســت و دنیاپرســتی 
بــودم، معاویــه هرگــز این گونــه بــر مــن پیشــی نمی گرفــت؛ 
ــه  ــد. آنچ ــما نمی بینی ــه ش ــم ک ــزی می بین ــن چی ــی م ول
روا داشــتم، تنهــا بــرای جلوگیــری از خونریــزی و حفــظ 
ــر  ــه ام ــه شــد، ب ــه این گون ــس حــال ک ــود. پ جــان شــما ب
خــدای خــود راضــی و در برابــر دســتور او تســلیم باشــید. بــه 

خانه هایتــان برویــد و آســایش یابیــد.«
ــه  ــیدن ب ــا رس ــه ب ــت معاوی ــار می رف ــه انتظ ــه ک همان گون
قــدرت، تمامــی پیمان هــای خــود را شکســت. پــس از 
ــرای  ــه ب ــد و معاوی ــه آمدن ــه کوف ــرف ب ــران دو ط ــح، س صل
ــه  ــت: »ب ــت و گف ــر رف ــاالی منب ــرد. او ب ــردم ســخنرانی ک م
ــما  ــا ش ــاز ب ــتن نم ــا داش ــرای برپ ــن ب ــردم! م ــدا، ای م خ
نجنگیــدم. جنــگ مــن نــه بــه دلیــل روزه بــود، نــه حــج و نــه 
پرداخــت زکات. تنهــا انگیــزه مــن از نبــرد بــا شــما حکومــت 
بــر شــما بــود؛ چــه ناراحــت شــوید و چــه خشــنود. بدانیــد که 
مــن هــر پیمانــی را کــه بــا حســن بــن علــی )علیه الســام( 
ــود.«  ــد نخواهــم ب ــه آن پایبن ــا گذاشــته و ب ــر پ بســته ام، زی
ایــن شــیوه زورگویــان تاریــخ اســت کــه مــا امــروز هــم بــه 
ــده  ــه معاه ــد ب ــز پایبن ــتکبران هرگ ــم. مس ــان می بینی  عی
و قــول و وعده هــای خــود نیســتند و خــوی معاویــه همچنــان 
ــرد  ــل نک ــه عم ــه صلح نام ــا ب ــه نه تنه ــت. معاوی ــا برجاس پ
ــر اعمــال فشــار  بلکــه برخــاف مفــاد صلح نامــه، نخســت ب

ــان  ــژه علوی ــره و به وی ــه و بص ــردم کوف ــکنجه م ــد و ش  تهدی
ــه  ــه زدن ب ــرای ضرب ــواره ب ــزود. وی هم ــام اف ــروان ام و پی
ــی  ــرد. کم ــاش می ک ــان ت ــاختن ایش ــه گیر س ــام و گوش ام
دقــت نشــان می دهــد ایــن همــان روشــی اســت کــه آمریــکا 
بــا ملــت ایــران در پیــش گرفتــه؛ برجــام را امضــا می کنــد کــه 
ــت  ــم اس ــل مه ــک اص ــا، ی ــدن تحریم ه ــته ش در آن برداش
ــا  ــد نه تنه ــد؛ بع ــوت می زنن ــف و ص ــز ک ــاده لوحان نی و س
مانــع تحریم هــا نمی شــود، بلکــه بــرای ده ســال نیــز آن هــا 

ــد. ــد می کن را تمدی
ــد.  ــه گذران ــختی را در کوف ــای س ــام، روزه ــال ام ــر ح در ه
ــی  ــان عل ــانی در زم ــته درخش ــه گذش ــاران او ک ــن ی بهتری
گرفتنــد قــرار  تعقیــب  تحــت  داشــتند،   )علیه الســام( 
ــن  ــر ب ــون »حج ــی چ ــیدند. طایه داران ــهادت رس ــه ش و ب
ــان بودنــد.  عــدی«، »رشــید هجــری« و »میثــم تمــار« از آن
ــر  ــه نش ــا ب ــان، تنه ــام( در آن زم ــن )علیه الس ــام حس ام
ــی  ــح و در پ ــن صل ــا ای ــد. ام ــامی می پرداختن ــارف اس مع
ــه، شــکنجه ــه دســت معاوی  آن شــهادت ســرداران اســام ب
 تهدیــد آنــان، حــذف نــام شــیعیان از دفتــر بیت المــال 
ــح صــورت گرفــت  ــه پــس از پیمــان صل و دیگــر فشــارها ک
پیامدهایــی چــون بیــداری عافیت طلبــان، رهیافتــی بــه 
ــل  ــره دغ ــای چه ــت و افش ــگاه امام ــی جای ــناخت واقع  ش
و تکفیــری معاویــه را در جامعــه اســامی در پــی داشــت کــه 

دســتاوردهای مهمــی بــه شــمار مــی رود.

 سه ویژگی همنشین 

در بیان حضرت عیسی)ع(                                                                                                                  

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانسرویس سیاست

ــم  ــی می داری ــام را گرام ــیح علیه الس ــرت مس ــاد حض می
ــک  ــر موحــدان تبری ــز مســیحی و دیگ ــان عزی ــه هموطن و ب
 می گوییــم. حضــرت عیســی بن مریم)ع(، پیامبــر بــزرگ الهی 
میــادی اول  ســال  دســامبر   ۲5 روز  در  اولوالعــزم،   و 

ــام)ص( در  ــزرگ اس ــر ب ــرت پیامب ــل از هج ــال قب ۶۲۲ س
ــد.  ــا آم ــه دنی ــطین ب ــرزمین فلس ــع در س ــم واق بیت اللح

حضــرت عیســی)ع( بــه فرمــان خداونــد، بــه گونــه ای 
شــد  متولــد  مقــدس  و  باکــره  مــادری  از  اعجازآمیــز 
ســخن گفتــن کــرد  بــه  شــروع  گهــواره  در  ســپس   و 
و پیامبــری خــود را بشــارت داد. زمــان جوانــی حضــرت 
عیســی)ع( دوره بحرانــی تاریــخ یهــود اســت. یهودیــان 
تحــت ســیطره رومیــان چشــم انتظار موعــودی نجات بخــش 
بودنــد. بــا ایــن حــال بــا ظهــور مســیح)ع(، علی رغــم دیــدن 
نشــانه ها و معجــزات بــر حــق آن حضــرت، بــاز هــم با ایشــان 
بــه مخالفــت برخاســتند. آن حضــرت در دوران حیــات خــود 
ــات  ــت و در تعلیم ــاران می پرداخ ــفای بیم ــه و ش ــه موعظ ب
خویــش، بیشــتر از تمثیــل بهــره می گرفــت. معجــزات 
فــراوان، تبییــن مســائل اخاقــی بــه همــراه مثال هــا، شــفای 
بیمــاراِن عاج ناپذیــر و باالخــره پافشــاری بــر اطاعــت از 
ــداد  ــا تع ــد ت ــث ش ــا باع ــدای یکت ــتش خ ــریعت و پرس ش
زیــادی گــرد وی جمــع شــوند. در ایــن میــاْن، پیــروان نزدیک 
و خــاص او حواریــون نــام داشــتند کــه دوازده نفــر و همیشــه 
ــه  ــالگی ب ــه از ۳۰ س ــیح)ع( ک ــد. مس ــرت بودن ــراه حض هم
ــزرگان یهــود  نبــوت برگزیــده شــد، ســرانجام مــورد تهدیــد ب
واقــع شــد و آنــان تصمیــم بــه قتــل وی گرفتنــد؛ زیــرا 
ــد  ــی)ع( عاقه من ــه عیس ــردم ب ــه م ــودی از اینک ــران یه س
ــر او  ــتند اگ ــرده و می دانس ــی ک ــاس نگران ــدند، احس  می ش
را آزاد بگذارنــد، همــه مــردم بــه او ایمان می آورنــد. رویگردانی 
یهودیــان از بــزرگان خــود باعــث شــد تــا ســران یهــود بــه ایــن 
ــوم  ــظ ق ــرای حف ــی)ع( را ب ــد عیس ــه بای ــند ک ــه برس نتیج
خــود، قربانــی کننــد. در آن حــال، چــون خواســتند آن حضرت 
 را از میــان بردارنــد، خداونــد مســیح)ع( را بــه آســمان ها بــرد 
و یهودیــان فــردی شــبیه به عیســی)ع( را به صلیب کشــیدند. 
ــه بازگشــت عیســی)ع( در  ــات اســامی و شــیعی، ب در روای
ــه  ــح و ب ــج( تصری ــدی موعود)ع ــرت مه ــور حض ــان ظه زم
نمازگــزاردن آن حضــرت پشــت ســر امــام عصــر اشــاره شــده 
ــام  ــام دارد. ن ــل ن ــی)ع( انجی ــرت عیس ــاب حض ــت. کت اس
حضــرت عیســی)ع( در ســیزده ســوره قــرآن، ۴5 بــار تکــرار 
ــه ســخنی از حضــرت  ــن مناســبت ب ــه همی شــده اســت. ب
 مســیح اشــاره می کنیــم کــه در آن ویژگی هــای دوســت 
و همنشــین بیــان شــده اســت:روزی حواریــون بــه آن 
حضــرت عــرض کردنــد: »یــا روح هللا مــن نجالــس؟« 
ــه کســی همنشــینی کنیم؟«حضــرت  ــا چ ــدا، ب »ای روح خ
مســیح)ع( فرمودنــد: بــا ایــن ســه نفــر: اول: »مــن یذکرکــم 
هللا رویتــه«؛ آن کســی کــه بــا دیــدن او بــه یــاد خــدا بیفتیــد.

از امــام صــادق )ع( پرســیدند: آیــا ایــن حدیــث »النظــر الــی 
وجــه العالــم عبــاده«، نظــر کــردن بــه عالــم عبادت می باشــد، 
درســت اســت؟ امــام )ع( فرمودنــد:  نــه، کلیــت نــدارد؛ هــر 
ــث  ــن حدی ــم در ای ــور از عال ــت. منظ ــور نیس ــی این ج عالم
 کســی اســت کــه اگــر بــه او نــگاه کنــی، نــگاه کــردن بــه او، تو 
را بــه یــاد آخــرت بینــدازد. ولــی نــگاه کــردن بــه عالمــی کــه 
ــث  ــه اســت.در حدی ــدازد، فتن ــاد خــدا نمی ان ــه ی انســان را ب
ــز آمــده کــه پیــش هــر عالمــی ننشــینید، مگــر  دیگــری نی
اینکــه آن عالــم شــما را از ایــن چنــد خصلــت بــه ایــن چنــد 
ــه  ــاکاری ب ــن، از ری ــه یقی ــک ب ــد. از ش ــوت کن ــت دع خصل
اخــاص، از رغبــت بــه دنیــا بــه زهــد نســبت بــه دنیــا.دوم: 
»مــن یزیــد فــی علمکــم منطقــه«؛ باکســی دوســت شــوید 
ــود.  ــاد می ش ــما زی ــم ش ــد، عل ــخن می گوی ــی س ــه وقت ک
ــا کســی  ــه حواریــون فرمــود: ب پــس حضــرت مســیح)ع( ب
 دوســت شــوید کــه وقتــی بــا او نشســت و برخاســت 

و گفت وگو و مباحثه می کنید، علمتان زیاد می شــود. 
کســانی کــه بــه فرزندانشــان می گوینــد مــا راضــی نیســتیم 
کــه تــو طلبــه بشــوی، در آخــرت گرفتارند.ســوم: »َمــْن 
ــم ِفــی اآلِخــَرِة َعَمُلــُه«؛ بــا کســی دوســت شــوید کــه  ُیَرغَبکُ

ــد. ــب می کن ــرت ترغی ــه آخ ــبت ب ــما را نس ــل او ش عم
با هر که نشستی و نشد جمع دلت 

                               ز تو نرهید زحمت آب و گلت
 زنهار ز صحبتش گریزان می باش

                                 ورنه نکند روح عزیزان بحلت
ــد می شــوید.  ــد شــوید، شــما هــم ب ــار دوســت ب ــر گرفت اگ

رفیــق خــوب بســیار ارزشــمند اســت. خبر کوتاه

خبر سیاسی 
عربستان به ایران پیام سازش داد

روزنامــه »وطــن« چــاپ آمریــکا نوشــت: »عربســتان 
نویســنده  »عثمان العمیــر«،  طریــق  از  ایــران   بــه 
مراکــز  بــه  نزدیــک  ســعودی  روزنامه نــگار  و 
داده  ســازش  پیــام  ریــاض  نظــام  تصمیم گیــری 

اســت.«
ــر در گفت وگــو  وطــن در ادامــه نوشــت: »عثمان العمی
بــا شــبکه روســی »روســیا الیــوم« گفتــه اســت 
ــور  ــی کش ــائل داخل ــدارد در مس ــق ن ــی ح ــه کس ک
بزرگــی ماننــد ایــران دخالــت کنــد؛ کشــوری کــه 
ــه آن را در  ــود دارد و نمون ــا آن وج ــم ب ــکان تفاه ام
ــک  ــتان در اوپ ــه جانبه ایران-روسیه-عربس ــق س تواف

ــم.« ــاهده کردی مش
ــکان  ــت: »ام ــوم گف ــیا الی ــه روس ــه ب ــر در ادام العمی
 آن وجــو دارد کــه مشــکات مذهبــی را کنــار گذاشــت 
و شــاهد همکاری هــای دوجانبــه ای میــان عربســتان 
و ایــران بــرای دور کــردن منطقــه از تنش هــا باشــیم. 
همان طــور کــه ایــن همکاری هــا در بخــش اعظمــی از 
دوره »فهــد« و »عبــدهللا« دو شــاه پیشــین عربســتان 
دیــده شــده اســت.« وی در ادامــه مدعــی شــد: »در 
حــال حاضــر امــکان رویارویــی بــا ایــران توســط 
کشــورهای حــوزه خلیــج ]فــارس[ وجــود نــدارد؛ 
ــم  ــم فراه ــران ه ــرای ای ــکان آن ب ــه ام ــور ک همان ط
نیســت؛ چــرا کــه هــم ایــران و هــم کشــورهای شــورای 
ــا  ــد ب ــای خارجــی نمی توانن ــدون قدرت ه ــکاری ب هم

ــوند.«جام نیوز ــه ش ــم مواج ه

نمایندگان در نامه ای به الریجانی خواستار شدند:

  فایل صوتی اظهارات ظریف 

را در صحن مجلس پخش کنید
نماینــده مــردم شاهین شــهر از جمــع آوری امضــا 
بــرای درخواســت از رئیــس مجلــس بــه منظــور 
ــه  ــور خارج ــر ام ــارات وزی ــی اظه ــل صوت ــار فای انتش
در نشســت کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
ــر  ــته ای خب ــرات هس ــاره مذاک ــس درب ــی مجل  خارج

داد.
حســینعلی حاجی دلیگانــی، نماینــده مردم شاهین شــهر 
نماینــدگان  اســامی گفــت:  شــورای  مجلــس  در 
بــا جمــع آوری امضــا طــی درخواســتی از رئیــس 
مجلــس می خواهنــد کــه فایــل صوتــی و متــن 
امنیــت  کمیســیون  جلســه  مذاکــرات  مشــروح 
ــور  ــر ام ــا وزی ــس ب ــی مجل ــت خارج ــی و سیاس مل
ــر  ــته ای منتش ــرات هس ــوص مذاک ــه را درخص  خارج

کنند. 
مواجــه  از  پــس  تصمیــم  ایــن  افــزود:  وی 
بســته  درب  بــا  خبرنــگاران  و  نماینــدگان  شــدن 
فایــل  بــود  بنــا  کــه  ملــی  امنیــت  کمیســیون 
صوتــی مذکــور بــا حضــور خبرنــگاران و تعــدادی 
اتخــاذ  شــود،  پخــش  آنجــا  در  نماینــدگان   از 

شد. فارس

فرمانــده کل ســپاه گفــت: دشــمن از ابتــدا می خواســت 
ــه در  ــن و چ ــه در زمی ــد، چ ــا ســلب کن ــت را از م امنی

آســمان.
سرلشــکر محمدعلــی جعفــری، فرمانــده کل ســپاه، کــه 

بــه مناســبت ســالروز صــدور فرمــان امــام خمینــی)ره( 
مبنــی بــر اســتقرار ســپاه در نــاوگان هوایــی کشــور، در 
محــل ســازمان حفاظــت هواپیمایــی ســخن می گفــت 
بــا بیــان اینکــه دشــمن از ابتــدای انقــاب می خواســت 
امنیــت را از ملــت ایــران ســلب کنــد، گفــت: خواســت 
دشــمن ایــن بــود کــه چــه در زمیــن و چــه در آســمان 
امنیــت را از مــا بگیــرد و بعــد از آنکــه قــرار شــد بــرادران 
 ســپاه در حفاظــت هواپیمایی باشــند، ما شــاهد آرامش 

و امنیت در این حوزه هستیم.
سرلشــکر جعفــری بــا اشــاره بــه بعضــی اقدامــات ضــد 
ــم  ــاهدیم دو رژی ــت: گاه ش ــران گف ــه ای ــی علی امنیت
 کــه انســان تصــورش را نمی کنــد، ماننــد اســرائیل 
ــی  ــران چــه تاش های ــی در ای ــرای ناامن و عربســتان ب
کــه نمی کننــد و چــه ارتباط هــا و تماس هایــی کــه 
 ندارنــد؛ امــا تمــام توطئه هــا بــا ایمــان بــه خــدا 
و ایثارگری هــا و رشــادت های فرزنــدان ایــن ملــت 

ــی شــده اســت. خنث
ایســتادگی  خاطرنشــان کــرد:  ســپاه  فرمانــده کل 
محــوری  اساســی،  اصــول  از  آمریــکا  برابــر   در 
ــدا  ــف خ ــه لط ــه ب ــت ک ــامی اس ــاب اس ــه انق  و اولی
و هوشــیاری مــردم، محقــق شــده اســت. گرچــه ممکن 
ــا در دیگــر اصــول مشــکاتی داشــته باشــیم  اســت م

ــا پشــتیبانی از ولــی فقیــه توانســته ایم در اصــل  امــا ب
استکبارســتیزی موفــق باشــیم.

وی »امنیــت پایــدار« را بزرگ تریــن دســتاورد جمهوری 
اســامی و انقــاب اســامی دانســت و بــا بیــان اینکــه 
ــاب  ــم انق ــتاوردهای مه ــی از دس ــدار مل ــت و اقت امنی
از  امنیــت  دامنــه  امــروز،  داشــت:  اظهــار  اســت، 
مرزهــای کشــورمان خــارج شــده اســت؛ چــرا کــه یکــی 
ــت؛  ــوده اس ــاب ب ــدور انق ــاب ص ــتاوردهای انق از دس
ــه  ــد ک ــال آن بودن ــه دنب ــاب ب ــدای انق دشــمنان از ابت
جلــوی صــدور و پیشــرفت انقــاب را بگیرنــد؛ امــا 
نتیجــه آن ایــن شــده کــه امــروز مکــر الهــی بــر مکــر 

ــرده اســت. ــه ک دشــمن غلب
ــد  ــب تأکی ــه آزادی حل ــا اشــاره ب سرلشــکر جعفــری ب
کــرد: آزادی حلــب، خــط مقاومــت جبهــه انقــاب 
ــه دشــمن  ــزرگ ب ــک شکســت ب ــه ی ــود ک اســامی ب
ــل  ــت، تحمی ــرائیل در رأس آن اس ــکا و اس ــه آمری ک
کــرد. ایــن شکســت از طــرف جبهــه انقــاب و انقــاب 

ــل شــد. ــه دشــمن تحمی ــه ب ــود ک اســامی ب
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ســالروز 9 دی تأکیــد 
بــه کمــک  کــرد: در فتنــه 88 دشــمنان خارجــی 
ــه امنیــت  ــه ب ــا ضرب مخالفــان داخلــی می خواســتند ب
ــا  ــد؛ ام ــف کنن ــه را تضعی ــت فقی ــگاه والی ــور، جای کش
ــه  ــد ک ــام دادن ــا پی ــه دنی ــا حضــور در 9 دی ب ــردم ب م
ــم  ــن مه ــدر ای ــتند و ق ــه هس ــت فقی ــتیبان والی  پش
را بیــش از پیــش دانســته و شــکر نعمتــش را بــه جــای 

می آورنــد. تســنیم

عضــو کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی کشــور در 
ــر عملکــرد شــوراها  ــی ب ــان اینکــه نظارت ــا بی  مجلــس ب
و اعضــای آن وجــود نــدارد، بــر ضــرورت اتخــاذ تدابیــری 
بــرای نظــارت مجلــس بــر عملکــرد اعضــای شــوراهای 

شــهر تاکیــد کــرد.
ابوالفضــل ابوترابــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری 
خانــه ملــت، درخصــوص ضــرورت نظــارت بــر عملکــرد 
ــرد  ــر عملک ــارت ب ــت: نظ ــتا گف ــهر و روس ــوراهای ش ش
ــه  ــروز جامع ــروری ام ــاز ض ــای آن، نی ــوراها و اعض ش
ــز توجــه داشــت  ــه ایــن موضــوع نی ــد ب اســت؛ امــا بای
کــه شــوراهای شــهر و روســتا، یــک نهــاد تازه تاســیس 
ــر  ــل قبول ت ــرای انجــام اقدامــات قاب ــد ب ــه بای اســت ک

ــار اعضــای  ــاد، فرصــت کافــی در اختی ــن نه از ســوی ای
ــود.  ــته ش آن گذاش

ــس  ــرون در مجل ــران و ک ــاد، تی ــردم نجف آب ــده م نماین
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه 
ناهماهنگــی و اختافاتــی میــان اعضای شــوراهای شــهر 
وجــود دارد افــزود: طــی چنــد مــاه گذشــته پرونده هایــی 
بــرای اعضــای شــوراهای شــهر در محاکــم قضایــی 
ــد وجــود مشــکات در  ــه بای ــده اســت ک ــه وجــود آم ب
ایــن نهــاد را بپذیریــم؛ امــا بایــد فرصــت داده شــود کــه 
ایــن نهــاد بتوانــد طبــق ضوابــط دموکراســی و اســتفاده 

ــته  ــی داش ــل قبول ــرد قاب ــی، عملک ــگ کار جمع از فرهن
باشــد.

ــود  ــل وج ــه دلی ــال حاضــر ب ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
نقایــص و مشــکات میــان اعضــای شــوراها اختافاتــی 
وجــود دارد، تصریــح کــرد: در شــوراهای شــهرهای 
بــزرگ طــی چنــد ســال گذشــته، جرائمــی رخ داده 
ــود  ــه وج ــه ب ــرای جامع ــیاری را ب ــکات بس ــه مش ک
آورده اســت؛ امــا ایــن مشــکات بایــد بــه مــرور زمــان 
حــل شــود؛ هرچنــد کــه در حــال حاضــر هیــچ نظارتــی 
 بــر عملکــرد شــوراها و اعضــای آن وجــود نداشــته 

و درخصــوص ایــن خــأ در کمیســیون شــوراها و امــور 
داخلــی کشــور گفت وگوهایــی میــان نماینــدگان صــورت 

گرفتــه اســت.
ابوترابــی بــا تاکیــد بــر اینکــه خــأ قانونــی درخصــوص 
ــه  ــر عملکــرد شــوراها وجــود دارد، گفــت: البت نظــارت ب
بــرای نظــارت عالیــه بــر مصوبــات شــوراها، کمیســیون 
ــدار  ــورا، فرمان ــای ش ــی از اعض ــکل از یک ــاق متش انطب
 و رئیــس دادگســتری شهرســتان ها تشــکیل شــده 
ــدارد؛  ــر عملکــرد شــوراها وجــود ن ــه ب ــا نظــارت عالی ام
بــه نظــر می رســد بایــد ی اتخــاذ شــود کــه نماینــدگان 
مجلــس بــر عملکــرد شــوراهای شــهر و روســتا نظــارت 

داشــته باشــند.

ــارات  ــور و اظه ــه حض ــاره ب ــا اش ــی  ب ــواد ابطح ــید ج س
ملــی  امنیــت  کمیســیون  در  خارجــه  امــور  وزیــر 
خارجــه  امــور  وزیــر  داد:  ادامــه  برجــام  نقــض   در 
در دیــدار خــود رســما اعتــراف کــرد کــه اشــتباه کــرده 
مــردم  پذیرفت.نماینــده  را  خــود  اشــتباه  مســئولیت  و 

خمینی شــهر در مجلــس شــورای اســامی خطــاب بــه وزیــر 
ــر  ــا تذک ــری باره ــم رهب ــام معظ ــت: مق ــه گف ــور خارج ام
دادنــد ولــی شــما توجــه نکردیــد؛ بــا اعتــراف کــردن و اعــام 
اشــتباه، خســارت ملــت ایــران جبــران نمی شــود.وی گفــت: 
ــدند  ــه ش ــئوالن متوج ــه مس ــتیم ک ــحال هس ــی خوش خیل

نمی تــوان بــه آمریــکا اعتمــاد کــرد؛ آمریــکا در یکصــد ســال 
ــت  ــم خیان ــود ه ــتان خ ــن دوس ــه نزدیک تری ــته ب گذش
کــرده اســت.ابطحی بــا بیــان اینکــه مــردم و جوانــان بایــد 
ــه داد:  ــدار و آگاه شــوند، ادام ــن موضــوع بی درخصــوص ای
ــام  ــدن نظ ــه ش ــث بیم ــا باع ــان م ــردم و جوان ــی م آگاه
ــه ســنگینی را از نظــام  ــداری هزین ــن بی ــی ای می شــود؛ ول

مــا گرفــت.

ابوترابی:

انتقاد از خأل قانونی در نظارت بر عملکرد شوراها

 نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

با اعالم اشتباه وزیر امور خارجه، خسارت ملت ایران جبران نمی شود

سرلشکر جعفری در سالروز تأسیس سپاه حفاظت هواپیمایی:

  انقالب اسالمی، شکست را 
به آمریکا و اسرائیل در حلب تحمیل کرد
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آشــتی کنان  عیــادت،  خواســتگاری،  عروســی،  عــزا، 
و بســیاری مراســم دیگــر یــک نقطــه اشــتراک دارنــد؛ 
ــط  ــرا بی رب ــم  ظاه ــن مراس ــه ای ــه هم ــتراکی ک ــه اش نقط
ــد می دهــد، گل اســت. گل، نقــش پررنگــی  ــه هــم پیون را ب
ــت. گل  ــته اس ــان ها داش ــوم انس ــگ و آداب و رس در فرهن
همیشــه نمــادی از زیبایــی بــوده کــه بــرای ابــراز احساســات 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــاز م ــن از دیرب ــه غمگی ــاد و چ ــه ش چ
ــرای  ــاعد ب ــرایط مس ــاظ ش ــران از لح ــت. ای ــه اس می گرفت
تولیــد گل و گیــاه جــزو ۱۵ کشــور اول جهــان اســت. ایــران بــا 
داشــتن ۱۲ اقلیــم از ۱۴ گونــه اقلیــم شناخته شــده در جهــان 
ــنایی  ــد روش ــای بلن ــوا، روزه ــرارت هـ ــه ح ــوع درج ــا تن و ب
و شــدت نــور در زمســتان تــوان تولیــد گل هــای زینتــی 
ــرانه  ــزان س ــا، می ــاس آماره ــر اس ــاخه بریده را دارد. ب و ش
ــت؛ در  ــاخه گل اس ــال، ۷ ش ــی در س ــر ایران ــرف گل ه مص
ــه  ــت. ب ــاخه گل اس ــا ۱۵۰ ش ــار در اروپ ــن آم ــه ای ــی ک حال
ــا  ــه ایده آل ه ــیدن ب ــا رس ــران ت ــازار گل ای ــل ب ــن دلی همی
ــرایط  ــتن ش ــا داش ــران ب ــرا ای ــا چ ــادی دارد؛ ام ــه زی فاصل
مســاعد و بــازار هــدف مناســب در صنعــت گل، حــرف 

ــدارد؟ ــرای زدن ن ــی ب چندان
    کاالی لوکس

گل در زندگــی ایرانیــان، کاالیــی لوکــس بــه حســاب می آیــد 
و وقتــی کاالیــی لوکــس و گــران باشــد خواه ناخــواه بخــش 
ــت  ــد. درس ــت می ده ــود را از دس ــتریان خ ــادی از مش زی
اســت کــه قیمــت تک شــاخه های گل چنــدان زیــاد نیســت 
(البتــه گل هــای معمولــی و پــر تیــراژ ماننــد رز)، امــا وقتــی 
ــده  ــی چی ــب نهای ــک ترکی ــت در ی ــرار اس ــا ق ــن گل ه همی
ــاال  ــدی ب ــه صــورت تصاع ــا ب ــه قیمت ه شــوند آنجاســت ک
ــر محســوب  ــم کــه ســاختن دســته گل هن مــی رود. می دانی
می شــود و حاصــل خالقیــت و توانمنــدی گلفــروش اســت؛ 
امــا بــه دلیــل نبــود اســتانداردهای شــفاف قیمتگــذاری یــک 
دســته گل در مغــازه ای معمولــی در پاییــن شــهر بــا دســته گل 
کامــال مشــابه در وســط شــهر یــا بــاالی شــهر اختــالف قیمت 
فاحشــی دارد و همیــن موضــوع باعــث می شــود گل در ســبد 
کاالهــای لوکــس قــرار بگیــرد و ســرانه مصــرف آن در کشــور 

کاهــش پیــدا کنــد.
    افزایش قیمت های غیرمنطقی

ــی  ــای فصل ــت گل، افزایش ه ــر در قیم ــم دیگ ــوع مه موض
در  منطقــی  اســتدالل های  فاقــد  و  غریــب  و  عجیــب 

ــب  ــت گل در ش ــال قیم ــرای مث ــت؛ ب ــاص اس ــای خ روزه
یلــدای امســال ۴۰ درصــد افزایــش یافــت؛ افزایشــی بســیار 
ــورت  ــل ص ــه دلی ــه چ ــت ب ــوم نیس ــه معل ــی ک غیرمنطق
گرفــت. ایــن ماجــرا در زمــان اعیــاد مذهبــی و عیــد نــوروز 
ــدن  ــکل نخری ــه ش ــردم را ب ــی م ــه دارد و نارضایت ــم ادام ه

گل نشــان می دهــد.
    امکانات ضعیف برای صادرات

ــول در  ــن محص ــزرگ ای ــازار ب ــه ب ــه ب ــا توج ــادرات گل ب ص
جهــان، راهــکار درآمدزایــی بــرای کشــورهایی همچــون 

عمــر  بــه  توجــه  بــا  امــا صــادرات گل  اســت.  ایــران 
نیازمنــد  آن،  نگهــداری  خــاص  شــرایط  و  محــدود گل 
امکانــات  ایــن  متاســفانه  اســت.  خاصــی  امکانــات 
ــت  ــدگان نیس ــترس تولیدکنن ــاخت های الزم در دس و زیرس
و ایــن تولیدکننــدگان تنهــا می تواننــد روی بــازار داخلــی 
حســاب کننــد؛ بــازاری کــه رونــق چندانــی نــدارد و بــا رونــد 
قیمتگــذاری فعلــی هــم امیــد چندانــی بــه بهبود آن نیســت. 
حکایــت بــازر گل ایــران حکایــت دســته گلــی اســت کــه ایــن 

بــار بــه آب نمــی رود بلکــه بــه بــاد مــی رود.

گزارش اختصاصى کیمیاى وطن از بازار گل در ایران

دسته گلى که بر باد مى رود

در پرداخــت تســهیالت بانکــی همچنــان چالش هــای 
بســیاری وجــود دارد؛ چــه از طــرف بانک هــا و چــه 

گیرنــدگان تســهیالت. 
ــان دریافــت تســهیالت از بانک هــا ظاهــرا گرفتــن  در جری
وام هــای کالن راحت تــر از وام هــای خــرد اســت؛ چــرا کــه 

یــک مشــتری عــادی بــرای دریافــت یــک 
وام حتــی ۱۰ میلیونــی بــا موانــع بســیار، از 
ــت  ــاد بازپرداخ ــود زی ــا س ــن ت آوردن ضام
وثیقه گــذاری  همــه  از  مهم تــر  شــاید  و 

ــه اســت. بخشــی از وام مواج
 بلوکــه بخشــی از وام اعطایــی به مشــتریان 
ماجــرای جدیــدی نیســت؛ امــا غیــر قانونی 

ــد آن  ــا ۲۵ درص ــت وام ت ــرای پرداخ ــا ب ــت. بانک ه اس
ــان  ــا پای ــزد خــود ت ــد و ن ــه می کنن ــا بلوک ــان اعط را در زم
دوره بازپرداخــت نگــه می دارنــد، بــدون آنکــه بــه مشــتری 

بــرای ســپرده کــردن ایــن مبلــغ ســودی بپــردازد. 
در نهایــت عــالوه بــر ســود رایــج تســهیالت بانکــی از ایــن 

ــه در مجمــوع ســود  ــرده ک ــز ســودی دریافــت ک ــغ نی مبل
ــم در  ــود؛ آن ه ــتر می ش ــول بیش ــد معم ــهیالت از ح تس
ــه  شــرایطی کــه بخشــی از پــول او را پرداخــت نکــرده و ب

ــد. ــا کرده ان ــص وام را اعط ــور ناق ط
ــن  ــود را در ای ــاص خ ــل خ ــم دالی ــا ه ــه بانک ه ــا اینک  ب
ســود  تناســب  عــدم  و  داشــته  رابطــه 
بانکــی در ســپرده و تســهیالت را بهانــه قــرار 
می دهنــد، امــا در کل ایــن رونــد غیرقانونــی 
مرکــزی  بانــک  دســتور  طبــق  و  اســت 
آن هــا حــق وثیقــه نگهداشــتن بخشــی 
ســختگیری  ندارنــد.  را  اعطایــی  وام  از 
بانک هــا بــرای پرداخــت وام هــای خــرد 
ــل توجیــه باشــد کــه آن هــا در  ــد قاب در شــرایطی نمی توان
ــاید  ــر و ش ــن دوران اخی ــی در همی ــان و حت پرونده هایش
اکنــون مــواردی دارنــد کــه مبالــغ کالنــی را بــه طرف هایــی 
پرداخته انــد کــه گاه وثیقــه ای نداشــته اند یــا عمدتــا 

ــن ــت. اقتصادآنالی ــوده اس ــازی ب ــا باندب ــوری و ب ص

مدیــر کل نظــارت بــر محصــوالت کشــاورزی و مــواد غذایــی 
تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان  از  حمایــت  ســازمان 
ــط  ــت ضواب ــه رعای ــزم ب ــره را مل ــده ک ــای توزیع کنن واحده
ــش  ــه افزای ــا هرگون ــرد: ب ــالم ک ــت و اع ــذاری دانس قیمتگ
خودســرانه قیمــت کــره برخــورد می شــود. علیرضــا رســتمی 

ــای  ــی روزه ــره ط ــت ک ــش قیم ــاره افزای درب
اخیــر گفــت: کــره جــزو اقــالم اساســی اســت 
ــوع  ــی موض ــت کاالی ــروه اول اولوی ــه در گ ک
ابالغیــه شــماره ۴۸۰۲۱ مــورخ ۱۳۹۴/۴/۱۶ 
دارد  قــرار  یارانه هــا  هدفمندســازی  ســتاد 
و بــر اســاس مفــاد ابالغیــه مذکــور هــر گونــه 
ــروه  ــای گ ــت کااله ــی قیم ــرات افزایش تغیی

ــد پــس از بررســی توســط ایــن ســازمان و تصویــب  اول بای
آن در کارگــروه تنظیــم بــازار صــورت گیــرد. وی بــه اقدامــات 
ــرای  ــدگان ب ــدگان و تولیدکنن ــت از مصرف کنن ســازمان حمای
جلوگیــری از افزایــش قیمــت کــره اشــاره و اظهــار کــرد: بــر 
ــه  ــی ب ــی ابالغیه های ــوع ط ــن موض ــال ای ــاس قب ــن اس ای

انجمــن صنایــع لبنــی و واحدهــای توزیــع کننــده کــره اعــالم 
شــده اســت و مذاکــرات فی مابیــن، ممنوعیــت هرگونــه 
ــورد  ــره را م ــه ک ــی از جمل ــوالت لبن ــت محص ــش قیم افزای
ــات  ــم اقدام ــزود: علی رغ ــود. رســتمی اف ــرار داده ب ــد ق تأکی
و هماهنگی هــای صورت گرفتــه، گاه تعــداد محــدودی از 
واحدهــای توزیعــی کــره طــی هفتــه گذشــته 
ــن محصــول  ــه افزایــش قیمــت ای ــادرت ب مب
کرده انــد کــه بــا هماهنگــی ســازمان تعزیــرات 
حکومتــی نســبت بــه فراخــوان واحدهــای 
اقــدام شــد و مدیــران  تولیــدی متخلــف 
واحدهــای مذکــور موظــف بــه برگردانــدن 
قیمــت محصــوالت بــه ســطح قبــل از افزایــش 
ــرد:  ــان ک ــد. وی خاطرنش ــق ش ــم محق ــن مه ــدند و ای ش
ــق  ــی ح ــوالت لبن ــده محص ــی عرضه کنن ــد صنف ــچ واح هی
افزایــش قیمــت را نــدارد و شــهروندان می تواننــد در صــورت 
مشــاهده هرگونــه تخلــف، مراتــب را از طریــق شــماره تلفــن 
۱۲۴ گــزارش دهنــد تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد. خبرفارســی
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قصابی ها، گوشت را گران می فروشند
رئیــس اتحادیــه دامــداران درباره 
افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز 
در  قصابی هــا  تعــداد  گفــت: 
اســت؛  زیــاد  شــهر  ســطح 
در نتیجــه فــروش هــر کــدام از 
ــاد نیســت؛  ایــن مغــازه داران زی
ــا  ــش هزینه ه ــرای پوش ــذا ب ل
حاشــیه ســود خــود را افزایــش می دهنــد. حســین نعمتــی 
ــازار متفــاوت اســت؛  اظهــار کــرد: قیمــت گوشــت قرمــز در ب
مغــازه داران گوشــت گوســفندی بــا اســتخوان و گوشــت بــدون 
اســتخوان گوســاله را ۴۴ هــزار تومــان می فروشــند؛ در 
ــزار  ــده ۱۱ ه ــاله زن ــرم گوس ــر کیلوگ ــت ه ــه قیم ــی ک صورت
ــا ۱۵ هــزار و ۵۰۰ تومــان  ــده ۱۵ هــزار ت تومــان و گوســفند زن
اســت. وی بــا اشــاره بــه شــکاف زیــادی کــه بیــن قیمــت دام 
ــده  ــز خریداری شــده توســط مصرف کنن ــده و گوشــت قرم زن
وجــود دارد، گفــت: ایــن شــکاف فقــط در بخــش دام دیــده 
ــوالت  ــد محص ــر مانن ــی دیگ ــواد غذای ــه در م ــود؛ بلک نمی ش
ــه اســت. ایــن  ــه همیــن گون باغــی، زراعــی و لبنیــات نیــز ب
ــن  ــود و بی ــیم می ش ــطه ها تقس ــن واس ــت بی ــاوت قیم تف
پولــی کــه بــه تولیدکننــده واقعــی می رســد و قیمتــی کــه بــه 

دست مصرف کننده می رسد، شکاف بزرگی وجود دارد.

پیش بینی ها از روند مذاکرات مزد ۹۶
ــرات  ــه مذاک ــی ک ــن پیش بین ــا ای ــری ب ــال کارگ ــک فع ی
ــمت  ــه س ــته ب ــال های گذش ــون س ــال ۱۳۹۶ همچ ــزد س م
ــا ۱۰ درصــد و ۱۲  ــه ب ــد کــرد ک ــی خواهــد رفــت، تاکی چانه زن
درصــدی بــرای مــزد، جامعــه کارگــری ســخت تر و ناتوان تــر 

ــرد. ــد ک ــی خواه ــذران زندگ ــل گ ــال های قب از س
ــالم  ــاال اع ــی از ح ــرد: وقت ــار ک ــی اظه ــه پورموس  رحمت ال
می کننــد کــه حقــوق کارمنــدان در ســال آینــده فقــط ۱۰ 
درصــد بیشــتر می شــود، ایــن مســئله قطعــا مــاده ۴۱ قانــون 
ــعاع  ــت ش ــران را تح ــتمزد کارگ ــوق و دس ــوع حق کار و موض
ــون کار در  ــه قان ــود آنک ــا وج ــت: ب ــد داد. وی گف ــرار خواه ق
مــاده ۴۱ مــالک تعییــن مــزد را مشــخص کــرده و نــرخ تــورم 
و ســبد معیشــت را بــا هــم در نظــر گرفتــه اســت، امــا 
ــرا  ــی اج ــای واقع ــه معن ــون ب ــالی قان ــچ س ــفانه هی متاس

ــت. ــده اس نش
ــوراک  ــا خ ــران تنه ــت کارگ ــبد معیش ــزود: س ــی اف  پورموس
و مــواد غذایــی را شــامل نمی شــود؛ بلکــه پوشــاک، مســکن
بهداشــت و درمــان،   تحصیــل، آمــوزش، ایــاب و ذهــاب 
ــه  ــد از هم ــران بای ــرد و کارگ ــی مســافرت را در برمی گی و حت

ــوند. ــد ش ــا بهره من آن ه
ــم  ــر بگیری ــم را در نظ ــد قل ــن چن ــر همی ــه داد: اگ  وی ادام
و بــه بنــد ۲ مــاده ۴۱ قانــون کار توجــه کنیــم، بهتریــن مــالک 

تعییــن دســتمزد کارگــران خواهــد بــود.

افزایش قیمت کره ممنوع!چالش های پرداخت تسهیالت بانکی همچنان پابرجاست

با سالم و احترام و تشکر از زحمات شما
از مســئوالن بخواهیــد عملکــرد ۹ ماهه شــان را کــه 
ــرای  ــته اند، ب ــی داش ــاد مقاومت ــق اقتص ــرای تحق ب
ــه  ــد؟ البت ــا کاری کرده ان ــد. آی ــن کنن ــردم روش م
قــرار شــده وظایــف روزمره شــان را جــزو آمــار 

ــد. ــی نیاورن ــاد مقاومت اقتص

چــرا بانک هــا علی رغــم حــرام بــودن، دیرکــرد 
می گیرنــد؟ آیــا بانک هــا در جمهــوری اســالمی 
ــد و جــزو کشــوری غیراســالمی  ــداری نمی کنن بانک

ــتند؟ هس

بــه نظــر می رســد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
تعطیــل شــده اســت. چــرا ادارات و مســئوالن 
ــر  ــر ام ــده اند؟ مگ ــاوت ش ــردم بی تف ــه و م مربوط
ــالم  ــای اس ــر از پایه ه ــی از منک ــروف و نه ــه مع ب

ــت؟ نیس

چــرا  کنــم  ســؤال  می خواســتم  ســالم  بــا 
نقــد  را  رســانه های اصفهــان عملکــرد مدیــران 
ــه  ــا مطالب ــردم را از آن ه ــکالت م ــد و مش نمی کنن
نمی کننــد؟ آیــا از مهم  تریــن وظایــف رســانه ها 

نیســت؟ مطالبه گــری  و  نقــد 

����� ��� �� ������ ��

۳۰۰۰۵۷۳۴۳۳

۰۹۱۳....۴۵۰

���� �� ������
در #�����_��م

����� ��� ��

۰۹۱۳....۷۵۷

۰۹۱۳....۳۹۳

۰۹۱۳....۷۰۴

#�����_��م

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

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

نوبت دوم

شرکت مزایده گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

موضوع مزایده شماره مزایده

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

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

فروش اجناس اسقاط انبار بختياردشت (در ۲ گروه)

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

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان

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

ــاورزی  ــاد کش ــی وزارت جه ــت: بی برنامگ ــان گف ــه بارفروش ــره اتحادی ــو هیئت مدی عض
ــه  ــازار، هزین ــردم در ب ــده م ــث ش ــرمازده، باع ــات س ــارت باغ ــران خس ــه جب در زمین

ــد.  ــت کنن ــخ زده را پرداخ ــای ی میوه ه
حســین مــرادی گفــت: عملیاتی نشــدن برنامــه وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای آبگیــری 

میوه هــای یــخ زده ایــن محصــوالت را روانــه بــازار کــرده اســت. 
ــه داد: عرضــه میوه هــای  ــات شــمال ادام ــی ۵۰ درصــد مرکب ــه یخ زدگ ــا اشــاره ب وی ب
ــران  ــرای جب ــه کشــاورزان ب ــا ب ــردم، کمــک م ــد آن از ســوی م ــازار و خری ــخ زده در ب ی
ــا  ــان ب ــه بارفروش ــره اتحادی ــو هیئت مدی ــت. عض ــوده اس ــان ب ــاله آن ــات یکس زحم
ــت  ــرد: دول ــح ک ــده، تصری ــش ش ــور پخ ــر کش ــا در سراس ــن میوه ه ــه ای ــان اینک بی
ــا پرداخــت هزینــه کــود، ســم و آب کشــاورزان، میوه هــای یــخ زده را خریــداری  بایــد ب
ــد  ــا ۲۰ درص ــت: ۱۰ ت ــرادی گف ــت. م ــاده اس ــاق نیفت ــن اتف ــه ای ــرد ک ــدوم  می ک و مع
ــازار یــخ زده اســت؛ ضمــن اینکــه بخشــی از ایــن میوه هــا نیــز  میوه هــای موجــود در ب

ــا گذشــت زمــان در پــای درختــان از بیــن رفتــه اســت. ب

ــف از  ــای مختل ــیوع آنفلوآنزاه ــاره ش ــاری درب ــا اخب ــر، باره ــال های اخی در س
خوکــی گرفتــه تــا مرغــی در ایــران منتشــر شــده اســت. ایــن بــار نیــز بــه روال 
معمــول هــر ســاله در فصــل پاییــز، آنفلوآنــزای مرغــی بیــن طیــور شــایع شــده 
ــرار  ــر ق ــدگان تحــت تأثی ــدگان و مصرف کنن ــرای تولیدکنن ــا حــدی فضــا را ب و ت

داده اســت.
ــرس  ــت: ت ــه گف ــن زمین ــان در ای ــتان اصفه ــداران اس ــه مرغ ــس اتحادی  رئی
ــکاری  مرغداری هــا از معــدوم کــردن مرغ هــا و پرداخــت غرامــت، امــکان پنهان
ــدی  ــن واحدهــای تولی ــدگان را از ســوی ای ــوق حــاد پرن ــزای ف بیمــاری آنفلوآن

ــه وجــود مــی آورد.  ب
ــه ای در  ــای پیشــگیری و قرنطین ــرای برنامه ه ــه اج ــا اشــاره ب ــزاد ب ــرام پاک به
ــدگان اظهــار داشــت:  ــزای فــوق حــاد پرن ــرای شــیوع آنفلوآن اســتان اصفهــان ب

ــته ایم.  ــتان نداش ــاری در اس ــن بیم ــی از ای ــه گزارش ــون هیچ گون تاکن
ــرب  ــم، غ ــتان ق ــذار اس ــرغ تخم گ ــای م ــط در واحده ــون فق ــزود: تاکن وی اف
و شــرق تهــران، آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان مشــاهده و گــزارش شــده کــه 

ــده اند.  ــدوم ش ــار مع ــای بیم ــه و مرغ ه ــا قرنطین ــه مرغداری ه بالفاصل
ــل  ــه دلی ــدار ب ــرد: مرغ ــح ک ــان تصری ــداران اســتان اصفه ــه مرغ رئیــس اتحادی
ــی ســریع از  ــداری خیل ــه مرغ ــا و حضــور در محوط ــا مرغ ه ــک ب برخــورد نزدی
ــه  ــادی را ســریع ب ــات غیرع ــدگان آگاه می شــود و تلف ــوق حــاد پرن ــاری ف بیم
ــی  ــات الزم را اجرای ــازمان اقدام ــن س ــرده و ای ــالم ک ــکی اع ــازمان دامپزش س

می کنــد. 
ــای  ــپ بهداشــتی ســازمان در محــل، آزمایش ه ــا حضــور اکی ــه داد: ب وی ادام
ــواب  ــالم ج ــا اع ــده و ب ــرداری ش ــدگان نمونه ب ــاد پرن ــوق ح ــزای ف الزم آنفلوآن
صریــح برنامه هــای قرنطینــه ای و معــدوم کــردن مرغ هــای بیمــار آغــاز 

می شــود.

ــا حضــور هیئــت  ــزی ب ــا کشــور مال نشســت بررســی فرصت هــای تجــاری و ســرمایه گذاری ب
ــد.  ــزار ش ــان برگ ــی اصفه ــاق بازرگان ــی ات ــای بین الملل ــالن همایش ه ــزی در س ــاری مال تج
ــن  ــان، ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی در ای ــی اصفه ــاق بازرگان ــط عمومــی ات ــه گــزارش رواب ب
ــناخته  ــران ش ــا ای ــراه ب ــت و هم ــلمان، دوس ــور مس ــوان کش ــه عن ــزی ب ــت: مال ــش گف همای
ــودن ســطح  ــن ب ــاد از پایی ــا انتق ــد. وی ب ــی می کنن ــان بســیاری در آن زندگ می شــود و ایرانی
تبــادالت تجــاری بیــن ایــران و مالــزی گفــت: حضــور ایــران در منطقــه مرکــزی آســیای میانــه 
و جایــگاه ویــژه مالــزی در جنــوب شــرق آســیا می توانــد زمینــه توســعه همکاری هــای 
ــی  ــتفاده چندان ــت اس ــن ظرفی ــی از ای ــد؛ ول ــم کن ــیا را فراه ــش آس ــن دو بخ ــادی بی اقتص
نشــده اســت. رئیــس اتــاق بازرگانــی خواســتار تبــادل گردشــگر بیــن مالــزی و اصفهــان شــد 
و گفــت: اصفهــان یکــی از مقاصــد مهــم گردشــگران خارجــی اســت و می توانــد زمینــه جــذب 
گردشــگرانی مالزیایــی را فراهــم کنــد. ســهل آبادی در بخشــی از ســخنان خــود وجــود مراکــز 
دانشــگاهی معتبــر در اصفهــان را از دیگــر توانمندی هــای ایــن اســتان برشــمرد و گفــت: بیــش 
از ۵۰ درصــد تحصیلکرده هــای دانشــگاه ها، بانــوان هســتند کــه در بخش هــای مختلــف 
اقتصــادی فعالیــت می کننــد. وی اصفهــان را مهــد صنایــع دســتی ایــران معرفــی کــرد و گفــت: 
۱۳۰ رشــته صنایــع دســتی در اســتان اصفهــان وجــود دارد کــه نقــش مهمــی در صــادرات اســتان 
دارد. شــکری ابوبکــر، مدیــر منطقــه ســازمان ســرمایه گذاری مالــزی در کشــور امــارات متحــده 
ــه  ــی در اتحادی ــوالت ایران ــده محص ــد پخش کنن ــزی می توان ــه مال ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب عرب
کشــورهای جنــوب شــرق آســیا آ.ســه.آن باشــد، گفــت: مالــزی آمــاده خدمتگــزاری در زمینــه 
ــری  ــه قرارگی ــا اشــاره ب ــوزش اســت. وی ب ــن آم ــی و همچنی ــه شــرکت های ایران ــات ب خدم
ــرای  ــی ب ــازار خوب ــد ب ــزی می توان ــرد: مال ــح ک ــن، تصری ــد و چی ــور هن ــن دو کش ــزی بی مال
ــی باشــد و امیدواریــم ارتباطــات اقتصــادی خــود را تســهیل کنیــم؛ چــرا کــه  محصــوالت ایران
چیــن و دیگــر کشــورهای خارجــی، شــرکت های بســیاری در مالــزی دارنــد. ابوبکــر تاکیــد کــرد: 
فاصلــه کــم ایــران و مالــزی می توانــد فرصــت خوبــی بــرای افزایــش روابــط اقتصــادی باشــد؛ 

ــد. ــا ایــن کشــور فعالیــت دارن ــی مختلفــی ب چــرا کــه شــرکت های بین الملل

ــم  ــه شش ــه برنام ــی الیح ــه بررس ــالمی در ادام ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
ــه  ــت آن را ب ــن و ریاس ــار را تعیی ــول و اعتب ــورای پ ــای ش ــب اعض ــعه، ترکی توس

ــد.  ــذار کردن ــزی واگ ــک مرک ــس کل بان رئی
براســاس ایــن مــاده، ترکیــب اعضــای شــورای پــول و اعتبــار بــه شــرح زیــر تعییــن 

: شد
ــوری اســالمی  ــک مرکــزی جمه ــی، رئیــس کل بان ــور اقتصــادی و دارای ــر ام  وزی
ــن از وزرا  ــاون وی، دو ت ــا مع ــور ی ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــس س ــران، رئی ای
بــه انتخــاب هیئــت وزیــران، وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، دو نفــر کارشــناس 
ــوری  ــزی جمه ــک مرک ــه پیشــنهاد رئیــس کل بان ــی و بانکــی ب و متخصــص پول
ــاون وی  ــا مع ــور ی ــتان کل کش ــوری، دادس ــد رئیس جمه ــران و تأیی ــالمی ای اس
رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران، رئیــس اتــاق 
ــه و محاســبات  ــه و بودج ــدگان کمیســیون های اقتصــادی و برنام ــاون و نماین تع
ــا انتخــاب  ــوان ناظــر ب ــه عن ــر) ب ــک نف ــدام ی مجلــس شــورای اســالمی (هــر ک

مجلس.

انتقاد از بی برنامگی وزارت جهاد در جبران خسارت سرمازدگی پرداخت نشدن غرامت، عامل پنهانکاری آنفلوآنزای مرغی

مالزی می تواند پخش کننده محصوالت ایرانی 
در منطقه آ.سه. آن باشد

ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار تعیین شد
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حتما بخوانید!
راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای...

ــتان های وزارت  ــور اس ــع و ام ــت، مناب ــعه مدیری ــاون توس مع
ــزوم شــکل گیری واحدهــای  ــر ل صنعــت، معــدن و تجــارت ب
بــزرگ صنعتــی در چهارمحــال و بختیــاری تاکیــد کــرد و گفــت: 
ایــن واحدهــا در توســعه اســتان نقش مثبــت خواهند داشــت. 

محمدرضــا فیــاض در ســفر بــه شــهرکرد در دیــدار بــا اســتاندار 
چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه وجــود نظــام هماهنــگ 
پرداخت هــا در کشــور اظهــار کــرد: قانــون اصــاح دائمــی 
ــن  ــت و ای ــری اس ــال پیگی ــت در ح ــط دول ــا توس پرداخت ه

ــت  ــده اس ــده ش ــز دی ــعه نی ــم توس ــه شش ــوع در برنام  موض
ــی  ــیار عال ــران بس ــوق مدی ــت حق ــقف پرداخ ــق آن، س و طب
کشــور حــدود 90 میلیــون ریــال و تــا 60 درصــد شــامل افزایش 

ــت. ــور اس ــق صعب العب در مناط
    لــزوم شــکل گیری واحدهــای بــزرگ صنعتــی در چهارمحال 

و بختیاری
وی تصریــح کــرد: ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت در 
پرداخــت  نظــر  از  دولتــی کشــور  ســازمان های  فهرســت 
حقــوق و مزایــا در پاییــن جــدول قــرار دارد. فیــاض بــر 
ــی در چهارمحــال  ــزرگ صنعت ــزوم شــکل گیری واحدهــای ب  ل
ــعه  ــا در توس ــن واحده ــت: ای ــرد و گف ــد ک ــاری تاکی و بختی

ــت. ــد داش ــت خواهن ــش مثب ــتان نق اس
    بازسازی واحدهای کوچک و متوسط

ــتان های وزارت  ــور اس ــع و ام ــت، مناب ــعه مدیری ــاون توس مع
ــاری  ــرد چهارمحــال و بختی ــدن و تجــارت، عملک ــت، مع صنع
ــق  ــط مطاب ــک و متوس ــای کوچ ــازی واحده ــه بازس را در زمین
انتظــار دانســت و خاطرنشــان کــرد: ایــن اســتان از نظــر 
راه انــدازی واحدهــا در رده 18 و از نظــر نســبت تعــداد کل 
واحدهــا بــه واحدهــای راه اندازی شــده، در رتبــه 12 کشــور 

ــرار دارد. ق
    جذب بیش از 3 هزار میلیارد ریال اعتبار

وی افــزود: جــای امیــدواری اســت کــه ایــن اســتان در 
ــذب  ــه ج ــق ب ــاری موف ــال ج ــده از س ــی مان ــان باق مدت زم

اعتبــار پیش بینی شــده  ریــال  از 3 هــزار میلیــارد  بیــش 
ــر  طرح هــای اقتصــاد مقاومتــی شــود و پــس از آن نظــارت ب
ــارات و دســتاوردهای آن در دســتور کار  ــه اعتب چگونگــی هزین

ــود. ــانی ش ــردم اطاع رس ــه م ــرد و ب ــرار گی ق
    نساجی حجاب شهرکرد

فیــاض بهره بــرداری از واحدهــای بــزرگ نظیــر نســاجی 
ــار  ــت و اظه ــمند دانس ــتاوردی ارزش ــهرکرد را دس ــاب ش حج
کــرد: جــای امیــدواری اســت کــه طــرح توســعه ایــن واحــد 

ــز اجــرا شــود. نی
    احصاء مواد معدنی

ــتان های وزارت  ــور اس ــع و ام ــت، مناب ــعه مدیری ــاون توس مع
صنعــت، معــدن و تجــارت تصریــح کــرد: احصــاء مــواد معدنــی 
از سراســر چهارمحــال و بختیــاری، نویدبخــش شــرایط بهتــری 
ــش  ــی در بخ ــارکت مردم ــا مش ــت ت ــتان اس ــن اس ــرای ای ب

معــدن نیــز وجــود داشــته باشــد.
    جذب سرمایه گذار و مشارکت بخش خصوصی

وی گفــت: جــذب ســرمایه گذار و مشــارکت بخــش خصوصــی 
در بخــش صنعــت چهارمحــال و بختیــاری مــورد توجــه وزارت 

صنعــت، معــدن و تجــارت قــرار دارد. 
فیــاض در پایــان بــا بیــان اینکــه شــرکت دخانیــات زیرمجموعه 
صنــدوق بازنشســتگی فــوالد قــرار گرفتــه اســت، خاطرنشــان 
ــر ایــن  کــرد: وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت از نظــر فنــی ب

شــرکت نظــارت دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد:

لزوم شکل گیری واحدهای بزرگ صنعتی 
در چهارمحال و بختیاری

معاون شهردار کرمان:

 پروژه چهارراه ولیعصر ۲۲ بهمن 

به اتمام می رسد
ــهردار  ــی ش ــی عمران ــاون فن مع
کرمــان از اتمــام عملیــات اجــرای 
ــان  ــارراه ولیعصــر کرم ــروژه چه پ
تــا 22 بهمــن خبــر داد. محمدرضا 
پــروژه  درخصــوص  فرقانــی 
ــان  ــهر کرم ــر ش ــارراه ولیعص چه
اظهــار کــرد: تمــام ســتون های 
پایــه ایــن پــروژه نصــب شــده و آمــاده نصــب ســگمنتال اســت. 
فرقانــی یــادآور شــد: پــروژه زیرگــذر ولیعصــر در اولویــت نصــب 
ســگمنتال )باکس هــای بتنــی( اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــن  ــک از مســیرهای محــل اجــرای ای ــچ ی در حــال حاضــر هی
ــه صــورت روان در  ــک ب ــزود: ترافی ــروژه مســدود نیســت، اف پ
ایــن منطقــه در حــال انجــام اســت. فرقانــی ادامــه داد: اطــراف 
پــارک  بــرای  پــروژه  ایــن  ســتون های  پایه هــای  بعضــی 
خودروهــا آزاد گذاشــته شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه تنها 
انتهــای پــل بــرای اجــرای خاکریــز شــیب راه هــا بســته شــده، 
بیــان کــرد: ســگمنتال های ایــن پــروژه تولیــد شــده و بــه زودی 
ــاز  ــورد نی ــگمنتال های م ــداد س ــی تع ــود. فرقان ــب می ش نص
ایــن پــروژه را 1۴0 عــدد عنــوان و تصریــح کــرد: اگــر رونــد تولیــد 
ســگمنتال ها بــه همیــن منــوال ادامــه پیــدا کنــد، ایــن پــروژه تــا 

22 بهمن آماده بهره برداری می شود.

 خطوط تولید پلی اکریل 

توجیه اقتصادی ندارد
ــه  ــا اشــاره ب ــان اســتان اصفهــان ب ــون کارفرمای نائب رئیــس کان
اینکــه خــط تولیــد پلی اکریــل توجیــه اقتصــادی نــدارد، گفــت: 
اگــر نیمــی از کارگــران پلی اکریــل در محــل دیگــری مشــغول بــه 
کار یــا در محــل دیگــر تأمیــن مالــی شــوند، موجــب می شــود 
ــه ســودِده شــود.  ــا کار کــردن نیمــی دیگــر از کارگــران، کارخان ب
ــل  ــران پلی اکری ــی کارگ ــون نگران ــاری تاکن ــال ج ــدای س از ابت
اصفهــان دو چنــدان شــده و از عــدم پرداخــت معوقــات مــزدی 
ــد  ــا معتقدن ــد. آن ه ــه دارن ــئوالن گای ــی مس ــود و بی توجه خ
وضعیــت فعلــی کارخانــه پلی اکریــل بــرای آن هــا و ســایر 
ــت؛  ــده اس ــی نگران کنن ــد صنعت ــن واح ــاغل در ای ــران ش کارگ
از یــک طــرف دســتمزد حــدود 2000 کارگــر کارخانــه پلی اکریــل 
از فروردیــن مــاه پرداخــت نشــده و از طــرف دیگــر، ســهامداران 
ــه حــال اوضــاع نابســامان ایــن  ایــن واحــد تولیــدی فکــری ب
کارخانــه کــه بــه گفتــه کارگــران در حــال حاضــر، بــا 30 درصــد 
ظرفیــت خــود فعــال اســت، نمی کننــد. بــا ادامــه ایــن شــرایط 
بایــد بــه زودی شــاهد تعطیلــی خطــوط تولیــد و بیــکاری خیــل 

عظیــم کارگــران متخصــص ایــن قطــب نســاجی باشــیم.

اخبار کوتاه

 احداث بزرگ ترین پارک 

شمال غربی اصفهان
شــهرداری   11 منطقــه  مدیــر 
ــزار  ــارک 61 ه ــت: پ ــان گف اصفه
ــع  ــهدای مداف ــی »ش ــر مربع مت
حــرم« در خیابان اشــرفی اصفهان 
ــار  ــالت اظه ــود. رس ــداث می ش اح
کــرد: پــارک شــهدای مدافــع حرم 
در خیابــان اشــرفی اصفهانــی، 
ــه شــمار مــی رود کــه  ــارک شــمال غــرب شــهر ب ــن پ بزرگ تری
بــه زودی کلنــگ احــداث آن بــه زمیــن زده می شــود. وی تاکیــد 
کــرد: درصــدد هســتیم ایــن پــارک بــزرگ را تــا اردیبهشــت مــاه 
ســال آینــده احــداث و در اختیــار شــهروندان قــرار دهیــم. مدیــر 
ــزار  ــه ســاماندهی گل ــه ب ــان در ادام ــه 11 شــهرداری اصفه منطق
واجبــات  از  یکــی  و گفــت:  اشــاره کــرد  رهنــان  شــهدای 
ــهدای  ــزار ش ــاماندهی گل ــه، س ــن منطق ــی ای ــای عمران پروژه ه
ســپاه  بــا  جلســاتی  برگــزاری  بــا  کــه  اســت   رهنــان 
و بنیــاد شــهید در منطقــه 11 مقــرر شــد گلــزار شــهدا بــا ســبک 
ــه  ــت: در محل ــاری ســنتی ســاماندهی شــود. رســالت گف معم
لیمجیــر یــک پــارک 7 هــزار متــری در حــال احــداث اســت کــه 

در دهه فجر افتتاح می شود. ایمنا

 اجرای برنامه های حمایتی 

برای تولید محصوالت لبنی یزد
ــا  ــزد ب ــتان ی ــاورزی اس ــی کش ــی و تکمیل ــع تبدیل ــر صنای مدی
ــرای  ــتان، از اج ــن اس ــیر در ای ــد ش ــت تولی ــه ظرفی ــاره ب اش
ــل  ــی قاب ــوالت لبن ــد محص ــرای تولی ــی ب ــای حمایت برنامه ه
ــه  ــاره ب ــا اش ــاف ب ــا طاقه ب ــر داد. علیرض ــازار خب ــت در ب رقاب
ــرد:  ــار ک ــزد اظه ــتان ی ــی در اس ــوالت لبن ــد محص ــزان تولی می
اجــرای برنامه هــای حمایتــی بــرای تولیــد محصــوالت بــا 
ــای  ــف از اولویت ه ــای مختل ــت در بازاره ــل رقاب ــت و قاب کیفی
صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی، به ویــژه محصــوالت لبنــی در اســتان 

ــزد اســت. ی
 وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 23 واحــد صنایــع لبنــی در 
اســتان یــزد فعالیــت می کننــد، گفــت: ســاالنه 225 هــزار تــن 
ــن  ــزار ت ــه 110 ه ــد می شــود ک ــزد تولی شــیر خــام در اســتان ی
ــیر  ــورت ش ــه ص ــا ب ــد و عمدت ــی می رس ــرف داخل ــه مص آن ب
ــی  ــواع دوغ و ماســت و دیگــر فرآورده هــای لبن پاســتوریزه و ان
عرضــه می شــود و مابقــی مــازاد بــر نیــاز اســتان نیــز بــه ســایر 

ــود. ــادر می ش ــور ص ــتان های کش اس
 ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه بهســازی دو واحــد لبنــی در 
اســتان اعــام کــرد: در راســتای افزایــش کمــی و کیفــی تولیــد 
واحدهــای لبنــی، 6 واحــد تولیــدی در اســتان جهــت دریافــت 
ــل  ــای عام ــه بانک ه ــال ب ــارد ری ــغ 70 میلی ــه مبل ــهیات ب تس

معرفــی شــدند.

اخبار کوتاه

ــورای  ــت ش ــط زیس ــت و محی ــیون بهداش ــس کمیس رئی
شــهر اصفهــان گفــت: اســتاندار محتــرم توجــه کنــد 
کاهــش آلودگــی هــوا و جــاری شــدن زاینــده رود، اولویــت 
ــین  ــت. غامحس ــان اس ــردم اصفه ــی م ــه اصل و مطالب
صادقیــان در یکصدوشــصتمین جلســه علنــی شــورای 

ــرد: در  ــار ک ــان، اظه ــهر اصفه ــامی ش اس
دنیــا مقولــه ســامت همــواره اولویــت 
دارنــد  بــاور  دولت هــا  و  دولت هاســت 
بــرای توســعه در ابتــدا بایــد مردمی ســالم 
ــن  ــند. در همی ــته باش ــاط داش ــا نش و ب
راســتا الزم اســت حاکمیــت، تعامــات 
ــالم  ــوای س ــن آب و ه ــرای تأمی الزم را ب

بــرای عمــوم شــهروندان انجــام دهــد. ایــن عضــو شــورای 
ــن  ــان گفــت: آلودگــی هــوا، مهم تری اســامی شــهر اصفه
ــت و از  ــر اس ــای غیرواگی ــش بیماری ه ــور در افزای فاکت
ــری در  ــا بازنگ ــم ب ــار داری ــتان انتظ ــد اس ــت ارش مدیری
ــوع  ــن موض ــه ای ــوا ب ــی ه ــت آلودگ ــود کیفی ــون بهب قان

اهمیــت بیشــتری بدهــد؛ بــرای مثــال از تــردد خودروهــای 
ــل  ــرویس حم ــل، س ــد و در مقاب ــری کن ــوده جلوگی  فرس
و نقــل ادارات را دوبــاره بــه کار بینــدازد. وی بــا اشــاره بــه 
طــرح تحــول نظــام ســامت گفــت: در طــرح تحــول نظــام 
ســامت کــه در ایــن دولــت بــرای ارتقــای ســامت جامعــه 
پیگیــری شــد، اختــاف نظــری وجــود نــدارد؛ 
ــوع اجــرا اختافاتــی وجــود دارد کــه  امــا در ن
 می تــوان بــه توجــه کمتــر بــه پیشــگیری 

و درمان محوری اشاره کرد. 
رئیــس کمیســیون بهداشــت و محیط زیســت 
ــه  ــا توجــه ب ــان افــزود: ب شــورای شــهر اصفه
افزایــش بیماری هــای غیرواگیــر توجه بیشــتر 
ــردم  ــامت م ــواد س ــامت و س ــگ س ــش فرهن ــه افزای ب
ــای  ــگیری از بیماری ه ــری در پیش ــش مؤث ــد نق می توان
ــت  ــد و الزم اس ــته باش ــی داش ــب و عروق ــی و قل تنفس
ــن  ــا کمــک ســمن های حــوزه ســامت در ای شــهرداری ب

ــردارد. ایســنا مســیر گام ب

اولویت اصلی مردم اصفهان، آلودگی هوا و زاینده رود است
تعــاون  اتــاق  مصــرف  و  توزیــع  کمیســیون  رئیــس 
اســتان اصفهــان گفــت: تجمیــع ســرمایه و راه انــدازی 
بــا  کاال  مســتقیم  عرضــه  زنجیــره ای  فروشــگاه های 
مشــارکت تعاونی هــای مصــرف، مشــکات ایــن تعاونی هــا 
ــون  ــار کــرد: اکن ــان اظه ــد. علیرضــا فتاحی را برطــرف می کن

ــا  ــه تعاونی ه ــد ک ــن باورن ــر ای شــهروندان ب
بــه منزلــه یکــی از مناســب ترین منابــع 
آنــان  روزمــره  نیازهــای  مرتفع کننــده 
ــای  ــا ج ــر تعاونی ه ــن منظ ــتند و از ای هس
ــی  ــه خوب ــردم ب ــن م ــود را در بی ــی خ واقع
برخــوردار  آنکــه  به ویــژه  کرده انــد.  بــاز 
شــدن اقشــار روســتایی، کارگــران، کارمنــدان 

پذیرفته شــده  اصــل  یــک  تعــاون کــه  نعمــت  از  و... 
در فرآینــد توســعه اقتصــاد کشــور اســت، مبیــن ایــن 
موضــوع اســت. وی افــزود: حــال بــا ایــن گســترش 
ــردم،  ــزون م ــار روزاف ــی و انتظ ــرکت های تعاون ــیع ش وس
بخــش تعــاون وظیفــه دارد از طریــق کمــی و بهبــود کیفــی 

کاال و خدمــات تعاونــی و نیــز از راه گســترده تر ســاختن 
مصــرف تعاونــی  فروشــگاه های  و  توزیــع   شــبکه های 

دســتیابی عامــه مــردم را بــه مزایــای تعــاون و فعالیت هــای 
تعاونــی فراهــم و امکان پذیرتــر ســازد. فتاحیــان گفــت: 
امــروز بایــد بــه دنبــال راهکارهائــی بــرای نجــات تعاونی های 
اگــر  باشــیم.  از شــرایط موجــود  مصــرف 
ــه  ــر ب ــد، منج ــق باش ــن طری ــه ای روال کار ب
تعطیلــی بســیاری از تعاونی هــا خواهــد شــد. 
تعاونی هــای مصــرف در گذشــته تعیین کننــده 
شــرایط بــازار و قیمت هــا بودنــد؛ ولــی بــه جای 
پیشــرفت در یــک عقب گــرد قــرار گرفتنــد؛ الزم 
اســت آسیب شناســی شــود و راهکارهایــی 
بــرای برون رفــت از ایــن وضعیــت مشــخص کــرد. وی 
ــر  ــور در نظ ــع مشــکات مذک ــرای رف ــی ب ــزود: برنامه های اف
 گرفتــه شــده کــه می تــوان بــه افزایــش ســرمایه تعاونی هــا

ــا  تجمیــع ســرمایه و راه انــدازی فروشــگاه های زنجیــره ای ب
مشــارکت تعاونی هــای مصــرف اشــاره کــرد. خبرفارســی

در شهر

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
این شورا تسلیم که  به  آقای آرش ملکی دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت فرهاد کمالی 

برای روز 95/12/2۴ و ساعت 17:۴5 عصر وقت رسیدگی تعیین شده  به کاسه 95/292 ثبت و 

است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 

مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت 

به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت 

مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب و 

شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و 

مدت آن ده روز است.

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/916/م الف به تاریخ 95/09/30

آگهی حصر وراثت
آقای زهره صناعی دارای شناسنامه شماره 628 به شرح دادخواست به کاسه 673/95 ش ح 1 

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

ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه    1395/07/0۴ تاریخ  در   96 بشناسنامه  سهی 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- زهره صناعی فرزند حسین  ش.ش 628 )همسر متوفی( )2( 

صادق سهی خرزوقی ش.ش 660013۴19۴ )3( سجاد سهی خرزوقی  ش.ش 6600155019 هر دو  

فرزند اکبر  )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 اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/92۴/م الف به تاریخ 95/10/0۴

آگهی ابالغ اجرائیه 
محکوم   9509973751۴00۴28 مربوطه  دادنامه  شماره  و  صادره  اجرائیه  بموجب  اینکه  به  نظر 

علیهمین 1- مرتضی محمدی 2- علی حسین نصیری متضامنا محکوم هستند به پرداخت مبلغ 

مورخ  و 306625  مورخ 9۴/01/25  به شماره 30662۴  فقره چک  دو  بابت وجه  ریال   162500000

9۴/0۴/29 پرداخت مبلغ در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 8125000 ریال بابت حق االجرا در حق 

صندوق دولت لذا نامبردگان اباغ می شود ظرف مهلت ده روز از تاریخ آگهی نسبت به اجرای مفاد 

اجرائیه اقدام نمایند یا مالی معرفی نمایند مدیر دفتر شعبه دوم عمومی حقوقی برخوار- زارعی

دفترشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/917/م الف به تاریخ 95/10/01

آگهی ابالغ و ضمائم
بلوار معلم روبه روی پارک  اباغ شونده حقیقی: 1- حمید حیدری به نشانی دستگرد  مشخصات 

بلوار معلم روبه روی  به نشانی دستگرد  الحوائج 2-حسن گرشاسبی  بهارستان آهن فروشی باب 

پارک بهارستان 85 آهن فروشی باب الحوائج 3- رحیم اکبری به نشانی مجهول المکان

علت حضور: در خصوص تجدید نظر خواهی خانم/ آقای محمد رضا جعفری جبلی بطرفیت شما 

ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  پیوست  به  شعبه  این  از  صادره   668 شماره  دادنامه  به  نسبت 

تجدید نظر خواهی به شما اباغ می شود . مقتضی است حسب ماده 3۴6 قانون آئین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه 

به این دادگاه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. و اال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر 

ارسال می گردد.

دفترشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/912/م الف به تاریخ 30 /95/09

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 16۴1/95خواهان مجید حبیبی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 

علی الری  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ 95/11/5ساعت 10/30 صبح 

تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 

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

در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 

اباغ شده تلقی و  ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 29239/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 16۴0/95خواهان مجید حبیبی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 

محمد رضا شیر محمدی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ 95/11/5ساعت 

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

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

شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا شورای حل اختاف مراجعه و 

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 29236/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 805/95خواهان عبدالرضا یزدان پناه  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به 

............. مورخه  روز  برای  . وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  طرفیت محمد رضا کریمی آغچه  

95/11/5 ساعت 17:00تعیین گردید با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

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

ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756۴۴1 

شورای حل اختاف اصفهان – شعبه  شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

اتخاذ می شود.

شماره: 28815/م الف مدیر دفتر شعبه ۴1 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 787/95 خواهان مجتبی هنری فرد با وکالت آقای بصیری   دادخواستی 

مبنی بر:مطالبه به طرفیت متین عباسی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ 

95/11/5ساعت 3/30 عصر  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

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

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق -چهارراه وکا مجتمع شماره 

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

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

شماره: 29323/م الف مدیر دفتر شعبه 39 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 789/95 خواهان رویا بهنام با وکالت آقای بصیری     دادخواستی مبنی 

بر:مطالبه به طرفیت حمزه قمی کاهریزی فرزند قلی    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 

بودن  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده است.  روز.......... مورخ 95/11/5ساعت ۴ عصر  

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

خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق - چهارراه وکا 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 

صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 29327/م الف مدیر دفتر شعبه 39 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 950678 خواهان احمد شاهی با وکالت آقای سر افرازیان  دادخواستی 

مبنی بر:مطالبه به طرفیت جان محمد بخشنده فر فرزند راه خدا     تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 

برای روز.......... مورخ 95/11/5ساعت 8 صبح   تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 

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

شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا مجتمع شماره) 2 ( شورای حل اختاف 

با مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت  اصفهان 

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 29321/م الف مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 788/95 خواهان علی هنری فرد با وکالت آقای بصیری      دادخواستی 

مبنی بر:مطالبه به طرفیت محمد رضا ادریسی – محمد غریب شی کاهرانی     تقدیم نموده است 

با توجه  برای روز.......... مورخ 95/11/5ساعت ۴/30 عصر  تعیین گردیده است.  .وقت رسیدگی 

به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 

مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 

شیخ صدوق - چهارراه وکا مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

اتخاذ می شود.

شماره: 29315/م الف مدیر دفتر شعبه 39 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی مزایده نوبت دوم

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان به استناد مجوز شماره 95/۴۴6188 مورخه 95/05/18 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان و با عنایت به صورتجلسه توافق 
شماره 219۴7 مورخ 92/8/1۴ کمیسیون تغییر کاربری )شهرداری( در نظر دارد تعداد 25 پاک زمین مسکونی تفکیک شده از موقوفه حاج محمد رضاریزی، واقع در زرین شهر 
ضلع شمالی خیابان شهید فهمیده با موقعیت بسیار مناسب )اراضی موسوم به باغ الهی( را طبق نقشه تفکیکی با اخذ پذیره و اجاره سالیانه به متقاضیان واجدالشرایط واگذار نماید.

  مشخصات پاک های مورد مزایده

توضیح اینکه عدم ترتیب شماره پاکها در آگهی فوق بخاطر سهولت مشاهده موقعیت هر پاک در نقشه ذیل می باشد
شرایط و زمان مزایده:

1- متقاضیان می بایست جهت شرکت در مزایده برای رقبات فوق یک فقره چک تضمینی بانکی معادل ده درصد ارزش پایه پاک مورد نظر را همراه درخواست کتبی با قید مبلغ پذیره پیشنهادی 
در پاکت بسته شده از روز یکشنبه مورخ 1395/10/01 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه 1395/10/13 تحویل دبیرخانه این اداره واقع در زرین شهر بلوار سعدی نموده و رسید دریافت نمایند.

2- کمیسیون مزایده راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخه 95/10/14 در محل این اداره واقع در زرین شهر بلوار سعدی تشکیل و به پیشنهادات واصله رسیدگی خواهد شد.
3- مزایده بصورت کتبی و عنداللزوم حضوری بعمل خواهد آمد.

۴- به پیشنهادات مبهم و بدون قبوض سپرده و با شرایطی غیر از شرایط آگهی مزایده و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
5- کمیسیون مزایده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. 

6- برنده مزایده موظف است پس از اعام اداره اوقاف ظرف مدت 7 روز نسبت به ارائه وثیقه و معرفی ضامن معتبر جهت تنظیم سند اجاره نامه و واریز تتمه مبلغ پذیره اقدام نماید. در غیر 
اینصورت به منزله انصراف تلقی و سپرده وی به نفع موقوفه ضبط و با نفرات بعدی برابر مقررات اقدام خواهد شد.

7- متقاضیان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر در ساعات اداری به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان واقع در زرین شهر- بلوار سعدی و یا با تلفن 52238909 تماس حاصل فرمایند.
8- هزینه های مربوط به نشر آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

9- زارعین صاحب نسق که اماک تفکیک شده قبا در ید اجاره آنها بوده است در صورت نداشتن هیچگونه بدهی به موقوفه، می توانند در مزایده شرکت 
نمایند. و در صورت عدم شرکت در مزایده و یا برنده نشدن، کرد زارعانه آنها طبق نظر کارشناس رسمی قابل پرداخت می باشد.

اجاره سالیانه 
به ریال

قیمت پایه براساس 
مترمربع به ریال

تراکم 
ارتفاع

موقعیت مساحت به
 متر مربع

شماره 
پالک

ردیف

1.212.000 5.280.000 3طبقه شمالی جنوبی 202 23 1

1.242.000 5.280.000 3طبقه شمالی جنوبی 207 32 2

1.242.000 5.280.000 3طبقه شمالی جنوبی 207 33 3

1.000.000 4.680.000 2طبقه شمالی شرقی 200 61 4

1.012.500 4.560.000 3طبقه شمالی 202/50 56 5

1.201.800 5.280.000 3طبقه شمالی شرقی 200/20 54 6

1.344.000 4.920.000 3طبقه شمالی جنوبی 224 37 7

1.120.000 4.920.000 3طبقه شمالی جنوبی 220 38 8

1.266.000 4.920.000 3طبقه شمالی جنوبی 211 39 9

1.218.000 4.920.000 3طبقه شمالی جنوبی 203 40 10

1.206.000 5.280.000 3طبقه جنوبی شرقی 201 62 11

1.194.000 5.160.000 3طبقه سه بر 199 46 12

1.212.000 4.920.000 3طبقه شمالی جنوبی 202 45 13

اجاره سالیانه 
به ریال

قیمت پایه براساس 
مترمربع به ریال

تراکم 
ارتفاع

موقعیت مساحت به
 متر مربع

شماره 
پالک

ردیف

1.212.000 4.920.000 3طبقه شمالی جنوبی 202 44 14

1.212.000 4.920.000 3طبقه شمالی جنوبی 202 43 15

1.212.000 4.920.000 3طبقه شمالی جنوبی 202 42 16

1.002.100 4.560.000 3طبقه شمالی 182/20 85 17

1.072.500 4.560.000 3طبقه شمالی 195 84 18

1.524.000 5.280.000 3طبقه شمالی فضای 
سبز

254 69 19

1.100.000 4.560.000 3طبقه جنوبی 200 74 20

1/230.000 4.440.000 3طبقه شمالی 246 75 21

808.000 4.440.000 2طبقه شمالی 161.60 82 22

900.000 4.400.000 2طبقه شمالی 180 81 23

1.100.000 4.400.000 2طبقه شمالی 200 77 24

1.000.000 4.150.000 2طبقه شمالی 200 76 25

توضیحات: ردیف های 18و19 فقط نیمی از پالک متعلق به موقوفه می باشند.

اداره اوقاف و امور خیریه

 شهرستان لنجان

راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای عرضه کاال با مشارکت تعاونی ها
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حتما بخوانید!
هنر معاصر ایران، 12 میلیارد و ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

ــی  ــل داغ ــوا، فص ــرمای ه ــم س ــال علی رغ ــتان امس زمس
بــرای تلویزیــون محســوب می شــود و رســانه ملــی پــس از 
چنــد ســال ناکامــی قصــد دارد بــا دســت پــر بــه اســتقبال 

ایــن فصــل ســرد بــرود.
بازگشتسروشصحتبا»لیسانسهها«    

کارگــردان و بازیگــر طنــاز اصفهانــی کــه »شــمعدونی« او بهار 
ســال گذشــته چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفــت، پــس از 
ــون  ــه تلویزی ــا »لیسانســه ها« ب ــار ب ــن ب ــاه ای حــدود 18 م
ــازی امیرحســین رســتمی  ــا ب ــز ب بازمی گــردد؛ ســریالی طن
ــا میرعلمــی، ســیاوش  ــن شــکیبا، متیــن ســتوده، رؤی هوت
بهنــام تشــکر، بیــژن  چراغی پــور، عــزت هللا مهــرآوران، 
بنفشــه خواه، مهــران رجبــی و... . ایــن مجموعــه در 60 
ــاعت 20 و 45  ــه س ــب در هفت ــه ای 5 ش ــمت 40 دقیق قس

ــی رود. ــبکه 3 م ــن ش ــه روی آنت دقیق
مهرانغفوریانبا»همسایهها«    

شــبکه 2 کــه روی مجموعــه طنــز مهــران غفوریــان حســابی 
ویــژه بــاز کــرده بــود، پــس از پخــش تنهــا چنــد قســمت از 
ــن ســریال  ــرد و ای ــی ب ــه پ ــه عمــق فاجع  »همســایه ها« ب

را بــه بهانــه ضعــف ســاختار و کیفــی بــه شــبکه نســیم تبعید 
ــه  ــت پیروزمندان ــود بازگش ــرار ب ــه ق ــایه ها« ک ــرد. »همس ک
ــی پــس از حــدود 15 ســال  ــی کارگردان ــه صندل ــان ب غفوری
ــاط  ــبکه نش ــه از ش ــاعت 21 و 45 دقیق ــر روز س ــد، ه  باش
و ســرگرمی پخــش می شــود. ســیدجواد رضویــان، نصــرهللا 
رادش، ســیروس گرجســتانی، بهــاره رهنمــا و... در ســریال 

ــد. ــازی می کنن ــایه ها« ب ــمتی »همس 40 قس
مهرانمدیریبا»دورهمی«    

ســرانجام کفگیــر تولیدکننــدگان »دور همــی« بــه تــه دیــگ 
ــت  ــر 2 نوب ــه اخی ــد هفت ــه در چن ــه ک ــن برنام ــورد و ای خ
ــن  ــراری( روی آنت ــمت تک ــک قس ــاوه ی ــه ع ــه )ب در هفت
می رفــت، بــه یــک شــب در هفتــه تبدیــل شــد. از آنجــا کــه 
مهــران مدیــری ســرگرم ســاختن نخســتین فیلم ســینمایی 
 خــود در مقــام کارگــردان اســت، بــه  احتمــال فــراوان 
ــه  ــود ادام ــات خ ــه حی ــیر ب ــن مس ــی« در همی »دور هم
می دهــد و شــاید در آینــده نزدیــک بــا تمــام شــدن 
ــش  ــدول پخ ــل از ج ــکل کام ــه ش ــدی، ب ــای تولی برنامه ه

ــود. ــارج ش ــیم خ ــبکه نس ش
شبکهنمایشبا»فراراززندان«

ــاز  ــون، آغ ــای تلویزی ــن روزه ــاق ای ــن اتف ــاید مهم تری ش

پخــش »فــرار از زنــدان« از شــبکه نمایــش باشــد؛ ســریالی 
ــت  ــال شکس ــد س ــس از چن ــم آن پ ــرانجام طلس ــه س  ک

و از اواخر هفته گذشته جایگزین »خانه پوشالی« شد. 
ــبکه های  ــا از ش ــن باره ــش از ای ــه پی ــدان« ک ــرار از زن »ف
ماهــواره ای روی آنتــن رفتــه و نســخه ویدئویــی آن بــه 
شــبکه نمایــش خانگــی آمــده، هــر روز ســاعت 23 )درســت 
در ســاعت پخــش »خندوانــه«( بــرای عاقه منــدان بــه 
نمایــش درمی آیــد و ســاعت 6 صبــح روز بعــد تکــرار 

می شــود.
رامبدجوانبا»خندوانه«    

شــب ها،  ایــن  برنامــه  سرشــناس ترین  و  مهم تریــن 

ــا  ــه ب ــی ک ــل چهارم ــت. فص ــه اس ــارم خندوان ــل چه فص
نبــود جناب خــان تــا اینجــای کار نتوانســته حــرف چندانــی 
بــرای گفتــن داشــته باشــد؛ امــا رامبــد جــوان و تیــم 
ــه  ــن برنام ــتداران ای ــه دوس ــد را ب ــن نوی ــرش ای خوش فک
داده انــد کــه خیلــی زود برنامــه را بــه روزهــای اوجــش بــاز 
ــون  ــه ای همچ ــی نابغ ــور و همراه ــه حض ــد. البت می گردانن
محمــد بحرانــی در کنــار رامبــد جــوان قطعــا می توانــد 
ــر  ــی صب ــد کم ــس بای ــد. پ ــم بزن ــی را رق ــای خوب اتفاق ه
بــه خــرج دهیــم و منتظــر برگ هــای برنــده رامبــد باشــیم. 
برنامــه خندوانــه از شــنبه تــا پنجشــنبه ســاعت 23 از شــبکه 

نســیم پخــش می شــود.

- معــاون کنســولی، پارلمانــی و امــور ایرانیــان وزارت امــور 
ــرش  ــام ف ــا ن ــی ب ــرش ایران ــن ف ــت: دومی ــه گف خارج
»ســفید صلــح« در مقــر ســازمان ملــل متحــد در نیویورک 

ــود. ــی می ش رونمای
بــه  زمیــن«  »انتهــای  ســینمایی  فیلــم  آنونــس   -
ــا اکــران فیلــم  کارگردانــی ابوالفضــل صفــاری همزمــان ب

در گــروه ســینمایی هنــر و تجربــه رونمایــی شــد.
ــا  ــی ب ــوان زن ــا عن ــوک ب ــان پام ــازه از اوره ــی ت - رمان
ــی  ــد. »زن ــر ش ــه و منتش ــران ترجم ــز در ای ــای قرم موه
ــخه  ــراژ 1000 نس ــه و تی ــز« در 260 صفح ــای قرم ــا موه  ب

و توسط نشر نون منتشر شده است.
- کتــاب دو خاطــره: ســفرنامه پاریــس، عــوج کاب 
ــنبه 8  ــی روز چهارش ــوش مهرجوی ــرات داری ــامل خاط ش

دی در خانــه هنرمنــدان ایــران رونمایــی می شــود.
- داریــوش باباییــان بــا بیــان اینکــه ســحر ولدبیگــی بــه 
»جــوراب شــو« پیوســته اســت از ســاخت ایــن فیلــم بــا 

موضــوع کــودکان خبــر داد.
- قانونگــذاران صنعــت ســینمای چیــن بــا وضــع قانــون 
ــخت تری  ــرایط س ــن از ش ــم در چی ــور فیل ــد سانس جدی
بــرای ســاخت و اکــران فیلــم در ایــن کشــور خبــر دادنــد. 
طبــق ایــن قانــون، فیلم هــا نبایــد قمــار، خرافــات، مصــرف 
 مــواد مخــدر، خشــونت را تشــویق یــا روش هــای تبهــکاری 
را آمــوزش دهنــد. از همــه مهم تــر اینکــه بایــد ارزش هایــی 
مثــل »خدمــت بــه خلــق و سوسیالیســم« را ترویــج کنند.
- امیرحســین شــریفی، تهیه کننــده »روزهــای بیقــراری« 
دربــاره زمــان پخــش ایــن ســریال بیــان کــرد کــه بــه زودی 
از یکــی از شــبکه های سراســری و همچنیــن شــبکه 

ــود. ــش می ش ــما« پخ »ش
- کمپانــی فیلمســازی ســونی بــا در نظــر گرفتــن تاریخــی 
دیرهنــگام بــرای نمایــش فیلــم »کمدیــن«، شــانس ایــن 

فیلــم را در فصــل جوایــز ســینمایی بــه حداقــل رســاند.
- رضــا شــکراللهی، پژوهشــگر ادبــی و ویراســتار، بــا 
ــانه ها  ــی در رس ــی و بدنویس ــر رواج شلخته نویس ــد ب تاکی
ــوزش  ــه آم ــی ب ــز از شلخته نویس ــرای پرهی ــد: ب می گوی

ــر زدن. ــه غ ــم، ن ــاز داری نی
مؤسســه   عامــل  مدیــر  ابطحــی،  ســیدمصطفی   -
اینکــه دســتگاه های  بیــان  بــا  رســانه های تصویــری 
»ســینمای ســیار« از طریــق مهندســی معکوس در کشــور 
ــرای  ــی ب ــود متقاض ــاره  وج ــت، درب ــده اس ــاخته ش س
خریــد ایــن دســتگاه ها گفــت: مــا 100 دســتگاه ســینمای 
ــی  ــتگاه متقاض ــزار دس ــرای ه ــا االن ب ــم؛ ام ــیار داری س

وجــود دارد.
- نســخه نهایــی »اســرافیل« ســاخته آیــدا پناهنــده 
ــه دفتــر ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر  ــه زودی ب ب

تحویــل داده می شــود.

 استقبال اصفهانی ها از نمایشگاه 

«جنگی که بود، راهی که هست»

کیمیای وطن
بــود »جنگــی کــه   نمایشــگاه 

راهــی کــه هســت« هــر پنجشــنبه 
 در گلســتان شــهدای اصفهــان

مطهــر  قبــور  زائــران  میزبــان 
شــهدای هشــت ســال دفــاع 
ــن نمایشــگاه  ــدس اســت. ای مق
کــه از ســوی فرهنگســرای پایــداری ســازمان فرهنگی تفریحی 
شــهرداری اصفهــان برگــزار شــده بــا حضــور و اســتقبال 
مناســب مــردم اصفهــان، زمینــه مناســبی را بــرای یــادآوری 
ــرای میانســاالن و همین طــور آشــنایی  ــگ ب صحنه هــای جن
بــا دوران دفــاع مقــدس بــرای جوانــان فراهم ســاخته اســت. 
ایــن نمایشــگاه از ســال 1391 هــر پنجشــنبه، بــا حضــور زائران 
قبــور مطهــر شــهدا برگــزار می شــود کــه در هــر هفتــه موضــوع 
ــوع  ــا مناســبت ها، ن ــد و متناســب ب ــر می کن نمایشــگاه تغیی
ــه  ــه گفت ــود. ب ــر می ش ــتخوش تغیی ــز دس ــزاری آن نی برگ
مســئوالن و برگزارکننــدگان نمایشــگاه، اســتقبال عمــوم مــردم 
ــوز  ــوده و هن از ایــن نمایشــگاه، از ابتــدای برگــزاری خــوب ب
ــه  ــی ک ــه دارد. نمایشــگاه »جنگ ــان شــیوه ادام ــه هم ــز ب نی
بــود، راهــی کــه هســت« در دو قســمت طراحــی شــده کــه در 
بخــش نخســت خــود، زمینــه یــادآوری یــاد و خاطــره دوران 
دفــاع مقــدس را فراهــم مــی آورد و بــا فراهــم آوردن فضائــی 
کــه بــه صحنه هــای جنگــی نزدیــک بــود، فضــای معنــوی آن 

ــد. ــده می کن ــا زن دوران را در یاده

سینمای ایران، همچنان خوب می فروشد
امســال  آذرمــاه  در  فیلم هــای ســینمایی  فــروش  آمــار 
ــم مواجــه  ــر و نی ــا رشــد دو براب ــه ســال گذشــته ب نســبت ب
شــد. علــی ســرتیپی، رئیــس کانــون پخــش ســینمای ایــران 
دربــاره فــروش آذرمــاه و قیــاس آن بــا ســال گذشــته گفــت: 
ــاه آذر  ــا در م ــروش فیلم ه ــزه ف ــروش مکانی ــاس ف ــر اس ب
ــم مواجــه  ــر و نی ــا رشــد دو براب ــه ســال گذشــته ب نســبت ب

شــد.
ــم  ــا رق ــاه آذر ب ــا در م ــروش فیلم ه ــت: ف ــه گف  وی در ادام
13 میلیــارد و 200 میلیــون تومــان مواجــه شــد و تعــداد 
ــن  ــت. ای ــوده اس ــر ب ــزار نف ــون و 100 ه ــاگر آن 2 میلی تماش
ــروش  ــاه، ف ــته آذرم ــال گذش ــه در س ــت ک ــرایطی اس در ش
فیلم هــا 5 میلیــارد و 500 میلیــون تومــان بــود و تعــداد 
ــرتیپی  ــت. س ــوده اس ــر ب ــزار نف ــون و 20 ه ــاگر 1 میلی تماش
دربــاره پیش بینــی فــروش فیلــم در دی مــاه گفــت: بــا توجــه 
ــاز اکــران  ــی« و آغ ــم ســینمایی »ســام بمبئ ــه ادامــه فیل ب
فیلم هــای »هفــت ماهگــی« و »ماالریــا« بــه نظــر می رســد 
ــد. ــه یاب ــان ادام ــا همچن ــروش فیلم ه ــه رشــد ف ــد رو ب رون

اخبار کوتاه

آثــار ششــمین حــراج تهــران ویــژه هنرمنــدان معاصــر 
ایــران، 12 میلیــارد و 233 میلیــون تومــان چکــش خــورد. 
 در ششــمین حــراج تهــران ویــژه هنرمنــدان معاصــر ایــران
 آثــاری از رضــا رینــه ای، بهــرام حنفــی، علیرضــا کرمــی
ســلیمی  همایــون  صــدری،  مهــرداد  بزرگــی،  محمــد 

عبدالحمیــد پازوکــی، هادی جمالی، فرشــید 
 مثقالــی، فرهــاد مشــیری، منوچهــر یکتایــی 
ــوش گنجــی، مرتضــی  ســعید صادقــی، پری
فریــده  پتگــر،  نیمــا  دیبــاج،  گــودرزی 
الشــایی، عبــاس کیارســتمی و ... عرضــه 

ــت.  ــده اس ش
در ششــمین حــراج تهــران ویــژه هنرمنــدان 

معاصــر، 120 اثــر چــوب حــراج خوردنــد کــه گران تریــن آثــار 
بــه شــرح زیــر بــوده اســت: 

شــماره های ســیاه روی ســفید فرهــاد مشــیری، 850 
میلیــون تومــان، نی لبــک زن بهمــن محصــص 600 میلیــون 
تومــان بخــواب گل شکســتنی فرهــاد مشــیری 500 میلیــون 

ــون  ــان شــکار ســبز در ســبز رضــا درخشــانی 500 میلی توم
ــده  ــدق/ فری ــر مص ــه دکت ــوان از مجموع ــدون عن ــان ب توم
الشــایی 440 میلیــون تومــان، بــدون عنــوان منوچهــر 
یکتایــی 400 میلیــون تومــان، ســیاوش فــرح اصولــی 260 
ــون تومــان، عشــق در همــه جــا رضــا درخشــانی 300  میلی
میلیــون تومــان، در ســتایش موندریــان منیــر 
ــدون  ــان، ب ــون توم ــان 300 میلی فرمانفرمایی
ــتمی  ــفیدبرفی کیارس ــه س ــوان از مجموع عن
ــن  ــوان بهم ــدون عن ــان، ب ــون توم 200 میلی
محصــص 260 میلیــون تومــان، بــدون عنــوان 
ــره  ــان، گ ــون توم ــایی 240 میلی ــده الش فری
 کــورش شیشــه گران 260 میلیــون تومــان
بــدون عنــوان حســین زنــده رودی 240 میلیون تومــان، کویر 
پرویــز کانتــری 240 میلیــون تومــان، بــدون عنــوان منصــور 
قندریــز 220 میلیــون تومــان، وسوســه پویــا آریان پــور 340 
میلیــون تومــان، تارنــواز کــورش شیشــه گران 340 میلیــون 

تومان. ایســنا

هنر معاصر ایران، ۱۲ میلیارد و ۲۳۳ میلیون تومان چکش خورد
ســاخت موســیقی فیلــم ســینمایی »ویایی هــا« اولیــن 
ســاخته بلنــد ســینمایی منیــره قیــدی بــرای حضــور در 
ــه  ــا« ب ــرداری »ویایی ه ــد. فیلمب ــاز ش ــر آغ ــنواره فج جش
کارگردانــی منیــره قیــدی و تهیه کنندگــی ســعید ملــکان کــه 
فیلمــی در ژانــر دفــاع مقــدس اســت، بهــار امســال در شــرایط 

ســخت آب و هوایی در اندیمشــک انجام شــد. 
ســتار اورکــی به تازگــی ســاخت موســیقی ایــن 
ــاده  ــه زودی آم ــرده اســت و ب ــاز ک ــم را آغ فیل
نمایــش می شــود. در »ویایی هــا« بازیگــران 
ــور  ــی حض ــای متفاوت ــدام در نقش ه ــر ک ه
پرینــاز  طباطبایــی،  طنــاز  پیــدا کرده انــد: 
ــا  ــی شــادمان، ب ــا افشــار، عل ــار، آناهیت ایزدی

ــر؛ بازیگــران  ــر اب ــا حضــور صاب ــا قاســمی و ب ــدی ثری هنرمن
کــودک فیلــم: امیرعلــی ایمان ونــد، علیرضــا داوری، هســتی 
فرطوســی، ســوگل و ســوگند بارانــی و آویــن منصــوری. دیگــر 
ــاه  ــی قاســمی، فریم ــد از: گیت بازیگــران »ویایی هــا« عبارتن
ــه  ــی و معصوم ــه بابای ــی، فاطم ــت موالی ــی، مهدخ کهنموی

بیگــی. منیــره قیــدی، کارگــردان زن ســینمای ایــران، پیــش 
ــا  ــردان ب ــتیار کارگ ــه و دس ــی صحن ــوان منش ــه عن ــن ب از ای
فیلمســازان متعــددی همــکاری داشــته اســت. او همچنیــن 
 ســاخت فیلم هــای کوتاهــی همچــون »دختــر، پســر، پیرمــرد« 
»در راه ویــا« و مســتند »تهــران، شــهر چنــاران« را در کارنامــه 
مختلــف  جشــنواره های  از  جوایــزی  و  دارد 

ــار دریافــت کــرده اســت. ــن آث ــرای ای ب
 از عوامــل تولیــد ایــن فیلــم کــه در ژانــر دفــاع 
مقــدس اســت، می تــوان بــه نویســنده: منیــره 
قیــدی، ارســان امیــری، کارگــردان: منیــره 
محمدمهــدی  کارگــردان:  مشــاور  قیــدی، 
ــی  ــی قاض ــرداری: عل ــر فیلمب ــکرپور، مدی عس
ــردازی:  ــراح چهره پ ــوری، ط ــا منص ــد: محمدرض ــر تولی مدی
ــردار:  ــه: مهــدی موســوی، صداب ــکان، طــراح صحن ســعید مل
ــای  ــد، جلوه ه ــا ناق ــاس: مه لق ــراح لب ــمند، ط ــید دانش رش
ــان، جلوه هــای بصــری: هــادی  ــی: ایمــان کریمی ــژه میدان وی
اســامی، دســتیار اول کارگــردان: پانتــه آ حســینی اشــاره کــرد.

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 859/95 خواهان زهرا هنری فرد      دادخواستی مبنی بر:مطالبه   به طرفیت 

علی مرادی خرمنانی    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ 95/11/5ساعت 5 

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

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

واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 29305/م الف مدیر دفتر شعبه 29 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 

قانون  موضوع  دوم  هیات  رای شماره 139560302007004687  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 

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

ملک فاورجان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حسین کیانی اجگردی فرزند محمد  بشماره 

شناسنامه 232صادره از فاورجان در یک باب خانه به مساحت 229/30 متر مربع پاک 2 فرعی از 33 

اصلی واقع در اجگرد خریداری از مالک رسمی آقای عبدالرحیم نیک پور محرز گردیده است. لذا به 

منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت 

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

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

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

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

تاریخ انتشار نوبت اول:95/10/5 

تاریخ انتشار نوبت دوم:95/10/21 

شماره :750/م الف اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول
شعبه  بایگانی  شماره   9309983653400551: پرونده  شماره   9510113653800220: نامه  شماره 

:930185 تاریخ تنظیم:1395/09/24اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فاورجان در نظر 

دارد در پرونده شماره930185 اجرائی  موضوع علیه فریده ناصری فرزند یعقوب  و له حسن کاظمی 

فرزند عباس  در تاریخ یکشنبه  1395/10/19 به منظور فروش 9/84 حبه مشاع از 72 حبه یک قطعه 

زمین کشاورزی به مساحت 2800 متر مربع واقع در مینا دشت – بلوار خامنه ای – خ شریعتی – 

صحرای موسوم به نو ملکی محکوم علیها که دارای سابقه ثبتی نمی باشد و ملک مذکور مشاع می 

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

حقوقی فاورجان  اطاق 228 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به 

مبلغ181796780ریال 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. 

شماره :727/م الف بابائی مدیر اجرای احکام حقوقی فاورجان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 947/95خواهان صدیقه طاهری دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت 

حمیدرضا ایزدپرست  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/11/5 ساعت 

3:30 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 

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

روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختاف 

اصفهان – شعبه  شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 29293/م الف مدیر دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 801/95خواهان عبدالرضا یزدان پناه  دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه  به 

طرفیت 1- روح اله اورعی 2- علی عیدی 3- بهرام علی میرزایی 4- شرکت چرم پرشین هخامنش  

تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/11/5 ساعت 16/30 تعیین گردیده با 

توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 

ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه  شورای حل 

اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 28811/م الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: کیهان      نام خانوادگی: حق نظر  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

 – شهر  سپاهان  اقامت:  محل  نشانی  خانوادگی:هوشمند   نام  فرید     نام:  له:  محکوم  مشخصات 

به:به موجب رای شماره 972   بلوک 42 بن بست سوسن پ 360 محکوم  فارابی 6  بلوار توحید خ 

تاریخ95/8/5 حوزه 38  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

محکوم است به:پرداخت مبلغ چهل میلیون بابت اصل خواسته و مبلغ 1/985/000 ریال هزینه دادرسی 

و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک شماره 664661 مورخ )95/6/15( لغایت اجرای حکم در حق 

محکوم له و هزینه اجرای احکام نیم عشر در حق اجرای احکام مدنی. ماده 34 قانون اجرای احکام: 

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

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

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

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

شماره29287/ م الف دفتر شعبه 38 مجتمع شماره چهار  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهیاحضارمتهم
شماره   9510100353604126: اباغیه  خواست(شماره  کیفر  وجود  فرض  با  دادگاه  به  )مربوط 

پرونده:9109980359500589 شماره بایگانی شعبه:920655 تاریخ تنظیم:1395/09/22 محاکم کیفری 

دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفر خواست در پرونده کاسه 9109980359500589 برای 

امین ایمان زاده و علی جزه و وحید افشار و علی اصغر سیفی و مجتبی فنایی و ناصر ایلیایی و مسعود 

هوای کنودری و حسین گلپایگانی و نجمه نصر هللا زاده  به اتهام کاهبرداری  تقاضای کیفر نموده که 

تعیین  برای مورخه 1395/11/05ساعت 10:30  ارجاع ووقت رسیدگی  این شعبه  به موضوع  رسیدگی 

گردیده است . با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 

و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 

جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور 

مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.نام و نام خانوادگی وسمت قاضی 

 شماره:29354/م الف 

منشی  دادگاه کیفری شعبه 110 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )110 جزایی سابق( – احمد امری 

ابالغوقترسیدگیبهآقایمحمدعلیرحیمی
بایگانی  شماره  پرونده:9409983653501653  شماره  اباغنامه:9510103653504908  شماره 

شعبه:941707 تاریخ تنظیم:1395/08/12 نظربه این که آقای کرمعلی توکلی فرزند محمد دادخواستی 

به طرفیت آقای محمد علی رحیمی مبنی بر 1- مطالبه مبلغ علی الحساب 20/000/000 ریال هزینه های 

انجام شده جهت اجرای طرح 2- مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مبلغ 20/000/000 ریال علی الحساب 

از تابستان 1390 لغایت صدور اجرای حکم 3- الزام خوانده به رفع تصرف قسمت های از کارواش 

4- مطالبه هزینه های دادرسی و مطلق خسارات وارده – نموده که طی پرونده طی شماره 941707 

ح3 به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشانی خوانده را مجهول المکان اعام نموده و پرونده مقید 

به وقت رسیدگی 95/11/19 ساعت 8/30 صبح می باشد لذا این دادگاه در راستای اجرای ماده 73 

ق.آ.د.م بدینوسیله مراتب فوق را آگهی تا خوانده پیش از حلول وقت رسیدگی با ارایه کارت شناسایی 

از مفاد  ثانی دادخواست و ضمائم  با وصول نسخه  این دادگاه مراجعه  ضمن اعام نشانی خود  به 

دادخواست خواهان مطلع و در جلسه رسیدگی یاد شده فوق حضور بهم رساند. این آگهی به منزله اباغ 

وقت رسیدگی به خوانده تلقی می گردد و عدم حضور نامبرده مانع از رسیدگی نیست.

دادگستری  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف  شماره:572/م   

شهرستان فاورجان – اکبر توکلی

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9409983620200878شماره  پرونده:  شماره   9510423620200304 اجرائیه:  شماره 

نام  آقا    نام :علی   1 تاریخ تنظیم: 1395/08/08 مشخصات محکوم له ردیف   940742 ، 940897

خانوادگی : نساجی بیدگلی  نام پدر: احمد    نشانی: آران و بیدگل – خ سلمان فارسی – نبش کوچه 

هفتم  مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: ایمان    نام خانوادگی : سرلک نام پدر:علیمردان نشانی: 

مجهول المکان    2- نام: حجت نام خانوادگی: سرکارنام پدر: مهدی نشانی: آران و بیدگل –دشت 

سرکاری – بعد از پمپ گاز محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 

9510093620202444 و شماره دادنامه مربوطه 9509973620200545 محکوم علیهم محکوم اند به 

صورت تضامنی به پرداخت مبلغ پنجاه و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی 

وفق مقررات به مبلغ 2/185/000 ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعامی از سوی 

بانک مرکزی از تاریخ سر رسید چک )94/3/1( تا زمان پرداخت آن در حق محکوم له . هزینه اجرا به 

عهده محکوم علیهم میباشد. رای صادره غیابی است.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه 

: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای 

پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 

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

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

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

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

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

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

باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم 

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

دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 

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

نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 

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

محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394(

 شماره: 5/22/95/579/ م الف 

 متصدی امور دفتری شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان آران وبیدگل – هاجر قدیر زاده 

آگهیاحضارمتهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه یک سیار شعبه اول دادیاری فاورجان خانم سعاد عیدوان مجهول المکان 

میباشند لذا دراجرای  ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های  

کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده گان  اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی 

جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقاب فاورجان حاضر و از خود 

دفاع نمایند در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود نمایند در صورت 

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

و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. 

دادیاری شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب فاورجان 

گواهیحصروراثت
رونوشت  و  فوت  و گواهی  شهادتنامه   باستناد   5 بشناسنامه شماره  افجدی  محمدی  ابراهیم  آقای 

است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  95/135تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه 

شادروان قربانعلی محمدی افجدی        بشناسنامه شماره 501 در تاریخ 1394/1/17در گذشته و ورثه 

از 1- اسماعیل محمدی افجدی فرزند قربانعلی شماره شناسنامه  وی در هنگام در گذشت عبارتند 

5 نسبت با متوفی فرزند 2- محمد محمدی افجدی فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 8 نسبت با 

متوفی فرزند 3- علی محمدی افجدی فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 28 نسبت با متوفی فرزند 

4- ابراهیم محمدی افجدی فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 829 نسبت با متوفی فرزند 5- کوکب 

تشریفات  از  متوفی همسر پس  با  نسبت   26 عبدالعظیم شماره شناسنامه  فرزند  افجدی  محمدی 

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

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

حصر وراثت صادر خواهد شد. 

دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان

دادنامه
))رای شورا((در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه بهمن حیدری گاونانی  ساکن فاورجان – روستای 

کاویان جنب پارک  به طرفیت حمید خلقی  ساکن مجهول المکان به خواسته مطالبه مبلغ 22/000/000 

ریال بابت - فقره سفته / چک سند عادی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست و ضمائم 

تقدیمی نظر به این که با اباغ اخطاریه و اطاع خوانده در جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده و 

به عمل  ایراد و تکذیبی  ناحیه خواهان هیچ گونه  از  ابراز شده  به دعوی مطروح و مستندات  نسبت 

نیاورده و منکر اصالت مستند نیز نشده و دلیل و مدرکی که داللت بر برائت ذمه خود داشته باشد اقامه 

ننموده و دالیل ارایه شده از سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده را به میزان اصل خواسته دارد 

. بنابراین شورا با اتفاق نظر مستندا به مواد 198و522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 307 و 309 

و 311و 313 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 22/000/000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 

خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید سفته / چک یا تقدیم دادخواست به مبلغ اجرای احکام مدنی 

ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید و اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر 

تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت 

نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا است. 

شعبه سوم مجتمع شماره یک شهرستان فاورجان

آگهیاحضارمتهم
شعبه  بایگانی  شماره   9409983655701079: پرونده  شماره   9510113655701330: نامه  شماره 

:941441 تاریخ تنظیم:95/9/13نظر به اینکه در پرونده کاسه 941441 ب 2 ف متهم علی بهادری 

فرزند ..... به اتهام مشارکت در تخریب عمدی و قدرت نمایی با قداره و ورود به عنف موضوع شکایت 

دادرسی  آئین  قانون  ماده 174  دراجرای   لذا  میباشند  المکان  عباس  مجهول  فرزند  اکبری  حمید 

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

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

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

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

خواهد شد.

 شماره :719/م الف هادی بذر افشان بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب فاورجان 

آگهیمزایدهاموالمنقول
بایگانی  شماره   9309983653401786: پرونده  شماره   9510113653800199: نامه  شماره 

فاورجان  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  احکام شعبه  تنظیم:1395/09/21اجرای  تاریخ  شعبه:930616 

در نظر دارد در پرونده شماره930616  اجرائی موضوع علیه آقای احمد رضا اکبری فرزند اسماعیل و 

له آقای غامحسین محمدی فرزند محمد علی  در تاریخ 1395/10/20 به منظور فروش یک دستگاه 

وانت مزدا تیپ 1600 مدل 1997 به شماره انتظامی 851 ه 67 – ایران 23  از ساعت 10 الی 11 صبح 

جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام دادگاه حقوقی فاورجان  اطاق 228 برگزار نماید اموال  موضوع 

مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ24000000ریال 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. 

بابائی مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری فاورجان

آگهیمزایده
اجرایی  پرونده  خصوص کاسه  در  دارد  نظر  در  اصفهان  خانواده  دادگاه  نهم  شعبه  احکام  اجرای 

95/183خ/9 جلسه مزایده ای مورخ 95/10/20 روز دوشنبه ساعت 8 الی 9 برگزار نماید پرونده له 

خانم شیوا شکوهی پور فرزند حسن با وکالت آقای محمد رضا رضایی محکوم علیه آقای امیر سعید 

صراف بید آبادی فرزند فضل اله به نشانی اصفهان خ جی خ خواجه عمید مجموعه گلستان گلستان 

2 پ 238 محکوم به عبارتست از 110 عدد سکه بهار آزادی و مبلغ 1/723/447/236 ریال بابت اصل 

خواسته و مبلغ 8000000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 3000000 ریال کارشناسی و مبلغ 86/672/362 

ریال بابت حق االجرا دولتی در حق دولت شایان ذکر است با توجه به انجام مزایده در مورخ  95/9/2 

بابت موضوع مزایده مبلغ 1/780/000/000 ریال میبایست از مهریه کسر گردد. موضوع مزایده عبارتست 

از فروش یک حبه و یازده سیزدهم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه به استثنای بهای ثمینه اعیانی از 

پاک ثبتی فرعی از 958 اصلی بخش یک ثبتی اصفهان که مشخصات محل طبق نظریه کارشناسی 

بدین شرح میباشد : الف : پاک ثبتی 985 بخش یک ثبت اصفهان محل مورد بازدید قطعه زمینی 

است که به صورت منزل قدیمی بوده و اعیانی آن تخریب شده به آدرس اصفهان خ طالقانی کوی زرگر 

باشی ک بهار ک نوبهار کدپستی :8135794897  که مطابق سند مالکیت تک برگی به شماره ورقه 

149228 الف /91 مقدار یازده سیزدهم یک حبه مشاع با استثنا بها ثمنیه اعیانی از 72 حبه ششدانگ 

به آقای امیر سعید صراف بید آبادی تعلق دارد و مساحت شش دانگ آن 104/41 متر مربع است که 

با توجه به مراتب مذکور ارزش شش دانگ برابر با 2923480000 ریال برآورد میشود و سهم خوانده به 

ازاء یازده سیزدهم یک حبه مشاع با استثنا ثمنیه اعیانی برابر با مبلغ 65590900 ریال میشود توضیح 

تایید  در صورت  دارد که  این پاک معارض  از  مربع  متر   30 مقدار حدود  میدارد  اظهار  اینکه خوانده 

بایستی قیمت فوق تصحیح شود طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده ضمن هماهنگی با 

این اجرا از محل بازدید نمایند مزایده از قیمت کارشناسی شروع شده و فرد یا افرادی برنده مزایده 

میباشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و ده درصد مبلغ کارشناسی را نقدا همراه داشته باشند 

. مزایده در ساختمان اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان واقع در خ شهید نیکبخت 200 متر 

باالتر از ساختمان کل دادگستری اصفهان ساختمان اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان طبقه 

دوم واحد 4 برگزار میگردد. 

شماره :29316/م الف دادورز شعبه نهم دادگاه خانواده اصفهان - تاجمیرویاحی

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

زمستان داغ تلویزیون

پریناز ایزدیار با «ویالیی ها» به جشنواره فجر می آید



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

آخرین خبر از انتخاب سرمربی تیم والیبال یکشنبه  05  دی ماه   61395
ـــمـــاره  327 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  کفش جادویی علی کریمی 

برای کودکان سرطانی
پرســپولیس  ســابق  مدافــع 
علــی  از  کــه  را  کفش هایــی 
کریمــی هدیــه گرفتــه بــود، بــه 
ســود کــودکان ســرطانی بــه 

مزایده گذاشت. 
ابراهیـــم شـــکوری، مدافـــع 
چپ پــای ســابق پرســپولیس 
کــه اکنــون در ســایپا حضــور دارد، بــا مشــارکت علــی 
ــه ــه گرفت ــه از او هدی ــی را ک ــد دارد کفش های ــی قص  کریم
بــه ســود کــودکان ســرطانی بــه مزایــده بگــذارد. شــکوری در 
ــی  ــگار مــا گفــت: ایــن کفش هــا را از عل ــه خبرن ــاره ب ایــن ب
کریمــی هدیــه گرفتــم و نــام پســران او در آن نقــش بســته 
و چنــدی پیــش تصمیــم گرفتــم بــا اجــازه ایشــان آن را بــه 
ســود کــودکان ســرطانی بــه مزایــده بگــذارم. علــی آقــا هــم 
زحمــت کشــید و روی آن امضــا زد تــا همــه چیــز بــرای یــک 
ــا توجــه  ــن کفــش ب ــا ای ــا شــود. مطمئن ــه مهی ــدام خیری اق
 بــه نیتــی کــه بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده، از نظــر معنــوی 
 و مــادی ارزشــمند اســت و امیــدوارم بــه کمک هــواداران عزیز 

قدمی کوچک برای کودکان عزیزمان برداریم.

 هر بازیکن سرباز باید در تیم خود 

باقی بماند
ــن  ــد یکــی از منحصربه فردتری ــن، بی تردی ــی که ــد مایل محم
ملوانی هــا  کنونــی  ســرمربی  ماســت.  فوتبــال  مــردان 
می گویــد: بــه نظــر مــن، وقتــی قــرار اســت بازیکــن در دوران 
ــی کــه فقــط اســمش  ــرود یــک تیــم معمول ســربازی اش ب
ــد و هــر ســال  ــم خــودش بمان نظامــی اســت، خــوب در تی
مبلغــی از تیــم مدنظــر بــه ســازمان نظــام وظیفــه پرداخــت 
ــادر  ــت و ق ــدار اس ــپولیس ن ــل پرس ــی مث ــر تیم ــود؛ مگ ش
ــه  ــه نظــام وظیف ــون ب ــا 200 میلی ــا ســالی 100 ی نیســت مث
ــم دارد  ــتفاده از او را ه ــق اس ــه ح ــش ک ــد و از بازیکن بده

ــرد؟  بهــره بب
قطعــا مــن ایــن را در رابطــه بــا تمــام فوتبــال ایــران 
ــه از بهمــن  ــم ک ــر داری ــم؛ از مــن پرسپولیســی تر مگ می گوی
ــوده ام؛ مــن  ــک ســره در پرســپولیس ب ــا بهمــن 68 ی 54 ت
هــم دربــاره کل فوتبــال حــرف می زنــم. اینکــه تعییــن شــود 
ــز  ــود نی ــه ش ــه کار گرفت ــگاه ب ــدام باش ــی در ک ــر بازیکن ه
ــا. ــن تیم ه ــی در ای ــون عموم ــده و قان ــه قاع ــردد ب برمی گ

ــد در  ــن رون ــرمربی از ای ــن س ــه م ــیده ک ــی رس ــه جای کار ب
تیمــم نمی توانــم منتفــع باشــم؛ امــا در تیمــی دیگــر چنیــن 
ــن  ــود، م ــر می ش ــای دیگ ــی تیم ه ــل فن ــتی از حاص برداش
ــم و اعتقــاد دارم کل ایــن  کل ماجــرا را دارای خدشــه می دان

ــاند. ــیب می رس ــا آس ــال م ــه فوتب ــرا ب ماج

مطالبات رشته شطرنج
 احســان قائم مقامــی و ســارا 
بــه  خادم الشــریعه  ســادات 
دیــدار مســـعود ســـلطانی فر 
رشــته  مطالبــات  و  رفتنــد 
ورزش  وزیــر  بــا  را   شــطرنج 
کردنــد.  مطــرح  جوانــان  و 
مســـعود ســـلطانی فر، وزیــر 
میزبانــی  بــرای  را  ایــران  موقعیــت  جوانــان،  و  ورزش 
ــب  ــیار مناس ــته بس ــن رش ــی در ای ــزرگ جهان ــای ب رقابت ه
توصیــف کــرد و گفــت: برگــزاری مســابقات بــزرگ بین المللی 
ــه  ــد ب ــدی بای ــی ج ــت و خیل ــر اس ــران امکان پذی ــرای ای ب
ــژه  ــی، به وی ــی و بین الملل ــای جهان ــی رقابت ه ــال میزبان دنب
بــه  اشــاره  بــا  ســلطانی فر  باشــیم.  اســتان ها  در 
دارم  اعتقــاد  موفقیت هــای ســارا خادم الشــریعه گفــت: 
ــان  ــان بزرگســاالن جه ــد قهرم ــم خادم الشــریعه می توان خان
شــود. دختــران مــا انــرژی و اســتعداد زیــادی دارنــد و بایــد 
کمــک کنیــم شــرایط الزم بــرای حضــور موفــق و بین المللــی 
آن هــا در تمامــی رشــته ها محقــق شــود. در ایــن دیــدار 
قهرمانــان شــطرنج ابــراز امیــدواری کردنــد بــا حمایــت وزیــر 
ــته  ــن رش ــتری را در ای ــای بیش ــان، میزبانی ه ورزش و جوان

داشته باشیم.

مقانلو خیلی بد از تیم ملی جدا شد
ــم  ــر می کن ــت: فک ــدو گف ــی تکوان ــم مل ــین تی ــی پیش مرب
ــه  ــیون ب ــی و فدراس ــم مل ــدر از تی ــو و ذوالق ــی مقانل جدای
ایــن ســبک درســت نیســت؛ زیــرا آن هــا بــرای ایــن رشــته 
ــرد:  ــوان ک ــاک عن ــدی بی ب ــیدند. مه ــادی کش ــات زی زحم
ــد  ــدا ش ــی ج ــم مل ــد از تی ــی ب ــو خیل ــم مقانل ــر می کن  فک
و فکــر می کنــم بایــد حتــی اگــر تصمیــم بــه رفتــن داشــت 
ــتر از  ــش بیش ــم. حق ــه می کردی ــا او را بدرق ــر از این ه بهت
ــرای  ــا ب ــر واقع ــد ســال اخی ــرا در چن ــود؛ زی ــن حرف هــا ب ای
تکوانــدوی کشــور زحمــت کشــیده اســت. دربــاره ذوالقــدر نیز 
ــدو زحمــت کشــیده  ــرای تکوان ــز ب ــن نظــر را دارم. او نی  همی

و نباید اینگونه از تکواندو جدا بشود. 
وی ادامــه داد: رفتــن مــن از تیــم نیــز بــه هیچ وجــه از روی 
ــح  ــرایط ترجی ــل ش ــه دلی ــا ب ــود و تنه ــی نب ــوع خاص موض
ــودم  ــده ب ــته ش ــا خس ــم. واقع ــام بده ــن کار را انج  دادم ای
ــاد،  ــو افت ــرای مقانل ــروز ب ــه ام ــی ک ــن اتفاق ــا همی و دقیق
برایــم افتــاده بــود. بــه هیچ وجــه بــا کســی اختــاف نداشــتم 
ــاف  ــن اخت ــا م ــم ب ــی ه ــدو کس ــم در تکوان ــر نمی کن و فک
داشــته باشــد. از کادر فنــی و مســئوالن فدراســیون و حتــی 
ــرات  ــن نف ــام ای ــدم تم ــدارم و معتق ــوری ن ــان دلخ بازیکن
زحمــت خودشــان را کشــیدند. فدراســیون هــر چــه در تــوان 
ــن  ــه ای در ای ــه گل ــه هیچ وج ــام داد و ب ــا انج ــت، واقع داش

ــردم. ــورد نک م

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریاقلی پورسرویس ورزش

ــک در  ــدون ش ــر ب ــگ برت ــه لی ــن هفت ــازی ای ــن ب مهم تری
اصفهــان اتفــاق می افتــد؛ جایــی کــه دو رقیــب دیرینــه و البتــه 
پرافتخــار بــه مصــاف هــم می رونــد. ســپاهان اصفهــان ســاعت 
14 و 30 دقیقــه امــروز در دیــداری حســاس بــه مصــاف 
ــزار  ــی برگ ــدار در حال ــن دی ــی رود. ای ــران زده م ــتقال بح اس
ــش  ــده نق ــازه افتتاح ش ــا ت ــر، ام ــگاه پی ــه ورزش ــود ک می ش
ــدار  ــم پرطرف ــی از دو تی ــان یک ــار میزب ــن ب ــرای اولی ــان ب جه
ــاال  ــود احتم ــث می ش ــوع باع ــن موض ــت و همی ــت اس پایتخ
تماشــاگران زیــادی بــرای دیــدن بــازی، راهــی ایــن ورزشــگاه 
ــواداران  ــتقبال ه ــدم  اس ــرای ع ــگی ب ــه همیش ــوند. توجی ش
ــه  ــود ک ــن ب ــن ای ــپاهان و ذوب آه ــای س ــی از دیداره اصفهان
ــان  ــهر اصفه ــز ش ــادی از مرک ــه زی ــهر فاصل ــگاه فوالدش ورزش
ــرای  ــن ورزشــگاه ب ــه ای ــل دسترســی ب ــن دلی ــه همی دارد و ب
ــان  ــا از هم ــت. ام ــوار اس ــی دش ــدان اصفهان ــتر عاقه من بیش

زمــان پیش بینــی می شــد کــه بــا افتتــاح نقــش جهــان 
ــوادار  ــزار ه ــد ده ه ــا چن ــر ت ــرای بازی هــای مهم ت دســت کم ب
بــرای حمایــت از ســپاهان در ورزشــگاه حضــور یابنــد. پــس از 
بازگشــایی دوبــاره نقــش جهــان تاکنــون 2 دیــدار ســپاهان در 
ــن  ــر در ای ــگ برت ــم در لی ــن تی ــابقه ای ــی و 2 مس ــام حذف ج
ــدازه ای  ــه ان ــا ب ــک از آن ه ــا هیچ ی ــزار شــده، ام ورزشــگاه برگ
حساســیت برانگیز نبــوده اســت کــه خیــل عظیمــی از هــواداران 
را بــه ایــن اســتادیوم بکشــاند. بــازی امــروز دیگــر جــای هیــچ 
بهانــه ای باقــی نمی گــذارد و ســپاهان چشــم انتظار حضــور پــر 

ــداد تماشــاگران خــود اســت. تع
    استقالل در بحران

ــوده  ــادی ب ــی زی ــیر حواش ــر، اس ــای اخی ــتقال در هفته ه اس
و همیــن موضــوع بــر دشــواری  کار منصوریــان افــزوده اســت. 
بزرگ تریــن چالــش منصوریــان در ایــن بــازی، بــودن یــا 
ــتقال  ــازی اس ــن ب ــی در آخری ــت. رحمت ــی اس ــودن رحمت نب
عمــا رودرروی منصوریــان ایســتاد و حــاال منصوریــان آزمــون 

ســختی را بــرای تنبیــه دروازه بــان و کاپیتــان تیــم خــود 
پیــش رو دارد. در ایــن ماجــرا منصوریــان دو راه پیــش رو 
ــی روش  ــوس ک ــود کارل ــوی خ ــد الگ ــد مانن ــا بای ــدارد؛ او ی ن
بازیکن ســاالری  بــرای همیشــه  و  بزنــد  را  رحمتــی   قیــد 
را در تیــم خــود ریشــه کن کنــد یــا بایــد بــرای حفــظ جایــگاه 
ــد.  ــیم کن ــی تقس ــد رحمت ــی مانن ــا بازیکنان ــود را ب ــدار خ اقت
ــینیم  ــار بنش ــه انتظ ــد ب ــؤال بای ــن س ــخ ای ــدن پاس ــرای دی  ب

و ببینیم منصوریان در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت.
    حاج صفی، کابوس استقالل

احســان حاج صفــی در هفته هــای اخیــر بــه فــرم ایــده آل 
بازگشــته و یکــی از ارکان مهــم موفقیت هــای ســپاهان در 
ــا پیــش از  ــوده اســت. حاج صفــی کــه ت بازی هــای گذشــته ب

ــرای  ــان ب ــی منصوری ــای اصل ــی از گزینه ه ــل یک ــروع فص ش
دفــاع چــپ بــود، حــاال کابــوس پیــش روی منصوریــان 
ــا  ــاال ب ــان ح ــک منصوری ــدون ش ــت. ب ــروز اس ــازی ام در ب
ــا مــرگ   دغدغــه ای بــزرگ بــرای مهــار حاج صفــی در جــدال ب
ــز  ــی ترم ــه روش ــا چ ــه ب ــن ک ــت؛ ای ــه رو اس ــی روب و زندگ
ــع  ــا انگیــزه زردپوشــان را بکشــد و مان کاپیتــان ســر حــال و ب
شکســتی دیگــر بــرای اســتقال شــود. حاج صفــی کــه همــواره 
ــزه ای دو  ــا انگی ــی پرســپولیس ب ــا اســتقال و حت ــل ب در تقاب
چنــدان بــه میــدان مــی رود، فــردا تقابلــی دیدنــی بــا مهمــان 
تهرانــی و ســرمربی اش خواهــد داشــت و هیــچ بعیــد نیســت 
ــاه  ــور کوت ــده حض ــه پرون ــش ب ــش او و هم تیمی های درخش

ــی روی نیمکــت اســتقال خاتمــه دهــد. ــن مرب ای

نگاهی به مهم ترین دیدار هفته پانزدهم لیگ برتر

 شیشه عمر مربیگری منصوریان 
در دست سپاهان

بهتریــن  از  یکــی  در  ایوانکوویــچ  برانکــو  شــاگردان 
ــن  ــتند در آخری ــل، توانس ــن فص ــود در ای ــای خ نمایش ه
بــازی نیم فصــل، ســیاه جامگان را بــا 3 گل شکســت 

ــد. دهن
ــد  ــث ش ــه باع ــی ک ــای خوب ــاری و رکورده ــات آم  اتفاق

پرســپولیس شــکل جذابــی را در بــازی 
ــوان از  ــود کــه می ت داشــته باشــد متعــدد ب
ــرد:  ــاره ک ــوارد اش ــن م ــه ای ــا ب ــه آن ه جمل
برابــر   3  -  0 حالــی  در  پرســپولیس   -1
ــرد 0 - 3   ــه ب ــد ک ــده ش ــیاه جامگان برن س
ــرد پرســپولیس در دوران حضــور  ــن ب بهتری

ــت.  ــم اس ــن تی ــو در ای برانک
توجــه کنیــد پرســپولیس برابــر اســتقال و گســترش فــوالد 
ــاف 3 گل در  ــا اخت ــرد ب ــا ب ــده، ام ــده ش ــم برن 2 - 4 ه
دوران برانکــو فقــط یــک بــار برابــر تیــم نفــت تهــران صــورت 
ــب  ــار دوم نصی ــرای ب ــذاب ب ــرد ج ــن ب ــاال ای ــه و ح گرفت

پرســپولیس شــده اســت. 

ــرای  ــه ب ــد ک ــده ش ــی 0 - 3 برن ــپولیس در حال 2- پرس
دومیــن بــار در لیــگ برتــر امســال ایــن تیــم در نیمــه اول 
بــازی، 2 گل وارد دروازه حریفــان کــرده اســت. آن هــا پیــش 
از ایــن برابــر نفــت تهــران نیــز در نیمــه اول دو گل بــه ثمــر 

رســانده بودنــد. 
3- پرســپولیس بــرای اولیــن بــار در تاریــخ 
فوتبــال خــودش در 10 بــازی از 15 بــازی 
ــن  نیم فصــل مســابقات توانســته اســت کلی
شــیت کنــد. پرســپولیس امســال برابــر 
تیم هــای فــوالد، ســپاهان، پدیــده ذوب آهــن 
ــده  ــتان دروازه اش را بازش ــتقال خوزس و اس
ــه دروازه  ــتیابی ب ــرای دس ــم ب ــده و 10 تی دی

ــد.  ــاکام ماندن ــم ن ــن تی ای
4- پرســپولیس در حالــی برابــر تیــم فوتبــال ســیاه جامگان 
ــازی  ــا ایــن تیــم ب ــار ب برنــده شــد کــه پیــش از ایــن 3 ب
کــرده و صاحــب 3 بــرد و 8 گل زده و 3 گل خــورده شــده و 

در 3 بــازی صاحــب 9 امتیــاز شــده اســت. ورزش3

آماری رؤیایی از پرسپولیِس برانکو
ــار اگــر  ــی بلغ ــد مرب ــال می گوی رئیــس فدراســیون والیب
قــول بدهــد کــه تیــم ملــی را جــزو چهــار تیــم برتــر جهــان 

کنــد، اســتخدام خواهــد شــد. 
پــس از اعــام نــام دی جورجــی بــه عنــوان ســرمربی تیم 
ملــی والیبــال لهســتان حــاال گزینه هــای مــد نظــر ایــران 

آزادی بیشــتری بــرای تمرکــز روی ایــن 
پیشــنهاد دارنــد. 

گزینــه اول و مــورد عاقــه فدراســیون حــاال 
بیشــتر از همیشــه بــه نیمکــت نزدیــک 
ــق  ــی از تواف ــای ایتالیای ــده و روزنامه ه ش
نزدیــک ایــران و اســتویچف خبــر داده انــد؛ 
امــا فدراســیون ایــران ایــن موضــوع را کاما 

ــه دارد.  ــان ادام ــرات همچن ــد مذاک ــرده و می گوی رد ک
اینکــه باالخــره ســرمربی بعــدی ایــران کــدام مربــی  
اســت  والیبــال  اول  بحــث  حــاال  بــود،  خواهــد 
دربــاره  دقیقــی  جزئیــات  داورزنــی  محمدرضــا  کــه 
گفــت:  والیبــال  فدراســیون  رئیــس  می گویــد؛  آن 

ــخ  ــر( پاس ــامبر )2 روز دیگ ــا روز 27 دس ــتویچف ت »اس
ــد داد. ــران خواه ــه ای ــدن ب ــا نیام ــدن ی ــرای آم ــا را ب م
 هــم اینــک بــا همــکاری آنالیــزور تیــم ترینتینــوی ایتالیــا

ــا  ــت و ب ــی اس ــان ایران ــک بازیکن ــز تک ت ــرگرم آنالی س
 وســواس زیــادی کار شناســایی بازیکنــان تیــم ملــی 
ــد اســت در  ــد؛ چــون معتق ــال می کن را دنب
ــرای  ــط ب ــا فق ــور م ــور در کش ــورت حض ص
قهرمانــی جهــان خواهــد جنگیــد؛ ولــی 
شــرط مــا قــول حضــور تیــم ملــی در جمــع 

ــان اســت.« ــر جه ــم برت ــار تی چه
ــی  ــه داورزن ــورد عاق ــی م  اســتویچف، مرب
ــم  ــار ه ــرد بلغ ــن م ــاره ای ــت و او درب اس
می گویــد: »روحیــات و طــرز تفکــر اســتویچف مــورد 
ــز هســت.  ــران نی ــال ای ــد فدراســیون والیب پســند و تاکی
اســتویچف مــورد مذاکــره تیــم ملــی لهســتان هــم بــود؛ 
ــر  ــی از نظ ــی ایتالیای ــرایط دی جورج ــت ش ــا در نهای ام

ــر ــد.  مه ــتانی ها ش ــع لهس ــاب طب ــتمزد ب ــزان دس می

آگهی ابالغ رای
به تاریخ 95/9/25  در وقت فوق العاده در جلسه  شعبه سوم  شورای حل اختاف آران و بیدگل پرونده کاسه 

927/95 تحت نظر است . با عنایت به محتویات پرونده ، ضمن اعام ختم رسیدگی  و با استعانت از خداوند 

متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید . رای قاضی شورادر خصوص دعوی خانم فاطمه بوجاریان 

به وکالت از آقای مهدی ستاری     فرزند سیف اله    به طرفیت آقای محسن ماهی  فرزند: محمد صادق   به 

خواسته مطالبه وجه یک  فقره چک به مبلغ بیست میلیون ریال با شماره و تاریخ 027753/38 -94/8/20  به 

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

گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر 

اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب 

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

مدنی  دادرسی  آئین  قانون  مواد 198-502-519و 522  استناد  به  و  داده  تشخیص  وارد  را  خواهان  دعوی  این 

خوانده   محکومیت  به  قانون صدور چک حکم   2 ماده  به  الحاقی  تبصره  و  تجارت  قانون   313-311-310 ماده 

خسارت  نیز  و  مقررات  وفق  دادرسی  خسارات   نیز  و  خواسته  اصل  عنوان  به  پیش گفته   مبلغ  پرداخت  به 

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

واخواهی  قابل  اباغ  تاریخ  از  روز   20 مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  نماید  می  واعام  صادر  خواهان  حق  در 

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

می باشد. 

شماره : 5/22/95/609/ م الف 

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

آگهی ابالغ رای
به تاریخ 95/9/25  جلسه  شعبه سوم  حقوقی شورای حل اختاف آران و بیدگل در وقت فوق العاده تشکیل پرونده 

شماره 929/95 تحت نظر است . با عنایت به محتویات پرونده ، وبا اعام ختم رسیدگی  به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رای می نماید . رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای مهدی ستاری فرزند سیف اله  با وکالت خانم 

فاطمه بوجاریان   به طرفیت آقای جواد برشان   دائر بر 1- مطالبه وجه 2 فقره چک به شماره و تاریخ و مبالغ الف 

(17757/59 -94/9/25- پنجاه و شش میلیون ریال ب( 18775622-94/8/25 –چهل میلیون ریال جمعا به 

مبلغ نود و شش میلیون ریال 2- مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به  محتویات پرونده و به طور 

مشخص تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه های 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 

پیش گفته و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خوانده ( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خوانده ارائه 

اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 198-502-519و 

522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد  310-311-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک 

حکم به محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ نود و شش میلیون ریال   به عنوان اصل خواسته و به پرداخت مبلغ 

یک میلیون و سیصد و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی  و تمبر های الصاقی و به پرداخت حق الوکاله 

وکیل خواهان مطابق تعرفه قانونی و به پرداخت خسارت  تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها لغایت زمان پرداخت 

آنها بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر واعام می گردد. رای 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 : 5/22/95/610/ م الف

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

دادنامه
:9409983655700770 شماره  پرونده  تنظیم:1395/06/18 شماره  تاریخ   9509973654001402: دادنامه  شماره 

بایگانی شعبه :950088 شاکی :بانک تجارت با وکالت خانم مریم صادقی فرزند مصطفی به نشانی اصفهانی خیابان 

شیخ بهایی نبش چهارراه ابوذر ساختمان مدیریت بانک تجارت متهمین :1. آقای محسن جنتی 2. آقای روح اله 

جنتی همگی به نشانی اصفهان – فاورجان شهرک صنعتی اشترجان بین خ 4 و5 3. آقای حسین جنتی اتهام : 

خیانت در امانت دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعام و مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه 

درخصوص اتهام اقایان 1- محسن جنتی فرزند تیمور 2-  روح اله جنتی فرزند حسین 3- حسین جنتی هر سه 

دائر بر خیانت در امانت در خصوص ماشین االت و تجهیزات شرکت اختر گاز سپاهان موضوع شکایت بانک تجارت 

استان اصفهان با توجه به شکایت شاکی با وکالت خانم مریم صادقی ، اسناد و مدارک ارائه شده و اینکه متهمین 

با وصف نشر آگهی در هیچ کدام از جلسات تحقیقات مقدماتی و رسیدگی نهایی حاضر نگردیده و دفاعی ننموده اند 

بزه منتسب به ایشان محرز است دادگاه با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسامی بخش تعزیرات هر کدام از 

متهمین را به تحمل یک سال حبس محکوم می نماید رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ 

 قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز نیز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد. 

رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان فاورجان – غامحسین ابراهیمی

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه 28دادگاه عمومی حقوقی در نظر دارد مزایده ای با مشخصات زیر برگزار نماید. پرونده کاسه 

930307 ج ح28 له محمود قربانی فرزند تقی و حسن روح االمین گرگابی فرزند نعمت هللا محکوم علیه غامعلی 

رهنما کاته جعفر آبادی به نشانی: اصفهان ، میدان آزادی ، خیابان سعادت آباد چهارراه شیخ صدوق شرکت خدمات 

بازرگانی منطقه 10 مورد مزایده:فروش )شصت و یک حبه (/61 حبه از 72 حبه پاک ثبتی 90/699 و89 بخش 

20 به خاطر بدهی 3/610/915/803 ریال در حق محکوم له فوق و 185/552/115 ریال حق االجرا که مورد مزایده 

طبق نظر کارشناسی عبارت است از:

مشخصات فوق الذکر : ملک مورد نظر زمین مسطح و محصوری است با کاربری گاراژ به مساحت 1373/93 متر 

مربع ، که از شمال مجاور گذر )خیابان کانال ( از جنوب و غرب مجاور ملک همسایه و از شرق مجاور ملک همسایه و 

گذر 4 متری میباشد. این ملک توسط دیوار آجری به ارتفاع متوسط 2 متر و دو درب فلزی )در ضلع شمال و شرق( 

محصور شده است ودر داخل این گاراژ یک اطاق و سرویس بهداشتی با زیر بنای حدود 40 متر مربع با سازه دیوار 

باربر و سقف تیر آهن موجود میباشد. مضافا اینکه این ملک دارای امتیاز مشترکات مورد نیاز )آب- برق – تلفن 

( میباشد.مشخصات ثبتی ملک:

شش دانگ ملک مذکور دارای یک سند منقوله دار به شماره چاپی 549832الف/82 – به شماره ملک 90/699 و 

89 – واقع در بخش 20 زیار- به مساحت 1373/9 متر مربع – به شماره 4858 در صفحه 254- در دفتر 21 به 

مالکیت خانم دریا ناطور میباشد که به عنوان شخص ثالث و معرف مال جهت پرداخت بدهی محکوم علیه ملک 

خود را معرفی نموده است.اظهار نظر کارشناسی در خصوص ارزیابی:

با توجه به جمیع جهات وکلیه عوامل تاثیر گذار در قضیه )از نظر مساحت و نوع کاربری ملک- موقعیت و فاصله 

تابر خیابان اصلی و سایر( 445000000 ریال معادل چهارصد و چهل و پنج میلیون تومان برآورد و اظهار نظر می گردد 

که مقدار 61 حبه از 72 حبه آن 3/796/467/918 ریال میباشد. محل ملک طبق نظر کارشناس :شهر زیار، میدان 

امام رضا )ع( خیابان حافظ ، مقابل کانال آب ، جنب نیروگاه برق مکان: اصفهان ، خیابان نیکبخت ، 200 متر بعد 

از ساختمان مرکزی دادگستری کل اصفهان ، ساختمان اجرای احکام حقوقی طبقه دوم ، دفتر اجرای احکام شعبه 

28 حقوقی اصفهان زمان :95/10/20 ساعت 9/30 صبح )روز دوشنبه(طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده 

ضمن هماهنگی با این اجرا از ملک دیدن کرده و با سپردن 10 در صد ارزش اموال به شماره حساب 2171290210008 

بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع 

می شود. پیشنهاد باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 

شماره:28756/م الف مدیر اجرای احکام شعبه 28 دادگاه حقوقی اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 

پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

فرزند  قربانی  غامرضا  آقای   1391114402018000187 پرونده  139560302018003366 کاسه  شماره  رای  برابر 

حسین بشماره شناسنامه 863 صادره از اصفهان   نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  97.22 متر مربع 

احداثی بر روی قسمتی از پاک 28  اصلی واقع در  شهرک ولیعصر  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع 

الواسطه از آقای حبیب اله طالبی خرزوقی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/20

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/05

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/851/الف/م به تاریخ 95/09/14

رونوشت آگهی حصروراثت
در  دادگاه  این  از    4979/95 به کاسه  دادخواست  شرح  به   3 شماره  شناسنامه  دارای  محمدی  بیگم  خانم 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  زهرا محمدی بشناسنامه 683 در تاریخ 

95/7/1اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 دختر و 3پسر و 

همسر  1- علی اکبر محمدی - ش ش 58654 – فرزند پسر  2- علی محمدی - ش ش 57194 – فرزند پسر  

3- بیگم  محمدی - ش ش 3  – فرزند دختر 4- مهری محمدی - ش ش 1479 – فرزند دختر 5- حمید رضا  

محمدی - ش ش 1002 – 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 : 28859/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای عزت حسن قلیانی دارای شناسنامه شماره 954 به شرح دادخواست به کاسه 4990/95  از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود کاهدوزان بشناسنامه 49 در تاریخ 

95/3/7اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 دختر و 2پسر و 

همسر و مادر  1- عزت حسن قلیانی - ش ش 954 – مادر متوفی  2- فخری کانی پور - ش ش 471 – 

همسر  3- مینا کاهدوزان - ش ش 15041  – فرزند دختر 4- مهرداد کاهدوزان - ش ش 3967 – فرزند 

با انجام تشریفات مقدماتی  پسر 5- مهدی کاهدوزان - ش ملی 1270979681– فرزند پسر و ال غیر  اینک 

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 : 28860/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای تقی سلیمانی دارای شناسنامه شماره 35 به شرح دادخواست به کاسه 4407/95  از این دادگاه در خواست 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه زارع چاووشی گودرودخانه  بشناسنامه 48 در 

تاریخ 87/8/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 دختر و 

3 پسر 1- بتول سلیمانی درچه - ش 5 – فرزند دختر 2- تقی سلیمانی - ش 35 – فرزند پسر  3- احمد 

سلیمانی درچه - ش ش 65  – فرزند پسر 4- براتعلی سلیمانی درچه - ش ش 4 – 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 : 28889/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
در  دادگاه  این  از    4949/95 به کاسه  دادخواست  شرح  به   45 شماره  شناسنامه  دارای  سرخه  پروانه  خانم 

تاریخ  در  بشناسنامه 14  داده که شادروان خسرو سرخه   توضیح  و چنین  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر 

و  همسر  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   95/7/28

دختر   فرزند   – پروانه سرخه - ش 45  متوفی 2-  – همسر   20 خواجه - ش  رضوان   -1 پسر   2 و  دختر   5

رضا   -5 دختر  فرزند   –  1087 - ش  سرخه  اعظم  نیر   -4 دختر   فرزند   –  43023 - ش  سرخه  اعظم   -3

 142 - ش  سرخه  لیا   -7 دختر  فرزند   – - ش 398  سرخه  فاطمه   -6 پسر  فرزند   – - ش 1055  سرخه 

مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  غیر   ال  و  پسر  فرزند   –  906 نژاد - ش  تجدد  مهدی  دختر  8-  فرزند   –

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 : 28888/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این دادگاه در  از  به کاسه 4976/95   به شرح دادخواست  آقای مجتبی عسگری دارای شناسنامه شماره 15 

در   82 بشناسنامه  عسگری   مصطفی  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی 

تاریخ 95/3/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به زوجه و 

1 دختر و 6 پسر 1- جمیله سلطانی - ش 247 – زوجه 2- ایران عسگری - ش 246 – فرزند دختر  3- 

مجتبی عسگری - ش 15 – فرزند پسر  4- مرتضی عسگری - ش 5 – فرزند پسر  5- محمد عسگری 

فرزند پسر  7- علی عسگری - ش 260  فرزند پسر  6- محسن عسگری - ش 9967 –  - ش 10909 – 

– فرزند پسر  8- حجت اله  عسگری - ش 43 – 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 : 28865/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای کمیل کورشی دارای شناسنامه شماره 19206 به شرح دادخواست به کاسه 4957/95  از این دادگاه در خواست 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا  کورش بشناسنامه 4457 در تاریخ 95/7/19 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 دختر و 2 پسر- 1 همسر و 

مادر 1- کمیل کورشی - ش 19206 – فرزند پسر 2- ابوالفضل کورشی – ش ملی 1272096068– فرزند پسر 3- 

فاطمه کورشی – ش ملی 1100096582– فرزند دختر 4- آسیه  کورشی – ش ملی 110162186– فرزند دختر 5- گلناز 

کمروند - ش ش 23456 – همسر  6- خاور افشاری - ش 5000 – 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 : 28894/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای بهرام رستمیان دارای شناسنامه شماره 119 به شرح دادخواست به کاسه 4862/95  از این شورا در خواست 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد رستمیان بشناسنامه 22922 در تاریخ 95/7/6 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 دختر و 2 پسر 1- ایرج 

رستمیان – ش ش 1496 2- بهرام رستمیان – ش ش 119  3- مهری رستمیان – ش ش 40744  4- فاطمه 

رستمیان – ش ش 18  5- نصرت رستمیان – ش ش 244 6- رضوان رستمیان – ش ش 410 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 : 28866/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم پروین آموزنده دارای شناسنامه شماره 340 به شرح دادخواست به کاسه 4935/95  از این دادگاه در خواست 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن نورانی بشناسنامه 46698 در تاریخ 95/8/28 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- پروین آموزنده – ش ش 

340 - همسر 2- سید محمد  نورانی – ش ش 1725- پسر  3- امیر نورانی – ش ش 2774- پسر  4- الهام 

نورانی – ش ش 618- دختر  5- افسون نورانی – ش ش 962- 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 : 28897/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ابوالقاسم صابری دارای شناسنامه شماره 3701 به شرح دادخواست به کاسه 4900/95 ح 10  از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بیگم عسکری  بشناسنامه 2791 در تاریخ 

95/6/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 دختر و 4 پسر 1- 

ابوالقاسم صابری – ش ش 3701 2- غامعلی صابری – ش ش 372  3- غامحسین صابری – ش ش 114  4- 

بهمن صابری – ش ش 1157  5- مینا صابری – ش ش 13763 6- خدیجه صابری – ش ش 560 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 : 28895/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای احمد رضا فروغی دهنوی دارای شناسنامه شماره 1135 به شرح دادخواست به کاسه 4829/95 ح 10  از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه نصوحی  بشناسنامه 32185 

در تاریخ 95/3/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 دختر و 

6 پسر 1- حسن فروغی – ش ش 18 2- احمد رضا فروغی دهنوی – ش ش 1135  3- حمید رضا فروغی– 

ش ش 858  4- علی رضا فروغی دهنوی – ش ش 287  5- محمد رضا فروغی دهنوی – ش ش 1170 

6- ایرج فروغی دهنوی – ش ش 1570 7- نسرین فروغی – ش ش 422  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 : 28869/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

ابالغیه
شعبه:951305  بایگانی  شماره  پرونده:9509980362600843  شماره  اباغنامه:9510100353505649  شماره 

تاریخ تنظیم:1395/09/21 مشخصات اباغ شونده حقیقی:1- نام: جاوید 2- نام خانوادگی:واقفی نژاد 3- نام 

: اصفهان –  تاریخ حضور:1395/11/04دوشنبه ساعت 10:30 محل حضور  المکان  پدر: علی 4- نشانی: مجهول 

در  اتاق شماره 321  اصفهان –طبقه 3  استان  دادگستری کل  نیکبخت –ساختمان  باال – خ شهید  خ چهارباغ 

این شعبه حاضر در  رسیدگی  فوق جهت  مقرر  وقت  در  علیه شما  محمدی کوشکچه  فهیمه   خصوص شکایت 

 شوید. 

شماره :28807/م الف منشی شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )109جزایی سابق( محمود رستمی

آخرین خبر از انتخاب سرمربی تیم والیبال
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A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس گردشگری

گردشــگری  جاذبه هــای  از  مملــو  اصفهــان  اســتان 
اســت؛ امــا بی انصافــی اســت کــه تمــام جاذبه هــای 
ــان  ــهر اصفه ــه ش ــدود ب ــتان را مح ــن اس ــگری ای گردش
ــای  ــا داشــتن اقلیم ه ــان ب ــاور اصفه ــم. اســتان پهن بدانی
علــف  و  بــی آب  و  خشــک  بیابان هــای  از  گوناگــون 
جاذبه هــای  کشــیده  فلــک  بــه  ســر  کوه هــای  تــا 
ــر  ــهرهای بی نظی ــی از ش ــیاری دارد. یک ــگری بس گردش
ــت.  ــار اس ــهر خوانس ــت وگذار ش ــرای گش ــتان ب ــن اس ای
هــوا  و  آب  خــوش  و  کوهســتانی  شهرســتان  ایــن 
تیــران وکــرون، گلپایــگان بیــن شهرســتان های   کــه 
ــع  ــر مرب ــده و 900 کیلومت ــع ش ــدن واق ــاد و فری نجف آب
مســاحت دارد، بــا وجــود آثــار تاریخــی نظیــر آتشــکده تیــر 
و معبــدی بــه نــام هیــکل در کــوه تیــر در حوالــی روســتای 
تیدجــان و وجــود ســنگ قبــری بــه خــط پهلــوی ســال ها 
میعــادگاه بهــار و تابســتان گردشــگران بوده اســت. مدارکی 
تاریخــی نشــان می دهــد کــه دســته ای از اقــوام یهــود در 
زمــان کــورش بــه خوانســار مهاجــرت کردنــد؛ همچنین این 
 منطقــه میدانــگاه جنــگ داریــوش ســوم و اســکندر بــوده 
و در زمــان حملــه افغان هــا نیــز تنهــا منطقــه اصفهــان بــود 
کــه بــه دلیــل رشــادت مــردم و کوهســتانی بــودن در آتش 

تعــرض افغان هــا گرفتــار شــد. 
ــا  ــه ت ــت ک ــطح دریاس ــر از س ــر باالت ــار 2259 مت خوانس
اصفهــان 160 کیلومتــر و تــا پایتخــت 380 کیلومتــر فاصلــه 

دارد.
    جاذبه های خوانسار

وجود طبیعت سرســبز و چشــمه های فراوان آب و دشــت های 
ــه  ــن منطق ــدل، ای ــتان معت ــار و تابس ــون و به ــه واژگ  الل
را محــل مناســبی بــرای ســفرهای بهــاری و تعطیــات قرار 

است.  داده 
ــز  ــای دل انگی ــا کوچه باغ ه ــت ب ــهری اس ــار باغ ش خوانس
کــه هــر گردشــگری را مســحور درختــان و طاق هــای 
ــد  ــا زدن ــا صف ــای ب ــر خیابان ه ــه ب ــد ک ــی می کن زمردین
و تصویــری زنــده از رویاهایــی کــه زمانــی در خــواب 
می دیدیــم را در بیــداری در برابــر چشــمان مــا زنــده 
می کنــد. در زمــان شــاه عبــاس صنایــع کارگاهــی در ایــن 
ــت  ــق گرف ــی رون ــدارس دین ــت و م ــز رواج یاف ــهر نی ش
پشــم زنی  و  کوزه گــری  و  چیت بافــی  کارگاه هــای   و 
و قالی بافــی و عصارخانه هــا نیــز بــا رونــق کســب و کار در 

این شهرتاســیس شــد.
    گلستان کوه

گلســتان کوه خوانســار، شــهرتی جهانــی دارد و آن بــه 
واســطه دشــت الله هــای واژگــون اســت کــه گونــه ای 

بــه شــمار مــی رود و در گســتره  آالله هــا  از  کمیــاب 
ــا فراوانــی و زیبایــی روییــده و چشــم هــر  ایــن دشــت ب
ــرای  ــر ب ــال های اخی ــد. در س ــذوب می کن ــده را مج بینن
ــه اقداماتــی ترتیــب داده  ــه این گون جلوگیــری از آســیب ب
شــده اســت. گل هــای اشــک مرجــان و اللــه ســرنگون از 
ــا  ــاب کوهســتانی اســت کــه تنه نمونه هــای گل هــای کمی

در چنــد نقطــه از جهــان مشــاهده شــده اســت؛ همچنیــن 
ــت  ــور در دش ــه وف ــز ب ــیر نی ــن و موس ــای گزانگبی گونه ه
تنقــات  و  خشــکبار  می شــود.  یافــت  گلســتان کوه 
محلــی و عســل و انگــور و بــادام و گــردو و بــرگ زردآلــوی 
خوانســار از محصــوالت و ســوغات بی نظیــر و مشــهور ایــن 

شــهر اســت.

خوانسار، شهر الله و عسل

اسراف نکنید
اســام میانــه روی در همــه امــور 
توصیــه  خــود  پیــروان  بــه  را 
اســراف  مخالــف  و  می کنــد 

است. 
خداونــد در آیــه 31 ســوره اعــراف 
ــَرُبوْا َو الَ  ــوْا َواْش ــد: »و کُُل می فرمای
ُتْســرُِفوْا ِإنَّــُه الَ ُیِحبُّ اْلُمْســرِِفیَن«. 
ــد مســرفان  ــه خداون ــد ک ــد و بیاشــامید و اســراف نکنی  بخوری
را دوســت نــدارد. بــر اســاس آموزه هــای دیــن اســام بــر هــر 
ــای  ــت از نعمت ه ــورت درس ــه ص ــت ب ــب اس ــلمانی واج مس
خدوانــد اســتفاده کنــد؛ زیــرا او در برابــر جامعــه مســئول اســت. 
نعمــت انــرژی نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســت. اگرچه کشــور 
ــر  ــا اگ ــار دارد، ام ــای فســیلی در اختی ــی از انرژی ه ــع غن مناب
ایــن منابــع بی پایــان بودنــد، بــاز هــم اســراف در آن جایــز نبــود. 
واژه اســراف بیــش از 23 بــار در آیــات متعــدد قــرآن به اشــکال 
ــه کوتاهــی ــای هرگون ــه معن ــن واژه ب ــه؛ ای ــه کار رفت ــف ب  مختل

زیاده روی، تجاوز از حد اعتدال است.

 آخرین مهلت ثبت نام در مسابقات 

قرآن کریم حوزه علمیه اصفهان
تهذیــب حــوزه علمیــه اصفهــان  مســئول واحــد قــرآن و 
گفــت: 15 دی، آخریــن مهلــت ثبت نــام بــرای شــرکت در 
روحانیــون  طــاب،  قــرآن کریــم  مســابقات  دوره  نهمیــن 
اســت. حجت االســام  اصفهــان  علمیــه  و خانــواده حــوزه 
حســین غزالــی، مســئول واحــد قــرآن و تهذیــب حــوزه 
علمیــه اصفهــان، از برگــزاری نهمیــن دوره مســابقات قــرآن 
ــان  ــه اصفه ــوزه علمی ــواده ح ــون و خان ــاب، روحانی ــم ط کری
در  خواهــران  مســابقات  افــزود:  و  داد  خبــر  بهمن مــاه  در 
 تاریــخ ۷ بهمــن، از ســاعت 8 صبــح و مســابقات بــرادران
چهارشــنبه 13 بهمــن از ســاعت 1۴ برگــزار می شــود. اختتامیــه 
مســابقات نیــز پنجشــنبه 1۴ بهمــن، همزمــان بــا میــاد حضرت 
زینــب)س( و دهــه فجــر انقــاب اســامی برگــزار خواهــد شــد. 
غزالــی ادامــه داد: مســابقات بــرادران در رشــته های حفــظ 
موضوعــی قــرآن و حدیــث، حســن حفــظ جــزء 30 و 10 جــزء 
ــظ کل  ــزء اول و حف ــزء و 20 ج ــظ 10 ج ــم، حف ــرآن کری اول ق
قــرآن کریــم، قرائــت، ترتیــل، ترتیــل تقلیــدی از قطعــات معرفی 
شــده، اذان، تفســیر مقطــع 1، تفســیر مقطــع 2 و 3، دعاخوانــی 
از مناجــات خمــس عشــر و تواشــیح برگــزار می شــود. مســئول 
واحــد قــرآن و تهذیــب حــوزه علمیــه اصفهــان بیــان کــرد: ایــن 
مســابقات بــرای خانــواده طــاب و روحانیــون در رده هــای ســنی 
ــا ۷ ســال برگــزار خواهــد  ــاالی 16 ســال، زیــر 16 ســال و ۴ ت ب
ــاه از  ــا 15 دی م ــد ت ــدان می توانن ــت: عاقه من ــی گف شــد. غزال
ــابقات  ــن مس ــرکت در ای ــرای ش ــایت albayan.ir ب ــق س طری

ــد. ــام کنن ثبت ن

معارف

ترور هم مانع سفر ایرانی ها به ترکیه نشد
دچــار  دیگــر  یک بــار  ترکیــه 
آشــفتگی شــد. ســفارت آمریــکا 
از روز سه شــنبه در الک حفاظتــی 
فرورفتــه؛ نمایندگی هــای ایران در 
حالــت  در  نیــز  ایــن کشــور 
می برنــد؛  ســر  بــه  تعطیلــی 
روســیه تصمیــم گرفتــه در رژیــم 
لغــو روادیــد بــرای اتبــاع ُتــرک، تجدیدنظــر کنــد، وزارت 
خارجــه ایــران هــم اطاعیه هایــی را دربــاره خــودداری از 
ســفرهای غیرضــروری بــه ایــن کشــور صــادر کــرده اســت؛ بــا 
ــم  ــایه ک ــور همس ــه کش ــا ب ــفر ایرانی ه ــا، س ــال ام ــن ح  ای
ــزارش  ــق گ ــه طب ــه دارد. اگرچ ــف ادام ــدون توق ــش و ب و بی
ــن  ــه ای ــای ترکی ــا و توره ــمار پروازه ــی، ش ــای ایران آژانس ه
ــمگیری  ــش چش ــته کاه ــال گذش ــا س ــه ب ــل در مقایس فص
داشــته، امــا تــرور ســفیر روســیه در آنــکارا و التهابــات داخلــی 
ــه  ــن ب ــا را از رفت ــد ایرانی ه ــه بای ــان ک ــور، آن چن ــن کش در ای
 ترکیــه منصــرف نکــرده اســت. قیمــت بلیــت پروازهــا 
و تورهــای ترکیــه نیــز در ایــن چنــد روز تغییــر چندانی نداشــته 
ــای  ــد روزه ــن مقص ــه ای ــد ک ــا می گوین ــد آژانس داره هرچن
ــت  ــر قیم ــش زی ــد و تورهای ــپری می کن ــود را س ــان دِه خ زی
ــط  ــدن رواب ــکرآب ش ــس از ش ــا پ ــود. ایرانی ه ــه می ش عرض
روســیه و ترکیــه، مهم تریــن گردشــگران ایــن کشــور بــه شــمار 
همیشــه  اخیــر  یک ســال  در  آنــکارا  دولــت  می آینــد؛ 
مشــوق هایی را رو کــرده تــا گردشــگران ولخــرج ایرانــی را کــه 
 معمــوال تحــت تأثیــر ناامنی هــای منطقــه ای قــرار نمی گیرنــد

حفظ و حتی رفت وآمدشان را تقویت کند.

 تالش نوه «جو پونتی» 

برای حفظ »ویالی نمازی«
»متیــو لیچیتــرا«، نــوه دختــری »جــو پونتــی«، معمــار »ویــای 
ــت  ــری حفاظ ــاد پیگی ــه مردم نه ــه کمیت ــی ب ــازی« در ایمیل نم
ــرای حفاظــت  ــران، خواســتار کمــک ب از خانه هــای تاریخــی ته
 از میــراث پدربــزرگ خــود شــد. پــس از انتشــار اخبــار خــروج 
از ثبــت ویــای نمــازی اثــر معمــار شــهیر ایتالیایی »جــو پونتی« 
ــرا« ــو لیچیت ــا، »متی ــن بن ــه روی ای ــل 20 طبق ــاخت هت  و س
نــوه دختــری ایــن معمــار ایتالیایــی در ایمیلــی بــه این ســازماِن 
ــراث  ــن می ــت از ای ــرای حفاظ ــک ب ــتار کم ــاد، خواس مردم نه

ارزشــمند معمــاری شــد. 
ــی  ــای تاریخ ــری خانه ه ــه پیگی ــه کمیت ــود ب ــل خ او در ایمی
ــه تهــران ســفر  تهــران اعــام کــرده اســت: »مــن قصــد دارم ب
ــات  ــه را ماق ــی خان ــِب فعل ــما صاح ــک ش ــا کم ــا ب ــم ت  کن
ــه  ــا را ک ــی بن ــیون داخل ــی از دکوراس ــت کم بعض ــم دس و بتوان
 کار پدربــزرگ مــن »جــو پونتــی« اســت، قبــل از تخریــب 

و تبدیل به هتل خریداری کنم.«

اخبار کوتاه

ــع  ــی، صنای ــراث  فرهنگ ــازمان می ــگری س ــاون گردش مع
ــگاه  ــدود 100 اقامت ــاد ح ــت: ایج ــگری گف ــتی و گردش  دس
بوم گــردی در اســتان کرمــان، ایــن اســتان را در مســیر 
اقتصــاد پایــدار و افزایــش درآمدهــای عمومــی قــرار 
اختتامیــه  آئیــن  در  رحمانی موحــد  مرتضــی  می دهــد. 

پنــج  منطقــه  ایرانــی  ســفره  جشــنواره 
ــالروز  ــت س ــا گرامیداش ــان ب ــور در کرم کش
 زلزلــه دلخــراش بــم افــزود: بــم، حافــظ 
ــای  ــن میراث ه ــی از بزرگ تری ــان یک و نگهب
جهانــی کشــور اســت. وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه اســتان کرمــان میزبــان هفتمیــن 
جشــنواره ســفره ایرانــی منطقــه پنــج کشــور 

شــامل اســتان های کرمــان، یــزد و سیســتان و بلوچســتان 
رویدادهــا  از  دنیــا  کشــورهای  ســایر  گفــت:   اســت، 
و مناســبت های ملــی بــه  عنــوان یــک عنصــر سرنوشت ســاز 
اســتفاده می کننــد. بایــد از رهگــذار ایــن جشــنواره ها 
ــرد  ــی ک ــه ســایر مــردم معرف  ظرفیت هــای گردشــگری را ب

ــت. وی  ــوده اس ــق ب ــه موف ــن زمین ــان در ای ــتان کرم و اس
ــاش  ــی ت ــفره ایران ــنواره س ــه در جش ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــا هــر آنچــه اندوختــه مــردم اســت و در ســفره  می شــود ت
خــود می گذارنــد بــه مــردم بــه عنــوان یــک فرهنــگ 
ــان ــتان کرم ــرد: اس ــان ک ــود، خاطرنش ــی ش ــل معرف  اصی
یکــی از پیشــتازترین و موثرتریــن اســتان ها 
ــت.  ــی اس ــنواره های فرهنگ ــزاری جش در برگ
ــان از  ــه کرم ــان اینک ــا بی ــد ب ــی  موح رحمان
ــگری در  ــوزه گردش ــذار ح ــای تاثیرگ کانون ه
کشــور اســت، گفــت: قابلیتــی کــه مــا از حوزه 
ــتیم، در  ــر داش ــان در نظ ــگری در کرم گردش
بوم گــردی  اقامتگاه هــای  ایجــاد  قامــت 
تجلــی پیــدا کــرده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان 
ــق  ــیار موف ــردی بس ــای بوم گ ــاد اقامتگاه ه ــان در ایج کرم
ــردی در  ــگاه بوم گ ــدود 100 اقامت ــاد ح ــزود: ایج ــوده، اف ب
ــدار  ــاد پای ــیر اقتص ــتان را در مس ــن اس ــان، ای ــتان کرم  اس

و افزایش درآمدهای عمومی قرار می دهد. میراث

بهســازی بخشــی از مســجد امــام منجــر بــه کشــف 
یــک تونــل طــاق چشــمه ای باســتانی در زیــر 
ــه  ــخ را ب ــد از تاری ــه پنجــره ای جدی مســجد شــد ک

ــود.  ــان گش روی اصفه
ــر دل زمیــن اصفهــان  اینکــه از هــر زخمــه کلنــگ ب

موضوعــی  برمــی آورد،  ســر  گنجــی 
بــر  ایــن روزهــا دیگــر  اســت کــه 
کســی پوشــیده نیســت؛ نمونه هــای 
جهان نمــا  پایه هــای کاخ  آن کشــف 
متــرو،  تونــل  ســاخت  هنــگام 
نشــانه های  از  بیشــمار  گنج هــای 
زندگــی هــزاران ســال پیــش در مســیر 

ســاخت میــدان امــام علــی)ع( و ... اســت. 
روز جمعــه زمانــی کــه کارگــران مســجد امــام در پــی 
ــتان  ــای شبس ــتن موزائیک ه ــرداری و برداش خاکب
ــی  ــان یک ــد، ناگه ــی بودن ــل نم زدگ ــه دلی مســجد ب
 از کارگــران بــه فضایــی خالــی ســقوط می کنــد 

و ایــن کاوش پــرده از راز وجــود یــک تونــل زیرزمینی 
در زیر مســجد امــام خمینــی)ره( برمی دارد. 

میــراث  کل  اداره  باستان شــناس  علمدارعلیــان، 
ــب  ــن مطل ــد ای ــا تایی ــان، ب ــی اســتان اصفه فرهنگ
اظهــار داشــت: احتمــاالت مختلفــی دربــاره کاربــری 
ایــن تونــل وجــود دارد؛ ایــن تونــل 
ــود  ــا خ ــط ب ــاختاری مرتب ــد س می توان
انســانی  تونــل  یــا  آبــراه،  مســجد، 
ــه  ــم ک ــن می گوی ــا یقی ــا ب ــد؛ ام باش
ناکــش  بــا  متناســب  آن   ســاختار 

نیست.
زیــادی  بخش هــای  هم اکنــون   
بــه  بخشــی  در  و  ریــزش  دلیــل  بــه  تونــل  از 
دلیــل انباشــت فاضــاب مســدود شــده اســت 
ــای  ــده و فض ــام نش ــه  انج ــه تخلی ــی ک ــا زمان و ت
ــی  ــچ احتمال ــود، هی ــا نش ــی مهی ــد کارشناس  بازدی

را نمی تــوان تاییــد یا تکذیب کرد.

کشف یک تونل در مسجد امام اصفهانایجاد حدود 100 اقامتگاه بوم گردی در استان کرمان

حتما بخوانید!
ترور هم مانع سفر ایرانی ها به ترکیه نشد

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم بتول داودی فرزند علی با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد  که سند مالکیت دو دانگ مشاع 

از ششدانگ پاک 20۴2۷ فرعی از 15190 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  که در صفحه 25۷ دفتر 129 و 

بشماره ثبت 22128 و به شماره چاپی مسلسل ۴۷۷229   بنام نامبرده صادر گردیده سپس بموجب اسناد رهنی 

شماره 16191 مورخه 9۴/1/25 دفتر 10۴8 تهران و 16190 مورخه 9۴/1/25 دفتر 10۴8 تهران در رهن شرکت تهیه 

و توزیع قطعات لوازم یدکی ایران خودرو قرار گرفته و معامله دیگری انجام نشده بعلت جابجایی مفقود شده و 

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

شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت 

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

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

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

به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 29۷92/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم بتول داودی فرزند علی با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد  که سند مالکیت دو دانگ مشاع از 

ششدانگ پاک 20۴25 فرعی از 15190 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  که در صفحه 230 دفتر 129 و بشماره 

ثبت 22120 و به شماره چاپی مسلسل ۴۷۷218   بنام نامبرده صادر گردیده سپس بموجب اسناد رهنی شماره 

9221۴ مورخه 82/12/۷  دفتر 3۴ در رهن بانک مسکن  و بموجب سند شماره 185363 مورخه 80/10/18  دفتر 

39 در رهن شرکت تهیه و توزیع قطعات لوازم یدکی ایران خودرو قرار گرفته و معامله دیگری انجام نشده بعلت 

جابجایی مفقود شده و درخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون 

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

وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 

کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 

مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 29۷93/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای مهدی صمدیه لباف فرزند محمد  با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد  که سند مالکیت چهار 

دانگ مشاع از ششدانگ پاک 20۴25 فرعی از 15190 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  که در صفحه 22۷ 

دفتر 129 و بشماره ثبت 22119 و به شماره چاپی مسلسل ۴۷۷21۷   بنام نامبرده صادر گردیده سپس بموجب 

اسناد رهنی شماره 9221۴ مورخه ۷3/12/2  دفتر 3۴ در رهن بانک مسکن  و بموجب سند شماره 185363 مورخه 

80/10/18  دفتر 309 در رهن شرکت تهیه و توزیع قطعات لوازم یدکی ایران خودرو قرار گرفته و معامله دیگری انجام 

نشده بعلت جابجایی مفقود شده و درخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین 

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

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

خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه 

کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 29۷93/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای مهدی صمدیه لباف فرزند محمد  با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد  که سند مالکیت چهار 

دانگ مشاع از ششدانگ پاک 20۴2۷ فرعی از 15190 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  که در صفحه 25۴ 

دفتر 129 و بشماره ثبت 2212۷ و به شماره چاپی مسلسل ۴۷۷219   بنام نامبرده صادر گردیده سپس بموجب 

اسناد رهنی شماره 16191 مورخه 9۴/1/25 دفتر 10۴8 تهران و 16190 مورخه 9۴/1/25 دفتر 10۴8 تهران در رهن 

شرکت تهیه و توزیع قطعات لوازم یدکی ایران خودرو قرار گرفته و معامله دیگری انجام نشده بعلت جابجایی مفقود 

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

می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت 

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

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

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

به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 29۷92/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
در  دادگاه  این  از  به کاسه ۴93۴/95  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره ۷85  امجدی  فهیمه  خانم 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرنگیس درمیانی طباطبایی  بشناسنامه 1091 

در تاریخ 92/8/8  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حمید 

رضا امجدی – ش ش ۷56 – فرزند  2- فهیمه امجدی – ش ش ۷85 – فرزند  3- تهمینه  امجدی – ش ش 

۷6 – فرزند 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 : 28932/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اردشیر مجمع دارای شناسنامه شماره 252 به شرح دادخواست به کاسه ۴911/95 ح 10  از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم کفایت جانه  بشناسنامه 3 در تاریخ 

95/9/2   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- اردشیر مجمع – 

ش ش 252 – همسر  2- ندا مجمع – ش ش 6۴5 – دختر  3- نگار مجمع – ش ش 2۷63 – دختر  ۴- پگاه 

مجمع – ش ش ۴۴53 – 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 : 28925/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه زارعی دارای شناسنامه شماره 932 به شرح دادخواست به کاسه ۴8۷6/95 ح 10  از این شورا در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قاسم زارعی خیادانی  بشناسنامه 935 در تاریخ 

92/12/18    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به زوجه- مادر- 

پدر- دو دختر- یک پسر 1- فاطمه زارعی خیادانی – ش ش 932 – زوجه  2- عفت زارعی خیادانی – ش ش 10 

– مادر  3- حسین زارعی خیادانی – ش ش 10 – پدر  ۴- راضیه زارعی خیادانی – ش ش 12۷156۴823 – دختر 

5- وجیهه زارعی خیادانی – ش ش 12۷1099268 – دختر 6- مصطفی زارعی خیادانی – ش ش 12۷3۷8۴553 

– پسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید 

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

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 28903/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهدی صدری دارای شناسنامه شماره 1168 به شرح دادخواست به کاسه ۴8۴1/95 ح 10  از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباسعلی صدری  بشناسنامه 10 در تاریخ 

95/8/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و همسر  

1- مهدی صدری – ش ش 1168 2- مجید صدری – ش ش 2۷31  3- صدیقه صدر الدین کرمی – ش ش 

۴۷۷   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 : 288۷5/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سعید اسمعیلی نهوجی  دارای شناسنامه شماره 369۷ به شرح دادخواست به کاسه ۴955/95  از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب اله اسمعیلی نهوجی    بشناسنامه 10 

در تاریخ 95/8/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و 1 

دختر و 2 پسر 1- سعید اسمعیلی نهوجی  - ش 369۷ – فرزند پسر 2- علیرضا اسمعیلی نهوجی  - ش ۷513۴ 

– فرزند پسر  3- زهره اسمعیلی نهوجی  - ش 5051 – فرزند دختر  ۴- نرگس جمالوئی - ش 291۴ – همسر 

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

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

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 28892/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم بیگم محمدی  دارای شناسنامه شماره 690 به شرح دادخواست به کاسه ۴980/95  از این دادگاه در خواست 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قاسمعلی محمدی  بشناسنامه 690 در تاریخ 95/8/5 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و 2 دختر و 3 پسر 

1- علی اکبر محمدی    - ش 5865۴ – فرزند پسر 2- علی محمدی    - ش 5۷19۴ – فرزند پسر  3- بیگم 

محمدی    - ش 3 – فرزند دختر  ۴- مهری محمدی  - ش 1۴۷9 – فرزند دختر 5- حمید رضا  محمدی    - ش 

1002 – فرزند پسر 6- قاسمعلی محمدی- ش 690-  همسر متوفی  و ال غیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

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

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

شماره : 28861/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فخر السادات میرجهانی دارای شناسنامه شماره 2۴2۷ به شرح دادخواست به کاسه ۴983/95  از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید رمضان میرجهانی  بشناسنامه 

۷5 در تاریخ 95/۷/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و 

1 دختر و 6 پسر 1- ایران عبد یزدان    - ش ۴662۴ – همسر متوفی 2- سید حسین میرجهانی    - ش 231 – 

فرزند پسر  3- سید حسن میرجهانی    - ش 98 – فرزند پسر  ۴- سید مجید میرجهانی    - ش 352 – فرزند 

پسر  5- سید سعید میرجهانی    - ش ۴8۴ – فرزند پسر  6- سید محمد میرجهانی    - ش 162۴ – فرزند پسر 

۷- فخر السادات میرجهانی    - ش 2۴2۷ – فرزند دختر  8- سید عباس میرجهانی    - ش 92361 – 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 : 28862/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای وحید ضرابی دارای شناسنامه شماره ۴60 به شرح دادخواست به کاسه ۴9۴8/95  از این دادگاه در خواست 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد ضرابی  بشناسنامه 306 در تاریخ 95/۷/13 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و 2 پسر 1- سکینه 

شعاع    - ش 365 – زوجه 2- حمید ضرابی    - ش 531009 – فرزند پسر  3- وحید ضرابی - ش ۴60 – 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 : 28863/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مهری کوچکی دارای شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به کاسه ۴982/95  از این دادگاه در خواست 

تاریخ  ناظمی هرندی  بشناسنامه 3۷ در  گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا 

95/8/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و پدر و مادر 

و یک دختر و یک پسر 1- مهری کوچکی  هرندی- ش 20 – همسر متوفی 2- مهسا ناظمی هرندی    - ملی 

12۷2069559 – فرزند دختر  3- محمد رضا ناظمی هرندی – ش ملی 12۷3۷62۴95 – فرزند پسر ۴- قاسم 

ناظمی هرندی - ش 83۴ – پدر  متوفی 5- عصمت نظام زاده اژیه – ش ۷۷5- 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 : 28886/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای داود خدا پرست دارای شناسنامه شماره 12۷0036351 به شرح دادخواست به کاسه ۴96۴/95  از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کشور رحیمی  بشناسنامه 36 در تاریخ 

95/۷/۷ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و پدر و سه 

دختر و سه پسر 1- محمد خدا پرست - ش 63۴ – فرزند پسر 2- داود خدا پرست – ش ملی 12۷0036351 – 

فرزند پسر 3-علی خدا پرست – ش ملی 12۷0۷16360 – فرزند پسر ۴- فریبا خدا پرست - ش 1111 – فرزند 

دختر 5- فاطمه  خدا پرست - ش 230۴ – فرزند دختر 6- معصومه خدا پرست - ش 9266۴ – فرزند دختر 

۷- سهراب خدا پرست - ش ۴ – همسر 8- یوسف رحیمی- ش ۴92 – پدر 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 : 28885/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مجید      نام خانوادگی: رضایی  نام پدر: علی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:مجید  نام خانوادگی:حبیبی دره ساری  نام پدر : محمد  شغل : مبل فروش    نشانی 

محل اقامت: اصفهان – خورزوق شهرک سیمرغ – کوی استاد شهریار – کوی مرجان – مرجان غربی پ 28 محکوم 

به:به موجب رای شماره 955 تاریخ95/6/15 حوزه 12 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 

است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 2000000 ریال بابت چک شماره 301۴8۴ و پرداخت مبلغ 800000 

ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک مورخ 93/2/30 لغایت تاریخ 

اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق االجرا.ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 

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

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

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

کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره292۴3/ م الف دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:انتقال سند به طرفیت قادر  باقری    دادخواستی مبنی  در خصوص پرونده کاسه ۷92/95 خواهان فرهاد 

اسماعیلی –محمد علی ریگی الذر   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ 95/11/5ساعت 5 

عصر  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آئین 

دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 

شیخ صدوق -چهارراه وکا مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 2930۷/م الف مدیر دفتر شعبه 39 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مرتضی       نام خانوادگی: محمدی   نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 

اقامت: اصفهان – خ زینبیه – دارک کوی طاب –  نام خانوادگی: کریمی نشانی محل  نام:اصغر    له:  محکوم 

پ22محکوم به:به موجب رای شماره 652 تاریخ95/6/20 حوزه 2۴ شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 

پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ چکها ۴38۴۷6 مورخ 89/8/21  ، ۴38۴۷8 مورخ 89/9/25 ، ۴38۴5۴ 

مورخ 89/9/11 ، ۴۴8۴55 مورخ 89/9/1۴ ، ۴38۴56 مورخ 89/9/18 و 92۷630 مورخ 89/10/10 و همچنین 

پرداخت چهار میلیون و هفتصد و پنج هزار ریال در حق خواهان و همچنین نیم عشر اجرا در حق صندوق دولت. 

ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده 

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

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

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

شماره292۴0/ م الف دفتر شعبه 2۴ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: آقای منصور      نام خانوادگی: امینی نام پدر: اصغر   نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:آقای علی   نام خانوادگی: هنری فرد با وکالت خانم نفیسه مستقل نام پدر: 

مجتبی  نشانی محل اقامت: خیابان شیخ صدوق شمالی خ شیخ مفید تقاطع اول ساختمان 1۴ طبقه دوم دفتر 

کتیبه محکوم به:به موجب رای شماره 39۷ تاریخ95/3/۴ حوزه 13 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 

مبلغ 1/105/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

سر رسید چک )89/10/20(لغایت زمان اجرای حکم و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای احکام به مبلغ ششصد 

هزار ریال و پرداخت نیم عشر حق االجرا. ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 

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

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

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

ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره28۷86/ م الف دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1- لطفعلی 2- کوروش       نام خانوادگی: 1- ما احمدی دهقی 2- معصومی  

نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمد رضا    نام خانوادگی: صدری کرمی نام پدر: 

محمود نشانی محل اقامت: اصفهان – آتشگاه – خ بهشت گلخانه اصفهان پامچال به موجب رای شماره 332 

تاریخ95/3/31 حوزه 25 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 

بابت هزینه  ریال  و 2/285/000  بابت اصل خواسته  ریال  به پرداخت مبلغ 150/000/000  به:محکومیت خواندگان 

دادرسی و هم چنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/2/18 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر 

اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران بر عهده اجرای احکام و پرداخت نیم عشر اجرائی.

ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  اباغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  همین که  احکام:  اجرای  قانون   3۴ ماده 

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

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

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

نماید.

شماره293۴9/ م الف دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
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امام علی ؟ع؟ می فرمایند:

ّرِ َتِبن َعنُهم؛
َ

قاِرن َاهَل الَخیِر َتُکن ِمنُهم َو باِین َاهَل الّش

با خوبان معاشرت کن تا از آنان باشی و از بدان دورى کن 

تا از آنان نباشی.

نهج البالغه، نامه 31

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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مشاغل كاذب، حقوق شهروندی

هر جوا�� ت�ش مى كند تا كاری پيدا كند تا 

از رهگذر آن هم گذاران معاش كرده باشد 

و هم برای اطرافيان و جامعه اش سودبخش 

به نظر برسد. از سوی ديگر، روش معيشت 

و نوع شغل شهروندان در سيمای شهر تأث�� 

ا�� مى گذارد. تعميق روزانه ركود عده  ب��

بسياری را به كارها�� كاذب واداشته است و 

دستفرو¤£ از جمله اين كارهاست. دستفروش 

از هر مح¨ برای فروش محصولش استفاده 

و و چهارراه و ايستگاه اتوبوس  مى كند، م�¬

و كنار پياده روها برای او فر®¬ ندارد و به 

همه به چشم محل كسب نگاه مى كند.اين 

شهروندان، مطالبه حقوق شهرونديشان 

چندان پيچيده نيست و نيازی هم به رونما�� 

از منشور ندارند. آن ها برای مفيد بودن ت�ش 

مى كنند، برای خ�� رساندن به خود و خانواده 

و جامعه شان مى دوند و دغدغه روزی ح�ل 

دارند. اگر زمينه استفاده از استعدادهای اين 

جوانان فراهم شود و بازار كسب و كار رونق 

پيدا كند، هيچ كدام از اين افراد روز خود را 

بر ¼ چهارراه ها به شب نمى رسانند. / مهر

حوادثسالمت 

درمان سریع تب و لرز

بــه  ابتــا  اثــر  بــر  تــب 
مختـلفـــی   بیـماری هـــای 
جملـــه  از  مـی دهـــد  رخ 
آنفلوآنــزا  و   ســرماخوردگی 
بــروز  باعــث  می توانــد  و 
حاالتــی چــون تعریــق زیــاد 
ــی ــوع، بی حال ــرگیجه، ته  س

حــاد کمــا  مــوارد  در  و  بــدن  آب  دادن  دســت   از 
و بیهوشی شود.

ــایی  ــت آن شناس ــد عل ــدا بای ــب ابت ــان ت ــرای درم  ب
ــس  ــا پ ــود؛ ام ــه ش ــص مراجع ــک متخص ــه پزش و ب
ــرای  ــی ب ــای خانگ ــوان از راهکاره ــخیص می ت از تش

ــرد: ــتفاده ک ــاری اس ــر بیم ــود زودت بهب
باعــث  می توانــد  فــراوان  آب  و  مایعــات  مصــرف 
 کاهــش تــب و بهبــودی ســریع بیمــاری در افــراد شــود

و به تنظیم الکترولیت بدن کمک کند. 
ــد  ــز می توان ــک نی پوشــیدن لباس هــای راحتــی و خن
ــد.  ــرد بیمــار کمــک کن ــدن در ف ــه کاهــش دمــای ب ب
کتــان  پنبــه،  جنــس  از  لباس هــای   کارشناســان 

و ابریشــم را در این زمان توصیه می کنند.
مناســب بــودن دمــای اتــاق و خنــک بــودن اتــاق بیمار 
ــی  ــاس گرگرفتگ ــش احس ــث کاه ــد باع ــم می توان  ه

و تعریق بدن بیمار شود.
اســتفاده از پاشــویه یــا قــرار دادن یــک حولــه نمــدار 
روی پیشــانی فــرد بــه شــرط مبتــا نبــودن بیمــار  بــه 
ــب  ــد باعــث ســرعت در کاهــش ت ســینوزیت می توان

شــود.
 اســتحمام بــا آب گــرم بــه مــدت 5 تــا 10 دقیقــه هــم 
ــی و کاهــش  ــاز شــدن عــروق خون ــد باعــث ب می توان

تــب در بیمــار شــود.
اســتفاده از دوزهــای مشــخص تب بــر و داروهــای 
ــان مشــکل  ــز در درم مســکن تحــت نظــر پزشــک نی

ــر اســت. موث
از  نشــدن  بلنــد  و  اســتراحت  و  خــواب کافــی   
تختخــواب هــم می توانــد باعــث ســامت فــرد شــود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

انتقام منشی اخراجی از رئیس خود
مصطفــی نــوروزی، رئیــس پلیــس فتــای فرماندهی 
ــع  ــروز در جم ــح دی ــزی صب ــتان مرک ــی اس انتظام
ــی از  ــکایت یک ــی ش ــرد: در پ ــار ک ــگاران اظه خبرن
شــهروندان اراکــی مبنــی بــر دسترســی غیرمجــاز بــه 
داده هــای سیســتمی یــک شــرکت صنعتــی در اراک 
موضــوع در دســتور کار کارشناســان ایــن پلیــس قرار 

گرفــت.
ــات  ــاز تحقیق ــا آغ ــزود: ب ــی اف ــام انتظام ــن مق ای
ــی  ــخص ناشناس ــد ش ــخص ش ــس، مش ــه پلی اولی
بــا دســتکاری داده هــای سیســتمی شــرکت صنعتــی 
باعــث بــروز خســارت مالــی بــه شــرکت شــده 

ــت. اس
وی بــا اشــاره بــه عملیــات شناســایی و دســتگیری 
عامــل ایجــاد اختــال در داده هــای سیســتمی ایــن 
ــا آغــاز تحقیقــات  ــح کــرد: ب شــرکت صنعتــی تصری
تخصصــی کارشناســان پلیــس فتــا، متهم که منشــی 
ــایی  ــود، شناس ــی ب ــرکت صنعت ــن ش ــی ای  اخراج
و دســتگیر شــد و در رونــد بازجویی هــا اعتــراف کــرد 
کــه بــا توجــه بــه اطاعاتــی کــه در دســت داشــته بــه 
قصــد انتقام جویــی اقــدام بــه اختــال در داده هــای 

سیســتمی شــرکت کــرده اســت.
ــکیل  ــس از تش ــم پ ــه مته ــان اینک ــا بی ــوروزی ب ن
پرونــده بــه مراجع قضایــی معرفی شــد از کارفرمایان 
ــه سوء اســتفاده  ــری از هرگون ــرای جلوگی خواســت ب
ــی  ــا جابه جای ــان ی ــر کارکن ــس از تغیی ــی پ  احتمال
بــرای تغییــر نــام کاربــری و گذرواژه هــای در اختیــار 
ــای  ــس فت ــس پلی ــد. رئی ــدام کنن ــراد اق ــن اف ای
اســتان اظهــار کــرد: بــه موجــب مــاده )10( از مبحــث 
ــا سیســتم های  ــا ی ــب و اخــال در داده ه دوم تخری
ــاز  ــور غیرمج ــه ط ــس ب ــی هرک ــه ای و مخابرات رایان
ــا انجــام اعمالــی از قبیــل مخفــی کــردن داده  هــا،  ب
مانــع  داده  هــا  رمزنــگاری  یــا  گــذرواژه  تغییــر 
یــا  داده هــا  بــه  مجــاز  اشــخاص  دسترســی  از 
سیســتم های رایانــه ای یــا مخابراتــی شــود، بــه 
حبــس از نــود و یــک روز تــا یــک ســال یــا جــزای 
نقــدی از 5 تــا 20 میلیــون ریــال یــا هــر دو مجــازات 

ــا ــد. رکن ــد ش ــوم خواه محک

ـــمـــاره 327 ســـــال دوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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اختــراع یــک پــچ هوشــمند توســط دانشــمندان کــره جنوبــی 
گام مهمــی بــرای راحــت کــردن زندگــی مبتایــان بــه بیماری 

ــت. قند اس
ــه  ــدوام ک ــارت م ــرل و نظ ــای کنت ــه ج ــی ب ــاران دیابت  بیم
ــن پچ هــای  ــا ای ــاک و مشــکل آفرین اســت، ب معمــوال دردن
 شــفاف می تواننــد بــه ســادگی میــزان قنــد را کنتــرل 
و انســولین مــورد نیــاز را در هــر موقعیــت و بــه هــر میزانــی 

تزریــق کننــد.
اســتاد دانشــگاه ملــی ســئول و ســازنده ایــن پــچ می گویــد: 
»بیمــار دیابتــی بــه اندازه گیــری و تزریــق انســولین جلــوی 
دیگــران تمایلــی نــدارد و همیــن کنتــرل و مدیریــت بیمــاری 

ــر روزه  ــچ کار ه ــن پ ــا ای ــد. ب ــوار می کن ــا دش ــرای آن ه را ب
ــاوری  ــن فن ــه انجــام می شــود. ای بیمــار، فقــط هــر دو هفت

راهــی بــدون درد بــرای مدیریــت بیمــاری اســت.«
ــات را از  ــدد، اطاع ــگرهای متع ــا حس ــفاف ب ــچ ش ــن پ ای
عــرق بــدن بیمــار دریافــت و بــه اپلیکیشــن تلفــن هوشــمند 
ــا تحلیــل داده هــا تشــخیص  می فرســتد. اگــر اپلیکیشــن ب
ــیار  ــوزن های بس ــت، س ــولین اس ــق انس ــع تزری ــد موق ده
ریــز بــدون درد پــچ، انســولین را بــه خــون تزریــق می کننــد.

انبــوه آن  ســازندگان دربــاره مراحــل ســاخت و تولیــد 
ــد پــس از تثبیــت پیشــرفت های فنــی و مقدمــات  می گوین
الزم بــرای تولیــد انبــوه، ایــن پچ هــا بــه بــازار مصــرف عرضــه 

می شــوند. 
ــاری  ــرای تج ــزود: »ب ــه اف ــئول در ادام ــگاه س ــتاد دانش اس
 کــردن پچ هــا، بایــد کارخانــه و خــط تولیــد آن طراحــی 

و ساخته شود. برای گرفتن مجوز باید اقدام کنیم. 
 بــه عــاوه، پــچ بایــد مرحلــه آزمایــش روی حیوانــات 
و بررســی آثــار بالینــی را بگذرانــد. فکــر می کنــم همــه ایــن 

مراحــل پنــج ســال طــول می کشــد.«
بنــا بــر آمــار ســازمان جهانــی بهداشــت، ۴22 میلیــون نفــر در 
دنیــا بــه بیمــاری قنــد مبتــا هســتند و ســاالنه یــک و نیــم 
میلیــون نفــر جــان خــود را بــه دالیــل مرتبــط بــا ایــن بیماری 

ــد. از دســت می دهن

 پچ هوشمند 

برای کنترل قند  خون و تزریق انسولین

 کارشــناس کنتــرل کیفــی آزمایشــگاه معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه همــدان گفت:
نان های بسیار برشته عامل سرطان و تهدیدکننده سامت هستند.

ــد  ــل آمی ــه آکری ــان اینک ــا بی ــی ب ــدس آذر یعقوب ــای وطــن، مهن ــزارش کیمی ــه گ ب
ــک  ــاده کوچ ــن م ــت: ای ــت، گف ــو اس ــد و بی ب ــوری، جام ــفیدرنگ، بل ــاده ای س م
ــدن را در  ــه طــور غیرفعــال  منتشــر شــود و همــه بافت هــای ب ــدن ب ــد در ب می توان

ــد. ــرار ده ــد ق ــل آمی ــرطان زایی آکری ــرض س مع
وی بــا اشــاره بــه چگونگــی تشــکیل آکریــل آمیــد اظهــار کــرد: ایــن مــاده بــر اثــر 
ترکیــب اســید آمینــه آســپاراژین بــا یــک مــاده قنــدی در مــواد غذایــی مثــل گلوکــز 

ــد. ــه وجــود می آی ــوز ب ــا فروکت ی
مهنــدس یعقوبــی افــزود: آکریــل آمیــد در مقادیــر نســبتا زیــاد در غذاهــای 
غنــی از کربوهیــدرات ماننــد چیپــس و خــال ســیب زمینی سرخ شــده، نــان 
ــاال )بیــش از 120 درجــه  برشــته، ته دیــگ و محصــوالت غــات در درجــه حــرارت ب
ســانتیگراد( کــه پختــه یــا ســرخ می شــوند، بــه وجــود می آیــد. همچنیــن اســتفاده 

ــد می شــود. ــل آمی ــا اکری ــه ب ــث مواجه ــی باع ــب توجه ــور جال ــه ط از ســیگار ب
ــوه ای شــدن  ــد و قه ــل آمی ــن تشــکیل اکری ــه رابطــه مســتقیم بی ــا اشــاره ب وی ب
ــی، مدت زمــان و درجــه حــرارت  در حیــن پخــت گفــت: هرچــه ســطح مــاده غذای
ــد می شــود. ــد بیشــتری تولی ــل آمی ــدار آکری پخــت بیشــتری داشــته باشــد، مق
ــردن ــه ســرخ ک ــی از جمل ــی آزمایشــگاه، روش هــای پختن ــرل کیف  کارشــناس کنت

ــار  ــد برشــمرد و اظه ــل آمی ــه وجــود آمــدن آکری ــت ب ــاب کــردن را عل برشــته و کب
ــد تشــکیل  ــل آمی ــر آکری ــو کمت ــواع پخــت، جوشــیدن و مایکرووی کــرد: در بیــن ان

می شــود.
مهنــدس یعقوبــی بــه جــذب آســان و توزیــع آکریــل آمیــد از طریــق جریــان خــون 
ــاده شــیمیایی موجــب مســمومیت  ــن م ــت: ای ــرد و گف ــدن اشــاره ک در سراســر ب

ــود. ــرطان زایی می ش ــت س ــی و درنهای ــتم عصب سیس

ــتفاده از  ــا اس ــی ی ــازی غذای ــف آماده س ــل مختل ــرارت در مراح ــردن ح ــم ک وی،ک
ــا ســرکه  حــرارت غیرمســتقیم در پخــت، قــراردادن ســیب زمینی در آب، آب لیمــو ی
قبــل از ســرخ کــردن و جلوگیــری از قهــوه ای شــدن مــواد هنــگام پخــت را از راه هــای 

کاهــش آکریــل آمیــد برشــمرد.
 کارشــناس کنتــرل کیفــی آزمایشــگاه بــه منظــور پیشــگیری از بیماری هــای ناشــی 
از آکریــل آمیــد رعایــت نــکات زیــر را ضــروری برشــمرد: از خریــد نان هــای خیلــی 
برشته شــده خــودداری و آن هایــی را کــه رنــگ روشــن داشــته و در اصطــاح 
ــه  ــزا ب ــیه پیت ــته حاش ــان برش ــرف ن ــد؛ از مص ــاب کنی ــتند، انتخ ــده هس برشته نش
ــرای  ــد؛ ب ــیه آن را دور بیندازی ــدن حاش ــته ش ــورت برش ــد و در ص ــدت بپرهیزی ش
پختــن کیــک و پیتــزا در ســینی فــر از کاغــذ مخصــوص اســتفاده کنیــد؛ بــرای خریــد 
نــان ســوخاری آن هایــی را کــه رنــگ روشــن دارنــد، انتخــاب و از مصــرف بیســکویت 
ــه  ــرای تهی ــدو ب ــا ســوخته اســت، بپرهیزی ــن آن ه ــه ســطح زیری ــی ک و کلوچه های

ــت نیوز ــد. بهداش ــتفاده نکنی ــیب زمینی اس ــان و س ــگ از ن ته دی

کارشناس کنترل کیفی آزمایشگاه معاونت غذا و داروی دانشگاه همدان:

از خرید نان های برشته بپرهیزید

ــدا  ــوع ص ــه ن ــبت ب ــتر نس ــت بیش ــرای دق ــرد ب ــک ف ــق تحری ــیقی از طری  موس
ریتــم، ملــودی، آهنــگ، جهــت صــدا و... در افزایــش حافظــه و تمرکــز مؤثــر اســت؛ 
ــاط  ــیقی در ارتب ــا موس ــی ب ــه نوع ــه ب ــی ک ــب دانش آموزان ــل اغل ــن دلی ــه همی ب

ــد. ــل می کنن ــر عم ــگاه موفق ت ــه و دانش ــتند، در مدرس هس
ــود  ــت ش ــیقی تقوی ــق موس ــد از طری ــه می توان ــه حافظ ــده ک ــت ش ــروزه ثاب  ام
ــد  ــیقایی بوده ان ــای موس ــوزش و بازی ه ــرض آم ــی در مع ــه از کودک ــرادی ک  و اف
حافظــه بســیار بهتــری دارنــد. ریتــم، ملــودی،  هارمونــی و... جــزو عواملــی هســتند 
کــه موجــب تقویــت حافظــه می شــوند. در آزمایشــی کــه در دانشــگاه هنگ کنــگ  
ــدرت  ــا 15  ســال از لحــاظ ق ــن ســنین ۶ ت ــده ارکســتر بی انجــام شــد، ۴5  نوازن

حافظــه و بــه  خاطــر  ســپردن کلمــات، مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
هم سن و  ســاالن  بــه  نســبت  نوازنــده  دریافتنــد کــه کــودکان  پژوهشــگران 
غیرنوازنــده خــود بــه  مراتــب کلمــات بیشــتری را حفــظ می کننــد. پــس از 
ــه حافظــه  ــه و مشــخص شــد ک ــروه گرفت ــن گ ــری از ای ــش دیگ یک ســال آزمای
کودکانــی کــه هنــوز نوازنــده ارکســتر هســتند نســبت بــه ســال گذشــته توانمند تــر 
ــده اند ، در  ــدا ش ــتر ج ــه از ارکس ــانی ک ــه کس ــه حافظ ــی  ک ــت؛ در حال ــده اس ش
همــان ســطح باقــی مانــده اســت. همچنیــن موســیقی کمــک بــه درک و انتقــال 
ــی اســت. ــت در زندگ ــم موفقی ــه از ارکان مه ــد ک ــراد می کن ــه اف ــم ب ــر مفاهی بهت

ــی  ــرده و حت ــل ک ــس عم ــور عک ــه  ط ــیقی ها ب ــی موس ــفانه بعض ــد متأس هرچن
هماننــد  نامناســب  موســیقی های  از  اســتفاده  می شــوند.  بیمــاری  باعــث 

ــت. ــدن اس ــه ب ــر ب ــردن زه وارد ک
 دانشــمندان در ایــن زمینــه، آزمایشــی را روی تعــدادی از گیاهــان انجــام دادنــد. 
تعــدادی گیــاه از یــک نــوع و در شــرایط آب و هوایــی یکســان، بــه 2 گــروه تقســیم 
شــدند. بــرای گروهــی از آن هــا، موســیقی راک را بــا صــدای بلنــد پخــش کردنــد 
ــدند  ــک ش ــز خش ــدادی نی ــد و تع ــان پژمردن ــی گیاه ــس از مدت ــه پ ــد ک  و دیدن

ــد و شــاهد  ــم پخــش کردن ــروه دوم، موســیقی کاســیک مای ــان گ ــرای گیاه و ب
ــد. ــا بودن ــریع تر آن ه ــد س رش

ــک داروی شــفابخش  ــد ی ــه همانن ــدی اســت ک موســیقی، عنصــر بســیار قدرتمن
ــوید.  ــز بش ــاد نی ــه آن معت ــما ب ــت ش ــن اس ــی ممک ــد و حت ــل می کن عم

دیویــد تیــم، نویســنده کتــاب »راز تاثیر گــذاری موســیقی« در مقدمــه کتــاب خــود 
ــوع  ــیقی رب الن ــع موس ــت. در واق ــان اس ــک زب ــش از ی ــیقی بی ــد: موس می نویس
ــه   ــرا ب ــه فــرد اســت؛ زی زبان هاســت. موســیقی در میــان تمــام هنر هــا منحصــر ب
ــه  ــما ب ــر ش ــذارد. اگ ــر می گ ــراد اث ــیاری اف ــطح هوش ــه ای روی س ــور قدرتمندان ط
شــیوه  ای درســت موســیقی را وارد زندگــی خــود کنیــد، می توانیــد تــا ســالیان ســال 
ــد؛ امــا فرامــوش نکنیــد  ــان بهــره بگیری ــرات مثبــت آن روی خــود و فرزندانت از اث
ــت  ــادر اس ــذارد ، ق ــوب بگ ــرات خ ــد تاثی ــیقی می توان ــه موس ــدازه ک ــان ان ــه هم ب

ــد. ــز باش ــش نی زیان بخ

تاثیر موسیقی بر افزایش حافظه و تمرکز


