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گونــه هزینــه در بخــش فرهنــگ در  »انجــام هــر 
 زمــان حــال بــه امیــد بــه دســت آوردن منافعــی 
امــا  اســت؛  بســیاری  ریســک  دارای  آینــده،  در 

دارد.« را  ارزشــش 
کــــردن  فــــــــدا  از  اســــت  عبـــارت  ســرمایـــه گذاری   
در  مشــخص  هزینــه ای  انجــام  یــا  ارزش  هرگونــه 
منافعــی  آوردن  دســت  بــه  امیــد  بــه  حــال  زمــان 
نامشــخص در آینــده؛ لــذا می تــوان اذعـــان داشــت 
ــا ریســک  کــم و بیــش ب کــه ســرمایه گذاری همــواره و 
ــوزه  ــر ح ــرمایه گذاران در ه ــن س ــت؛ بنابرای ــراه اس هم
بــرای بهره منــدی از منافــع، چــاره ای جــز پذیرفتــن 

ندارنــد.  مربوطــه  ریســک 
آنچــه درخصــوص ســرمایه گذاری در بخــش فرهنــگ 
قابــل تامــل اســت، دامنــه بســیار بــاال و غیــر قابــل 
پیش بینــی بــودن ریســک در ایــن بخــش در مقایســه 
بــا ســایر بخش هاســت؛ لــذا در همــه جوامــع بــه طــور 

ــه طــور خــاص... ــران ب کشــور ای عــام و در 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

»از آقایــان کاندیداهــا و دوســتان آنــان انتظــار 
تبلیــغ  در  را  اسالمی انســانی  اخــالق  کــه  دارم 
هرگونــه  از  و  مراعــات  خــود  کاندیــدای  بــرای 
انتقــاد از طــرف مقابــل کــه موجــب اختــالف و 

هتــک حرمــت باشــد، خــودداری 
نماینــد.«
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یادداشتسرمقاله

علــی الریجانــی، رئیــس مجلس شــورای اســامی در 
دیــدار بــا ســردار ایــاز صــادق، رئیــس مجلــس ملــی 
پاکســتان، بــا حضــور در جمــع خبرنــگاران در نشســت 
مشــترک مطبوعاتــی بــا همتــای پاکســتانی اش، 
ضمــن خیــر مقــدم بــه رئیــس مجلــس ملــی 
کشــور  گفــت:  وی  همــراه  هیئــت  و  پاکســتان 
ــرادر نقــش  ــوان کشــور دوســت و ب ــه عن پاکســتان ب
مهمــی در ایجــاد آرامــش در منطقــه دارد و در مقطــع 
ــه  ــتان ب ــی پاکس ــس مل ــس مجل ــفر رئی ــی س کنون

ــت. ــم اس ــفری مه ــران، س ای
وی ادامــه داد: بنــده در مجامــع مختلــف بین المللــی 
و منطقــه ای گفت وگوهــای نزدیکــی بــا همتایــان 
پاکســتانی خــود داشــتم و دیــدگاه دو کشــور در حل و 
فصــل مســائل منطقــه  ای بــه یکدیگــر نزدیــک اســت. 
ــرات  ــروز مذاک ــه ام ــان اینک ــا بی ــس ب ــس مجل رئی
بســیار ســازنده ای در ابعــاد گوناگــون بــا آقــای 
تصریــح  داشــتیم،  پاکســتان  مجلــس  رئیــس 

ــاره  ــادی از وقــت جلســه، بحــث درب ــدار زی کــرد: مق
 گســترش روابــط اقتصــادی بیــن دو کشــور بــود 
و بــرای اینکــه ســطح تجــارت دو کشــور بــه 5 میلیــارد 
دالر برســد، بایــد ســازوکار مختلــف و فعالــی داشــت؛ 
در ایــن راه بعضــی گام ها برداشــته و قرار شــده مســیر 

تجــارت بیــن دو کشــور هموارتــر شــود.
ــرای  ــه نقــش پاکســتان ب ــا ب ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ایجــاد آرامــش در منطقــه اعتقــاد داریــم، گفــت: 
ــاره  ــه پیشــنهاد رئیــس مجلــس پاکســتان درب مــا ب
ایجــاد ســازوکار بــرای حاکــم کــردن آرامــش در 
منطقــه اعتقــاد داریــم و بــه آن کمــک خواهیــم کــرد. 
رئیــس مجلــس اظهــار داشــت: هــر دو کشــور اعتقــاد 
دارنــد در شــرایط فعلــی بایــد روابــط دوجانبــه را 
ــل  ــرای ح ــترکی ب ــرژی مش ــا ان ــد ت ــترش دهن  گس
و فصــل مســائل در منطقــه ایجــاد شــود؛ در همیــن 
راســتا مقــرر شــد مســئوالن مربوطــه موضوعــات 

بحث شــده را پیگیــری کننــد. تســنیم

حیدرعلــی عابــدی، نماینــده اصفهــان، در مجلــس 
درخصــوص تذکــرش بــه وزیــر کشــور دربــاره رفــع 
محرومیت هــا و معضــات منطقــه محــروم شــرق 
اصفهــان اظهــار کــرد: شــرق اصفهــان تــا 15ســال پیــش 
ــاظ  ــه لح ــان ب ــه در اصفه ــیار مرف ــق بس ــی از مناط یک

ــت.  ــوده  اس ــاورزی ب ــه  کش ــتغال ب اش
وی ادامــه داد: متاســفانه بــه علــت ســوءمدیریتی 
ــه  ــت، حق آب ــورت گرف ــده رود ص ــال آب زاین ــه در انتق ک
ــه  ــری ب کشــاورزان از باالدســت قطــع شــده و آب کمت
ــه اینکــه  ــا توجــه ب کشــاورزان ایــن منطقــه می رســد. ب
تنهــا راه درآمــدی  آن هــا کشــاورزی بــوده اســت، دچــار 
مشــکات مالــی زیــادی در ایــن ســال های اخیــر 

شــده اند. 
نماینــده اصفهــان در مجلس تاکیــد کرد: بیــکاری در این 
 منطقــه نســبت بــه ســایر مناطــق اســتان بیشــتر اســت 
و لــذا درآمــدی هــم بــرای پرداخــت عــوارض بــه 
شــهرداری ندارنــد؛ درخواســت پروانــه صــدور ســاخت و 
ســاز و همــه این هــا برایشــان مشــکل شــده و درنتیجــه 

ــد.  ــی ندارن ــد کاف ــم درآم ــهرداری ها ه ش
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای 
اســامی عنــوان کــرد: بــا وجــود نداشــتن درآمــد کافــی 
شــهرداری ها در ایــن منطقــه، آن هــا نمی تواننــد حقــوق 
ــه  ــله وار ب ــکات سلس ــن مش ــد. ای ــان را بدهن پرسنلش

اینجــا رســیده اســت. 
مجلــس  درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون  عضــو 
ــن  ــه وزارت کشــور ای ــان ب ــا تذکرم ــرد: م خاطرنشــان ک
بــود کــه در رابطــه بــا عوارضــی کــه بایــد بــه شــهرداری ها 
ــل  ــه دلی ــردم ب ــان م ــرق اصفه ــوند، در ش ــت ش پرداخ
ــته  ــژه ای داش ــگاه وی ــک ن ــتند، ی ــه داش ــکاتی ک مش
ــا  ــه ب ــی ک ــون در مناطق ــه هم اکن ــور ک ــند؛ همان ط باش
بایــای طبیعــی ســیل و زلزلــه روبــه رو هســتند و وزارت 
ــق  ــن مناط ــه ای ــد، ب ــک می کنن ــا کم ــه آن ه ــور ب  کش
را  هــم کمک هایــی  اصفهــان  آســیب دیده  مــردم  و 

ــند. ــته باش داش
عابــدی افــزود: ایــن مناطــق از پــل شهرســتان اصفهــان 
ــر محــدوده  ــه کــه 150 کیلومت ــا ورزن شــروع می شــود ت
را شــامل می شــود و روســتاهایی در ایــن ناحیــه وجــود 
دارنــد کــه بیشــتر در حاشــیه زاینــده رود واقــع شــده اند؛ 

بخــش بــن رود، مرکــزی، جرقویــه اولیــا و ســفلی.
ــر  ــه وزی ــرش ب ــر دیگ ــان در تذک ــردم اصفه ــده م نماین
ــف پرداخــت تســهیات  راه و شهرســازی خواســتار توق
ــد  ــکن  ش ــوزه مس ــی در ح ــارکت مدن ــاخت و مش س
ــکاتی را در  ــان مش ــرق اصفه ــا در ش ــرد: م ــار ک و اظه
رابطــه بــا مســکن داریــم و مســائل مهــم قابل رســیدگی 
ــود  ــدوده  وج ــن مح ــاخت های ای ــرای زیرس ــادی ب زی

ــزان دارد. می

احمدرضــا ضیایــی، رئیــس کمیتــه اطاع رســانی ســتاد 
ــامی  ــام اس ــه اع ــاره ب ــا اش ــان، ب ــتان اصفه ــات اس انتخاب
ــد صاحیت شــده شــوراهای اســامی شــهر  ــان تائی داوطلب
و روســتا، اظهــار کــرد: تعــداد کل داوطلبــان انتخابــات 
شــوراهای شــهر و روســتا 10 هــزار و 989 نفــر و تعــداد کل 
ــر  کرســی های شــوراهای شــهر و روســتا 3 هــزار و 861 نف

اســت.
وی افــزود: تعــداد داوطلبــان شــوراهای شــهر 4 هــزار و 504 
نفــر و تعــداد کرســی های شــوراهای شــهر اســتان اصفهــان 

571 کرســی اســت.
رئیــس کمیتــه اطاع رســانی ســتاد انتخابــات اســتان 
اصفهــان بیــان کــرد: تعــداد داوطلبــان شــوراهای روســتا 6 
ــزار  ــداد کرســی های روســتایی 3 ه ــر و تع ــزار و 485 نف ه

ــت. ــر اس و 290 نف

ــان شــهر و روســتا  ــی ادامــه داد: از تعــداد کل داوطلب ضیای
363 نفــر انصــراف داده انــد کــه 215 نفــر در شــوراهای شــهر 

و 148 نفــر در شــوراهای روســتا هســتند.
وی تأکیــد کــرد: از 10 هــزار و 626 نفــر باقی مانــده، 8 هــزار و 
794 نفــر در هیئت هــای اجرایــی و شــوراهای نظــارت تأییــد 
ــا عــدم احــراز صاحیــت  صاحیــت و بقیــه رد صاحیــت ی

شــده اند.
رئیــس کمیتــه اطاع رســانی ســتاد انتخابــات اســتان 
کــه  کســانی  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  اصفهــان 
صاحیتشــان تائیــد نشــده از تاریــخ 3 تــا 6 اردیبهشــت ماه 
فرصــت دارنــد اعتــراض خــود را بــه شــورای نظــارت 
ــات شــوراهای  ــی انتخاب ــد. اســامی نهای ــام کنن اســتان اع
ــخ 17 اردیبهشــت ماه اعــام خواهــد              شــهر و روســتا در تاری

ــارس ــد. ف ش

محمــد محمــودی  شاه نشــین، رئیــس 
هیئــت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات 
شــوراهای شــهر و روســتا، بــا اشــاره به 
ــان  ــت داوطلب ــی صاحی ــام بررس اتم
هیئت هــای  در  شــوراها  انتخابــات 
نظــارت گفــت: طبــق آخریــن اطاعات 
بــه دســت آمــده، صاحیــت 96/5 
ــات شــوراهای شــهر و  ــن دوره انتخاب ــان پنجمی درصــد از داوطلب

ــد شــده اســت. روســتا در کل کشــور تأیی
ــار  ــوراها اظه ــات ش ــر انتخاب ــارت ب ــزی نظ ــت مرک ــس هیئ رئی
 داشــت: هــر کــدام از داوطلبــان انتخابــات شــوراهای شــهر 
 و روســتا کــه بــه هــر دلیلــی صاحیتشــان تأییــد نشــده 
امــروز )یکشــنبه 3  از  را  اعتــراض خــود  می تواننــد مراتــب 
نظــارت  هیئت هــای  یــا  فرمانداری هــا  بــه  اردیبهشــت ماه( 

ــنیم ــد. تس ــام کنن ــتانی اع اس

ــر  ــه کارگ ــل خان ــه در مح ــری ک ــت خب ــوب در نشس ــا محج علیرض
ــده اند و  ــکار ش ــال 95 بی ــر در س ــزار نف ــت: 94 ه ــد، گف ــزار ش برگ
ــیون کار  ــو کمیس ــد. عض ــدا کرده ان ــد پی ــغل جدی ــر ش ــزار نف  46 ه
ــراوان  ــران ف ــکات کارگ ــه مش ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب ــاه اجتماع و رف
اســت اظهــار داشــت: امیدواریــم در بــازار کار شــاهد افزایــش قــدرت 

ــیم.  ــرارداد باش ــد ق ــگام عق ــران هن ــی کارگ چانه زن
نماینــده مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره به طرحــی کــه وزارت کار 
بــه عنــوان نقشــه راه ارائــه داده، اظهــار داشــت: امیدواریــم بــر اســاس 
ایــن طــرح بتوانیــم در ســال جدیــد اشــتغال را از حصــار خــارج کنیــم. 
ــد  ــال جدی ــتغال زایی در س ــا اش ــدف اول م ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــران  ــاه کارگ ــش رف ــا افزای ــدف دوم م ــرد:  ه ــان ک ــت، خاطرنش  اس
ــه  ــا اشــاره ب ــورم اســت. محجــوب ب و هــدف ســوم حفــظ ســطح ت
ــروج  ــدف خ ــا ه ــورم ب ــازی ت ــر رهاس ــی ب ــا مبن ــی اظهارنظره  بهض
از رکــود گفــت: مــا مخالــف ایــن راهــکار هســتیم و بــرای خــروج از 
رکــود نبایــد تــورم را رهــا کنیــم؛ آرزوی مــا تــورم تک رقمــی و امنیــت 
شــغلی اســت؛ زیــرا تــورم، عــزای فقــرا و جشــن اغنیاســت. دانشــجو

رئیس مجلس شورای اسالمی:

سطح تجارت ایران و پاکستان باید به ۵ میلیارد دالر برسد 

نماینده مردم اصفهان در مجلس عنوان کرد: 

رسیدگی فوری به وضعیت کشاورزان شرق اصفهان

اعالم نتایج اولیه تأیید صالحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر در استان اصفهان

تأیید صالحیت 8 هزار و 794 نفر در استان اصفهان

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها مطرح کرد:

 تأیید صالحیت 96/۵ درصد 

داوطلبان انتخابات شوراها در کل کشور 

عضو کمیسیون کار و رفاه اجتماعی:

 94 هزار نفر در سال 9۵ 

بیکار شده اند 

حتما بخوانید!
برخورد قاطع با فساد در ... یکشنبه  03  اردیبهشت ماه 21396

ـــمـــاره  411  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

 اقتصاد فرهنگ 

سرمایه گذاری در بخش فرهنگ                                         

ادامه از صفحه یک: 

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
علی رشیدپور

تمایــل زیــادی بــرای ســرمایه گذاری  در بخــش فرهنــگ 
وجــود نــدارد و چالش هایــی جــدی در ایــن زمینــه وجــود 

دارد.
گفتنــی اســت در راســتای رونــق و شــکوفایی اقتصــاد 
فرهنــگ، شناســایی چالش هــای اشاره شــده و روش هایــی 
ــت   ــرای مشــارکت و فعالی ــرای تشــویق ســرمایه گذاران ب ب

ــت اســت. ــز اهمی ــن بخــش حائ در ای
در اغلــب کشــورهای پیشــرفته یــا حتــی در حــال توســعه 
دنیــا از روش هــای تامیــن مالــی آمیختــه در بخــش 
ــه  ــا ک ــن معن ــه می شــود؛ بدی ــره گرفت ــر به ــگ و هن فرهن
فعالیت هــای  بــرای  مالــی  تامیــن  متفــاوت  منابــع 
دولــت  توســط  عمومــی  حمایــت  شــامل   فرهنگــی 
و حاکمیــت، حمایــت خصوصــی و درآمدهــای کسب شــده 
در ایــن بخــش وجــود دارد؛ امــا نکتــه قابــل تامــل 
ــای  ــه درآمده ــی و ن ــت دولت ــه حمای ــه ن ــت ک ــن اس ای
ــه  ــادی ب ــک زی ــودن، کم ــر ب ــم موث ــده علی رغ کسب ش

ــد؛  ــگ نمی کنن ــش فرهن ــق بخ رون
تأمیــن  بــرای  اصلــی  انگیزه هــای  بررســی  بنابرایــن 
مالــی بخــش فرهنــگ، و موانــع اصلــی پیــش روی 
ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی بــه صــورت جــدی 
ــر  ــا ب ــه ای بن ــر جامع ــه و در ه ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع م
اقتضــای نظــام اجتماعــی و سیاســی حاکــم، بعضــی از 
ــی  ــش خصوص ــب بخ ــویق و ترغی ــرای تش ــا را ب روش ه
ــرده  ــایی ک ــش شناس ــن بخ ــرمایه گذاری در ای ــرای س  ب
و مــورد اســتفاده قــرار داده انــد کــه در اغلــب مــوارد هــم بــا 

موفقیــت همــراه بوده اســت.
ســرمایه گذاری خصوصــی شــامل هــر نــوع ســرمایه گذاری 
ــه فرهنــگ می شــود  ــه در زمین ــا هزین کمــک باعــوض ی
کــه توســط افــراد، شــرکت ها یــا ســازمان های غیردولتــی 

ــرد. ــورت می گی ص
انگیــزه ســرمایه گذاری، اصــل منفعــت و صرفــه اســت کــه 
ــک  ــزه کم ــود؛ انگی ــری می ش ــود اندازه گی ــب س ــر حس ب
باعــوض، مســئولیت اجتماعــی اســت کــه از رهگــذر 
ارزش هــای اجتماعــی، نمادیــن و غیراقتصــادِی فرهنــگ 
ــه کــردن، اصــل  ــزه هزین ــان می شــود و در نهایــت انگی بی
ــا  ــازار ی ــا ارزش ب ــه ب ــت ک ــده اس ــت مصرف کنن حاکمی
ذاتــی  ارزش  همین طــور  و  فرهنــگ  اســتعمال  ارزش 

ــود. ــنجیده می ش ــگ س فرهن
اســت کــه  آن  از  حاکــی  صورت گرفتــه  بررســی های 
جوامــع از روش هــای مختلــف و متنوعــی بــرای تشــویق 
بخــش خصوصــی بــرای ســرمایه گذاری و مشــارکت 
اســتفاده می کننــد کــه بعضــی از ایــن روش هــا بــه شــرح 

ــر هســتند:  زی
ــگ،  ــرف فرهن ــاره مصـ ــی دربـ ــوق های مالیــاتـ مشــ
کــه  عمومی خصوصــی  مشــارکت های  اسپانســرگری 
مشــخص کننده توافــق بیــن دولــت و بخــش خصوصــی 
ــا زیرســاخت های عمومــی  ــه منظــور تأمیــن خدمــات ی ب

اســت.
ــک  ــدی؛ ی ــتی درص ــا نوع دوس ــدی ی ــذاری درص قانونگ
مالیات دهنــدگان  آن  طریــق  از  کــه  مالیاتــی  تدبیــر 
می تواننــد تعییــن کننــد کــه درصــد مشــخصی از مالیــات 
بــر درآمــد آن هــا بــه یــک ســازمان غیردولتــی و غیرانتفاعی 
ــری  ــه ســازمان های دیگ ــوارد ب مشــخص و در بعضــی م

ــد. همچــون کلیســا تخصیــص یاب
کمک هــای شــخصی بــرای اهــداف فرهنگــی؛ کمک هــای 
ــه  ــت ک ــدی اس ــدی و غیرنق ــای نق ــات، هدیه ه مؤسس
توســط شــرکت ها یــا ســایر اشــخاص حقوقــی بــه 
ــود.  ــا می ش ــدان اعط ــا هنرمن ــی ی ــازمان های فرهنگ س
وجــوه حاصــل از قرعه کشــی بــرای فرهنــگ، اســتفاده از 
حـــواله؛ یــک حوالــه عبــارت اســت از اعتبــاری بــا ارزش 
پولــی مشــخص کــه فقــط بــرای یــک هــدف معیــن قابــل 
اســتفاده اســت. در بخــش فرهنــگ، حواله هــا بــه عنــوان 
روشــی بــرای تحریــک تقاضــا بــرای محصــوالت فرهنگــی 

ــد. مــورد اســتفاده قــرار می گیرن
 مالیــات تخصیص یافتــه؛ مالیاتــی اســت کــه درآمدهــای 
آن )طبــق قانــون( منحصــرا بــه یــک گــروه یــا یــک کاربرد 

خــاص اختصــاص یافته اســت.
 طرح هــای بانکــی، معمــوال طرح هایــی هســتند کــه 
بانک هــا اجــرا می کننــد یــا مرتبــط بــا کار بانک هــا 
ــش  ــه بخ ــا ب ــت بانک ه ــت حمای ــرای هدای ــتند و ب هس

فرهنــگ بــه کار می رونــد.
ــازمان های  ــه، س ــای خیری ــت بنیاده ــری از ظرفی  بهره گی
 هنــری و تجــاری فعلــی از طریــق فعالیت هــای آموزشــی

ــر و  ــن هن ــد بی فعالیت هــای آگاهی بخــش و ایجــاد پیون
کســب و کار کــه خدمــات مهمــی ارائــه می دهنــد.

 در نهایــت اهمیــت ســازوکارهای نویــن رو بــه توســعه در 
عصــر دیجیتــال، ماننــد تأمیــن مالــی گروهــی )جمعــی( 
و تأمیــن مالــی آنایــن، بــه عنــوان ابزارهــای مهــم جدیــد 
کــه بــرای تشــویق ســرمایه گذاری در فرهنــگ نمــود 

یافتــه اســت.
بــا یــک بررســی کوتــاه امــا ســنجیده بــه منظــور جلوگیری 
ــای  ــیاری از روش ه ــی، بس ــوارض منف ــا ع ــراف ی از انح
اشاره شــده در کشــور ایــران نیــز قابــل اســتفاده هســتند؛ 
ــد وقــف، خیــران و ...  ــد کــه ظرفیت هایــی همانن هــر چن
کــه از توانمنــدی و قابلیت هــای بســیار باالیــی برخوردارنــد 
ــاد  ــّو اعتم ــاد ج ــی و ایج ــر مقتض ــاذ تدابی ــا اتخ ــز ب  نی
در  را  شــایانی  کمک هــای  می تواننــد  اطمینــان،  و 
ــئوالن  ــان و مس ــه متولی ــذا ب ــد؛ ل ــه کنن ــه ارائ ــن زمین  ای
ــر  ــی و از همــه مهم ت و همــه کســانی کــه دغدغــه و نگران
ــرای بهبــود وضــع موجــود را در ایــن بخــش  امیــدواری ب
دارنــد، توصیــه می شــود کــه عــاوه بــر بهره گیــری از 
ــی  ــق و علم ــات دقی ــام مطالع ــا انج ــران ب ــارب دیگ  تج
 و بــا در نظــر گرفتــن فرهنــگ غنــی اســامی ایرانی 
ــال  ــه دنب ــه، ب ــی جامع ــی و آت ــرایط فعل ــر ش ــز ب و تمرک
راهکارهــای علمــی و عملــی بــرای حصــول بــه مقصــدی 
ــدن و  ــران متم ــه ای ــور و جامع ــته کش ــور و شایس در خ

ــند. ــی باش متعال

دعوت به امر والیت                                  

کیمیای  وطن
م.حسین آبادی

یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای امــام رضــا)ع( کــه در ســخنان 
و مطالعــه در رفتــار و برخوردهایشــان بــا شــخصیت های 
ــنیدن  ــا ش ــود و ب ــده می ش ــی دی ــه خوب ــردم ب ــف و م مختل
نامشــان بــه ذهنمــان متبــادر می شــود، ایــن اســت کــه 
بــه  را  والیــی  پیام هــای  صریح تریــن  علیه الســام  امــام 
ــت  ــر والی ــام ام ــت تم ــا صراح ــد و ب ــل می کردن ــردم منتق م
ــام  ــت ام ــوان گف ــذا می ت ــد. ل ــغ می فرمودن ــیر و تبلی را تفس
رضــا)ع( در بیــان و دعــوت بــه امــر امامــت و والیــت، از جهاتــی 

ــد.  ــام بودن ــن ام صریح تری
ــاه، بعضــی از کلمــات امــام رضــا)ع( در  ــا ایــن توضیــح کوت ب
بــاب والیــت و امامــت را مــرور می کنیــم و شــما خواهیــد دیــد 
ــه ایــن ســادگی نمی توانیــد در بیــان دیگــر ائمــه هــدی)ع(  ب
ــت و  ــارف امام ــی را از مع ــق و صریح ــات عمی ــن توصیف چنی

والیــت پیــدا کنیــد.
 همیــن االن هــم ممکــن اســت بعضــی از ایــن بیانــات امــام 
رضــا)ع( را نتوانیــم بــرای هــر کســی بــه صراحــت بازگــو کنیــم؛ 
بســیاری ظرفیــت و تحمــل شــنیدن ایــن کلمــات حضــرت در 

بــاب امامــت را ندارنــد و چــه بســا بــا آن مخالفــت کننــد. 
ــه  ــان خلیف ــت را در زم ــر والی ــه ام ــوت ب ــا)ع( دع ــام رض ام
می دادنــد.  انجــام  هــم  هارون الرشــید،  عباســی،  مقتــدر 
اقتــدار  هــارون، در تاریــخ بی نظیــر اســت.  هــارون همــان 
ــر  ــی بن جعفر)ع( را ه ــام موس ــت ام ــه توانس ــود ک ــی ب کس
چنــد مخفیانــه و فریبکارانــه بــه شــهادت برســاند، در حالــی که 
تمــام شــاگردان امــام صــادق)ع( در خدمــت امــام موســی بن 
ــی بن  ــام موس ــوذ ام ــود نف ــا وج ــی ب ــد؛ یعن ــر)ع( بودن جعف
ــه  ــک خلیف ــرای ی ــن کار ســاده ای ب ــه، ای ــر)ع( در جامع جعف
نبــود؛ امــا در عیــن حــال وقتــی بــه  هــارون گفتنــد: چــرا بــه 
امــام رضــا)ع( کاری نــداری، در حالــی کــه ایشــان دارد راحــت 
ــوت  ــت دع ــر والی ــه ام ــردم را ب ــد و م ــغ می کن ــت را تبلی امام
می کنــد،  هــارون گفــت: شــهادت موســی بن جعفــر)ع( بــرای 
ــا ایــن خانــواده کاری نــدارم.  مــن کافــی اســت؛ مــن دیگــر ب
ــِن  ــو اْلَحَس ــى َأُب ــا َمَض ــاَل: َلمَّ ــى َق ــِن َیْحَی ــَواَن ْب ــْن َصْف »َع
ــْن  ــِه ِم ــا َعَلْی ــا ع، ِخْفَن ــَم الرَِّض ــرٍ ع، َو َتکَلَّ ــُن َجْعَف ــى ْب ُموَس
َذلـِـَک، َفُقْلــُت َلــُه: ِإنَّــَک َقــْد َأْظَهــْرَت َأْمــرًا َعِظیمــًا َو ِإنَّــا َنَخــاُف 
ــُه  ــِبیَل َل ــاَ َس ــَدُه َف ــْد َجْه ــاَل: لَِیْجَه ــی. َفَق اِغ ــَذا الطَّ ــْن َه ِم
َقــُة َأنَّ َیْحَیــى ْبــَن َخالِــٍد َقــاَل  . َقــاَل َصْفــَواُن: َفأَْخَبَرَنــا الثِّ َعَلــیَّ
ــِه.  ــَر لَِنْفِس ــى اْلَْم َع ــَد َو ادَّ ــْد َقَع ــُه َق ــیٌّ اْبُن ــَذا َعِل ــی: َه اِغ لِلطَّ
َفَقــاَل: َمــا َیکِْفیَنــا َمــا َصَنْعَنــا ِبأَِبیــِه؟! ُتِریــُد َأْن َنْقُتَلُهــْم 

ــا/266/2(  ــون اخبارالرض ــًا.« )عی َجِمیع
شــجاعت و صراحــت امــام رضــا)ع( در دعــوت بــه امــر والیــت 
ــام رضــا)ع( عــرض  ــه ام ــی ب ــود. وقت ــاده ب و امامــت فوق الع
ــد  ــم مانن ــارون شــما را ه ــد شــما نمی ترســید از اینکه ه کردن
پــدر گرامی تــان امــام موســی بن جعفــر)ع( بــه شــهادت 
ــه  ــد: »همان طــور ک ــد، حضــرت فرمودن ــت کن ــا اذی برســاند ی
پیامبــر اکــرم)ص( می فرمودنــد »اگــر ابولهــب توانســت 
یــک مــو از ســرِ مــن کــم کنــد، مــن پیغمبــر شــما نیســتم«، 
مــن هــم بــه شــما می گویــم اگر هــارون توانســت یــک 
ــذا  ــتم!« ل ــما نیس ــام ش ــن ام ــد، م ــم کن ــن ک ــر م ــو از س م
 حضــرت بــدون هیــچ واهمــه ای بــه امــر تبلیــغ، تبییــن 

و دعوت به امامت می پرداختند. 
ــاِم َهــاُروَن: ِإنَّــَک  »َقــاَل: ُقْلــُت لَِِبــی اْلَحَســِن الرَِّضــا ع ِفــی َأیَّ
ــَک  ــَس َأِبی ــَت َمْجِل ــرِ َو َجَلْس ــَذا اْلَْم ــَک ِبَه ــَهْرَت َنْفَس ــْد َش َق
ــَذا،  ــى َه ــی َعَل َأنِ ــاَل: َجرَّ َم! َفَق ــدَّ ــُر ال ــاُروَن ُیَقطِّ ــْیُف َه َو َس
ــی  ــن  َرْأِس ــٍل ِم ــو َجْه ــَذ َأُب ــِه ص »إْن َأَخ ــوُل اللَّ ــاَل َرُس ــا َق َم
ــْم »ِإْن  ــوُل َلکُ ــا َأُق « َو َأَن ــیٍّ ــُت ِبَنِب ــی َلْس ــَهُدوا َأنِّ ــْعَرًة َفاْش َش
َأَخــَذ َهــاُروُن ِمــْن َرْأِســی َشــْعَرًة َفاْشــَهُدوا َأنِّــی َلْســُت ِبِإَمــاٍم.« 

)کافــی، 8، 258(
ــل  ــه مأمــون هــم بســیار قاب ســخن صریــح امــام رضــا)ع( ب
ــه آورد  ــه دارالخاف ــون، حضــرت را ب ــی مأم ــل اســت. وقت تأم
ــلطنت  ــن کاخ و س ــا ای ــون! ب ــود: »مأم ــه او فرم ــرت ب  حض
ــرای مــن درســت کــرده ای  ــه ظاهــر ب ــا ایــن تقربــی کــه ب و ب
فکــر نکــن بــر عــزت مــن در جهــان اســام افــزوده ای! مــن در 
مدینــه بــر َمرکــب خــود ســوار می شــدم و بــر قطعــه کاغــذی 
ــت  ــم اطاع ــرب عال ــرق و غ ــه در ش ــتم ک ــتوری می نوش دس
ــم  ــدم و حش ــچ خ ــدون هی ــن ب ــی م ــن یعن ــد.« ای  می ش
ــدرت  ــه ق ــتم و ب ــا هس ــق دل ه ــران مطل ــتگاهی حکم و دس

ــدارم.  ــازی ن ــو نی ــری ت ظاه
ــی َو  ــِه َنْفِس ــْت ِب َث ــا َحدَّ ــیْ ٌء َم ــَة َلَش ــِه ِإنَّ اْلِخاََف ــَو اللَّ »...َف
ــی َو ِإنَّ  ــى َدابَِّت ــا َعَل ــی ُطُرِقَه ُد ِف ــَردَّ ــِة َأَت ــُت ِباْلَمِدیَن ــْد کُْن َلَق
َأْهَلَهــا َو َغْیَرُهــْم َیْســأَُلونِّی اْلَحَواِئــَج َفأَْقِضیَهــا َلُهــْم َفَیِصیــُروَن 
ــی  ــا زِْدَتِن ــی اْلَْمَصــارِ َو َم ــَذٌة ِف ــی َلَناِف ــی َو ِإنَّ کُُتِب ــاِم لِ کَاْلَْعَم
ِمــْن نِْعَمــٍة ِهــَی َعَلــیَّ ِمــْن َربِّــی َفَقــاَل َلــُه َأِفــی َلــَک.« )عیون 

اخبارالرضــا، 2، 167(

خبر سیاسی 

دادستان کل کشور تاکید کرد:

 برخورد قاطع با فساد 

در بخش های دولتی یا خصوصی
حجت االســام و المســلمین محمدجعفــر منتظــری بــا اشــاره 
بــه شــعار ســال 96 و تامیــن فضــای امن بــرای ســرمایه گذاری 
ــت  ــای حمای ــرد کمیته ه ــه، عملک ــوه قضائی ســالم از ســوی ق
 قضایــی از ســرمایه گذاری ســالم را مثبــت ارزیابــی کــرد 
ــی  ــتان های صنعت ــیده در اس ــای رس ــق گزارش ه ــت: طب و گف
کــه زمینــه اقتصــاد مقاومتــی بیشــتر وجــود داشــته، گام هــای 

خوبــی بــرای تامیــن فضــای امــن برداشــته شــده اســت.
وی برخــورد قاطــع بــا مفاســد را ُبعــد دیگــر حمایــت از 
ــوه  ــا ق ــرد: قطع ــح ک ــت و تصری ــالم دانس ــرمایه گذاری س س
قضائیــه بــا فســاد اقتصــادی، چــه در بخــش خصوصــی و چــه 

ــرد. ــد ک ــع خواه ــورد قاط ــی، برخ دولت
ــه  ــن زمین ــه در ای ــت ک ــردم خواس ــور از م ــتان کل کش دادس
حضــور بیشــتر و فعال تــری داشــته باشــند و هــر جــا فســادی 

ــد. ــی گــزارش دهن ــه دســتگاه قضای ــد، ب را مشــاهده کردن
حجت االســام و المســلمین منتظــری همچنیــن اظهــار کــرد: 
ــف  ــه در دســتگاه های مختل ــران دلســوز ک از مســئوالن و مدی
مشــغول بــه کار هســتند، نیــز انتظــار داریــم هــر جــا ماحظــه 
ــه  ــایی ب ــن گره گش ــه ای ــت ک ــرکار اس ــر س ــی ب ــد مانع کردن
ــه مــا منتقــل  دســت قــوه قضائیــه صــورت خواهــد گرفــت، ب

کننــد. میــزان

ســاالنه  همایــش  در  فضلــی  رحمانــی  عبدالرضــا 
فرماندهــان ناجــا کــه در ســتاد مرکــزی ناجــا برگزار شــد 
بــا اشــاره بــه تــاش دولــت در ســال 95 بــرای اجرایــی 
ــی«  ــاد مقاومت ــل در اقتص ــدام و عم ــعار »اق ــردن ش ک
گفــت: دولــت تمــام تــاش و برنامه ریــزی خــود را 
ــی  ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــردن س ــال ک ــه فع ــوف ب معط
کــرد کــه بــا توجــه بــه دســتاوردهای بــه دســت آمــده، 
می توانیــم ســال 95 را ســالی موفقیت آمیــز در اقتصــاد 

کشــور بنامیــم.
وزیــر کشــور از فعــال شــدن 12 هــزار واحــد نیمه تعطیــل 
و تعطیــل در کشــور خبــر داد و گفــت: تولیــد گنــدم نیــز 

بــه مــرز صــادرات رســیده اســت.
رحمانــی فضلــی ســال 95 را از نظر سیاســی ســالی آرام 
ــات  ــال 94 و 95، 3 انتخاب ــا در س ــت: م ــت و گف دانس
ــم  ــزار کردی ــل برگ ــش کام ــت و آرام ــزرگ را در امنی  ب
ــی  ــز انتخابات ــال نی ــا امس ــم ت ــل داری ــی کام و آمادگ

پرشــور و آرام را برگــزار کنیــم.
ــد  ــاب تاکی ــم انق ــر معظ ــت: رهب ــی گف ــی فضل رحمان
ــزار  ــل برگ ــت کام ــد در امنی ــات بای ــه انتخاب ــد ک کردن
شــود و امنیــت بــرای مــا اصــل و پایــه اســت؛ لــذا مــا 
ــی  ــزاری انتخابات ــرای برگ ــی را ب برنامه ریزی هــای دقیق
ــی  ــر جریان های ــه در براب ــم و قاطعان ــام دادی ــن انج ام
کــه بخواهنــد امنیــت عمومــی را خدشــه دار کننــد 
درخصــوص  مســالمه ای  هیچ گونــه  و  می ایســتیم 

ــت. ــم داش ــی نخواهی ناامن
ــی  ــروی انتظام ــش نی ــت نق ــر اهمی ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه  ــل دبیرخان ــاه قب ــت: از 6 م ــات گف ــت انتخاب در امنی

شــورای عالــی امنیــت ملــی، موضــوع امنیــت انتخابــات 
را بررســی کــرده و امــروز از مرزهــا تــا کــف خیابــان بــه 
ــم  ــد می کنی ــی را رص ــائل امنیت ــتمر مس ــورت مس  ص
ــدت  ــه ش ــی ب ــت مل ــاف امنی ــت خ ــر حرک ــا ه و ب

برخــورد خواهیــم کــرد.
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم برگــزاری انتخابــات در ســامت 
کامــل گفــت: مــا بــه عنــوان مســئوالن نظــام نبایــد بــه 
گونــه ای عمــل کنیــم کــه شــائبه طرفــداری، تمایــل، حب 

ــاد  ــردم ایج ــن م ــی در ذه ــا جریان ــرد ی ــض از ف و بغ
شــود و شــما فرماندهــان نیــروی انتظامــی بایــد بدانیــد 
ــردی  ــای ف ــه گرایش ه ــات ب ــر ذره ای در انتخاب ــه اگ  ک
و جناحــی کشــیده شــوید لطمــه ای غیرقابــل جبــران بــه 

باورهــای مــردم وارد خواهیــد کــرد.
رحمانــی فضلــی اضافــه کــرد: مــا قطعــا حــق داریــم کــه 
ســایق فــردی و گرایش هــای متفــاوت فــردی داشــته 
باشــیم؛ ولــی حــق مــردم باالتــر از ماســت و نمی توانیــم 

ــات، خدشــه ای  اجــازه دهیــم در حــوزه ســامت انتخاب
وارد شــود.

ــر ضــرورت مشــارکت  ــاره ب ــد دوب ــا تاکی ــر کشــور ب وزی
مــردم و اهمیــت آن در انتخابــات خاطرنشــان کــرد: این 
جــزو بــاور ماســت کــه قــدرت ملــی مــا بعــد از عنایــت 
خداونــد وابســته بــه مــردم، حمایــت و اســتقامت 
آن هاســت؛ لــذا بایــد مــردم را بــاور داشــته باشــیم و بــه 
عنــوان نیروهــای حاکمیتــی حــق نداریــم بــا آن هــا بــه 

ــه برخــورد کنیــم. اصطــاح سیاســی و غیرصادقان
وی بــا تاکیــد بــر ســخنان مقــام معظــم رهبــری مبنــی 
بــر لــزوم رعایــت مــّر قانــون در انتخابــات گفــت: حادثــه 
ــادی در  ــارات زی ــه خس ــت ک ــخ اس ــه ای تل 88، تجرب

ــرد. ــه کشــورمان وارد ک ــی ب ــی و بین الملل ــاد مل ابع
رحمانــی فضلــی تصریــح کــرد: تصــور کنیــد اگــر نیــروی 
مقابلــه ای در مقابــل داعــش نبــود، امــروز شــکل 
منطقــه چگونــه می بــود؛ لــذا کســانی کــه بــا نگاه هــای 
ــی  ــود حام ــد خ ــم می کنن ــران را مته ــب کارانه ای کاس
ــا از  ــم ت ــل داری ــی کام ــا آمادگ ــتند. م ــم هس تروریس

ــم. ــاع کنی ــه دف اســتقال کشــورهای منطق
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دوســتان و دشــمنان معترفنــد 
کــه ایــران امن تریــن کشــور منطقــه اســت، اظهــار کــرد: 
ــن امنیــت در شــرایطی اســت کــه تمــام کشــورهای  ای
ــدی  ــای ج ــوب و بحران ه ــی، آش ــار ناامن ــه دچ منطق
امنیتــی هســتند و ایــن آرامــش در کشــورمان بــه 
ــد  ــه ای می گوین ــن منطق ــه مرتجعی ــت ک ــدازه ای اس ان
اگــر ایــران حامــی تروریســت ها نیســت، چــرا انفجــاری 

ــنا ــد. ایس ــور رخ نمی ده ــن کش در ای

وزیر کشور:

امنیت انتخابات برای ما، اصل و بنیان است

فرمانــده  جانشــین  ســامی،  حســین  ســردار 
فرماندهــان  همایــش  پنجمیــن  در  ســپاه،  کل 
ــار  بهداشــت و ســامت ســپاه طــی ســخنانی اظه
ــه مناطــق  ــا ب ــه پ ــی ک ــا زمان داشــت:  پزشــکان م
محــروم می گذارنــد، بســیاری از مردمــی را کــه 
ــد.  ــات می دهن ــد، نج ــان ندارن ــه درم ــی ب دسترس
ــا را از  ــا درده ــد ت ــاش می کنن ــان ها ت ــن انس ای
دوش مــردم بردارنــد و ایــن یکــی از پرافتخارتریــن 

ــت. ــپاه اس ــی س ــروی زمین ــخ نی ــات تاری صفح
وی بــا بیــان اینکــه مــا عــاوه بــر توجــه بــه 
ــه  ــه هم ــد ب ــرات بای ــزات و رزم نف ــی تجهی آمادگ
شــئون پاســداران توجــه کنیــم، اظهــار داشــت: 
ــا  ــه ب ــم ک ــا دشــمنان بزرگــی در مســیرمان داری م
ــیاری  ــا بس ــده ایم و ب ــر ش ــا درگی ــیاری از آن ه بس
ــرای شکســتن اراده آن هــا  ــر هســتیم. ب هــم درگی
و بــه ثمــر نشســتن اراده هــای خــود، نیازمنــد 
ســاختن قدرتــی بــزرگ هســتیم کــه بیــش از 
ــتوار  ــان ها اس ــر اراده انس ــزات، ب ــر تجهی ــه ب  تکی

است.
جانشــین فرمانــده کل ســپاه بــا بیــان اینکــه 
تفــاوت اصلــی میــان مــا و ســایر ارتش هــای 
ــه ُبعــد انســانی اســت، خاطرنشــان  ــا توجــه ب دنی

اولویــت  مهم تریــن  ســپاه،  در  انســان ها  کــرد: 
ســخت ترین  می خواهیــم  مــا  زیــرا  هســتند؛ 
صحنه هــای تاریــخ نبــرد را بــر دوش آن هــا اســتوار 
ــرد  ــدان نب ــادالت می ــد مع ــا می توانن ــم و آن ه کنی
را تغییــر دهنــد و همــه چیــز در انســان ها خاصــه 

می شــود.
ــم  ــعی کنی ــد س ــا بای ــزود: م ــامی اف ــردار س س
تمامــی ویژگی هــای یــک مجاهــد خســتگی ناپذیر 
را در نیروهــای خــود داشــته باشــیم؛ چــه از نظــر 
ســامت جســمانی و چــه از نظــر ســامت روانــی.
ــده کل ســپاه ادامــه داد: ســامتی  جانشــین فرمان
بــدون  نمی شــود؛  حاصــل  خــود  خــودی  بــه 
ورزش نمی تــوان جســم ســالمی داشــت. لــذا 
ــه  ــود برنام ــای خ ــرای یگان ه ــد ب ــان بای فرمانده

ــود  ــر می ش ــند. مگ ــته باش ــم داش ــی منظ ورزش
در میــدان نبــرد بــدون آمادگــی جســمانی بــا ایــن 
انســان های وحشــی جنگیــد. مــا بایــد از ســربازان 
ــیم؛  ــر باش ــری قوی ت ــای تکفی ــی و نیروه آمریکای
زیــرا جســم قــوی کــه عامــل ایمــان قــوی باشــد 

اســت. شکســت ناپذیر 
ســردار ســامی در بخــش دیگــری از ســخنان خود 
ــر دقــت در ســاخت و ســاز پادگان هــا  ــد ب ــا تاکی ب
ــد در ســاخت و ســاز پادگان هــا  ــار داشــت: بای اظه
از ســایق زیبــا اســتفاده شــود تــا هزینــه ای را کــه 
از بیت المــال مــردم بــه ســختی بــه مــا می دهنــد 

درســت خــرج کنیــم. 
جانشــین فرمانــده کل ســپاه در پایــان خاطرنشــان 
محیــط  بهداشــت  بــه  بایــد  فرماندهــان   کــرد: 
بهداشــت روان و ایجــاد فضــای آرامــش در کار و 
 تــاش توجــه و ســعی کننــد در رزمایش هــا، کمترین 

آسـیب به محیـط زیسـت وارد شــود. تسنیم

رئیــس بســیج اســاتید کشــور بــا اشــاره بــه فضــای در 
ــن  ــه مهم تری ــوری و توجــه ب ــات ریاســت جمه آســتانه انتخاب
ضرورت هــا و نیازهــای جامعــه اظهــار داشــت: متاســفانه 
فاصلــه بیــن مدیریــت اجرایــی و مدیریــت کان در نظــام 
جمهــوری اســامی بســیار عمیــق و معنــادار اســت؛ تبییــن این 
ــن  ــت از آن از مهم تری ــرای برون رف ــکار ب ــه راه ــل و ارائ معض

ــت. ــیجی اس ــی و بس ــگان ارزش ــف نخب وظای
دکتــر ســهراب صاحــی بــا اشــاره بــه عمــق نــگاه اســتراتژیک 
مقــام معظــم رهبــری و تأکیــد ایشــان بــر اقتصــاد مقاومتــی 

و تولیــد و اشــتغال تصریــح کــرد: در ایــن شــرایط و بــا عنایــت 
بــه  فرامیــن ولــی امــر مســلمین، ارائــه برنامــه بــرای عملیاتــی 
شــدن اقتصــاد مقاومتــی، بایــد مهم تریــن دغدغــه کاندیداهــا 
ــر  ــه مــردم باشــد کــه در صــورت اجــرای آن، عــاوه ب و مطالب
ــرای  ــتر ب ــردم، بس ــتی م ــادی و معیش ــکات اقتص ــل مش ح
تبدیــل جمهــوری اســامی بــه یــک قــدرت بین المللــی فراهــم 

ــار نظــام ســلطه  ــوان کــرد: در جنــگ تمام عی می شــود. وی عن
بــا انقــاب اســامی، عملیاتــی کــردن راهبــرد اقتصــاد مقاومتی 
و مقابلــه بــا جنــگ نــرم دشــمن، بایــد ماموریــت اصلی بســیج 
ــور  ــه منظ ــت ها ب ــن سلسله نشس ــد و ای ــور باش ــاتید کش اس
رســیدن بــه الگوهــای مؤثــر و جریان ســاز اجرایــی پیش بینــی 
شــده اســت. دکتــر صاحــی ادامــه داد: تبییــن مفاهیــم، مبانی 

ــور  ــب در کش ــان غال ــه گفتم ــی ب ــاد مقاومت ــگ اقتص  و فرهن
ــه طــور گســترده  ــی ب ــان مردم ــوزش کارآفرین ــن آم و همچنی
بایــد در ســال  جــاری در دســتور کار ســازمان بســیج اســاتید 

کشــور قــرار گیــرد. 
 وی بــا بیــان اینکــه تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و بــرکات 
مشــکات  از  بســیاری  حــل  منشــأ  آن  دســتاوردهای  و 
ــالت های  ــی از رس ــرد: یک ــه ک ــت، اضاف ــور اس ــادی کش اقتص
بــزرگ ســازمان بســیج اســاتید و دانشــگاهیان، گفتمان ســازی 
ــراز نظــام اســامی اســت. فــارس ــرای تشــکیل دولــت در ت ب

جانشین فرمانده کل سپاه:

تفاوت اصلی ما با سایر ارتش های دنیا، توجه به بعد انسانی است

رئیس سازمان بسیج اساتید:

عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی، باید مهم ترین دغدغه کاندیداها باشد
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کوتاه از اقتصاد

کیمیای وطن بی گمــان اهمیــت و تأثیــر مالیــات در 
حیــات و چرخــه اقتصــادی کشــور بــر کســی پوشــیده 
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــا ب ــان دنی ــه اقتصاددان ــت و هم نیس
ــت  ــای دول ــن درآمده ــی از مطمئن تری ــای مالیات درآمده
اســت. اگرچــه ایــن تغییــر ســاختار بــه راحتــی امکان پذیــر 
ــا در زمینه هــای  ــاز اســت ت ــان نی ــه ســال ها زم نیســت و ب
ــف اقتصــادی از قبیــل صنعــت، کشــاورزی صــادرات  مختل
غیـرنفتـــی و … بــر مشــکالت موجــود فائــق آییـــم. امروزه 
ــی،  ــده اجتماع ــدف عم ــه ه ــن س ــی در تأمی ــام مالیات نظ

اقتصادی و بودجه ای نقش مهمی دارد. 
در بعــد اجتماعــی مهم تریــن هــدف از وضــع مالیــات 
ــت؛  ــاره درآمدهاس ــع دوب ــی و توزی ــه طبقات ــش فاصل کاه
ــت  ــات، تثبی ــع مالی ــادی وض ــدف اقتص ــه ه ــی ک در حال
بیــن  منابــع  بهینــه  تخصیــص  اقتصــادی،  نوســانات 
فرآینــد  تســریع  بــه  کمــک  و  مختلــف  بخش هــای 
توسعه بخشــی یــا منطقــه ای اســت. عــالوه بــر ایــن هــدف 
بودجــه ای وضــع مالیــات نیــز تأمیــن مالــی بودجــه دولــت 

ــت.  اس
یکــی از انــواع مالیات هــا، مالیــات بــر ارزش افــزوده اســت. 
ــه ای  ــات چندمرحل ــی مالی ــزوده، نوع ــر ارزش اف ــات ب مالی
اســت کــه در مراحــل مختلــف تولیــد و توزیــع بــر اســاس 
درصـــدی از ارزش افـــــزوده کاالهــــــای تــــــولیدشده یا 

ــود.  ــذ می ش ــده اخ ــات ارائه ش خدم
در تبییــن اهــداف مالیــات بــر ارزش افــزوده می تــوان گفــت 
ــت  ــد دولت هاس ــم درآم ــع مه ــات از مناب ــه مالی ــا ک از آنج
در  ثبــات  موجــب  مالیــات  وصــول  تــداوم  و  ثبــات 

برنامه ریــزی دولــت بــرای ارائــه خدمــات مــورد نیــاز کشــور 
در زمینه هــای مختلــف می شــود. از ســوی دیگــر دوره هــای 
کوتاه مــدت وصــول آن تــداوم تأمیــن نقدینگــی خزانــه 
ــه ســایر  دولــت را تامیــن می کنــد. ایــن مالیــات نســبت ب
ــودن  ــوع ب ــل مقط ــه دلی ــت و ب ــر اس ــا منعطف ت مالیات ه
نــرخ ایــن مالیــات، زمــان قطعیــت کوتاهــی داشــته و تأخیر 
ــاند.  ــل می رس ــه حداق ــی را ب ــای مالیات ــول درآمده در وص
ــش ســهم  ــه افزای ــوان ب ــرح می ت ــن ط ــر ای ــداف دیگ از اه
مالیات هــا در بودجــه، جلوگیــری از اخــذ مالیــات دوچنــدان 
ــا حــذف  ــی ب ــه  مالیات ــر مصــرف محصــول، گســترش پای ب
ــد  ــای جدی ــال مالیات ه ــروری و اعم ــای غیرض معافیت ه
ــر جهــت  ــی، تغیی ــل مالحظــه نرخ هــای مالیات کاهــش قاب
ــده  ــای تولیدکنن ــه ج ــده ب ــات از مصرف کنن ــت مالی دریاف
کاهــش انگیــزه فــرار مالیاتــی، شفاف ســازی تدریجــی 
ــش  ــرف و کاه ــوی مص ــالح الگ ــادی، اص ــادالت اقتص مب
میــل بــه مصرف گرایــی و افزایــش تــوان پس انــداز جامعــه 

اشــاره کــرد. 
بــا توجــه بــه تأثیــرات قابــل مالحظــه مالیــات بــر متغیرهای 
اقتصــادی، همــواره اتخــاذ یــک سیاســت مالیاتــی مناســب 
ــالل را  ــرین اخ ــوق کمتـ ــداف ف ــن اه ــر تأمی ــالوه ب ــه ع ک
ــای  ــر ج ــور ب ــادی کش ــعه اقتص ــد توس ــاد و فرآین در اقتص
ــتگذاران  ــش روی سیاس ــائل پی ــن مس ــذارد، از مهم تری گ
ــوان  ــع می ت ــود. در واق ــوب می ش ــی محس ــش مالیات بخ
گفــت سیاســت های مالیاتــی مؤثــر و کارآمــد، یکــی از 
عوامــل مهــم در تحقــق اهــداف مالیاتــی بــوده و نشــانه   ای 
ــادی  ــت های اقتص ــی از سیاس ــی و بخش ــت مل از حاکمی

هــر کشــوری اســت و ایــن نظــام مالیاتــی نویــن می توانــد 
نقــش مؤثــر و مطلوبــی در فرآینــد مدیریــت اقتصــاد کشــور 
ایفــا کنــد و میــزان رضایتمنــدی مــردم و مؤدیــان را افزایــش 

دهــد. 
همچنیــن بــر اســاس تصویــب نماینــدگان مجلــس  بخشــی 
از درآمدهــای مالیاتــی بــه نظــام ســالمت اختصــاص 
ــای  ــش هزینه ه ــب کاه ــر موج ــن ام ــت؛ ای ــده اس داده ش
بیمارســتانی  و  درمانــی  مراکــز  بــه  مــردم  پرداختــی 
 می شــود کــه خــود کمــک شــایانی بــه قشــر متوســط 
ــق  ــه نحــوی موجــب تحق ــد و ب ــه می کن ــد جامع و کم درآم

ــردد.  ــی می گ ــت اجتماع عدال
گفتنــی اســت بــا اجــرای قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده، 
ــر درآمــد و تولیــد  ــوازن بیشــتری بیــن میــزان مالیــات ب ت
ــر  ــن ام ــه ای ــرار شــده ک ــزوده برق ــر ارزش اف ــات ب ــا مالی ب
بــه نفــع تولیدکننــده و مصرف کننــده خواهــد بــود. بــه بــاور 
اغلــب صاحب نظــران اقتصــادی، درآمدزایــی جدیــد بــه 
ــری از  ــت، جلوگی ــای دول ــه هزینه ه ــخگویی ب ــور پاس منظ
ــا  ــد ت ــان تولی ــادالت می ــازی مب ــی و شفاف س ــرار مالیات ف

ــی، از  ــت مالیات ــراری عدال ــه برق ــر از هم ــرف و مهم ت مص
جملــه مهم تریــن مزایــای قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده 
ــادی  ــد اقتص ــر رش ــر ب ــادی تاثی ــران اقتص ــت. تحلیلگ  اس
ــات  ــادی مالی ــار کالن اقتص ــه آث ــرمایه گذاری را از جمل و س
بــر ارزش افــزوده می داننــد و عقیــده دارنــد مهم تریــن آثــار 

خــود ایــن قانــون، تاثیــر بــر کارآیــی و عدالــت اســت. 
ــر ارزش افــزوده  ــع حاصــل از مالیــات ب ــد اگــر مناب بی تردی
ــاز صــرف شــود  ــورد نی ــع م ــور ســرمایه گذاری در مناب در ام
ــه  ــاز خواهــد گشــت و ب ــد کشــور ب ــه چرخــه تولی ــاره ب دوب
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــرای قان ــبب اج ــن س همی
کمــک شــایانی بــه بســط و گســترش ه چــه بیشــتر 
عدالــت مالیاتــی می کنــد و بــه تبــع آن منجــر بــه افزایــش 
درآمدهــای مالیاتــی خواهــد شــد. از ســوی دیگــر می تــوان 
ــرف  ــر مص ــات ب ــزوده، مالی ــر ارزش اف ــات ب ــت مالی گف
ــد  ــد می بای ــرف می کن ــتر مص ــه بیش ــر ک ــس ه ــت؛ پ اس
مالیــات بیشــتری هــم پرداخــت کنــد کــه ایــن امــر نقــش 
ــت  ــت عدال ــرف و در نهای ــوی مص ــالح الگ ــزایی در اص بس

ــی دارد. ــت اجتماع ــادی و عدال ــت اقتص ــی، عدال مالیات

 نقش مالیات بر ارزش افزوده 
در برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی

ســقف پرداخــت خســارت مالــی بــدون کروکــی 
ــی  ــوادث رانندگ ــث در ح ــخص ثال ــای ش بیمه نامه ه
بــه ۷ میلیــون تومــان افزایــش یافــت و بخشــنامه آن 

ــالغ شــد. ــران اب ــه ای ــی بیم ــای اجرای ــه واحده ب
ــا صــدور  مدیریــت بیمه هــای اتومبیــل بیمــه ایــران ب

اجرایــی  واحدهــای  بــه  دســتورکاری 
خــود اعــالم کــرد: بــا عنایــت بــه افزایش 
نــرخ دیــه در ســال ۱۳۹۶ و ابــالغ ارقــام 
تعهــدات جدیــد خســارت بدنــی و مالــی 
بیمــه شــخص ثالــث از ســوی بیمــه 
پرداخــت خســارت  ســقف  مرکــزی، 
بیمه نامه هــای  بــدون کروکــی  مالــی 

شــخص ثالــث منــوط بــه تحقــق شــرایط منــدرج در 
ــود. ــالم می ش ــال اع ــون ری ــون، ۷۰ میلی قان

ایــران در  ایــن گــزارش، بیمــه مرکــزی  بنــا بــر 
ــور  ــه کش ــرکت های بیم ــی ش ــود، تمام ــنامه خ بخش
ــه  ــن ۱۳۹۶ بیمه نام ــدای فروردی ــرد از ابت ــف ک را موظ

ــون  ــی ۲۸۰ میلی ــدات بدن ــا تعه ــث را ب ــخص ثال ش
ــدات  ــرام( و تعه ــای ح ــه ماه ه ــادل دی ــان )مع توم
ــان و بیمــه حــوادث  ــون توم ــی دســت کم ۷ میلی مال
ــون  ــت کم ۲۱۰ میلی ــی دس ــدات بدن ــا تعه ــده را ب رانن

ــد. ــادر کنن ــان ص توم
ــه  ــا توج ــنامه ب ــن بخش ــاس ای ــر اس ب
اجبــاری  بیمــه  قانــون  در  اینکــه  بــه 
ــث  ــخص ثال ــه ش ــده ب ــارات واردش خس
ــه  ــر حــوادث ناشــی از وســایل نقلی در اث
مصــوب ۱۳۹۵، جبــران کســری پوشــش 
بخــش  در  ثالــث  شــخص  بیمه نامــه 
ــش  ــی از افزای ــه ناش ــی ک ــدات بدن تعه
ــر عهــده صنــدوق تأمیــن  ــه باشــد، ب ــغ ریالــی دی مبل
خســارات  بدنــی قــرار گرفتــه، لــذا اخــذ الحاقیــه 
افزایــش تعهــدات بدنــی بیمــه شــخص ثالــث بــرای 
ــال ۱۳۹۵  ــدای س ــادره از ابت ــای ص ــه بیمه نامه ه کلی

ــنا ــت. ایس ــی اس منتف

دو خــط سریع الســیر ریلــی بــا مشــارکت چینی هــا در ایــران 
ســاخته خواهــد شــد. ایــن پــروژه شــامل قطــار سریع الســیر 
ــرای  ــه ب ــت ک ــهد اس ــه مش ــران ب ــان و ته ــه اصفه ــران ب ته
روزهــای  در  بــا چینی هــا  قــرارداد  ایــن  نهایــی شــدن 
ــن ســفر  ــه چی ــران ب ــی از ســوی ای ــی امســال، هیئت ابتدای

کــرد و رونــد مذاکــرات آن هــا در ایــن زمینــه 
رضایت بخــش بــود. 

ــران در  ــی تجــاری ای چیــن کــه شــریک اصل
ــس  ــود، پ ــوب می ش ــر محس ــال های اخی س
از لغــو تحریم هــا نیــز بــرای ورود بیشــتر 
بــه بــازار کشــور، هیئت هــای مختلفــی را 
بــه ایــران فرســتاده و در ســال جدیــد نیــز از 

جملــه کشــورهای پیشــرو در مذاکــرات اقتصــادی بــا فعــاالن 
بخــش خصوصــی بــوده؛ بــه گونــه ای کــه روز گذشــته هیئتــی 
از ســوی فدراســیون اقتصــاد صنعتــی چیــن در پارلمــان 
ــدود 4۰۰  ــا ح ــه و ب ــور یافت ــران حض ــی ای ــش خصوص بخ
ــن  ــد. همچنی ــره پرداختن ــه مذاک ــع ب ــان صنای ــر از صاحب نف

تفاهم نامــه توســعه همــکاری بیــن فدراســیون اقتصــاد 
ــت  ــن در جه ــران و چی ــترک ای ــاق مش ــن و ات ــی چی صنعت
افزایــش مناســبات اقتصــادی بیــن دو کشــور بــه امضا رســید 
ــن  ــد. ای ــرات رودررو پرداختن ــه مذاک ــادی ب ــاالن اقتص و فع
هیئــت، دو هــدف را بــرای حضــور در ایــران دنبــال می کنــد: 
نخســت اینکــه بتواننــد بــا صنعتگــران ایرانــی 
ارتبــاط برقــرار کننــد و دوم اینکــه بتواننــد 
زمینه هــای ســرمایه گذاری را فراهــم کننــد. 
ــه نظــر می رســد اهــداف دو کشــور  بنابرایــن ب

ــوده اســت.  ــا یکدیگــر ب همســو ب
اســدهللا عســکراوالدی، رئیــس اتــاق مشــترک 
ــار  ــت: چه ــه گف ــن رابط ــن، در ای ــران و چی ای
ــران پیشــنهاد  ــا در ای ــرای ســرمایه گذاری چینی ه ــروژه را ب پ
داده ایــم و قــرار اســت تــا پایــان اقامــت ایــن گــروه در کشــور 
ــن  ــرد. ای ــورت گی ــا ص ــن پروژه ه ــی های الزم روی ای بررس
ــازی و  ــادن، ماشین س ــازی، مع ــه جاده س ــا در زمین پروژه ه

خودروســازی اســت. ایمنــا

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اقتصاد

ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــاون اداره تع ــر تع مدی
اســتان اصفهــان، در همایــش تعاونی هــای مســکن 
مهــر اســتان اصفهــان مطــرح کــرد: پــروژه مســکن 
ــی  ــزار و ۹۹4 متقاض ــا ۳۲ ه ــال ۸۶ ب ــر در س مه
ــی در  ــب ۳۰۰ شــرکت تعاون واجــد شــرایط ودر قال

اصفهــان کلیــد خــورد. 
ــات  ــه اقدام ــر کلی ــروری ب ــا م ــاز ب ــا تیغ س علیرض
ســاخت  تــا  زمیــن  تخصیــص  از  انجام شــده 
ــزود: در حــال حاضــر  ــر اف ــای مســکن مه واحده
۳۲ هــزار و ۱۲۰ واحــد مســکن مهــر بــه متقاضیــان 
تحویــل داده شــده کــه ایــن رقــم معــادل ۹۵ 
 درصــد از کل پروژه هــای مســکن مهــر اســتان 

است. 
از  باقی مانــده  درصــد   ۵ درخصــوص  تیغ ســاز 
ــرکت های  ــران ش ــح داد: مدی ــا توضی ــن پروژه ه ای
ــرژی  ــی ان ــتگاه های دولت ــران دس ــی و مدی تعاون
و زمــان زیــادی را صــرف حــل مســائل ایــن 
 واحدهــا و بــه اتمــام رســاندن کل پــروژه در اســتان 

کرده اند. 
پروژه هــای  پراکندگــی  درخصــوص  تیغ ســاز 
مســکن مهــر گفــت: ایــن پروژه هــا در کلیــه 
ــه اجــرا درآمــده و از مجموعه هــای  شهرســتان ها ب
تــا ۸ هــزار  تــا مجموعه هــای ۷  ۱۲۰ واحــدی 
ــت  ــان اس ــهر اصفه ــه ش ــوط ب ــه مرب ــدی را ک واح

می شــود.  شــامل 
تیغ ســاز درخصــوص قیمــت تمام شــده واحدهــای 
ــده  ــت تمام ش ــت: قیم ــتان گف ــر اس ــکن مه مس
بــرای واحدهــای مســکن مهــر اســتان بــه صرفه تــر 

ــوده اســت.  از ســایر پروژه هــای ســاختمانی ب
ــی  ــر دولت ــکن مه ــروژه مس ــه پ ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــی مردم ــرکت های تعاون ــب ش ــوده و در قال نب
ــل  ــا تعدی ــش ی ــوص افزای ــزود: درخص ــت، اف اس
ــا مراجــع  قیمت هــای تمام شــده مســکن مهــر تنه

ــد.  ــر کنن ــار نظ ــد اظه ــی می توانن قضای
ــره  ــق هیئت مدی ــزود: تواف ــئول اف ــام مس ــن مق ای
شــرکت های تعاونــی بــا پیمانــکاران در قیمــت 
ــرای پـــروژه ها روش بهتــر و ســریع تری  تمام شــده ب

ــرای طــی کــردن ســایر مراحــل اســت. ب
ــام  ــه اتم ــای ب ــه پروژه ه ــان اینک ــا بی ــاز ب  تیغ س
ــزود:  ــد، اف ــادی دارن ــکالت زی ــوز مش ــیده هن رس
ــردن  ــرح ک ــش، مط ــن همای ــزاری ای ــدف از برگ ه
مســائل عمومــی مدیــران شــرکت های تعاونــی 
ــات  ــرای اقدام ــا ب ــی آن ه ــر و راهنمای ــکن مه مس

ــت.  ــر اس ــت و مؤث درس
وی تأکیــد کــرد: مدیــران شــرکت های تعاونــی الزم 
ــتای  ــق در راس ــات دقی ــام اقدام ــرای انج ــت ب اس
حــل مشــکالت پروژه هــا و متقاضیــان بــا ســرعت 

عمــل و دقــت بیشــتری اقــدام کننــد.

رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر بــه تشــریح بعضــی دالیــل 
نوســات اخیــر قیمــت طــال و ســکه در بــازار داخلــی پرداخــت 
ــده  ــته ش ــکه شکس ــت س ــاب قیم ــه حب ــرد ک ــوان ک  و عن

و بازار سکه به تعادل رسیده است. 
ــال و  ــازار ط ــا در ب ــرد: قیمت ه ــار ک ــتی آرای اظه ــد کش محم
ســکه در هفته هــای اخیــر رشــد جالــب توجهــی پیــدا کــرد 
ــد افزایــش  ــر، ایــن رون ــی بعــد از آن در یــک هفتــه اخی ول
قیمــت متوقــف شــد و اکنــون عوامــل تاثیرگــذاری کــه باعــث 

افزایــش قیمــت ســکه شــده بــود، ثابــت مانــده اســت. 
وی ادامــه داد: در هفته هــای اخیــر بعضــی مســائل سیاســی 
و تنش هــای خاورمیانــه در وضعیــت بــازار طــال تاثیــر 
ــل  ــه دلی ــته ب ــه گذش ــی هفت ــای پایان ــتند و در روزه گذاش
بهتــر شــدن شــرایط اقتصــادی و کاهــش تقاضــا بــرای 

ــرد؛  ــدا ک ــی پی ــد نزول ــا رون ــکه، قیمت ه ــال و س ــد ط خری
ــی  ــا کاهــش ۱۰ هــزار تومان ــه قیمــت ســکه ب ــه طــوری ک ب
ــون  ــک میلی ــه قیمــت ی ــه ب ــراه شــد.  قیمــت ســکه ک هم
ــه یــک  ــود، در حــال حاضــر ب و ۲۲۸ هــزار تومــان رســیده ب
میلیــون و ۲۱۸ هــزار تومــان کاهــش پیــدا کــرده و در روزهای 
ــت شــده اســت.  ــادی ثاب ــا حــدود زی ــن قیمــت ت ــر ای اخی
ــال  ــکه و ط ــت س ــش قیم ــل افزای ــاره دالی ــتی آرای درب  کش
در هفته هــای اخیــر گفــت: افزایــش قیمــت ســکه و طــال در 
ــر بعضــی عوامــل  ــر از یــک ســو تحــت تاثی هفته هــای اخی
ــر  ــوی دیگ ــوده و از س ــا ب ــش تقاض ــه افزای ــی از جمل داخل
افزایــش قیمــت طــالی جهانــی تاثیرگــذار بــوده اســت؛ امــا 
ــا،  ــدن قیمت ه ــت ش ــد و ثاب ــن رون ــردن ای ــش ک ــا فروک ب
تقاضــا کاهــش پیــدا کــرد و در بــازار داخلــی نیــز تــا حــدود 

زیــادی ثابــت شــد. وی پیش بینــی کــرد کــه در دو روز آینــده 
ــد کاهشــی قیمــت طــال و ســکه ادامــه خواهــد داشــت  رون
ــادی  ــاخص های اقتص ــالم ش ــر اع ــد منتظ ــس از آن بای و پ
ــخص  ــا مش ــت قیمت ه ــا وضعی ــیم ت ــه باش ــر هفت در اواخ

ــن شــود. اقتصادآنالی

اپراتــور اول تلفــن همــراه، تعرفــه ترافیــک داخلــی 
را ۵۰ درصــد کاهــش داد. 

شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران اعــالم کــرد در 
راســتای اجــرای سیاســت ها و اهــداف شــبکه 
ملــی اطالعــات و بــا هــدف رونــق محتــوای فاخــر 
ایرانــی و توســعه کســب و کارهــای بومــی، تعرفــه 
اینترنــت همــراه مشــترکان خــود را در ســایت های 
ــزان ۵۰ درصــد کاهــش  ــه می ــی ب ــه داخل پرمراجع
داده اســت. ایــن کاهــش تعرفــه کــه شــامل 
اینترنــت  آزاد«  »تعرفــه  درصــدی   ۵۰ کاهــش 
همــراه مشــترکان در ۲۱۰ ســایت پرمراجعــه ایرانــی 
ــررات و  ــم مق ــازمان تنظی ــالم س ــاس اع ــر اس )ب
ارتباطــات رادیویــی( می شــود، از روز ۲۹ فروردیــن 

ــراه اول  ــترکان هم ــت. مش ــده اس ــی ش ۹۶ اجرای
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر در ایــن خصــوص 
IP ســایت ها می تواننــد  و مشــاهده اســامی و 
 www.mci.ir ــانی ــه نش ــراه اول ب ــال هم ــه پرت ب

ــگاران ــگاه خبرن ــد. باش ــه کنن مراجع

مدیر تعاون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان خبر داد:

تحویل 95 درصد پروژه های مسکن مهر اصفهان به مردم

حباب قیمت سکه شکست تعرفه ترافیک داخلی سایت های پرمراجعه ایرانی، نیم بها شد

حتما بخوانید!
3حباب قیمت سکه شکست یکشنبه   03  اردیبهشت ماه  1396

ـــمـــاره 411 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

محصوالت کشاورزی کشور آلوده است
معــاون محیــط زیســت انســانی 
ســـازمان حفاظـــت محیـــط 
ــی  ــر آلودگ ــد ب ــا تأکی زیســت ب
بــه  ایــران گفــت:  در  خــاک 
دلیــل مصــرف بی رویــه ســموم 
ــاورزی  ــوالت کش ــود، محص و ک
ــوده  ــورمان آل ــدشده کشـ تولیـ

است. 
ســعید متصــدی بــا بیــان اینکــه آب، خــاک، منابــع طبیعــی 
ــظ شــود  ــی حف ــا مشــارکت عموم ــد ب ــات وحــش بای و حی
گفــت: یکــی از مســائلی کــه در ســال های گذشــته از چشــم 

ــده، مســئله خــاک اســت.  مــا مغفــول مان
متصــدی افــزود: مــا همیشــه بــه دنبــال هــوای پــاک 
هســتیم و توجهــی بــه آلودگــی و فرســایش خــاک نداریــم. 
معــاون انســانی ســازمان حفاظــت محیط زیســت فرســایش 
خــاک در ایــران را بیــش از ۱۶ میلیــون تــن در ســال عنــوان 
کــرد و اظهــار داشــت: متوســط جهانــی فرســایش خــاک در 

ــن اســت.  جهــان، حــدود ۷ ـ ۸ میلیــون ت
ــه  ــا ب ــن آب ه ــن و پاک تری ــر بهتری ــی اگ ــه وی حت ــه گفت ب
ــاک  ــی خ ــل آلودگ ــه دلی ــد، ب ــاورزی برس ــای کش زمین ه

ــت.  ــوده اس ــا آل ــی م ــوالت مصرف محص
درخصــوص   ۱۳4۶ ســال  از  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــده  ــن ش ــون تدوی ــی، قان ــواد غذای ــموم در م ــده س باقی مان
ــود  ــموم و ک ــش س ــش و کاه ــمت پای ــه س ــد ب ــت:  بای گف
برویــم؛ امــا متأســفانه در حــال حاضــر بــرای مصــرف ســموم 

یارانــه تعلــق می گیــرد. فــارس

 همکاری دوجانبه 

دانشگاه صنعتی اصفهان و هواشناسی

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اقتصاد

 مدیــر کل هواشناســی اســتان اصفهــان در جلســه هم اندیشــی 
صنعتــی  دانشــگاه  دریایــی  پژوهشــکده  و  هواشناســی 
اصفهــان گفــت: هواشناســی اصفهــان بــه عنــوان اولیــن اداره 
ــان  ــوان کارشناس ــر ت ــه ب ــا تکی ــور، ب ــی در کش  کل هواشناس
و تجهیــزات خــود توانســته بــه ســامانه هشــدار ســریع دســت 
ــن  ــدازی ای ــا راه ان ــه ب ــان اینک ــا بی ــدی ب ــد بیجن ــد. مجی یاب
ــه  ــود در زمین ــد ب ــادر خواه ــان ق ــی اصفه ــامانه هواشناس س
جمــع آوری، انتقــال دیتاهــا، آنالیــز و پیش بینــی پروژه هــای 
ــته  ــارکت داش ــکاری و مش ــان هم ــی اصفه ــگاه صنعت دانش
باشــد، افــزود: اکنــون دولــت بــه هواشناســی کاربــردی روی 
ــور  ــه ط ــی ب ــروز هواشناس ــه ام ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب آورده اس
داوطلبانــه در تمــام بخش هــای مختلــف اجتماعــی از جملــه 
کشــاورزی، آلودگــی، گردشــگری، عمــران و ترابــری در قالــب 
توســعه هواشناســی کاربــردی )تهــک( فعالیــت کــرده اســت.
ــار  ــی انتظ ــئوالن از هواشناس ــال مس ــه قب ــان اینک ــا بی  وی ب
امــروز  و  داشــتند  را  توصیه هــا  و  پیش بینی هــا  صــدور 
ایــن اطالعــات و هشــدارها  انتقــال ســریع  درخواســت 
بــه کاربــران نهایــی را دارنــد، ادامــه داد: هواشناســی بــا 
ــال،  ــه پرت ــال داده از جمل ــوی انتق ــاخت های ق ــود زیرس وج
اپلیکیشــن و ســامانه هشــدار ســریع و شــبکه های اجتماعی، 
ــت.  ــرده اس ــت ک ــش فعالی ــن بخ ــوی در ای ــورت ق ــه ص ب

ــگاه  ــی دانش ــر دریای ــکده زی ــس پژوهش ــی، رئی ــر زمان دکت
ــا  ــی از فعالیت ه ــه بخش ــن ارائ ــز ضم ــان، نی ــی اصفه صنعت
و پروژه هــای ایــن پژوهشــکده در ســطح کشــور گفــت: 
تأســیس ۹ ایســتگاه هواشناســی، ۱۱ گویــه هواشناســی بــا ۱۱ 
مــادر استیشــن انتقــال داده و ۵ مرکــز موج ســنجی در بنــادر 
مختلــف کشــور از جملــه پروژه هــای مشــترک بیــن ســازمان 
هواشناســی و دانشــگاه ها بــوده کــه  پژوهشــکده زیردریایــی 
دانشــگاه صنعتــی آمادگــی دارد ایــن روابــط را تقویــت کنــد.

معاون انجمن کشاورزی آلمان:

 حضور در نمایشگاه اصفهان 

برای شرکت های آلمانی رضایت بخش بود
ــت  ــی صنع ــن نمایشــگاه بین الملل پانزدهمی کیمیای وطن
دام، طیــور، دامپزشــکی، ژنتیــک و اصــالح نــژاد دام اصفهــان در 
ــن  ــه ای ــان داد ک ــود پای ــه کار خ ــت ماه ب ــی اول اردیبهش حال
مطــرح  مشــارکت کننده   ۱4۲ حضــور  کنــار  در   نمایشــگاه 
ــدگان محصــول، دســتگاه ها  ــان تولیدکنن ــی از می ــد داخل و برن
ادوات، صادرکننــدگان و واردکننــدگان، ارائه دهنــدگان خدمــات و 
ــون کشــور آلمــان و حضــور  ــان پاوی ــار میزب ــرای اولیــن ب ...، ب
ــاورزی  ــن کش ــی انجم ــا هماهنگ ــی ب ــرکت آلمان ــن ش چندی
 )DLG( بــود. معــاون انجمن کشــاورزی آلمــان )DLG( آلمــان
ــی از  ــان، یک ــت: اصفه ــگاه گف ــن نمایش ــور در ای ــس از حض پ
شــهرهای مطــرح در بحــث دام و طیــور اســت و از آنچــه تصــور 

داشتیم بسیار بهتر و دارای جایگاه بیشتری است. 
دکتــر الرس هــوف بــا بیــان اینکــه نمایشــگاه موجــب افزایــش 
تعامــالت خواهــد بــود و مــا را بــا ایــن صنعــت در منطقه بیشــتر 
ــاالی شــهر  ــه دلیــل ســطح ب ــار داشــت: ب ــد، اظه آشــنا می کن
اصفهــان در بحــث دام و طیــور در منطقــه، بــرای همکاری هــای 

بیشــتر در زمینــه ایــن صنعــت در اصفهــان حضــور داریــم. 
ــه در حاشــیه نمایشــگاه  ــی ک ــه داد: واحدهــای صنعت وی ادام
بازدیــد کردیــم و همچنیــن متخصصانــی کــه در ایــن نمایشــگاه 
بــا آن هــا آشــنا شــدیم، مــا را بــرای همکاری هــای آینــده بســیار 
امیــدوار کــرد. مــا تصــور می کردیــم کــه ایــران کشــور خشــکی 
اســت؛ امــا اینجــا سرســبزی های فراوانــی دیدیــم و درمجمــوع، 
ــی  ــرکت های آلمان ــرای ش ــان ب ــور اصفه ــگاه دام و طی نمایش

ــود. ــش ب رضایت بخ

کاهش چشمگیر نرخ مرغ در بازار
ــه  ــده و ماهــی از کاهــش قیمــت مــرغ ب ــه پرن رئیــس اتحادی
۶۷۵۰ تومــان خبــر داد. مهــدی یوســف خانی گفــت: قیمــت هــر 
کیلوگــرم مــرغ آمــاده طبــخ فــروش درب کشــتارگاه ۶۰۰۰ تومان، 
ــی  ــان و خرده فروش ــی ۶۱۵۰ توم ــای صنف ــل درب واحده تحوی
ــت  ــف خانی قیم ــت. یوس ــان اس ــی ۶۷۵۰ توم ــای صنف واحده
ــان اعــالم کــرد و  ــا کمــر را ۵۷۵۰ توم هــر کیلوگــرم ران مــرغ ب
گفــت: همچنیــن قیمــت هــر کیلوگــرم ران مــرغ بی کمــر ۶۷۵۰ 
تومــان، ســینه بــدون کتــف ۱۲۵۰۰ تومــان، ســینه بــا کتــف ۱۱۵۰۰ 

تومــان و فیلــه مــرغ ۱۵۰۰۰ تومــان اســت. مهــر

روند رضایت بخش مذاکرات پروژه قطار سریع السیر اصفهان - تهرانسقف پرداخت خسارت بدون کروکی، ۷ میلیون تومان شد

ــم از  ــه بخواهی ــده و هرچ ــاد ش ــت زی ــی اینترن قطع
ــه  ــا 8 دقیق ــم، 6 ت ــی کنی ــام قطع ــق 2020 اع طری
پشــت خــط تلفــن ســخنگو هســتیم؛ آیــا ایــن از بیــن 
ــران  ــت؟ مدی ــاس نیس ــردم و حق الن ــت م ــردن وق ب

ــد. ــری بکنن ــرات فک مخاب

ــدر  ــا چق ــه اتوبوس ه ــات بدن ــرانی از تبلیغ ــد اتوبوس درآم
ــد؟ چــرا  ــن می کن ــدر از هزینه هــای آن را تأمی اســت و چق
هــر ســال بــر کرایه هــا بــا ایــن درآمــد افــزوده می شــود؟

بــا ســام، برچســب های لولــه بازکنــی واقعــًا آدم را 
کافــه می کنــد. بعــد از کلــی زحمــت و تمیــز کــردن درب 
منــزل بــاز می بینــی چنــد روز نشــده، پــر از برچســب های 
ــره  ــدن چه ــا مان ــرای زیب ــی می شــود. مســئوالن ب تبلیغات

محــات فکــری بکننــد. ممنــون

ــا و  ــده و وعیده ــع وع ــت و موق ــات اس ــای انتخاب روزه
هزینه هــای هنگفــت تبلیغاتــی؛ هزینه هــای هنگفتــی کــه 
بــرای تبلیغــات اســراف می شــود و پاکاردهایــی کــه چهــره 
ــار؛ چــرا کســی نیســت کــه  ــه کن ــد ب شــهر را زشــت می کن
بــه وعده هــای توخالــی مســئوالن بعــد از رأی آوردن و 

ــد؟ ــت، رســیدگی و نظــارت کن فعالی

ــور  ــکات کش ــادی از مش ــش زی ــه بخ ــت ک ــت اس درس
ــا  ــود م ــه خ ــی ب ــا بخش ــت، ام ــئوالن اس ــه مس متوج
ــود  ــود. نب ــل می ش ــت ح ــی دق ــا کم ــه ب ــردد ک برمی گ
فرهنــگ رانندگــی، یکــی از ایــن مشــکات اســت. لطفــا در 
ــوق بی جــا،  ــزدن ب ــه بیشــتر مراقــب باشــیم. ن ایــن زمین
ــاده، حرکــت در بیــن خطــوط،  ــران پی رعایــت حقــوق عاب

ــان و... . ــه خیاب ــی ب ــن رانندگ ــه در حی ــن زبال نریخت

هر یکشنبه با شما هستیم

3000573433

0911....6991

یکشنبه هر هفته
در #هموطن_سالم

با شما هستیم

0914....668

مهران محمدی

0913....736

0913....285

#هموطن_سالم

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت زیارتی شجره گشت )سهامی خاص(

 نمونه آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

در شرکتهای سهامی خاص

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت مذکور و یا نمایندگان قانونی آنها با رعایت مفاد اساسنامه شرکت، دعوت می گردد در 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که از ساعت ۱۹ روز جمعه مورخه ۹۶/۱/۲۵ در محل شرکت به آدرس اصفهان - خ 

جی - جنب قرض الحسنه کشاورزان جی برگزار می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:
۱-گزارش عملکرد شرکت در سال ۹۵          ۲- بررسی و تصویب تراز مالی سال ۹۵      ۳- انتخاب هیئت مدیره و بازرسین  

4- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت               ۵- سایر مواردی که در صالحیت مجمع مذکور است.

آگهی دعوت سهامداران شرکت شجره گشت سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۵۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۵۹4۵ جهت تشکیل مجمع 

عمومی عادی. بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی )عادی سالیانه( یا )عادی بطور فوق العاده(که در 

ــ ، کد پستی ۵۵4۸۱-۸۱۵۹۱، تلفن ۳۵۲۱۵۵۹4  ساعت ۱۷ مورخ ۹۶/۱/۲۵ در آدرس شرکت خیابان جی، جنب قرض الحسنه کشاورزان، کوچهـ 

تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانید.

دستور جلسه:
۱- انتخاب اعضای هیات مدیره                        ۲- انتخاب بازرسین                           ۳- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار 

4- تصویب تراز و حساب سود و زیان ساالنه و تعیین پاداش هیات مدیره و بازرسین        ۵- تغییر موضوع فعالیت شرکت )ماده ۳ اساسنامه(
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حتما بخوانید!
برگزاری همایش ملی شناخت ...

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

ــی  ــای فصل ــار آلرژی ه ــراد دچ ــیاری از اف ــروزه بس ام
ــه  ــت ک ــی اس ــی از فصل های ــار، یک ــل به ــتند. فص هس
ــرای بســیاری از  ــراوان ب ــاه ف ــل وجــود گل و گی ــه دلی ب
ــه  ــی وجــود دارد ک ــا راه های ــده اســت؛ ام ــراد آزار دهن اف
ــادی  ــد زی ــا ح ــرژی را ت ــا آل ــک آن ه ــه کم ــوان ب می ت
کاهــش داد. بهــار، فصــل آغــاز رویــش و تازگــی، بــرای 
برخــی  زمــان شــروع حساســیت های آزاردهنــده فصلــی 
اســت و بــه دنبــال آن، مبتالیــان بــه آلرژی هــای فصلــی 
ــرای  ــی ب ــال راه ــه دنب ــا ب ــا و داروخانه ه در کلینیک ه
تســکین عطســه  ســرفه و رفــع خــارش چشــم ها 

هســتند.
    حساسیت های فصلی

دکتــر محمــد ســبحانی، متخصــص گــوش، حلــق و 
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــای وط ــا کیمی ــو ب ــی، در گفت وگ بین
حساســیت های فصلــی گفــت: بــا پراکنــده شــدن 
گرده هــای گیاهــان در هــوا، احتمــال تنفــس آن هــا 

ــن  ــود دارد. ورود ای ــات وج ــان و حیوان ــیله انس ــه وس ب
ــورت  ــه ص ــه ب ــردی ک ــی ف ــتم تنفس ــه سیس ــا ب گرده ه
ژنتیکــی بــه ایــن مــواد حســاس باشــد می توانــد عامــل 

ــود. ــدن ش ــده در ب ــالالت عم ــی از اخت گروه
دکتــر ســبحانی ادامــه داد: افــرادی کــه دچــار آلرژی های 
فصلــی هســتند، زمینــه ارثــی آلــرژی را دارنــد و در یــک 
ــز  ــا پایی ــتان ی ــار، تابس ــد به ــه می توان ــاص ک ــل خ فص
باشــد وقتــی در معــرض عوامــل آلــرژی زای محیطــی کــه 
ــد،  ــرار می گیرن ــب گــرده گیاهــان هســتند، ق این هــا اغل
ــه  ــر ب ــه منج ــد ک ــاق می افت ــان اتف ــی در بدنش واکنش

ــود. ــدن می ش ــانه هایی در ب ــاد نش ایج
    نشانه های آلرژی فصلی

ــد  ــرژی بای ــان آل ــش از درم ــه پی ــر آنک ــد ب ــا تأکی وی ب
مطمئــن شــد کــه نشــانه های موجــود مربــوط بــه آلــرژی 
 فصلــی اســت، گفــت: عطســه، آبریــزش بینــی، ســوزش 
ــی  ــم ها و بعض ــک از چش ــزش اش ــو، ری ــارش گل و خ
ــد ســردرد از نشــانه های  نشــانه های ســرماخوردگی مانن
آلــرژی فصلــی اســت. حمله هــای آلــرژی می توانــد 

و ســینوس ها  گــوش  در  التهــاب  بــروز  بــه  منجــر 
شــود. در صورتــی کــه چنیــن نشــانه هایی هــر ســال در 
ــه  ــی ب ــد و پــس از مدت ــروز کن ــان مشــخص ب ــک زم ی
ــرژی  ــه آل ــرد ب ــی شــود، ف ــی منته ســرماخوردگی عفون

ــت. ــی مبتالس فصل
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــق و بین ــوش، حل ــص گ ــن متخص ای
غذاهــای سرشــار از چربی هــای اشباع شــده بــا تضعیــف 
سیســتم ایمنــی بــدن، آلــرژی فصلــی را تشــدید می کند 
کــه ایــن نــوع حساســیت بــه درجــات متفاوتــی در افــراد 
ــارش  ــه و خ ــی، عطس ــزش بین ــرفه، آبری ــه س ــر ب منج

ــود. ــت می ش پوس
    درمان آلرژی در فصل بهار

ســبحانی در رابطــه بــا درمــان آلــرژی در فصــل بهــار اظهار 
ــگیری  ــی، پیش ــرژی فصل ــان آل ــل اول درم ــرد: مراح ک
اســت کــه بیمــار بایــد از مــوادی کــه احســاس می کنــد 

بــه آن هــا حساســیت دارد، دوری کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بعضــی از غذاهــا ماننــد کنســروها کــه 
ــرژی  ــا آل ــث حساســیت ی ــد، باع ــده دارن ــواد نگهدارن م
 می شــوند، افــزود: معمــوال گــرده گل و گیــاه، عطــر 
ــواد  ــی و ... از م ــواد آرایش ــوینده، م ــواد ش ــن، م و ادکل
حساســیت زا هســتند و در صورتــی کــه آلــرژی بیمــار بــا 
پرهیــز از ایــن مــوارد بهتــر نشــد، بایــد دارودرمانی هــای 

خــود را زیــر نظــر یــک پزشــک آغــاز کنــد.
 ایــن متخصــص و جــراح گــوش، حلــق و بینــی ادامــه 
داد: زمانــی کــه هیچ کــدام از ایــن درمان هــا پاســخ 
نمی دهــد، می تــوان بیمــار را حساســیت زدایی کــرد و 

در کلینیک هــای آســم و آلــرژی تســت های مخصــوص 
انجــام شــود کــه بیمــار در طــول چنــد ســال نســبت بــه 

مــوارد حســاس، حساســیت زدا شــود.
    دوری از عوامل حساسیت زا

دکتــر ســبحانی تأکیــد کــرد: حساســیت زدایی، قــدم اول 
ــاران  ــه بیم ــم ک ــه می کنی ــرژی نیســت. توصی ــان آل درم
مبتــال بــه آلــرژی پیــش از هــر درمانــی از مــوادی کــه بــه 

آن هــا حساســیت دارنــد، دوری کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه بهتــر اســت افــراد از مواجهــه شــدن 
بــا عوامــل حساســیت زا دوری کننــد، خاطــر نشــان کــرد: 
مصــرف نکــردن مــواد غذایــی آلــرژی زا در طــول مــدت 
ــرف  ــی و مص ــب بین ــوی مرت ــرژی، شست وش ــاد آل ایج
ــر پزشــک  ــا نظ ــی از آنتی هیســتامین های موجــود ب یک

از مــوارد مهمــی اســت کــه بایــد رعایــت شــود.

دکترمحمد سبحانی، متخصص و جراح گوش، حلق و بینی، در گفت وگو با کیمیای وطن:

 مرحله اول درمان آلرژی فصلی 
پیشگیری است

رئیس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان:

مبّلغین، باید نوآور و خالق باشند

F.Jalali@eskimia.ir
فاطیما جاللیکیمیای وطن

رئیــس دفتــر تبلیغات اســالمی 
توســــعه  اصفهـــــان گفــت: 
فرهنــگ دینــی جــزو اولیــن 
اســت  مأموریت هــای طــالب 
و ســایر فعالیت هــا از جملــه 
ــغ  ــتوانه تبلی ــا پش ــه ی ــی، زمین ــای پژوهش ــس و کاره تدری
ــت:  ــی گف ــد قطب ــلمین محم ــالم و المس ــت. حجت االس اس
در امــور تبلیغــی، بایــد در کنــار زمینه ســازی، پشــتیبانی، 
ــود و  ــکا ش ــغ ات ــای مبّل ــه توانمندی ه ــار و...، ب ــن اعتب تأمی
بایــد تصمیم گیرنــده و تعیین کننــده مســیر خــود مبّلــغ 
باشــد؛ در ایــن زمینــه از ســوی دفتــر تبلیغــات کارهــای 
ــدای کار،  ــن ابت ــه در همی ــت ک ــدام اس ــت اق ــی در دس خوب
موفقیت هایــی داشــته؛ ولــی عرصه هــا و فرصت هــای کار 
ــه آن اهمیــت داده شــود. وی گفــت:  بســیار اســت و بایــد ب
ــی  ــد کار تبلیغ ــه بای ــای جامع ــرایط و نیازه ــای ش ــه اقتض ب
ــای خــود  ــت و توانمندی ه ــد ظرفی ــغ بای انجــام شــود و مبّل
را افزایــش دهــد و بــر اســاس نیــاز مخاطــب فعالیــت 
ــی، فضــای مجــازی  ــه کنون ــرد: در جامع ــد ک ــد. وی تأکی کن
ــن فضــا  ــا ای ــغ ب بخشــی از زندگــی مــردم شــده و اگــر مبّل
آشــنایی نداشــته باشــد کار تبلیغــی او محــدود خواهــد بــود و 
نمی توانــد مخاطبــان بیشــتری کــه عمومــا جوان هــا هســتند 

ــد.  ــته باش را داش
وی گفــت: مبّلــغ بایــد مــدل ســنتی خــود را حفــظ و 
ــل  ــداری تبدی ــه دوام و پای ــی را ب ــاد اتکای ــه نه ــتگی ب وابس
ــزود: امــروزه الزم اســت کــه  ــی اف ــد. حجت االســالم قطب کن
ــوآور و خــالق باشــند. دفتــر تبلیغــات اســالمی از  مبّلغیــن ن
ــوان  ــت و نوآوری هــا اســتقبال کــرده و در حــد ت ــن خالقی ای

ــرد. ــد ک ــکاری خواه هم

 آزادسازی خیابان پوریای ولی 

تدریجی است
ــت: آزادســازی های  ــان گف ــه 7 شــهرداری اصفه ــر منطق مدی
خیابان هایــی همچــون پوریــای ولــی کــه بــرای توســعه شــهر 
ــوان بــه  ــی می ت ــت و زمان ــود، تدریجــی اس ــام می ش انج
خیابان ســازی پرداخــت کــه آزادســازی ها 100 درصــد انجــام 

شــده باشــد. 
ــرای  ــازل ب ــازی من ــرد: آزادس ــار ک ــاطوری اظه ــر ش علی اصغ
ــان پوریــای ولــی، یکــی پــس  اجــرای طــرح تعریــض خیاب
از دیگــری در دســت اقــدام اســت و تنهــا 2 پــالک دیگــر در 
ایــن مســیر باقــی مانــده تــا آزادســازی 100 درصــدی محقــق 

شــود. ایمنــا

اخبار کوتاه

 بیش از 14 هزار بازرسی 

از اصناف شهرستان برخوار انجام شد

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

رئیــس اتــاق اصنــاف شهرســتان 
ــت: ســال گذشــته در  برخــوار گف
راســتای جلوگیــری از تخلفــات 
هــزار   14 از  بیــش  احتمالــی 
بازرســی از اصنــاف این شهرســتان 
ــزار  ــته 14 ه ــال گذش ــت: س ــی گف ــی فتاح ــت. عل ــام گرف  انج
و 247 بازرســی توســط واحــد بازرســی و نظــارت اتــاق اصنــاف 
شهرســتان برخــوار انجــام شــده و در ایــن مــدت 252 پرونــده 
ــه اداره تعزیــرات ارســال شــده اســت. وی افــزود:  تشــکیل و ب
بیشــترین تخلفــات بــه ترتیــب مربــوط بــه درج نکــردن 
ــتی  ــتورکارهای بهداش ــردن دس ــت نک ــورد، رعای ــت 126 م قیم
69 مــورد، تقلــب 54 مــورد، گرانفروشــی 45 مــورد، عــدم 
نگهــداری  حمل ونقــل،  مــورد،   24 صورت حســاب  صــدور 
ــی  ــورد و تداخــل صنف ــای قاچــاق 16 م ــروش کااله عرضــه و ف
ــه  ــا توج ــرد: ب ــح ک ــت. وی تصری ــده اس ــزارش ش ــورد گ 15 م
ــه  ــوط ب ــات مرب ــن تخلف ــده کمتری ــی های انجام ش ــه بازرس ب
کم فروشــی 7 مــورد، اســتفاده نکــردن از صنــدوق مکانیــزه 
ــغ محصــوالت،  ــن تبلی ــال و همچنی ــرازوی دیجیت ــا ت ــروش ی ف
کاالهــا یــا خدمــات برخــالف قانــون، فــروش کاال از طریــق 

قرعه کشــی و برگــزاری حــراج غیرقانونــی کاالســت.

 پیگیری اجرای 

طرح های عمومی و مشارکتی شاهین شهر

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهانشاهین شهر

در جلســه ای بــا حضــور مدیــر عامــل ســازمان امــوال و امــالک 
بنیــاد مســتضعفان کشــور و شــهردار شاهین شــهر بــر همــکاری 
ــا و  ــور احی ــه منظ ــتضعفان ب ــاد مس ــهرداری و بنی ــل ش متقاب
واگــذاری اراضــی مــورد نیــاز شــهرداری بــرای اجــرای طرح های 
عمومــی و مشــارکتی شــهر تأکیــد و تفاهم نامه هــای مربوطــه 
ــن  ــری شــهردار شاهین شــهر در ای ــم شــد. حســین امی تنظی
ــا افزایــش روزافــزون جمعیــت   جلســه گفــت: شاهین شــهر ب

ــه رشــد و توســعه در بخش هــای مختلــف دارد.  نیــاز ب
ــوان  ــد ت ــهر در ح ــهرداری شاهین ش ــزود: ش ــه اف وی در ادام
خــود توانســته در بیســت مــاه گذشــته بــا اجــرا و بهره بــرداری 
بیــش از 150 پــروژه عمرانــی، فرهنگــی، خدماتــی و ورزشــی در 
ســطح شــهر، امکانــات مطلوبــی را بــرای شــهروندان گرانقــدر 
ــای  ــه طرح ه ــرد: تفاهم نام ــح ک ــری تصری ــد. امی ــم کن فراه
ــرای توســعه و  ــاد مســتضعفان ب ــا بنی عمومــی و مشــارکتی ب

ــت. ــد گرف ــی شاهین شــهر صــورت خواه آبادان

اخبار کوتاه

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانلنجان

ــا ســالروز  رئیــس اداره اوقــاف لنجــان گفــت: همزمــان ب
ــور  ــا حض ــمی ب ــی مراس ــرم)ص( و ط ــر اک ــث پیامب مبع
ــزاده  ــد امام ــح جدی مســئوالن شهرســتان لنجــان از ضری

ــی  ــیخعلی رونمای ــد)ع( باباش ــید احم س
می شــود. 

محمدرضــا ترحمــی اظهــار داشــت: پــس از 
پیگیری هــای متعــدد و در جهــت توســعه 
از  بــه زودی  متبرکــه  بقــاع  عمــران  و 
ضریــح جدیــد امامــزاده ســید احمــد)ع( 
ــی  ــده رود رونمای ــهر زاین ــیخعلی ش باباش

می شــود.
 وی در ادامــه افــزود: ایــن ضریــح جدیــد در ابعــاد 2 
ــر امــام  ــح مطه ــر اســاس طــرح ضری ــر و ب ــر در 3 مت مت
رضــا)ع( و از جنــس نقــره و آب طــال بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
ــر ســاخته  1 میلیــارد ریــال از محــل کمک هــای افــراد خّی

و نصــب شــده اســت. 
ــان  ــتان لنج ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق رئی
ــدر  ــزاده جلیل الق ــن امام ــد ای ــح جدی ــه داد: از ضری ادام
طــی مراســمی در روز سه شــنبه 5 اردیبهشــت و همزمــان 
بــا ســالروز مبعــث پیامبــر اکــرم)ص( همــراه بــا حضــور 
جمعــی از مدیــران و مســئوالن شهرســتان 

ــود.  ــی می ش ــان رونمای لنج
محمدرضــا ترحمــی در ادامــه خاطرنشــان 
ــهر  ــزاده در ش ــن امام ــر ای ــرم مطه ــرد: ح ک
زاینــده رود و در ســاحل زیبــای زاینــده رود 
قــرار دارد. بــا پیگیری هــای انجام شــده و در 
ــزاده  ــن امام ــیل ای ــتفاده از پتانس ــتای اس راس
بــا  مذهبــی  توســعه گردشــگری  جهــت  در  بزرگــوار 
همــکاری و مشــارکت شــهرداری زاینــده رود پــروژه ســاخت 
ســرویس های بهداشــتی و همچنیــن زیباســازی آن نیــز 
ــه  ــا ب ــن پروژه ه ــه زودی ای ــم ب ــه امیدواری ــده ک ــاز ش آغ

ــد. ــام برس اتم

رونمایی از ضریح جدید امامزاده سید احمد)ع( باباشیخعلی لنجان

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

و شــناخت  »مطالعـــه  ملــی  همایــش  علمـــی  دبیــر 
ــش  ــن همای ــت: ای ــه کاشــان« گف باغ هــای تاریخــی منطق
12 اردیبهشــت ماه امســال در دانشــگاه کاشــان برگــزار 

 . د می شــو
ــگاران  ــع خبرن ــی در جم ــا جیحان حمیدرض
از ارســال 40 مقالــه بــه دبیرخانــه همایــش 
ملــی مطالعــه و شــناخت باغ هــای تاریخــی 
منطقــه کاشــان خبــر داد و گفــت: 12 مقالــه 
از ایــن تعــداد در چهــار نشســت تخصصــی 
و ســه مقالــه هــم بــه صــورت پوســتر ارائــه 

خواهــد شــد. 
وی ایــن نشســت های تخصصــی را شــامل »باغ هــای 
ــن«  ــه فی ــی«، »منطق ــای محل ــمی«، »باغ ه ــاهی و رس ش
و »میــراث و منظــر کشــاورزی منطقــه کاشــان« دانســت و 
افــزود: در نشســت نخســت ســه مقالــه بــا عناویــن »بــاغ 

ــه  ــاد« ارائ ــاغ فرح آب ــز« و »ب ــاد نطن ــاغ تاج آب ــاد و ب عباس آب
می شــود. 

ــی  ــز مقاله های ــت دوم نی ــد: در نشس ــادآور ش ــی ی جیحان
ــاب ماشــاءهللا  ــاغ ارب ــد«، »ب ــاغ کاشــانی راون ــوان »ب ــا عن ب

ــد.  ــد ش ــه خواه ــاد ورکان« ارائ ــاغ مبارک آب ــد« و »ب راون
دبیــر علمــی همایــش ملــی مطالعه و شــناخت 
باغ هــای تاریخــی منطقــه کاشــان یکــی دیگــر 
از نشســت ها را نیــز شــامل میــراث کشــاورزی 
در نظــام آبیــاری ســنتی در بــرزک، بناهــا 
و  آران  منطقــه  در  کوشــک های کشــاورزی 
بیــدگل و نوش آبــاد و مــزارع مســکونی اربابــی 

ــرد.  ــوان ک ــر عن ــاری نیاس دوره قاج
گفتنــی اســت نخســتین همایــش »باغ هــای تاریخــی 
منطقــه کاشــان« توســط مرکــز کاشان شناســی و دانشــکده 
ــا همــکاری ســازمان  ــر دانشــگاه کاشــان و ب معمــاری و هن
میــراث فرهنگــی کشــور و پژوهشــگاه ایــن ســازمان در 

ــود. ــزار می ش ــان برگ ــگاه کاش دانش

در شهر

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

های فاقد سند رسمی
شماره 139660302012000001

برابر رأی شماره 139560302012002303 مورخ 95/11/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن  تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا حسینی دارانی فرزند سید ابراهیم به شماره شناسنامه 53 در یک 

باب خانه به مساحت 222.41 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 29 فرعی از 12 اصلی واقع در داران 

خریداری از مالک رسمی وارث سید ابراهیم حسینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 

در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

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

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

قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 19 /1396/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/02/03

موسی الرضا امامی   رئیس ثبت اسناد و امالک   م/ الف  3

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 بالمعارض متقاضیان محرز 

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

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 و 

امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023001850مورخ 1395/12/26 

آقای جالل مزروعی سبدانی    به شماره شناسنامه 1494 کدملی 1283278855 صادره از اصفهان فرزند 

از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 41/20 متر مربع مفروزی  به دو دانگ مشاع  اصغر نسبت 

از پالک شماره 2544- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است.  

ردیف 2- برابر رای شماره 139560302023001846مورخ 1395/12/26 آقای حسین مزروعی     به شماره 

شناسنامه 12 کدملی 1290133621 صادره از اصفهان فرزند اصغر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب ساختمان به مساحت 41/20 متر مربع مفروزی از پالک شماره 2544- اصلی واقع در بخش 3 ثبت 

اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است.   ردیف 3- برابر رای شماره 139560302023001848مورخ 

1395/12/26 آقای رضا  مزروعی  سبدانی  به شماره شناسنامه 25 کدملی 1290089469 صادره از اصفهان 

فرزند اصغر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 41/20 متر مربع مفروزی 

از پالک شماره 2544- اصلی واقع در بخش 3 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 : 96/1/19

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/2/3 

شماره : 134 / م الف  امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

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 

ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان  فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 

دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 

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

 ، از تاریخ تسلیم اعتراض  از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه  ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023001841مورخ 

1395/12/26آقای میالد لباف     به شماره شناسنامه و  کدملی 1270820486 صادره از اصفهان فرزند 

محمود  نسبت به 1/5 دانگ  مشاع از ششدانگ عرصه یک باب ساختمان به مساحت 12متر مربع مفروزی 

از پالک شماره 2096- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است.  ردیف 

2- برابر رای شماره 139560302023001842مورخ 1395/12/26 آقای حسین لباف   به شماره شناسنامه 

64608 کدملی 1281744506 صادره از اصفهان فرزند رضا  نسبت به 1/5 دانگ  مشاع از ششدانگ عرصه 

یکباب ساختمان به مساحت 12 متر مربع مفروزی از پالک شماره 2096- اصلی واقع در بخش 3 ثبت 

اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است. ردیف 3- برابر رای شماره 139560302023001843مورخ 

1395/12/26 آقای رضا  لباف    به شماره شناسنامه و  کدملی 1272436209 صادره از اصفهان فرزند 

حسن  نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 12 متر مربع مفروزی از پالک 

شماره 2096- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است. ردیف 4- 

برابر رای شماره 139560302023001844مورخ 1395/12/26 آقای محمود   لباف    به شماره شناسنامه 

53012و  کدملی 1281627089 صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

ساختمان به مساحت 12 متر مربع مفروزی از پالک شماره 2096- اصلی واقع در بخش 3 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 : 96/1/19

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/2/3 

شماره : 822 / م الف  امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود قسمتی از امالک بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت عدم حضور مالک، تا کنون 

به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای مالکین ذیل، تحدید حدود 

اختصاصی امالک مرقوم در تاریخ های تعیین شده در ساعت 8 صبح شروع و انجام خواهد شد. و در 

صورت مصادف با روز تعطیل عملیات تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد.

امالک بخش 3 آران وبیدگل

شماره های فرعی  از پالک 3 اصلی واقع درمعین آباد بیدگل 

2977 فرعی - آقای حسن کنعانی بیدگلی فرزند علی محمد و خانم رضوان صانعی بیدگلی فرزند باقر 

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 62.5 مترمربع 

2978فرعی - آقای محمد هالل حسن بیکی بیدگلی فرزند رمضانعلی با والیت پدرش آقای رمضانعلی 

حسن بیکی بیدگلی ششدانگ  یکباب حصار وطویله به مساحت 177 مترمربع 

 2979 فرعی - آقای سید حسین حسینی بیدگلی فرزند احمد  و خانم سادات حسینی بیدگلی فرزند سید 

عباس )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 105 مترمربع 

عباس  علی  فرزند  بیدگلی  نائینی  ملیحه  و خانم  علی  فرزند  بیدگلی  طالبی  عباس  آقای  فرعی-   2980

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 169.85 مترمربع 

2981 فرعی- آقای محمد نوری بیدگلی فرزند شکراله ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت222.40 مترمربع 

    1396/2/26

شماره های فرعی از پالک های اصلی واقع دراماکن 

50 فرعی مجزا از شماره 12 فرعی از پالک 285 اصلی - آقای امیر حسین چلویی بیدگلی فرزند علی اکبر 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 98.56 مترمربع 

51 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 285 اصلی - آقای سید مصطفی جوادی بیدگلی فرزند سید 

محمد ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 85 مترمربع 

52   فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 285 - آقای خسرو مشهودی بیدگلی فرزند علی ، ششدانگ  

یکباب انباری  به مساحت 85.45     مترمربع 

1396/2/27

از  از 1282 اصلی و1و2و3و4و5 فرعی مجزا  8 فرعی مفروز ومجزا شده ازشماره 1و3و4و5همگی فرعی 

شماره پالک 1281 اصلی ومشاعات تابعه و 1279 اصلی - آقای مصطفی فایض فرزند هاشم ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت 392 مترمربع 

14 فرعی مجزا از شماره 8 فرعی از پالک 1408 اصلی و1408 اصلی و مشاعات آن و1407 اصلی - آقای 

جواد اعظمی آرانی فرزند علی محمد و خانم فاطمه سیاح فیوجی اردستانی فرزند ولی اله )بالمناصفه( ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 149.50 مترمربع 

اصلی   1692 از  فرعی  و6  اصلی   1685 پالک  از  فرعی  از2و9  وقسمتی  1و7و8  شماره  از  مجزا  فرعی   11

به مساحت  یکبابخانه  ، ششدانگ   فرزند کاظم  آرانی  آقای حسین کاظمی  آن -  از مشاعات  وقسمتی 

258. مترمربع 

1396/2/28

17 فرعی مجزا از شماره 4و8و9 فرعی از پالک 1692 اصلی ومشاعات آن - آقای رجبعلی احسن زاده 

آرانی فرزند حبیب و خانم فاطمه کاظمی آرانی فرزند کاظم )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 

98.50 مترمربع 

1 فرعی مجزا ازشماره  1915 اصلی – اداره اوقاف و امور خیریه آران وبیدگل ، ششدانگ قطعه زمین قبرستان 

متروکه تقریبا سی جریب مشهور به قبرستان بیدگل 

1 فرعی مجزا ازشماره  1916 اصلی – اداره اوقاف و امور خیریه آران وبیدگل ، ششدانگ قطعه زمین قبرستان 

متروکه تقریبا سی جریب مشهور به قبرستان آران

1396/2/30

13 فرعی مجزا از4 و12 فرعی از 2281 اصلی و شماره 1 فرعی از پالک 2280 اصلی و2280 اصلی و قسمتی 

ازمشاعات آن - خانم زینب ستاری فرزند امراله ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت146.55 مترمربع 

19 فرعی مجزا از 14و17 فرعی از 2235 اصلی و2240 اصلی و 2239 اصلی و قسمتی از مشاعات - آقای 

حسن رهیده فرزند محمد  و خانم ربابه نشاطی آرانی فرزند حسن )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 

به مساحت 199.36 مترمربع 

1 فرعی مجزا از شماره 2293و2294و2295و2296 اصلی - آقای مجید محمد علیزاده آرانی فرزند عباس. 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 250.50 مترمربع 

1396/2/31

 شماره های فرعی  از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد      

8535 فرعی - آقای امیررضا صانعی بیدگلی فرزند جواد ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 100 مترمربع 

8536 فرعی - آقای ابوالفضل صانعی بیدگلی فرزند مشهدی حسین ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 

118 مترمربع 

8537 فرعی - خانم اشرف خنجر فرزند علی ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 194.35 مترمربع 

 148.50 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، علی  فرزند  آرانی  بذرافشان  حسن  آقای   - فرعی   8538

مترمربع 

 237.50 به مساحت  یکبابخانه  ، ششدانگ   علی  فرزند  آرانی  بذرافشان  آقای حسن   - فرعی    8539

مترمربع 

  1396/3/1

شماره های فرعی  از پالک 2638 اصلی واقع احمدآباد

2869 فرعی - آقای رضا درمسجدی آرانیفرزند محمد ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 156 مترمربع 

 161.30 به مساحت  انباری  یکباب  ، ششدانگ   آرانیفرزند محمد  درمسجدی  رضا  آقای   - فرعی   2870

مترمربع 

2871 فرعی - آقای رضا درمسجدی آرانیفرزند محمد ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 156 مترمربع 

حسین   فرزند  آرانی  سرکار  خدیجه  خانم  و  اله  سیف  فرزند  آرانی  سرکاری  علی  آقای  فرعی-   2882

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 148.80 مترمربع 

1396/3/2

شماره های فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت

1811 فرعی - آقای حسین فایض آرانی فرزند عباس آقا ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 41 مترمربع 

1812 فرعی – آقای ماشااله خادم حضرتی فرزند و خانم فاطمه وفا فرزند ماشااله به نسبت 5 دانگ و2 

دانگ مشاع از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 184.95 مترمربع 

حسین  محمد  فرزند  آرانی  بوجاریان  منیره  خانم  و  فرزند حسن  عابدینی  اله  نور  آقای   - فرعی   1813

)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 184.95 مترمربع 

1396/3/3

1814 فرعی - خانم اکرم آران دشتی آرانی فرزند علی عباس ، ششدانگ  یکباب حصار وطویله به مساحت 

137.35 مترمربع 

1815 فرعی - آقای حسن بابایی زاده فرزند حسین ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 116.25مترمربع 

1816 فرعی - آقای حسن بابایی زاده فرزند حسین ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 164.50مترمربع 

1396/3/4

شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد  

1114 فرعی-آقای مقداد زاهدی فر فرزند علی اکبر شماره ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت  109.63مترمربع 

1115 فرعی - خانم زهرا حداد آرانی فرزند علی ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت  137.15مترمربع 

مهدی   سید  آقا  فرزند  آرانی  شریفیان  زهرا  خانم  و  محمود  فرزند  علیرضا کثیری  آقای   - فرعی   1116

)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 224.71 مترمربع 

1396/3/6

به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 

یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 

30 )سی( روز پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار: 1396/2/3   

 رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل عباس عباس زادگان               5/22/95/831 م الف

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان برخوار در پرونده مطروحه کالسه 930830 به آقای 

باقر زاده و  آبادی و عباس  باقر زاده ومرجان قریشی و عزت زمانی نوک  ابراهیم جهانگیری و معصومه 

غالمرضا باقرزاده و امید باقر زاده و صنم باقر زاده و منور باقر زاده و معصومه باقر زاده و  طاهره باقر زاده و 

سکینه باقر زاده و اعظم باقر زاده و شیرین باقر زاده  خواندگان پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم 

شده است و خواهان آن آقای مصطفی ساالری فرزند محمد باقر با وکالت محمد حسین رجائی و زهرا 

موحد به خواسته تنفیذ قرار داد مورخ 72/09/16 و تنفیذ بیع نامه مورخ 74/11/07 و در جریان رسیدگی 

می باشد اخطار می نماید که برای روز مورخ 1396/03/28 ساعت 11:30 صبح در دادگاه شعبه دوم محاکم 

عمومی و حقوقی برخوار مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر 

به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت 

دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط ه مراجعه نماید این آگهی وفق 

از روزنامه های  نوبت در یکی  امور مدنی یک  انقالب در  ا د م  دادگاه های عمومی و  ماده 73 قانون  

کثیراالنتشار درج شود. دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/1121/م الف به تاریخ 95/12/11

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای ضیاء توکلی فرزند اسماعیل دادخواستی به خواسته ابطال سند به طرفیت آقایان و خانمها منصور 

ولیک ، اسمعیل قمصری، ملک پروانیان، زهرا، صدیقه ،حسین، احمد و محمود همگی کرم پور اصفهانی 

، علی صادق الوعد، قاسمعلی قدیری، محمد میرزایی و علی کاظمی تیجی به این دادگاه تسلیم که به 

کالسه 951109/ح1 ثبت و برای تاریخ 96/03/28 ساعت 11 وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه 

خواندگان مجهول المکان میباشند لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 

از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر میشود و از خواندگان مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت 

 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر

 شود.دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/78/م الف به تاریخ 96/01/30

دادنامه
کالسه پرونده : 134/95 شماره دادنامه : 20-96/01/28 مرجع رسیدگی شعبه پنجم شورای حل اختالف  

آباد کوچه طلبه شهید محمود حیدری  اسالم  نشانی  به  فرزند محمدرضا  احمدی  علی   : برخوار خواهان 

المکان  مجهول  نشانی  به  علی  فرزند  اسکندری  سیاوش   : خوانده  خان  علی  مرتضی  منزل   21 کوچه 

سیاوش  آقای  طرفیت  به  رضا  محمد  فرزند  احمدی  علی  آقای  دعوی  خصوص  در  دادنامه  خواسته: 

اسکندری فرزند علی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و نود میلیون ریال وجه چک شماره 366445 مورخ 

95/10/10 عهده بانک سپه چک شماره 56/421577/1551 مورخ 95/10/10 عهده بانک ملت چک شماره 

19/421576/1551 مورخ 95/09/10 عهده بانک ملت چک شماره 464144 مورخ 95/08/30 عهده بانک 

سپه و چک شماره 464145 مورخ 95/10/30 عهده بانک سپه با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 

تادیه شورا با بررسی محتویات پرونده از جمله متن دادخواست تقدیمی خواهان اظهارات ایشان و مالحظه 

تصویر چک و گواهی عدم پرداخت آن و عدم حضور خوانده جهت ارائه دفاع موثر دعوی خواهان  را وارد 

تشخیص و با استناد به ماده 249 قانون تجارت و مواد 1291 و 1301 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 

و 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 

صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ یکصد و نود میلیون ریال 

بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی مطابق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا 

اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم براساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام 

محاسبه می شود در حق خواهان محکوم می نماید و اعالم می دارد. لکن در خصوص دعوی خواهان به 

طرفیت آقای حسین احمدی دائر بر مطالبه وجه چکهای مذکور با توجه به این که خواهان دعوی خود 

رامسترد نموده است مستندا به بندب ماده 107 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 

مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری شهرستان برخوار می باشد . 

دفترشعبه پنجم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/80/م الف به تاریخ 28 /96/01

برگ اخطاریه
اول  آباد شعبه  تاالر شهرداری دولت  اله محل حضور  فرزند فرج  فرد  انصاری  اخطار شونده: مرضیه  نام 

حقوقی وقت حضور 96/05/02 ساعت 5:15 عصر علت حضور: در خصوص دعوی آقای سید احمد سجادی 

به طرفیت شما به خواسته ی مطالبه ی چک به شرح دادخواست در وقت مقرر در دفتر شورا حاضر شوید 

در صورت غیر وفق مقررات انجام خواهد شد.

دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک شهرستان برخوارانقالب

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/80/م الف به تاریخ 30 /96/01

برگزاری همایش ملی شناخت باغ های تاریخی کاشان
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حتما بخوانید!
برگزاری جشنواره موسیقی اصفهان ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه فرهنگ

محمــد کارت، از جملــه جوانــان دهــه شــصتی دانش آموخته 
رشــته کارگردانــی ســینما و عضــو پیوســته انجمــن 

ــت.  ــران اس ــینمای ای ــازان س مستندس
ــاخت  ــه س ــتند ک ــینمای مس ــوان س ــاز ج ــن فیلمس ای
ــی،  ــاژ، خونمردگ ــرگ، آوانت ــمفونی م ــون س ــاری چ آث
ــه خــود دارد،  ــک را در کارنام مســتند تحسین شــده بخت
ــم  ــته و در فیل ــت داش ــز فعالی ــری نی ــش بازیگ در بخ
ــروط«  ــاه« و »آزادی مش ــیدن روی م ــینمایی »بوس س
حضــور داشــته اســت. او همچنیــن در چنــد تله فیلــم نیــز 
بــازی کــرده و برنــده دیپلــم افتخــار بهتریــن کارگردانــی از 
سی وســومین جشــنواره بین المللــی فیلــم فجــر اســت. 
ــای  ــگار کیمی ــا خبرن ــی ب ــوی اختصاص کارت در گفت وگ
ــتند  ــینمای مس ــی س ــت فعل ــا وضعی ــه ب ــن در رابط وط
ــته  ــال گذش ــک س ــی ی ــبختانه ط ــت: خوش ــور گف کش
شــبکه مســتند و گــروه ســینمایی »هنــر و تجربــه« تأثیــر 
مثبتــی در اشــاعه ســینمای مســتند داشــته اند و بخشــی 
ــه  از مــردم را کــه شــاید پیــش از ایــن هرگــز توجهــی ب

ــای  ــوی تماش ــه س ــتند، ب ــتند نداش ــینمای مس ــار س آث
ــد. ــب کردن ــار ترغی ــه آث این گون

    سینمای مستند در ایران متکی به فرد است
ــتند  ــی مس ــبکه تلویزیون ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
محفــل مهمــی بــرای توزیــع و عرضــه ســینمای مســتند 
ــور  ــتند در کش ــینمای مس ــفانه س ــزود: متأس ــت، اف اس
ــر  ــه اگ ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــرد اس ــر ف ــی ب ــا متک م
ــا  ــد، تنه ــد کن ــری را تولی ــد اث ــاز بخواه ــک مستندس ی
ــه  ــد فیلمــش را ب ــاش شــخصی می توان ــت و ت ــا هم ب
ــتند  ــینمای مس ــد س ــان تولی ــاند و جری ــرانجام برس س
 آنچنــان کــه بایــد در رونــد تولیــد ایــن نــوع آثــار تأثیــری 

ندارد. 
ــت در  ــش خاقی ــه نق ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
مستندســازی های امــروزی چیســت، ادامــه داد: دیگــر 
دوران مســتندهای ثبــت واقعــه گذشــته اســت. امــروز هر 
ــا گوشــی همــراه شــروع  اتفاقــی می افتــد صدهــا نفــر ب
بــه مستندســازی می کننــد و بایــد برای مســتند ســاختن 
زاویــه دیــد جدیــدی وجــود داشــته باشــد؛ بــرای نمونــه 
ــان  ــر نش ــا دیگ ــاختن از کارتن خواب ه ــم س ــرای فیل ب

ــذاب  ــد ج ــار نمی توان ــی نکبت ب ــا و زندگ  دادن بدبختی ه
باشد.

    سینمای مستند، آبروی سینمای ایران است
ــه اینکــه اگــر  ــا اشــاره ب ــاژ« ب  کارگــردان مســتند »آوانت
ســینمای ایــران آبرویــی دارد از مســتندهایش دارد، گفت: 
ــای  ــه ناهنجاری ه ــت ک ــم اس ــتند مه ــینمای مس در س
اجتماعــی بــه چالــش کشــیده شــوند؛ مــا نبایــد منکــر 
وجــود مشــکات در جامعــه شــویم و بایــد بــا پرداختــن 
 بــه ناســازگاری ها و مشــکات متعــدد درصــدد رفــع 
ــازگاری های  ــه ناس ــن ب ــم؛ نپرداخت ــا برآیی ــل آن ه و ح
اجتماعــی ماننــد زخمــی در بــدن اســت کــه بــه آن 
ــه غــده چرکینــی  ــل ب ــا ایــن زخــم تبدی توجــه نکنیــم ت
ــا  ــازد. م ــه رو س ــران روب ــا بح ــا را ب ــامت م ــود و س ش
ــا  ــم ب ــعی کنی ــم و س ــه را ببینی ــای جامع ــد زخم ه بای
ــه وجــود  ــر مناســبی ب ــا معب ــش کشــیدن آن ه ــه چال ب
ــل  ــرای ح ــد و ب ــری بخورن ــئوالن تلنگ ــا مس ــم ت بیاوری

ــد. ــدام کنن ــا اق آن ه
 کارت تصریــح کــرد: ســینمای مســتند بــه دلیــل واقعــی 
ــی  ــل و تصرف ــچ دخ ــدون هی ــه ب ــا و اینک ــودن فضاه ب
می توانــد  می کشــد،  تصویــر  بــه  را  حقایــق  صرفــا 
تأثیــرات زیــادی بــر روی یکایــک افــراد جامعــه داشــته 
ــه  ــای جامع ــیدن ناهنجاری ه ــش کش ــه چال ــد. ب باش
فــارغ از نگاه هــای سیاســی، می توانــد آثــار شــگفت 

ــد. ــته باش ــی داش ــه در پ ــرای جامع ــادی را ب زی
    دغدغــه بــه تصویــر کشــیدن زندگــی انســان های 

درحاشــیه
وی تأکیــد کــرد: مــن همــواره چــه در ســینمای مســتند 

ــا  ــس آدم ه ــن جن ــه ای ــتانی ب ــینمای داس ــه در س و چ
ــم در  ــده ه ــا در آین ــتم و قطع ــد هس ــوژه ها عاقمن و س
همیــن راســتا بــه ســاخت فیلــم مبــادرت خواهــم کــرد؛ 
مضمــون و محتــوای زندگــی انســان هایی کــه در حاشــیه 
ــا را  ــاع م ــی از اجتم ــش مهم ــه بخ ــا اینک ــتند و ب هس
ــراد  ــایر اف ــر از س ــه کمت ــا همیش ــد، ام ــکیل می دهن تش
کــه زندگــی معمولــی دارنــد دیــده می شــوند، بــرای مــن 

بســیار مهــم اســت. 
ایــن مستندســاز افــزود: امیــدوارم همچنــان کــه فعــاالن 
ســینمای مســتند روزبــه روز در پــی آن هســتند تــا آثــار 
ارزشــمندی را تولیــد کــرده و خــوراک فرهنگــی مناســبی 
فراهــم کننــد،  مســتند  ســینمای  مخاطبــان  بــرای 
مســئوالن فرهنگــی و هنــری کشــور در دســتگاه ها و 
ــت  ــوع ســینما اهمی ــن ن ــه ای ــز ب ــف نی ــای مختل نهاده

ــد. دهن

- محمــد بهرامــی، نماینــده روشــــندل کشــورمان، در 
ــم  ــرآن کری ــی ق ــابقات بین الملل ــی وچهارمین دوره مس س
رتبــه اول دومیــن دوره مســابقات بین المللــی قــرآن کریــم 

ــرد. روشــندالن را کســب ک
ــذی«  ــه کاغ ــم »خان ــش فیل ــتویی در نمای ــز پرس - پروی
گفــت: همیشــه ســعی کــردم بــه دنبــال موضوعــات 
تاثیرگــذار باشــم کــه در ابتــدا بــرای خــودم جــذاب باشــد؛ 
ــال خــودم می گــردم. متــن  ــه دنب چــرا کــه در هــر کاری ب
فیلمنامــه را دوســت داشــتم و موضــوع آن برایــم جذابیــت 

ــت. داش
- حجــت هللا ایوبــی بــا اشــاره بــه اینکه رونــد مکتــوب کردن 
ــازمان  ــت در س ــش از دوران مدیری ــرات و تجربه های خاط
ســینمایی را دنبــال می کنــد، عنــوان کــرد کــه بعیــد اســت 

ایــن کتــاب مجــوز چــاپ بگیــرد!
- اکــران عمومــی فیلــم تئاتــر »حاشــا« بــه نویســندگی فراز 
مهدیــان دهکــردی بــه همــراه جلســه  نقــد و بررســی ایــن 

نمایــش، در دانشــگاه اصفهــان برگــزار شــد.
- کــورش ادیــم، عــکاس، بــرای ســال ۹۶ در تــدارک 
برپایــی نمایشــگاه انفــرادی و چــاپ دو مجموعــه عکــس 

اســت. نوشــته هایش  و 
ــد  ــون، معتق ــر و تلویزی ــی، پیشکســوت تئات - جــواد انصاف
ــد ســال گذشــته  جشــنواره   اســت: بعضــی تصمیمــات چن
نمایش هــای آیینــی و ســنتی آفتــی شــده کــه بســیاری از 

ــت. ــرده اس ــرد ک ــوزه را دلس ــن ح ــای ای قدیمی ه
ــر  ــش خوآرگ ــاپ »پت ــوز چ ــدور مج ــن از ص ــان آری - آرم
۳: بــر بنیادهــای هســتی« و رســیدن ایــن کتــاب بــه 
ــر داد. ــران خب ــاب ته ــی کت ســی ُامین نمایشــگاه بین الملل

- آییــن رونمایــی از کتــاب »شــعر یــا موســیقی« )تننــای 
شــعر ســپید( نوشــته مهــدی آذرســینا بــا حضــور جمعــی 
ــر سه شــنبه 5 اردیبهشــت ماه در  ــگ و هن از اصحــاب فرهن

ــزار می شــود. ــاوران برگ فرهنگســرای نی
ــی  ــرای ســاخت فیلم ــره ب ــی« مشــغول مذاک ــگ ل - »آن
ــش در  ــال پی ــاخت آن 20 س ــده س ــه ای ــت ک ــن اس اکش

ــت. ــکل گرف ــی ش ــی دیزن کمپان
- مدیــر امــور تئاتــر اســتان های اداره کل هنرهــای نمایشــی 
اعــام کــرد کــه در نیمــه اول ســال جــاری، ۷ پاتــوی تئاتــر 

در اســتان های کرمــان و هرمــزگان افتتــاح می شــود.
- هیئــت داوران هفتمیــن جایــزه مســتقل عکــس مســتند 
اجتماعــی شــید، عــادل پازیــار را بــه عنــوان برنــده جایــزه 

امســال معرفــی کــرد.
- گــروه موســیقی »چارتــار« در آســتانه برگــزاری تازه تریــن 
ــدای  ــا ص ــرف« را ب ــه »ب ــود، قطع ــیقی خ ــرت موس کنس

آرمــان گرشاســبی منتشــر کــرد.
ــه  ــو، ب ــن تارانتین ــا تورمــن، ســتاره فیلم هــای کوئنتی - اوم
عنــوان رئیــس گــروه داوران بخــش نوعــی نــگاه جشــنواره 

کــن تعییــن شــد.

»اصفهان پشت میکروفون« منتشر شد

کیمیای وطن

مجموعــه ترانه هــای ۳۳ شــاعر 
اصفهــان  ترانــه   خانــه   در  کــه 
کتابــی  در  داشــته اند  فعالیــت 
پشــت  »اصفهــان  عنــوان  بــا 
ــگاه  میکروفــون« از ســوی نشــر ن
منتشــر شــد. »اصفهــان پشــت میکروفــون«، مجموعــه ای 
ــال  ــازده س ــی ی ــه ط ــت ک ــه از ۳۳ ترانه سراس ــامل 101 تران ش
ــای  ــی در برهه ه ــداوم و بعض ــی م ــا 1۳۹4(، بعض )از 1۳8۳ ت
حضــور  جلســاتش  و  اصفهــان  ترانــه   خانــه   در  مختلــف 
ــه  ــا نگاهــی جــدی ب ــه ب ــد ک ــق کرده ان ــاری خل داشــته اند و آث
ــتن  ــم نداش ــه و چش ــودن تران ــات ب ــه  ادبی ــه  زیرمجموع مقول
ــاپ  ــیقی پ ــال های موس ــن س ــفته  ای ــوک و آش ــازار ناک ــه ب ب
فارســی، توانســته اند اســتقال قلــم خــود را حفــظ کننــد. 
دربــاره ویژگــی ایــن کتــاب گفتــه می شــود کــه در ایــن 
ــا از تمامــی کســانی کــه از 2 آذرمــاه  مجموعــه تــاش شــده ت
 ســال 1۳8۳ )تاریــخ تأســیس خانــه ترانــه  اصفهــان( تاکنــون 
در جلســات شــرکت کرده انــد، آثــاری بــه مثابــه  مشــت نمونــه  
ــه آزادی و حامــد  ــار را روزب ــد؛ گزینــش آث خــروار گــرد هــم آی

ــده داشــته اند.  ــر عه مفتخــر حســینی ب
گفتنــی اســت مرحــوم افشــین یداللهــی، ترانه ســرای اصفهانــی 
از هیــچ تاشــی بــرای چــاپ هرچــه بهتــر ایــن مجموعــه دریــغ 
ــا  ــگاه و ب ــر ن ــوی نش ــی از س ــاب به تازگ ــن کت ــود. ای ــرده ب نک

قیمــت 22 هــزار تومــان بــه چــاپ رســیده اســت.

 رسول صدرعاملی 

»چشم عروسک« را می سازد
اولیــن همــکاری مشــترک رســول صدرعاملــی و مســعود ردایــی 
ــی رود.  ــن م ــل دوربی ــهبازی مقاب ــز ش ــه ای از پروی ــا فیلمنام ب
»چشــم عروســک«، نــام موقــت فیلمنامــه ای اســت که رســول 
ــه تهیه کنندگــی مســعود ردایــی، کارگردانــی آن را  صدرعاملــی ب

انجــام خواهــد داد. 
نــگارش فیلمنامــه ایــن فیلــم پــس از چندین جلســه مشــترک 
و بررســی طــرح اولیــه بــه پرویــز شــهبازی ســپرده شــد. ایــن 
فیلمنامــه مضمونــی اجتماعــی دارد و بــه یکــی از دغدغه هــای 
امــروز جوانــان و جامعــه می پــردازد. »چشــم عروســک« پــس 
از چندیــن بازنویســی و بررســی ســه جانبه، هم اکنــون در 
مرحلــه بازنویســی نهایــی قــرار دارد تــا آمــاده ارائــه بــه شــورای 

پروانــه ســاخت ســازمان ســینمایی شــود.
 رســول صدرعاملــی در کارنامــه خــود ســاخت فیلم هــای »مــن 
ــی«  ــا کفش هــای کتان ــری ب ــزده ســال دارم«، »دخت ــه پان تران
ــی  ــهبازی و ردای ــی، ش ــترک صدرعامل ــه مش و... را دارد. تجرب
ــنواره  ــمین دوره جش ــش در سی وشش ــرای نمای ــت ب ــرار اس ق

فیلــم فجــر آمــاده شــود. ســینما خبــر

اخبار کوتاه

چهارمیــن جشــنواره  موســیقی اصفهــان  کیمیای وطن

بــا عنــوان »ترنــم زنــده رود« از 5 تــا 12 اردیبهشــت ماه در 
هنرســرای خورشــید برگزار می شــود. هنرســرای خورشــید 
ــه  ــته ب ــیقی و وابس ــی موس ــر تخصص ــوان دفت ــه عن ب
ــر  ــان در نظ ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح س

نکوداشــت  هفتــه   مناســبت  بــه  دارد 
ــیقی  ــنواره  موس ــن جش ــان، چهارمی اصفه
ــه صــورت غیررقابتــی برگــزار  ــان را ب اصفه
ــت ماه  ــنواره از 5 اردیبهش ــن جش ــد. ای کن
ــا  ــت ماه ب ــا 12 اردیبهش ــود و ت ــاز می ش آغ
اجــرای گروه هــای مختلــف ادامــه دارد. 
ــن  ــیقی ای ــرای موس ــه  اج ــات برنام جزئی

گروه هــا بــه شــرح زیــر اســت: 5 اردیبهشــت گــروه 
»رهــاب« بــه سرپرســتی ســیامک بهبهانــی و خوانندگــی 
محمــد معتمــدی، ۶ اردیبهشــت گــروه »مقــام« بــه 
سرپرســتی مهــران اعظمی کیــا و خوانندگــی منصــور 
بــه  »ژولیــاگ«  گــروه  اردیبهشــت   ۷ اعظمی کیــا، 

سرپرســتی امیــن حیــدری و خوانندگــی ســروش دادیــار 
ــتی  ــه سرپرس ــان« ب ــه  اصفه ــروه »نغم ــت گ 8 اردیبهش
ــتانی، ۹  ــهریار بلوچس ــی ش ــام و خوانندگ ــعود اهتم مس
اردیبهشــت گــروه »چــکاد تــاراز« بــه سرپرســتی مســلم 
ــت  ــدپور، 10 اردیبهش ــورش اس ــی ک ــریفی و خوانندگ ش
محمــد  سرپرســتی  بــه  »آوا«  گــروه 
و محمــد  علــی  و خوانندگــی  ســعیدی 
ســعیدی، 11 اردیبهشــت گــروه »چــکاوک« 
 بــه سرپرســتی و خوانندگــی نویــد نــوروزی
بــه  »اتانیــن«  اردیبهشـــت گــــروه   12
سرپرســتی نبیــل یوســف شــریداوی و 

خوانندگی پارسا حسندخت.
ــد  ــا می توانن ــن اجراه ــرکت در ای ــرای ش ــدان ب عاقه من
بــا تهیــه  بلیــت از ســایت نــوای مهــر در روزهــای یادشــده 
ــید  ــرای خورش ــه هنرس ــه ب ــاعت 20 و ۳0 دقیق رأس س
واقــع در خیابــان کاوه، جنــب شــهرداری منطقــه ۷ 

ــد. ــه کنن مراجع

برگزاری جشنواره موسیقی اصفهان در هنرسرای خورشید
ــاخت  ــه س ــه مرحل ــاره« ب ــد رخس ــریال »لبخن س
ــی  ــه تلویزیون ــازندگان مجموع ــید. س ــیقی رس موس
»لبخنــد رخســاره« بــه کارگردانــی بهرنــگ توفیقــی 
ــعید  ــندگی س ــی و نویس ــب تقوای ــی زین تهیه کنندگ
ــر  ــریال را اواخ ــرداری س ــه کار تصویرب ــت هللا ک نعم

ســال گذشــته در بنــدر انزلــی بــه پایــان 
ــن  ــن روزهــا انجــام آخری رســاندند، ای
دســت  در  را  پــروژه  فنــی  مراحــل 

ــد.  دارن
فرزیــن قره گوزلــو به تازگــی ســاخت 
کــرده  آغــاز  را  ســریال  موســیقی 
اســت. وی پیــش از ایــن آهنگســازی 

 فیلم هایــی مثــل »رئیــس«، »محاکمــه در خیابــان«
ــز ســریال  ــری نیســت، هســت« و نی »در شــهر خب
ــت.  ــته اس ــده داش ــه عه ــران« را ب ــام ته ــت ب »پش
ــریال  ــات گرایانه س ــون احساس ــه مضم ــه ب ــا توج ب
ــازهای  ــو از س ــن قره گوزل ــاره«، فرزی ــد رخس »لبخن

خاصــی در ســاخت موســیقی آن بهــره خواهــد 
در  ایــن  از  پیــش  تصویربــرداری ســریال  بــرد. 
نیشــابور    مشــهد،  در  متنــوع  لوکیشــن هایی 
قدمــگاه، هشــتگرد و تهــران و ... انجــام شــده بــود. 
ــود و از  ــد می ش ــمت تولی ــریال در ۳0 قس ــن س ای

ــد شــد.  ــک پخــش خواه شــبکه ی
خلیــل( نقــش  )در  دیربــاز   کامبیــز 
بهنــاز جعفــری )آتنــه(، بهــزاد فراهانــی 
)پــدر آتنــه(، مریــم بوبانــی، مجیــد 
آتنــه( )بــرادر  آرا  علیرضــا   نــوروزی، 
بــرادر  )ســهراب  واشــقانی  مجیــد 
)پــدر  هدایتــی  حمیدرضــا  خلیــل(، 
ــا معرفــی( درســا  رخســاره(، داریــوش ســلیمی، )ب
بختیــاری )ســتاره( و )بــا حضــور( پریــوش نظریــه 
ســلطانی  مهــدی  و  پســیانی  آتیــا  )رخســاره(، 
)اســماعیل( گــروه بازیگــران اصلــی ایــن ســریال را 

ایســنا می دهنــد.   تشــکیل 

محمد کارت، فیلمساز جوان سینمای مستند، درگفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

  سینمای مستند واقعه سازی نیست 
خلق خالقیت است

یکشنبه  03 اردیبهشت ماه   1396اجتماعی
ـــمـــاره 411 ســـــال سوم              ݡسݒ

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه اجتماعی

ــرای داشــتن  از یــک ســو زن و مــردی تمــام عمــر ب
فرزنــد بــه هــر دری می زننــد و شــب و روز بــه درگاه 
خــدا دعــا می کننــد و از ســوی دیگــر صدهــا و شــاید 
هــزاران کــودک بی پنــاه در آرزوی داشــتن پــدر و 
مــادر شــب و روز بی تابــی می کننــد؛ ایــن ماجــرا 
ــای  ــی از واقعیت ه ــا یک ــت، ام ــب اس ــه عجی اگرچ

ــخ اجتمــاع امــروز ماســت.  تل
بــه  یتیمــان  و  بی سرپرســت  کــودکان  پذیــرش 
ــن  ــدی،  امــری پســندیده و ســتودنی اســت؛ ای فرزن
ــواه در  ــان و خ ــه آن ــک ب ــور کم ــه منظ ــواه ب ــر خ  ام
جهــت رفــع نیازهــای معنــوی پــدران و مــادران فاقــد 
فرزنــد باشــد، در جوامــع بشــری معمــول و مرســوم 
ــی  ــی از پدیده های ــی، یک ــت؛ فرزندخواندگ ــوده اس ب
ــی  ــودن فرزندان ــت ب ــل بی هوی ــه دلی ــه ب ــت ک اس
ــد مــورد پذیــرش واقــع می شــوند   کــه در ایــن فرآین
ــی  ــی، اجتماع ــکات حقوق ــون مش ــته تاکن از گذش
ــته  ــراه داش ــه هم ــادی را ب ــی زی ــادی و فرهنگ اقتص

ــت. اس
    موانع فرزندخواندگی

البتــه تنهــا نــگاه اجتماعــی یــا تابویــی بــه نــام 
فرزنــد هم خــون، از مشــکات فرزندخواندگــی در 

کشــور نیســت و شــاید بتــوان بزرگ تریــن ســد 
ــن  ــت وپاگیر در ای ــن دس ــی را قوانی راه فرزندخواندگ
ــکات  ــان مش ــه کارشناس ــه گفت ــت. ب ــه دانس زمین
ــع  ــی از موان ــی، یک ــی فرزندخواندگ ــی و حقوق قانون
ــه  ایــن  امــر  ــارور ب اصلــی عــدم گرایــش زوجیــن ناب
اســت. افــرادی کــه مبــادرت بــه فرزندخواندگــی 
می کننــد، پشــتوانه حقوقــی و قانونــی بــرای  ایــن کار 
ــا  ــراد ی ــن اف ــی  ای ــس از مدت ــا پ ــه بس ــد و چ ندارن
ــه  ــد سرپرســتی ارثی ــا مشــکاتی همانن ــا ب خانواده ه
ــه  ــاز ب ــه نی ــی مواجــه می شــوند ک ــوق خانوادگ و حق

ــردن دارد. ــرف ک برط
در  صورت گرفتــه  تاش هــای  تمــام  وجــود  بــا   
ســال های اخیــر بــرای آســان کــردن فرزندخواندگــی 
در کشــور، امــا همچنــان پروســه فرزندخواندگــی 
یکــی از پردردســرترین مــوارد قانونــی اســت کــه 
بســیاری از زوج هــای مشــتاق را دلــزده می کنــد. 
همچــون  بحث برانگیــزی  قوانیــن  ایــن،  کنــار  در 
امــکان ازدواج پدرخوانــده بــا فرزنــد دختــر کــه 
ــان  ــیاری از کارشناس ــراض بس ــورد اعت ــان م همچن
ــت.  ــزوده اس ــی اف ــع فرزندخواندگ ــر موان ــت، ب اس
متاســفانه در حالــی کــه هزینه هــای درمــان نابــاروری 
ارقامــی نجومــی اســت کــه بســیاری امــکان پرداخــت 
آن را ندارنــد، بــه جــای آســان کــردن فرزندخواندگــی 

و تشــویق خانواده هــا بــه ایــن امــر، هــر روز بــر 
موانــع آن افــزوده می شــود. در حــال حاضــر بــا 
ــد  ــت رون ــد گف ــه، بای ــای صورت گرفت ــام تاش ه تم
بــه هیــچ عنــوان  فرزندخواندگــی در کشــور مــا 

ــت. ــب نیس مناس
    آمار غیرشفاف

علی رغــم آمارهــای ارائه شــده دولــت در ســال ۹5 
و اعــام رشــد ۳5 درصــدی فرزندخواندگــی ایــن 
آمارهــا بــه دلیــل غیرشــفاف بــودن نمی توانــد مــاک 
ــی،  ــی ربیع ــال عل ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــبی باش مناس
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، در نشســت 
از کــودکان  قانــون حمایــت  هم اندیشــی اجــرای 
ــفند 1۳۹5 در  ــه اس ــت ک ــت و بدسرپرس بی سرپرس

ــذاری  ــده، از واگ ــزار ش ــهد برگ ــس مش ــل پردی هت
بــه  بدسرپرســت  و  بی سرپرســت  کــودک   14000
خانواده هــا در ســه ســال گذشــته خبــر داده و در 
ــال  ــه س ــا در س ــن واگذاری ه ــه ای ــه ک ــه گفت ادام
ــده، ۳5  ــرا درآم ــه اج ــد ب ــون جدی ــه قان ــته ک گذش
درصــد رشــد داشــته اســت. معلــوم نیســت کــه 
رشــد واگــذاری سرپرســتی کــودکان ســاالنه ۳5 
ــال آن ۳5  ــوع ۳ س ــا مجم ــته ی ــد داش ــد رش درص
ــن آمارهــا  ــا وجــود ای درصــد رشــد داشــته اســت. ب
ــوان متوجــه  ــک پرس وجــوی ســاده می ت ــا ی ــا ب تنه
شــد کــه افــراد بســیاری هســتند کــه بــه رغــم اینکــه 
سال هاســت در نوبــت گرفتــن فرزنــد هســتند، هنــوز 

ــده اند. ــن کار نش ــام ای ــه انج ــق ب موف

موانع فرزندخواندگی 

۵ میلیون ایرانی مستعد ابتال به دیابت
ــر بهداشــت تعــداد بیمــاران  وزی
دیابتــی کشــور را 5 میلیــون نفــر 
ــودن  ــرد و از مســتعد ب اعــام ک
ــردم  ــر از م ــر دیگ ــون نف 5 میلی
بــه ابتــا بــه ایــن بیمــاری خبــر 
داد. دکتر ســید حســن هاشــمی 
ــفیران  ــش س ــیه همای در حاش
ســامت دانشــجویی گفــت: حــدود 1۶ درصــد از مــردم ایــران 
ــز از  ــاران نی ــد از بیم ــتند و 50 درص ــون هس ــار خ دارای فش
فشــار خــون خــود اطاعــی ندارنــد. وی افــزود: اگــر وضعیــت 
ــا  ــت مبت ــه دیاب ــه ب ــد از جامع ــد، ۳0 درص ــه باش همین گون
ــوع  ــی، ن ــبک زندگ ــل آن، س ــن دالی ــوند و از مهم تری می ش
ــم ۳0  ــر می خواهی ــن اگ ــت؛ بنابرای ــی اس ــه و کم تحرک تغذی
ســال آینــده، بــه دیابــت مبتــا نشــویم، بایــد از امــروز شــروع 

کنیم و پیشگیری، اقدامی فرهنگی است. 
هاشــمی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه فشــار و قنــد خــون 
ــت:  ــد، گف ــک می کنی ــار چ ــت یک ب ــد وق ــر چن ــود را ه خ
معمــوال فشــار خــون را بــه طــور مرتــب چــک می کنــم، امــا 
ــل  ــرا عوام ــم؛ زی ــرل می کن ــار کنت ــک ب ــاالنه ی ــت را س دیاب
ــت؛  ــر اس ــن کمت ــاری در م ــن بیم ــه ای ــا ب ــرای ابت ــر ب خط
امــا در ســنین مــا، قنــد خــون بایــد دســت کم هــر دو ســال 

ــامت ــود. س ــرل ش ــار کنت یک ب

آغاز رقابت کنکور ارشد از پنجشنبه
آزمــون کارشناســی ارشــد ناپیوســته ســال 1۳۹۶ در روزهــای 
ــود  ــزار می ش ــت ماه برگ ــه ۷ و 8 اردیبهش ــنبه و جمع پنجش
و داوطلبــان از دوشــنبه 4 اردیبهشــت می تواننــد کارت خــود را 

بــه صــورت اینترنتــی دریافــت کننــد. 
دوره  بیســت ودومین  آزمــون  مرحلــه  اولیــن  همچنیــن 
المپیــاد علمی دانشــجویی کشــور همزمــان بــا برگــزاری 
آزمــون ورودی دوره هــای کارشناســی ارشــد ناپیوســته ســال 
زبــان  برگــزار می شــود. رشــته های  1۳۹۶، در 22 رشــته 
و ادبیــات فارســی، علــوم جغرافیایــی، علــوم اقتصــادی 
ــوم تربیتــی  ــی، عل ــوم قرآن الهیــات و معــارف اســامی – عل
ــی  ــک، زیست شناس ــیمی، فیزی ــن، ش ــوم زمی ــوق، عل حق
ــی  ــی گیاه ــی، زیست شناس ــار، ریاض ــی، آم ــلولی ملکول س
زیست شناســی جانــوری، مهندســی بــرق، مهندســی شــیمی 
 مهندســی عمــران، مهندســی مکانیــک، مهندســی مــواد 
 و متالــورژی، مهندســی کامپیوتــر، زراعــت و اصــاح نباتــات 
ــاد علمــی  ــته های المپی ــی، از جملــه رش و طراحــی صنعت
ــد برگــزاری آزمــون صبح هــا از ســاعت  اســت. شــروع فرآین
۷:۳0 و بعدازظهرهــا از ســاعت 14:۳0 )دو و نیــم بعدازظهــر( 
اســت. درب حوزه هــای امتحانــی صبح هــا رأس ســاعت 
۷:00 و بعدازظهرهــا رأس ســاعت 14:00 )دو بعدازظهــر( بســته 

خواهــد شــد. صداوســیما
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 موتورسیکلت ها در ۳۷ درصد 

تصادفات شهری نقش دارند
رئیــس مرکــز اطاعــات و کنتــرل 
ترافیــک پلیــس راهــور ناجــا 
گفــت: طــی ســال گذشــته در 8 
هــزار و 8۷1 فقــره تصادفــات 
وانت هــا حضــور  درون شــهری 
داشــته اند کــه نزدیــک بــه 5 
ــهری را  ــات ش ــد کل تصادف درص
ــت: در  ــار داش ــی اظه ــادر رحمان ــرهنگ ن ــود. س ــامل می ش ش
ســال ۹5، موتورســیکلت ها بــا حضــور در نزدیــک بــه 58 هــزار 
فقــره تصــادف، کامیون هــا در ۳0 هــزار فقــره و مســافربری های 
عمومــی بــا حضــور در نزدیــک بــه 1۶00 فقــره، بقیــه تصادفــات 
درون شــهری را تشــکیل می دهنــد. وی افــزود: بــه ایــن ترتیــب 
ــات  ــار ســال ۹5، موتورســیکلت ها ۳۷ درصــد تصادف ــق آم طب
ــک درصــد  ــی ی ــا 2 درصــد و مســافربری های عموم کامیون ه

تصادفات درون شهری را رقم زده اند. پلیس

فراخوان ثبت نام موکب های اربعین 96
ــن  ــور اربعی ــات در ام ــات عالی ــازی عتب ــتاد بازس ــام س قائم مق
از آغــاز ثبت نــام موکب هــای اربعیــن حســینی ۹۶ در طــرح 
»شناســنامه دار کــردن مواکب هــا« همزمــان بــا ســالروز مبعــث 
حضــرت رســول اکــرم)ص( خبــر داد. جمشــید گــودرزی 
ــن حســینی  ــزی اربعی ــم ســتاد مرک ــر اســاس تصمی ــت: ب  گف
و کمیتــه مشــارکت های مردمــی، اســکان و تغذیــه، امســال در 
راســتای ســاماندهی و ارتقــای ســطح خدمات دهــی بــه زائــران 
اربعیــن، طــرح شناســنامه دار کــردن مواکــب از 5 اردیبهشــت در 
ــر ایــن اســاس از  سراســر کشــور اجــرا می شــود. وی افــزود: ب
ــه  ــی ک ــران مواکب ــا و مدی ــی، نهاده ــای مذهب ــی هیئت ه تمام
ــته اند  ــران را داش ــه زائ ــت ب ــار خدم ــته افتخ ــال های گذش  س
و نیــز اشــخاص و خیرانــی کــه تمایــل دارنــد از امســال در ایــن 
ــده  ــرای تشــکیل پرون ــد، دعــوت می شــود ب امــر مشــارکت کنن
ــت  ــب و دریاف ــردن مواک ــنامه دار ک ــرح شناس ــام در ط و ثبت ن
پروانــه فعالیــت بــه دفاتــر ســتادهای بازســازی عتبــات عالیــات 
در سراســر کشــور مراجعــه کننــد. وی گفــت: ایــن طرح مشــمول 
تمامــی موکب هــای در مــرز، طــول مســیر و موکب هــای مســتقر 
در شــهرهای نجــف اشــرف، کربــا، کاظمیــن و سامراســت. 
ــن  ــب داران در ای ــارکت موک ــای مش ــاره مزیت ه ــودرزی درب گ
ــا  ــی موکب ه ــور گمرک ــه ام ــک ب ــرد: کم ــان ک ــرح خاطرنش ط
بــرای تــردد در مــرز، در اختیــار گذاشــتن زمیــن، ارائــه خدمــات 
ــاد  ــهیل در ایج ــرق، تس ــد آب و ب ــاختی مانن ــی و زیرس زیربنای
هماهنگی هــا در مــرز و داخــل خــاک عــراق، ارائــه ویــزای 
ــور  ــی، ســاماندهی ام ــار دائم ــراردادن انب ــار ق ــی، در اختی خادم
ــد شناســنامه دار  ــه فوای ــع از جمل ــت مناب ــری از هدررف و جلوگی
شــدن موکب هــای اربعیــن حســینی اســت. باشــگاه خبرنــگاران
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رئیــس دفتــر بهبــود تغذیــه وزارت بهداشــت از صــدور 
فست فودفروشــی ها  راه انــدازی  بــرای  مجــوز  بی رویــه 
ــه بــه  ــاره کمپیــن »َن انتقــاد کــرد. دکتــر زهــرا عبداللهــی درب
فســت فود« کــه قــرار اســت از ســوی وزارت بهداشــت برگــزار 

شــود، گفــت: از نظــر مــا غذایــی ســالم اســت 
کــه عوامــل خطــر تغذیــه ای مثــل قنــد و نمــک 
و چربــی را نداشــته باشــد. فســت فودهای 
غربــی کــه در الگــوی غذایــی مــردم جــای خود 
را بــاز کرده انــد و زیــاد مصــرف می شــوند، 
چربــی و نمــک زیــادی دارنــد و بــا توجــه بــه 
ــا نوشــابه های گازدار اســتفاده  اینکــه همــراه ب

ــد.  ــردم دامــن می زنن ــه ای م ــه مشــکات تغذی می شــوند، ب
وی ضمــن انتقــاد از صــدور بی رویــه مجــوز بــرای راه انــدازی 
فســت فودها بیــان کــرد: ایــن اقــدام باعــث می شــود مــردم 
بیشــتر بــه ســمت فســت فودها برونــد. راه چــاره ایــن 
ــز ایــن اســت کــه صنــف اغذیه فروشــی تشــویق  مشــکل نی

شــود کــه غــذای ایرانــی عرضــه کنــد. 

ــوی  ــاح الگ ــرای اص ــرد: ب ــه ک ــن اضاف ــی همچنی عبدالله
غذایــی مــردم، بایــد غذاهــای فــوری ایرانــی را جایگزیــن این 
فســت فودها کنیــم و فرهنــگ مصــرف آن هــا را رواج دهیــم. 
ــه  ــم جامع ــه فســت فود«، می خواهی ــه ب ــش »َن ــا چال ــا ب م
را آگاه کنیــم و فرهنــگ مصــرف غذاهــا و 
ــم.  ــترش دهی ــی را گس ــت فودهای ایران فس
ــه وزارت  ــه جامع ــود تغذی ــر بهب ــس دفت رئی
اضافــه کــرد: مــردم  بهداشــت همچنیــن 
به ویــژه کــودکان ایــن غذاهــا را نمی شناســند. 
ــمت  ــه س ــد ب ــز می توانن ــی ها نی اغذیه فروش
ــت و  ــا، امل ــواع کوکوه ــل ان ــا مث ــن غذاه ای
آش هــای ایرانــی برونــد کــه فــوری اســت و مــدل فســت فود 

ــد.  دارن
وی هــدف از ایــن برنامــه را ترویــج فرهنــگ مصــرف غذاهای 
ســالم ایرانــی عنــوان کــرد و افــزود: اگــر مــردم ایــن غذاهــا 
را بــا قنــد و نمــک و روغــن کمتــری اســتفاده کننــد، الگــوی 

غذایــی اصــاح می شــود. ایســنا

معــاون حــوادث و بایــای اورژانــس کشــور گفــت: ۹۷ درصد 
ــژه گســل هایی  ــه اســت؛ به وی ــر زلزل ــران در معــرض خط ای

کــه در زیــر کان شــهرهایی ماننــد تهــران قــرار دارد. 
 دکتــر حمیدرضــا خانکــه اظهــار داشــت: زلزلــه، ســیل 

و ریزگردهــا بــرای کشــور مــا از نظــر خســارات 
ــی دغدغــه محســوب می شــود  ــی و مال جان
گریبانگیــر  دیربــاز  از  زلزلــه کــه  به ویــژه 

ــوده اســت.  ــف ب ــق مختل مناط
ــس کشــور  ــای اورژان ــاون حــوادث و بای مع
ــتم  ــور سیس ــر در کش ــال حاض ــت: در ح گف
ثبــت مــرگ ناشــی از حــوادث وجــود نــدارد. 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر حادثــه ای شــاخصه بین المللــی 
دارد، افــزود: ضریبــی در دنیــا داریــم بــه ایــن شــکل کــه هــر 
ــه می شــود، 10 درصــد جمعیــت  منطقــه ای کــه دچــار حادث
آن منطقــه دچــار حادثــه می شــوند 10 درصــد جمعیــت 
آن دچــار مــرگ و میــر و بــه همیــن ترتیــب 10 درصــد هــم 

متأثــر خواهنــد شــد. 

 خانکــه افــزود: بایــد مشــخص کنیــم ســهم مســئوالن 
و ارگان هــای مربوطــه در کنتــرل و مدیریــت بحــران حادثــه 
ــف  ــع تقســیم کار و وظای ــه موق ــم ب ــا بتوانی ــدر اســت ت چق

کنیــم. 
معــاون حــوادث و بایــای اورژانــس بــا انتقــاد 
ــای  ــدد گروه ه ــا تع ــور ب ــا در کش ــه م از اینک
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــم، گف ــدادی مواجهی ام
وقتــی اتفــاق ناخوشــایند و حادثــه طبیعی رخ 
ــاهدان  ــا ش ــده ی ــردم حادثه دی ــد، م می ده
ــا  ــروه ی ــه گ ــه چ ــد ب ــه نمی دانن ــک حادث ی

ــد.  شــماره تلفــن امــدادی اطــاع دهن
ــط  ــه فق ــگام حادث ــا هن ــورهای دنی ــتر کش ــزود: بیش وی اف
یــک شــماره دارنــد؛ در کشــور مــا 20 شــماره و نهــاد امــدادی 
ــد  ــو می زنن ــا جل ــوادث از م ــه داد: ح ــود دارد. وی ادام وج
چارچــوب  در  بایــد  امــا  نیســتند؛  پیش بینــی  قابــل  و 
ــا  ــر ت ــف از صف ــم و تقســیم وظای ــل کنی مشخص شــده عم

ــر ــرد. مه صــد صــورت بگی

9۷ درصد ایران در معرض خطر زلزله استراه اندازی کمپین »َنه به فست فود«

حتما بخوانید!
راه اندازی کمپین »َنه به فست فود«

یو
رش

س: آ
عک

 

سریال »لبخند رخساره« به ساخت موسیقی رسید

هر
: م

س
عک

 



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

ملی پوشان بدمینتون راهی چین می شوند یکشنبه  03  اردیبهشت ماه   61396
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  داوران ذوب آهن و العین امارات 

مشخص شدند
اســامی داوران دیــدار ذوب آهــن 
اصفهــان و العیــن امــارات از 
فوتبــال  کنفدراســیون  ســوی 

آسیا اعالم شد. 
ذوب آهــن  تیم هــای  دیــدار 
امــارات  العیــن  و  اصفهــان 
مرحلــه  ســری   C گــروه  در 
ــنبه 4  ــی روز دوش ــیا در حال ــان آس ــگ قهرمان ــی لی گروه
اردیبهشــت از ســاعت 20:30 در ورزشــگاه فوالدشــهر اصفهــان 
برگــزار می شــود کــه تیــم داوری ســریالنکایی قضــاوت ایــن 
بــازی را بــر عهــده دارد. داور وســط: کریشــانتا دیــالن، کمــک 
اول: گــوراج پالیــا، کمــک دوم: جــدارا دینــا، داور چهــارم: 
از  ایســلمو  داولمانتــا  پراشــانت. همچنیــن  راجاکریشــنا 
 تاجیکســتان بــه عنــوان نماینــده کنفدراســیون فوتبــال آســیا 
و ســورش سرینواســان از هنــد بــه ناظــر داوری انتخاب شــده 

ــت. ایسنا اس

رقابت بانوان هندبالیست در اصفهان
مســابقات هندبــال ســاحلی هفتــه نکوداشــت اصفهــان 
از روز شــنبه 2 اردیبهشــت در بخــش بانــوان آغــاز شــد. 
بانــوان و در رده بزرگســاالن  ایــن مســابقات در بخــش 
ــزار  ــم برگ ــت تی ــا حضــور هف ــاالن ب ــم و در رده نونه ــا ۹ تی ب
ــوان  خواهــد شــد. گروه بنــدی ایــن مســابقات در بخــش بان
و رده بزرگســاالن بــه شــرح زیــر اســت: گــروه »الــف«: 
ــف« )فتحــی(، ســپاهان، شــبانکار بوشــهر  شاهین شــهر »ال
ــروه »ب«: شاهین شــهر  ــی( گ همــدان، شاهین شــهر )قدیان
»ب« )مدنــی(، اصفهــان، فــارس، شــهید نصــر. در رده 
نونهــاالن هــم تیم هــای ســپاهان، شــهید نصــر، نجف آبــاد در 
گــروه »الــف« و تیم هــای شهرســتان اصفهــان، شاهین شــهر 
ــت  ــه رقاب ــم ب ــا ه ــروه »ب« ب ــروه گ ــان در گ ــون، لنج زیت

ــت. کاپ ــد پرداخ خواهن

عبدولی از تیم ملی خط خورد
دارنــده مــدال برنــز المپیــک پــس از بی اعتنایــی دوبــاره بــه 
دعــوت ســرمربی تیــم ملــی، شــانس حضــور در رقابت هــای 

قهرمانــی آســیا را از دســت داد.
 محمــد دلیریــان، سرپرســت تیــم ملــی کشــتی فرنگــی بــا 
ــد  ــه اینکــه عب ــا توجــه ب ــار کــرد: ب اعــالم ایــن موضــوع اظه
ــار روز  ــا وجــود گذشــت چه ــی ب ــم مل ــات تی ــی در تمرین ول
ــی  ــده، شانس ــر نش ــکانی حاض ــی اش ــاره عل ــوت دوب از دع
نخواهــد  آســیا  قهرمانــی  رقابت هــای  در  حضــور  بــرای 
ــن رقابت هــا اعــزام       ــه ای ــد ب داشــت و پژمــان پشــتام همانن

می شــود. مهــر

 جشنواره گل تیم فوتبال ساحلی ایران 

مقابل تاهیتی
دیــدار دوســتانه تیم هــای فوتبــال 
ــا  ــی ب ــران و تاهیت ــاحلی ای س
بــه  تیــم کشــورمان  برتــری 

پایان رسید. 
تیــم فوتبــال ســاحلی ایــران 
ــه  ــران را ب ــن ای ــه 2۹ فروردی ک
مقصــد باهامــا تــرک کــرده بــود، 
پــس از ســفری طوالنــی در نهایــت بامــداد جمعــه وارد باهامــا 
شــد. بازیکنــان پــس از ورود بــه باهامــا و اســتراحتی کوتــاه، 
تمرینــات ریــکاوری را برگــزار کردنــد و در دومیــن روز حضــور 
خــود در باهامــا نیــز تمرینــات نســبتا ســبکی از ســوی کادر 
فنــی در دســتور کار ملی پوشــان قــرار گرفــت تــا آمــاده دیــدار 
دوســتانه برابــر تاهیتــی شــوند. دومیــن دیــدار دوســتانه تیــم 
ــداد روز  ــی بام ــام جهان ــای ج ــاز رقابت ه ــش از آغ ــران پی ای
شــنبه بــه وقــت ایــران برابــر تاهیتــی برگــزار شــد و بــا نتیجــه 

۹ بــر 2 بــه ســود ایــران بــه پایــان رســید. 
ــی  ــد بلوکباش ــدزاده، فری ــد احم ــری، محم ــین اکب امیرحس
علــی ناظــم، پیمــان حســینی، محمدعلــی مختــاری و محمــد 

مــرادی ســه بــار موفــق بــه گلزنــی شــدند. نــود

تغییرات مدیریتی در استقالل و پرسپولیس
در حالــی کــه بــه آخریــن روزهــای لیــگ برتــر نزدیــک 
شــده ایم، بعضــی اخبــار و شــواهد نشــان می دهــد کــه 
مدیریــت دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس دســتخوش 

تغییــر از ســوی وزارت ورزش و جوانــان خواهــد شــد. 
دوره  در  پرســپولیس  و  اســتقالل  باشــگاه  دو  هیئت مدیــره 
گــودرزی، وزیــر وقــت وزارت ورزش و جوانــان، انتخــاب شــدند 

ــود.  ــا در گذشــته شــده ب ــه آن ه ــادی ب ــادات زی و انتق
اوج ایــن انتقــادات بــه ماجــرای محرومیــت اســتقالل از پنجــره 
نقــل و انتقاالتــی فیفــا برمی گشــت. از طرفــی انتقــادات 
ــرات  ــن تغیی ــان و ســرمربی اســتقالل هــم ظاهــرا در ای بازیکن
بی اثــر نیســت. در باشــگاه پرســپولیس هــم موفــق نبــودن در 
جــذب منابــع مالــی بــرای پرداخــت طلــب ژوزه، باعــث شــده 
تــا وزارت ورزش بــه فکــر تغییراتــی در ایــن باشــگاه بیفتــد. مهر

ملی پوشان بدمینتون راهی چین می شوند
تیــم ملــی بدمینتــون ایــران در رقابت هــای قهرمانــی آســیا در 

چیــن حضــور خواهد داشــت.
 ملی پوشــان بدمینتــون ایــران جهــت حضــور در رقابت هــای 
ــن  ــد چی ــه مقص ــران را ب ــب ته ــیا یکشنبه ش ــی آس قهرمان
ــم  ــرد. تی ــد ک ــرک خواهن ــا ت ــن رقابت ه ــزاری ای ــل برگ مح
ــارا  ــی، س ــا آقای ــکل از ثری ــا متش ــن رقابت ه ــه ای ــی ب اعزام

ــون ــیون بدمینت ــت. فدراس ــاری اس ــر جب دالوری و امی

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

بــا  ایــران،  والیبــال  پیشکســوت  و  اخــالق  اســطوره 
ویژگی هــای متفــاوت فنــی و متکــی بــر فضایــل اخالقــی 
ــای شــهرت طلبی و  ــه دور از غوغ و ارزش هــای محــوری، ب
ثروت انــدوزی کــه ایــن روزهــا در کشــورمان بــاب شــده  از 

ــد. ــخن می گوی ــال س ــکالت والیب مش
 نوشــتن از اســطوره های ورزش، به ویــژه قهرمانــان بــا 
ــم و صاحــب  ــه طــور اع ــی ب ــش پهلوان اخــالق و دارای من
ــه طــور اخــص، کاری اســت  فرهنــگ و ســبک متفــاوت ب
بــس دشــوار و هــر نویســنده ای کــه دســت بــه قلــم 
ــر  ــته تحری ــه رش ــی را ب ــه مطلب ــن زمین ــا در ای ــرد ت می ب
ــی از  ــم و کوه ــواج و پرتالط ــی م ــا دریای ــود را ب درآورد، خ
ــک  ــه در ی ــد چگون ــد و درمی مان مشــکالت مواجــه می بین

ــد. ــب را ادا کن ــق مطل ــطر ح ــطر و دو س س
   حسین بهرام صفت، بزرگمرد والیبال

حســین بهرام صفــت از جملــه ورزشــکاران خوشــنام و 
ــات  ــز شــخصیت و خصوصی ــه هرگ ــداری اســت ک اخالقم
ــود،  ــرده ب ــز ک ــایرین متمای ــه وی را از س ــندیده ای ک پس
ــروت فروخــت و  ــول و ث ــه پ ــه ب ــام و ن ــه جــاه و مق ــه ب ن
ــه حاضــر شــد از واقعیاتــی کــه باعــث رکــود و تضعیــف  ن

والیبــال ملــی می شــوند، چشــم بپوشــد و ســاکت بمانــد! 
بــدون تعــارف بایــد اذعــان داشــت ورزش امــروز مــا کــم 
دارد مردانــی را کــه در دنیایــی کــه مادیــات در ورزش حــرف 
ــد  ــی پایبن ــه اصــول اخالق ــد، حاضــر شــوند ب اول را می زن

باشــند و بــر ســرآن ایســتادگی کننــد.
ــی  ــم مل ــد تی ــه می بین ــران از اینک ــال ای ــرد والیب  بزرگم
ــارم  ــی، چه ــی 1۹8۹ دوب ــان کــه در مســابقات جهان نوجوان
جهــان شــده، امســال ناکام بــوده و نتوانســته اســت مدافع 

ــرد. ــج می ب ــود باشــد، رن ــی خ ــوان جهان عن
 بهرام صفــت کــه در فدراســیون های ســال های گذشــته 
ــف زاده،  ــر خل ــاری، جاب ــه فدراســیون شــادروان جب از جمل
ــمت  ــرم در س ــی خ ــا یزدان ــاج آق ــی و ح ــین تهران حس
ــمندی  ــات ارزش ــأ خدم ــیون، منش ــر فدراس ــاور و دبی مش
دکتــر  پیشــنهاد  بــه  تجربــه  از  بــا کوله بــاری  بــوده 
غفوری فــرد، رئیــس وقــت ســازمان تربیــت بدنــی ایــران، 
ــار حســین  ــران در کن ــر کاروان ورزشــی ای ــوان مدی ــه عن ب
ــر  ــن جعف ــم و همچنی ــش تی ــرمربی بادان ــور، س مهران پ
هوتهــم تیــم ملــی نوجوانــان را همراهــی کــرد و در جهانــی 
شــدن نوجوانــان والیبــال کشــورمان نقــش بســزایی ایفــا 
نمــود تــا بــرای اولیــن بــار بــه مقــام چهــارم جهــان دســت 

ــد.  پیــدا کنن

حســین بهرام صفــت، بزرگمــرد والیبــال ایــران کــه بــا تمــام 
وجــود بــرای اعتــالی ورزش ایــن ســرزمین کهــن، به ویــژه 
ــی و همبســتگی های  ــادی اســت از همدل ــه نم ــال ک والیب
ــا ســابقه درخشــان  فرهنگــی گام برداشــته و برمــی دارد، ب
ــران،  ــات ته ــاج و دخانی بازیگــری در تیم هــای شــاهین، ت
دانشــگاه ها و تیم هــای مختلــف ملــی و تجربــه مدیریتــی 
ــه  ــا اشــاره ب ــی، ب در فدراســیون و مربیگــری تیم هــای مل
ناکامی هــای اخیــر تیــم ملــی نوجوانــان در مســابقات 
ــده و  ــم کاری ش ــه ک ــور پای ــت: در ام ــار داش ــیایی اظه آس
ــده  ــدی نش ــه ج ــازی توج ــازندگی و پشتوانه س ــه کار س ب

اســت.
    ورزش پایه

ــه  ــر ب ــد جدی ت ــه را بای ــه ورزش پای ــت ک ــد اس وی معتق

ــدف  ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــم و ب ــرا درآوری ــورد اج م
ــم.  ــروع کنی ــدارس ش ــت از م ــر اس بهت

مهنــدس بهرام صفــت تصریــح کــرد: وقتــی چشــم اغلــب 
مســئوالن ورزش بــه فوتبــال دوختــه شــده، طبیعــی اســت 
ــود  ــش  ش ــر از چال ــال پ ــژه والیب ــه، به وی ــه ورزش پای  ک
ــوش  ــه گ ــان ب ــال نوجوان ــایندی از والیب ــار ناخوش و اخب
ــور و شــهرام محمــودی  ــر غف ــت امی ــا مصدومی برســد و ب
نگــران بازیکــن جایگزیــن در تیــم ملی بزرگســاالن باشــیم. 
ــه  ــئوالن ب ــی از مس ــفانه برخ ــرد: متاس ــان ک وی خاطرنش
ــی  ــل منطق ــن راه ح ــی و یافت ــی اصول ــای چاره اندیش ج
ــرد و  ــی خ ــازنده اهال ــاد س ــا انتق ــنهاد ی ــن پیش و پذیرفت
اندیشــه، بــرای حفــظ جــاه و مقــام از مواضــع خــود ســخن 
ــان ورزش و  ــا کارشناس ــد؛ ام ــان می آورن ــد و بره می گوین
تمــام کســانی کــه بــا دانــش روز آشــنایی دارند، اتفــاق نظر 
دارنــد کــه اگــر قــرار اســت ورزش در کشــورمان پیشــرفت 
کنــد، بایــد بــه ورزش پایــه توجــه بیشــتری کنیــم؛ هرچنــد 
در عمــل کمتــر دیــده شــده توجــه جــدی بــه ورزش 

آینده ســازان بشــود. 
ملی پــوش ســابق و پیشکســوت تحصیلکــرده والیبــال 
در مقایســه والیبــال گذشــته بــا حــال اظهــار داشــت: 
امــروزه علــم در ورزش حــرف اول را می زنــد؛ امــا در 
گذشــته قــدرت بدنــی، تعصــب و عــرق ملــی و بهــا دادن 

ــه اینکــه  بــه پیراهــن ملــی حائــز اهمیــت بــود؛ مضــاف ب
هــر بازیکنــی ســبک خاصــی آبشــار مــی زد و اگــر توفیقــی 
حاصــل می شــد، مرهــون همــت و غیــرت و روحیــه 

ــود. ــکاران ب ــی ورزش جنگندگ

گفت وگوی کیمیای وطن با مهندس حسین بهرام صفت، پیشکسوت نامدار والیبال ایران:

باید جدی تر به امور پایه ورزش توجه کرد

ــر  ــاد از مدی ــا انتق ــال ســپاهان ب ــم فوتب ــع پیشــین تی مداف
عامــل و ســرمربی ایــن تیــم گفــت: آمدنــد در تیــم ســپاهان 
ــه  ــد، تیــم را ب ــا تصمیماتــی کــه گرفتن انقــالب کننــد، ولــی ب
قهقــرا بردنــد. هــادی عقیلــی دربــاره خداحافظــی اش از 

ــت: در  ــران گف ــو ته ــه رادی ــال ب ــای فوتب دنی
ــل مســائلی  ــه دلی ــم گذشــته ب یکســال و نی
کــه بســیاری از مــردم از آن آگاه هســتند، 
ــپاهان  ــگاهی و س ــال باش ــق از فوتب ــه ناح ب
ــتم در  ــر نتوانس ــدم و دیگ ــته ش ــار گذاش کن
ــت  ــروم. دوس ــری ب ــم دیگ ــه تی ــان ب آن زم
ــه غیــر از ســپاهان از  ــا پیراهنــی ب نداشــتم ب

ــال و  ــس از یک س ــم پ ــم. االن ه ــی کن ــال خداحافظ فوتب
ــاره مســائل پشــت  نیــم تصمیمــم را قطعــی کــردم. وی درب
پــرده بــرای خداحافظــی اش تصریــح کــرد: در ســال گذشــته 
ــن  ــد و امســال هــم ای ــه ســپاهان آمدن ــدی ب ــران جدی مدی
ــگاه  ــت باش ــه در مدیری ــه و چ ــه در رأس کارخان ــران چ مدی

ــی در  ــم انقالب ــد می خواهی ــا می گفتن ــتند. آن ه ــود داش وج
ــت  ــه موفقی ــپاهان را ب ــم س ــم و تی ــورت بدهی ــپاهان ص س
برســانیم؛ امــا تیــم را از قهرمانــی بــه قهقــرا کشــاندند و ایــن 
ــپاهان  ــابق در س ــه از س ــود ک ــده ب ــا ش ــر م ــالب دامنگی انق

ــد.  ــا کردن ــی در حــق م ــم و جفای بودی
مدافــع پیشــین ســپاهان دربــاره اینکــه محــرم 
نویدکیــا هــم شــامل ایــن انقــالب شــد، گفــت: 
ــم.  ــت می کن ــودم صحب ــاره خ ــط درب ــن فق م
ــت  ــم برگش ــه تی ــاق ب ــس از آن اتف ــرم پ مح
و حتــی چنــد بــازی انجــام داد و ســپس 
خداحافظــی کــرد؛ ولــی از ابتــدای فصــل 
ــغ از یــک  ــد. حتــی دری ــه مــن ندارن ــازی ب ــد نی اعــالم کردن
جلســه کــه حضــوری مــرا بخواهنــد و حرف هایــم را بشــنوند. 
مــن بــا باشــگاه ســپاهان قــرارداد داشــتم. حتــی رضایتنامــه 
مــرا ندادنــد تــا اینکــه کمیتــه انضباطــی مــرا چنــد مــاه پیــش 

ــر ــرد. مه ــالم ک بازیکــن آزاد اع

هادی عقیلی:

 آمدند انقالب کنند، اما سپاهان را به قهقرا بردند
ملی پــوش ایرانــی و یکــی از ســتاره های تاثیرگــذار بازی هــای 
اخیــر تیــم ملــی در مقدماتــی جــام جهانــی بــا مصدومیــت 
نگران کننــده ای مواجــه شــده اســت. میــالد محمــدی، ســتاره 
ــن  ــته ای ــازی گذش ــی، در دو ب ــرک گروژن ــگاه ت ــی باش ایران

ــت؛  ــدان نرف ــه می ــیه ب ــگ روس ــم در لی تی
آن هــم در شــرایطی کــه هیچ کــس خبــر 
دقیقــی از دلیــل اصلــی غیبــت او در بازی هــا 
ــی کــه یکــی  ــای ایران نداشــت. مدافــع چپ پ
ــی  ــرک گروژن ــت ت ــی و ثاب از ســتاره های اصل
ــد و  ــارج ش ــب خ ــاره از ترکی ــه یک ب ــود، ب ب
ــن  ــار ای ــات و اخب ــری از او در تمرین ــچ اث هی

ــیون و کادر  ــئوالن فدراس ــان مس ــن می ــود. در ای ــگاه نب باش
پزشــکی تیــم ملــی هــم هیــچ خبررســانی درخصــوص 
ــی از  ــه یک ــا اینک ــد ت ــه ندادن ــن ارائ ــن بازیک ــت ای وضعی
ــت  ــی در ایال ــرک گروژن ــه باشــگاه ت ســایت های منتســب ب
ملی پــوش  نگران کننــده  مصدومیــت  از  روســیه  چچــن 

ــالد از  ــد می ــی ش ــر داد و مدع ــی خب ــگاه روس ــی باش ایران
ــرک  ــه رو شــده اســت. ت ــا آســیب جــدی روب ــه کمــر ب ناحی
گروژنــی کــه امــروز در رقابت هــای هفتــه بیســت وچهارم 
ــا آنــژی ماخــاج کاال  ــر روســیه جــدال حساســی ب لیــگ برت
ــه  ــن جلس ــت، در آخری ــد داش ــه خواه در خان
تمرینــی خــود بــاز هــم میــالد محمــدی را در 
ــتاره  ــت س ــا غیب ــد ت ــان نمی دی ــع بازیکن جم
نگرانی هــا  و  طوالنی تــر  هــم  بــاز  ایرانــی 
درخصــوص وضعیــت ایــن ملی پــوش کلیــدی 
ــالد  ــت می ــا غیب ــود. ب ــه ش ــش از همیش بی
محمــدی دربــی احتمالــی ایرانی هــای حاضــر 
ــی  ــعید عزت اله ــا س ــد و تنه ــی ش ــیه منتف ــگ روس در لی
احتمــال حضــورش در ترکیــب آنــژی مقابــل تــرک گروژنــی 
ــته  ــه گذش ــد هفت ــل چن ــدی مث ــالد محم ــود دارد و می وج
تــالش  نظاره گــر  روی ســکوها  از  و  میــدان  از  دور  بایــد 

ورزش3 باشــد.  هم تیمی هایــش 

دادنامه
کالسه پرونده: 756/۹5-135/۹4-28  117/۹5 -28 شماره دادنامه: 1008  مورخ: ۹5/10/14 مرجع 

مریم  وکالت  به  حبیبی  اصغر  علی   آقای  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   28 رسیدگی:شعبه 

حبیبی  تراشکاری  تجارت  7 کوی  بست   بن  بهارستان  شهر،خیابان  ملک  راه  سه  نشانی:  دهقانی  

خواندگان: 1- حمیدرضا پورباغ بهادرانی با وکالت حمیدرضا عسگری خیابان امام خمینی،جنب پمپ 

بنزین،رسالت، کوچه گلبرگ، آپارتمان نگین طبقه اول 2- سید جمال خلیلی  نشانی: مجهول المکان 

به  عنایت  با  پالک 50/3 گردشکار:  مجتمع سرو  زیار  باغ  خیابان  نشانی:  فروشانی   لطفی  3-سینا 

محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا،ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از 

خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید: »قرار قاضی شورا« در خصوص دعوای 

خواهان به طرفیت خواندگان یاد شده باال به خواسته مفاد خواسته دادخواست با عنایت به محتویات 

پرونده و اینکه دلیلی از سوی خواهان بر ارائه دعوی از سوی خواهان دایر بر اقدام خوانده به انتقال 

خودرو ارائه نشده است . لذا شورا به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 

انقالب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می¬نماید.قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

شماره: 38۹30/م الف  قاضی شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زینت کریمی  دارای شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به کالسه ۹1/۹6 از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان داود خسروی  بشناسنامه 14 در 

تاریخ ۹5/12/۹   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به 1- علی خسروی  14۹ پدر 2- شاهرخ جهرمی زاده 5 مادر    3- زینت کریمی بعقی 7 همسر 

فرزند 6- کوثر خسروی  فاطمه خسروی 1276802۹1۹  فرزند 5-  4- زهرا خسروی 1272308820 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی  با  اینک  1274۹63443 فرزند 

ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد. 

شماره : 1۹43/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حسین ادهم دارای شناسنامه شماره 63۹۹1 به شرح دادخواست به کالسه 387/۹6 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواد ادهم  بشناسنامه 38622 

در تاریخ ۹5/6/8   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به 1- حسین ادهم مورنانی 63۹۹1 فرزند 2- محمد ادهم مورنانی 1467 فرزند    3- مسیح ادهم 

مورنانی 1270567322 فرزند 4- علی ادهم مورنانی 2202 فرزند 5- زهرا عالقه مندان 42576 همسر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می 

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

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد. 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم معصومه پورعلیزاده دارای شناسنامه شماره 281 به شرح دادخواست به کالسه 6843/۹5 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد پورعلیزاده گله 

پردسری  بشناسنامه 4در تاریخ ۹1/7/27   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- زهرا پورعلیزاده گله پردسری  677 فرزند 2- جواد پورعلیزاده گله پردسری  

پردسری   پورعلیزاده گله  فرزند 4- معصومه  پردسری  487  پورعلیزاده گله  فرزند    3- جعفر   81

پردسری   پورعلیزاده گله  فاطمه   -6 فرزند   11833 پردسری   پورعلیزاده گله  نرگس   -5 281فرزند 

67618 فرزند7- عصمت پورعلیزاده گله پردسری  142 فرزند 8- مریم پورعلیزاده گله پردسری  ۹0۹ 

پورعلیزاده گله پردسری  2543  10-اعظم  پورعلیزاده گله پردسری  3554 فرزند  فرزند ۹- صدیقه 

فرزند 11- حمیده پورعلیزاده گله پردسری  836 فرزند 12-سکینه پورعلیزاده گله پردسری  70384 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک  با  اینک  فرزند 13- صغری رضائیان 4۹ همسر 

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

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

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: جانباز    نام خانوادگی:حسین پور  نشانی محل اقامت:  مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:سید مجید  نام خانوادگی:عسگری نام پدر:سید رضا شغل: آزاد  نشانی محل 

اقامت: اصفهان،زیار،جنب مسجد امام سجاد)ع( ،ایزوگام عسگری محکوم به: به موجب رای شماره 

1255 مورخ ۹4/8/5 تاریخ۹4/8/5حوزه 14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 

است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت پانزده میلیون ریال وجه چک به شماره 6405۹1 به عهده 

بانک کشاورزی و پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال  بابت خسارت  دادرسی و هزینه نشر آگهی 

طبق تعرفه قانونی وخسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسد چک ۹3/5/30 در حق محکوم له و نیم عشر 

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

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

یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 

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

کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره:1850/م الف  دفتر شعبه14 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
اقامت:   نشانی محل  آبادی   نام خانوادگی:احمدی حسین  عابدین     نام:  علیه:  مشخصات محکوم 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:سید مجید  نام خانوادگی:عسگری نام پدر:سید رضا نشانی 

به موجب رای  به:  ،ایزوگام عسگری محکوم  امام سجاد)ع(  اقامت: اصفهان،زیار،جنب مسجد  محل 

شماره 772 تاریخ۹4/5/25حوزه 14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 140727 

به عهده بانک صادرات و پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد هزار ریال  بابت خسارات دادرسی و هزینه نشر 

آگهی طبق تعرفه قانونی وپرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسد چک 8۹/3/25 در حق محکوم 

له و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 

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

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

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

اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره:184۹/م الف  دفتر شعبه14 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: امیرحسین   نام خانوادگی:کالنتری دهقی نام پدر: عباسعلی  نشانی محل 

اقامت:  مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:سید مجید  نام خانوادگی:عسگری نام پدر:سید رضا 

شغل: آزاد نشانی محل اقامت: اصفهان،زیار،جنب مسجد امام سجاد)ع( ،ایزوگام عسگری محکوم به: 

به موجب رای شماره 1257 تاریخ۹4/4/8حوزه 14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال وجه یک فقره 

چک به شماره 403207 به عهده بانک ملی و پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد هزار ریال  بابت خسارات 

دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی وپرداخت خسارت تأخیر تأدیه از سررسید چک 8۹/5/30 

در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 

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

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

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

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

شماره:1848/م الف  دفتر شعبه14 مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: سجاد  نام خانوادگی: غالمحسین لو نام پدر: اصغر نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:حسن   نام خانوادگی:شمس نام پدر : حسین  نشانی محل 

اقامت:هشتم شکاری 4دیسمان پ 2374 محکوم به: به موجب رای شماره 528 تاریخ۹5/12/14حوزه 

به:  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختالف  حل  شورای   37

پرداخت مبلغ 42/700/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام مبلغ 1/178/660 ریال بابت هزینه دادرسی 

و مبلغ 600/000 ریال بابت نشر آگهی و خسارت تأخیر تأدیه ازتاریخ ۹5/۹/17 الی اجرای حکم در حق 

محکوم له و نیم عشر اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 

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

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

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

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

شماره:1841/م الف  دفتر شعبه37 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  خانوادگی: کاظمی   نام  مژگان   نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

محل  نشانی  عباسعلی    : پدر  نام  زاده   خانوادگی:قدمی  نام  نام:اصغر   له:  محکوم  مشخصات 

 1036 شماره  رای  موجب  به  به:  محکوم  آراد  حرارتی  صنایع  سروستان  جی،ایستگاه  اقامت:خیابان 

علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  اختالف شهرستان  51 شورای حل  تاریخ۹5/11/10حوزه 

محکوم است به: پرداخت مبلغ 70/000/000ریال بخشی از چک 15۹2/0321۹0/58 بابت اصل خواسته 

و 2/600/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه های  نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه ازتاریخ 

۹5/۹/1 و پرداخت نیم عشر در حق اجرای احکام.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 

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

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

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

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

شماره:1840/م الف  دفتر شعبه51 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
المکان  اقامت: مجهول  نام خانوادگی: جلوه گر  نشانی محل  نام: مهدی    مشخصات محکوم علیه: 

مشخصات محکوم له: نام:منصور   نام خانوادگی:آتش  نشانی محل اقامت:اصفهان،خیابان کاوه،خیابان 

 1027 شماره  رای  موجب  به  به:  محکوم   3 چپ،پالک  نیلوفر،سمت  صفائیه،کوچه  برازنده،خیابان 

تاریخ۹5/10/28حوزه 2۹ شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی هزار ریال هزینه 

دادرسی و یک میلیون و پانصد هزار ریال هزینه کارشناسی در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا.  ماده 

34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 

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

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

اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره:1833/م الف  دفتر شعبه2۹ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
محل  نشانی  باقر   پدر:  نام  نژاد  مودت  خانوادگی:  نام  محمدرضا    نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:محمدحسین  نام خانوادگی:حسین پناه اصفهانی 

فرشته،بن  سودان،کوچه  پل  زینبیه،ایستگاه  اقامت:اصفهان،خیابان  محل  نشانی  حسین   پدر:  نام 

شعبه   تاریخ۹5/10/20حوزه   881-۹5 شماره  رای  موجب  به  به:  محکوم   3۹8 بهمن،پالک   22 بست 

به:  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختالف  حل  شورای   41

شماره  به  پارس  پژو  مشخصات  با   خودرو   رسمی  انتقال  و  رسمی  اسناد  دفاتر  از  یکی  در  حضور 

دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  بیست  و  سیصد  مبلغ  و   1384 مدل   13 ایران   54 ۹72ج  انتظامی 

نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه  انضمام  به  له  در حق محکوم 

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

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

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

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

 نماید.

شماره:1828/م الف  دفتر شعبه41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: علی اصغر  نام خانوادگی: مختاری هرندی  نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:حامد    نام خانوادگی:نفیسی با وکالت مسعود شریفی  نشانی محل 

 737 شماره  رای  موجب  به:به  نومحکوم  فردوسی  تعمیرگاه  کبیر،مقابل  امیر  اقامت:اصفهان،خیابان 

تاریخ۹5/7/2۹حوزه 25 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

هزینه  بابت  ریال   3/500/000 و  خواسته  اصل  بابت  200/000/000ریال  مبلغ  به:پرداخت  است  محکوم 

دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانون وکال و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و همچنین خسارت 

تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹5/2/22 تا تاریخ وصول که محاسبه بر عهده اجرای احکام در 

حق خواهان و پرداخت نیم عشر. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 

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

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

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

اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره:1824/م الف  دفتر شعبه25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه نام :سهراب -نام خوانوادگی:شهبازی -نام پدر:تیمور- شغل:آزاد -نشانی محل 

خانعلی-  پدر:  -نام  خانوادگی:کرمی  -نام  نام:محمود  له:  محکوم  المکان مشخصات  اقامت:مجهول 

شغل: -نشانی محل اقامت:کرون روستای میرآباد خیابان ورزش منزل شخصی محکوم به به موجب 

فالورجان  شهرستان  اختالف  حل  شورای  سابق  حقوقی  دوم  حوزه  تاریخ۹5/5/20   753 شماره  رای 

علیه  است محکوم  یافته  قطعیت  (که   - عمومی  –دادگاه  تاریخ – شعبه   - رای شماره   )موجب  به 

محکوم است به : انتقال سند رسمی یک دستگاه وانت پیکان به شماره 868ه23ایران23 به عنوان 

اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی در حق محکوم له و نیم عشر  از محکوم بابت هزینه عملیات 

اجرایی در حق صندوق دولت

قاضی شورا محمد حسین حیدری  شعبه حقوقی سوم فالورجان

آگهی حصر وراثت
آقای فریبرز محمودی  بشناسنامه شماره  538  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه 

ورثه ، درخواستی بشماره ۹6/7۹ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان موسی 

محمودی بشناسنامه 553 در تاریخ 13۹5/11/30 درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند از : 

1-یوسف محمودی  فرزند موسی شماره شناسنامه 260 نسبت با متوفی : فرزند 2-عیسی محمودی  

فرزند موسی شماره شناسنامه 1088 نسبت با متوفی : فرزند 3-فریبرز محمودی  فرزند موسی شماره 

شناسنامه 538 نسبت با متوفی : فرزند 4-فرج اله محمودی  فرزند موسی شماره شناسنامه 1485 

نسبت با متوفی : فرزند 5-محسن محمودی  فرزند موسی شماره شناسنامه 851 نسبت با متوفی 

: فرزند 6-طوبی محمودی  فرزند موسی شماره شناسنامه 10۹8 نسبت با متوفی : فرزند 7-کبری 

: فرزند 8-کوکب محمودی  فرزند  با متوفی  محمودی  فرزند موسی شماره شناسنامه 702 نسبت 

موسی شماره  فرزند  فرزند ۹-شیرین محمودی    : متوفی  با  نسبت  موسی شماره شناسنامه 1304 

شناسنامه 25۹ نسبت با متوفی : فرزند 10-پره گل محمودی  فرزند موسی شماره شناسنامه 1 نسبت 

با متوفی : فرزند 11-لیال محمودی  فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 127 نسبت با متوفی : همسر 

پس از تشریفات قانونی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا 

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

گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد 

 دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

دادنامه 
خواهان:جواد توکلی گارماسه – فالورجان-گارماسه – خ اصلی رزمندگان – آخرکوچه شهید ملکی – 

پالک 56  وکیل:----- خواندگان:1-معروف طهماسیان سورانی ف خورن-زفره-خ اصلی-جوشکاری 

طهماسیان  2-امیرعلی قاسم زاده- تهران – خ دماوند – خ دردشت – خ عابدی – بلوار ضعیف – ک 

انتظامی 75۹ق84  به شماره  پراید  انتقال سند یک دستگاه خودرو   :الزام  شجاع – پ 15 خواسته 

این شعبه و ثبت آن به  به  ارجاع پرونده  از  تادیه  گردشکار:پس  با هزینه دادرسی و تاخیر  ایران44 

خواسته فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا در خصوص دادخواست آقای جواد توکلی 

فرزند فضل هللا طرفیت آقای 1-معروف طهماسیان فرزند خورن 2-امیرعلی قاسم زاده فرزند محمد به 

خواسته انتقال سند یک دستگاه خودرو پراید ایران44-75۹ق84 به شماره انتظامی ایران 23 علیهذا 

شورا با مداقه در محتویات پرونده مفاد دادخواست تنظیمی مبایعنامه مورخه ۹5/3/2 استعالم بعمل 

آمده از پلیس راهور مبنی بر آخرین مالک خواهان امیر علی قاسم زاده فرزند محمد معرفی نموده 

است و نظر به اینکه خوانده دلیل و مدرک دال بر برائت ذمه خود ارائه ننموده و وجود خودرو مذکور در 

ید خواهان که حاکی از مالکیت وی میباشد )طبق مبایعنامه عادی ارائه شده از طرف خواهان(لذا شورا 

دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد  مواد1۹8 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10قانون مدنی 

خوانده ردیف دوم را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند یک دستگاه خودرو سواری 

پراید به شماره 75۹ق84 ایران44 در حق خواهان محکوم مینماید و مستندا به بند 4 ماده 84ق آ د 

م نسبت به خوانده ردیف اولبه دلیل اینکه دعوی متوجه ایشان نمی باشد قرار رد دعوا صادر میگردد 

رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نطر در محاکم عمومی فالورجان

میباشد

قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان فالورجان محمد حسین حیدری

آگهی احضار متهم
نظر اینکه در پرونده کالسه یک سیار متهم محسن سلمانی فرزند احمد به اتهام خیانت در امانت موضوع 

قانون  ماده 174  اجرای  در  لذا  میباشند  المکان  مجهول  فرزند حسن  ابراهیم  عادل حسین  شکایت 

آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و آگهی بدینوسیله به 

نامبردگان ابالغ میگردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه پنجم 

دادسرای عمومی و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند . در صورت عدم حضور یا عدم ارسال 

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

خواهد شد.

اسماعیل رماضانی دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب فالورجان

میالد محمدی مصدوم شد

خبر بد برای کی روش و تیم ملی

یو
رش

س: آ
عک
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»آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
مستقر در ثبت شرق اصفهان 

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 

قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده 

در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 

انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و 

اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 

. بود  به دادگاه نخواهد  از مراجعه متضرر   مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع 

1- رای شماره 139560302027004494 مورخ 1395/04/12 مهدی شاه زیدی فرزند عزیزاله  بشماره شناسنامه 

338 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287625274 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 9560 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 159/41 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

2- رای شماره 139560302027006558 مورخ  1395/05/26 زهرا امینی پزوه فرزند رضا  بشماره شناسنامه 

اعیانی  ثمنیه  بها  باستثناء  ساختمان  یکباب  ششدانگ  در   1291411216 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   485

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6395 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 179 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

3- رای شماره 139560302027008773 مورخ 1395/07/13 زهرا روستازاده شیخ یوسفی فرزند کریم بشماره 

روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ   1282266136 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   33867 شناسنامه 

قسمتی از قطعه زمین پالک 2 فرعی از اصلی 11582 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 58/76 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

4- رای شماره 139560302027009002 1395/07/18 خروم  بتول اساسی فرزند عباس بشماره شناسنامه 362 

از قطعه  از اصفهان بشماره ملی 1286461502 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی  صادره 

زمین پالک 13056 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  171/13مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

5- رای شماره 139560302027009762 مورخ 1395/08/05  علی عموآقایی خوراسگانی فرزند اسداله بشماره 

شناسنامه 689 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291444106 در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 4 فرعی از اصلی 6001 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  172/65مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

شناسنامه  بشماره  رحیم  فرزند  زهریان  مورخ  1395/09/30مرتضی   139560302027012261 شماره  رای   -6

آپارتمان سه طبقه احداثی بر روی  از اصفهان بشماره ملی 1281539260 در ششدانگ یکباب  44230 صادره 

قسمتی از قطعه زمین پالک 23 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 303/34 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  اله  فرزند سیف  جبلی   اکبری  مورخ  1395/09/30علیرضا   139560302027012272 رای شماره   -7

شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659607640 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 105/24 مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی غالمرضا سازش بوزانی .

8- رای شماره 139560302027012306 مورخ 1395/10/01 مرتضی خالوئی خوراسگانی فرزند حسین  بشماره 

شناسنامه 15 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291347976 در ششدانگ یکباب خانه چهارطبقه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/28 مترمربع. خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسین باللی .

بشماره  حسن  فرزند  امامی  فقیه  سیدمهدی   1395/10/05 مورخ   139560302027012541 شماره  رای   -9

شناسنامه 1351 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283608472 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 19 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  203/18مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

10- رای شماره 139560302027012828 مورخ  1395/10/09ولی اله غضنفری هرندی فرزند عباسعلی بشماره 

شناسنامه 68 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286375509 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 7803 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  63/12مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی  بنام محی الدین کاشفی .

11- رای شماره 139560302027012833 مورخ 1395/10/09 سیدحسن فاطمی  فرزند سید عبدالعلی  بشماره 

شناسنامه 125 صادره از نائین بشماره ملی 1249432553 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 7803 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  62/70مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  صالحی  مورخ  1395/10/16فریبا   139560302027013192 شماره  رای   -12

572 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287990045 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک _ فرعی از اصلی 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  166/50مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

حسن  سید  فرزند  دهقی  موسوی  قاسم  سید   16/10/1395 مورخ   139560302027013240 شماره  رای   -13

بشماره شناسنامه 1385 صادره از فریدن بشماره ملی 1159115338 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 192/32 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

14- رای شماره 139560302027013370 مورخ 1395/10/18 اعظم عابدینی پزوه فرزند حسن بشماره شناسنامه 

بر  از ششدانگ یکباب خانه احداثی  از اصفهان بشماره ملی 1291522743 در سه دانگ مشاع  1813 صادره 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 72 فرعی از اصلی 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161/17 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حسن  فرزند  پزوه  عابدینی  مورخ  1395/10/18عباس   139560302027013374 شماره  رای   -15

شناسنامه 1918 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291628908 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 72 فرعی از اصلی 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 161/17 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

16- رای شماره 139560302027013408 مورخ  1395/10/19محمدتقی بسحاق فرزند محمد حسین بشماره 

شناسنامه 3405 صادره از الیگودرز بشماره ملی 4171561639 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 106/48 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

17- رای شماره 139560302027014483 مورخ 1395/11/06 علی قاسمی ارداجی فرزند رضا بشماره شناسنامه 

1 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291324232 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 8904 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  237/80مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

18- رای شماره 139560302027014484 مورخ 1395/11/06  حسین زارعی فرزند شکراله بشماره شناسنامه 13  

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291642838 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 149/50 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

19- رای شماره 139560302027014628 مورخ 1395/11/09 یوسف یخچالی خوراسگانی فرزند کریم بشماره 

شناسنامه 7136 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293436402 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

مترمربع.   83/96 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی 5948  از  فرعی   1 پالک  زمین  قطعه  از 

خریداری طی سند رسمی.

20- رای شماره 139560302027014950 مورخ 1395/11/14 محسن مالکی خوراسگانی فرزند حسن بشماره 

شناسنامه 505 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291557131 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

مترمربع.   84/214 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  پالک 6624  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  علی  محمد  فرزند  پور  فغانی  اسماء    1395/11/14 مورخ   139560302027014951 شماره  رای   -21

از ششدانگ یکباب خانه  از اصفهان بشماره ملی 1291628665 در چهار دانگ مشاع  شناسنامه 1895 صادره 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6624 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  214/84مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

22- رای شماره 139560302027015261 مورخ  1395/11/18 بتول السادات میر حسینی خوراسگانی فرزند سید 

عباس بشماره شناسنامه 1646 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285638948 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 

از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  از قطعه زمین پالک 43 فرعی  بر روی قسمتی 

 163/66مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

23- رای شماره 139560302027015263 مورخ  1395/11/18ابوالفضل رضایت فرزند مجید بشماره شناسنامه 

0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1271710471 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 3 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  96/10مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.

24- رای شماره 139560302027015422 مورخ  1395/11/19صغری کیاصادق فرزند علی بشماره شناسنامه 

1043 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198907177 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 5 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 131/34 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  علی  فرزند  قهدریجانی  آقائی  طاهره   1395/11/26 مورخ   139560302027015856 شماره  رای   -25

شناسنامه 2260 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649307695 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 12200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  224/19مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.

26- رای شماره 139560302027015863 مورخ  1395/11/26غالمرضا عسگری نهجیری فرزند بهمن بشماره 

شناسنامه 765 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284668010 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 8 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 143/43 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

27- رای شماره 139560302027015865 مورخ  1395/11/28حسین کاله دوزان فرزند حسن بشماره شناسنامه 

52768 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280955708 در ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  529/75مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

28- رای شماره 139560302027015866 مورخ  1395/11/28حسین کاله دوزان فرزند حسن بشماره شناسنامه 

52768 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280955708 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 116/10 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  محمود  فرزند  زوانی  عابدی  مورخ  1395/11/28حسین   139560302027015915 شماره  رای   -29

شناسنامه 71 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283920964 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 11515 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/82 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.

30- رای شماره 139560302027015916 مورخ 1395/11/28  رسول قضاوی خوراسگانی فرزند حسن بشماره 

شناسنامه 8651 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283788381 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 9446 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 212 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

31- رای شماره 139560302027015926 مورخ  1395/11/30سید رسول میر حیدری پیکانی فرزند سید مهدی 

بشماره شناسنامه 50 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649607028 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3744 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 210/14 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

32- رای شماره 139560302027015930 مورخ 1395/11/30 فاطمه میرحیدری پیکانی فرزند عباس بشماره 

شناسنامه 21 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649608741 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3744 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 210/14مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

33- رای شماره 139560302027016008 مورخ 1395/12/01 قمر علی چراغی خیرآبادی فرزند اسماعیل بشماره 

شناسنامه 799 صادره از نجف آباد بشماره ملی 1090605064 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 226/68 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.

بشماره  نورعلی  فرزند  پورعالمه  غالمعباس   1395/12/02 مورخ   139560302027016080 شماره  رای   -34

شناسنامه 387 صادره از دزفول بشماره ملی 2002488363 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  188/66مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

35- رای شماره 139560302027016081 مورخ  1395/12/02حسین علی ترفع  فرزند اصغر بشماره شناسنامه 

42 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286931347 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

36- رای شماره 139560302027016082 مورخ 1395/12/02 فرخنده بهرمند فرزند عباس بشماره شناسنامه 

از قطعه  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  برخوار بشماره ملی 5110346844 در ششدانگ  از  196 صادره 

زمین پالک 4597 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  124/50مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

مرتضی  فرزند  سواردزی  مورخ  1395/12/03محمدرضا کردگاری   139560302027016107 شماره  رای   -37

بشماره شناسنامه 1315 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283989603 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 371 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 67/185 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

38- رای شماره 139560302027016325 مورخ  1395/12/07عباس لطیفی خوراسگانی فرزند رضا  بشماره 

روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1283789213 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   8734 شناسنامه 

قسمتی از قطعه زمین پالک 6732 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  339/99مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  اکبر  فرزند  اصفهانی  آبکار  طاهره   1395/12/07 مورخ   139560302027016333 شماره  رای   -39

شناسنامه 57902 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281675636 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15243 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

اله  فرج  فرزند  خوراسگانی   مورخ  1395/12/07هوشنگ کشاورز   139560302027016336 شماره  رای   -40

بشماره شناسنامه 477 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286416124 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15243 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 186 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

محمدرضا  فرزند  شاهرضائی  تصدیقی  مورخ  1395/12/08غزاله   139560302027016387 شماره  رای   -41

بشماره شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270025872 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت  225/36مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

محمدرضا  فرزند  شاهرضائی  تصدیقی  وحید   1395/12/08 مورخ   139560302027016393 شماره  رای   -42

بشماره شناسنامه 15042 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292078561 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  225/36مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

43- رای شماره 139560302027016486 مورخ 1395/12/09 اصغر صادقی فرزند علی بشماره شناسنامه 55 

صادره از اصفهان بشماره ملی 1291332669 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 6162 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  202/96مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

44- رای شماره 139560302027016491 مورخ 1395/12/09 سیف اله باقری باباشیخعلی فرزند عباس بشماره 

شناسنامه 4721 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292575689 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 2093 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 125/14 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

45- رای شماره 139560302027016493 مورخ 1395/12/09 طیبه رضائی علی آبادی فرزند سید عباس بشماره 

از 70 سهم ششدانگ یکباب  آباد بشماره ملی 6609787761 در 20 سهم مشاع  از دولت  شناسنامه 9 صادره 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 782 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 123/07 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  محمدعلی  فرزند  زلندی  شبانی  مورخ  1395/12/09سعید   139560302027016496 رای شماره   -46

شناسنامه 3037 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288199740 در 15 سهم مشاع از 70 سهم ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 782 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  123/07مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

47- رای شماره 139560302027016499 مورخ 1395/12/09 لیال مومنی مزده فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 

0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270146327 در 20 سهم مشاع از 70 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 782 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 123/07 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

ایزدی فرزند محمود بشماره شناسنامه  48- رای شماره 139560302027016502 مورخ  1395/12/09مرضیه 

3886 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288386818 در 15 سهم مشاع از 70 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی 

از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  از قطعه زمین پالک 782 فرعی  بر روی قسمتی 

 123/07مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

49- رای شماره 139560302027016520 مورخ 1395/12/09 سید خلیل حسینی فشارکی فرزند سید هاشم 

بشماره شناسنامه 7690 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282858769 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

به مساحت 431/63  اصفهان  ثبت  در بخش 18  واقع   1 زمین پالک  از قطعه  روی قسمتی  بر  احداثی  سوله 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

50- رای شماره 139560302027016521 مورخ  1395/12/09سید محمد حسینی فشارکی فرزند سید هاشم 

بشماره شناسنامه 251 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290422400 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب سوله 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  431/63مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

51- رای شماره 139560302027016522 مورخ 1395/12/09 سید مصطفی حسینی فشارکی فرزند سید هاشم 

بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659607535 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب سوله 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  431/63مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

52- رای شماره 139560302027016559 مورخ  1395/12/10محمدرضا فتحی فرزند حیاتقلی بشماره شناسنامه 

1099 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288914342 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 201/50 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

53- رای شماره 139560302027016643 مورخ  1395/12/15عباس شهبازی سواردزی فرزند غالمرضا بشماره 

شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291253580 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 10281 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 276 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

54- رای شماره 139560302027016650 مورخ  1395/12/15 مصطفی مکاریان خوراسگانی فرزند محمدرضا 

از اصفهان بشماره ملی 1291609989 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی  بشماره شناسنامه 38 صادره 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 5945 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  205/50مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

رجبعلی  فرزند  خوراسگانی  تراش  خاصه  رضا   1395/12/15 مورخ   139560302027016657 شماره  رای   -55

بشماره شناسنامه 106 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291256792 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

به مساحت 186/07 مترمربع. خریداری  از قطعه زمین پالک 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  قسمتی 

طی سند رسمی.

56- رای شماره 139560302027016659 مورخ  1395/12/15مهدی دادخواه  فرزند محمد بشماره شناسنامه 

3805 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287153984 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12710 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  211/58مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

57- رای شماره 139560302027016666 مورخ  1395/12/15علیرضا دادخواه  فرزند محمد بشماره شناسنامه 

1908 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288072767 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

به مساحت 211/58 مترمربع. خریداری  ثبت اصفهان  واقع در بخش 5  از قطعه زمین پالک 12710  قسمتی 

طی سند رسمی.

قربانعلی  فرزند  ابریشمی  باغ  مختاری  مورخ 1395/12/16 اصغر   139560302027016729 شماره  رای   -58

از فالورجان بشماره ملی 1111619239 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی  بشماره شناسنامه 14 صادره 

قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 96/87 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

59- رای شماره 139560302027016731 مورخ 1395/12/16 اصغر زمانی سلیمی فرزند علی بشماره شناسنامه 

قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ   1291253467 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1

زمین پالک _ فرعی از اصلی 11517 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  147/20مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  اصغر  فرزند  سلیمی   زمانی  اله  ولی  مورخ  1395/12/16   139560302027016732 شماره  رای   -60

شناسنامه 345 صادره از اصفهان بشماره ملی 1293369144 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

به مساحت  250/05مترمربع.  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع  اصلی 11517  از  فرعی   _ زمین پالک  قطعه  از 

خریداری طی سند رسمی.

بشماره  مصطفی  فرزند  مسائلی  مورخ  1395/12/16محمدرضا   139560302027016733 شماره  رای   -61

شناسنامه 40183 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282328141 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 8947 فرعی از اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 24/70 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

62- رای شماره 139560302027016737 مورخ  1395/12/16 حجت اله دهقانی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 

قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  در   1281903086 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   90811

به مساحت  89/66مترمربع.  اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5  از اصلی 12384  از قطعه زمین پالک 2 فرعی 

خریداری طی سند رسمی.

63- رای شماره 139560302027016748 مورخ 1395/12/16 رحمت اله ربیعی فرزند قاسم بشماره شناسنامه 

15 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199585777 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 249 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  14/28مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

64- رای شماره 139560302027016753 مورخ  1395/12/16مصطفی صفاپور فرزند محمد بشماره شناسنامه 

70316 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281803693 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

به مساحت  107/71مترمربع. خریداری  از اصلی 15200 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  زمین پالک 8 فرعی 

طی سند رسمی.

بشماره  محمد  فرزند  چریانی  جعفری  زینت   1395/12/16 مورخ   139560302027016758 شماره  رای   -65

شناسنامه 518 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284128083 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی 

 139/50مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

66- رای شماره 139560302027016761 مورخ  1395/12/16غالمرضا اسماعیلی زاده مبارکه فرزند محمد بشماره 

شناسنامه 849 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287761666 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی 

 139/50مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  قاسمی  مورخ  1395/12/16منیر   139560302027016767 شماره  رای   -67

1280 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284082075 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 150 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 136/45 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  عباس  فرزند  گورتی  قاسمی  اعظم   1395/12/16 مورخ   139560302027016768 شماره  رای   -68

یکباب خانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  در سه  ملی 1284082083  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 1279 صادره 

به  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع  اصلی 12953  از  فرعی   150 زمین پالک  از قطعه  روی قسمتی  بر  احداثی 

مساحت  136/45مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

69- رای شماره 139560302027016799 مورخ 1395/12/17 محمد علی زمانی فرزند علی بشماره شناسنامه 

135 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291449541 در ششدانگ قطعه زمین محصور و اتاقک متصله احداثی بر 

روی قسمتی از  پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 439/23 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

70- رای شماره 139660302027000096 مورخ  1396/01/06مجتبی ترابی پوده فرزند اصغر بشماره شناسنامه 

28 صادره از شهرضا بشماره ملی 5129931866 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 12568 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  135/09مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

71- رای شماره 139660302027000098 مورخ 1396/01/06 عفت جابری پوده فرزند حسین بشماره شناسنامه 

احداثی  از ششدانگ یکباب خانه  از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129812761 در سه دانگ مشاع  81 صادره 

به مساحت  135/09مترمربع.  اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع  پالک 12568  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر 

خریداری طی سند رسمی.

شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند  برهانی  محمد  مورخ1396/01/06    139660302027000099 شماره  رای   -72

2363 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291599096 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9639 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  169/65مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

73- رای شماره 139660302027000100 مورخ  1396/01/06اصغر ابراهیمی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 

265 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291420371 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

به مساحت 169/65 مترمربع. خریداری  از قطعه زمین پالک 9639 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  قسمتی 

طی سند رسمی.

74- رای شماره 139660302027000211 مورخ  1396/01/09حسنعلی ترک ترابی فرزند باقر بشماره شناسنامه 

1318 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287918433 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از 

به مساحت 366/75 مترمربع. خریداری طی سند  قطعه زمین پالک 11516 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

رسمی.

بشماره  غالمحسین  فرزند  نژاد  قاسمعلی  مورخ  1396/01/14صفا   139660302027000239 شماره  رای   -75

شناسنامه 39 صادره از نائین بشماره ملی 1249915864 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت90/85  

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حسن  فرزند  شفیعی  مورخ  1396/01/14محمدحسین   139660302027000245 شماره  رای   -76

شناسنامه 125 صادره از نائین بشماره ملی 1249898668 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 90/85 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

77- رای شماره 139660302027000262 مورخ  1396/01/14 رضا مویدی نسب فرزند جواد بشماره شناسنامه 

752 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290940266 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 31 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 944/35 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

78- رای شماره 139660302027000454 مورخ  1396/01/16محمدرضا مراثی فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 

از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1285542037 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1038

طی خریداری  مساحت  234/81مترمربع.  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15243 پالک  زمین   قطعه 

 سند رسمی.

79- رای شماره 139660302027000568 مورخ  1396/01/20 ابوالفضل بهمنی حیدر آبادی فرزند مرتضی قلی 

بشماره شناسنامه 25 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649682135 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3124 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 209 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

شناسنامه  بشماره  یداله  فرزند  روغنی  مورخ  1396/01/20براتعلی   139660302027000622 شماره  رای   -80

از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مغازه  یکباب  در ششدانگ   1283796351 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   9448

سند طی  خریداری  مساحت 48/6 مترمربع.  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15234 پالک  زمین   قطعه 

 رسمی.

بشماره  علی  جان  فرزند  سندگانی  رفیعی  مورخ  1396/01/20علی   139660302027000624 شماره  رای   -81

شناسنامه 831 صادره از لردگان بشماره ملی 6329764174 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 9401 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  120/90مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  حسین  فرزند  شفیعی  خدیجه  مورخ  1393/11/25   139360302025028587 شماره  رای   -82

شناسنامه 1 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199534390 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک یک اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 94/13 مترمربع. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/03   

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/02/18

رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان    حسین هادیزاده«

2699/م الف

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: علیرضا صادقیان   محکوم علیهم : محمد رضا فنایی شهرت به نشانی مجهول المکان محکوم 

به : به موجب دادنامه شماره 337  به تاریخ 95/06/21 شورای حل اختالف شهر خورزوق خوانده محکوم به پرداخت 

17500000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 268750 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ صدور چک تا تاریخ اجرای حکم رای صادره غیابی است هزینه اجرا بر عهده ی محکوم علیه می باشد. ماده 

19-  اجرای آراء : آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و بدستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی به 

موقع اجرا گذاشته می شود چنانچه با ابالغ اخطار دایره اجرایی محکوم علیه ظرف ده روز حکم را اجرا ننماید پرونده 

جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد و در امور کیفری 

در صورتیکه محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی بود آن را به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد به حساب 

دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرایی در امر کیفری 

به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد. قاضی شورا مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/81/م الف به تاریخ 96/01/28

آگهی حصر وراثت
آقای محمود درشوری  دارای شناسنامه شماره 33 به شرح دادخواست به کالسه 71/96 ش ح 1 )وراثت( از این 

دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد درشوری بشناسنامه 357 در 

تاریخ 1395/03/31  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- طیبه 

میرخانی دلیگانی فرزند حسن  ش.ش 8 )همسر متوفی(  )2( فرهاد ش.ش 76  )3( فرزاد  ش.ش 1613 

)4( محمود ش.ش 33 )5( محمد ش.ش 86 )6( مهدی ش.ش 5100196750 همگی درشوری فرزند احمد  

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

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

خواهد شد.رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/81/م الف به تاریخ  1396/01/31

دادنامه
شاکی : مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برخوار  به نشانی دولت آباد خ شهید محمد داوری متهم: 

آقای حسن محوری فرزند احمدی به نشانی علی آباد مالعلی ک هاتف پ 17 اتهام: چرای داو در مناطق قرق شده 

دادنامه در خصوص شکایت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برخوار علیه آقای حسن محوری فرزند احمد 

دائر بر تعلیف غیر مجاز تعداد 100 راس گوسفند و 20 راس بز به مدت 3 روز در مراتع ملی کنده حاج صفر دادگاه با 

بررسی مجموع محتویات پرونده از جمله کیفر خواست تنظیمی توسط دادسرای عمومی و شهرستان برخوار شکایت 

اداره شاکی و تحقیقات انجام شده و تنظیم صورت مجلس مشاهدات مامورین مربوطه و تصاویر ارائه شده و اقرار 

متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی صرف نظر از عدم حضور ایشان در جلسات رسیدگی و قیمت تعیین شده برای 

هر واحد دامی در سال 94 جهت وصول عوارض دولتی توسط اداره شاکی بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته 

و به استناد تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و رعایت بند ت ماده 37 و بند چ ماده 

38 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 92 با دو درجه تخفیف در مجازات درجه 3 به درجه 5 متهم موصوف را به 

پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد . دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/26/م الف به تاریخ 21 /96/01

برگ اخطاریه
نام اخطار شونده: سعید یوسفیان بروجنی فرزند ناصر محل حضور تاالر شهرداری دولت آباد شعبه اول حقوقی وقت 

حضور 96/05/02 ساعت 5:30 عصر علت حضور: در خصوص دعوی آقای سید احمد سجادی به طرفیت شما به 

خواسته ی مطالبه ی چک به شرح دادخواست در وقت مقرر در دفتر شورا حاضر شوید در صورت غیر وفق مقررات 

انجام خواهد شد.دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک شهرستان برخوارانقالب

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/79/م الف به تاریخ 30 /96/01

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

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

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آرای 

شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 

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

اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 

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

باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 

،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 

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

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

1-برابر رای اصالحی شماره 139560302018003013 کالسه پرونده 1392114402018000972 آقای حسن محقق 

دولت آبادی فرزند احمد  بشماره شناسنامه 10 صادره از دولت آباد  نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  

30.48 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 387  اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری 

از مالک رسمی آقای حسین داوری دولت آبادی

برابر رای شماره 139560302018002899 کالسه پرونده 1392114402018000974 آقای حسن محقق دولت   -2

آبادی فرزند احمد  بشماره شناسنامه 10 صادره از دولت آباد  نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  11.06 

متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 387  اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور 

مع الواسطه از آقای حسین داوری دولت آبادی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/03      

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/02/18

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:57 /37/05/الف/م به تاریخ 95/01/26

اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت رسیدگی مصطفی بابایی
نظربه اینکه اقای عادل جعفری  فرزند  رمضانعلی  دادخواستی بطرفیت اقای مصطفی بابایی  فرزند رمضانعلی 

دادخواستی به طرفیت آقای مصطفی بابایی فرزند احمدرضا  بخواسته مطالبه  تقدیم که به  شعبه 5 شورای حل 

اختالف فالورجان  ارجاع وبه کالسه  95/196 ثبت وبرای روزشنبه مورخ 96/2/23 ساعت 4 عصر وقت رسیدگی 

تعیین گردیده وچون خوانده مجهول المکان اعالم گردیده است و به تقاضای خواهان ودستور دادگاه  به استناد  

ماده 73 ق.آ.د.م. یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار رسمی درج  اگهی میشود  واز خوانده دعوت می شودکه 

با مراجعه به دبیر خانه شورای حل اختالف شعبه 5 حقوقی فالورجان   اعالم نشانی وادرس دقیق ودریافت نسخه 

ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت ودر وقت مقرردر شورای حل اختالف شعبه 5  فالورجان جهت رسیدگی حاضر 

شوند.ودر غیراینصورت این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب وشورا/ دادگاه غیابا رسیدگی وتصمیم مقتضی 

اعالم خواه0د نمود.

رییس شورای حل اختالف شعبه 5 حقوقی فالورجان  

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرایی 950205 موضوع علیه منصور مهدیان و له 

نعمت هللا مهدیان در تاریخ 95/2/31 به منظور فروش 15/86 حبه از 72 حبه از یک قطعه ملک واقع در اراضی 

مالکیت  دارای سند  باغوش  به جاده صحرا  به جاده خاکی موسوم  آباد( ملک کشاورزی  آباد )سلطان  رحمت 

33054 دارای سهم آب از چاه آب ملکی آقای حبیب هللا مهدیان واقع در جاده فوالدشهر – به سمت نجف آباد – از 

اراضی سلطان آباد  که دارای سابقه ثبتی به شماره 33054 میباشد و ملک مذکور مشاع میباشد و متعلق حق غیر 

نمیباشد از ساعت10الی11صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان اطاق 224 برگزار نماید ملک 

موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ379/793/000 ریال ارزیابی شده است.متقاضیان خرید 

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

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

خواهد بود و کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را به حساب 

سپرده دادگستری به شماره 2171290288005 ایداع و فیش آن را ارائه و در صورت انصراف برنده دهدرصد ایداعی 

به نفع دولت ضبط خواهد شد 

دادورز اجرای احکام حقوقی فالورجان

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950737 متهم قربان سرلک  فرزند: قدیر  به اتهام خیانت در امانت یک دستگاه لودر  

موضوع شکایت منوچهر امامی  فرزند امیر   مجهول المکان اعالم گردیده است  لذا در اجرای ماده 344 قانون 

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

میگردد که درتاریخ 96/3/3  ساعت  8  صبح جهت رسیدگی به اتهام خود در دادگاه انقالب فالورجان حاضرو از 

خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور یاعدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود این آگهی بمنزله ابالغ 

قانونی محسوب  و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد

شعبه 101 دادگاه کیفری دو فالورجان رییس
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امام علی ؟ع؟ می فرمایند:
خداوند او )محمد ص( را در زمانی فرستاد که 

روزگارى بود پیامبرى برانگیخته نشده بود  
و مردم در خوابى طوالنی به سر می  بردند.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابى

آفتابى

ابری

آفتابى

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

15   ْC

4   ْC

15   ْC

17   ْC

28  ْC

25   ْC

32   ْC

34   ْC

جشنواره میل مجسمه های نمیک

منــدا�ن از ۱۱ اســتان کشــور  جشــنواره مــی مجســمه های نمــی بــا حضــور ه�ن

در ۳۰ گــروه، بــه مــدت دو روز در تــاالب کجــی نهبنــدان برگــزار شــد. مهــر

حوادثسالمت 

 خطر سه برابری ابتال به زوال عقل 

با مصرف نوشابه های رژیمی
مطالعــه جدیــد  یــک  نتایــج 
نشــان می دهــد کــه مصــرف 
نوشـــابه های گازدار رژیمـی خطر 
عقــل  زوال  بــه   ابتــا 
ــر  ــه براب ــزی را س ــکته مغ و س

می کند.
بوســتون  دانشــگاه  محققــان 
ــه 4 هــزار و  ــوط ب ــا بررســی داده هــای مرب ــن مطالعــه ب در ای
372 بزرگســال متوجــه شــدند کــه مصــرف نوشــابه های گازدار 
ــه  ــا جایگزین هــای قنــدی، خطــر ابتــا ب رژیمــی در قیــاس ب
زوال عقــل و ســکته های مغــزی را افزایــش می دهــد. آن هــا 
ــک قوطــی ســودای  ــه روزی ی متوجــه شــدند بزرگســاالنی ک
رژیمــی مصــرف می کردنــد، ســه برابــر بیشــتر در معــرض ابتــا 

ــه ســکته مغــزی و زوال عقــل قــرار گرفتنــد. ب
ــود  ــل وج ــه دلی ــوع ب ــن موض ــام ای ــان تم ــه محقق ــه گفت ب
بیشــتر  در  کــه  اســت  »آســپارتام«  نــام  بــه  عنصــری 
ــتفاده  ــا اس ــردن آن ه ــیرین ک ــرای ش ــی ب ــابه های رژیم نوش

. د می شــو
مشــخص شــده  کــه آســپارتام و نیــز ســایر شــیرین کننده های 
ــگ  ــی را تن ــای خون ــاکارین«، رگ ه ــه »س ــی از جمل مصنوع
ــل و  ــه زوال عق ــا ب ــه ابت ــت ب ــد در نهای ــه می توان ــد ک می کنن

ســکته مغــزی منجــر شــوند.
محققــان در ایــن مطالعــه میــزان خوراکی هــا و نوشــیدنی های 
ــرای 10  ــال را ب ــاالی 45 س ــرد ب ــزار و 372 ف ــی 4 ه مصرف
ــد. آن هــا متوجــه شــدند کــه خطــر  ــدازه گیــری کردن ســال ان
ابتــا بــه ســکته مغــزی در بزرگســاالنی کــه روزی یــک عــدد 
ــد  ــا تعــداد بیشــتری نوشــابه های رژیمــی مصــرف می کردن ی
در قیــاس بــا افــرادی کــه عمــا هیــچ نوشــابه رژیمــی مصــرف 
نمی کردنــد، ســه برابــر بیشــتر بــود و ایــن افــراد بیشــتر 
احتمــال داشــت بــه زوال عقــل مبتــا شــوند. گفتنــی اســت 
ــی  ــه تمام ــرد ک ــری ک ــوان نتیجه گی ــه نمی ت ــن مطالع ــا ای ب
مصرف کننــدگان نوشــابه های رژیمــی گازدار بــه زوال عقــل 
یــا ســکته مغــزی مبتــا می شــوند و در ایــن ارتبــاط الزم 
ــرد.  ــورت گی ــتری ص ــای بیش ــات و پژوهش ه ــت مطالع اس
تحقیــق دیگــری نیــز کــه اوایــل ســال جــاری میــادی دربــاره 
خطــرات مصــرف نوشــابه های گازدار رژیمــی توســط محققــان 
امپریــال کالــج لنــدن انجــام شــده بــود، نشــان داد کــه مصرف 
نوشــابه های رژیمــی در قیــاس بــا مصــرف نوشــابه های 

ــا ــد.  ایرن ــش وزن نمی کن ــراد در کاه ــه اف ــی ب ــدی کمک قن

انبار لوازم خانگی قاچاق لو رفت
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان از کشــف 50 دســتگاه 
ــارد  ــه ارزش 5 میلی ــاق ب ــی قاچ ــی خارج ــوازم خانگ ــواع ل ان
ریــال و دســتگیری یــک قاچاقچــی خبــر داد. ســرهنگ ســتار 
 خســروی گفــت: در پــی دریافــت خبــری مبنــی بــر دپــو 
و توزیــع لــوازم خانگــی خارجــی قاچــاق توســط فــردی در یکــی 
ــه  ــیدگی ب ــان، رس ــهر اصفه ــراف ش ــار اط ــه ب ــای تخلی از انباره
موضــوع در دســتور کار کارآگاهــان پلیــس آگاهــی قــرار گرفــت.
وی افــزود: در بازرســی از انبــار مدنظــر تعــداد 20 دســتگاه 
یخچــال ، 20 دســتگاه فریــزر ، 5 دســتگاه ماشــین ظرفشــویی 
و 5 دســتگاه ماشــین لباسشــویی خارجــی فاقــد مــدارک 
ثبت شــده گمرکــی کشــف شــد. ایــن مقــام انتظامــی بــا بیــان 
اینکــه ارزش کاالهــای کشف شــده توســط کارشناســان مربوطــه 
5 میلیــارد ریــال اعــام شــده، گفــت: در ایــن خصــوص یــک نفر 
دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی تحویــل 

داده شــد. پایــگاه خبــری پلیــس ایــران

 قاتل پرونده 3 فقره قتل جیرفت 

دستگیر شد
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان گفــت: قاتلــی کــه 8 فروردیــن 
96 در یــک اقــدام جنون آمیــز ، ســه شــهروند را بــه قتــل رســانده 
ــردار  ــد. س ــتگیر ش ــس دس ــته پلی ــات روز گذش ــود، در عملی ب
رضــا بنی اســدی فر گفــت: در روز 8 فروردیــن ســال جــاری 
ــه  ــر ب ــا اســلحه ســه نف ــی 30 ســاله ب ــدازی جوان ــی تیران در پ
قتــل رســیدند. وی افــزود: ایــن تیرانــدازی بــه دنبــال اختافــات 
ــز  ــدام جنون آمی ــن اق ــل پــس از انجــام ای ملکــی رخ داد و قات
از صحنــه متــواری شــد. فرمانــده انتظامــی اســتان بیــان کــرد: 
ــت در  ــن جنای ــل ای ــده، دســتگیری عام ــس از تشــکیل پرون پ
ــای  ــا پیگیری ه ــت و ب ــرار گرف ــی ق ــس آگاه ــتور کار پلی دس
ــل در  ــای قات ــی، ردپ ــات اطاعات ــری اقدام ــی و به کارگی پلیس

اســتان یــزد شناســایی شــد.
 وی اظهــار داشــت: مامــوران پلیــس آگاهــی اســتان و پلیــس 
آگاهــی فرماندهــی انتظامــی شهرســتان جیرفــت پــس از اخــذ 
ــزد،  ــل در اســتان ی ــگاه قات ــی و شناســایی مخفی ــت قضائ نیاب
ــه   ــات غافلگیران ــک عملی ــای وی را محاصــر و در ی محــل اختف

ــد.  او را دســتگیر کردن
ســردار بنی اســدی فر گفــت: علی رغــم اینکــه وقــوع چنیــن 
حوادثــی تبعــات خــاص خــود را بــرای جامعــه بــه دنبــال دارد، اما 
پلیــس اســتان بــا اقتــدار و صابــت و بــا بهره گیــری از اقدامــات 
اطاعاتــی اجــازه نخواهــد داد مجرمــان حتــی بــرای یــک لحظــه 

احســاس آرامــش کننــد. پایــگاه خبــری پلیــس ایــران

ــتی  ــی و بهداش ــوالت آرایش ــده محص ــرکت های تولیدکنن ش
مشــتری های  جــذب  در  ســعی  تبلیغــات گســترده  بــا 
بیشــتر دارنــد، بــدون اینکــه بخواهنــد از ترکیبــات و مضــرات 
ــد. ــان بیاورن ــه می ــی ب ــامپوها صحبت ــل ش ــی مث محصوالت
 کارشناســان بهداشــتی به تازگــی بــا تجزیــه و آزمایــش مــواد 
اصلــی تشــکیل دهنده بعضــی از مشــهورترین برندهــای 
ــز  ــدن و نی ــر و ب ــامپوی س ــژه ش ــی، به وی ــوالت آرایش محص
ژل دوش دریافتنــد کــه در بیشــتر آن هــا مــاده ای شــیمیایی 
ــر  ــه ب ــود دارد ک ــان( وج ــام dioxane- 1/4 )دی اکس ــه ن ب
اســاس تحقیقــات، مــاده ای ســمی و مخــرب بــرای محیــط 
زیســت اســت و می توانــد در انســان و حتــی حیوانــات باعــث 

ابتــا بــه ســرطان شــود. 
برخــی از کارشناســان آمریکایــی کــه در تحقیــق درخصــوص 
مضــر بــودن ایــن مــاده شــیمیایی شــرکت کرده انــد، از 

ســازمان FDA )ســازمان غــذا و داروی آمریــکا( خواســته اند 
در  را  مــاده شــیمیایی  ایــن  از  اســتفاده  تــا ممنوعیــت 

ــد. ــام کن ــب و اع ــتی تصوی ــوالت بهداش محص
در  نه تنهــا   dioxane- 1/4 مــاده تحقیقــات  اســاس  بــر 
ــی  ــا و حت ــه در بســیاری از لوســیون ها، کرم ه شــامپو ها، بلک
صابون هــا نیــز وجــود دارد و در عیــن حــال نیــازی بــه اعــام 
مــواد  مــواد تشــکیل دهنده  اطاعــات  لیبــل  در  آن  نــام 
آرایشی بهداشــتی نیســت؛ بــه همیــن دلیــل مصرف کننــدگان 

ــد. ــی ندارن ــاک آگاه ــاده خطرن ــن م ــود ای از وج
ــه  ــع اســت کــه ب مــاده شــیمیایی dioxane-1/4، یــک مای
راحتــی در آب حــل می شــود و در درجــه اول بــه عنــوان 
ــوان یــک مــاده  ــه عن حــال در مــواد شــیمیایی و ســپس ب

ــرد دارد. ــیمیایی کارب ــای ش ــاد واکنش ه ــی در ایج کمک
ــاره مضــرات ایــن مــاده  کارشناســان در تحقیقــات خــود درب
شــیمیایی، اثــر آن را در ابتــای موش هــای آزمایشــگاهی 
آمار هــا  اســاس  بــر  کرده انــد.  مشــاهده  ســرطان  بــه 
dioxane-1/4 بــا ابتــای افــراد بــه ســرطان های بینــی    

ــت.  ــط اس ــتان مرتب ــد و پس کب
از دیگــر مــواد شــیمیایی خطرنــاک کــه در محصوالت آرایشــی 
ــه  ــا ب ــب ابت ــراد موج ــود دارد و در اف ــاد وج ــزان زی ــه می ب
ســرطان می شــود، می تــوان Oxybenzone )مــورد اســتفاده 
محصــوالت  لــب،  مرطوب کننده هــای  آفتــاب،  ضــد  در 
دارای SPF(، تولوئــن )مــورد اســـتفاده درالک ناخــن و 
پاک کننده هــا( و Phenoxyethanol )مــورد اســتفاده در 

ــت  ــده دس ــواد ضدعفونی کنن ــی، م ــوالت آرایش ــر، محص عط
ــرم  ــودک، ک ــوب ک ــتمال مرط ــدان، دس ــت، خمیردن دئودوران

ــرد. ــام ب ــیون( را ن ــواع لوس ــاب و ان ضدآفت
ــواد شــیمیایی ســمی  ــه م ــد ک کارشناســان هشــدار می دهن
ــا در بیــش از 46 درصــد از محصــوالت بهداشتی آرایشــی  تنه
ــرژی  ــث آل ــرطان باع ــر س ــاوه ب ــود دارد و ع ــی وج آمریکای
آســم و آگزمــا نیــز در افــراد می شــود. یکــی از مــوارد عینــی 
ــرکت  ــوالت ش ــمی در محص ــیمیایی س ــواد ش ــتفاده از م اس
ــن شــرکت  ــود کــه باعــث شــد ای Johnson & Johnson ب
مکلــف شــود تــا از آن هــا در محصــوالت خــود اســتفاده 
نکند.کارشناســان امیــدوار هســتند در آینــده محصــوالت 
بهداشتی آرایشــی بــا میــزان بســیار کمتــری از مواد شــیمیایی 
خطرنــاک ســاخته شــوند تــا بــه ایــن ترتیــب از ابتــای افــراد 
ــگاران ــری شــود. باشــگاه خبرن ــا جلوگی ــواع بیماری ه ــه ان ب

خطرات پنهان و مرگبار پشت ظاهر شامپوهای خارجی رنگارنگ

ـــمـــاره 411 ســـــال سوم                ݡسݒ
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ــا اشــاره  ــواده، ب شــاهین فرهنــگ، روان شــناس خان
ــان  ــه اهمیــت ســاختارهای شــناختی مــردان و زن ب
در زندگــی زناشــویی گفــت: در زندگــی مشــترک 
زوجیــن بایــد از تفــاوت ســاختارهای روانــی یکدیگــر 
آگاه شــوند تــا بتواننــد زندگــی سرشــار از عشــقی را 

داشــته باشــند.
ــت  ــا محوری ــواده ب ــوق خان ــه پات ــن هفت نشســت ای
زندگــی زناشــویی بــا حضــور دکتــر شــاهین فرهنــگ 
روان شــناس خانــواده، در ســینما ســپاهان اصفهــان 
ــرم  ــتقبال گ ــا اس ــه ب ــت ک ــن نشس ــد. ای ــزار ش برگ
ــوان »چــه  ــا عن ــود، ب شــهروندان اصفهانــی همــراه ب
کنیــم حــال زندگــی مشــترکمان خــوب باشــد؟« از 
ســوی کمیتــه فرهنــگ و روابــط اجتماعــی ســازمان 
ــد. ــزار ش ــان برگ ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح

    مردان و زنان، مکمل یکدیگر هستند
ــر  ــی از پیامب ــه حدیث ــا اشــاره ب ــگ ب شــاهین فرهن
ــا  ــر ب ــتگی همس ــت آراس ــاره اهمی ــرم)ص( درب اک
داشــت:  اظهــار  زناشــویی  زندگــی  در  شــوهرش 
احادیــث مختلفــی در زمینــه اهمیــت آراســتگی زنــان 
ــرای همسرانشــان وجــود دارد  ــواده ب ــط خان در محی
کــه در همیــن رابطــه نیــز پیامبــر اســام)ص( چنیــن 

ــد. ــان می دان ــن زن ــان بهتری ــی را در می بانوان
وی افــزود: زنــان و مــردان بایــد ســاختارهای روانــی 
متفــاوت را کــه در ذات هــر دو طــرف وجــود دارد، بــه 
ــد بســیاری از مشــکات  ــا بتوانن ــی بشناســند ت خوب
را در زندگــی خــود رفــع کننــد. شــناخت چنیــن 
ــی  ــه زندگ ــد ب ــرف، می توان ــوی دو ط ــی از س مباحث

ــه دهــد. زناشــویی امیــد و عشــق را هدی
تفاوت هــای  دربــاره  خانــواده  روان شــناس  ایــن 
ســاختاری در جنــس مــرد و زن در زندگــی مشــترک 
بــه  صــورت  اینکــه نزدیک بینــی مــردان  گفــت: 
جالــب توجهــی خــوب نبــوده را زمانــی بانــوان 
ــی در ظاهــر خــود  ــا تغییرات متوجــه می شــوند کــه ب

ــتند، در  ــان هس ــر شوهرش ــل منتظ ــتگی کام و آرس
ــه  ــه خان ــگام ورود ب ــه همسرشــان در هن ــی ک صورت
ایــن تغییــرات را متوجــه نمی شــود. بســیاری از 
ــر  ــدت از همس ــه ش ــرایطی ب ــن ش ــا در چنی خانم ه
خــود ناراحــت می شــوند؛ ولــی ایــن موضــوع، یکــی 

از ویژگی هــای آقایــان اســت.
وی افــزود: در مقابــل چنیــن ضعفــی در آقایــان 
ــی  ــرایط خوب ــی، ش ــم فضای ــز در تجس ــا نی خانم ه
ندارنــد کــه بــه خوبــی ایــن ضعــف در رانندگــی آن هــا 
مشــهود اســت. هنــگام رانندگــی خانم هــا بــرای 
پــارک خــودرو خــود نیــز بــا مشــکل روبــه رو هســتند؛ 
ــی را  ــه خوبــی فضــای خال ــد ب ــرا آن هــا نمی توانن زی

ــد. ــا خــودرو خــود مطابقــت دهن ب
    بــه رفتــار اطرافیــان خــود بــا واکنــش  مثبــت 

پاســخ دهیــم
فرهنــگ دربــاره نظــرات اشــتباهی کــه در جامعــه در 
ارتبــاط بــا جنســیت مــرد و زن وجــود دارد تصریــح 
کــرد: متأســفانه در جامعــه دو نظــر دربــاره ایــن 
موضــوع حاکــم اســت؛ برخــی از افــراد خانم هــا 
ــتی  ــان فمینیس ــل زن ــد؛ در مقاب ــف می دانن را ضعی
ــد.  ــدگاه را دارن ــن دی ــف ای ــر مخال ــه نظ ــتند ک هس
چنیــن نظراتــی از اصــل و پایــه اشــتباه اســت؛ زیــرا 
مــرد و زن هــر دو، موجــودات ناقصــی هســتند کــه 
بــا ازدواج و در حضــور کنــار یکدیگــر، می تواننــد ایــن 

ــد. ــن ببرن ــا را از بی نقص ه
ــویی  ــی زناش ــن در زندگ ــه زوجی ــان اینک ــا بی وی ب

بــه خوبــی می تواننــد مکمــل یکدیگــر باشــند، بیــان 
ــرده  ــاره ک ــوع اش ــن موض ــه ای ــز ب ــرآن نی ــرد: ق  ک
ــر  ــای یکدیگ ــاننده عیب ه ــان را پوش ــردان و زن و م

معرفــی می کنــد.
ــردان  ــاوت م ــاره تف ــواده درب ــناس خان ــن روان ش ای
ــرد:  ــان ک ــود خاطرنش ــه خ ــبک توج ــان در س و زن
ــری  ــی فراگی ــات و حت ــه موضوع ــردان ب ــه م توج
طــور  بــه  اســت؛  بینایــی  راه  از  آن هــا  مباحــث 
 معمــول مــردان اگــر بــه ســخنران نــگاه نکننــد

ــوند؛  ــه نمی ش ــی متوج ــه خوب ــای وی را ب صحبت ه
ــر  ــنوایی بهت ــا از راه ش ــل خانم ه ــرف مقاب ــا در ط ام
ــرار  ــاط برق ــون خــود ارتب ــط پیرام ــا محی ــر ب  و قوی ت

می کنند.
ــن موضوعــات را  ــن ای ــه زوجی ــی ک ــزود: زمان وی اف
ــت  ــر مثب ــد نظ ــی می توانن ــه خوب ــوند، ب ــه ش متوج

ــد. ــب کنن ــه خــود جل ــل را ب طــرف مقاب
    زبان بدن را بشناسیم

ــا بیــان اینکــه »زبــان بــدن« در  شــاهین فرهنــگ ب
ــود  ــه وج ــیار ماهران ــادرزادی بس ــور م ــه ط ــوان ب بان
ــدن، یکــی دیگــر از  ــان ب دارد، گفــت: اســتفاده از زب
تفاوت هــای ســاختاری در مــردان و زنــان اســت 
ــوع  ــن موض ــا ای ــراد ب ــنایی اف ــورت ناآش ــه در ص ک
ــترک  ــای مش ــکات در زندگی ه ــود مش ــکان وج ام

ــد. ــود می آی ــه وج ب
وی افــزود: کمتریــن تغییــرات در رفتــار مــردان، 
ــکلی  ــا مش ــا ب ــه آن ه ــازد ک ــه می س ــان را متوج زن
ــودن  ــه ب ــل ماهران ــه دلی ــن ب ــده اند و ای ــه رو ش روب
آن هــا در ایــن مســئله اســت. خانم هــا بایــد بــا 
چنیــن واقعیتــی بــه خوبــی کنــار بیاینــد کــه مــردان 
»زبــان بــدن« را بلــد نیســتند و در مقابــل بــه آن هــا 
جملــه »تــو مــرا نمی فهمــی« را گوشــزد نکننــد؛ 
ــه خوبــی وجــود  ــرا ایــن خصوصیــت در مــردان ب  زی

ندارد.
    ســاختارهای شــناختی هــر دو طــرف در زندگــی 

مشــترک باید شــناخته شــود
فرهنــگ بــا بیــان اینکــه بایــد ســاختارهای شــناختی 
از هــر دو طــرف در زندگــی مشــترک شــناخته شــود 
ــد  ــن نبای ــترک زوجی ــی مش ــرد: در زندگ ــح ک تصری

بــدون آگاهــی از یکدیگــر ناراحــت شــوند.
ــراد را  ــی اف ــای زندگ ــزود: 90 درصــد رویداده وی اف
خودشــان رقــم می زننــد و تنهــا 10 درصــد آن هــا بــه 

ــد.  ــا رخ می ده ــان م دســت اطرافی
در زندگــی مشــترک نیــز بــه همیــن صــورت اســت؛ 
زوجیــن نبایــد توجــه بســیار ظریفــی بــه رفتــار 
بــا  و ســعی کننــد  باشــند  داشــته  همسرشــان 
واکنــش بهتــری زندگــی خــود را سرشــار از آرامــش 

ــد. کنن

حال زندگی مشترکمان، دست خودمان است


