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ــا جنــگ نــرم بــه  ــا نگاهــی بــه  شــیوه های مقابلــه ب ب
کــردن  اجرایــی  الزمــه  کــه  می رســیم  نتیجــه  ایــن 
و  امکانــات  و  اقتــدار  و  قــدرت  آن هــا،  از  بســیاری 
ابــزار دولتــی اســت. مقابلــه بــه مثــل و به کارگیــری 
ابزارهــای مشــابه دشــمن، حضــور در فضــای مجــازی 
گســترش نیکی هــا در مقابــل ولنــگاری  بــرای مقابلــه، 
یــک  بــه  مقابلــه،  راهکارهــای  اغلــب  و  فرهنگــی 

کارآمــد نیــاز دارد.  دولــت اســامی و 
کارگزاران نظام اســامی کم  کنــون برخــی از  گرچــه تا  ا
و بیــش بــه ایــن امــر پرداخته انــد، امــا برخــی از آن هــا 
بــه  وجــود جنــگ نــرم معتقــد نبــوده  و عقیــده ای 
بــه  بــا آن نداشــته اند و چــه بســا خــود  بــه مقابلــه 
 عاملــی مســتقیم بــرای جنــگ نــرم دشــمن تبدیــل 

شده اند... 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

كــه  می خواهــم  شــما  از  متواضعانــه  »مــن 
هــم  بــا  اشــخاص  انتخــاب  در  حتی االمــكان 
 موافقــت نماییــد و اشــخاصی اســامی، متعهــد 
در  الهــی  مســتقیم  صــراط  از  غیرمنحــرف  و 
ــد و سرنوشــت اســام و كشــور خــود  نظــر بگیری
اســام  بــه  كــه  دهیــد  كســانی  دســت  بــه   را 
و جمهــوری اســامی و قانــون اساســی معتقــد و 

نســبت بــه احــكام نورانی الهی 
متعهــد باشــند و منفعــت خــود 

را بــر مصلحــت كشــور 
ندارنــد.«  مقــدم 
)صحیفــه امــام، ج 

۱۲، ص ۴۹(
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 ۵۰ درصد ایرانیان 
اضافه وزن و فشار خون دارند

گفت: راه خدمت به مردم در حوزه سامت  وزیر بهداشت 
ترویج فرهنگ پیشگیری است. دکتر سید حسن هاشمی 

همزمان با اولین روز هفته سامت، همراه با جمع 
زیادی از شهروندان...

اخبار روز

در صفحه اجتماعی )7( بخوانید
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یادداشت سردبیرسرمقاله

امــام جمعــه موقــت اصفهــان گفــت: بایــد بدانیــم 
کــه افــراد در شــورای نگهبــان ســعی دارند تــا حدود 
و اصــل قانــون اساســی رعایــت شــود. وظیفــه مــا 
ــد  ــه وجــود نیای ــن اســت کــه دو قطبی ســازی ب ای
و ســعی در تخریــب رقبــا در ایــن انتخابــات نشــود.

ســید  آیــت هللا  وطــن،  بــه گــزارش کیمیــای 
ابوالحســن مهــدوی دیــروز در خطبــه اول نمــاز 
ــرد:  ــار ک ــان اظه ــهر اصفه ــه ش ــن هفت ــه ای جمع
ــان 6  ــم و شــورای نگهب ــات را در پیــش داری انتخاب
ــرای ریاســت  ــزدی ب ــت و نام ــز صالحی ــر را حائ نف
جمهــوری دانســت؛ بارهــا امــام خمینــی)ره( و 
ــور  ــه ام ــد ک ــد کردن ــری تأکی ــم رهب ــام معظ مق
شــورای نگهبــان بســیار ســخت، امــا دقیــق و 

ــت. ــت اس درس

عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری خاطرنشــان کــرد: 
ــان ســعی  ــد بدانیــم کــه افــراد در شــورای نگهب بای
ــت  ــون اساســی رعای ــا حــدود و اصــل قان ــد ت دارن
شــود. وظیفــه مــا ایــن اســت کــه دو قطبی ســازی 
بــه وجــود نیایــد و ســعی در تخریــب رقبــا در ایــن 

ــات نشــود. انتخاب
ایــن  در  دارم  خواهــش  داد:  ادامــه  مهــدوی 
ــرای  ــا را ب ــئوالن، رفاقت ه ــردم و مس ــات م انتخاب
ــود  ــه کار خ ــت ب ــا رفاق ــد و ب ــراب نکنن ــت خ رقاب
ــوس  ــعی در مأی ــم س ــمنان ه ــد؛ دش ــه دهن ادام
ــای  ــدن وعده ه ــی نش ــرای عملیات ــردم ب ــردن م ک
رؤســای جمهــور ایــران در دوره هــای قبلــی را دارنــد.

وی  بــا بیــان اینکه رأی بــه معنای چک ســفیدامضا 
نیســت، گفــت:  رهبــر معظــم انقــالب در دیــدار بــا 
ــه  ــد ک ــاره کردن ــی اش ــه نکات ــش ب ــان ارت فرمانده
توصیــه بــه وضعیــت اقتصــادی و معیشــتی مــردم 

از جملــه آن هــا بــود.
امــام جمعــه موقــت اصفهــان در پایــان ابــراز کــرد: 
بــه دشــمنان اعــالم می کنــم و رســانه ها هــم 
ــر  ــام وجــود تکبی ــا تم ــردم ب ــه م ــد ک ــال دهن انتق
می گوینــد و هیــچ ترســی از دشــمنان ندارنــد و 
ــمنان را  ــه دش ــل ریش ــام عم ــا در مق ــن تکبیره ای

ــد. ــد کن خواه

امــام جمعــه یــزد بــا بیــان اینکــه افــراد مراقب باشــند 
دیــن و ایمــان خــود را در انتخابــات نفروشــند، گفــت: 
کاندیداهــا مراقــب باشــند در انتخابــات پیــش رو 

عامــل دشــمنان نشــوند.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، آیــت هللا محمدرضــا 
ناصــری در خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز جمعــه یــزد 
بــا بیــان اینکــه افــراد بایــد در انتخابــات مراقــب زبــان 
ــراد  ــرد: اف ــار ک ــند، اظه ــد باش ــه می گوین ــود و آنچ خ
بایــد در انتخابــات بــا علــم و اعتقــاد حــرف بزننــد تــا 
امنیــت فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی فراهــم شــود.

ــه  ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتان ی ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
ضــرورت مشــارکت عمومــی در انتخابــات افــزود: 
ــودی  ــد بی خ ــب و تأیی ــدون تخری ــور ب ــرکت پرش ش
اقشــار  اجتماعــی  و  مهم تریــن رســالت سیاســی 

ــت. ــه اس ــف جامع مختل
کاندیداهــا  و  دســت اندرکاران  کــرد:  تصریــح  وی 
مراقــب باشــند در انتخابــات دیــن و ایمــان خــود 
را نفروشــند و مثــل غربی هــا بــا یکدیگــر برخــورد 

ــد. نکنن
ــار  ــه رفت ــان اینک ــا بی ــه ب ــزد در ادام ــه ی ــام جمع ام
انتخاباتــی در جمهــوری اســالمی ایــران بــا کشــورهای 
ــان  ــا یادش ــت: کاندیداه ــت، گف ــاوت اس ــی متف غرب
باشــد کــه احتـــرام مومنــان، مهم تریــن رســالت            
و اولویــت اول رفتــار انتخاباتــی در کشــور اســت.

ناصــری خطــاب بــه کاندیداهــا و هــواداران آن هــا 
تصریــح کــرد: افــراد مراقــب باشــند کــه عوامــل فتنــه 
در انتخابــات قــرار نگیرنــد و در کشــور آشــوب بــه پــا 

ــد. نکنن
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان یــزد در بخــش دیگــری 
ــهر  ــالمی ش ــوراهای اس ــاره ش ــود درب ــخنان خ  از س
جــای  شــهر  شــورای  کــرد:  تأکیــد  روســتا  و 
ــت. ــه ای نیس ــی و فرق ــی، حزب ــای سیاس فعالیت ه

وی مدیریــت شــهری، ســاماندهی جامعــه و تدویــن 
ــه  ــهری را از جمل ــگ ش ــردی فرهن ــای راهب برنامه ه
و  شــهر  اســالمی  شــورای  اعضــای  رســالت های 
روســتا عنــوان کــرد و گفــت: توســعه شــهری مســتلزم 

ــنا ــت. ایس ــهر اس ــورای ش ــوب ش ــت مطل مدیری

حجت االســالم  و المســلمین محمدعلــی نکونــام 
ــرد:  ــار ک ــهرکرد اظه ــه ش ــاز جمع ــای نم در خطبه ه
 از دغدغه هــای مؤمــن، صداقــت بــا خویــش اســت 
و فــرد مؤمــن بایــد بــا مــردم، همــکار، والیــت 

رهبــری، دیــن، خانــواده و... صــادق باشــد.
ــه اینکــه شــنبه دوم اردیبهشــت ماه  ــا اشــاره ب وی ب
ســالروز تأســیس ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی 
ــوی  ــکیالت ق ــک تش ــپاه، ی ــه داد: س ــت، ادام اس
در عرصه هــای نظامــی، فرهنگــی، اقتصــادی و... 
ــدا و  ــور پی ــد، حض ــا الزم باش ــر کج ــه ه ــت ک اس

می کنــد. خدمت رســانی 
امــام جمعــه شــهرکرد همچنیــن در رابطــه بــا 
الزم  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  انتخابــات  روزهــای 
اســت مراقــب باشــیم کشــور دوقطبــی نشــود، 
بــه  نزدیــک  زمــان  در  به ویــژه  کــرد:  تصریــح 
ــت  ــی نیس ــن معن ــدن بدی ــی ش ــات، دوقطب انتخاب
کــه جناح بندی هــا در کشــور وجــود نداشــته باشــد، 
بلکــه دشــمن بــه دنبــال برافراشــتن پرچمــی در برابر 
حــزب هللا و ولی فقیــه اســت کــه گاهــی برخــی 
ــن  ــد؛ ای ــرار می گیرن ــا ق ــن رفتاره ــر ای ــت تأثی تح
افــراد بایــد بداننــد کــه ایــران اســالمی، یــک پرچــم 

ــه دارد. ــی  فقی ــک ول ــزب هللا و ی ــام ح ــا ن ب
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه روز سه شــنبه 

ــد ســعید مبعــث رســول   بیســت وهفتم رجــب و عی
خداســت، افــزود: برتریــن نعمــت الهــی بــرای بشــر 
نعمــت انبیــا و رســالت اســت. بــدون پیامبــر و 
رســالت، بشــر زمینگیــر می شــود؛ هیــچ گاه زمیــن از 
حجــت خــدا خالــی نبــوده اســت؛ لــذا بایــد مراقــب 

ــه نباشــد. ــا و حجــت خــدا فاصل ــن م باشــیم بی
 59 اردیبهشــت ماه  پنجــم  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بــه  آمریــکا  نظامــی  حملــه  ســالروز شکســت 
ایــران در صحــرای طبــس اســت، ادامــه داد: یکــی 
انقــالب  می کنــد  مشــخص  نشــانه هایی کــه  از 
ــن  ــت، همی ــی اس ــی خدای ــران، انقالب ــالمی ای اس
ــن  ــس اســت؛ چــرا برخــی ای ــه صحــرای طب حادث
دشــمنان  از  و  نمی بیننــد  را  خــدا  عنایت هــای 

فــارس می هراســند. 

ســخنگوی شــورای نگهبــان بــا اشــاره بــه قانــون انتخابــات مطــرح 
ــالم رد  ــوری اع ــات ریاســت  جمه ــان در انتخاب ــرد: شــورای نگهب ک
ــه  ــرایط ب ــدان ش ــامی واج ــط اس ــذا فق ــد و ل ــت نمی کن صالحی

ــود. ــال می ش ــور ارس وزارت کش
عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود نوشت:

از قانون انتخابات!
مثِبــت  مــدارک  و  اســناد  می تواننــد  59- کاندیداهــا  مــاده 
ــا در مــدت  ــد ی صالحیــت خــود را ضمیمــه اعــالم داوطلبــی نماین
ــان  ــورای نگهب ــه ش ــان ب ــت داوطلب ــه صالحی ــیدگی ب ــان رس زم

ــد. ــم نماین تقدی
نکتــه: مــاده فــوق بــا ایــن فــرض تنظیــم شــده کــه شــورای نگهبان 
 در انتخابــات ریاســت جمهــوری اعــالم رد صالحیــت نمی کنــد 
ــال  ــور ارس ــه وزارت کش ــرایط ب ــدان ش ــامی واج ــط اس ــذا فق و ل

می  شــود.

ــه توجــه  ــت ک ــل در ســخنانی گف ــکا در ســازمان مل ــده آمری  نماین
و تمرکــز شــورای امنیــت ســازمان ملــل بایــد از اســرائیل بــه ایــران 

تغییــر یابــد.
»نیکــی هیلــی«، ســفیر آمریــکا در ســازمان ملــل، ضمــن تاکیــد 
بــر تمرکــز نکــردن شــورای امنیــت بــر موضــوع رژیــم صهیونیســتی 

از ایــن شــورا خواســت تمرکــز خــود را روی ایــران معطــوف دارد.
وی در نخســتین جلســه ای کــه کشــورش ریاســت دوره ای شــورای 
امنیــت ســازمان ملــل متحــد را بــر عهــده گرفــت تــالش کــرد توجــه 

و تمرکــز شــورای امنیــت را از اســرائیل بــه ایــران تغییــر دهــد.
نیکــی هیلــی در ســخنانی ادعــا کــرد: اگــر دربــاره مناقشــه 
ــی  ــاره مجــرم اصل ــد درب ــم، بای ــت کنی ــه صحب ــه صادقان خاورمیان
ــم.  ــت کنی ــزب هللا، صحب ــی اش، ح ــبه نظام ــریک ش ــران و ش ای
ــام  ــات تروریســتی انج ــه اقدام ــا در کل منطق ــرای دهه ه ــا ب آن ه

ــنیم ــد. تس دادن

امام جمعه موقت اصفهان عنوان کرد:

پرهیز از تخریب رقبا در انتخابات

امام جمعه یزد:

کاندیداها در انتخابات عامل دشمن نشوند

امام جمعه شهرکرد:

سپاه، یک تشکیالت قوی در عرصه های مختلف است

 رد صالحیت در انتخابات ریاست جمهوری 

از زبان کدخدایی

 هیلی: تمرکز شورای امنیت 

باید از اسرائیل به ایران تغییر یابد

حتما بخوانید!
رد صالحیت در انتخابات... شنبه  02  اردیبهشت ماه 21396

ـــمـــاره  410  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

 انتخابات، فرصتی برای ایجاد 

دولت اسالمی )قسمت دوم(                                        
ادامه از صفحه یک: 

استاد دانشگاه  
دکتر محمدجواد قاسمی

ــت اصالحــات و  ــر فرهنــگ در دول ــد آنچــه وزی مانن
ــد.  برخــی دیگــر انجــام دادن

ــرای  ــم ب ــا ه ــد ب ــه بای ــردم هم ــرآن م ــدگاه ق از دی
ــد: 25(   ــد. )حدی ــام کنن ــدل قی ــی قســط و ع برپای
گــروه ویــژه ای بــرای دعــوت بــه خوبی هــا و نهــی از 

ــران: 104( ــوند. )آل عم ــن ش ــا معی بدی ه
ایــن دســتورات بــه تشــکیالت حکومتــی و کارگزارانــی 

معتقــد نیازمند اســت.
ــان های  ــالم انس ــان علیه الس ــر مؤمن ــدگاه امی از دی
ــد  ذلیــل نمی تواننــد جلــوی ظلــم و تباهــی را بگیرن
و حــق را از دشــمنان جــز بــا قــدرت و جدیــت 
یــَم الّذلیــل و ال  نمی تــوان گرفــت: »الَیمَنــُع الضَّ

ــّد.« ــقُّ إالّ بالِج ــدَرُک الَح ُی
ــد  ــی بای ــر انتخابات ــردم در ه ــاس م ــن اس ــر ای ب
ــد  ــالمی را م ــن اس ــدن نوی ــکیل تم ــم انداز تش چش
نظــر داشــته باشــند و افــرادی را انتخــاب کننــد که در 
راســتای تشــکیل حکومــت جهانــی حضــرت مهــدی 

ــد. ــالش کنن ــالم ت علیه الس
مقــام معظــم رهبــری در بیاناتــی بــرای دولتمــردان 
فرمودنــد: »انقــالب اســالمی، نظــام اســالمی، دولــت 
ــا  ــت م ــر دول ــالمی. اگ ــور اس ــد کش ــالمی و بع اس
اســالمی شــد، آن وقــت کشــورمان اســالمی خواهــد 
ــردم  ــی م ــا در زندگ ــن واقعیت ه ــق ای ــد... تحق ش
ــودش را   ــه خ ــد ب ــن و معتق ــر مؤم ــردان و عناص م
ــند   ــم باش ــات الزم ه ــات و خصوصی ــه دارای صف ک

ــالمی. ــت اس ــود دول ــن می ش ــد؛ ای می طلب
ســپس فرمودنــد: »معنــای شــعار دولــت اســالمی 
ــردی  ــال ف ــم اعم ــا می خواهی ــه م ــت ک ــن اس ای
ــا  ــار ب ــان و رفت ــن خودم ــار بی ــردم، رفت ــا م ــار ب رفت
نظام هــای بین المللــی و نظــام ســلطه  امــروز جهانــی 
را بــه معیارهــا و ضوابــط اســالمی نزدیک تــر کنیــم... 
محتــوا را بایــد اســالمی کــرد. اگــر می خواهیــم 
حقیقتــا اســالمی شــویم، بایــد در نحــوه  مدیریتمــان 

ــم.« )84/6/8( تحــول ایجــاد کنی
ــد:  ــالمی فرمودن ــت اس ــش دول ــاره نق ــان در ب ایش
ــه  ــالمی ب ــور اس ــه کش ــت ک ــالمی اس ــت اس »دول
وجــود مــی آورد. وقتــی کشــور اســالمی پدیــد 
آمــد، تمــدن اســالمی بــه وجــود خواهــد آمــد؛ 
عمومــی  فضــای  اســالمی  فرهنــگ  وقــت  آن 
ــا  ــت. این هــا همــه اش ب بشــریت را فراخواهــد گرف
ــردی  ــوای ف ــت؛ تق ــی اس ــوا عمل ــا تق ــت و ب  مراقب
و تقــوای جماعــت و امــت. امــت اســالمی هــم اگــر 
ــت  ــوار حرک ــای دش ــد در راه ه ــود، می توان ــوا ب باتق
ــد؛ او در  ــو می زنن ــل او زان ــکالت در مقاب ــد؛ مش کن
ــه   ــن جمل ــه ای ــد. ب ــو نمی زن ــکالت زان ــل مش مقاب
ــد:  ــه کنی ــالم( توج ــن )علیه الّصالةوالّس امیرالمؤمنی
ــد  ــدائد بع ــه الش ــت عن ــوی عزب ــذ بالّتق ــن اخ »م
دنّوهــا«؛ اگــر فــردی - و مــن عــرض می کنــم 
ــل  ــاده  عم ــرای خــودش ج ــوا را ب ــی - تق ــر ملت اگ
اگــر  زندگــی  و متقــی شــد، شــداید  داد  قــرار 
 نزدیــک او هــم رســیده باشــد، از او دور خواهــد 
 .  شــد
ــای  ــا«؛ تلخی ه ــد مرارته ــور بع ــه االم ــت ل »و احلول
زندگــی بــرای او شــیرین خواهــد شــد. »و انفرجــت 
امــواج طوفنــده   تراکمهــا«؛  بعــد  االمــواج  عنــه 
شــداید زندگــی، پــس از آنکــه متراکــم شــده باشــند، 
از او دور خواهنــد شــد و او بــر امــواج ســوار خواهــد 
شــد. »و اســهلت لــه الصعــاب بعــد انصابهــا«؛ 
ــه  ــس از آنک ــی پ ــختی های زندگ ــواری ها و س دش
ــرای او  ــد، ب ــیده باش ــه رس ــخت ترین مرحل ــه س ب

ــد. )84/5/28( ــد ش ــان خواه آس

زیاده طلبی در مال                                  
ــا و  ــه خط ــان را ب ــا انس ــتن دنی ــت داش ــده دوس ــت ش روای
اشــتباه می انــدازد و در رأس همــه اشــتباهات قــرار دارد؛ 
ــات ریشــه در دنیادوســتی  ــی همــه کجروی هــا و انحراف یعن

دارد.
اکُــْم َو   چنانچــه امــام رضــا علیه الســالم فرمودنــد: »ِإیَّ
اکـُـْم َو  ــالَِفَة َو ِإیَّ َمــَم السَّ اْلِحــْرَص َو اْلَحَســَد َفِإنَُّهَمــا َأْهَلــکَا اْلُ
اْلُبْخــَل َفِإنََّهــا َعاَهــٌة الَ َتکـُـوُن ِفــی ُحــرٍّ و اَلَ ُمْؤِمــٍن ِإنََّهــا ِخــالَُف 

ــوار، ج 75 ص346( ــاِن.« )بحاراالن الِْیَم
از امــام هشــتم)ع( منقــول اســت: از دو رذیلــه اخالقــی 

بپرهیزیــد: اول حــرص و دوم حســد.
ــه  ــی  را ک ــور دنیای ــزی از ام ــان چی ــی انس ــرص«، یعن »ح
ــه عبــارت دیگــر  مــورد احتیاجــش نیســت، انباشــته کنــد؛ ب
ــْرَص َو  ــْم َو اْلِح ــی؛ »ِإیاکُ ــادی و مال ــور م ــی در ام زیاده طلب

ــَد.« اْلَحَس
ــد  ــر را کن ــت غی ــان آرزوی زوال نعم ــی انس ــد«، یعن »حس
ــر نعمتــی را عطــا  ــه غی ــد ب و ناراحــت باشــد از اینکــه خداون
ــی آرزوی زوال  ــت: گاه ــوع اس ــد دو ن ــت؛ حس ــوده اس فرم
ــودش از آن  ــه خ ــی  ک ــد؛ در حال ــری را می کن ــت دیگ نعم
نعمــت محــروم اســت؛ یــک وقــت خــودش هــم نعمــت را 
دارد، امــا نمی خواهــد غیــر آن  را داشــته باشــد؛ ایــن حالــت 

ــوع حســد اســت. ــن ن بدتری
ــن  ــته را ای ــای گذش ــد: امت ه ــرت می فرماین ــه حض در ادام
ــالَِفَة«؛  ــَم السَّ َم ــکَا اْلُ ــا َأْهَل ــد؛ »َفِإنَُّهَم ــن بردن ــه از بی دو رذیل
ــْم  ــد؛ »و َِإیاکُ ــه بخــل هــم بپرهیزی ــد: از رذیل بعــد می فرماین

ــَل.« َواْلُبْخ
بخــل، یعنــی آنچــه را انســان از نظــر عقلــی و شــرعی ســزاوار 
ــد. مثــال قــدرت  ــد،  مصــرف نکن اســت در جایــی مصــرف کن
ــرت  ــد؛ حض ــاق نکن ــا انف ــبیل هللا را دارد، ام ــی س ــاق ف انف
ــی  ــت روح ــل آف ــٌة«، بخی ــا َعاَه ــد: »َفِإنََّه ــر می فرماین تعبی
ــاِن«،  ــا ِخــالَُف الِْیَم ــٍن ِإنََّه ــی ُحــرٍّ َو الَ ُمْؤِم ــوُن ِف دارد، »الَ َتکُ
آزاده و مؤمــن مبتــال بــه بخــل نمی شــوند و بخــل بــا ایمــان 

ناســازگار اســت.
ــت،  ــزاوار اس ــه س ــی ک ــرف در جای ــل از مص ــرا بخی ــال چ ح
امتنــاع می کنــد؟ چــون می ترســد جایــش پــر نشــود. 
ــی  ــان خدای ــد: هم ــدارد و می گوی ــی ن ــن ترس ــن چنی مؤم
ــن،  ــرف ک ــا مص ــه اینج ــن داده و گفت ــه م ــت را ب ــه نعم ک
جایــش را پــر می کنــد؛ چــون مؤمــن بــه خــدا اعتقــاد دارد، 
ــردی  ــن ف ــا چنی ــد؛ آی ــه او می دان ــا را از ناحی ــام نعمت ه تم
وقتــی خــدا بــه او می گویــد در ایــن راه مصــرف کــن، امتنــاع 

ــدا دارد. ــه خ ــاد ب ــف در اعتق ــل ضع ــس بخی ــد؟ پ می کن
ــرص،  ــه ح ــه رذیل ــالم س ــتم علیه الس ــام هش ــه ام درنتیج
حســد و بخــل را مطــرح فرمودنــد. ایــن رذائــل هــم انســان 
ــان او  ــه ایم ــه ب ــم ضرب ــازد و ه ــی می س ــانیت ته را از انس

می زنــد.
ــل  ــن رذائ ــه از ای ــن اســت ک ــه هــر مســلمان ای حــال وظیف
بپرهیــزد کــه ایــن ســه، ریشــه در دنیاطلبــی دارد و هــر ســه 

ــه امــور دنیــوی و مــادی بیشــتر اســت. ــرای رســیدن ب ب

خبر کوتاه 

اخبار سیاسی 

امام جمعه موقت کرمان تاکید کرد:

 تمکین کاندیداها 

از نتیجه شورای نگهبان 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــت کرم ــه موق ــام جمع ام
بایــد اخــالق اســالمی در جریــان برگــزاری انتخابــات 
رعایــت شــود، گفــت: کاندیداهــای انتخابــات ریاســت 
ــن  ــان تمکی ــورای نگهب ــه ش ــد از نتیج ــوری بای جمه

ــد. کنن
بــه گــزارش کیمیــای وطــن از کرمــان، حجت االســالم 
ــای  ــان خطبه ه ــروز در بی ــر دی ــی ظه ــد صباح محم
نمــاز جمعــه کرمــان اظهــار  داشــت: اگــر می خواهیــم 
مــردم را بــه دیــن دعــوت کنیــم و بیگانــگان بــه دیــن 
ــام  ــالمی انج ــالق اس ــا اخ ــل شــوند، بایــد ب متمای
ــات  ــث انتخاب ــه در بح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود.وی ب ش
بایــد اخــالق اســالمی رعایــت شــود، گفــت: هــر کــس 
کــه پیــرو دیــن اســالم و رهــرو پیامبــر اســالم)ص( 
اســت بایــد در جریــان انتخابــات، اخــالق اســالمی را 

ــد. ــون تمکیــن کن رعایــت و از قان
صباحــی بــا قدردانــی از شــورای نگهبــان کشــور بــرای 
احــراز صالحیــت افــراد تصریــح کــرد: شــورای نگهبــان 
ــرادی را  ــد اف ــود و بای ــده دار ب ــنگینی را عه ــه س وظیف
ــند و  ــوردار باش ــی برخ ــراز باالی ــه از ت ــد ک ــاب کن انتخ

ــرای اداره کشــور داشــته باشــند. ــی الزم را ب توانای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه صالحیــت 6 نفــر تاییــد 
شــده اســت، گفــت: حضــور ایــن افــراد ســبب شــور 
انتخاباتــی شــده و بــه مــردم قــدرت تصمیم گیــری و 

انتخــاب می دهــد.
صباحــی اظهــار داشــت: کاندیداهای انتخابات ریاســت 
ــن  ــان تمکی ــورای نگهب ــه ش ــد از نتیج ــوری بای جمه
ــه دار  ــبب خدش ــه س ــی ک ــان حرف های ــرده و از بی ک
ــد. ــودداری کنن ــود، خ ــالمی می ش ــام اس ــدن نظ ش

رضایی:

پخش زنده مناظرات، جاذبه رقابت 

انتخاباتی را افزایش می دهد
محســن رضایــی، دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
در صفحــه شــخصی خــود در شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام 
نوشــت: مناظــرات، نقــش مهمــی در آگاهی بخشــی بــه 
مــردم دربــاره نامزدهــا و برنامه هــای آن هــا دارد. زنــده بــودن 
مناظــرات، اعتمــاد مــردم و جاذبــه رقابت هــا را افزایــش 
می دهد.رضایــی تاکیــد کــرده اســت: مناظــرات جمعــی 
بــرای شــناخت موضوعــات مفیدنــد و مناظــرات تــک بــه تک 
ــد زمــان تبلیغــات دســت کم  ــرای شــناخت کاندیداهــا. بای ب
بــه شــش مــاه افزایــش یابــد تــا فرصــت بیشــتری بــه مردم 
و نامزدهــا داده شــود.دبیر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
در همیــن زمینــه تصریــح کــرده اســت:  مــا در سیاســت های 
ــناخته  ــران را ش ــی ای ــیب های انتخابات ــات، آس ــی انتخاب کل
ــت  ــت دول ــم. نوب ــرف کرده ای ــی برط ــت های کل ــا سیاس و ب
ــون  ــت ها، قان ــاس آن سیاس ــر اس ــه ب ــت ک ــس اس و مجل

جامــع انتخابــات را تهیــه و تصویــب کننــد. مهــر

 رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراها 
در استان اصفهان تشریح کرد:

 تخلفات انتخاباتی کاندیداهای شورا 

در اصفهان
رئیــس هیئــت عالــی نظــارت بــر انتخابــات شــوراها در اســتان 
ــی  ــات قانون ــان تبلیغ ــارج از زم ــه خ ــت: چنانچ ــان گف اصفه
ــورد  ــا آن برخ ــرد، ب ــورت گی ــازی ص ــای مج ــی در فض تبلیغات
ــت  ــیه نشس ــالک در حاش ــد س ــالم احم ــود. حجت االس می ش
ــات شــورای اســالمی  ــر انتخاب ــارت ب ــای نظ آموزشــی هیئت ه
ــه  ــی های صورت گرفت ــه در بررس ــان اینک ــا بی ــان ب ــهر اصفه ش
در ســطح اســتان اصفهــان برخــی از کاندیداهــا تبلیغــات 
زودهنــگام خــود را آغــاز کرده انــد و ایــن افــراد بــا توزیــع تقویــم 
ــن  ــواردی از ای ــزاری جلســات و م ــای خــاص، برگ ــا عکس ه ب
ــاده  ــر اســاس م ــزود: ب ــد، اف ــی را انجــام داده ان ــل اقدامات قبی
قانــون 62 انتخابــات هرگونــه تبلیغــات زودهنــگام، خــالف 
قانــون اســت و هیئت هــای نظــارت بایــد بــر اســاس قانــون بــا 
 ایــن رفتارهــا برخــورد کننــد. وی افــزود: در کمیســیون امنیــت 
و فضــای مجــازی نیــز تبلیغــات زودهنــگام در ایــن فضــا مــورد 
ــن  ــات ای ــاس مصوب ــر اس ــه و ب ــرار گرفت ــی ق ــث و بررس بح
کمیســیون چنانچــه خــارج از زمــان تبلیغــات قانونــی، تبلیغاتــی 

ــا آن برخــورد می شــود. ــرد، ب در فضــای مجــازی صــورت گی
رئیــس هیئــت عالــی نظــارت بــر انتخابــات شــورای اســالمی در 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه طــی دو روز گذشــته چهــار 
مــورد تخلــف از ســوی کاندیداهــای شــورای اســالمی در اصفهان 
ــهر  ــات در ش ــن تخلف ــورد از ای ــه م ــت: س ــده، گف ــزارش ش گ
اصفهــان رخ داده اســت. وی در پایــان گفــت: تنهــا برخــورد بــا 
متخلفــان در بخــش تبلیغــات زودهنــگام عــدم تأییــد صالحیت 
نیســت و مــوارد دیگــر برخــورد نیــز در قانــون پیش بینــی شــده 

اســت. تســنیم

ــور  ــات کش ــتاد انتخاب ــن، س ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــماره  ــه ش ــن در اطالعی ــی 31 فروردی ــاعات پایان در س
8 خــود اســامی 6 نامــزد نهایــی دوازدهمیــن دوره 

ــرد.  ــالم ک ــوری را اع ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــای  ــا نامزده ــان ب ــتر مخاطب ــنایی بیش ــور آش ــه منظ ب
انتخابــات ریاســت جمهــوری کوتــاه بــه مســئولیت های 

ــم. ــان می پردازی ــین آن ــی و پیش فعل
سید مصطفی آقا میرسلیم

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، معــاون سیاســی 
ــت  ــاد ریاس ــت نه ــور، سرپرس ــر کش ــی وزی و اجتماع
ــو  ــور و عض ــهربانی کل کش ــت ش ــوری و سرپرس جمه

ــام. ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــی مجم فعل
اسحاق جهانگیری کوه شایی

اســتاندار اصفهــان، وزیــر معــادن و فلــزات ایــران، نماینده 
ادوار دوم و ســوم مجلــس شــورای اســالمی، وزیــر 
ــت یازدهــم. ــران و معــاون اول دول ــع و معــادن ای صنای

حسن روحانی
ــر در  ــده رهب ــی، نماین ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش دبی

شــورای عالــی امنیــت ملــی، رئیــس مرکــز تحقیقــات 
نظــام،  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  اســتراتژیک 
ــری، ســابقه پنــج دوره  ــرگان رهب ــده مجلــس خب نماین

نمایندگــی مــردم در مجلــس شــورای اســالمی، عضــو 
ــت  ــس دول ــام و رئی ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش مجم

ــم. یازده

سید ابراهیم رئیسی ساداتی
رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور، نماینــده دوره 
چهــارم و پنجــم مجلــس خبرگان رهبــری، دادســتان کل 
کشــور، رئیــس شــورای نظــارت بــر صداوســیما، معــاون 

ــه و تولیــت آســتان قــدس رضــوی. اول قــوه قضائی
محمدباقر قالیباف

فرماندهــی نیــروی هوایــی ســپاه پاســداران، فرماندهــی 
ســازندگی  قــرارگاه  فرماندهــی  انتظامــی،  نیــروی 

خاتم االنبیــا و شــهردار فعلــی تهــران.
سید مصطفی  هاشمی طبا

معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان تربیــت بدنــی 
و وزیــر صنایــع و معــادن ایــران.

ــخنگوی وزارت  ــامانی، س ــلمان س ــید س ــه س ــه گفت ب
ــت  ــات ریاس ــون انتخاب ــاده 66 قان ــق م ــور، مطاب کش
ــا،  ــامی نامزده ــی اس ــار آگه ــان انتش ــوری از زم جمه
ــا  ــود و ت ــاز می ش ــا آغ ــی نامزده ــای انتخابات فعالیت ه
ــه  ــت ماه ادام ــنبه 28 اردیبهش ــح پنجش ــاعت 8 صب س

ــت. ــد داش خواه

سوابق اجرایی ۶ نامزد ریاست جمهوری

ــات 6  ــت: تبلیغ ــور گف ــات کش ــتاد انتخاب ــس س رئی
ــاز  ــروز آغ ــوری از دی ــت جمه ــات ریاس ــزد انتخاب نام
 شــده و تــا 8 صبــح 28 اردیبهشــت ماه بالمانــع اســت 
و همچنیــن فعالیــت کارمنــدان دولــت در ســاعات 
اداری و اســتفاده از امکانــات دولتــی در تبلیغــات 

انتخابــات ممنــوع اســت.
ــات کشــور  ــس ســتاد انتخاب ــدی، رئی ــر احم علی اصغ
ــار داشــت: پنجشنبه شــب شــورای  طــی ســخنانی اظه
نگهبــان نتیجــه احــراز صالحیــت کاندیداهــای ریاســت 
ــان  ــن اســاس آقای ــر ای ــه ب ــوری را اعــالم کــرد ک جمه
ــری  ــحاق جهانگی ــلیم، اس ــا میرس ــی آق ــید مصطف س
ــی  ــم رئیس ــید ابراهی ــی، س ــن روحان ــایی، حس کوه ش
محمدباقــر قالیبــاف، ســید مصطفــی  هاشــمی طبا 

ــت شــدند. ــان احــزار صالحی توســط شــورای نگهب
وی افــزود: مطابــق مــاده 66 قانــون انتخابــات ریاســت 
ــده  ــاز ش ــا آغ ــی نامزده ــات انتخابات ــوری، تبلیغ جمه

ــت ماه  ــنبه 28 اردیبهش ــح پنجش ــاعت 8 صب ــا س و ت
ادامــه خواهــد داشــت.

رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور بیــان کــرد: مهــر، تعرفه 
و صنــدوق و ســایر لــوازم برگــزاری انتخابــات بــه تمامی 
ــه  اســتان ها ارســال شــده و طبــق برنامــه زمانبنــدی ب

ــود. ــال می ش ــداری ها ارس ــا و بخش فرمانداری ه
تمامــی ســتادهای  بــه  توصیــه  احمـــدی ضمــن 
انتخاباتــی نامزدهــا بــه مطالعــه دقیــق قانــون در 
زمینــه انجــام تبلیغــات بــا اشــاره بــه مــاده 68 قانــون 
ــخ  ــی از تاری ــت تبلیغات ــه فعالی گفــت: انجــام هــر گون
اعــالم رســمی اســامی نامزدهــا لــه یــا علیــه نامزدهــای 

ریاســت جمهــوری از میــز خطابــه نمــاز جمعــه یــا هــر 
ــی دارد و  ــمی و دولت ــه رس ــه جنب ــری ک ــیله دیگ وس
فعالیــت کارمنــدان دولــت در ســاعات اداری و همچنین 
ــا و  ــات وزارتخانه ه ــایر امکان ــایل و س ــتفاده از وس اس
ــه  ادارات، شــرکت های دولتــی و مؤسســات وابســته ب
دولــت و نهادهــا و مؤسســاتی کــه از بودجــه عمومــی 
ــن در  ــد و همچنی ــتفاده می کنن ــدار( اس ــر مق ــه ه ) ب
ــوع  ــور ممن ــات مزب ــایل و امکان ــتن وس ــار گذاش اختی

ــود. ــناخته می ش ــرم ش ــب، مج ــت و مرتک اس
رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور تاکیــد کــرد: نامزدهــا 
ــد از تخریــب خــودداری  ــی آن هــا بای و ســتاد انتخابات
ــن  ــرای مــردم تبیی و برنامه هــا و طرح هــای خــود را ب
کننــد؛ ملــت بــزرگ ایــران و نامزدهــا و طرفــداران 

ــزان ــرد. می ــد ک ــت خواهن ــون را رعای ــا قان مطمئن

تشــکل های دانشــجویی 48 دانشــگاه در نامــه ای 
از شــما  اعــالم کردنــد:  رئیــس صداوســیما  بــه 
ــردن  ــش نک ــتباه پخ ــم اش ــه تصمی ــم ب می خواهی
ــد. ــش نشــان دهی ــی واکن ــرات تلویزیون ــده مناظ زن

کشــور  دانشــگاه   48 دانشــجویی  تشــکل های   
در نامــه ای بــه علــی  عســکری، رئیــس ســازمان 
مناظــرات  زنــده  پخــش  خواســتار  صداوســیما، 

شــدند. انتخابــات  تلویزیونــی 
ــاری  ــد شــده اســت: اخب ــن نامــه تأکی ــدای ای در ابت

در رســانه ها بــه نقــل از جنــاب آقــای ســامانی، 
پخــش  بــر  مبنــی  کشــور،  وزارت  ســخنگوی 
بــه  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  مناظره هــای 
صــورت ضبط شــده در حــال منتشــر شــدن اســت کــه 
ــت؛  ــرده اس ــران ک ــب و نگ ــجویان را متعج ــا دانش م
ــام  ــالح نظ ــان و ص ــر آزادی بی ــا ب ــه قطع ــه ای ک روی
اســالمی تأثیرگــذار اســت و شــائبه های زیــادی را در 
ــرده و  ــاد ک ــا ایج ــواداران آن ه ــا و ه ــن کاندیداه ذه
ــردن  ــود ک ــردن شــبهه و غبارآل ــرای واردک ــه را ب زمین

ــرد. ــد ک ــاد خواه ــات ایج ــای انتخاب فض
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــده اس ــه آم ــن نام در ای
ــور  ــی کش ــگان سیاس ــات از نخب ــای انتخاب کاندیداه
بــوده و از فیلتــر شــورای نگهبــان هــم عبــور می کننــد، 
چــه  نیــازی بــه تغییــر رویــه  ســازمان صداوســیما در 
پخــش مناظــرات بــه  صــورت ضبط شــده وجــود 
ــت  ــال از دول ــار س ــه چه ــک ب ــه نزدی ــال ک دارد؟! ح
ــت  ــران دول ــخگویی س ــت پاس ــذرد، وق ــر می گ تدبی
قبــال  در  و منتقــدان وضــع موجــود  بــه مــردم 

کارآمدی هاســت. نا
نامــه عنــوان شــده اســت: مــا  ایــن  در پایــان 
دانشــجویان دانشــگاه های کشــور، خواهشــمندیم 
فــوری  بــه  صــورت  اشــتباه  تصمیــم  ایــن  بــه 
واکنــش نشــان دهیــد، در راســتای تنویــر افــکار 
مناظــرات  تمامــی  ســابق  هماننــد  عمومــی، 
ریاســت جمهــوری را بــه  صــورت زنــده پخــش 
دروغیــن  مدعیــان  فشــارهای  برابــر  در  کنیــد، 
»آزادی بیــان« بایســتید و بی طرفــی و اســتقالل 
ــالب اســالمی ــان انق ــه رخ بدخواه ــی را ب  رســانه مل

 بکشید. 
و الّسالم علی من اّتبع الهدی. تسنیم

رئیس ستاد انتخابات کشور خبر داد:

فرصت تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری تا 28 اردیبهشت ماه

در نامه ای به رئیس رسانه ملی

۴8 تشکل دانشجویی، خواستار پخش زنده مناظرات انتخابات شدند
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه اقتصاد

ــش  ــته افزای ــه گذش ــک ده ــور در ی ــکالت کش ــی از مش یک
ــوده  ــمگیر ازدواج ب ــش چش ــن کاه ــن ازدواج و همچنی س

ــت.  اس
ــن دلیــل معضــل  ــر کســی پوشــیده نیســت کــه عمده تری ب

ازدواج، مشــکالت اقتصــادی اســت کــه چنــان عرصــه را 
ــی  ــک زندگ ــروع ی ــال ش ــه عم ــرده ک ــگ ک ــا تن ــر جوان ه ب

ــت. ــاخته اس ــن س ــترک را غیرممک مش
    وام ازدواج

راهکارهــای بســیاری بــرای حــل مشــکل ازدواج تاکنــون ارائه 
ــه حــال موفقیــت  ــا ب ــه گــواه آمــار هیچ کــدام ت شــده کــه ب

ــته اند.  ــی نداش چندان
یکــی از راهکارهایــی کــه بــه نظــر می آمــد تــا حــدی 
می توانســت کارگشــا باشــد، افزایــش وام ازدواج بــه میــزان 
10 میلیــون تومــان بــود. اگرچــه در وضعیــت فعلــی اقتصــاد 
ــاب  ــه حس ــی ب ــوان رقم ــچ عن ــه هی ــان ب ــون توم 10 میلی
ــهرهای  ــتاها و ش ــم در روس ــغ ه ــن مبل ــا همی ــد، ام نمی آی
کوچــک می توانــد اندکــی از مشــکالت اقتصــادی ازدواج 
ــال  ــه در س ــال 95 و چ ــه در س ــال چ ــن ح ــا ای ــد. ب بکاه
ــواع و اقســام کارشــکنی ها از  ــا ان 96، پرداخــت وام ازدواج ب

ــود. ــه رو ب ــا روب ــوی بانک ه س
    بانک ها علیه وام ازدواج

ــش  ــب افزای ــدای تصوی ــه در ابت ــد ک ــر داری ــه خاط ــا ب حتم
ــا مخالفــت بانک هــا  ــه شــدت ب ــن موضــوع ب ــغ وام، ای مبل
ــید؛ در  ــن رس ــد نپرداخت ــه تهدی ــی کار ب ــد و حت ــه ش مواج
ــتگاه ها،  ــیاری دس ــی و بس ــکار عموم ــار اف ــا فش ــت ب نهای
بانک هــا ســرانجام تســلیم شــدند و انــدک انــدک پرداخــت 
وام آغــاز شــد؛ امــا از همــان ابتــدا هــم ایــن پرداخت هــا بــا 

انبوهــی از ســنگ اندازی ها مواجــه بــود. 
اصــوال بانک هــا در ایــران مقاومــت عجیبــی در پرداخــت 
ــح  ــوض ترجی ــد و در ع ــم دارن ــره ک ــا به ــرد ب ــای خ وام ه
ــه افــراد  ــی را ب ــا بهره هــای آنچنان ــد وام هــای کالن ب می دهن
خــاص پرداخــت کننــد و در نهایــت هــم این گونــه وام هــا از 
ســوی ایــن افــراد پرداخــت نمی شــود تــا حجــم عظیمــی از 
مطالبــات بانک هــا در انحصــار چنــد فــرد خــاص باشــد کــه 

ــا فــراری.  ــدان هســتند ی ــا در زن ی
ــواده وزارت  ــی خان ــر کل ازدواج و تعال ــش، مدی ــدی پی چن
ورزش و جوانــان در گفت وگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان 

از پرداخــت تســهیالت 10 میلیــون تومانــی بــه 800 هــزار نفــر 
ــر  ــی( خب ــون متقاض ــان 1 میلی ــرایط )از می ــدان ش از واج
داد. در صــورت مــالک قــرار دادن آمــار و اظهــارات یادشــده، 
ــن  ــت ای ــه دریاف ــق ب ــر موف ــزار نف ــر، 200 ه ــال حاض در ح
وام نشــده اند. اگرچــه در اظهــارات ناصــر صبحــی ایــن 
ــی  ــا بعض ــود، ام ــوان می ش ــر عن ــزار نف ــی 200 ه عقب ماندگ
ــه  ــی از برنام ــن عقب ماندگ ــد ای ــان می ده ــا نش از گزارش ه
ــا  ــزان اســت و ب ــن می ــب بیشــتر از ای ــه مرات تدوین شــده ب
توجــه بــه اخبــار رســیده، ایــن میــزان، 400 هــزار نفــر بــرآورد 

می شــود. 
ــزی  ــک مرک ــته بان ــال گذش ــا، در س ــاس گزارش ه ــر اس ب
پیــرو بخشــنامه ای مقــرر کــرد شــبکه بانکــی از مــرداد 
1395 بــه پرداخــت وام بــه 150 هــزار نفــر از متقاضیــان بــه 
صــورت ماهانــه مبــادرت ورزد. بــا چنیــن اوصافــی از تاریــخ 
ــک  ــد ی ــا اســفندماه ســال گذشــته )95( می بای یادشــده ت
ــهیالت وام  ــت تس ــق دریاف ــر از توفی ــزار نف ــون و 200 ه میلی
ازدواج برخــوردار می شــدند کــه بــر اســاس اظهــارات و آمــار 
ارائه شــده از ســوی مدیــر کل ازدواج و تعالــی خانــواده وزارت 
ــر  ــزار نف ــزان 800 ه ــن می ــان(، ای ــط )ورزش و جوان ذی رب
ــا کســر از میــزان محاسبه شــده، 400 هــزار نفــر  اســت کــه ب

ــده اند. ــهیالت نش ــذ تس ــه اخ ــق ب موف
ــه  ــار ب ــون اجب ــائلی همچ ــی مس ــن عقب ماندگ ــار ای  در کن
حضــور دو ضامــن و دریافــت انــواع و اقســام چــک و ســفته 
مســائلی اســت کــه صــدای بســیاری از جوانــان در انتظــار وام 
را درآورده اســت. امیدواریــم در ســال 96 دســت کم بانک هــا 
ــه خواســت مــردم و  ــد و ب ــر دهن ــی خــود را تغیی ــه فعل روی

مســئوالن تمکیــن کننــد.

کیمیای وطن بررسی کرد

معضالت وام ازدواج همچنان ادامه دارد

ــا بیــان اینکــه  مدیــر عامــل شــرکت پشــتیبانی امــور دام ب
ــارک رمضــان  ــاه مب ــرای م ذخیره ســازی مــرغ و گوشــت ب
آغــاز شــده، از شــروع عرضــه مــرغ منجمــد قطعه شــده بــه 
بــازار خبــر داد. علیرضــا ولــی بــا بیــان اینکــه مــا در راســتای 
ــازار مــرغ هــر جــا کــه قیمــت ایــن کاال افزایــش  تنظیــم ب

پیــدا کنــد، بــا عرضــه کافــی و مناســب 
اظهــار  می کنیــم  کنتــرل  را  قیمت هــا 
داشــت: همچنیــن هــر جــا کــه قیمــت ایــن 
ــد، شــرکت  ــدازه کاهــش یاب ــش از ان کاال بی
ــازاد  ــرغ م ــارت و م ــور دام نظ ــتیبانی ام پش
ــم  ــاز ه ــا ب ــد ت ــع آوری می کن ــازار جم را از ب

ــود.  ــادل ش ــا متع قیمت ه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هم اکنــون ایــن شــرکت در بعضــی 
 اســتان ها از جملــه اســتان خراســان جنوبــی، گلســتان 
ــزود:  ــرد، اف ــداران می خ ــازاد را از مرغ ــرغ م ــدران م و مازن
ــوز  ــتان هن ــزگان و خوزس ــد هرم ــتان ها مانن ــی اس در بعض
ــن در ایــن اســتان ها مــا  ــاد اســت؛ بنابرای قیمــت مــرغ زی

ــم.  ــازار عرضــه می کنی ــه ب ــرغ ب ــان م همچن
ــل  ــاره دالی ــور دام درب ــتیبانی ام ــرکت پش ــل ش ــر عام مدی
ــن  ــل ای ــرد: دلی ــه ک ــازار اضاف ــرغ در ب ــت م ــش قیم کاه
ــا  ــن منظــور م ــه همی ــاد اســت؛ ب ــد و عرضــه زی ــر، تولی ام
ــد را وارد چرخــه صــادرات  ــم بخشــی از تولی  ســعی می کنی
و بخشــی را نیــز خریــداری و بــرای مــاه 

مبــارک رمضــان ذخیــره کنیــم. 
ولــی بــا بیــان اینکــه شــرکت پشــتیبانی 
امــور دام از هم اکنــون ذخیره ســازی مــرغ 
و گوشــت قرمــز را بــرای مــاه مبــارک رمضــان 
ذخیره ســازی  گفــت:  می دهــد،  انجــام 
گوشــت قرمــز بــرای مــاه مبــارک رمضــان از 
ــه  ــن اینک ــی و خارجــی انجــام می شــود؛ ضم ــع داخل مناب
ــای  ــرغ و نهاده ه ــز، م ــت قرم ــه گوش ــا در زمین ــر م ذخای
دامــی، فراتــر از میزانــی اســت کــه دولــت پیش بینــی کــرده 
و هیــچ مشــکلی در ایــن زمینــه نداریــم، بــا ایــن حــال در 

ــر ــم. مه ــالش می کنی ــم ت ــاز ه ــا ب ــن آن ه ــه تأمی زمین

رئیــس انجمــن صنفــی دفاتــر خدمــات مســافرتی و هوایــی 
در پاســخ بــه اعتــراض برخــی مســافران دربــاره قصــور 
ــت پروازهــای  ــول بلی ــدن پ آژانس هــای مســافرتی در بازگردان
کنسل شــده، گفــت: اســتنکاف از بازگردانــدن پــول بلیت هــای 
کنسل شــده در صــورت اثبــات و وجــود اســنادی دال بــر ایــن 

قضیــه، عملــی غیرقانونــی اســت که متناســب 
بــا قوانیــن بایــد بــا آن برخــورد شــود. 

محمدحســن کرمانــی اظهــار داشــت: بــا وجود 
اعتراضاتــی کــه گفتــه می شــود رســانه ای 
ــاره  ــا شــکایتی درب ــزارش ی ــون گ شــده، تاکن
کالهبــرداری آژانس هــای مســافرتی و هوایــی 
از مســافران پروازهــای کنسل شــده، دریافــت 

ــگری  ــی و گردش ــراث فرهنگ ــی در اداره می ــرده ام. به تازگ نک
تهــران و ســازمان هواپیمایــی جلســاتی داشــته ام، امــا آن هــا 
ــای  ــاره بلیت ه ــه درب ــد؛ البت ــاره نزده ان ــی در این ب ــم حرف ه
ــه  ــد ک ــرح ش ــی مط ــازمان هواپیمای ــا س ــی ب ــی مباحث تقلب
ــن  ــدم ای ــت؛ معتق ــده اس ــدام ش ــری از آن اق ــرای جلوگی ب

ــان را  ــد حواسش ــی بای ــن مواقع ــه در چنی ــتند ک ــردم هس م
جمــع کننــد تــا گرفتــار افــراد متقلــب نشــوند؛ چــرا کــه این هــا 
ــه  ــدون مجــوز اتفــاق می افتــد، ن فقــط از ســوی اشــخاص ب

ــت. ــط اس ــان وس ــای اعتبارش ــه پ ــی ک ــای قانون آژانس ه
او در عیــن حالــی کــه از مواضــع دفاتــر خدمــات مســافرتی 
ــرد ــاع می ک ــافران دف ــراض مس ــر اعت  در براب
ــت  ــول بلی ــدادن پ ــودت ن ــاره ع ــزود: درب اف
بعضــی  ســوی  از  کنسل شــده  پروازهــای 
ــگری و آگاه  ــی و گردش ــای هواپیمای آژانس ه
پروازهــای کنسل شــده از  مســافر   نکــردن 
مکانیــزِم برخــورد بســته بــه شــرایط متفــاوت 
ــه  ــترداد، جریم ــررات اس ــت. مق ــوع اس و متن
ــای  ــف پروازه ــت. تکلی ــفاف اس ــال ش ــت کام ــال بلی و ابط
برنامــه ای )چارتــری(، تاخیــری و لغوشــده هــم معلــوم 
اســت؛ امــا اینکــه برخــی مدعــی  هســتند آژانــس پــول پــرواز 
کنسل شــده را عــودت نــداده، بایــد موضــوع منعکــس و 

ــا بررســی شــود. ایمن

فــرش ایــران از جملــه کاالهــای رقابتــی اســت کــه در میــان ســایر کشــورهایی 
ــه  ــته و دارد. ب ــن داش ــرای گفت ــی ب ــتند، حرف ــد( هس ــان )برن ــه دارای نش ک
ــان  ــی در می ــتباف ایران ــرش دس ــژه ف ــرش و به وی ــت ف ــوان گف ــت می ت جرئ
بیشــتر کشــورهای دنیــا، شــناخته  شــده و از آن بــه  عنــوان محصــول صادراتــی 
ــر  ــه محمدرضــا نعمــت زاده، وزی ــه گفت ــه ب ــه شــکلی ک ــاد می شــود؛ ب ــق ی موف
ــکا در  ــه آمری ــی ب ــتباف ایران ــرش دس ــادرات ف ــارت، ص ــدن و تج ــت، مع صنع
ــه  ــال 94 ک ــا س ــه ب ــه در مقایس ــوده ک ــون دالر ب ــش از 84 میلی ــال 95 بی س
ــی  ــی و ارزش ــر وزن ــمگیری از نظ ــش چش ــوده، افزای ــون دالر ب ــا ۷/2 میلی تنه
داشــته اســت. بایــد توجــه کــرد کــه ظرفیــت صــادرات فــرش بــه آمریــکا بســیار 
باالســت و بایــد از ایــن بــازار خــوب اســتفاده کــرد. حمیــد کارگــر، رئیــس مرکــز 
ــه  ــروز ب ــن ام ــر اینکــه چی ــی ب ــه ســوالی مبن ــران، در پاســخ ب ــی فــرش ای مل
 جــای رقابــت بــه رفاقــت بــا ایــران می پــردازد می گویــد: در ســال های گذشــته، 
ــای  ــه بازاره ــرح  شــده ک ــن کشــورهایی مط ــی از مهم تری ــوان یک ــه  عن ــن ب چی
اقتصــادی دنیــا را قبضــه کــرده اســت؛ بــه شــکلی کــه در افــکار عمومــی حضــور 
چیــن در بازارهــای اقتصــادی دنیــا نهادینه شــده بــود؛ امــا ایــن اتفــاق واقعیــت 
بیرونــی نداشــته و نــدارد. ایــن مقــام مســئول در پایــان بــه خوش بینــی توســعه 
ــا مذاکراتــی  ــه ایــن کشــور اشــاره کــرد و می افزایــد: ب صــادرات فــرش ایــران ب
کــه ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا مســئوالن مربــوط چیــن داشــته قــرار بــر 
ایــن شــد تــا پاویــون ملــی ایــران در شــانگهای چیــن برقــرار شــود کــه بــه دنبــال 
آن بخشــی بــه عرضــه دائمــی فــرش دســتباف ایــران اختصــاص یابــد. صمــت

ــت:  ــران گف ــازار ای ــت ب ــاره اهمی ــن درب ــام شــرکت ســایک موتور چی قائم مق
ایــران بــا داشــتن 80 میلیــون جمعیــت، بــازاری وســیع و مهــم بــرای ماســت 

و برنامه هــای مهمــی بــرای ایــن بــازار داریــم. 
لــن کینــگ ســانگ، قائم مقــام شــرکت ســایک موتور، در حاشــیه نمایشــگاه 
شــانگهای در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر اینکــه برنامه هــای ایــن شــرکت 
ــرد:  ــان ک ــی خــود چیســت، بی ــا شــریک ایران ــکاری ب ــرای گســترش هم ب
گــروه بهمــن، یکــی از بهتریــن شــرکای ماســت و طــی مذاکراتــی کــه بــا ایــن 
شــرکت داشــتیم، توانســتیم بــه توافقــات بیشــتری بــا آن هــا بــرای گســترش 
همــکاری و حضــور فعال تــر در ایــران برســیم. وی ادامــه داد: ســال گذشــته 
ــدود 600  ــودرو، ح ــدل خ ــک م ــط از ی ــا فق ــدود م ــکاری مح ــود هم ــا وج ب
دســتگاه در ایــران فــروش داشــتیم و بــه همیــن دلیــل مــا نگاهــی جــدی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــانگ ب ــگ س ــن کین ــم. ل ــران داری ــرمایه گذاری در ای ــه س ب
مکســوس و ام جــی گام هــای جدی تــر و محاسبه شــده تری را در ایــران 
ــن  ــیع ترین و مهم تری ــی از وس ــران یک ــرد: ای ــح ک ــت، تصری ــد داش برخواهن
ــم  ــل قصــد داری ــن دلی ــه همی ــه محســوب می شــود و ب بازارهــای خاورمیان
ــران  ــازار و مشــتریان در ای ــا تقاضــای ب ــه ب ــات گســترده تری در رابط تحقیق
انجــام دهیــم. وی در پاســخ بــه پرســش دیگــری مبنــی بــر اینکــه کــدام یک 
 G10 از محصــوالت ایــن شــرکت بــه بــازار ایــران خواهــد آمد، گفــت: محصــول
مــا در خانــواده ون هــا و در مرحلــه بعــد ورود پیکاپ هــا و شاســی بلنــد تــازه 

ــم داشــت. ایران جیــب ــی شــده D90 را در برنامــه خواهی رونمای

واردات  رونــد  از  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز  تحلیل هــای  تازه تریــن 
ــا  ــدود 84 ت ــواره ح ــته، هم ــال گذش ــج س ــی پن ــه ط ــت از آن دارد ک حکای
ــرمایه ای  ــطه ای و س ــای واس ــور را کااله ــی کش ــای واردات ــد از کااله 90 درص
ــد واردات کل  ــر از 14 درص ــز کمت ــه 1395 نی ــد و در 10 ماه ــکیل داده ان تش
کشــور، کاالهــای مصرفــی بــوده اســت. بنــا بــر آمارهــا، در ســال 1394 حــدود 
2۷ میلیــارد و ۷۷ میلیــون دالر کاالی واســطه ای، ۷ میلیــارد و 388 میلیــون 
ــی وارد  ــون دالر کاالی مصرف ــارد و 405 میلی دالر کاالی ســرمایه ای و 5 میلی
شــده اســت. بــه ایــن ترتیــب، از کل واردات، کاالهــای واســطه ای ســهم 6۷.9 
ــی  ــای مصرف ــدی و کااله ــهم 18.5 درص ــرمایه ای س ــای س ــدی، کااله درص
ــی  ــد ورود بعض ــران معتقدن ــت. تحلیلگ ــته اس ــدی داش ــهم 13.6 درص س
ــطه ای  ــای واس ــرمایه ای و کااله ــای س ــه، کااله ــواد اولی ــد م ــا مانن کااله
ــی را تأمیــن و ضمــن ایجــاد  ــدگان داخل ــاز تولیدکنن ــه اینکــه نی ــا توجــه ب ب
ــا  ــد، نه تنه ــاد می کنن ــزوده کاال را ایج ــتفاده از ارزش اف ــرایط اس ــتغال ش اش
ــی  ــد داخل ــت تولی ــتای تقوی ــد در راس ــه می توان ــوده، بلک ــی نب ــری منف ام
قلمــداد شــود. البتــه بایــد بــه ایــن موضــوع نیــز توجــه داشــت کــه امــکان 
ــز  ــای واســطه ای در داخــل کشــور نی ــه و کااله ــواد اولی ــد بخشــی از م تولی
ــن اســت برخــی از  ــه و واســطه ای ممک ــواد اولی وجــود داشــته و واردات م
تولیدکننــدگان نوپــای ایــن کاالهــا را بــا مشــکالتی مواجــه ســازد کــه توجــه 
بــه ایــن مــوارد و برنامه ریــزی بــرای حمایــت از ایــن بخــش از تولیدکننــدگان 

ــن ــز در تحلیــل فــوق ضــروری اســت. خبرآنالی نی

چین، مشتری جدید فرش ایران

آغاز فصل برداشت برگ سبز چای از هفته آینده
رئیــس ســازمان چــای از آغــاز فصــل برداشــت بــرگ ســبز چــای در نیمــه اردیبهشــت ماه خبــر داد و گفــت: تولیــد ایــن محصــول در 

صــورت مســاعد بــودن شــرایط جــوی بــه ۱۴۰ هــزار تــن، یعنــی معــادل برداشــت ســال گذشــته خواهــد رســید. عکس:مهــر

در قاب تصویر

واردات چه کاالهایی بیشترین منفعت را دارد؟سرمایه گذاری سایک موتور در ایران

حتما بخوانید!
3آغاز ذخیره سازی گوشت و مرغ ... شنبه   02  اردیبهشت ماه  1396

ـــمـــاره 410 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت دوربین عکاسی کنن )تومان(
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 Canon Powershot
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1,200,000
 Canon Power Shot

HS SX50

5,170,000
 Canon powershot

SX410

670,000
 Canon Power Shot

SX500

 Canon Power Shot
S110

ارزانی و فراوانی میوه در راه است
ــر جهــاد کشــاورزی  معــاون وزی
اینکــه ســرمازدگی  بیــان  بــا 
جزئــی در محصــوالت باغــی 
داشــته ایم، گفــت: وضــع تولیــد 
ــیار  ــاری بس ــال ج ــوه در س می

خوب و سال ارزانی آن است. 
بــا  محمـدعلـــی طهماســـبی 
تاکیــد بــر اهمیــت نقــش تولیــد گل و گیــاه زینتــی در اقتصــاد 
مقاومتــی گفــت: ایجــاد گلخانه هــا بــا توجــه بــه اینکــه 
زودبــازده هســتند و قابلیــت توســعه و اشــتغال زایی زیــادی 
ــی هســتند کــه در اقتصــاد مقاومتــی  ــد، جــزو طرح های دارن

قــرار گرفته انــد کــه تولیــد گل را نیــز شــامل می شــود.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در امــور باغبانــی ادامــه داد: 11 
هــزار هکتــار ســطح زیــر کشــت گلخانه هــای کشــور اســت کــه 
2300 هکتــار آن بــه کشــت گل و گیاهــان زینتــی اختصــاص 
یافتــه و بقیــه آن مربــوط بــه ســبزی و صیفــی و میوه هایــی 
همچــون توت فرنگــی اســت. اکنــون نیــز میوه هــای درختــی 
ماننــد لیموتــرش، انگــور و میوه هــای هســته دار اقبــال تولیــد 

در گلخانــه را یافتــه اســت. 
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی دربــاره وضعیــت تولیــد 
ــا وجــود بارندگی هــای  محصــوالت باغــی در ســال جــاری ب
ــه حــال ســرمازدگی ای گــزارش نشــده  ــا ب مناســب گفــت: ت
ــا 35 درصــد اســت  ــر از 30 ت  و اگــر ســرمازدگی باشــد، کمت
ــن  ــد؛ بنابرای ــاب می آی ــه حس ــی ب ــرمازدگی جزئ ــن س و ای
ــی  ــوه در ســال جــاری بســیار خــوب و ســال ارزان وضــع می
ــت  ــه وضعی ــی ک ــاره میوه های ــبی درب ــت. طهماس ــوه اس می
ــته دار  ــای هس ــواع میوه ه ــت: ان ــد، گف ــبی دارن ــد مناس تولی
ــیب  ــد س ــه دار مانن ــای دان ــو، میوه ه ــالس و زردآل ــد گی مانن
خســارتی  انگــور  ماننــد  دانه ریــز  میوه هــای  و  و گالبــی 

خبرآنالیــن نداشــته اند. 

بخش خدمات، پیشتاز در امر اشتغال زایی
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: اشــتغال بــه امنیــت 
و  مالــی  اقدامــات  ســرمایه گذاری، پشــتیبانی حقوقــی، 
ــاز  ــی نی ــی، سیاســت های هماهنــگ و اقدامــات مدیریت پول

دارد. 
ــوی  ــال 96 از س ــذاری س ــه نامگ ــاره ب ــا اش ــی ب ــی ربیع عل
ــد  ــی، تولی ــام »اقتصــاد مقاومت ــه ن ــری ب ــام معظــم رهب  مق
و اشــتغال،« گفــت: وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
برنامــه جامعــی دربــاره اشــتغال تنظیــم کــرده کــه بــه 
ــاز  ــتوری نی ــان دس ــای می ــی و هماهنگی ه ــات حقوق الزام
ــود. ــه می ش ــس ارائ ــن مجل ــات در صح ــن الزام ــه ای دارد ک

 وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی افــزود: در نشســت 
ــزار  ــس برگ ــن مجل ــه در صح ــدگان ک ــا نماین ــنبه ب روز یکش
ــای  ــران، هماهنگی ه ــت اشــتغال ای ــاره وضعی می شــود، درب
ــت  ــای دول ــتگاه و برنامه ه ــر دس ــف ه ــاز و وظای ــورد نی م

توضیحاتــی بیــان می شــود. 
ربیعــی بــا بیــان اینکــه اشــتغال، امــری فرابخشــی و 
ــت  ــه امنی ــتغال ب ــه داد: اش ــت، ادام ــوه ای اس ــی فراق حت
مالــی و  اقدامــات  ســرمایه گذاری، پشــتیبانی حقوقــی، 
ــاز  ــی نی ــی، سیاســت های هماهنــگ و اقدامــات مدیریت پول
دارد. وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی تصریــح کــرد: بخــش 
ــد  ــه می توان ــی اســت ک ــای مهم ــی از بخش ه ــات، یک خدم

ــنا ــد. ایس ــاد کن ــور ایج ــتغال را در کش ــترین اش بیش

بازار سیمان با خرید داخلی رونق نمی گیرد
ــود  ــیمان و نب ــد س ــکل تولی ــان مش ــه همچن ــرایطی ک در ش
معــاون  می دهــد،  آزار  را  صنعــت  ایــن  فعــاالن  تقاضــا، 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت معتقــد اســت مشــکل 
ــی  ــون تن ــد میلی ــای چن ــا قرارداده ــیمان ب ــدگان س تولیدکنن
داخلــی حــل نمی شــود و بایــد بازارهــای ناامــن شــده خارجــی 
را دوبــاره فعــال کــرد. جعفــر ســرقینی دربــاره موضــوع قــرارداد 
انجمــن تولیدکنندگان ســیمان بــا وزارت راه و شهرســازی جهت 
خریــد دو تــا ســه میلیــون تنــی ســیمان از ایــن صنعــت کــه 
ــد جالــب  ــان خری از ســال های گذشــته بســته شــده و همچن
توجهــی صــورت نگرفتــه، عنــوان کــرد: مشــکل صنعت ســیمان 
ــی  ــن ســفارش وزارتخانه هــای داخل ــون ت ــا یکــی - دو میلی ب
ــی  ــای صادرات ــدن بازاره ــه بازگردان ــاز ب ــود و نی ــل نمی ش ح
اســت تــا تقاضــای مــد نظــر تولیدکننــدگان فراهــم شــود. وی 
ــت  ــن ظرفی ــون ت ــر 83 میلی ــال حاض ــزود: در ح ــه اف در ادام
تولیــد ســیمان داریــم کــه ســال 1395 را حــدودا بــا تولیــد 53 
میلیــون تــن ســیمان تمــام کردیــم؛ متاســفانه در حــال حاضــر 
بــازار مصــرف در داخــل رکــود دارد و صــادرات نیــز از 19 میلیــون 
تــن در ســال 1393 بــه 13 میلیــون تــن در ســال 1395 
کاهــش یافــت؛ علــت آن نیــز وجــود ناامنی هــای داخلــی در 
ــادرات  ــازار ص ــن ب ــوان اصلی تری ــه عن ــایه ب ــورهای همس کش
ســیمان ایــران اســت. وی اظهــار کــرد: امیدواریــم امنیــت بــه 
بازارهــای همســایه بازگــردد و بــازار داخلــی نیــز از رونــق کافــی 
ــا مشــکل تقاضــای ســیمان برطــرف شــود؛  برخــوردار شــود ت
ــا  ــدارد و ب ــچ مشــکلی وجــود ن ــد هی ــوزه تولی ــه در ح ــرا ک چ
ــه  ــت ب ــن ظرفی ــا ســقف ای ــم ت ــت ایجادشــده می توانی ظرفی

تولیــد بپردازیــم. مهــر

 ابالغ میزان معافیت بر درآمد حقوق 

سال ۹۶
رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی میــزان معافیــت بــر درآمــد 
ــژاد در  ــل تقوی ن ــید کام ــرد. س ــالغ ک ــال 96 را اب ــوق س حق
بخشــنامه ای، میــزان معافیــت بــر درآمــد حقــوق ســال 
ــون بودجــه ســال  ــف تبصــره 6 قان ــد ال ــر اســاس بن 96 را ب
جــاری ابــالغ کــرد. بــر اســاس ایــن ابالغیــه، ســقف معافیــت 
مالیاتــی موضــوع مــاده )84( قانــون مالیات هــای مســتقیم 
مصــوب 1366/12/03 و اصالحــات بعــدی آن در ســال 1396 
مبلــغ دویســت و چهــل میلیــون )240.000.000( ریــال در 
ســال تعییــن شــده اســت و نــرخ مالیــات بــر درآمــد حقــوق 
کارکنــان دولتــی و غیردولتــی مــازاد بــر مبلــغ مذکــور و تــا 5 
برابــر آن مشــمول مالیــات ســاالنه )10 درصــد( و بــه نســبت 

ــازاد آن )20 درصــد( اســت.  م
میــزان معافیــت مالیاتــی مــواد 5۷ و 101 قانــون مالیات هــای 
مســتقیم مبلــغ یکصــد و هشــتاد میلیــون )180.000.000( ریال 

تعییــن می شــود. ســازمان امــور مالیاتــی

 آبرسانی به 42 روستای گلپایگان 

تا دو سال آینده
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضالب 
روســتایی اســتان اصفهــان گفت: 
کلنــگ فــاز یــک پــروژه »مجتمع 
آبرســانی بــه منطقــه جلگــه و کنار 
 رودخانــه« پایــان اردیبهشــت ماه 
بــا حضــور معــاون وزیــر نیــرو زده 

خواهد شد. 
ــه  ــی در حاشــیه جلســه طــرح آبرســانی ب محمدحســین قرائت
ــا پــروژه  روســتاهای گلپایــگان در جمــع خبرنــگاران در رابطــه ب
»مجتمــع آبرســانی بــه منطقــه جلگــه و کنــار رودخانــه« اظهــار 
ــال و  ــوط انتق ــرای خط ــروژه، اج ــن پ ــه اول ای ــرد: در مرحل ک
تأمیــن مخــازن و در مرحلــه بعــد اجــرای شــبکه های آبرســانی 
داخــل روســتا در دســتور کار قــرار دارد. پــس از برگــزاری 
ــان اردیبهشــت  ــم پای ــروژه، امیدواری ــن پ ــک ای ــاز ی مناقصــه ف
ــک آن زده شــود.  ــاز ی ــگ ف ــر کلن ــاون وزی ــا حضــور مع ــاه ب م
ــه ایــن پــروژه در بخــش خــط انتقــال  وی ادامــه داد: کل هزین
ــارد  ــدود 14 میلی ــاژ، ح ــتگاه پمپ ــازن و ایس ــاخت مخ آب، س
تومــان اســت و فــاز دوم کــه شــامل اجــرای شــبکه های داخلــی 
ــر دارد؛  ــه در ب ــان هزین ــارد توم ــر 16 میلی ــغ ب ــت بال روستاس
ــد شــد.  ــد خواهن ــن طــرح بهره من ــر از ای ــن 21 هــزار نف همچنی
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب روســتایی اســتان اصفهــان 
گفــت: زمــان پیش بینی شــده بــرای اتمــام ایــن پــروژه دو 
ســال اســت؛ امــا اگــر زودتــر تأمیــن اعتبــار شــود، امــکان اینکــه 
پــروژه ســریع تر بــه بهره بــرداری برســد نیــز وجــود دارد. قرائتــی 
بــا بیــان اینکــه 42 روســتای شهرســتان گلپایــگان از ایــن 
ــاهد  ــر ش ــال های اخی ــزود: در س ــوند، اف ــع می ش ــرح منتف ط
ــی  ــع آب زیرزمین ــد مناب ــن رون ــا ای ــم و ب ــالی بوده ای خشکس
ــرح  ــن ط ــرای ای ــا اج ــا ب ــود؛ ام ــه می ش ــه روز تخلی ــز روزب نی
روســتاییان از آب پایــدار از محــل تصفیه خانــه اســتفاده خواهنــد 
ــاز  ــای غیرمج ــه چاه ه ــداد حلق ــالم تع ــه از اع ــی ک ــرد. قرائت ک
شناسایی شــده در ســال گذشــته در ســطح اســتان امتنــاع کــرد، 
ــاید  ــه ش ــامانه 1523 روزان ــق س ــهروندان از طری ــه داد: ش ادام
ــد و  ــن خصــوص می دهن ــزارش در ای ــورد گ ــا 15 م حــدود 10 ت

ــم.  ــالم می کنی ــه ای اع ــه آب منطق ــز ب ــا نی م
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب روســتایی اســتان اصفهــان 
ــال 94، 31  ــت آب در س ــدر رف ــط ه ــرد: متوس ــان ک خاطرنش
درصــد اســت کــه در ســال گذشــته بــا اقداماتــی کــه انجــام شــد 
ــوط  ــن متوســط فرســودگی خط ــه 29 درصــد رســید؛ همچنی ب
آبرســانی در ســطح اســتان بیــن 35 تــا 45 درصــد اســت؛ البتــه 
ممکــن اســت خطــوط آبرســانی روســتایی 55 درصــد فرســوده 

باشــد. آبفــار اصفهــان

افزایش قیمت برنج در بازار
رئیــس اتحادیــه ســوپرمارکت داران و مــواد پروتئینــی از 
افزایــش قیمــت برنــج خبــر داد و گفــت: قــدرت خریــد مردم 
بــرای برنــج کاهــش پیــدا کــرده و در مجمــوع برنج هایــی کــه 
ارزان تــر هســتند، مشــتری بیشــتری را بــه خــود اختصــاص 
می دهنــد. ســعید درخشــانی دربــاره افزایــش قیمــت برنــج 
در روزهــای اخیــر توضیــح داد: شــاید نتــوان قیمــت دقیقــی 
بــرای ایــن روزهــای برنــج در بــازار اعــالم کــرد؛ چرا کــه ممکن 
اســت بعضــی واحدهــا همچنــان برنــج قدیمــی خــود را بــه 
فــروش برســانند کــه بــرای آن در نهایــت قیمتــی در حــدود 
13000 تومــان در نظــر گرفتــه می شــود. وی ادامــه داد: البتــه 
ــرای واحدهــا  ــج ب ــوارد متعــدد قیمــت برن ــز در م ــدا نی جدی
ــن  ــروش، ای ــگام ف ــه هن ــه ب ــوده ک ــان ب ــدود 13000 توم ح
ــه دســت مشــتری می رســد.  ــا رقــم 15000 تومــان ب ــج ب برن
رئیــس اتحادیــه ســوپرمارکت داران و مــواد پروتئینــی بــا بیان 
اینکــه ممکــن اســت وضعیــت انبارهــا موجــب تغییــر قیمــت 
ــوان  ــر صــورت می ت ــه ه ــرد: ب ــوان ک ــج شــده باشــد، عن برن
گفــت کــه در مجمــوع کمــی قیمــت برنــج گران تــر شــده؛ امــا 
اینکــه رقــم دقیــق ایــن افزایــش قیمــت از چــه قــرار اســت را 
نمی تــوان بیــان کــرد؛ ولــی می تــوان گفــت کــه اکنــون برنــج 
ــا 13500  ــر از 13 ت ــی کمت ــا قیمت ــوان ب ــک را نمی ت ــه ی درج

تومــان خریــد. ایســنا

 تولید خودروهای سنگین بی کیفیت 

ادامه دارد
حــدود نیمــی از خودروهــای ســنگین تولیــدی در خودروســازان 
تولیــد  کیفــی  ســطح  پایین تریــن  در  همچنــان  داخلــی 
می شــوند. بــر اســاس جدیدتریــن گــزارش از وضعیــت کیفیــت 
ــا  ــوالت تنه ــن محص ــی از ای ــدود نیم ــنگین ح ــای س خودروه
ــر ایــن  ــد. ب یــک ســتاره از پنــج ســتاره کیفــی را کســب کرده ان
ــدی در اســفندماه  ــای ســنگین تولی ــان خودروه اســاس در می
بنــز WH )ایران خــودرو  ســال گذشــته )1395(، کامیونــت 
 FAW دیــزل(، کامیونــت الونــد )ســایپا دیــزل(، کامیونــت
)ســیبا موتــور( و کامیونــت ایســوزو NPR۷5K )بهمــن دیــزل(، 
ــرده و در  ــب ک ــی را کس ــتاره کیف ــج س ــتاره از پن ــک س ــا ی تنه
ــد. عصــر خــودرو ــرار دارن ــی ممکــن ق ــن ســطح کیف پایین تری

نبود نظارت موجب گرانی ها شده است
نایب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــر نــرخ برنــج، گوشــت و لبنیــات گرانــی ســفره  نبــود نظــارت ب
ــرخ  ــه ن غذایــی شــهروندان را رقــم زده، گفــت: خریــد دولــت ب
ــازار مــواد  ــات ب ــر ثب ــی ب ــده، راهــکاری اصول واقعــی از تولیدکنن

ــود.  ــی می ش ــی تلق غذای
ســید ناصــر موســوی الرگانــی دربــاره بــازار مــواد غذایی درکشــور 
ــی خــوب نیســت؛  ــواد غذای ــازار م ــار داشــت: حــال و روز ب اظه
زیــرا متاســفانه شــاهد افزایــش یک بــاره مــواد غذایــی در 
شــرایطی هســتیم کــه شــهروندان قــدرت اقتصــادی مناســبی را 

ــد.  ــرای خریــد محصوالتشــان ندارن ب
نماینــده مــردم فالورجــان در مجلــس بــا بیــان اینکــه محاســبه 
تــورم اقتصــادی بــر مبنــای 350 کاالی اقتصــادی کاهــش پیــدا 
کــرده، تصریــح کــرد: افزایــش تــورم بــه معنــای عــام کــه روزانــه 
ــی شــرایط مناســبی  ــازار مــواد غذای ــم در ب ــا آن ســروکار داری ب

نــدارد. 
ــت  ــج، گوش ــرخ برن ــر ن ــارت ب ــود نظ ــه نب ــان اینک ــا بی  وی ب
و لبنیــات گرانــی ســفره غذایــی شــهروندان را رقــم زده، تصریــح 
ــه  ــفره اولی ــی س ــی گران ــواد غذای ــازار م ــه ب ــورم روزان ــرد: ت ک

ــا ــی داشــته اســت. ایمن ــی شــهروندان را در پ غذای

پرداخت نکردن وجه پروازهای کنسلی، غیرقانونی استآغاز ذخیره سازی گوشت و مرغ ماه رمضان

س
فار

س: 
عک
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ــا  ــی آج ــد نظام ــروز، ارش ــن آذراف ــرتیپ دوم محس ــر س امی
ــاری در  ــال و بختی ــزد و چهارمح ــان، ی ــتان های اصفه در اس
گفت وگــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن از حضــور 
بخــش خصوصــی بــرای تکمیــل و ســاماندهی ورزشــگاه 22 

بهمــن در اصفهــان خبــر داد. 
امیــر ســرتیپ دوم محســن آذرافــروز دربــاره راه انــدازی 
ورزشــگاه 22 بهمــن پــس از ســال ها بالتکلیفــی گفــت: ضلــع 
ــه  ــت؛ ب ــن اس ــان ناایم ــن اصفه ــگاه 22 بهم ــمالی ورزش ش
ــگاه  ــن ورزش ــه از ای ــای صورت گرفت ــه در بازدیده ــه ای ک گون
ــبختانه  ــد و خوش ــادر ش ــازی آن ص ــرای بازس ــتور الزم ب دس
بــا مشــارکتی کــه بخــش خصوصــی در ایــن زمینــه دارد 
امیدواریــم درآینــده نزدیــک ایــن مــکان را بــه یــک ورزشــگاه 

ــم. ــل کنی ــد تبدی کارآم
ــک در اســتادیوم  ــزاری مســابقات لیــگ دســته ی     برگ

22 بهمــن
ــه  ــان از جمل ــن اصفه ــگاه 22 بهم ــه ورزش ــان اینک ــا بی وی ب
محــل  و  قبــل  ســال های  در  ارتــش  زیرمجموعه هــای 
ــن ســال  ــا چندی ــود، ام ــال ب ــزاری مســابقات لیــگ فوتب برگ
بــه دلیــل خرابــی مــورد اســتفاده تیم هــا و ورزشــکاران قــرار 

نمی گرفــت، افــزود: امیدواریــم بــا بازســازی و تعمیراتــی 
ــی  ــم میزبان ــود، بتوانی ــام می ش ــگاه انج ــن ورزش ــه در ای ک
مســابقات لیــگ دســته یــک را شــاهد باشــیم و ایــن 
ــف  ــای مختل ــات تیم ه ــرای تمرین ــی باشــد ب ورزشــگاه محل

ــی.  ورزش
ــن  ــازی ای ــرای بازس ــه ب ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی درپاس
ــاز  ــار نی ــزان اعتب ــه می ــی چ ــای فعل ــا قیمت ه ــگاه ب ورزش
اســت، افــزود: توافق  نامــه تعمیــر ایــن ورزشــگاه در ماه هــای 
پایــان ســال 95 بــا پیمانــکار بخــش خصوصــی بســته شــد؛ 
امــا بــا توجــه بــه بازســازی ســالن ها، چمــن و ... بــه بیــش 
از 4 میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای تعمیــر ایــن مجموعــه نیــاز 

اســت.

    تحقق اقتصاد مقاومتی در ارتش
وی بــا اشــاره بــه شــعار امســال »اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد 
و اشــتغال« افــزود: امــروز ارتــش و نیروهــای مســلح 
می رونــد  شــمار  بــه  کشــور  در  تولیدکننــده   بزرگ تریــن 
و تولیــد امنیــت، بزرگ تریــن دســتاورد آنــان اســت و بــه غیــر 
از ایــن، آمــوزش، تولیــد و اشــتغال زایی نیــز در کانــون توجــه 

ایــن مجموعــه قــرار دارد. 
ــده  ــش در ســاخت دهک ــاره مشــارکت ارت ــن درب وی همچنی
دفــاع مقــدس گفــت: خوشــبختانه تعامــالت خوبــی در ایــن 
زمینــه بــا بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس 
ــی  ــی قدیم ــزات جنگ ــه تجهی ــه ارائ ــه از جمل ــته ایم ک داش
ــا  ــزاری یادواره ه ــگاه ها و برگ ــرای دانش ــتادان ب ــدارک اس ت
ــل  ــم اگرچــه در طــول ســال های قب ــد بگوی ــود. بای خواهــد ب
تعامالتــی در ایــن زمینــه برقــرار نشــده بــود، امــا از هم اکنــون 
تعامــالت ارتــش بــا بنیــاد حفــظ آثــار پررنگ تــر خواهــد شــد.
ــا  ــه ب ــت مقابل ــکاری جه ــرای هم ــش ب ــی ارت      آمادگ

ــا ریزگرده
ــن  ــای وط ــگار کیمی ــر خبرن ــش دیگ ــه پرس ــخ ب وی در پاس
ــده  ــا پدی ــورد ب ــه برخ ــش در زمین ــا ارت ــه آی ــر اینک ــی ب مبن
ریزگردهــا وارد عمــل شــده، گفــت: در قانــون اساســی تاکیــد 
ــه مســائل  ــرای کمــک ب ــح ب ــان صل ــش در زم ــه ارت شــده ک
ــا  ــا ریزگرده ــه ب ــرای مقابل ــدان باشــد؛ ب ــد در می ــی بای بحران
ارتــش اصفهــان ایــن آمادگــی را دارد کــه بــه کمــک دســتگاه ها 
ــچ  ــون هی ــم تاکن ــد بگوی ــا بای ــد؛ ام ــط بیای ــای مرتب و نهاده

ــرده اســت.  ــش درخواســت کمــک نک ــادی از ارت نه
ــیب  ــا آس ــور هواپیم ــه موت ــا ب ــه ریزگرده ــان اینک ــا بی وی ب

ــد  ــش دی ــبب کاه ــن س ــا همچنی ــت: ریزگرده ــد، گف می زن
ــه  ــرای مقابل ــی ب ــروی هوای ــا نی ــود؛ ام ــان می ش ــی خلب افق
بــا ریزگردهــا بــا منابــع طبیعــی همــکاری می کنــد؛ بــه 
طــوری کــه بــرای مقابلــه بــا ایــن مشــکل یک هــزار هکتــار از 
ــم. ــال کاری کرده ای ــکاری را نه ــتم ش ــگاه هش ــای پای زمین ه

     راه اندازی دهکده تیر اندازی ارتش
ــه  ــش ک ــدازی ارت ــده تیران ــدازی دهک ــن از راه ان وی همچنی
نمونــه خاصــی در خاورمیانــه خواهــد بــود، خبــر داد و گفــت: 
بــا تکمیــل ایــن مجموعــه، گام هــای خوبــی در راســتای اجرای 
پروژه هــای ورزشــی بــرای کارکنــان و همین طــور مــردم 

برداشــته خواهــد شــد. 
ــای  ــال مجموعه ه ــرای انتق ــی ب ــزم کل ــه ع ــاره اینک وی درب
ارتــش بــه بیــرون از شــهرها وجــود دارد، امــا احــداث 
پادگان هــای جدیــد تابــع شــرایط و ضوابطــی خــاص و پیــرو 
ــه ارشــد  ــزود: مجموع دســتورکارهای کالن نظامــی اســت، اف
 نظامــی آجــا در اســتان های اصفهــان، یــزد و چهارمحــال 
و بختیــاری بــرای مقولــه زیباســازی شــهری آمــاده هــر نــوع 

همــکاری و تعامــل بــا نهادهــای مرتبــط اســت.
ــه  ــن مجموع ــش روی ای ــای پی ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش  وی ب
ــده  گفــت: در رزمایــش بیت المقــدس کــه قــرار اســت در آین
نزدیــک برگــزار شــود، انــواع ادوات و تجهیــزات نظامــی جدیــد 
ــن در  ــگ اســتفاده خواهــد شــد؛ همچنی ــوپ گاپلین ــد ت مانن
رزمایــش تخصصــی توپخانه هــا کــه پــس از تأییــد فرماندهــی 
ــزار می شــود، از  ــاه رمضــان برگ ــد از م ــای بع ــش در روزه ارت
گلوله هــای لیــزری هوشــمند و ســالح های جدیــد وزارت 

دفــاع اســتفاده خواهیــم کــرد.

امیر سرتیپ دوم محسن آذرافروز درگفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

آمادگی ارتش برای مقابله با ریزگرد ها

استاندار اصفهان در دیدار با وزیر آموزش ایتالیا:

 از همکاری مشترک با کشور ایتالیا 

استقبال می کنیم
و  دانشــــگاه  آمـــوزش،  وزیــر 
ــتاندار  ــا اس ــا ب ــات ایتالی تحقیق

اصفهان دیدار کرد. 
دیــدار  ایــن  در  فدلــی  والریــا 
مــراودات  بــر  عــالوه  گفــت: 
ــادالت  ــی، مب ــادی و سیاس اقتص
ــطح  ــد س ــز می توان ــی نی فرهنگ
ــق بخشــد.  ــم و تعمی ــا را تحکی ــران و ایتالی ــط دو کشــور ای رواب
ــه  ــه فناوران ــط از جنب ــد فق ــه مســئله توســعه نبای ــزود: ب وی اف
نگریســت؛ بلکــه هم راســتا بــا آن بایــد در عرصــه توســعه 
فرهنگــی نیــز کوشــا بــود. توســعه و گســترش رابطــه در بخــش 
فرهنــگ، آمــوزش و پژوهــش، یــک پویایــی ایجــاد می کنــد کــه 
پایــه و اســاس خالقیــت و نــوآوری در همــه زمینه هــا می شــود. 
اســتاندار اصفهــان نیــز در ایــن دیــدار گفــت: اولویــت اول اســتان 
اصفهــان در 10 ســال آینــده، توســعه علــم و فنــاوری و توســعه 

ــت.  ــی اس ــراث فرهنگ ــگری و می گردش
رســول زرگرپــور افــزود: بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، بــه دنبال 
تقویــت روابــط بیــن دو کشــور هســتیم و از همــکاری مشــترک 
بــا کشــور ایتالیــا اســتقبال می کنیــم. وی اضافــه کــرد: مبــادالت 
فرهنگــی، بهتریــن راه تحکیــم روابــط و پایه ریــزی روابــط 

اقتصــادی، سیاســی و ... اســت. 
ــران و اســتان  ــان کــرد: پــس از برجــام، آمادگــی ای ــور بی زرگرپ
اصفهــان بــرای تعمیــق، توســعه و افزایــش روابــط بــا کشــورهای 

ــا اروپایــی به ویــژه ایتالیــا افزایــش یافتــه اســت. ایرن

 تالش برای فراگیر کردن 

شیرینی های بدون قند در یزد
ــی  ــوم پزشــکی شــهید صدوق ــذا و دارو دانشــگاه عل ــاون غ مع
ــد  ــدون قن ــردن شــیرینی های ب ــر ک ــرای فراگی ــالش ب ــزد از ت ی
در اســتان یــزد خبــر داد. محمــد صدوقــی در نشســتی خبــری 
بــه مناســبت هفتــه ســالمت اظهــار داشــت: بیماری هــای 
در  یــزد  در  نامناســب  تغذیــه  از  نشــأت گرفته  غیرواگیــردار 
حــال فراگیــر شــدن اســت؛ بنابرایــن الزم اســت دربــاره تغذیــه 
ــن  ــرد: در ای ــوان ک ــود. وی عن ــام ش ــدی انج ــی ج چاره اندیش
ــد  ــدون قن ــا شــیرینی های ب ــاط ب ــات الزم در ارتب راســتا تحقیق
صــورت گرفتــه کــه در صــورت فراگیــر شــدن ایــن محصــوالت در 
ســطح اســتان یــزد، قــدم بســیار خوبــی در زمینــه پیشــگیری 
برداشــته می شــود. صدوقــی چاقــی را یکــی دیگــر از مشــکالت 
اســتان یــزد دانســت و گفــت: در حــال حاضــر اســتان یــزد در 
چاقــی رتبــه 14 کشــور را بــه خــود اختصــاص داده کــه در ایــن 

ــی نداریــم. مهــر ــگاه خوب ــه هــم جای زمین

اخبار کوتاه

 آغاز برداشت گل  محمدی 

در کویر مرکزی ایران
آران  جهــاد کشـــاورزی  مدیــر 
و بیــدگل گفــت: همزمــان بــا 
آخریــن روزهــای نخســتین مــاه 
از فصــل بهار، برداشــت گل  محمدی 
از باغ هــای شهرســتان کویــری 
آران و بیــدگل آغــاز شــد. حســین 
فتاحــی اظهــار داشــت: برداشــت 
ــر و  ــاص کوی ــرایط خ ــل ش ــه دلی ــاله ب ــر س ــدی ه گل  محم
گرمــای هــوا، یــک مــاه زودتــر از باغ هــای گل محمــدی دیگــر 
مکان هــای کاشــت گل آغــاز می شــود. وی بــا اشــاره بــه 
 افزایــش 25 درصــدی ســطح زیــر کشــت گل محمــدی در آران 
و بیــدگل اظهــار داشــت: کاشــت گل محمــدی بــه دلیــل شــرایط 
خــاص آب و هوایــی آران و بیــدگل از حــدود چهــار ســال قبــل 
ــد صیفی جــات  ــاد مانن ــی زی ــاز آب ــا نی ــن محصــوالت ب جایگزی
شــده اســت. مدیــر جهــاد کشــاورزی آران و بیــدگل بــا اشــاره بــه 
ــدگل از  ــر آران و بی ــدی کوی ــای گل محم ــاص بوته ه ــی خ ویژگ
تاکیــد کــرد:  مناســب  اســانس  و  زیــاد  حجــم گل  نظــر 
ــر کشــت  ــار ســطح زی ــی می شــود امســال از ۳0 هکت پیش بین

گل محمدی بیش از صد تن گالب ناب گرفته شود. 
ــاورزی آران  ــاد کش ــت جه ــزی مدیری ــه از برنامه ری وی در ادام
ــدی در  ــر کشــت گل محم ــش ســطح زی ــرای افزای ــدگل ب و بی
شهرســتان خبــر داد و گفــت: تــا افــق ســال 1404، صــد هکتــار از 

اراضــی آران و بیــدگل زیــر کشــت گل محمــدی مــی رود. 
فتاحــی افــزود: برداشــت گل محمــدی تــا پایــان اردیبهشــت ماه 

در آران و بیــدگل ادامــه دارد. مهــر

 ممنوعیت گرفتن حق سرویس 

در رستوران های شهرکرد
ــداران، رســتوران ها و طباخــان شهرســتان  ــه هتل رئیــس اتحادی
ــتوران ها  ــرویس در رس ــق س ــن ح ــت گرفت ــهرکرد از ممنوعی ش
خبــر داد. منوچهــر اعالیــی اظهــار کــرد: رســتوران ها اجــازه 
دریافــت حــق ســرویس از مشــتریان ندارنــد و تنهــا می تواننــد 

ــد. ــزوده را دریافــت کنن ــر ارزش اف ــات ب مالی
 وی افــزود: در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف در ایــن زمینــه

حتمــا بــا متخلفــان برخوردهــای الزم انجــام می شــود. رئیــس 
اتحادیــه هتلــداران، رســتوران ها و طباخــان شهرســتان شــهرکرد 
ــاالن  ــی فع ــای برخ ــزوده را از چالش ه ــر ارزش اف ــات ب مالی
ایــن صنــف گــزارش کــرد و گفــت: تمامــی اغذیه فروشــان 
مشــمول اخــذ مالیــات بــر ارزش افــزوده نیســتند و ایــن قانــون 
ــال  ــا اعم ــتوران ها و غذاخوری ه ــا، رس ــرای چلوکبابی ه ــا ب تنه
می شــود. اعالیــی درخصــوص نحــوه نرخ گــذاری قیمــت انــواع 
ــر  ــا ب ــت غذاه ــت: قیم ــف گف ــتوران های مختل ــا در رس غذاه

ــن می شــود. ایســنا ــی تعیی ــای مختلف اســاس فاکتوره

اخبار کوتاه

کیمیای وطن شــهردار اصفهــان گفــت: محــور رصدخانــه 

فرهنگی اجتماعی استان، شهرداری اصفهان است. 
ــان  ــهرداری اصفه ــانه ای ش ــات رس ــزارش اداره ارتباط ــه گ ب
ــزی  ــن حضــور در شــورای برنامه ری ــژاد ضم ــدی جمالی ن مه
ــار داشــت:  ــان، اظه ــه فرهنگی اجتماعــی اســتان اصفه رصدخان

یکــی از وظایــف اصلــی مدیــران و برنامه ریــزان 
فرهنگــی، طراحــی مســیرهایی بــرای شــناخت 
حــوزه فرهنگــی و برنامه ریــزی و تصمیم گیــری 
در ایــن زمینــه اســت. وی تصریــح کــرد: بــا 
ــورای  ــصت وچهارم ش ــه ش ــه جلس ــه ب توج
تأســیس  اصفهــان،  عمومــی  فرهنــگ 
را  اصفهــان  اســتان  فرهنگــی  رصدخانــه 

ــرای شــناخت مســائل فرهنگــی و اجتماعــی و شناســایی  ب
وضعیــت موجــود مؤلفه هــا و جریان هــای فرهنگــی شــهرها 
ــن  ــر ای ــم؛ ب ــرار دادی ــتور کار ق ــتان در دس ــتاهای اس و روس
ــوده  ــه ب ــن رصدخان ــور ای ــان مح ــهرداری اصفه ــاس ش  اس
و الزم اســت دســتگاه های مختلــف نیــز همــکاری الزم را بــا 

شــهرداری اصفهــان داشــته باشــند؛ ضمــن اینکــه جلســات 
شــورای برنامه ریــزی ایــن رصدخانــه نیــز بــه صــورت مــداوم 
ــه شــورای  ــی و رصــد ب ــن دیدبان ــج ای تشــکیل شــود و نتای
ــان  ــهردار اصفه ــود. ش ــل ش ــتان منتق ــی اس ــگ عموم فرهن
بــر دائمــی بــودن رصدخانــه فرهنگی اجتماعــی اســتان 
اصفهــان تأکیــد کــرد و ادامــه داد: بــا توجــه بــه 
اینکــه تشــکیل ایــن رصدخانــه، مصوبــه اســتانی 
ــرده،  ــی ک ــود را ط ــی خ ــل قانون ــت و مراح اس
ــورت  ــه ص ــه ب ــن رصدخان ــاس ای ــن اس ــر ای ب
ــک  ــز ی ــه آن نی ــود و دبیرخان ــد ب ــی خواه دائم
دبیرخانــه دائمــی اســت. اولیــن جلســه شــورای 
مهــدی  حضــور  بــا  رصدخانــه  برنامه ریــزی 
ــان، حجت االســالم و المســلمین  ــژاد شــهردار اصفه  جمالی ن
حبیب رضــا ارزانــی« مدیــر اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان اصفهــان، علــی قاســم زاده معــاون فرهنگی اجتماعــی 
ــده  ــلیمانی فرمان ــا س ــردار غالمرض ــان و س ــهرداری اصفه ش

ــد. ــزار ش ــج( برگ ــپاه صاحب الزمان)ع س

تأسیس رصدخانه فرهنگی در اصفهان
معــاون توانبخشــی بهزیســتی اســتان کرمــان گفــت: مرکز 
ــای  ــه درمان ه ــت ارائ ــا قابلی ــار ب ــان و گفت ــالالت ده اخت
ــی در  ــوالن ذهن ــه معل ــی ب ــت بیهوش ــکی تح دندان پزش

ــود.  ــیس می ش ــان تأس ــهر کرم ش
علیرضــا اســدی بــا اظهــار خوشــنودی از توفیــق بــه دســت 

ــان  ــش مســتمری مددجوی ــده در افزای آم
ســازمان  حمایــت  تحــت  معلــوالن  و 
ــال ها  ــس از س ــرد: پ ــان ک ــتی بی بهزیس
تأخیــر، افزایــش مســتمری گروه هــای 
ــد  ــزایی در رون ــر بس ــت، تأثی ــت حمای تح
توانمندســازی و خــروج ایــن گــروه از 

دارد.  دولــت  حمایت هــای  چرخــه 
ــز تخصصــی  ــرای توســعه مراک ــان اینکــه ب ــا بی اســدی ب
ــار  ــدی طراحــی شــده، اظه ــای جدی توانبخشــی برنامه ه
ــز  ــه، مرک ــه جواداالئم ــکاری موسســه خیری ــا هم ــرد: ب ک
بیمــاران مزمــن روانــی را در هوتــک راه انــدازی می کنیــم. 
ــی  ــاران روان ــز بیم ــود مرک ــه وج ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

مزمــن نیــاز اســتان کرمــان اســت، گفــت: درصــورت 
راه انــدازی ایــن مرکــز بــا اســتفاده از تــوان بخــش 
غیردولتــی، بی شــک نه تنهــا اســتان کرمــان بلکــه منطقــه 
جنــوب شــرق کشــور نیــز از خدمــات مرکــز هوتــک 

می شــوند.  بهره منــد 
معــاون توانبخشــی بهزیســتی کرمــان افــزود: 
ــه  ــه خیری ــکاری موسس ــا هم ــز ب ــن مرک ای
ــکالت  ــع مش ــدف رف ــا ه ــان ب ــیز کرم مش
ــوالن  ــژه مشــکالت معل ــار، به وی دهــان و گفت

کم تــوان ذهنــی تأســیس می شــود. 
ــرای  ــی ب ــوالن ذهن ــه معل ــان اینک ــا بی وی ب
ــه درمــان  دریافــت خدمــات دندان پزشــکی ب
تحــت بیهوشــی نیــاز دارنــد، اظهــار کــرد: موسســه 
ــی  ــز درمان ــودن مراک ــه دارا ب ــه ب ــا توج ــیز ب ــه مش خیری
دندان پزشــکی مجهــز بــا پرســنل متخصــص شــرایط الزم 
را بــرای مدیریــت و اداره مرکــز اختــالالت دهــان و دنــدان 

ــی ــر فارس دارد. خب

در شهر

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1395 قسمتی از امالک بخش نه ثبت اصفهان شهرستان فالورجان 
بموجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آئین نامه مربوطه امالکی که در سه ماهه 

چهارم سال 1۳95  تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراء 

هیأت نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به بخش نه را آگهی می نماید : 

الف ( شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی که اظهارنامه آنها در سه ماهه 

مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند: 

اول : ابنیه و امالک واقع در فالورجان 15 اصلی و فروعات زیر :

2۳6 فرعی : آقای سیدحسن میرلوحی فالورجانی  فرزند سیدمصطفی ششدانگ یک بابخانه  بمساحت 

291 متر مربع 

2602 فرعی : موقوفه گورستان قدیمی فالورجان به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان ششدانگ 

عرصه گورستان  مجزی شده از پالک 1015 فرعی بمساحت ۳609/۳0 متر مربع 

260۳ فرعی : موقوفه گورستان قدیمی فالورجان به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان ششدانگ 

عرصه یکباب ساختمان اداری مجزی شده از پالک 1015 فرعی بمساحت ۳672/9 متر مربع 

2604 فرعی : موقوفه گورستان قدیمی فالورجان به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان ششدانگ 

عرصه گورستان  مجزی شده از پالک 1015 فرعی بمساحت ۳11۳6 متر مربع 

2605 فرعی : موقوفه گورستان قدیمی فالورجان به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان ششدانگ 

عرصه گورستان  مجزی شده از پالک 1015 فرعی بمساحت 19144 متر مربع 

2606 فرعی : موقوفه گورستان قدیمی فالورجان به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه فالورجان ششدانگ 

عرصه گورستان  مجزی شده از پالک 1015 فرعی بمساحت 10012/7۳ متر مربع 

2608 فرعی : خانم مریم اله دادیان فالورجانی  فرزند محمد اسماعیل ششدانگ یک بابخانه مجزی شده 

از پالک 171 فرعی بمساحت 196/9 متر مربع 

دوم: ابنیه و امالک واقع در سودرجان 22 اصلی و فرعی زیر :

544 فرعی : آقای فضل اله حسن پور سودرجانی  فرزند عباس ششدانگ یک باب مغازه مجزی شده از 

پالک 119 فرعی بمساحت 18/21 متر مربع 

سوم : ابنیه و امالک واقع در افجد ۳6 اصلی و فرعی زیر :

۳28 فرعی : خانم زهرا  احسن  فرزند احمد ششدانگ یک باب خانه  بمساحت 172/67 متر مربع 

چهارم: ابنیه و امالک واقع در مینادشت   4۳0 اصلی و فروعات زیر : 

از پالک 197 فرعی  بابخانه مجزی شده  : خانم زینت رشیدی  فرزند علی ششدانگ یک  1567 فرعی 

بمساحت 187/11 متر مربع 

158۳ فرعی : آقای حسن رحیمی فرزند اسمعیل ششدانگ یک بابخانه مجزی شده از پالک 258 فرعی 

بمساحت 244/25 متر مربع 

بموجب ماده 16 قانون ثبت امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی داشته 

باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت  شنبه نسبت به آنهائی که تقاضای ثبت شده  ظرف مدت 90 روز 

دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 

های معترضی ثبت معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 

در  و  نماید  تسلیم  اداره  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  قضائی گواهی  ذیصالح  بمرجع  دادخواست 

صورتیکه قبل از انتشار این آگهی دعوائی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر جریان 

دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات یا گواهی طرع دعوی که بعد از انقضاء مدت مرقوم واصل 

شود بالاثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . 

 ضمنًا طبق ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و 

واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره 

2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد . 

این آگهی  در دو نوبت بفاصله ۳0 روز از تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه کیمیای وطن  چاپ اصفهان 

درج و منتشر میگردد . 

تاریخ انتشار نوبت اول  شنبه 1۳96/2/2               

تاریخ انتشار نوبت دوم یکشنبه 1۳96/2/۳1   

رئیس اداره ثبت فالورجان  اکبر پورمقدم  م الف/009

آگهی  نوبتی سه ماهه چهارم سال 1395 منطقه  ثبت  اسناد و امالک  شرق اصفهان 
به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک  و ماده 59 اصالحی آیین نامه مربوط به امالک در سه ماهه 

چهارم سال 1۳95 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه هیات 

نظارت ثبت آگهی های آنها را تجدید نموده و امالکی که در اجرای ماده 1۳ قانون تعیین تکلیف پذیرش 

ثبت گردیده اند بشرح ذیل آگهی می شود:

ردیف الف ( شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع امالکی که اظهارنامه آنها در سه ماهه 

مربوطه قبل تنظیم وجهت  انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند.

تابع دولت  بتول قضاوی  فرزند حسین به ش ش 82 و شماره ملی 1291267816  1-585۳–  خانم 

جمهوری اسالمی ایران- ششدانگ یکبابخانه تحت پالک 585۳  اصلی  واقع دربخش5ثبت اصفهان به 

مساحت ۳25/۳0 متر مربع (.

2-10256/2 -  اقای اصغر موحد دوست  فرزند حسینعلی به ش ش 879 تابع دولت جمهوری اسالمی 

ایران - ششدانگ یکبابخانه تحت پالک 2 فرعی بمساحت 206/77 متر مربع مجزی شده از پالک ثبتی 

10256  اصلی واقع دربخش5ثبت اصفهان.

۳-11699/۳ –  اقای مجید شریف النسب فرزند محمد به ش ش 1592 و کد ملی 12879۳7871 تابع 

دولت جمهوری اسالمی ایران ) نسبت به بیست حبه و چهار هفتم حبه مشاع ( و اقای مسعود شریف 

النسب فرزند محمد به ش ش 1549 و کد ملی 12877۳555  تابع دولت جمهوری اسالمی ایران) نسبت 

به بیست حبه و چهار هفتم حبه مشاع ( و اقای محسن شریف النسب فرزند محمد به ش ش 1112 و 

کد ملی 1287664717 تابع دولت جمهوری اسالمی ایران) نسبت به بیست حبه و چهار هفتم حبه مشاع 

( و خانم مینا شریف النسب فرزند محمد به ش ش ۳04 و کد ملی 1291105972 تابع دولت جمهوری 

اسالمی ایران ) نسبت به ده حبه و دو هفتم حبه مشاع ( :  از ششدانگ جوی متروکه بمساحت 7۳/80 

متر مربع تحت پالک ۳ فرعی مجزی شده از پالک ثبتی 11699  اصلی واقع در بخش5 ثبت اصفهان جهت 

الحاق به پالک ثبتی 11699/2   .

4-12417/۳ – اقای رجبعلی فروغی ابری فرزند محمد به ش ش 1475 حوزه 1۳  اصفهان تابع دولت 

جمهوری اسالمی ایران- ششدانگ یکبابخانه تحت پالک ۳  فرعی بمساحت 167/25 متر مربع مجزی 

شده از پالک ثبتی 12417  اصلی واقع در بخش5 ثبت اصفهان.

ردیف ب ( امالکی که بموجب رای هیات نظارت یا بموجب اختیارات تفویضی اگهی ان تجدید شده است.

تابع  دولت جمهوری اسالمی  به ش ش ۳  فرزند حسن  اسداله غالمی شهرستان  اقای   – 11914/6)1

ایران – ششدانگ یکبابخانه تحت پالک ثبتی 6 فرعی مجزی شده از پالک 11914 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان بمساحت 116/۳0 متر مربع که قبال به اشتباه مساحت 110/۳0 متر مربع اگهی شده است. 

لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی داشته 

باشد از اولین نوبت انتشار آگهی نسبت به امالکی که در ردیف الف می باشد 90 روز ونسبت به ردیف ب 

به مدت ۳0 روز  دادخواست واخواهی خود را کتبا به این اداره تسلیم نماید  و طبق تبصره 2 ماده واحده  

قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض یه این اداره بایستی با 

تقدیم دادخواست به مراجع ذی صالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید 

و در صورتی که قبل از انتشار این آگهی دعوی اقامه شده باشد طرف دعوی باید گواهی دادگاه را مشعر بر 

جریان دعوی ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید و اعتراضات یا گواهی طرح دعوی که بعد از انقضاء مدت 

مرقوم واصل شود بال اثر است و مطابق قسمت اخیر ماده 16  و نسبت به ردیف ج  اشخاصی که به ماهیت 

ملک معترضند ظرف مدت 90 روز و اشخاصی که به حدود و حقوق ارتفاقی معترضند ظرف و تبصره ماده 17 

قانون ثبت رفتار خواهد شد. ضمنا طبق ماده 56 ایین نامه قانون ثبت، ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین 

حدود در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق 

ماده 20 قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد 

شد. این آگهی نسبت به امالک ردیف الف در 2نوبت به فاصله ۳0 روز و نسبت به ردیف ب فقط یک نوبت 

از تاریخ اولین آگهی منتشر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:96/02/02                                       

تاریخ انتشار نوبت دوم :96/0۳/01

حسین هادی زاده  رییس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان         

شماره:2۳68/م الف

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1395 اداره ثبت اسناد و امالک قمصر
به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالک و ماده 59 اصالحی آیین نامه مربوط به امالکی که در سه ماهه 

چهارم سال 95 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آرای 

هیات نظارت ثبت آگهی آنها باید تجدید شود مربوط به حوزه ثبتی قمصر به شرح ذیل آگهی می نماید : 

شماره پالک و مشخصات مالک و نوع ملک که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه تنظیم و جهت انتشار 

آگهی در ردیف منظور گردیده است .

امالک و ابنیه بخش یک حوزه ثبتی قمصر

266 فرعی از 16 اصلی واقع در فرفهان قمصر – قدرت ا... بابائیان قمصری فرزند حسینعلی – ششدانگ 

قطعه زمین به مساحت 6۳7.85 متر مربع 

شماره های فرعی از 25 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر

1516 – خانم سمیه تقی زاده ونی فرزند حسن – ششدانگ یکباب خانه به مساحت 220.56 متر مربع 

 721.46 به مساحت  باغ  خانه  یکباب  – ششدانگ  رضا  فرزند  کاشانی  محمد حسین کردمیر   –  1545

متر مربع 

155۳ – سید علی اکبر حسینی فرزند سید یوسف – ششدانگ قطعه زمین بمساحت 120.۳0 متر مربع 

1554 – محمد رضا رشادی فرزند حسین – ششدانگ یکباب خانه بمساحت 407.98 متر مربع 

1555 – خانم فائقه الجوردی قمصری فرزند آقا سید علی – ششدانگ قطعه زمین به مساحت ۳80.21 

متر مربع 

1556 -  خانم مریم ناصری زاده فرزند سید ناصر – ششدانگ قطعه زمین گلستان به مساحت 1298.27 

متر مربع 

شماره های فرعی از ۳6 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر

مربع  متر   8.۳5 بمساحت  دکان  یکباب  ششدانگ   – امرا...  فرزند  قمصری  نعمتی  ابوالقاسم   –  758

بانضمام یک سهم مشاع از دوازده سهم ششدانگ مشاعات خانه به شماره 766 فرعی که شامل درب و 

داالن و راهرو و مطبخ و مستراح و چاه آب می باشد. 

759 – ابوالقاسم نعمتی قمصری فرزند امرا... و قاسمعلی سروی قمصری و گیالن خانم سروی قمصری 

فرزندان عبدا... به ترتیب نسبت به6 و 2 و یک سهم از 9 سهم ششدانگ یکباب طویله و یکباب باال خانه 

فوقانی طویله مزبور بانضام 6و2و1 سهم مشاع از 108 سهم ششدانگ مشاعات خانه به شماره 766 فرعی 

که شامل درب وداالن و راهرو و مطبخ و مستراح و چاه آب می باشد .

به مساحت 1۳.56 متر مربع  اطاق  یکباب  امرا... – ششدانگ  نعمتی قمصری فرزند  ابوالقاسم   – 760

بانضمام یکسهم مشاع  از دوازده سهم ششدانگ  مشاعات خانه به شماره 766 فرعی که شامل درب و 

داالن و راهرو و مطبخ و مستراح و چاه آب می باشد .

761 - ابوالقاسم نعمتی قمصری فرزند امرا... – ششدانگ دو باب اطاق و باالخانه به مساحت ۳6.57 

متر مربع بانضمام 4 سهم مشاع از 12 سهم ششدانگ مشاعات خانه به شماره 766 فرعی که شامل درب 

و داالن و راهرو و مطبخ و مستراح و چاه آب می باشد .

762 - ابوالقاسم نعمتی قمصری فرزند امرا... – ششدانگ دو باب اطاق به مساحت 68.26 متر مربع 

بانضمام دو سهم از 12 سهم ششدانگ مشاعات خانه به شماره 766 فرعی که شامل درب و داالن و راهرو 

و مطبخ و مستراح و چاه آب می باشد .

76۳ - ابوالقاسم نعمتی قمصری فرزند امرا... – ششدانگ یکباب باغچه به مساحت ۳14.72 مترمربع 

بانضمام یک سهم  از 12 سهم ششدانگ مشاعات خانه به شماره 766 فرعی که شامل درب و داالن و راهرو 

و مطبخ و مستراح و چاه آب می باشد .

764 و 765 - ابوالقاسم نعمتی قمصری فرزند امرا... – ششدانگ یکباب خانه به مساحت 97.44 متر 

مربع بانضمام دو سهم از 12 سهم ششدانگ مشاعات خانه به شماره 766 فرعی که شامل درب و داالن و 

راهرو و مطبخ و مستراح و چاه آب می باشد .

768 – رمضانعلی سروی قمصری و عباسعلی سروی قمصری و گیالن خانم سروی قمصری فرزندان 

عبدا... به ترتیب نسبت به8 و 9 و یک سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ قطعه زمین پنج قفیزی مشهور 

به باغچه آخوند 

769 - ابوالقاسم نعمتی قمصری فرزند امرا... – ششدانگ یکباب باغچه به مساحت 117.76 متر مربع 

2110 فرعی از 974 – حسن اصفهانیان فرزند محمد – ششدانگ یکباب خانه به مساحت 276.08 مترمربع 

2111 فرعی از 974 – مهدی غفارزاده قمصری فرزند احمد و خانم زهرا قنائی قمصری فرزند صفرعلی - 

بالمناصفه – ششدانگ یکباب خانه به مساحت 269.08 مترمربع 

21۳۳ فرعی از 159 – سید حمید سیدی قمصری فرزند سید مرتضی – ششدانگ قطعه زمین به مساحت 

107.۳9 مترمربع 

به 140.28 سهم مشاع  نسبت  فرزند سید مرتضی  از 159 – سید حمید سیدی قمصری  فرعی   21۳4

از ۳50.28 سهم ششدانگ قطعه زمین  210 سهم مشاع  به  الدینی فرزند صادق نسبت  و مرتضی زین 

بمساحت ۳50.28 مترمربع 

2149 فرعی از 1091 – سید علی موسویان فرزند سید مصطفی – ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 

۳68.67 مترمربع 

216۳ فرعی از 102۳ – محمد جعفریان فینی فرزند حبیب و خانم اعظم زجاجی فرزند رضا – بالمناصفه 

– ششدانگ یکباب خانه به مساحت 446.70 مترمربع 

شماره های فرعی از 49 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر

160 و15۳ – حسین یزدی قمصری فرزند اسدا... – ششدانگ دو باب اتاق و یکباب طویله به مساحت 

1۳6.29 متر مربع 

 – بالمناصفه   – محمد  فرزندان  قمصری  فضلی  شاه  محسن  و  قمصری  فضلی  شاه  احسان   –  ۳24

ششدانگ قطعه زمین مشجر به مساحت 675.۳۳ مترمربع باستثناء ثمنیه اعیانی 

 1429.19 به مساحت  زمین مشجر  قطعه  – ششدانگ  ا...  فرج  فرزند  قمصری  نیکخواه  – جعفر   825

مترمربع 

17۳2 – ابولفضل بهامین فرزند احمد – ششدانگ قطعه سرجوبه به مساحت 52.86 مترمربع

17۳4 – محمد رزاقی فرزند اسماعیل و خانم رویا سلیمانیه فینی فرزند عباس – بالمناصفه – ششدانگ 

قطعه زمین به مساحت 200 مترمربع 

2781 – ولی لطفی قهرودی فرزند نعمت ا... – ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 428.06 مترمربع 

278۳ – اکبر قربانی زاده قمصری فرزند احمد – ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۳81.94 مترمربع 

2785 – خانم فروغ شکوهی پور فرزند سید حسین – ششدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 175.1۳ 

متر مربع

2786 – علی صابر فرزند احمد و خانم صدیقه حسنی احدیت فرزند سید عباس نسبت به4 و 2 دانگ 

مشاع -  ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت 4۳9.6۳ مترمربع 

2787 – سید محسن نبوی نژاد فرزند سید علی – ششدانگ یک درب باغ به مساحت 272.2۳ مترمربع 

279۳ فرعی از ۳00 – خانم زهره یوسفیان قمصری فرزند عباسعلی – ششدانگ قطعه زمین به مساحت 

518.61 مترمربع 

2794 فرعی از ۳00 – سید حسین نخلی فرزند سید محمد – ششدانگ قطعه زمین به مساحت 59۳ 

مترمربع  

به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالک چنانچه کسی نسبت به امالک مندرج در این آگهی واخواهی 

داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی نسبت به آنهایی که تقاضای ثبت شده اند ظرف مدت 

90 روز دادخواست واخواهی خود را به این اداره تسلیم و طبق تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف 

پرونده های معترضی ثبت ، معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با 

تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی ، گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید 

و در صورتیکه قبل از انتشار این آگهی دعوایی اقامه شده باشد ، طرف دعوا باید گواهی دادگاه را مشعر به 

جریان دعوا ظرف مدت مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات یا گواهی طرح دعوا که بعد از انقضای مدت مرقوم 

واصل شود بال اثر و مطابق قسمت اخیر ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمنا طبق 

ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس قید و واخواهی صاحبان 

امالک و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مطابق ماده 20 قانون ثبت و تبصره دو ماده واحده قانون 

تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت پذیرفته خواهد شد . این آگهی در دو نوبت و به فاصله ۳0 روز از 

تاریخ انتشار نوبت اول در روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان درج و منتشر می شود .

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳96/02/02                             

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳96/0۳/01

61/م الف

تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب گاوداری پالک شماره 15.26.16واقع درفالورجان بخش 9ثبت 

اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به موجب رای شماره 700۳507-1۳95.7.19در اجرای قانون تعیین 

تکلیف اراضی فاقدسند رسمی به نام مجید شریفی فالورجانی فرزند کریم در جریان ثبت است وعملیات 

ثبت وطبق  اخیرماده 15قانون  به دستور قسمت  بنا  نیامده است.اینک  به عمل  آن  قانونی  تحدید حدود 

تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 96/2/26ساعت 9صبح در محل شروع 

وبه عمل خواهد آمد.لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز وساعت مقرر دراین 

آگهی درمحل حضور یابند واعتراضات مالکین یامجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدی تا ۳0 روز  پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار:1۳96.2.2 

مجتبی شادمان  معاون واحد ثبتی فالورجان

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی«

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

لذامشخصات  است  گردیده  محرز  متقاضیان  وبالمعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در 

متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 

در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 

انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ 

رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

رأی شماره 498۳و4984-95/11/19 هیأت : آقای مهدی ستمکش فرزند علی محمد شماره شناسنامه 

10940 و خانم منیره رهنما آرانی فرزند علیرضا شماره شناسنامه 1001  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 

به مساحت 168 مترمربع شماره پالک 8528فرعی مجزا از شماره 1657 فرعی از پالک 26۳7 اصلی واقع 
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حتما بخوانید!
آواز »اصفهانی« در اصفهان

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهگروه فرهنگ

ــدی  ــی محمدمه ــه کارگردان ــه« ب ــج دقیق ــت و پن ــم »هف فیل
ــال  ــس از 9 س ــه پ ــت ک ــی اس ــی از فیلم های ــکرپور، یک عس
انتظــار ســرانجام در گــروه هنــر و تجربــه اکــران شــده اســت. 
فیلــم »هفــت و پنــج دقیقــه« بــه نویســندگی فرهــاد توحیدی 

ســال ۱۳۸۷  در  تخت کشــیان  محمدرضــا  تهیه کنندگــی  و 
ــکان  ــا ســال 95 ام ــدد ت ــل متع ــه دالی ــا ب ســاخته شــده؛ ام

اکــران پیــدا نکــرد.
    داستان

داســتان فیلــم دربــاره ۳ زن در آســتانه فروپاشــی اســت 
ــال  ــن ح ــد و در عی ــه ای دارن ــت جداگان ــدام روای ــر ک ــه ه ک

ــتند. ــط هس ــم مرتب ــه ه ــا ب روایت ه
    تحلیل

بــرای تحلیــل فیلــم »هفــت و پنــج دقیقــه« بایــد ایــن نکتــه 
ــوب  ــای خ ــیاری از فیلم ه ــی بس ــه حت ــت ک ــر گرف را در نظ
ســینما نیــز پــس از 9 ســال، طــروات و تازگــی خود را از دســت 
می دهنــد؛ البتــه کــم نیســتند شــاهکارهای ســینمایی کــه بــا 
ــی  ــازه و دیدن ــان ت گذشــت ده هــا ســال از ساختشــان همچن
هســتند؛ امــا فیلــم »هفــت و پنــج دقیقــه« بــا همــه نــکات 
مثبتــی کــه دارد، یــک شــاهکار مانــدگار نیســت و طبیعتــا فیلم 

ــد.  ــان را راضــی کن ــد طیــف وســیعی از مخاطب نمی توان
آنچــه مــا مجبــور بــه رعایــت آن هســتیم ایــن اســت کــه فیلــم 
ــن  ــد ای ــل کــرد؛ هرچن ــا قواعــد امــروز ســینما تحلی ــد ب را بای
ــن  ــز ای ــاره ای ج ــا چ ــت، ام ــی اس ــی بی انصاف ــوع کم موض

نیســت. 
»هفــت و پنــج دقیقــه«، بــر موضــوع مهــم و بســیار ســختی 
ــاده اســت. بحــث امیــد و ناامیــدی و سرنوشــت  انگشــت نه
ــاهکارهای  ــیاری از ش ــه بس ــم اولی ــه ت ــت ک ــی اس موضوعات
تاریــخ ســینما بوده انــد و بــرای درآمــدن آن فیلمنامــه ای دقیق 
و کارشــده بــه همــراه اجــرای کارگردانــی مبتنــی بــر متــن الزم 
اســت کــه در ایــن فیلــم اصــا ایــن هماهنگــی و آن انســجام 

بــه  درســتی پرداخــت و اجــرا نشــده اســت. 
»رهایــی از شاوشــنگ«، شــاهکار فرانــک دارابونــت نیــز 
ــه  ــا درون مای ــش ب ــال پی ــدود ۲5 س ــه ح ــت ک ــی اس فیلم
ــل  ــی و قاب ــوز دیدن ــده و هن ــاخته ش ــی س ــه زندگ ــد ب امی
ــه«  ــج دقیق ــت و پن ــم »هف ــه فیل ــت؛ در حالی ک ــل اس تحلی
ــک  ــی نزدی ــدی در زندگ ــد و ناامی ــم امی ــن ت ــه ای ــا ب نه تنه
 نشــده، بلکــه بــه فیلمــی شــعاری، کلیشــه ای، تکــراری 

و تاریخ گذشته بدل شده است. 
انتخــاب لوکیشــن های فیلــم هوشــمندانه  هســتند. ایــن 
ــه دور از زرق  ــرده در فرانســه، ب ــن و ُم شــهر کوچــک و غمگی
و برق هــا شــهرهای بــزرگ و زنــده، بــه نوعــی نمایانگــر 

درونیــات شــخصیت های اصلــی فیلــم اســت. 
فضــای زمســتان زده و ســرد بــا خانه هــای بــه شــدت قدیمــی 
و نمــور، همــه و همــه در تشــدید و بازنمایــی حــاالت روحــی 
ــن موســیقی  ــد. همچنی ــری دارن آدم هــای قصــه کارکــرد موث
ــی  ــیقی متن ــت؛ موس ــازات آن اس ــر امتی ــم از دیگ ــن فیل مت
کــه بــه جــا می آیــد، بــر فیلــم ســنگینی نمی کنــد و بــا 

ــت. ــده اس ــن ش ــخصیت های آن عجی ش
    بازیگران

ــان  ــکو در می ــل پاس ــت. ایزاب ــان اس ــران درخش ــازی بازیگ  ب
ــد؛  ــه می ده ــازی را ارائ ــن ب ــم بهتری ــوی فیل ــران فرانس بازیگ
یــک بــازی درونــی قدرتمنــد هماننــد آنچــه در بــازی بســیاری 
از بازیگــران بــزرگ فرانســه می بینیــم. همچنیــن بازیگــر 

ــی دارد.  ــازی بســیار خوب ــا، ب نقــش لی
حضــور رضــا عطــاران قــرار اســت از تلخــی فضــای اثــر بکاهــد. 
رضــا بــه نحــوی یــک َمحــرم راز قابــل اطمینــان و البتــه شــوخ 
و شــنگ بــرای آنــت اســت؛ بــا اینکــه رابطــه  آن دو تــا حــدی 
ســطحی از آب درآمــده و رضــا آن قــدر کــه بایــد بــه زن نزدیــک 
نمی شــود و مشــکاتش را لمــس نمی کنــد، امــا بــازی خــوب 
عطــاران در مقابــل بازیگــر فرانســوی راضی کننــده اســت؛ 
ــان خاصــی  ــازی آنچن ــاه اســت و ب ــان کوت نقــش رضــا کیانی
ــای  ــه بازی ه ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــا نبای ــم؛ ام از او نمی بینی
 معمولــی رضــا کیانیــان نیــز اصــوال در ســطح اســتاندارد 

هستند.

ــندگی  ــه نویس ــی« ب ــان نهای ــینمایی »امتح ــم س - فیل
عبــاس کیارســتمی و عــادل یراقــی، در ســینما فلســطین 

ــران شــد. اک
ــران  ــع بازیگ ــه جم ــی ب ــی به تازگ ــرداد ضیای ــید مه - س
ســریال »لژیونــر« اضافــه شــده اســت. متــن این ســریال 
همچنــان در حــال نــگارش اســت و پیمــان عباســی روی 
ــه  ــریال ک ــن س ــش ای ــان پخ ــوز زم ــد و هن آن کار می کن
در شــبکه پنــج تولیــد می شــود، مشــخص نشــده اســت.

- در پــی انتشــار غیرقانونــی یــک نســخه قاچــاق از فیلــم 
ســینمایی »عصبانــی نیســتم!« بــا آرم »بازبینــی ارشــاد« 
رضــا درمیشــیان، تهیه کننــده و کارگــردان ایــن فیلــم، بــه 

ایــن موضــوع اعتــراض کــرد.
- دانشــگاه تگــزاس آرشــیو شــخصی متعلــق بــه »پیتــر 
اوتــول«، بازیگــر سرشــناس هالیــوودی، را 400 هــزار دالر 

خریــد.
- حســن ذوالفقــاری در مراســم رونمایــی از ســه گانه 
کتــاب صوتــی ادبیــات مکتبخانــه ای ایــران گفــت: نظــام 
آموزشــی امــروز مــا، رابطــه دانش آمــوز بــا کتــاب را قطــع 
ــت  ــه وضعی ــاب ب ــمارگان کت ــز ش ــت نی ــرده و در نهای ک

ــت. ــیده اس ــخه رس ــفناک ۱00 و ۲00 نس اس
ــاخت  ــوتان س ــان از پیشکس ــاد فدائی ــت فرش - بزرگداش
فیلم هــای صنعتــی، در اختتامیــه چهارمیــن جشــنواره 
ــزار  ــلویه برگ ــی در عس ــاوری و صنعت ــس فن ــم و عک فیل

می شــود.
ــروژه  ــن پ ــت ایســتوود« قصــد دارد در جدیدتری - »کلین
ســینمایی خــود فیلمــی دربــاره حملــه تروریســتی ســال 

ــار سریع الســیر در فرانســه بســازد. ــک قط ــه ی ۲0۱5 ب
جهــان  سرشــناس  عکاســان  نمایشــگاه  ســومین   - 
»Eyes on Main Street« در آمریــکا کــه مجموعــه 
عکســی از ۱00 عــکاس برتــر جهــان را بــه نمایــش گذاشــت 
ــن  ــی، را در ای ــد ســعیدی، عــکاس ایران ــر از مجی یــک اث
رویــداد هنــری ۱00روزه در معــرض دیــد قــرار داده اســت.

ــم ســینمایی  ــه گــروه بازیگــران فیل - نیوشــا ضیغمــی ب
»مــا خیلــی باحالیــم« پیوســت. مهــران غفوریــان، مجیــد 
ــوش  ــهدی، بهن ــی مش ــی، عل ــم امیرجال ــی، مری صالح
بختیــاری، مهــران رجبــی، مجیــد شــهریاری، ســاقی 
زینتــی، مختــار ســائقی، خشــایار راد، اکــرم علمــدار، امیــر 
ــا معرفــی( شــیدا قربانیــان  وطــن زاد، عرفــان عمــاد و )ب

ــم ســینمایی هســتند. ــن فیل دیگــر بازیگــران ای
تهیه کنندگــی ویــت  برگــزاری کارگاه  از  - مازیارمیــری 
هایدوشــکا کــه تهیه کننــده فیلم هــای میشــل هانکــه 

ــر داد. ــون خب ــان دارالفن ــرای هنرجوی ــوده، ب ب
- امیــر آتشــانی، بازیگــر تئاتــر و تلویزیــون، بــا اشــاره بــه 
ــرد  ــار ک ــودن ۲0 روزه خــود در بیمارســتان اظه بســتری ب
کــه پزشــکان معالــج معتقدنــد بایــد مــورد جراحــی قلــب 

بــاز قــرار گیــرد.

 جشنواره مدافعان حرم کاشان 

در ایستگاه پایانی

کیمیای وطن

ــنواره فرهنگی هنری  نخستین جش
مدافعــان حــرم کاشــان بــا اعــام 
ــر  ــی از پیک ــدگان و میزبان برگزی
مطهــر یــک شــهید پایــان یافــت. 
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــم  ــن مراس ــان ای ــهرداری کاش ــی ش ــازمان فرهنگی ورزش س
بــا حضــور  و  اقشــار مختلــف  اســتقبال چشــمگیر  بــا 
ــع حــرم در  ــازان مداف خانواده هــای شــهدا، ایثارگــران و جانب
ــد.  ــزار ش ــان برگ ــکی کاش ــوم پزش ــگاه عل ــر دانش آمفی تئات
مدیــر عامــل ســازمان فرهنگی ورزشــی شــهرداری کاشــان در 
ایــن آییــن بــا بیــان اینکــه روایــت مدافعــان حــرم داســتان 
دیــروز و امــروز نیســت، اظهــار کــرد: مدافعــان حــرم، حکایــت 
دیرینــه ای اســت کــه تــا مصــاف حــق و باطــل برقــرار باشــد 
 و تــا انســان هایی آزاده بــر ایــن زمیــن زیســت کننــد 
ــع  ــهدای مداف ــازاده ش ــی رض ــت. مجتب ــی اس ــان باق همچن
حــرم را انســان هایی برگزیــده خوانــد و دفــاع آن هــا را 
ــرای  ــا ب ــزود: آن ه ــت و اف ــر دانس ــای دیگ ــز از دفاع ه متمای
ــه  ــد؛ بلک ــه نیامدن ــه صحن ــی ب ــای جغرافیای ــاع از مرزه دف
بــرای حراســت از مرزهــای اعتقــادی خویــش، خــون پــاک 
خــود را نثــار دفــاع از حریــم والیــت کردنــد. گفتنــی اســت در 
ــن دوره از جشــنواره در دو بخــش شــعر و نقاشــی بیــش  ای
از یکصــد اثــر بــه دبیرخانــه ارســال شــد کــه در نهایــت پــس 
ــر انتخــاب  ــده و شایســته تقدی ــار برگزی ــد داوری، آث از فرآین

شــدند.

برگزاری نمایشگاه »دوباره اصفهان«
نمایشــگاه »دوبــاره اصفهــان« ویــژه هفتــه  کیمیای وطن
ــه  ــت ماه در کتابخان ــا 4 اردیبهش ــان از ۲ ت ــت اصفه نکوداش

مرکزی میزبان عموم شهروندان است. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان، رئیــس کتابخانــه مرکــزی بــا بیــان ایــن 
مطلــب گفــت: ایــن نمایشــگاه بــا محوریــت نمایــش آثــار و 
محتواهــای مربــوط بــه شــهر اصفهــان شــامل ســفرنامه های 
گردشــگران ایــن شــهر، مطبوعــات قدیمــی و ... برگــزار 
می شــود. ســیدحمیدرضا میرپویــا اظهــار داشــت: آلبــوم 
ــم  ــان قدی ــی های اصفه ــان، نقاش ــار اصفه ــر دوره قاج تصاوی
ــع دســتی  ــان، صنای ــاره شــهر اصفه کتاب هــای نفیســی درب
ــن  ــه در ای ــی اســت ک ــر بخش های ــز، از دیگ ــان و... نی اصفه

ــرد.  ــرار می گی ــدان ق ــد عاقه من ــورد بازدی ــگاه م نمایش
ــب ۲5  ــان در قال ــزود: اســناد تاریخــی قدیمــی اصفه وی اف
تابلــو و همچنیــن ۲5 عنــوان کتــاب دربــاره شــهر اصفهــان در 

ــد. ــه نمایــش درمی آی ــان« ب ــاره اصفه نمایشــگاه »دوب

اخبار کوتاه

کنســرت محمــد اصفهانــی، 5 اردیبهشــت ماه در تــاالر 
کوثــر اصفهــان برگــزار می شــود. 

دکتــر اصفهانــی از اوایــل کودکــی قرائــت قــرآن کریــم را بــه 
ســه روایــت نــزد اســتادان وقــت آموخــت و از شــیوه های 
ــی اســماعیل،  ــژه شــیوه  مصطف ــن، به وی ــن ف ــف ای مختل

ــد  ــن اســاس حمی ــر همی ــد شــد؛ ب بهره من
شــاهنگیان او را بــرای تــاوت آیــات قــرآن 
در روز ۱۲ بهمــن 5۷ در مراســم اســتقبال از 

امــام خمینــی)ره( انتخــاب کــرد. 
اســتاد  مکتــب  از  بهره منــدی  بــا  وی 
جهانــدار  علــی  و  شــجریان  محمدرضــا 
ــرای  ــا اج ــت و ب ــی را آموخ ــیقی ایران موس

آثــاری برگرفتــه از اشــعار شــعرای معاصــر ماننــد فریــدون 
ــت.  ــی گذاش ــه خوانندگ ــه عرص ــا ب ــیری پ مش

اولیــن تجربــه کاری او خوانــدن تیتــراژ ســریال »آوای 
ــش از  ــروز بی ــه ام ــا ب ــود و ت ــال ۱۳۷۳ ب ــه« در س فاخت
۱5 تیتــراژ ســریال و فیلــم ســینمایی را اجــرا کــرده کــه از 

ــان  ــرد: ارمغ ــاره ک ــار اش ــن  آث ــه ای ــوان ب ــه می ت آن جمل
تاریکــی، یــه تیکــه زمیــن، والیــت عشــق، زیــر هشــت، تــا 
ــد،  ــان نمی میرن ــه، پهلوان ــت  رفت ــت از دس ــا، معصومی ثری
ــاه.  ــا و بوســیدن روی م ــوت، اخراجی ه ــن دع ــا، آخری وف
اصفهانــی تاکنــون ۱4 آلبــوم را روانــه  بــازار موســیقی کشــور 
ــتادان  ــا اس ــود ب ــای خ ــرده و در آلبوم ه ک
بــزرگ موســیقی چــون همایــون خــرم، 
بابــک بیــات و فریــدون شــهبازیان همــکاری 

کــرده اســت. 
کنســرت  در  بــرای شــرکت  عاقه منــدان 
ایــن خواننــده  موفــق کــه از ســوی موسســه  
»نــدای بــاروک« در اصفهــان برگــزار می شــود 
 rasaconcert.com می تواننــد بــا تهیــه  بلیــت از ســایت
ســاعت  رأس  اردیبهشــت ماه،   5 سه شــنبه  تاریــخ  در 
ــم  ــه راه حکی ــع در س ــر واق ــاالر کوث ــه ت ــه ب ۲0 و ۳0 دقیق
نظامــی، مجتمــع فرهنگی ورزشــی ۲۲ بهمــن مراجعــه              

کننــد. ایمنــا

آواز »اصفهانی« در اصفهان
ســی وپنجمین  در  فیلــم  بــازار  دوره  بیســتمین  مدیــر 
جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر از حضــور 4۳ خریــدار 
خارجــی بــرای آثــار ایرانــی در بــازار فیلــم خبــر داد. 

ــم ســی وپنجمین  ــازار فیل ــر ب ــادگاری، مدی ــدی ی محمدمه
ــا اشــاره بــه جدیدتریــن  جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر، ب

رویدادهــای رخ داده در ایــن دوره از بــازار 
از  دوره  بیســتمین  بــرای   فیلــم گفــت: 
بــازار فیلــم، 4۷ غرفــه در نظــر گرفتــه شــده 
کــه نســبت بــه ســال گذشــته 5 غرفــه 
بیشــتر اســت و همچنیــن فضــای جدیــدی 
بــرای جلســات مهمانــان داریــم. از 4۷ 
غرفــه موجــود، ۱۸ شــرکت خارجــی و باقــی 

ــت.  ــی اس ــرکت کنندگان ایران ــه ش ــوط ب ــا مرب غرفه ه
ــش از ۸0  ــده بی ــاش ش ــال ت ــه امس ــام اینک ــا اع وی ب
درصــد از شــرکت هایی دعــوت شــود کــه نقشــی در خریــد 
و فــروش فیلــم دارنــد، توضیــح داد: نبایــد فرامــوش کــرد 
ــی برگــزار می شــود؛  ــا دو محوریــت اصل ــم ب ــازار فیل کــه ب

ــام  ــث انج ــم بح ــری ه ــار و دیگ ــروش آث ــد و ف اول خری
ــان کشــورها؛ در همیــن راســتا ســعی  ــد مشــترک می تولی
ــا  ــه حتم ــوت شــوند ک ــازار دع ــه ب ــا شــرکت هایی ب شــد ت

یکــی از ایــن مشــخصات را داشــته باشــند. 
ــرد:  ــان ک ــران بی ــم ای ــی فیل ــازار جهان ــتمین ب ــر بیس مدی
علــت اصلــی حضــور پررنگ تــر شــرکت های 
ایرانــی ایــن اســت کــه هــر بــازار بین المللــی 
ــه خــارج از  ــار خــود ب ــروش آث ــا هــدف ف ب
کشــور برگــزار می شــود و بــرای تحقــق ایــن 
هــدف بــه تمــام شــرکت های ایرانــی کــه در 
فــروش فیلــم فعــال هســتند، اعــام کردیــم 
ــه مــا معرفــی کننــد  تــا خریــداران خــود را ب
تــا پــس از بررســی آن هــا را دعــوت کنیــم؛ در همیــن راســتا 
۱۷5 نفــر شناســایی شــدند و بــرای همــه آن هــا دعوتنامــه 
ــه 4۳ نفــر خریــدار  ارســال شــد؛ از ایــن تعــداد نزدیــک ب
فیلــم از کشــورهای مختلــف حضــور خــود را در ایــن بــازار 

ــر ــد. مه ــی کرده ان قطع

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی«

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 

آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان واماک مورد تقاضا 

به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 

به اداره ثبت اسناد واماک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

۱(رأی شماره 5۱9۷- 95/۱۱/۳0 هیأت : خانم فاطمه مجیدی بیدگلی فرزند آقا رضا شماره شناسنامه ۱۷۷ ، ششدانگ 

قسمتی از  یکباب تعمیرگاه به مساحت 49۱.4۱ مترمربع شماره پاک 6۷0فرعی مجزا از شماره 59 فرعی از پاک ۲ 

اصلی واقع در ایوب آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی رضایی بیدگلی

۲( رأی شماره 5۱5۲و5۱5۳-95/۱۲/۲۸ هیأت : آقای حسن کنعانی بیدگلی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 

۲4 و خانم رضوان صانعی بیدگلی فرزند باقر شماره شناسنامه ۷6۳۸  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب انباری به 

مساحت 6۲.5 مترمربع شماره پاک ۲9۷۷ فرعی مجزا از پاک ۳ اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی 

۳(رأی شماره 5۱۷6- 95/۱۱/۳0 هیأت : آقای محمد هال حسن بیکی بیدگلی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 

6۱90۱۳۷۸۳0 با والیت پدرش آقای رمضانعلی حسن ششدانگ  یکباب حصار وطویله به مساحت ۱۷۷ مترمربع 

شماره پاک ۲9۷۸فرعی مجزا از شماره ۱ فرعی از پاک ۳ اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از علی رضایی بیدگلی

4(رأی شماره 5۱50و5۱5۱ – 95/۱۱/۲۸ هیأت : آقای سید حسین حسینی بیدگلی فرزند احمد شماره شناسنامه 

۱۱5 و خانم سادات حسینی بیدگلی فرزند سید عباس شماره شناسنامه ۸۸  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 

مساحت ۱05 مترمربع شماره پاک ۲9۷9 فرعی مجزا از پاک ۳ اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از سید روح اله حسینی

5(رأی شماره 5۱4۲-95/۱۱/۲۸ هیأت : آقای عباس طالبی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه ۱9۱6 و خانم ملیحه 

نائینی بیدگلی فرزند علی عباس شماره شناسنامه 6۱900۱6456  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 

۱69.۸5 مترمربع شماره پاک ۲9۸0 فرعی مجزا از پاک ۳ اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالک رسمی

6(رأی شماره 5۱49-95/۱۱/۲۸ هیأت : آقای محمد نوری بیدگلی فرزند شکراله شماره شناسنامه ۱9 ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت۲۲۲.40 مترمربع شماره پاک ۲9۸۱ فرعی مجزا از پاک ۳ اصلی واقع در معین آباد بیدگل 

بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی 

۷(رأی شماره 5۱5۸-95/۱۱/۳0 هیأت : آقای محسن بیابانی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه ۱9۸0 ، ششدانگ  

یکباب ساختمان به مساحت۳۲.94 مترمربع شماره پاک ۳4 فرعی مجزا از قسمتی ازمشاعات پاک ۱۳9 اصلی 

واقع در اماکن  بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از طلعت بیابانی

۸(رأی شماره 5۱۸۸-95/۱۱/۳0 هیأت : آقای امیر حسین چلویی بیدگلی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 5۲5 ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 9۸.56 مترمربع شماره پاک 50 فرعی مجزا از شماره ۱۲ فرعی از پاک ۲۸5 اصلی 

واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی

9(رأی شماره 5۱۸۷-95/۱۱/۳0  هیأت : آقای سید مصطفی جوادی بیدگلی فرزند سید محمد شماره شناسنامه 

6۱900۱5۸۷5 ششدانگ  یکباب انباری به مساحت ۸5 مترمربع شماره پاک 5۱ فرعی مجزا از شماره ۱ فرعی از پاک 

۲۸5 اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

۱0(رأی شماره 5۱۸6-95/۱۱/۳0  هیأت : آقای خسرو مشهودی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه ۲۲۱ ، ششدانگ  

یکباب انباری  به مساحت ۸5.45 مترمربع شماره پاک 5۲ فرعی مجزا از شماره ۱ فرعی از پاک ۲۸5 اصلی واقع 

در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از کبری مشهودی

۱۱(رأی شماره 5450و545۱ – 95/۱۲/۱5 هیأت : آقای عباس دهقانی بیدگلی فرزند غامرضا شماره شناسنامه ۳۱ 

و خانم زهرا کیانی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه ۷4  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۸۸.۲۱ 

مترمربع شماره پاک ۱ فرعی مجزا از پاک 5۷۳ اصلی واقع در اماکن  بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک 

رسمی

۱۲(رأی شماره 5۱95-95/۱۱/۳0  هیأت : آقای مصطفی فایض فرزند هاشم شماره شناسنامه ۱4۳۸، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت ۳9۲ مترمربع شماره پاک۸ فرعی مفروز ومجزا شده ازشماره ۱و۳و4و5همگی فرعی از ۱۲۸۲ 

اصلی و۱و۲و۳و4و5 فرعی مجزا از شماره پاک ۱۲۸۱ اصلی ومشاعات تابعه و ۱۲۷9 اصلی  واقعات در اماکن بخش 

۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

۱۳(رأی شماره 5۱۸9و5۱90-95/۱۱/۳0  هیأت : آقای جواد اعظمی آرانی فرزند علی محمد شماره شناسنامه ۱۱9۲4 

و خانم فاطمه سیاح فیوجی اردستانی فرزند ولی اله شماره شناسنامه 4496  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 

مساحت ۱49.50 مترمربع شماره پاک ۱4 فرعی مجزا از شماره ۸ فرعی از پاک ۱40۸ اصلی و۱40۸ اصلی و مشاعات 

آن و۱40۷ اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

۱4(رأی شماره 5۱9۲-95/۱۱/۳0  هیأت : آقای حسین کاظمی آرانی فرزند کاظم شماره شناسنامه ۱۱۷۷5 ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت ۲5۸. مترمربع شماره پاک ۱۱ فرعی مجزا از شماره ۱و۷و۸ وقسمتی از۲و9 فرعی از پاک ۱6۸5 

اصلی و6 فرعی از ۱69۲ اصلیوقسمتی از مشاعات آن واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

۱5(رأی شماره 5۱9۳و5۱94-95/۱۱/۳0  هیأت : آقای رجبعلی احسن زاده آرانی فرزند حبیب شماره شناسنامه ۳4۸ 

و خانم فاطمه کاظمی آرانی فرزند کاظم شماره شناسنامه ۷409  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 

9۸.50 مترمربع شماره پاک ۱۷ فرعی مجزا از شماره 4و۸و9 فرعی از پاک ۱69۲ اصلی ومشاعات آن واقع در اماکن 

بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

۱6(رأی شماره 5456-95/۱۲/۱5  هیأت : خانم زینب ستاری فرزند امراله شماره شناسنامه ۱۱۳46  ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت۱46.55 مترمربع شماره پاک ۱۳ فرعی مجزا از4 و۱۲ فرعی از ۲۲۸۱ اصلی و شماره ۱ فرعی از 

پاک ۲۲۸0 اصلی و۲۲۸0 اصلی و قسمتی ازمشاعات آن واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از قدسیه عراقی

۱۷(رأی شماره .5۱9۱و5۱96-95/۱۱/۳0 هیأت : آقای حسن رهیده فرزند محمد شماره شناسنامه ۳۷9 و خانم ربابه 

نشاطی آرانی فرزند حسن شماره شناسنامه ۳۳۱  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱99.۳6 مترمربع 

شماره پاک ۱9 فرعی مجزا از ۱4و۱۷ فرعی از ۲۲۳5 اصلی و۲۲40 اصلی و ۲۲۳9 اصلی و قسمتی از مشاعات  واقع 

در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

۱۸(رأی شماره 545۷- 95/۱۲/۱5 هیأت : آقای مجید محمد علیزاده آرانی فرزند عباس. شماره شناسنامه ۲66 ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۲50.50 مترمربع شماره پاک ۱ فرعی مجزا از شماره ۲۲9۳و۲۲94و۲۲95و۲۲96 

اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

۱9(رأی شماره 5۱۷۲-95/۱۱/۳0 هیأت : آقای امیررضا صانعی بیدگلی فرزند جواد شماره شناسنامه 6۱90۱00۱04 ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱00 مترمربع شماره پاک ۸5۳5 فرعی مجزا از شماره ۱۲4۱ فرعی از پاک ۲6۳۷ 

اصلی واقع در مسعود آباد  بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مشهدی حسین صانعی

۲0(رأی شماره 5۱۷۱-95/۱۱/۳0 هیأت : آقای ابوالفضل صانعی بیدگلی فرزند مشهدی حسین شماره شناسنامه 4۷۱ 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۱۸ مترمربع شماره پاک ۸5۳6 فرعی مجزا از شماره ۱۲4۱ فرعی از پاک ۲6۳۷ 

اصلی واقع در مسعود آباد  بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مشهدی حسین صانعی

۲۱(رأی شماره 5۱۷0-95/۱۱/۳0 هیأت : خانم اشرف خنجر فرزند علی شماره شناسنامه 40  ، ششدانگ  یکبابخانه به 

مساحت ۱94.۳5 مترمربع شماره پاک ۸5۳۷ فرعی مجزا از شماره ۱00۲ فرعی از پاک ۲6۳۷ اصلی واقع در مسعود 

آباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از بذرافشان

۲۲(رأی شماره 5۱69-95/۱۱/۳0 هیأت : آقای حسن بذرافشان آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 66۳5 ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت ۱4۸.50 مترمربع شماره پاک ۸5۳۸ فرعی مجزا از شماره 999و۱00۱ فرعی از پاک ۲6۳۷ 

اصلی واقع در مسعود آباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

۲۳(رأی شماره 5۱64-95/۱۱/۲۸ هیأت : آقای حسن بذرافشان آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 66۳5 ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت ۲۳۷.50 مترمربع شماره پاک ۸5۳9 فرعی مجزا از شماره 999و۱00۱ فرعی از پاک ۲6۳۷ 

اصلی واقع در مسعود آباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

۲4(رأی شماره 5۱۷۳-95/۱۱/۳0 هیأت : آقای رضا درمسجدی آرانیفرزند محمد شماره شناسنامه ۱۱5 ، ششدانگ  

یکباب انباری به مساحت ۱56 مترمربع شماره پاک ۲۸69 فرعی مجزا از پاک ۲6۳۸ اصلی واقع در احمدآباد بخش 

۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مهدی متشکر

۲5(رأی شماره 5۱۷4-95/۱۱/۳0 هیأت : آقای رضا درمسجدی آرانیفرزند محمد شماره شناسنامه ۱۱5 ، ششدانگ  

یکباب انباری به مساحت ۱6۱.۳0 مترمربع شماره پاک ۲۸۷0 فرعی مجزا از پاک ۲6۳۸ اصلی واقع در احمدآباد 

بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مهدی متشکر

۲6(رأی شماره 5۱۷5-95/۱۱/۳0 هیأت : آقای رضا درمسجدی آرانیفرزند محمد شماره شناسنامه ۱۱5 ، ششدانگ  

یکباب انباری به مساحت ۱56 مترمربع شماره پاک ۲۸۷۱ فرعی مجزا از پاک ۲6۳۸ اصلی واقع در احمدآباد بخش 

۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مهدی متشکر

۲۷(رأی شماره 545۲و545۳- 95/۱۲/۱5 هیأت : آقای علی سرکاری آرانی فرزند سیف اله شماره شناسنامه ۲۲0 

و خانم خدیجه سرکار آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 6۱900۳990۱  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 

مساحت ۱4۸.۸0 مترمربع شماره پاک ۲۸۸۲ فرعی مجزا از پاک ۲6۳۸ اصلی واقع در احمدآباد بخش ۳ حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهرداری

 ،  440 شناسنامه  شماره  آقا  عباس  فرزند  آرانی  فایض  حسین  آقای   : هیأت   95/۱۱/۲۸-5۱6۱ شماره  ۲۸(رأی 

ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 4۱ مترمربع شماره پاک ۱۸۱۱ فرعی مجزا از شماره ۲۳5 فرعی از پاک ۲640 

اصلی واقع در آران دشت بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از کبری دربندی

اکبر شماره شناسنامه  آقای ماشااله خادم حضرتی فرزند علی   : ۲9(رأی شماره 5۱4۸و5۱44-95/۱۱/۲۸ هیأت 

از ششدانگ   دانگ مشاع  دانگ و۲  به نسبت 5  وفا فرزند ماشااله شماره شناسنامه ۳6   فاطمه  و خانم   ۷659

یکبابخانه به مساحت ۱۸4.95 مترمربع شماره پاک ۱۸۱۲ فرعی مجزا از شماره ۲۳5 فرعی از پاک ۲640 اصلی واقع 

در آران دشت بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی اوقانی

۳0(رأی شماره 5۱45و5۱46-95/۱۱/۲۸ هیأت : آقای نور اله عابدینی فرزند حسن شماره شناسنامه ۱۲9 و خانم 

به مساحت  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ   آرانی فرزند محمد حسین شماره شناسنامه ۷۱   بوجاریان  منیره 

۱۸4.95 مترمربع شماره پاک ۱۸۱۳ فرعی مجزا از شماره ۲۳5 فرعی از پاک ۲640 اصلی واقع در آران دشت بخش 

۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی اوقانی

۳۱(رأی شماره 5۱4۷-95/۱۱/۲۸ هیأت : خانم اکرم آران دشتی آرانی فرزند علی عباس شماره شناسنامه ۱95، 

ششدانگ  یکباب حصار وطویله به مساحت ۱۳۷.۳5 مترمربع شماره پاک ۱۸۱4 فرعی مجزا از شماره ۲۳5 فرعی از 

پاک ۲640 اصلی واقع در آران دشت بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی اوقانی

۳۲(رأی شماره 5459-95/۱۲/۱5 هیأت : آقای حسن بابایی زاده فرزند حسین شماره شناسنامه ۳۳۳، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت ۱۱6.۲5مترمربع شماره پاک ۱۸۱5 فرعی مجزا از شماره ۲۸۸ فرعی از پاک ۲640 اصلی واقع 

در آران دشت بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

۳۳(رأی شماره 545۸-95/۱۲/۱5 هیأت : آقای حسن بابایی زاده فرزند حسین شماره شناسنامه ۳۳۳، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت ۱64.50مترمربع شماره پاک ۱۸۱6 فرعی مجزا از شماره ۲۸۸ فرعی از پاک ۲640 اصلی واقع 

در آران دشت بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

۳4(رأی شماره 5۱۸0-95/۱۱/۳0 هیأت : آقای مقداد زاهدی فر فرزند علی اکبر شماره شناسنامه ۲۲۷، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت  ۱09.6۳مترمربع شماره پاک ۱۱۱4 فرعی مجزا از شماره ۳40 فرعی از پاک ۲645 اصلی واقع 

در وشاد  بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عباسعلی نعمت اله آرانی

شناسنامه ۲۷۳، ششدانگ   شماره  علی  فرزند  آرانی  حداد  زهرا  خانم   : هیأت   95/۱۱/۳0-5۱۷9 شماره  ۳5(رأی 

یکبابخانه به مساحت  ۱۳۷.۱5مترمربع شماره پاک ۱۱۱5 فرعی مجزا از شماره ۳40 فرعی از پاک ۲645 اصلی واقع 

در وشاد  بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عباسعلی نعمت اله آرانی

۳6(رأی شماره 5454و5455-95/۱۲/۱5 هیأت : آقای علیرضا کثیری فرزند محمود شماره شناسنامه ۳54۷ و 

خانم زهرا شریفیان آرانی فرزند آقا سید مهدی شماره شناسنامه 4۱۲ )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 

۲۲4.۷۱ مترمربع شماره پاک ۱۱۱6 فرعی مجزا از شماره ۳40 فرعی از پاک ۲645 اصلی واقع در وشاد  بخش ۳ 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

۳۷(رأی شماره 5۱۷۸-95/۱۱/۳0 هیأت : خانم زهرا کاوانی فرزند احمد شماره شناسنامه ۱، ششدانگ  یکبابخانه به 

مساحت  ۱50.50مترمربع شماره پاک ۳45 فرعی مجزا از شماره ۲5۲ فرعی از پاک ۲۷04 اصلی واقع در دستجرد 

وغیاثیه  بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/0۱/۱۷   

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/0۲/0۲                  

رییس اداره ثبت اسناد واماک  آران وبیدگل- عباس عباس زادگان            م الف 5/۲۲/95/۸۳0

آگهی نوبتی  سه ماهه چهارم سال 1395  اداره ثبت  اسناد وامالک شهرستان آران وبیدگل 
بموجب ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد واماک وماده 59 اصاحی و آیین نامه مربوط به اماکی  که در سه ماهه  چهارم 

سال۱۳95  تقاضای ثبت آنها پذیرفته  ونیز آنچه طبق آراء هیئت نظارت ثبت استان آگهی آنها باید تجدید شده  و یا 

شماره های  از قلم افتاده  مربوط به بخش های  حوزه ثبتی آران وبیدگل به ترتیب  در ردیف های الف وب به  شرح 

آتی  آگهی می نماید: 

الف (شماره پاک  و مشخصات  مالک ونوع ملک که اظهارنامه آنها  در سه ماهه مربوطه  قبل تنظیم  وجهت 

انتشار  آگهی در ردیف منظور گردیده اند واماکی که قبا اظهارنامه آنها تنظیم شده  ولی اشتباها  در موعد مقرر  

آگهی نشده اند :

اماک وابنیه بخش ۳ آرا ن وبیدگل 

شماره فرعی  از پاک ۲6۳۷ اصلی واقع درمسعود آباد 

اله    حبیب  فرزند  آرانی  معبدی  فاطمه  خانم  و  محمدرضا  فرزند  آرانی   پور  غیاث  حسین  آقای  فرعی:    ۸550

)بالمناصفه(، ششدانگ قسمتی از یکباب چهاردیواری به مساحت ۸.5۲  مترمربع.

شماره فرعی  از پاک ۲640  اصلی واقع در آران دشت

۱۸05  فرعی: آقای قاسم حداد آرانی  فرزند اصغر  و خانم فاطمه اصانی فرزند عباس ) بالمناصفه(، ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت  ۲۱۷.90 مترمربع.

۱۸۲0  فرعی: خانم حمیده کوزه گرآرانی فرزند حسن  ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۱9.۳0 مترمربع.

شماره فرعی  از پاک ۲645  اصلی واقع دراراضی وشاد

۸۱ فرعی: آقای روح اله فدائیان آرانی فرزند ماشا اله ، ششدانگ یکباب ساختمان وانباری متصل به آن به مساحت 

۲۱۷.40 مترمربع. 

۱۱۱۷  فرعی: آقای ابوالفضل فدائیان آرانی فرزند ماشا اله  ،  ششدانگ  یکباب ساختمان وانباری متصل به آن به 

مساحت ۲40.۷5 مترمربع.

۱۱۱۸  فرعی: آقای عباس فدائیان آرانی فرزند ماشا اله  ،  ششدانگ  یکباب ساختمان وانباری متصل به آن به 

مساحت ۲4۳ مترمربع.

شماره های فرعی  از پاک ۲64۸ اصلی واقع در مزرعه ابراهیم آباد 

9۳۷ فرعی: آقای محمد جعفر دهقان پورآرانی فرزند عباس  ، ششدانگ یکباب دامداری وقطعه زمین مزروعی متصل 

به آن به مساحت ۱6۱۸.6۲ مترمربع. 

9۳۸  فرعی: خانم معصومه وثوق فرزند علی اکبر  ، ششدانگ  قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۳۷6 مترمربع. 

شماره های فرعی  از پاک ۲۷0۳ اصلی واقع در اراضی دوالب بیدگل

564  فرعی: آقای علی اصغر مسیحی بیدگلی فرزند علی  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۳6.5 مترمربع

565  فرعی: آقای حسین سلطانی  بیدگلی فرزند مهدی  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱0۷.5 مترمربع

شماره های فرعی  از پاک ۲۷۱5 اصلی واقع در ابوزیدآباد

5۲۱  فرعی: آقای ابوالفضل مرتضوی فرزند شهاب الدین ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۷۱9.۳0 مترمربع

 پاک ۲۷۳۸ اصلی  واقع در بخش سه آران وبیدگل

۲۷۳۸ اصلی خانم فاطمه شیبانی فرزند علی پاشا وغیره   ششدانگ مزرعه مرنجاب  مشتمل بر اراضی دائر وبائر 

واستخر وقلعه کهنه وسیخه و بوم کن  ورشته قنات که مجاری آن شش شبانه روز بر۱۲ طاق تقسیم می شود 

اماک وابنیه بخش 4 آرا ن وبیدگل 

شماره های فرعی  از پاک ۱4 اصلی واقع در علی آباد

۱5۷9  فرعی: آقای سید حسین پورموسوی  فرزند سید هدایت اله  ، ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت 

۱۸۳0.۷5 مترمربع

۱5۸0 فرعی: آقای سید محمود ابوالفتحی فرزند سید مرتضی ، ششدانگ قطعه زمین مزروعی به مساحت ۷۸۲4.۳0 

مترمربع

 ب( اماکی  که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر  ولکن بواسطه  اشتباه موثری  که در انتشار  آنها  رخ داده  

وبموجب آرائ هیئت نظارت  یا دستور اداری  مستند به اختیارات  تفویضی  هیئت نظارت  موضوع بندهای ۳۸5 و۳۸6 

و۳۸۷ مجموع بخشنامه های ثبتی  تا اول مهرماه سال ۱۳65 منجر به تجدید  آگهی شده اند .

آگهی اصاحی  اماک وابنیه  بخش سه  آران وبیدگل 

شماره های فرعی واقع در اماکن  بیدگل

: آقای ناصر کریم زاده بیدگلی فرزند عباس وخانم فاطمه نوحیان بیدگلی فرزندرضا  )بالمناصفه(،  ۳09۲ اصلی 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱44.90 مترمربع. در اظهارنامه ثبتی مالکیت به نام دو متقاضی پذیرش ثبت گردیده 

که در آگهی نوبتی مالکیت خانم فاطمه نوحیان بیدگلی ازقلم افتاده است لذا طبق دستور ذیل وارده شماره ۲۸99۱۳-

96/0۱/۲0 ثبت آران وبیدگل آگهی نوبتی آن اصاح و مجددا منتشر می گردد

بموجب ماده ۱6 قانون ثبت  اماک چنانچه  کسی نسبت به  اماک مندرج  قسمت) الف(  این آگهی واخواهی داشته 

باشد ظرف مدت 90 روز  ونسبت به بند )ب( ظرف مدت ۳0 روز  دادخواست واخواهی  خود را به این اداره  تسلیم  و 

طبق تبصره ۲ ماده واحده  قانون تعین تکلیف پرونده های معترضی  ثبت ،  معترض ظرف مدت یک ماه  از تاریخ  

تسلیم اعتراض  به این اداره  بایستی دادخواست  خود را به مرجع ذیصاح قضائی  گواهی تقدیم دادخواست  را اخذ  

وبه این اداره  تسلیم نماید ودر صورتی که قبا دعوائی  اقامه شده باشد  طرف دعوی باید  گواهی دادگاه مشعر بر 

جریان دعوی  ظرف مدت  مرقوم تسلیم نماید . اعتراضات  و یا گواهی طرح دعوی  که بعد از انقضا  مدت مرقوم  و 

اصل شود  با اثر بوده  ومطابق قسمت اخیر  ماده ۱6 و تبصره ۱۷ قانون ثبت رفتار خواهد شد  ضمنا طبق ماده 56 

قانون ثبت و تبصره ۲ ماده واحده قانون  تعین تکلیف  پرونده های معترضی  ثبت پذیرفته خواهد شد  این آگهی در 

دو نوبت  به فاصله ۳0 روز  از تاریخ انتشار  بشرح ذیل  در روزنامه نصف جهان چاپ اصفهان درج ومنتشر میشود.

تاریخ انتشار نوبت اول :  96/0۲/0۲               تاریخ انتشار نوبت  دوم  :  96/0۳/0۱   

 رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل  عباس عباس زادگان   م االف  5/۲۲/95/55

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 ۳ قانون 

و ماده ۱۳ 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 ۱6 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 ۳ قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 

روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند 

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

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره ۱۳9560۳0۲0۱۸00۳۸6۲ کاسه پرونده ۱۳9۳۱۱440۲0۱۸0004۱4 آقای اصغر 

ابوطالبی فرزند حسین بشماره شناسنامه 4۳۱۱ صادره از خورزوق  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  

۲۱۳.۸5 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۱۷۳ فرعی از ۱۱4  اصلی واقع در خورزوق بخش ۱6 ثبت اصفهان 

در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳96/0۲/0۲      تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳96/0۲/۱۷

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:54 /۳۷/05/الف/م به تاریخ 95/0۱/۲4

نگاهی به فیلم »هفت  و پنج دقیقه« ساخته محمدمهدی عسکرپور

افسردگی در »هفت و پنج دقیقه«

۴۳ خریدار آثار سینمایی به ایران آمدند
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حتما بخوانید!

ابهام درباره حضور کیمیا علیزاده ... شنبه  02  اردیبهشت ماه   61396
ـــمـــاره  410 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

رقابتداغگلزنها
ســه بازیکــن حاضــر در صــدر 
گلزنــان  بهتریــن  جــدول 
ــازی  ــی در ب ــا گلزن ــگ، ب لی
هشــتم  و  بیســت  هفتــه 
ایــن  صــدر  در  را  رقابــت 

جدول داغ کردند. 
ساســان  طارمــی،  مهــدی 
انصــاری و گادویــن ِمنشــا، ســه بازیکنــی هســتند 
ــتم  ــت و هش ــه بیس ــای هفت ــتند در بازی ه ــه توانس ک
گلزنــی کننــد و همچنــان ســایه بــه ســایه یکدیگــر در 

ــد.  ــش برون ــدول پی ــدر ج ص
ــر  ــدار براب ــی در دی ــا گلزن ــی ب ــدی طارم ــدا مه در ابت
ــه صــدر  ــد و ب ــه کن ــق شــد خــود را 16 گل ــده موف پدی
جــدول گلزنــان صعــود کنــد؛ پــس از وی و در جریــان 
ــد  ــق ش ــاری موف ــان انص ــواز، ساس ــی اه ــدار درب دی
ــا  ــد ت ــه کن ــود را 16 گل ــد و خ ــاز کن ــا را ب دروازه آبی ه
ــه همــراه طارمــی در صــدر جــدول حضــور  ــان ب همچن
داشــته باشــد. پــس از ایــن دو بازیکــن گادویــن 
ــنت  ــه س ــز ب ــیاه جامگان نی ــر س ــدار براب ــا در دی ِمنش
ــه وارد  ــی ک ــا دو گل ــل و ب ــود دب ــی خ ــای قبل بازی ه
ــا  ــه شــود ت ــق شــد 14 گل ــرد موف دروازه مشــهدی ها ک
همچنــان بــه عنــوان تهدیــدی بــرای طارمــی و انصــاری 
در کســب عنــوان آقــای گلــی محســوب شــود. ورزش 3

جوانانایرانحریفانخودراشناختند
قرعه کشــی مرحلــه مقدماتــی رقابت هــای فوتبــال 
ــان  ــی جوان ــم مل ــزار و تی ــان آســیا برگ ــی جوان قهرمان
ایــران بــا تیم هــای فلســطین، اردن و ســوریه هم گــروه 
شــد. بازی هــای مقدماتــی در ســال 2017 زیــر 19 
ــاهد  ــم ش ــال 2018 ه ــود و در س ــزار می ش ــال برگ س

ــود.  ــم ب ــا خواهی ــن بازی ه ــی ای ــزاری دور نهای برگ
ــران در گــروه  ــان ای طبــق قرعه کشــی انجام شــده جوان
E بــا تیم هــای فلســطین، اردن و ســوریه هم گــروه 
شــد تــا بــرای دریافــت جــواز صعــود بــه مصــاف آن هــا 

بــرود. نــود

نایبقهرمانالمپیک۲۰۰۸کشتهشد
»جرمیــن میســون«، نایب قهرمــان رقابت هــای پــرش 
ارتفــاع در بازی هــای المپیــک 2008 پکــن در یــک 
ســانحه رانندگــی کشــته شــد. ایــن ورزشــکار بریتانیایی 
ــا در  ــا آمــده، ام ــه دنی ــکا ب ــه در جامائی و 34 ســاله ک
ــود، در  ــرده ب ــا را انتخــاب ک ــت بریتانی ســال 2006 ملی
ســال 2008 موفــق بــه کســب مــدال نقــره در المپیــک 

پکــن شــد. تســنیم

برگزاریهفتهنکوداشتاصفهان

بامحوریتورزشمحالت
 

کیمیا ی وطن

ورزش  ســازمان  عامــل  مدیــر 
شــهرداری اصفهــان گفــت: معرفــی 
شــهر اصفهــان تنهــا بــه عهــده 
ــهری  ــت ش ــا مدیری ــهرداری ی ش
تکالیــف  جــزو  بلکــه  نیســت؛ 
ــا  ــام نهاده ــهروندان و تم ــه ش هم
رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه  دستگاه هاســت.  و 
ــن  ــه همی ــرد: ب ــار ک ــمی اظه ــی قاس ــان، عل ــهرداری اصفه ش
ــش  ــان، همای ــت اصفه ــه نکوداش ــن روز از هفت ــا اولی ــور ب منظ
پیــاده روی بــه صــورت محلــی و همزمــان در 6 منطقه شــهرداری 
بــا مشــارکت گروه هــای مردمــی برگــزار می شــود. وی خبــر داد: 
ــه 2  ــامل: منطق ــاده روی ش ــش پی ــزاری همای ــای برگ محله ه
 محلــه ولــدان، منطقــه 3 محلــه صغیــر، منطقــه 5 محلــه وحیــد

ــی  ــه عاشــق اصفهان ــه 14 محل ــردوان منطق ــه ف منطقــه 8 محل
منطقــه 15 محلــه علیــا اســت و زمــان برگــزاری ایــن همایــش 
ســاعت 7 صبــح اعــام شــد. وی بــا اشــاره بــه آییــن افتتاحیــه 
کاس هــای ورزشــی ســازمان ورزش شــهرداری ادامــه داد: ایــن 
ــا مشــارکت 1500  کاس هــا در 44 مجموعــه و مرکــز ورزشــی ب
ــه ورزشــی  ــر از ورزشــکاران در 25 رشــته ورزشــی در مجموع نف
آبشــار افتتــاح خواهــد شــد. قاســمی بــا بیــان اینکــه همایــش 
پهلوانــان زورخانــه ای بــا حضــور پیشکوســتان ایــن رشــته 
ــت ــه اس ــن هفت ــای ای ــز از برنامه ه ــده رود نی ــیه زاین  در حاش
گفــت: بــرای اولیــن بــار در کشــور آییــن افتتاحیــه خانــه ورزش 

پیشکســوتان در بــاغ غدیــر انجــام خواهــد شــد.

کشتیگیرساالریدرتیمملی
ــز  ــدال برن ــده م ــی، دارن ــد ول ــعید عب ــام س ــدن ن ــه ش اضاف
المپیــک 2016، بــه لیســت نفــرات اعزامــی کشــتی فرنگــی بــه 
ــه  ــه وی ب ــرایطی ک ــم در ش ــیا، آن ه ــی آس ــای قهرمان رقابت ه
دلیــل عــدم حضــور در اردوی تیــم ملــی و شــرط گذاشــتن بــرای 
کادر فنــی در لیســت نفــرات اعزامــی قــرار نداشــت، نشــان داد 
ــیده  ــان نرس ــه پای ــران ب ــاالری در ای ــوز دوران کشتی گیرس هن
ــی  ــتگی و جنگندگ ــر شایس ــد منک ــس نمی توان ــت. هیچ ک اس
ســعید عبــد ولــی و افتخارآفرینی هــای او بــرای کشــتی فرنگــی 
ــتی گیر  ــن کش ــا ای ــود؛ ام ــته ش ــال های گذش ــی س ــران ط ای
ــرد و  ــتراحت ک ــی را اس ــد ماه ــو چن ــک 2016 ری ــس از المپی پ
تنهــا 20 روز مانــده بــه جــام جهانــی آبــادان کــه اواخــر اســفندماه 
ــی شــد و کادر  ــی آفتاب ــم مل ــزار شــد، باالخــره در اردوی تی برگ
فنــی نیــز بــا ایــن بهانــه کــه عنــوان داران جهانــی و المپیــک بــه 
جــام جهانــی می آینــد، ایــن کشــتی گیر را عــازم ایــن رقابت هــا 
کــرد کــه در نهایــت نیــز عبــد ولــی مقابــل رومــن والســوف روس 

ــی، شکســت خــورد. ایســنا ــره جــام جهان شــاخص ترین چه

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

هفتــه بیست وهشــتم لیــگ برتــر فوتبــال ایــران، هفتــه 
خوبــی بــرای تیم هــای اصفهانــی بــود. ذوب آهــن در کــورس 
رقابــت بــا تیــم همشــهری بــرای مانــدن در رده چهــارم جــدول 
ــرد و در مصــاف  ــز ســفر ک ــه تبری ــن ســهمیه آســیا ب و گرفت
ــقوطش  ــه س ــدول ک ــین ج ــازی قعرنش ــم ماشین س ــا تی ب
ــت  ــر 1 دس ــروزی 2 ب ــه پی ــده، ب ــرز ش ــک مح ــته ی ــه دس ب

پیــدا کــرد.
ســپاهان در قــم بــه دیــدار تیــم پرانگیــزه و ســختکوش 

ــم،  ــن تی ــع ای ــد مداف ــه لطــف خطــای هن ــا شــتافت و ب صب
از نقطــه پنالتــی بــا ضربــه پــای راســت مســعود حســن زاده 
ــا زده  ــان صب ــی، دروازه ب ــت صادق ــت حرک ــاف جه ــه برخ ک
شــد بــه گل برتــری رســید تــا بــا کســب 3 امتیــاز ایــن بــازی 
بــا تفاضــل گل هــای زده و خــورده همچنــان در تعقیــب تیــم 

ــد. ــی بمان ــم باق ــن در رده پنج ذوب آه
    برای بزرگی، اسباب بزرگی الزم است

ــا  ــی و ب ــه ویس ــا عبدال ــل ب ــروع فص ــه ش ــپاهان از لحظ س
ــگ  ــای لی ــا، رقابت ه ــش هزینه ه ــاال در امرکاه ــی ب انتظارات
برتــر را آغــاز کــرد و توقــع داشــت مثــل گذشــته تیــم مدعــی 

ــیار  ــرایط بس ــم در ش ــه دیدی ــه عین ــه ب ــد ک ــی باش قهرمان
ســختی قــرار گرفــت و ســرانجام مجبــور شــد بــرای رهایــی 
از بحــران بــار دیگــر دســت بــه دامــان کرانچــار شــود. منتهــا 
مشــخص نیســت ایــن تغییــرات بــه چــه قیمتــی تمــام شــد؛ 
ــز لحــاظ و  ــود نی ــا اهدافــی کــه درآغــاز فصــل مــد نظــر ب آی
هزینه هــا کاهــش داده شــد و نتایــج دلخــواه حاصــل خواهــد 
ــد و  ــدا کن ــش پی ــا کاه ــم هزینه ه ــه ه ــر؟ اینک ــا خی ــد ی ش
ــلما  ــود. مس ــی ب ــار نامعقول ــود، انتظ ــان ش ــم قهرم ــم تی ه
هــر مربــی خــوب دیگــری غیــر از ویســی هــم بــود، بــا ایــن 
شــرایط نمی توانســت بــه نتیجــه مطلــوب دســت پیــدا کنــد.

    شانس با کرانچار، یار است
بخــت بــا کرانچــار یــار شــده کــه در بــازی هفتــه بیســت وهفتم 
شــوت ســنگین احســان حاج صفــی از راه دور تبدیــل بــه گل 
برتــری ســپاهان شــد و در مصــاف بــا تیــم صبــای قــم نیــز 
خطــای هنــد هاشــمی بــه شــانس ســپاهان مهــر تاییــد زد؛ 
زیــرا آنچــه را از بــازی ســپاهان و صبــای قــم شــاهد شــدیم 
دلیــل و نشــانی از برتــری ســپاهانی ها نداشــت کــه طــراوت و 
انگیــزه بازی هــای گذشــته را نداشــتند و یــک بــازی پراشــتباه 
و پرانتقــادی را بــه نمایــش درآوردنــد. بــه هــر حــال ســپاهان 
ــت و  ــاده حیثی ــرای اع ــی ب ــی، راه ــرایط کنون ــود ش ــا وج ب
ــتیابی  ــرای دس ــدارد و ب ــود ن ــی خ ــه دوران طای ــت ب بازگش
بــه جــام قهرمانــی و کســب ســهمیه آســیایی فصــل آینــده از 
ــی  ــی و راهــکار منطق ــر راه حــل اصول ــه فک ــد ب ــون بای هم اکن
باشــد. از آنجایــی کــه کرانچــار در بیــن هــواداران ســپاهان از 
محبوبیــت خوبــی برخــوردار اســت و شــناخت خوبــی از فضــا 
و بازیکنــان ایــن تیــم دارد، احتمــال مــی رود بــرای یــک ســال 

ــپاهان  ــا س ــراردادش را ب ــود و ق ــان ماندگارش ــر در اصفه دیگ
ــده  ــرای فصــل آین ــه دلخــواه خــود تیــم را ب ــد و ب ــد کن تمدی
ــه  ــا نتیج ــت ب ــازی رف ــه در ب ــپاهان ک ــان س ــدد. زردپوش ببن
4 بــر 1 تیــم صبــای قــم را بــا شکســت بدرقــه کــرده بودنــد، 
در بــازی برگشــت در ورزشــگاه یــادگار امــام قــم بــه مصــاف 
 شــاگردان صمــد مرفــاوی رفتنــد کــه ایــن روزهــا حــال 
ــا تمــام قــوا در  ــد و در انتهــای جــدول ب و روز خوبــی را ندارن
ــر  ــه ه ــد. ب ــا می جنگن ــرای بق ــیاه جامگان ب ــم س ــار تی کن
ترتیــب دیــدار کــم رمــق و فاقــد جذابیــت دو تیــم ســپاهان و 
ــم بی هــدف  ــی نداشــت و هــر دو تی ــه 38 گل ــا دقیق ــا ت صب
و پراشــتباه بــازی را دنبــال می کردنــد کــه در یکــی از همیــن 
ــت و  ــورت گرف ــا ص ــان صب ــوی مدافع ــه از س ــتباهات ک اش
مهــران هاشــمی در محوطــه جریمــه بــه عمــد بــا دســت چــپ 
خــود قصــد دفــع توپ داشــت، آقــای علیرضــا فغانیريــال داور 
برجســته بین المللــی کــه بــا هوشــیاری حاکــم بــر بــازی بــود، 
ــی  ــای پنالت ــام خط ــد و اع ــود دمی ــوت خ ــگ در س بی درن
کــرد تــا تنهــا گل ایــن بــازی ســرد و بــی روح بــه ســود تیــم 
ســپاهان رقــم بخــورد. پــس از بــه ثمــر رســیدن ضربــه پنالتی 
ــه  ــاوی دســت ب توســط مســعود حســن زاده، شــاگردان مرف
حمــات زیــادی زدنــد و خطرنــاک نشــان دادنــد؛ بــه 
ــود، می توانســتند  ــا ســپاهان نب ــر شــانس ب ــه اگ ــه ای ک گون
بــه گل تســاوی هــم دســت پیــدا بکننــد؛ امــا دقــت عمــل و 
هوشــیاری کولیبالــی بارهــا مانــع از نفــوذ مهاجمــان صبــا بــه 
محوطــه جریمــه و رســیدن بــه گل شــد کــه بــه موقــع، دفــع 
تــوپ می کــرد تــا شایســتگی های خــود را بــه اثبــات رســاند. 

بهتریــن بازیکــن ایــن بــازی، موســی کولیبالــی بــود.

درهفته بیست وهشتم لیگ برتر فوتبال ایران:

جشن پیروزی اصفهانی ها

ــگاه  ــپولیس در ورزش ــال پرس ــم فوتب ــی تی ــن قهرمان جش
آزادی بــا همــه نقــاط مثبــت و منفــی کــه داشــت، از یــک 
رویــداد تلــخ و البتــه تکــراری رونمایــی کــرد و آن اهمیــت 
نــدادن بــه پیشکســوتان بــود. ورزشــگاه آزادی کــه از دیــد 
مســئوالن اســتانداردترین ورزشــگاه ایــران اســت و طبیعتــا 

بازی هــای ملــی هــم در آن برگــزار می شــود 
ــرای ســرپا  ــه ب ــی ک ــه زحمات ــا وجــود هم ب
نگهداشــتن آن کشــیده می شــود، اما همچنان 
ــی  ــه بعض ــه البت ــی دارد ک ــای بزرگ ضعف ه
از آن هــا هــم بــه کج ســلیقگی مســئوالن 
ــپولیس روز  ــال پرس ــم فوتب ــردد. تی برمی گ
چهارشــنبه بــا حضــور هــواداران پرتعــدادش 

جشــن قهرمانــی گرفــت و طبیعتــا برخــی از پیشکســوتان 
ــار  ــا در کن ــدند ت ــگاه ش ــی ورزش ــم راه ــگاه ه ــن باش ای
هــواداران، جشــن را نظاره گــر باشــند. نقایــص و کمبودهــای 
جشــن و بی نظمی هــای فــراوان آن بــه کنــار؛ نکتــه ای 
مهــم جایــگاه مقامــات و مســئوالن و پیشکســوتان اســت. 

ورزشــگاه آزادی چنــد جایــگاه ویــژه دارد کــه یکــی از آن هــا 
ــد  ــار تماشــاگران اســت و هــر فــرد عــادی هــم می توان کن
بلیــت آن را تهیــه کنــد و در آنجــا بنشــیند. در ایــن جایــگاه 
اصــوال پیشکســوتان و مهمانــان ویــژه ورزشــی را هــم جــای 
می دهنــد. ایــن ورزشــگاه یــک جایــگاه دیگــر هــم دارد کــه 
بــا شیشــه محصــور شــده و از آن بــه عنــوان 
ــرده می شــود  ــام ب ــی« ن ــگاه »وی آی پ جای
کــه البتــه آن هــم اســتانداردهای الزم جهانی 
را نــدارد؛ امــا بــه هــر حــال بــا ایــن عنــوان از 

ــود.  ــاد می ش آن ی
 VIP ــگاه ــا جای ــه آی ــت ک ــن اس ــش ای پرس
فقــط بایــد در اختیــار افــراد سیاســی و 
ــا  ــد؟ آی ــرار بگیرن ــی ق ــای امنیت ــی چهره ه ــران و برخ وزی
در پرســپولیس از علــی پرویــن بزرگ تــر هــم داریــم؟ 
ــدزاده و  ــا عاب ــه احمدرض ــن و البت ــی پروی ــد عل ــا نبای آی
ــد                ــی می بردن ــگاه اصل ــه جای ــر را ب ــد پیشکســوت دیگ چن

و احترامشــان را بیشــتر حفــظ می کردنــد؟ مهــر

اتفاقمتأثرکنندهدرورزشگاهآزادی
ســرمربی تیــم ملــی تکوانــدو بانــوان می گویــد کــه کیمیــا 
علیــزاده ممکــن اســت بــه مســابقات جهانــی برســد، امــا 

ایــن اتفــاق بــه تشــخیص پزشــکان بســتگی دارد. 
ــرای  ــام اســامی ملی پوشــان ب ــاره اع ــی درب ــرو کمران مه
ــرد:  ــار ک ــامی اظه ــورهای اس ــای کش ــور در رقابت ه حض

ــم. از 25 بهمــن  در هشــت وزن اعــزام داری
اردو را بــا 16 بازیکــن شــروع کردیــم و 
ســه مرحلــه انتخابــی داشــتیم. دو مرحلــه 
انتخابــی درون اردویــی برگــزار کردیــم و 
ــزار شــد  ــز برگ ــی نی ــه انتخاب ــن مرحل آخری
و بــه ایــن ترتیــب نفــرات هشــت وزن 
مشــخص شــدند. 27 اردیبهشــت مسابقات 

شــروع  اســامی  کشــورهای  در  بانــوان  تکوانــدوی 
می شــود. بــا هشــت بازیکــن تیــم بســته ایم و امــا 
ــد و امــکان  ــی تغییــر کن ــرای جهان ــج ب ممکــن اســت ارن
ــزاده، وی  ــا علی ــج کیمی ــت پزشــک معال ــا رأی مثب دارد ب
هــم بــه تیــم ملحــق شــود. البتــه بایــد دیــد رأی پزشــک 

چیســت. او ادامــه داد: انگیــزه بازیکنــان بــرای مســابقات 
ــم شــرایط را  ــاد اســت و فدراســیون ه ــی بســیار زی جهان
مهیــا کــرده اســت. در تورنمنــت مراکــش هــم حضــور پیــدا 
ــترک  ــت اردوی مش ــدیم. درخواس ــان ش ــم و قهرم کردی
ــرایط  ــم. ش ــود، می روی ــا ش ــرایط مهی ــر ش ــم و اگ داده ای
بــه خوبــی پیــش مــی رود. کمرانــی بــا 
بیــان اینکــه درخواســت اردوی مشــترک بــا 
چنــد تیــم داده ایــم، خاطرنشــان کــرد: تیــم 
ــترک داده و  ــت اردوی مش ــک درخواس بلژی
ــای  ــی از قطب ه ــا یک ــد. م ــران می آی ــه ای ب
ــرد  ــم ک ــاب خواهی ــدو را انتخ ــوب تکوان خ
کــه کشــورهای انگلیــس، کرواســی، فرانســه 
ــر  ــتند و اگ ــب هس ــه مناس ــد ک ــواردی بودن ــه م و ترکی
امکانــش فراهــم شــود، اردوی مشــترک خواهیــم داشــت. 
ــرارداد  ــی ق ــا مســابقات جهان ــن ت ــت: م ــان گف وی در پای
ــورهای  ــابقات کش ــود را روی مس ــز خ ــام تمرک دارم و تم

ــنا ــته ام. ایس ــی گذاش ــامی و جهان اس

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک قمصر 

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد 

و اماک قمصر تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و اماک 

مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص 

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 

ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک قمصر تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .

آراء مربوط به اماک و ابنیه واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر  

1- رای شماره 504و 505 هیات : حمید رضا ترحمی فرزند محمد به شماره شناسنامه 328 صادره از کاشان و 

شماره ملی 1262325900 و خانم مریم بهنیا فرزند عباس به شماره شناسنامه 312 صادره از کاشان و شماره ملی 

1262357861 - بالمناصفه - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 221.77 متر مربع بشماره 267 فرعی از 169 فرعی 

از 16 اصلی خریداری از خانم کبرا توانا قمصری احدی از ورثه محمد ابراهیم توانا قمصری 

2- رای شماره 955 هیات : محسن صمیمیت فرزند عباس به شماره شناسنامه 190 و شماره ملی 1261681843 

صادره از کاشان - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 581.43 متر مربع به شماره 268 فرعی از 178 فرعی از 16 

اصلی - خریداری طی سند رسمی 

ملی  بشماره   22155 شناسنامه  بشماره  تقی  محمد  فرزند  راستی  سیما  خانم   : هیات   947 شماره  رای   -3

1860217028صادره از بهبهان - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 169.38 متر مربع بشماره 1527 فرعی از 1044 

فرعی از 25 اصلی - خریداری مع الواسطه از آقای مرتضی توکلی نژاد و خانم شهین توکلی دارکانی 

ملی  و کد   51983 شناسنامه  بشماره  مهدی  فرزند  قمصر  زاده  سربندی  مهرداد   : هیات   903 شماره  رای   -4

1260509834 صادره از کاشان - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 165.36 متر مربع بشماره 1548 فرعی از 566 

فرعی از 25 اصلی - خریداری مع الواسطه از سید حسین معتمدی 

5- رای شماره 963 هیات : مهدی ابولفضلی قمصری فرزند اصغر بشماره شناسنامه 11 و کد ملی 1262695287 

صادره از کاشان - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 204.30 متر مربع بشماره 1549 فرعی از 163 فرعی از 25 

اصلی - خریداری از وراث حسنعلی ساده

6- رای شماره 907 هیات : مجتبی حمصیان فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 2429 و کد ملی 1261971371 

صادره از کاشان - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 1994.45 متر مربع بشماره 1550 فرعی از 499 فرعی از 25 

اصلی - خریداری مع الواسطه از سید علی آژ

ملی  و کد  بشماره شناسنامه 56852  فرزند محمود  منصوره مومن هروی  : خانم  رای شماره 946 هیات   -7

0931444845 صادره از مشهد - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 133.39 متر مربع بشماره 1551 فرعی از 1044 

فرعی از 25 اصلی - خریداری مع الواسطه از زهره ابولفضلی 

8- رای شماره 931 هیات : ابوالقاسم حمصیان فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 1018 و کد ملی 1261778820 

صادره از کاشان - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 1871.30 متر مربع بشماره 1552 فرعی از 499و500فرعی از 25 

اصلی - خریداری از آقای علی آژ و خانم انیس قندی 

9- آگهی اصاحی - رای شماره 322 هیات : محمود کوشافر فرزند سیف ا... بشماره شناسنامه 53 و کد ملی 

1239754345 صادره از نطنز - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 1547 متر مربع بشماره 2118 فرعی از 1147 

فرعی از 36 اصلی - خریداری از وراث رحمت ا... اسماعیل زاده قمصری که در آگهی های قبلی نام مالک اشتباها 

محمد کوشافر آگهی شده بود .

ملی  و کد  بشماره شناسنامه 3166  مهدی  آقا  فرزند  قمصری  مدنی  انسیه  خانم   : هیات   910 رای شماره   -10

1260828719 صادره از کاشان - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 728.35 متر مربع بشماره 2150فرعی از 1168 

فرعی از 36 اصلی - خریداری طی سند رسمی 

11- رای شماره 511و512 هیات : جواد نمازی فرد فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 3390 و کد ملی 1260830950 

صادره از کاشان و خانم زهره درستکار قمصری فرزند محمد بشماره شناسنامه 102 و کد ملی 1262639166 صادره 

از کاشان بالمناصفه - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 310.24 متر مربع بشماره 2151 فرعی از 1209 فرعی از 36 

اصلی - خریداری طی سند رسمی 

12- رای شماره 948 هیات : علی جعفری آزاد فرزند حسین بشماره شناسنامه 750 و کد ملی 1261648544 

صادره از کاشان - ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 202.05 متر مربع بشماره 2152 فرعی از 902 فرعی از 36 

اصلی - خریداری مع الواسطه از عباس نمازی فرد احدی از ورثه عزیز ا... نمازی فرد

13- رای شماره 916 هیات: ابولفضل قنائی قمصری فرزند هادی بشماره شناسنامه و کد ملی 1250177359 صادره 

از کاشان - ششدانگ یکباب مغازه بمساحت 32.53 متر مربع بشماره 2153 فرعی از 592 فرعی از 36 اصلی - 

خریداری از سید رضا ناصری پور قمصری 

14- رای شماره 943 هیات : حسین آبیارکاشی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 547 و کد ملی 1261759788 

صادره از کاشان - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 626.28 متر مربع بشماره 2154 فرعی از 902 فرعی از 36 

اصلی - خریداری مع الواسطه از عزیز ا... نمازی قمصری 

ملی  و کد   2413 شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  آرانی  علی کریمی   : هیات   906 و   905 شماره  رای   -15

1263336663 صادره از کاشان و محمد کریمی آرانی فرزند حسین بشماره شناسنامه و کد ملی 1250043905 

صادره از کاشان بالمناصفه - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 243.22 متر مربع بشماره 2155 فرعی از 411 فرعی 

از 36 اصلی - خریداری از علیرضا گلسرخی احدی از ورثه حسینعلی گلسرخی 

ملی  و کد  شناسنامه 11157  شماره  به  آقا  علی  فرزند  نژاد  میرزایی  سید جال   : هیات   976 شماره  رای   -16

1263424066 صادره از کاشان - ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1165.57 متر مربع بشماره 2156 فرعی از 

980 فرعی از 36 اصلی - خریداری مع الواسطه از وراث علی نمازی قمصری 

. کد ملی  ا... بشماره شناسنامه 128  آقا ماشاا... شیخی قمصری فرزند حبیب   : 17- رای شماره 966 هیات 

1262514886 صادره از کاشان - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 156.16 متر مربع بشماره 2157 فرعی از 1002 

فرعی از 36 اصلی - خریداری طی سند رسمی و خرید از خانم زیور شیخی قمصری 

18- رای شماره 909 هیات : خانم پریسا مستغاثی فرزند عبدا... بشماره شناسنامه 2366 و کد ملی 1286702453 

صادره از اصفهان - شش دانگ قسمتی از یکباب خانه بمساحت 602.13 متر مربع بشماره 2158 فرعی از 638 

فرعی از 36 اصلی - خریداری از حسین سرکاری و فاطمه بصیری 

19- رای شماره 904 هیات : حسین کیوانی قمصری فرزند ماشاا... بشماره شناسنامه 67 و کد ملی 1262643449 

صادره از کاشان - ششدانگ قسمتی از یکباب خانه بمساحت 67.22 متر مربع بشماره 2159 فرعی از 551 فرعی 

از 36 اصلی - خریداری از ماشاا... کیوانی قمصری و وراث خانم خاور چوپانی 

ملی  و کد   15450 شناسنامه  بشماره  ا...  قدرت  فرزند  قمصری  واحدی  امیر   : هیات   924 شماره  رای   -20

0036169846 صادره از تهران - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 501 متر مربع بشماره 2160 فرعی از 654 فرعی 

از 36 اصلی - خریداری طی سند رسمی 

: داود جعفری میرآبادی فرزند علی بشماره شناسنامه 22 و کد ملی  21 - رای شماره 912و 913و914 هیات 

1092052488 صادره از نجف آباد و خانم شهین کریمی میر آبادی فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 42 و کد ملی 

1091942471 صادره از نجف آباد و خانم الهه ترابی فرزند علی به شماره شناسنامه 4743 و کد ملی 1285125924 

صادره از اصفهان به ترتیب نسبت به 98.75 و 286.39 و 98.75 سهم از 483.89 سهم ششدانگ یکباب خانه 

بمساحت 483.89 متر مربع بشماره 2162 فرعی از 889 فرعی از 36 اصلی - متقاضیان مالک رسمی مشاعی 

می باشند

22- رای شماره 933 هیات : رضا قامتی قمصری فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 57 و کد ملی 1262643341 

صادره از کاشان - ششدانگ یکباب اطاق بمساحت 24.82 متر مربع بشماره 217 فرعی از 49 اصلی جهت الحاق 

به پاک 2772 فرعی - خریداری مع الواسطه از کوکب قالدستان 

23- رای اصاحی شماره 625 هیات : خانم حمیده درستکار قمصری فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 42 و 

کد ملی 1262587670 صادره از کاشان -ششدانگ یکباب خانه به مساحت 305.40 متر مربع بشماره 2571 فرعی 

از 1348 فرعی از 49 اصلی - خریداری از شعیب باقری احدی از ورثه علی باقری قمصری که در آگهی های قبلی 

اشتباها مساحت ملک 298.50 مترمربع قید گردیده بود.

ملی  و کد  بشماره شناسنامه 1086  جواد  فرزند  بخردی  خانم سکینه   : هیات  اصاحی شماره 874  رای   -24

1261580028 صادره از کاشان - ششدانگ یکباب خانه بمساحت686.92 مترمربع بشماره 2741 فرعی از 2482 

فرعی از 49 اصلی که متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد که در آگهی های قبلی اشتباها مساحت ملک 

682.96 مترمربع قید گردیده بود.

ملی  و کد  شناسنامه  بشماره  پرویز  فرزند  قمصری  باطن  خوش  پگاه  خانم   : هیات   923 شماره  رای   -25

0011573074 صادره از تهران - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 119.18 مترمربع بشماره 2788 فرعی از 1505 

فرعی از 49 اصلی - خریداری از وراث خانم خاور خوش باطن 

26- رای شماره 950 هیات : خانم پری خارکن قمصری فرزند علی بشماره شناسنامه 12 و کد ملی 0451879971 

صادره از شمیرانات - ششدانگ قسمتی از یکباب خانه بمساحت 144.25 مترمربع بشماره 2789 فرعی از 2224 

فرعی از 49 اصلی - متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد 

ملی  و کد  شناسنامه 12743  بشماره  محمد  فرزند  قمصری  باخدا  علی  محمد   : هیات   961 شماره  رای   -27

0070142629 صادره از تهران - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 146متر مربع بشماره 2790 فرعی از 2203 فرعی 

از 49 اصلی - متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد 

28- رای شماره 1022 هیات : هادی راهب زاده فرزند عباس بشماره شناسنامه 1623 و کد ملی 0073613096 

صادره از تهران - ششدانگ یکباب ساختمان قدیمی بمساحت 57.96 مترمربع بشماره 2791 فرعی از 130و131 

فرعی از 49 اصلی - متقاضی مالک مشاعی قسمتی از آن بوده و مابقی خریداری از زهره ارباب سلیمانی فینی 

و عباس راهب زاده 

29- رای شماره 503 هیات : میثم گل کار قمصری فرزند محمود بشماره شناسنامه 31 و کد ملی 1262670136 

های  شماره  از  فرعی   2792 بشماره  مربع  متر   51.60 بمساحت  خانه  یکباب  ششدانگ   - کاشان  از  صادره 

612و611و1920 فرعی از 49 اصلی - خریداری مع الواسطه از عباس شیشه گر و محمد کربایی قمصری 

30- رای شماره 510 هیات : غامحسین زارع جمال آباد فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 41290 و کد ملی 

1260402983 صادره از کاشان - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 183.24 مترمربع بشماره 2795 فرعی از 1334 

فرعی از 49 اصلی - متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد  .

31- رای شماره 447 هیات: علی اکبر نماینده فرزند عباس بشماره شناسنامه 4 و کد ملی 1262417104 صادره 

از کاشان - ششدانگ یکباب خانه بمساحت 81.80 مترمربع بشماره 1009 فرعی از 787و789و790 فرعی از 201 

اصلی - خریداری از نسرین و ناهید نماینده 

32- رای شماره 932 هیات: خانم عذرا قیاسیان فرزند حیدر بشماره شناسنامه 1762 و کد ملی 032002150513 

صادره از کرج - ششدانگ قسمتی از یکبابخانه بمساحت 82.52 متر مربع بشماره 2796 فرعی از 451 فرعی از 49 

اصلی جهت الحاق به پاک 451 فرعی - خریداری برابر سندرسمی 79114مورخ 73/07/21

تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/02/02

تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/02/17 

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

62/م الف

آگهی مزایده 
شعبه ی  چهارم اجرای احکام شورای حل اختاف در خصوص پرونده کاسه ی  3920/95 ش ج 4 له آقای 

محمدعلی محمدی و علیه آقای مهدی بیگدلی به آدرس اصفهان،خیابان امام خمینی،تابلوخانه اصفهان،تابلوسازی 

مهدی بیگدلی طبقه دوم جنب گز شیرین،طبقه باالی قهوه فروشی بابت محکوم به هزینه های اجرایی به مبلغ  

148/220/000 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح : 1-یک دستگاه پاترلیکا750 سریال موجود نبود2- یک 

دستگاه کپی کونیکا سریال 3/90652 به مبلغ 20/000/000 ریال 3- یک دستگاه کپی ریکو 082 سریال 941015582 

به مبلغ 15/000/000 ریال 4- یک دستگاه کپی توشیبا 351 سریال 829998 به مبلغ  18/000/000ریال 5- یک 

دستگاه کپی ریکو سریال 7023320094 به مبلغ 8/000/000 ریال 6- یک دستگاه پرینتر )canon( سریال 1605 

 hp موجود نبود 7-یک دستگاه پرینتر ریکو 400 سریال 941015582082 در حال تعمیر 2/000/000 ریال8- پرینتر

سریال 100915 به مبلغ  3/000/000 ریال  جمع کل اموال شصت و شش میلیون ریال )66/000/000( ریال ارزیابی 

و اعام می گردد که مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده.در نظر دادر جلسه مزایده ای مورخ 96/2/17 

ساعت 9 تا 10 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختاف واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختاف طبقه دوم برگزارنماید،طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز ده درصد 

قیمت پایه حداقل 5 روز قبل از روز برگزاری مزایده به شماره حساب سپرده شورا به شماره)2171350205001( 

بانک ملی واریز و با ارائه فیش آن به این شعبه ی  اجرای احکام از اموال توقیف شده بازدید نماید.پیشنهاد دهنده 

باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.

شماره:736/م الف مدیر اجرای احکام شورای حل اختاف اصفهان-مولود مقرون مفرد

آگهی مزایده 
اجرای احکام مدنی شعبه 5 حقوقی اصفهان در پرونده کاسه 930279 له مهدی ریسمانچیان و علیه مجید ایران 

دوست به نشانی شیخ صدوق شمالی،ساختمان پل،طبقه اول،واحد 2 در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 

فروش 6/277 حبه از 72 حبه ششدانگ یک دستگاه آپارتمان دارای پاک ثبتی شماره 198318 با مشخصات 

ذیل در تاریخ 96/2/17 ساعت 10 الی 11 صبح در اجرای احکام حقوقی شعبه 5 حقوقی اصفهان واقع در خیابان 

نیکبخت،مجتمع اجرای احکام حقوقی،طبقه چهارم برگزار نماید.طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده 

از مورد مزایده بازدید و با واریز 10% مبلغ کارشناسی و به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 2171290210008 

و به همراه داشتن فیش آن در جلسه مزایده شرکت نمایند و فرد یا افرادی برنده مزایده خواهند بود که باالترین 

قیمت کارشناسی را پیشنهاد نمایند. مشخصات پاک ثبتی: یک دستگاه آپارتمان واقع در یک مجتمع اداری،طبقه 

اول جنوبی و مشرف به خیابان اصلی)شیخ صدوق( که در حال حاضر محل دفتر کار بوده و مجتمع غیر از ساختمان 

نگهبانی در کریدور ورودی)در همکف( و در پارکینگ)در زیرزمین( دارای 6 طبقه بوده و در هر طبقه دو واحد مجزا 

مجموعا 12 واحد آپارتمان بصورت شمالی و جنوبی قرار دارد.کریدور ورودی و دستگاه پله و پاگردها همگی از سنگ 

گرانیت و دارای آسانسور و هر واحد نیز در طبقه زیر همکف دارای پارکینگ با ورودی از داخل کوچه و انشعاب برق 

مجزا می باشد و سایر انشعابات عمومی است.نمای مجتمع نیز آجری و کف پارکینگ موزائیک و بدنه آن سیمانی و 

قدمت ساخت مجتمع حدود 10 سال می باشد. مشخصات داخل واحد بدین شرح می باشد: هال با پارتیشن بندی 

مجزا شده و عاوه بر آن دارای دو اطاق و آشپزخانه کوچک و سرویس بهداشتس می باشد.سیستم سرمایش آن 

کولر و گرمایش آن پکیج و رادیاتور است. کف ها تماما سرامیک،پوشش بدنه ها و سقف رنگ،اطاقها دارای کمد و 

دکور چوبی و ام دی اف و دربهای ورودی و سایر فضاهای داخلی چوبی و پنجره می باشد. با در نظر گرفتن موقعیت 

و مشخصات مجتمع و قیمتهای محلی و کاربری ملک و جزئیات ساخت و عمر ساختمان،قیمت واحد آپارتمان 

مذکور 8/600/000/000 ریال)هشت میلیارد و ششصد میلیون ریال( معادل هشتصد و شصت میلیون تومان ارزیابی 

می گردد و ارزش 6/277 حبه از پاک ثبتی مذکور 749/796/987 ریال)هفتصد و چهل و نه میلیون و هفتصد و 

نود و شش هزار و نهصد و هشتاد و هفت ریال( برآورد می گردد.

شماره: 780/م الف دادورز اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 8856/4واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 

بنام محمد حسین اتحادی ابری فرزند اصغر   در جریان ثبت است و رای شماره 12750 مورخ 1395/10/08 از طرف 

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

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

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

نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/02/28 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 

آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 

اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 

روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 

ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 

عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1396/02/02 شماره :2312/ م الف رئیس اداره  ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب مغازه   شماره پاک 10393/3531واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 

پرونده ثبتی بنام عباس کوه طوری فرزند علی    در جریان ثبت است و رای شماره 12724 مورخ 1395/10/07 از 

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

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

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

تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/02/28 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و 

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

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

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

تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 

منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 

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

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 1396/02/02 

شماره :2342/ م الف رئیس اداره  ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی احضار متهم
شماره نامه :9610113655700082  شماره پرونده: 9509980360200167  شماره بایگانی شعبه : 960071  تاریخ 

تنظیم : 1396/1/24   نظر به اینکه در پرونده کاسه 960071 ب 2 ف  متهمین غام سخی هاشمی و فاطمه حسینی  

فرزند -    به اتهام قتا غیر عمدی مرحوم سحر هاشمی مجهول المکان اعام گردیده است  لذا در اجرای ماده 174 

قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج وآگهی بدینوسیله به نامبرده  

اباغ میگردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود درشعبه دوم بازرسی دادسرای عمومی 

وانقاب فاورجان حاضرو از خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور یاعدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل 

خود این آگهی بمنزله اباغ قانونی محسوب  و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد

هادی بذرافشان – بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی وانقاب فاورجان 

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.برابر رای شماره 139560302018003893 کاسه پرونده 

1392114402018000213 آقای حسن ناظم دلیگانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 1346 صادره از دلیگان  نسبت 

به ششدانگ یک باب خانه و مغازه به مساحت  255متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 47  اصلی واقع در 

خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای حسین ناظم

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/02       تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/02/17

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:43 /37/05/الف/م به تاریخ 95/01/24

ابهامدربارهحضورکیمیاعلیزادهدرمسابقاتجهانی
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7اجتماعی شنبه  02 اردیبهشت ماه   1396
ـــمـــاره 410 ســـــال سوم              ݡسݒ

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه اجتماعی

ــط زیســت  دوچرخــه، وســیله ای ارزان قیمــت دوســتدار محی
و البتــه راهــکاری مناســب بــرای ســامتی اســت کــه حــدود 
یــک میلیــارد نفــر از جمعیــت جهــان از آن اســتفاده می کننــد. 
ــن  ــت. در چی ــرگرمی نیس ــیله س ــک وس ــا ی ــه تنه دوچرخ
ــردم دوچرخه ســوار هســتند و در شــانگهای ۶۰  ۳۷ درصــد م
ــه محــل کار  ــرای رفت وآمــد ب درصــد مــردم از ایــن وســیله ب

ــد.  ــره می برن به
صــورت  وســیله  ایــن  بــا  رفت وآمدهــا  نیــز  بلژیــک  در 
ایــن  ملــی  ورزش  دوچرخه ســواری،  درواقــع  می گیــرد. 

کشــور اســت. 
ــا دوچرخــه  ــه محــل کار ب ــا ب ــن ۱۵ درصــد رفت وآمده در ژاپ
اســت. در چنــد ســال گذشــته بیــش از ۱۰ میلیــون دوچرخــه 
ــروز  ــت. ام ــده اس ــداری ش ــور خری ــن کش ــردم ای ــط م توس
بیشــتر مــردم ژاپــن بــرای ســامتی و جلوگیــری از ترافیــک 

 شــهری و اســتفاده نکــردن از قطارهــای متــروی شــلوغ 
و پرازدحام از دوچرخه استفاده می کنند. 

ــرای مســافرت از آن اســتفاده  ــی ب ــز مــردم حت ــد نی در فنان
می کننــد؛ گردشــگران فنانــدی، زنان خانــه دار و بازنشســتگان 

از ایــن وســیله بــه شــکل ســنتی بهــره می برنــد. 
ــیله  ــن وس ــی روز از ای ــردم در ط ــد م ــارک ۳۷ درص در دانم
اســتفاده می کننــد و حتــی دوچرخــه رایــگان بــه گردشــگران 

می شــود.  داده 
در هلنــد بیــش از ۲۵ درصــد رفت وآمــد شــهری بــا دوچرخــه 
در  دوچرخه ســواری  خطــوط  حتــی  می گیــرد.  صــورت 
خیابان هــا وجــود دارد و راه هــای رفت وآمــد مخصــوص دارنــد. 
یکــی از معضــات شــهری آمســتردام هلنــد، کمبــود پارکینــگ 
ــا  ــا در خیابان ه ــداد دوچرخه ه ــه تع دوچرخــه اســت؛ چــرا ک
۴ برابــر اتومبیل هاســت! دربــاره اهمیــت دوچرخــه در جهــان، 
ــردی  ــیله کارب ــن وس ــام ای ــه ن ــک روز ب ــه ی ــس ک ــن ب همی
ــه اهمیــت اســتفاده از  ــا همــه مــردم جهــان ب ثبــت شــده ت

آن پــی ببرنــد.
    دوچرخه در ایران

ــته  ــه دارد و در گذش ــی دیرین ــز قدمت ــران نی ــه در ای دوچرخ
از آن اســتفاده  بــرای کارهــای روزانــه  مــردم دســت کم 
و  شهرنشــینی  زندگــی  رواج  متاســفانه  امــا  می کردنــد؛ 
ــر دوچرخــه  ــان عرصــه را ب ــا چن ــه اتومبیل ه ــش بی روی افزای
تنــگ کــرده کــه دیگــر کمتــر اثــری از ایــن وســیله در شــهرها 

دیــده می شــود.
    دوچرخه در اصفهان

مشــهور  دوچرخه هــا«  »شــهر  بــه  گذشــته  در  اصفهــان 
بــوده اســت؛ در ایــن شــهر صدهــا و هــزاران دوچرخــه 

ــه از آن  ــام کارهــای روزان ــرای تم ــردم ب ــه م وجــود داشــته ک
اســتفاده می کرده انــد؛ همیــن امــروز هــم بــا قــدم زدن 
در خیابان هــای قدیمــی اصفهــان می توانیــد پیرمردهایــی 
را ببینیــد کــه علی رغــم ســن و ســال بــاال بــا دوچرخــه 

می کننــد.  رفت وآمــد 
ــهرداری  ــک ش ــل و ترافی ــل و نق ــت حم ــار معاون ــق آم طب
ــدی  ــهم ۱۲ درص ــر س ــال های اخی ــفانه در س ــان متاس اصفه
دوچرخــه در حمــل و نقــل شــهر اصفهــان بــه ۳ درصــد 
ــی بیــش  ــر، آلودگــی هــوا، چاق ــن ام ــه ای ــه ک کاهــش یافت
 از حــد و کاهــش نشــاط در ســطح شــهر را بــه همــراه داشــته 

است. 
ایجــاد  بــا  اصفهــان  شــهرداری  اخیــر  ســال های  در 
ــگ اســتفاده از  ایســتگاه های دوچرخــه ســعی داشــته فرهن

ایــن وســیله کاربــردی را بــار دیگــر افزایــش دهــد. 
ــز یکــی دیگــر از راهکارهــای  ــدون خــودرو نی سه شــنبه های ب
شــهرداری اصفهــان بــرای اســتفاده بیشــتر از دوچرخــه بــوده 
کــه بــا اســتقبال خوبــی هــم روبــه رو شــده اســت؛ امــا شــاید 
بزرگ تریــن مشــکل اصفهــان بــر ســر راه اســتفاده از دوچرخــه 
اســت.  دوچرخه ســواری  بــرای  امــن  مســیرهای  نبــود 
متاســفانه انــدک مســیرهای موجــود هــم محلــی بــرای ویــراژ 
ــوال  ــوران معم ــت و دوچرخه س ــوران اس دادن موتورسیکلت س
ــن  ــد از ای ــح می دهن ــل خطــرات و مزاحمت هــا ترجی ــه دلی ب

مســیرها اســتفاده نکننــد. 
قــرار اســت مســیرهای بیشــتری در شــهرهای ایــران به ویــژه 
اصفهــان بــرای دوچرخه ســوران ایجــاد شــود کــه البتــه 
ــی اندیشــیده  ــد راهکارهای ــرای مســیرهای جدی ــم ب امیدواری

ــد. ــان بمان ــد موتورســواران در ام ــا از گزن شــود ت

نگاهی به جایگاه دوچرخه در ایران و جهان

دوچرخ زندگی بخش

 60 هزار تاکسی امسال 

به سن فرسودگی می رسند
مدیر عامل اتحادیه تاکســیرانی های 
شــهری کشــور از نوســازی یک سوم 
نــاوگان تاکســی فرســوده کشــور 
خبــر داد. مســعود طبیبــی گفــت: 
ــه ۱۳۵  ــک ب ــال 9۵ نزدی ــا س ت
هــزار تاکســی فرســوده داشــتیم 
ــا  ــا ۴۶ هــزار خــودرو ت کــه تقریب
پایــان ســال گذشــته بــه متقاضیــان نوســازی خودروهــا تحویل 
داده شــد و تقریبــا یک ســوم نــاوگان فرســوده تبدیــل بــه 
نــاوگان نــو شــدند. وی دربــاره میانگیــن عمر نــاوگان تاکســیرانی 
 بیــان داشــت: تــا ســال 9۲ میانگیــن عمــر تاکســیرانی کشــور

نزدیــک بــه ۷ ســال بــوده کــه در ســال 9۴، ایــن عــدد نزدیــک 
ــازی  ــرای نوس ــی ب ــچ اتفاق ــی هی ــد؛ یعن ــال می رس ــه 9 س ب
خودروهــا نمی افتــد. در اواخــر ســال 9۴، دولــت طــرح نوســازی 
را دوبــاره تعریــف کــرد و بــه همیــن جهــت در پایــان ســال 9۵ 
ــال  ــه ۷ س ــال ب ــیرانی از 9 س ــاوگان تاکس ــن ن ــن س میانگی
رســید. طبیبــی ادامــه داد: در ســال 8۶ بــه دلیــل اینکــه تعــداد 
زیــادی از مســافربرهای شــخصی وارد کار مسافرکشــی شــدند، 
امســال حــدود ۶۰ هــزار خــودروی تاکســی بــه ســن فرســودگی 
ــال  ــازی امس ــرح نوس ــر ط ــن اگ ــند. بنابرای ــال می رس ده س
ادامــه پیــدا نکنــد، عمــا آن ۴۶ هــزار خودرویــی کــه نوســازی 

کردیم، بی فایده خواهد بود. ایرنا

 آغاز امتحانات نهایی مدارس 

از دوم خردادماه
رئیــس مرکــز ســنجش آمــوزش و پــرورش بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــی  ــع تحصیل ــه مقاط ــت ماه در هم ــان اردیبهش ــا پای ــدارس ت م
از  امتحانــات دانش آمــوزان  و فعــال هســتند، گفــت:  بــاز 
۲ تــا ۲۵ خردادمــاه برگــزار می شــود. عبدالرســول عمــادی 
درخصــوص »تغییــرات احتمالــی در زمــان برگــزاری امتحانــات 
ــات  ــزاری انتخاب ــه برگ ــه ب ــا توج ــوزان ب ــال دانش آم ــان س  پای
و مــاه مبــارک رمضــان« اظهــار داشــت: فصــل امتحانــات 
خردادمــاه اســت و اردیبهشــت نیــز جــزو زمــان تدریــس 
ــل  ــه دلی ــال ب ــه امس ــن اینک ــت؛ ضم ــی اس ــای درس کتاب ه
ــه  ــتیم ک ــتان ها داش ــی اس ــی در بعض ــوی، تعطیات ــرایط ج ش
ــی در مــدارس  ــا برنامه هــای جبران بخشــی از ایــن تعطیــات ب
ــای  ــس کتاب ه ــی تدری ــور کل ــه ط ــزود: ب ــد. وی اف ــران ش جب
ــا  ــه م ــز ب ــون نی ــان اردیبهشــت ادامــه دارد و قان ــا پای درســی ت
امــکان جابه جایــی فصــل امتحانــات، به ویــژه امتحانــات نهایــی 
را نمی دهــد و بایــد امتحانــات در خردادمــاه برگــزار شــود؛ 
همچنیــن بایــد حداکثــر تــا ۱۵ تیرمــاه ســوابق تحصیلــی 
ــرای  ــور ب ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــه س ــوزان را ب دانش آم
ــگاران ــگاه خبرن ــم. باش ــه کنی ــری ارائ ــور سراس ــال در کنک اعم

اخبار کوتاه

 اجرای محدودیت های جدید 

برای نوگواهینامه ها
ســردار تقــی مهــری، رئیــس 
رانندگــی  و  راهنمایــی  پلیــس 
نیــروی انتظامــی، دربــاره اجــرای 
بــرای  جدیــد  محدودیت هــای 
نوگواهینامه هــا گفــت: در ســال 
و  محدودیت هــا  ایــن  جــاری 
ــم  ــال می کنی ــا را اعم ممنوعیت ه
ــا را  ــد آن ه ــد، بای ــه گرفته ان ــی گواهینام ــه به تازگ ــانی ک و کس
رعایــت کننــد. وی بــا اشــاره بــه محدودیت هــای قانونــی بــرای 
افــراد نوگواهینامــه گفــت: بعضــی از ایــن محدودیت هــا کــه در 
حــال حاضــر اجــرا می شــود بــه عنــوان مثــال ایــن اســت کــه 
افــراد  تــازه گواهینامــه گرفتــه، حــق رانندگــی در بیــرون از شــهر را 
ندارنــد؛ امــا در ســال جــاری محدودیت هــای بیشــتری اعمــال 
ــن محدودیت هــا در  ــر اینکــه ای ــد ب ــا تاکی خواهــد شــد. وی ب
راســتای افزایــش ایمنــی ترافیــک اســت، گفــت: افــراد 
ــی  ــق رانندگ ــح، ح ــا ۵ صب ــب ت ــاعت ۱۲ ش ــه از س نوگواهینام
ندارنــد و همچنیــن طــی مــدت ســه مــاه بایــد یــک نفــر دارای 

گواهینامه در کنارشان حضور داشته باشد. 
ســردار مهــری ادامــه داد: همچنیــن راننــدگان موتورســیکلت ها 
نیــز از ســاعت ۲۲ تــا ۵ صبــح حــق رانندگــی نداشــته و اجــازه 
ــاال  ــه ب ــی ب ــیکلت های ۱۲۵ سی س ــه از موتورس ــد ک ــم ندارن ه

اســتفاده کننــد. خبــر فارســی

مشارکت خیران در »ایمنی مدارس«
مردمــی  مشــارکت های  کل  مدیــر  جعفــری،  محمدرضــا 
ــن  ــار داشــت: نوزدهمی ــدارس کشــور اظه ســازمان نوســازی م
ــاز  ــفندماه 9۵ آغ ــاز از ۱۶ اس ــران مدرسه س ــنواره های خی جش
شــد و تــا ۷ اردیبهشــت ماه ۱۳9۶ ادامــه خواهــد داشــت. 

وی افــزود: جشــنواره های خیــران بــا هــدف »گســترش 
ــای  ــکات فضاه ــن مش ــه«، »تبیی ــر در جامع ــگ کار خی فرهن
آموزشــی و پرورشــی«، »معرفــی خیــران مدرسه ســاز بــه 
جامعــه«، »جــذب کمک هــای مردمــی« و »فعــال کــردن 

مجامــع خیــران« برگــزار می شــود. 
ــال  ــر س ــنواره ها ه ــم جش ــه معتقدی ــان اینک ــا بی ــری ب جعف
ــغ  ــه تبلی ــم اینک ــرد: علی رغ ــزار شــود، خاطرنشــان ک ــد برگ بای
ــوز در مناطــق محــروم  ــاز نداریــم، امــا هن  می شــود مدرســه نی
ــه  ــان اینک ــا بی ــری ب ــم. جعف ــاز داری ــه نی ــه مدرس ــران ب و ته
رویکــرد جشــنواره نوزدهــم »ایمن ســازی مــدارس بــا مشــارکت 
خیــران« اســت، تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه رویدادهایــی کــه 
ــن  ــدارس رخ داد و همچنی ــدادی از م ــرای تع ســال گذشــته ب
امســال هــم تعــدادی مدرســه مشــکاتی را تحمــل کردنــد، لــذا 
ایمنــی مــدارس اهمیــت زیــادی دارد و جشــنواره امســال توجــه 

خوبــی بــه آن داشــته اســت. فــارس

اخبار کوتاه

معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره 
ــر در شــیوه های آموزشــی و ضــرورت توجــه  ــزوم تغیی ــه ل ب
ــه مهارت آمــوزی گفــت: ذهــن دانش آمــوز ابتدایــی  جــدی ب

را نبایــد از محفوظــات پــر کــرد. 
ــه  ــا ب ــرد: ســوق دادن آموزش ه ــار ک ــم زاده اظه رضــوان حکی

ســمت مهارت محــوری، مهم تریــن رویکــرد 
ــن حــوزه اســت.  ــرورش در ای آمــوزش و پ

وی خاطرنشــان کــرد: یکــی از اهــداف اصلــی 
 وزارت آمــوزش و پــرورش در دولــت تدبیــر 
و امیــد، تمرکززادیــی و دادن اختیــارات بیشــتر 
بــه مــدارس اســت. معــاون آمــوزش ابتدایــی 
وزارت آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه اجرای 

سیاســت واگــذاری اختیــار در مــدارس پایــه ابتدایــی تصریح 
ــرح  ــق ط ــدارس را از طری ــان م ــران و معلم ــد مدی ــرد: بای ک
ــا اســتفاده از  کارآمــدی کــه در مــدارس برگــزار می شــود و ب
تجــارب خــود معلمــان و مربیــان، توانمنــد و از ایــن طریــق به 

توانمنــدی دانش آمــوزان کمــک کنیــم. 

حکیــم زاده تصریــح کــرد: معلمان ابتدایی بســیار ســختکوش 
و توانمنــد هســتند و مــا فقــط بایــد فرصتــی را فراهــم کنیــم 
ــد.  ــه اشــتراک بگذارن ــا هــم ب ــد تجربیاتشــان را ب ــه بتوانن ک
ــا بیــان اینکــه تحــول در آمــوزش و پــرورش از طریــق  وی ب
واگــذاری اختیــار و تمرکززدایــی در مــدارس شــکل می گیــرد، 
گفــت: اگــر بــه مدیــران و معلمــان اختیاراتــی 
واگــذار کنیــم کــه بتواننــد نیازهایشــان را 
شناســایی و فرصت هــای یاددهــی و یادگیری 
ــد، تحــوالت  را در فضــای مدرســه فراهــم کنن
خوبــی در حــوزه توانمندســازی معلمــان ایجاد 

می شــود. 
آمــوزش  ابتدایــی وزارت  آمــوزش  معــاون 
و پــرورش از برنامه ریــزی ایــن معاونــت بــرای آمــوزش 
داد  ابتدایــی خبــر  دوره  دانش آمــوزان  در   مهارت محــوری 
ــر  ــد پ ــوزان را نبای ــن دانش آم ــی ذه ــت: در دوره ابتدای و گف
از محفوظــات کــرد؛ بلکــه بایــد در مســیر مهارت محــوری           

و آمــوزش مهــارت در دانش امــوزان گام برداریــم. ایســنا

وزیــر بهداشــت گفــت: راه خدمــت بــه مــردم در حــوزه 
ترویــج فرهنــگ پیشــگیری اســت.  ســامت، 

ــا اولیــن روز هفتــه  دکتــر ســید حســن هاشــمی همزمــان ب
ــی در  ــادی از شــهروندان تهران ــا جمــع زی ســامت، همــراه ب
مراســم پیــاده روی کــه در مجموعــه ورزشــی انقــاب برگــزار 

شــد، شــرکت کــرد. 
مراســم  ایــن  پایــان  در  بهداشــت  وزیــر 
پیــاده روی بــر ضــرورت داشــتن جامعــه ای بــا 
نشــاط تاکیــد کــرد و گفــت: آمــار افســردگی در 
ــد  ــان ۱۰.۵ درص ــد و در آقای ــا ۱۶ درص خانم ه
ــه  ــان ب ــزان در زن ــن می ــودن ای ــاال ب اســت. ب
دلیــل طــول عمــر بیشــتر آنــان در مقایســه بــا 

ــردان اســت.  م
 هاشــمی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه داشــتن نشــاط 
ــه معنــای لــذت بــردن از زندگــی اســت، افــزود:  و شــادی ب
ایــن نشــاط و شــادی بــه شــرط نداشــتن اضطــراب حاصــل 

می شــود. 

هاشــمی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای داشــتن طــول عمر بیشــتر 
و زندگــی ســالم تر نیــاز بــه تحــرک فیزیکــی و ورزش اســت 
افــزود: نزدیــک بــه ۵۰ درصــد مــردم اضافــه وزن، کبــد چــرب 
دیابــت و فشــار خــون دارنــد کــه درمــان اصلــی همــه این هــا 

پیــاده روی و ورزش اســت. 
ــه مــردم  ــر بهداشــت گفــت: راه خدمــت ب وزی
در حــوزه ســامت، ترویــج فرهنــگ پیشــگیری 
ــویم؛  ــار نش ــه بیم ــم ک ــد کاری کنی ــت. بای اس
زیــرا هــر چقــدر هــم کــه بــرای درمــان هزینــه 

کنیــم، بــاز هــم کافــی نخواهــد بــود. 
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اندازه گیری 
ــالی  ــوال س ــت: معم ــش گف ــار خون ــد و فش قن

یک بــار قنــد خون خــود را اندازه گیــری می کنــم. 
ــه ۲۰  ــد روزان ــر اینکــه دانش آمــوزان بای ــد ب ــا تاکی هاشــمی ب
ــن  ســنین  ــودکان در ای ــه ک ــزود: البت ــد، اف ــه ورزش کنن دقیق
جنــب و جــوش خوبــی دارنــد کــه ایــن بــه ســامت آن هــا نیز 

ــر ــد. مه ــک می کن کم

۵0 درصد ایرانیان اضافه وزن و فشار خون دارندذهن دانش آموز ابتدایی را نباید از محفوظات پر کرد

حتما بخوانید!
 اجرای محدودیت های جدید برای ...

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1395  ثبت اسناد و امالک شهرستان گلپایگان
بموجب ماده ۱۱ قانون ثبت اسناد و اماک و ماده ۵9 آیین نامه اصاحی مربوط به اماکی که در ۳ ماهه  چهارم 

سال۱۳9۵ تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین شماره های از قلم افتاده و نیز آنچه که موجب آراء هیئت نظارت 

و اختیارات تفویضی باید آگهی های آن تجدید شود و مربوط به بخشهای حوزه ثبتی گلپایگان به ترتیب در ردیف های 

)الف( و )ب( بشرح ذیل آگهی میشود 

بند ))الف((  

))بخش یک ثبت گلپایگان((

۱۵۲۶- آقای علی حسین براتی زاده فرزند غامحسین  تمامی ۲۶ شعیر و دو سی و پنجم شعیر مشاع از 9۶ شعیر  

ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت ۲۵۶8/۱۳  مترمربع

۱۵۷۰ اصلی - آقای علی حسین براتی زاده فرزند غامحسین  تمامی ۳۴ شعیر وسی و چهار سی و پنجم شعیر مشاع 

از 9۶ شعیر  ششدانگ یکباب ساختمان

))بخش دو ثبت گلپایگان((

)شماره فرعی زیر از شماره ۳ اصلی واقع در قریه ابلوالن سفلی (

۱۶۶۳-خانم اقدس اسدکی فرزند حسن نسبت به دو دانگ و نهصد و هشتاد و یک هزارو پنجاه و چهارم دانگ 

مشاع و مرتضی نخعی فرزند محمدتقی نسبت به پنج هشتم دانگ مشاع و مصطفی نخعی فرزند محمدتقی نسبت 

به پنج هشتم دانگ مشاع و علیرضا نخعی فرزند محمدتقی نسبت به پنج هشتم دانگ مشاع و زهرا نخعی فرزند 

محمدتقی نسبت به هفت هزار و چهارصد و سی و پنج هشت هزار و چهارصد و سی و دوم )۷۴۳۵/8۴۳۲( دانگ 

مشاع و فاطمه نخعی فرزند محمد تقی نسبت به پنج شانزدهم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

بمساحت ۴۶8۳/8۲ مترمربع

)شماره های فرعی زیر از شماره ۵ اصلی واقع در قریه پیرعلیا(

۳۵- آقای محمد حسین زینلی فرزند محمدرضا تمامی سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 

۱۵۱۶/۲۲ مترمربع

۶۴- آقایان مرتضی و مصطفی  هردو زینلی فرزندان محمد بالمناصفه و االشاعه تمامی ۱۵ سهم مشاع از ۲۵ سهم 

ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت ۳9۰۱/۵9  مترمربع

))بخش سه ثبت گلپایگان((

)شماره فرعی زیر از شماره ۳۲ اصلی واقع در قریه قشاق (

۶- آقای مهرداد قشاقی فرزند ابوالفضل تمامی چهاردانگ مشاع از ششدانگ ساختمان بمساحت ۱۰۴۳/89 مترمربع 

)شماره فرعی زیر از شماره ۴8 اصلی واقع در قریه فقستان میرکریم (

۲۰۶-آقای علیرضا شهابی فرزند شکراله ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت ۵۲89/۷9 مترمربع

»بخش چهار ثبت گلپایگان«

» شماره های فرعی زیر از شماره ۴ اصلی واقع درنیوان نار «

 ۱998- آقای محمد جعفر مرجانی فرزند محمدرضا ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی   بمساحت ۷۲99/9۲ مترمربع

۱999- آقای محمد جعفر مرجانی فرزند محمدرضا ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی   بمساحت ۴۵8۷/۴۲ مترمربع

۲۰۰۰- آقای محمد جعفر مرجانی فرزند محمدرضا ششدانگ یک باب کوره آجرپزی   بمساحت ۷۴۴۷/۶۵  مترمربع

۲۰۰۱- آقای محمد جعفر مرجانی فرزند محمدرضا ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی   بمساحت ۱۶۰8۲/۱۲  مترمربع

بمساحت ۱۴۵۱۵/۳9   مزروعی    زمین  قطعه  یک  محمدرضا ششدانگ  فرزند  مرجانی  جعفر  محمد  آقای   -۲۰۰۲

مترمربع

۲۰۰۳- آقای محمد جعفر مرجانی فرزند محمدرضا ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی   بمساحت ۶۰۷۵/۵۳  مترمربع

بمساحت ۴۷۱۶۷/۴۱   مزروعی    زمین  قطعه  یک  فرزند محمدرضا ششدانگ  مرجانی  محمد جعفر  آقای   -۲۰۰۴

مترمربع

» شماره فرعی زیر از شماره 9 اصلی واقع در قریه رباط ملکی و آرجان«

بمساحت ۲9۷۷/۴  زمین مزروعی  فرزند سید محمد ششدانگ یک قطعه  میرمهدی  آقای سید محمدرضا   -۱۱۳

مترمربع

بند ))ب((

))آگهی نوبتی اصاحی(( 

))بخش یک ثبت گلپایگان((

ابوالفضل و رضا همگی صفایی فرزندان محمد بالسویه و االشاعه ششدانگ قطعه زمین  ۲۱۲8- آقایان مرتضی و 

مزروعی به مساحت ۲8۲۵/۷۱ مترمربع که در آگهی نوبتی قبلی تاریخ چاپ مرحله دوم آن اشتباها ۱۳9۵/۱۲/۱ چاپ 

گردیده که مبنی بر اشتباه و می بایست ۱۳9۵/۱۲/۲ چاپ میگردید

از 8۱۴۰۰۰ سهم  ششدانگ  اله کاوه فرزند محمد مهدی تمامی ۷۷۳۷۱/۱۰ سهم مشاع  ۴۷۶8/۱۱۷- آقای نعمت 

آن  دوم  مرحله  نوبتی  آگهی  و  چاپ  با ۴۷۴8  پاک  اصلی  بدوا شماره  اصلی که  پاک ۴۷۶8  مستثنیات  اراضی 

اصلی   ۴۷۶8 پاک  به  نیز  اصلی  شماره  و  چاپ گردیده   9۵/۱۲/۱ اشتباه  میگردید که  چاپ   9۵/۱۲/۲  میبایست 

اصاح میگردد 

)) بخش دو ثبت گلپایگان ((

))شماره های فرعی زیر از شماره ۲  اصلی واقع درقریه ابلوالن علیا((

۶۲۵ – آقای مهدی کریمی فرزند مرحوم رضا ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۷۳۴/۳۰ مترمربع

۶۲8 – آقای مهدی کریمی فرزند مرحوم رضا ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۵۰۲/۷۵ مترمربع

۷۱۵ – آقای قاسم خوش نویسان فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۶۶۷/98 مترمربع

 ))شماره های فرعی زیر از شماره 9 اصلی واقع در قریه رباط حسینیه((

88- خانمها مریم و رقیه هردو ابراهیمی فرزندان غامرضا با اختیار حق فسخ و منافع مورد مصالحه مادام الحیات و 

لو پنجاه سال شمسی برای متصالحین و پس از فوت مصالح تابع ملک است و موروثی نمی باشد تمامی ششدانگ 

یک قطعه زمین مزروعی به مساحت یک جریب

۵۷۲ – آقای ذبیح اله سهیلی فرزند غامعلی تمامی ششدانگ یک قطعه زمین دو قفیز و نیمی

9۲۰ – آقای علی خدابخشی فرزند محمد اسماعیل ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۰۳۱/88 مترمربع

)) بخش سه ثبت گلپایگان (( ))شماره های فرعی زیر از شماره ۵۵  اصلی قریه اسفاجرد((

۲۰۴ – آقای شکراله علی آبادی فرزند ولی اله ششدانگ یک  قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۲۴۲۵ مترمربع

۲۰۵ – آقای شکراله علی آبادی فرزند ولی اله ششدانگ یک  قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۳9۱۵ مترمربع

۲۰۶ – آقای شکراله علی آبادی فرزند ولی اله ششدانگ یک  قطعه زمین مزروعی به مساحت 8۲۴۰ مترمربع

ردیفهای بخش دو و بخش سه پاکهای به ترتیب ۲/۶۲۵ و ۲/۶۲8 و ۲/۷۱۵ و 9/88 و 9/۵۷۲ 9/9۲۰ و پاکهای 

۵۵/۲۰۴ و ۵۵/۲۰۵ و ۵۵/۲۰۶ با توجه به اینکه تاریخ چاپ آگهی نوبتی قبلی مرحله دوم آن اشتباها 9۵/۱۲/۱ چاپ 

و انتشار گردیده که مبنی بر اشتباه و تاریخ چاپ و انتشار مرحله دوم آن 9۵/۱۲/۲ صحیح می باشد لذا آگهی نوبتی 

اصاحی بند ب بشرح فوق چاپ و تجدید آگهی گردید

 لذا به موجب ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و اماک چنانچه کسی نسبت به اماک مندرج دراین آگهی اعتراض داشته 

باشد از تاریخ اولین نوبت انتشار ظرف مدت نود روز برای آگهی بند الف درخواست اعتراض خود را به اداره ثبت اسنادو 

اماک گلپایگان تسلیم نماید و نسبت به آگهی مندرج در بند ب که در اجرای دستور هیئت نظارت ثبت تجدید آگهی می 

گردد ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ انتشار نوبت اول اعتراض خود را ارائه نمایند و طبق ماده 8۶ آئین نامه اصاحی قانون 

ثبت از تاریخ  تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و اماک گلپایگان ظرف مدت یکماه مهلت دارند گواهی طرح دعوی 

خود را از مراجع ذیصاح قضائی اخذ و به این اداره ارائه نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 

می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نمایند اداره ثبت 

بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقرات ادامه می دهد ضمنًا حقو ق ارتفاقی طبق ماده ۵۶ آئین نامه 

قانون ثبت اماک فوق در هنگام تحدید حدود اماک مشخص  خواهد شد . 

 تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه  ۱۳9۶/۲/۲               

تاریخ انتشارنوبت دوم: دوشنبه  ۱۳9۶/۳/۱

مهدی  صادقی وصفی  رئیس ثبت اسناد گلپایگان     م الف/۱۵

اگهی مزایده
شماره نامه :9۶۱۰۱۱۳۷۲۰۶۰۰۶8  پرونده : 9۵۰998۳۷۲۰۳۰۰8۳۵ بایگانی :9۵۰۴9۳  تاریخ تنظیم :9۶/۰۱/۲۶  بدین 

وسیله در اجرای مواد ۱۳۷-۱۳8قانون اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گلپایگان موضوع فروش ششدانگ 

پاک ثبتی ۲|۳۲۱۶بخش یک حوزه ثبتی گلپایگان واقع در خ امام خمینی کوچه ۶ پ ۷۱ که طبق نظر کارشناس رسمی 

دادگستری کل ششدانگ بصورت عمارت مخروبه وغیر قابل سکونت است به نحوی که در اجاره شخصی نمی باشد و در 

اختیار و تصرف مالکین قرار دارد و حد شرقی به گذر سه متری تقریبی محدود میگردد و دارای امتیازات  اب  برق  گاز میباشد 

مساحت کل ششدانگ ۷۴|۳۱۴متر مربع میباشد با توجه به عدم پروانه ساختمانی و وضعیت فعلی کوچه ومساحت  کل 

ششدانگ ونحوه دسترسی به خیابان اصلی )امام خمینی( ونحوه استفاده از ملک مذکور در محدوده معرفی شده از قرار 

هر متر مربع ۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال  ارزیابی میگردد و کل ششدانگ با جمیع امتیازات متعلقه به ارزش ۴۲۴899۰۰۰۰ به عنوان 

قیمت پایه ارزیابی گردیده است که از طریق مزایده به فروش میرسدمبلغ مزایده از قیمت مذکور شروع و تاریخ مزایده 

روز دوشنبه مورخه۰۱|۰۳|۱۳9۶از ساعت ۳۰|8الی ۳۰|9صبح میباشد و محل مزایده دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 

گلپایگان و حضوری میباشد شرکت کنندگان می توانند پنج روز قبل از مزایده از محل دیدن و در مزایده شرکت نمایند 

مزایده به کسی تعلق خواهد گرفت که باالترین قیمت را پیشنهاد و میبایست ده درصد بها را فی المجلس و مابقی را 

 ظرف مهلت مقرر قانونی پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط و مزایده تجدیدخواهد

 شد.

 مدیر اجرای احکام مدنی شهرستان گلپایگان ابراهیم مشایخی م الف ۵8 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 54 از 2578 اصلی  بخش یک گلپایگان
اقای / خانم  اکرم حشمتی فرزند حسین   باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده 

مدعی است که تمامی ششدانگ آپارتمان پاک ۲۵۷8/۵۴ در گلپایگان بخش یک که در  صفحه ۴99 دفتر  ۱8۵ 

اماک ذیل ثبت ۴۱۳8۱ بنام اکرم حشمتی   فرزند حسین  ثبت وصادر وتسلیم گردید وبموجب سند رسمی—دفترخانه 

–به او انتقال قطعی یافته ومعامله دیگری هم انجام نشده وبه موجب سند رسمی  شماره –مورخ –دفتر –در قبال 

مبلغ- –ریال –در رهن است  نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند اسباب کشی از بین رفته /مفقود شده است چون در 

خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نمود طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ائین نامه قانون ثبت مراتب اگهی 

می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از انچه در این اگهی ذکر شده ( نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور 

نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه واعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 

وسند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس واصل سند به ارائه  مسترد گردد 

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

متقاضی تسلیم خواهد شد

تاریخ  انتشار آگهی۱۳9۶/۰۲/۰۲  

مسئول دفتر اماک گرجی    م الف ۶۰ 

آگهی احضار متهم
تاریخ  شعبه:9۵۱۲۱۱  بایگانی  شماره  پرونده:9۵۰998۳۶۵۵۷۰۰۷8۰  شماره  نامه:9۶۱۰۱۱۳۶۵۴۰۰۰۰۷۵   شماره 

تنظیم:9۶/۱/۲۱ نظر به اینکه در پرونده کاسه  9۵۱۲۱۱ ک ۱۰۲ متهم مصطفی مهری به اتهام سرقت و استعمال هروئین 

موضوع شکایت محمود قدیری فرزند محمد  مجهول المکان اعام گردیده است  لذا در اجرای ماده ۳۴۴ قانون آئین 

دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج وآگهی بدینوسیله به نامبرده  اباغ میگردد که 

درتاریخ9۶/۳/۳۰ ساعت 8 صبح جهت رسیدگی به اتهام خود درشعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو  فاورجان حاضرو از خود 

دفاع نماید و در صورت عدم حضور یاعدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود این آگهی بمنزله اباغ قانونی 

محسوب  و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو فاورجان ابراهیمی

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه : نام :حسن   نام خانوادگی :جمال پور ثانی    نام پدر : رحمت اله شغل :-  نشانی محل 

اقامت : مجهول المکان مشخصات محکوم له : نام :محمد     نام خانوادگی :فرهمند   نام پدر : مرتضی  شغل : 

دانشجو  نشانی محل اقامت : کلیشاد وسودرجان – خیابان مطهری – کوی پل سنگی   محکوم به :  به موجب رای 

شماره ۲۳۶  تاریخ 9۴/۶/۳۱حوزه قضایی  شورای حل اختاف شهرستان فاورجان شعبه ۵حقوقی  دادگاه عمومی 

فاورجان که قطعیت یافته است .  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ شانزده میلیون ریال بابت وجه یک 

فقره چک به شماره ۶۴۳۳9۳ به انضمام خسارات تاخیر تادیه از تاریخ وجه چک لغایت اجرای حکم به انضمام هزینه 

های دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دادگستری . ماده ۳۴ قانون اجرای احکام : همین 

که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا 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 .

شعبه پنجم حقوقی فاورجان    

دادنامه
بایگانی  شماره  پرونده:9۳۰998۳۶۵۴8۰۱۵۳8  شماره  تنظیم:9۶/۱/۲۰  تاریخ  دادنامه:9۴۰99۷۳۶۵۴۱۰۱8۴۲  شماره 

شعبه:9۴۱۱99  پرونده کاسه 9۳۰998۳۶۵۴8۰۱۵۳8 شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهر فاورجان )۱۰۳ جزایی سابق( 

نشانی  به  جعفرقلی  فرزند  قهدریجانی  مشهدی  بهزاد  آقای   : شاکی   9۴۰99۷۳۶۵۴۱۰۱8۴۲ شماره  نهایی  تصمیم 

فاورجان خیابان شریعتی روبرو مخابرات بن بست 8 پ۳۰۱ متهم: خانم نوشین عشقی نژاد فرزند پرویز به نشانی 

اصفهان امیریه خ پیروزی بین خیابان 8 و9 پ۱۵۷ اتهام : توهین به اشخاص عادی  دادگاه ختم رسیدگی را اعام 

و اقدام به صدور رای می کند:  رای دادگاه  در خصوص اتهام خانم نوشین عشقی نژاد  فرزند پرویز ساله  دائر بر 

به محتویات  با توجه  بهزاد مشهدی  قهدریجانی فرزند جعفرقلی   آقای  پیامک  موضوع شکایت  ارسال  با  توهین 

پرونده شاکیت شاکی متن پیمکهای خارج نویسی شده در گوشی شاکی از شماره متعلق به متهم  و دیگر قرائن 

از طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر نشده و  اباغ قانونی  بااین وصف که منهم علیرغم  امارات موجود در پرونده  و 

دفاعی نکرده است بزه منتسب به وی را تشخیص داده و مستندا بماده ۶۰8 قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵   وی 

را به تحمل پنجاه ضربه شاق  محکوم میکند رای صادر شده غیابی است و ظرف مهلت ده  روز از تاریخ اباغ قابل 

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

است .

سید رسول سادات – رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو فاورجان 

دادنامه
بایگانی  شماره  پرونده:9۲۰998۳۶۵۴۷۰۲۱9۳  شماره  تنظیم:9۶/۱/۲9  تاریخ  دادنامه:9۴۰99۷۳۶۵۴۱۰۲۲۱۱  شماره 

شعبه:9۴۱۷۵۴  پرونده کاسه 9۲۰998۳۶۵۴۷۰۲۱9۳ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهر فاورجان )۱۰۳ جزایی سابق( 

تصمیم نهایی شماره 9۴۰99۷۳۶۵۴۱۰۲۲۱۱ شاکی : آقای مظاهر هادیان قهدریجانی فرزند صادق به نشانی قهدریجان 

خیابان گلزار شهدا جنب پارک منازل سازمانی متهم: آقای رضا عابدی فرزند حسن به نشانی اصفهان زینبیه ک الله ک 

یاس ک الزهرا پ8 اتهام : تحصیل مال از طریق نامشروع  دادگاه ختم رسیدگی را اعام و اقدام به صدور رای می کند:  

رای دادگاه  در خصوص اتهام آقای رضا عابدی فرزند حسن دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقای 

مظاهر هادیان قهدریجانی فرزند صادق با توجه به محتویات پرونده گزارش مرجع انتظامی، گزارش و نظریه پلیس فتا 

و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده بااین وصف که منهم علیرغم اباغ قانونی از طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر 

نشده و دفاعی نکرده است بزه منتسب به وی را تشخیص داده و مستندا بماده ۲ قانون مجازات مرتکبین اختاس 

ارتشا و کاهبرداری وی را به تحمل چهارماه حبس تعزیری و ردمال به مبلغ ۲/۰۰۱/۰۰۰ ریال محکوم میکند رای صادر 

شده غیابی است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل 

تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است .

سید رسول سادات – رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو فاورجان 

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 

مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 

شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار 

اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  ردیف ۱- برابر رای شماره 

۱۳9۵۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱8۵۴مورخ ۱۳9۵/۱۲/۲۶ آقای رضا پور هنگ    به شماره شناسنامه 9 کدملی ۱9۷۲۱۲۵۴۷8صادره 

از مسجد سلیمان   فرزند حسن   نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۲/۵9 متر 

مربع مفروزی از پاک شماره ۴۲۰- اصلی واقع در بخش ۴ ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است.  

ردیف ۲- برابر رای شماره ۱۳9۵۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۱8۵۲مورخ ۱۳9۵/۱۲/۲۶ آقای مرتضی  پور هنگ    به شماره شناسنامه 

۵۷9۷۷ کدملی ۱۲8۱۶۷۴88۵صادره از اصفهان    فرزند حسن   نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

ساختمان به مساحت ۱۲/۵9 متر مربع مفروزی از پاک شماره ۴۲۰- اصلی واقع در بخش ۴ ثبت اصفهان که بصورت 

عادی خریداری نموده است.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 9۶/۲/۲   

تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۶/۲/۱۷ 

شماره : ۱۲۷ / م الف  امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی 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 ۳ قانون و 

ماده ۱۳ 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 ۱۶ 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 ۳ قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 

۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می 

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. برابر رای شماره ۱۳9۵۶۰۳۰۲۰۱8۰۰۴۰۳۷ کاسه پرونده ۱۳9۲۱۱۴۴۰۲۰۱8۰۰۰۳۴9 خانم مریم 

اثنی عشران فرزند عباس  بشماره شناسنامه 8۶8 صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  

9۳.8۴ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۲8  اصلی واقع در شهرک ولیعصر بخش ۱۶ ثبت اصفهان خریداری 

بطور مع الواسطه از آقای عباس سعیدی

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۶/۰۲/۰۲

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳9۶/۰۲/۱۷

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۴8 /۳۷/۰۵/الف/م به تاریخ 9۵/۰۱/۲۴

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: کامران  نام خانوادگی: کرمی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: 

نام:عبدالرضا  نام خانوادگی:یزدان پناه  نشانی محل اقامت:اصفهان، خیابان شیخ صدوق،نبش شیخ مفید،ساختمان 

کسری،طبقه اول واحد ۴ محکوم به: به موجب رای شماره 9۵۰99۷۶۷9۳۵۰۱8۷۷ تاریخ9۵/۱۱/۳حوزه ۵ شورای حل 

اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 

اصل خواسته وجه چک به شماره 9۲9۲۰۵ مورخ 9۴/۱۰/۳۰ و پرداخت ۱/۴۴۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 

تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک فوق الذکر به انضمام نیم عشر دولتی.  ماده ۳۴ 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.

شماره:۱8۷9/م الف  دفتر شعبه۵ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
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حوادث

 واژگونی خودرو

 1 کشته و 8 مصدوم بر جای گذاشت 
ــام  ــان اع ــکی اصفه ــس پزش ــای اورژان ــوادث و فوریت ه ح
ــمند در  ــودروی س ــتگاه خ ــک دس ــی ی ــه واژگون ــرد: حادث ک
ــه کشــته شــدن 1 نفــر و  ــاد منجــر ب محــور اردســتان - مهاب

ــر شــد.  ــت 8 نف مصدومی
مدیــر روابــط عمومــی حــوادث و فوریت هــای اورژانــس 
ــتگاه  ــک دس ــی ی ــه واژگون ــت: حادث ــان گف ــکی اصفه پزش
خــودروی ســمند در مســیر اردســتان بــه مهابــاد بــه ســامانه 
115 اورژانــس خبــر داده شــد. وی افــزود: واژگونــی ســواری 
ــه پلیــس راه  ــاد نرســیده ب ــه مهاب ــژو در محــور اردســتان ب پ
رخ داد و از 8 مصــدوم بــه جــای مانــده، حــال یــک مصــدوم 

وخیــم گــزارش شــده اســت.
عبــاس عابــدی ادامــه داد: بــا اعــام ایــن گــزارش تصــادف به 
اورژانــس پزشــکی، بافاصلــه دو واحــد امــدادی از اورژانــس 

و یــک واحــد از هال احمــر بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حادثه دیــدگان در بیمارســتان شــهید 
بهشــتی اردســتان بســتری شــده اند، بیــان کــرد: مصدومــان 
حادثــه توســط آمبوالنس هــای 115 اردســتان، اورژانــس 
جــاده ای مهابــاد، ظفرقنــد و آمبوالنــس هــال احمــر و 
ــه بیمارســتان شــهید بهشــتی ایــن  آتش نشــانی اردســتان ب

ــا ــده اند. ایمن ــل ش ــهر منتق ش

 توقیف محموله بزرگ البسه قاچاق 

در میاندوآب
فرمانــده انتظامــی اســتان آذربایجــان غربــی از توقیــف 
خــودروی حامــل بیــش از 16 هــزار البســه قاچــاق بــه ارزش 
دو و نیــم میلیــارد ریــال در محــور میانــدوآب - تبریــز خبــر 
ــن  ــوران حی ــت: مام ــار داش ــی اظه ــر اصان ــردار ناص داد. س
ــز  ــدوآب - تبری ــور میان ــوری در مح ــای عب ــرل خودروه کنت
یــک دســتگاه خــودرو نیســان را بــه ظــن حمــل کاالی قاچاق 

ــد. توقیــف کردن
ــودروی  ــی از خ ــه داد: در بازرس ــی ادام ــام انتظام ــن مق ای
توقیفــی، 16 هــزار و 854 البســه قاچــاق کشــف شــد؛ برابــر 
اعــام کارشناســان مربوطــه، ارزش کاالهــای کشف شــده، دو 

ــرآورد شــده اســت. و نیــم میلیــارد ریــال ب
ــی تصریــح کــرد:  ــده انتظامــی اســتان آذربایجــان غرب فرمان
در ایــن رابطــه یــک نفــر دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده 
مقدماتــی، جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی 

معرفــی شــد. پایــگاه خبــری پلیــس

ز عــر روز پنجشــنبه 31 فروردین مــاه بــا حضــور شــهروندان  جشــنواره روز جهــا�ز تنیــس روی مــ�ی
ز در کنــار پــل تاریخــی خواجــوی اصفهــان برگــزار شــد. ایمنــا و عالقه منــدان بــه تنیــس روی مــ�ی

شنبه  02 اردیبهشت ماه  1396 ـــمـــاره 410 ســـــال سوم                ݡسݒ

امام صادق ؟ع؟ می فرمایند:
إَذا أکَثَر الَعبُد ِمَن االسِتغفار ُرِفَعت َصحیَفُتُه َو هَی 

َتَتَلَل.ُ
هر گاه بنده فراوان استغفار کند، نامه عملش در 

حالی باال رود که می درخشد.
کافی)ط-االسلمیه(، ج 2، ص 504، ح 2

-«  حدیث روز   »-

http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

سالمت

خوردن روزانه تخم مرغ، خوب یا بد؟
ــی  ــاده غذای ــک م ــرغ، ی تخم م
بی نظیــر و سرشــار از پروتئیــن 
مــواد معدنــی و ویتامین هــای 
اســت کــه  بــدن  نیــاز  مــورد 
کمبــود بعضــی از آن هــا موجــب 
بــروز بیماری هــای مختلــف از 
ذهنــی  بیماری هــای  جملــه 

پوســتی و چشــمی مـی شــود.
ــواد  ــار از م ــد، سرش ــان مفی ــامتی انس ــرای س ــرغ ب تخم م
مغــذی و دارای پروتئیــن بســیار زیــادی اســت. پروتئیــن 
ــظ آن و  ــه و حف ــاد عضل ــه ایج ــر ب ــرغ منج ــود در تخم م موج
ــرای  ــه ب ــئله ای ک ــود؛ مس ــیری می ش ــاس س ــش احس افزای

ــت.  ــم اس ــرل وزن مه کنت
اســت.  ضــروری  اســیدآمینه های  همــه  دارای  تخم مــرغ 
 پروتئیــن تخم مــرغ یــک پروتئیــن کامــل، قابــل جــذب 
بــدن  بــرای  و دارای بیشــترین اســیدآمینه های ضــروری 
ــوع اســیدآمینه از  ــادی دارد. ۹ ن ــه درصــد جــذب زی اســت ک
مجمــوع 20گانــه آن، از اســید آمینه  های ضــروری بــدن اســت؛ 
یعنــی بــدن انســان قــادر بــه ســاخت آن هــا نیســت و بایــد از 
ــای  ــاوی ویتامین ه ــرغ ح ــود. تخم م ــن ش ــذا تامی ــق غ طری
 E ،D ،A ،B ــای ــه ویتامین ه ــدن از جمل ــاز ب ــورد نی ــم و م مه
B12، اســیدفولیک، ریبوفاویــن و به ویــژه کولیــن اســت و بــه 
لحــاظ داشــتن ویتامین هــای مختلــف، منبــع غذایــی مغــذی 
ــد؛  ــمار می آی ــه ش ــدن ب ــای ب ــن نیازه ــرای تامی ــبی ب و مناس
ــظ  ــه حف ــری و ب ــوزادان جلوگی ــد در ن ــص تول ــن از نق همچنی

ــد.  ــک می کن ــم کم ــامت چش س
زرده  در  معدنــی  مــواد  و  ویتامین هــا  کالری هــا،  بیشــتر 
ــژه  ــرغ، به وی ــه تخم م ــت ک ــت اس ــود دارد. درس ــرغ وج تخم م
ــدار  ــه مق ــا ب ــی اســت، ام زرده آن سرشــاز از کلســترول غذای
ــش ســطح  ــه مســئول افزای ــی اشباع شــده دارد ک کمــی چرب
کلســترول در خــون اســت. بــر اســاس یــک پژوهــش افزایش 
بــا  مصــرف تخم مــرغ )خــوردن یــک تخم مــرغ در روز( 
ــکته  ــا س ــر ی ــروق کرون ــاری ع ــه بیم ــا ب ــر ابت ــش خط افزای

ــدارد.  ــی ن ــزی ارتباط مغ
طــرز تهیــه تخم مــرغ ممکــن اســت آثــار متفاوتــی بــر 
ــده  ــرخ  ش ــره س ــا ک ــر ب ــژه اگ ــد؛ به وی ــته باش ــامتی داش س
ــده  ــزوده ش ــه آن اف ــت و ... ب ــد گوش ــری مانن ــواد دیگ ــا م ی
ــز حــدود 71  باشــد. گفتنــی اســت یــک عــدد تخم مــرغ آب پ
درصــد کالــری و دو گــرم چربــی اشباع شــده دارد. بنابرایــن از 
خــوردن تخم مــرغ و ســایر غذاهــای غنــی از فیبــر ماننــد میــوه 
ــر ســبزیجات و غــات ســبوس دار کوتاهــی نکنیــد. شــهر خب

ــنتی  ــب س ــگر ط ــق و پژوهش ــماعیلی، محق ــا زاداس رض
ــناخت  ــه ش ــوط ب ــار را من ــل به ــت در فص ــام حجام انج
مــزاج افــراد دانســت و گفــت: الزم اســت قبــل و بعــد از 

ــرد. ــرار گی ــد نظــر ق ــی م حجامــت نکات
ــق و پژوهشــگر طــب ســنتی   رضــا زاداســماعیلی، محق
جایگزیــن  درمانــی  هیــچ  ســنتی  طــب  در  گفــت: 
ــوان  ــال نمی ت ــوان مث ــه عن ــود؛ ب ــداوی نمی ش ــال ی اعم
غذادرمانــی را جایگزیــن حجامــت کــرد؛ چــرا کــه حجامت 
سیســتم ایمنــی بــدن را کامــا تحریــک می کنــد؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه بــا پرهیــز و اعمــال تغییــرات در رژیــم 

ــت. ــت یاف ــود دس ــن مقص ــه ای ــوان ب ــی نمی ت غذای
زیــادی  تبلیغــات  امــروزه  داد: متاســفانه  ادامــه  وی 
ــه انجــام حجامــت صــورت  ــراد ب درخصــوص تشــویق اف

ــاز  ــراد مج ــی اف ــه تمام ــت ک ــد دانس ــا بای ــرد؛ ام  می گی
بــه حجامــت کــردن نیســتند و حتــی بعضــی از مراکــز بــه 
ــه  اصطــاح بنیانگــذار حجامــت در کشــور بــدون توجــه ب
خلــط غالــب فــرد از داروهــای منضــج و مســهل اســتفاده 

می کننــد.
ــان اینکــه  ــا بی ــن محقــق و پژوهشــگر طــب ســنتی ب ای
حجامــت تحــت تاثیــر عواملــی ماننــد نحــوه قــرار گرفتــن 
ــاه  ــان انجــام آن )از نظــر فصــل، م ــاه در آســمان و زم م
روز و ســاعت( قــرار دارد، عنــوان کــرد: حجامــت نیازمنــد 
ــل و بعــد از انجــام آن مــد نظــر  ــری اســت کــه قب تدابی
قــرار می گیــرد؛ افــراد بــرای دانســتن و رعایــت ایــن 

ــد. ــه پزشــک حــاذق مراجعــه کنن ــد ب دســتورات بای

زاداســماعیلی درخصــوص اشــخاصی کــه از حجامــت 
ــا  ــد ب ــراد می توانن ــروه از اف ــن گ ــزود: ای ــند، اف می ترس
توجــه بــه اینکــه چــه مزاجــی دارنــد، تحــت نظــر پزشــک 
ماهــر بــرای فروکــش کــردن طبــع غالبشــان و اعتــدال آن 

از برنامــه غذایــی خاصــی پیــروی کننــد.
ــد  ــد می توان ــی واح ــاده غذای ــک م ــرد: ی ــه ک وی توصی
ــف  ــای مختل ــراد دارای مزاج ه ــاوت را در اف ــر متف دو اث
داشــته باشــد؛ بــرای نمونــه مصــرف آب انــار در شــخصی 
ــه کاهــش غلظــت خــون  ــرا دارد، منجــر ب ــه صف کــه غلب
ایــن  نبایــد  دم،  غلبــه  دارای  افــراد  ولــی  می شــود؛ 
نوشــیدنی را مصــرف کننــد؛ زیــرا نوشــیدن آب انــار 
افزایــش غلظــت خــون را در ایــن گــروه از افــراد بــه 

همــراه دارد.
 ایــن محقــق و پژوهشــگر طــب ســنتی تاکیــد کــرد: افراد 
ــه منظــور چربی ســوزی  دارای مــزاج ســرد و  تــر، نبایــد ب
و رفــع چاقــی از لیموتــرش اســتفاده کننــد؛ زیــرا مصــرف 
ایــن میــوه نه تنهــا در الغــری آن هــا موثــر نیســت، بلکــه 
ســبب مشــکات گوارشــی و ســوء هاضمه در ایــن گــروه 

ــز می شــود. از اشــخاص نی
ــرد و   ــزاج س ــه م ــرادی ک ــد: اف ــادآور ش ــماعیلی ی زاداس
تــر دارنــد، بایــد از انجــام حجامــت بپرهیزنــد؛ زیــرا ایــن 
ــی  ــار کم خون ــف و دچ ــب ضعی ــخاص اغل ــروه از اش گ
هســتند؛ بنابرایــن بــا حجامــت کــردن دچــار افــت فشــار 
ــورت  ــد در ص ــخاص می توانن ــن اش ــوند؛ ای ــون می ش خ
نیــاز بــر حســب صاحدیــد پزشــک معالجشــان از بادکش 

ــر ــد. شــهر خب گــرم    و خشــک اســتفاده کنن

عواقب حجامت خودسرانه در فصل بهار


