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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

روزنامه آلمانی:

آمریکا، مانع همکاری 
بانک های آلمانی با ایران است

گزارش کیمیای وطن ازخطرات
 تهدیدکننده آتش نشان ها

ازجان گذشتگان آتش ستیز

کرد: کیمیای وطن بررسی 

 سپاهان 
مقتدر و متفاوت تر از همیشه

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان:

ایراد فنی اتوبوس های 
اسکانیا برطرف شد

35 روستای چهارمحال و بختیاری 

در معرض خطر حوادث طبیعی

کشف انبار بزرگ دپوی 
کاالی خارجی قاچاق در اصفهان 
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شهاب درخشان 
سینمای ایران

شیوه های منافقان در جنگ نرم         

له
قا

رم
س رکن اساسی جنگ نرم، نفاق و دورویی است. 

به عبارت دیگر بدون حضور چهره های نفاق، 
و  سازمان ها  است.  غیرممکن  نرم  جنگ 

تشکیالت جنگ نرم در جهان، همگی از چهره های 
نفاق و از شیوه های منافقانه برای پیشبرد اهداف 
از  بعضی  به  رو  این  از  می کنند.  استفاده  خود 
آیات  از  استفاده  با  منافقان  نرم  جنگ  شیوه های 

قرآن اشاره می کنیم. 
  آن ها از شیوه طنز و تمسخر علیه مؤمنان استفاده 
استحاله  )با  و   )64 توبه:  14و  )بقره:  می کنند 
به  مردم(  باورهای  و  ارزش ها  در  جابه جایی  و 
نیک  کارهای  از  و  می دهند  فرمان  زشت  کارهای 

بازمی دارند. )توبه: 67(
می کنند  یأس آفرینی  تردید،  ایجاد  با  بحران ها  در 
و  خوف  ایجاد  و  کنی  شایعه پرا با  و  )احزاب:12( 
وحشت در میان مردم، آن ها را از جهاد بازمی دارند. 
)احزاب : 60( برای سد کردن راه خدا تالش می کنند ...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

هدایت تحصیلی اجباری حذف شد 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

آگهی مزایده عمومی  )نوبت اول(چاپ  دوم

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

شــهرداری فوالدشــهر بــه اســتناد مصوبه هــای شــماره 4/95/754 مــورخ 95/04/22 شــورای اســالمی شــهر در نظــر دارد عملیــات موضوعــات 
ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان جهــت شــرکت در مزایده هــای ذیــل دعــوت بــه عمــل می آیــد.

متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 95/05/23 جهــت اطــالع از شــرایط و شــرکت در مزایده هــا بــه واحــد امــور 
قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده )ریال( 

 مبلغ پایه ماهیانه 
 )به ریال( 

 ردیف موضوع مزایده شماره مزایده

900/000 1/500/000
95/10718 

95/05/4 

 اجاره غرفه چاپ و تکثیر واقع در ساختمان اداری
 شهرداری فوالدشهر

1

2/520/000 4/200/000
95/10719 

95/05/4
  اجاره واحد تجاری واقع در بازارچه

شهر و روستا فوالدشهر

2

4/500/000 7/500/000
95/10720 

95/05/4
اجاره پارکینگ ورزشگاه بزرگ فوالدشهر 3

آگهی مزایده عمومی  )نوبت دوم(چاپ  دوم

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

ــر دارد  ــهر در نظ ــالمی ش ــورای اس ــورخ 94/3/17 ش ــماره 4/94/395 م ــه ش ــتناد مصوب ــه اس ــهر ب ــهرداری فوالدش ش

ــد. ــل می آی ــه عم ــوت ب ــل دع ــده ذی ــت شــرکت در مزای ــان جه ــه متقاضی ــذا از کلی ــد. ل ــزار نمای ــل را برگ ــده ذی مزای

متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 95/5/23 جهــت اطــالع از شــرایط و شــرکت در 
مزایــده بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

 مبلغ پایه هر ماه
)ریال( 

 مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده )ریال( 

 ردیف موضوع مزایده شماره مزایده

1/000/000 600/000
95/10722 

95/5/4 
 اجاره غرفه شماره 2 فروش اغذیه واقع در پارک

 محله  شیخ بهایی        فوالدشهر

1

)A6(

کید کرد: امیر جهادی در مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تأ

برای مدیریت مصرف آب و برق

 شهدای مدافع حرم
 داعش را زمین گیر کرده اند

وزارت نیرو دست یاری 
به سوی بانوان دراز کرد

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید
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   ||عکس از رضا سلطانی نجف آبادی



یادداشت سردبیرسرمقاله  

خبر سیاسی 

ــان  ــتان های اصفه ــش در اس ــی  ارت ــد نظام ــر ارش امی
ــا  یــزد و چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ایــن شــهدا ب
ــا  ــد کــه شــاید اگــر ت ــارزه کــرده و می کنن کســانی مب
بــه  حــال در منطقــه ســوریه بــا ایــن دشــمنان درگیــر 
فیــض  میــدان  در  بایــد  هم اکنــون  نمی شــدند، 

اصفهــان بــا داعشــی ها می جنگیدیــم. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، امیــر ســرتیپ دوم رضــا 
جهــادی ارســی، صبــح دیــروز در مراســم تشــییع پیکر 
ــرادی  ــع حــرم، ســتوان ســوم محمــد م شــهید مداف
ــر شــما همرزمــان ایــن شــهید  اظهــار کــرد: آفریــن ب
ــردم  ــف م ــاد مختل ــلح و آح ــای مس ــاف، نیروه اصن
ــد  ــم آمدی ــرد ه ــر گ ــار دیگ ــض ب ــدان فی ــه در می  ک
و یــادآور خاطــره تشــییع شــهیدان دفــاع مقــدس در 

ایــن محــل شــدید.
وی اضافــه کــرد: امــام حســین)ع( از زمــان عاشــورا تا 
زمــان ظهــور حضــرت مهدی)عــج( از شــیعیان یــاری 
ــن  ــه ای ــود ب ــان خ ــزان در زم ــن عزی ــه ای ــد ک طلبیدن
ــا در  ــد ت ــدا کردن ــد و ســعادت پی فرمــان لبیــک گفتن
ــوریه  ــدن در س ــهید ش ــوند؛ ش ــهید ش ــن رکاب ش ای
ماننــد شــهید شــدن مقابــل حــرم امــام حســین)ع( 

اســت.
ــا  ــن شــهدا ب ــوان کــرد: ای ــادی در ادامــه عن ــر جه امی
ــا  ــد کــه شــاید اگــر ت ــارزه کــرده و می کنن کســانی مب

بــه  حــال در منطقــه ســوریه بــا ایــن دشــمنان درگیــر 
نمی شــدند، هم اکنــون بایــد در میــدان فیــض بــا 
داعشــی ها می جنگیدیــم کــه ایــن  یــک واقعیــت 

اســت.
وی بیــان کــرد: تدابیــر مقــام معظــم رهبــری موجــب 
شــد تــا چنیــن جوانانــی در ایــران رشــد کننــد و ایــن 
فرمان هــای بســیار ســنگین را لبیــک  گوینــد و مــا در 
حــال حاضــر مرهــون زحمــات ایــن عزیــزان هســتیم.

اســامی  نظامــی  ارتــش جمهــوری  ارشــد  امیــر 

  ایــران در اســتان های اصفهــان، یــزد و چهارمحــال 
و بختیــاری گفــت: شــهید مدافــع حــرم ســتوان ســوم 
ــواده  ــت شــهید شــد؛ امــا خان محمــد مــرادی در غرب
ــه  ــه ب ــد ناراحــت باشــند؛ چــرا ک ــرادی، نبای شــهید م
دنیــا دل نبســته بــود، بــا دنیــا دوســت نبــود و جــای 

ایــن شــهید در حــال حاضــر بســیار خــوب اســت.
وی تأکیــد کــرد: امیــر همتــی گفــت کــه ایشــان 
بســیار بــرای اعــزام بــه ســوریه و دفــاع از حــرم 
ــان  ــت کاش در زم ــت و می گف ــرار داش ــت اص اهل بی

ــا ســرانجام  ــدم؛ ام ــودم و می جنگی ــدس ب ــاع مق دف
 بــه خواســته خــود رســید و حتــی شــهید هــم 

شد.
ــار کــرد: برخــاف تصــور  ــادی در ادامــه اظه ــر جه امی
بعضــی از افــراد، مقــام معظــم رهبــری تنهــا نیســت؛ 
ــان  ــه  فرم ــوش  ب ــوان، گ ــام ت ــا تم ــپاه ب ــش و س ارت

ــتند. ــه ای هس ــی خامن ــید عل ــی  س آیت هللا العظم
وی در رابطــه بــا دیگــر امتیــازات شــهدای مدافــع حرم 
گفــت: برخــی دســت بــه تفرقه  افکنــی می زننــد؛ امــا 
ایــن شــهدا وحدت آفریــن هســتند؛ چــرا کــه در حــال 
ــر  ــا پیک ــد ت ــم آمده ان ــرد ه ــه اقشــار گ حاضــر از هم

ایــن شــهید را تشــییع کننــد.
 ایــن حرکــت پیــام دارد و آن پیــام هــم ایــن اســت 
کــه بایــد بصیــرت الزم را داشــته باشــیم، حــول محــور 
والیــت چــرخ بزنیــم و بــه این ملــت امنیت ببخشــیم. 
 امیرجهــادی در پایــان اضافــه کــرد: امــروز ارتــش 
و ســپاه مــا بــه  عنــوان یــک قــدرت منطقــه ای 
نیســتند؛ بلکــه یــک قــدرت جهانــی هســتند کــه ایــن 
دو نیــرو در کنــار هــم نیروهــای مســلح را ایجــاد کرنــد 
و اگــر مــردم تــا ســاعت 12 شــب بــدون هیــچ ترســی 
ــد، از  ــه بیــرون از منزل هــای خــود می آین از امنیــت ب
وجــود و حضــور ایــن نعمــت بــزرگ یعنــی نیروهــای 

مســلح اســت.

امیر جهادی در مراسم تشییع پیکر شهید مدافع حرم تأکید کرد:

شهدای مدافع حرم، داعش را زمین گیر کرده اند

ــده نیــروی زمینــی ارتــش خطــاب بــه حســن  فرمان
ــه ارتــش  ــه مجموع ــان ب ــه نامه ت عباســی گفــت: ارائ
جهــت عذرخواهــی، نشــان شــجاعت در پذیــرش 
خطــا و روح بلنــد و انتقادپذیــر جنابعالــی و درس 

ــت. ــاگردان اس ــرای ش ــی ب ــزرگ اخاق ب
احمدرضــا  امیــر  مهــر،  خبرگــزاری  بــه گــزارش 
پوردســتان، فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش، در 
پاســخ بــه نامــه عذرخواهــی حســن عباســی از 
ــرد. ــر ک ــه منتش ــن رابط ــتی را در ای ــش، یادداش ارت

متن این یادداشت به شرح زیر است:
»استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسن عباسی

سام علیکم
ــوزان  ــن دلس ــی در ذه ــه از جنابعال ــری ک 1 ـ تصوی
نظــام وجــود دارد، تصویــر معلمــی  مهربــان و انقابــی 
آرامــش و مرخصــی  و  بــا آســایش  اســت کــه 

بــا کامــی  آتشــین  و  کــرده  وداع   سال هاســت 
ــای  ــتی در صحنه ه ــچ چشمداش ــی هی ــح، ب و  صری
دفــاع از انقــاب و والیــت، خــود را ســپر بــا و آمــاج 
ناجوانمردی هــای کینه تــوزان انقــاب ســاخته و در 
ــم«  ــه الی ــی هللا لوم ــذ ف ــدس »ال تاخ ــن راه مق  ای

را شعار خود قرار داده است.
بــه کامــی  خــرده گرفتــن  عزیــزم،  بــرادر  ـ   2
مجاهدت هــا  نفــی  معنــای  بــه  جنابعالــی    از 
و شــجاعت ها و اســتحکام شــما نبــود کــه مــا خــود 
بــه عنــوان همســنگرتان بــه مراتــب بیــش از عزیــزان 
ــراف  ــا اش ــه آن ایثارگری ه ــارم ب ــوم و چه ــل س نس
داریــم؛ لکــن دفــاع از هویــت و شــخصیت یــک 
ــرای افــراد آن  ســازمان، حقــی طبیعــی و مشــروع ب

ــه مســتقیما  ــه ای ک ــژه مجموع ســازمان اســت؛ به وی
ــد. ــه می کن ــام وظیف ــت انج ــم والی ــایه پرچ در س

۳ ـ ارائــه نامه تــان بــه مجموعــه ارتــش جهــت 
ــا  ــرش خط ــجاعت در پذی ــان از ش ــی، نش عذرخواه
ــزرگ  ــی و درس ب ــر جنابعال ــد و انتقادپذی و روح بلن
ــرای  ــد ب ــه بدانن ــت ک ــاگردان اس ــرای ش ــی ب اخاق
ســامت امــور، هــم بایــد منصفانــه نقــد کــرد و هــم 

ــنید. ش
۴ ـ افتخــار مــا و شــما، ایــن اســت کــه توفیــق 
ــه  ــلمین )حفظ ــر مس ــی ام ــکر ول ــربازی در لش س
ــود  ــت خ ــما محب ــه ش ــه ک ــم؛ همان گون  هللا( را داری
 را بــا عذرخواهــی بــه بــرادران ســربازتان نشــان دادیــد
عاقــه مــا نیــز کمافی الســابق بــه جنابعالــی و ســایر 

مســئوالنی کــه دل در گــرو عشــق بــه نظــام و رهبــری 
ــه قــوت خــود باقــی اســت. ســرباز ملــت:  ــد، ب دارن

احمدرضــا پوردســتان«

اســتاندار اصفهــان گفــت: اســتانداری اصفهــان مشــکل 
ــری  ــه را پیگی ــوالد مبارک ــن آب ف ــده در تأمی  ایجادش
و مصوبــه حــل مشــکل آب ایــن مجتمــع را از شــورای 
عالــی امنیــت ملــی کشــور اخــذ کرده اســت. بــه گزارش 
کیمیــای وطــن،  رســول زرگرپــور پیــش از ظهــر دیــروز 
ــاح پروژه هــای ســولفورزدایی، واحــد آب  در آییــن افتت
دمیــن و بریکت ســازی فــوالد مبارکــه اصفهــان اظهــار 
ــم  ــت می کنی ــت صحب ــا صنع ــه ب ــی در رابط ــرد: وقت ک
ــه ذهــن خطــور می کنــد  نخســتین نکتــه منفــی کــه ب
مســئله آلودگــی محیــط زیســت اســت. اســتاندار 
ــان در  ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف ــت: ش ــان گف اصفه
رابطــه بــا حمایــت از محیــط زیســت و کاهــش اثــرات 
مخــرب بــر آن، اقدامــات و فعالیت هــای بســیار خوبــی 
داشــته و پروژه هایــی کــه در فــوالد مبارکــه اصفهــان بــه 
ــه ســمت  ــرداری می رســد، در راســتای حرکــت ب بهره ب

صنعــت ســبز اســت.
ــاندن  ــزان رس ــن می ــه کمتری ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
مصــرف آب در مجتمــع فــوالد مبارکــه اصفهــان، یکــی 
ــی  ــزرگ صنعت ــه ب ــن کارخان ــم در ای ــای مه از مؤلفه ه
اســت؛ بــه طــوری کــه ایــن صنعــت بــرای مصــرف آب 
ــوار  ــتان همج ــت شهرس ــاب هف ــاب فاض ــود، پس خ

ــال را از  ــن انتق ــه ای ــرده و هزین ــع آوری ک ــود را جم خ
ــت؛  ــته اس ــی برداش ــتگاه های اجرای ــر دس دوش دیگ
ــی  ــر در نزدیک ــع دیگ ــه صنای ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ایــن مجتمــع نه تنهــا در راســتای حفــظ محیــط زیســت 
اقدامــی  نمی کننــد، بلکــه مخــرب محیــط زیســت 
هســتند. زرگرپــور تصریــح کــرد: مجتمــع فــوالد مبارکــه 
اصفهــان بیشــترین ســهم مشــارکت در هزینه هــای 
اجتماعــی اســتان اصفهــان را دارد؛ بــه شــکلی کــه 
ــی  ــه مصل ــان از جمل ــی اصفه ــزرگ عمران پروژه هــای ب
ــع  ــن مجتم ــک ای ــا کم ــان ب ــش جه ــگاه نق و ورزش
در حــال تکمیــل و بهره بــرداری اســت. همچنیــن 
همــکاری در جهــت مفــروش کــردن ۴00 نمازخانــه 

ــت. ــت اس ــن صنع ــات ای ــر اقدام ــتان از دیگ دبیرس

ــزرگ حــاوی  ــار ب ــده انتظامــی اســتان از کشــف انب فرمان
50 کانتینــر کاالی خارجــی قاچــاق بــه ارزش 150 میلیــارد 
ریــال خبــر داد. بــه گــزارش کیمیــای وطــن، ســردار 
ــق  ــک کار دقی ــار داشــت: طــی ی ــی اظه عبدالرضــا آقاخان
ــده توســط کارآگاهــان پلیــس  علمــی، تخصصــی و پیچی
ــرات  ــان اداره تعزی ــکاری کارشناس ــتان و هم ــی اس آگاه
حکومتــی، یــک انبــار بــزرگ دپــوی کاالی خارجــی قاچــاق 
ــزود:  ــد. وی اف ــایی ش ــان شناس ــهر اصفه ــیه ش در حاش
ــی  ــار بازرس ــی از انب ــام قضائ ــی مق ــا هماهنگ ــوران ب مأم
کردنــد کــه در نتیجــه تعــداد 50 کانتینــر کاالی تخلیــه 
ــی  ــی، صوت ــوازم خانگ ــامل ل ــاق ش ــی قاچ ــده خارج  ش
و تصویــری، مــواد غذایــی و اقــام صنعتــی بــه ارزش 150 
میلیــارد ریــال کشــف و محموله هــای قاچــاق بــه ســازمان 

امــوال تملیکــی اســتان تحویــل داده شــد. 
ــا  ــه ب ــن زمین ــت: در ای ــوان داش ــئول عن ــام مس ــن مق ای
تــاش کارآگاهــان پلیــس آگاهــی اســتان، تعــداد 12 نفــر 
ــایی  ــتند ، شناس ــت داش ــا دس ــن کااله ــل ای ــه در حم  ک
و دســتگیر شــدند. ســردار آقاخانــی بــا بیــان اینکــه تاکنون 
ــودن  ــی ب ــر قانون ــی دال ب ــر قانون ــه مــدارک معتب هیچ گون
ــوان  ــده، عن ــه نش ــط ارائ ــع ذی رب ــه مراج ــا ب ــن کااله ای
داشــت: بــر اســاس مســتندات پلیــس، ایــن محموله هــا 

همگــی قاچــاق اســت و به احتمــال زیــاد، اســناد و مدارک 
کاالهــا جعــل شــده؛ تحقیقــات از ســوی کارشناســان 
گمــرک و ســازمان امــوال تملیکــی در حــال انجــام اســت. 
فرمانــده انتظامــی اســتان خاطرنشــان کرد: پلیس اســتان 
اصفهــان بــا جدیــت و قاطعیــت بیشــتر بحــث مبــارزه بــا 
ورود کاالی خارجــی قاچــاق را دنبــال می کنــد و امیدواریــم 
ــدگان  ــع کنن ــا توزی  بتوانیــم برخــورد خــوب و منســجمی ب
ــدگان کاالی قاچــاق داشــته باشــیم و در جهــت  و وارد کنن
ــام  ــاد نظ ــرفت اقتص ــی و پیش ــدات داخل ــت از تولی حمای
مقــدس جمهــوری اســامی قدم هــای مؤثرتــری برداریــم. 
ســردار آقاخانــی گفــت: از مــردم تقاضــا داریم کــه همچنان 
مــا را در برقــراری امنیــت اســتان یــاری کننــد و در صورتــی 
کــه اطاعــی از فعالیــت باندهــا و شــبکه های توزیــع کاالی 
قاچــاق دارنــد، موضــوع را از طریــق شــماره تلفــن 110 بــه 
اطــاع مأمــوران پلیــس برســانند تــا برخوردهــای قانونــی 

ــی  اعمــال شــود.  ــه مجرمان ــا این گون ب
ــم  ــف مه ــن کش ــه ای ــا نتیج ــود ت ــر ب ــد منتظ ــه: بای نکت
ــا فرمایشــات  ــا ایــن کاال مطابــق ب مشــخص شــود کــه آی
ــیده  ــش کش ــه آت ــری ب ــم رهب ــام معظ ــنبه مق روز دوش
می شــود؟ شایســته ترین کار ایــن اســت کــه ایــن کاالهــا 

ــوزد. ــش بس ــردم در آت ــور م ــا حض ب

استاندار اصفهان:

مصوبه حل مشکل آب فوالد مبارکه از شورای عالی امنیت ملی اخذ شد
 کشف انبار بزرگ 

دپوی کاالی خارجی قاچاق در اصفهان 

ــی های  ــا مانع تراش ــور ب ــن کش ــای ای ــت: بانک ه ــی نوش ــه آلمان ــک روزنام ی
ــه گــزارش  ــران همــکاری اقتصــادی داشــته باشــند. ب ــا ای ــد ب ــکا نمی توانن آمری
ــکا از همــکاری  ــه آمری ــی نوشــته اســت ک ــای وطــن، یــک روزنامــه آلمان کیمی
ــا ایــران جلوگیــری می کنــد. بنــا بــر گــزارش »دویچــه   بانک هــای ایــن کشــور ب
ــه قوانیــن آمریکایــی  ــا توجــه ب ــی ب ویرتشــافت ناخریشــتن«، بانک هــای آلمان
ــن در شــرایطی اســت  ــد. ای ــران خــودداری می کنن ــا ای ــادالت اقتصــادی ب از مب
کــه دولــت آلمــان می خواهــد روابــط اقتصــادی میــان ایــن کشــور و ایــران بــه 
صــورت قدرتمنــد پیگیــری شــود. یکــی از ســخنگویان وزارت اقتصــاد آلمــان در 
این بــاره گفــت: »مــا بــا بانک هــای آلمانــی در ارتبــاط هســتیم تــا بتوانیــم روابــط 
ــس  ــری پ ــن موضع گی ــم.« ای ــت کنی ــان را تقوی ــران و آلم ــان ای ــادی می اقتص
ــکا  ــای آمری ــر تحریم ه ــی ب ــی مبن ــی و ایران ــرکت های آلمان ــکایت های ش  از ش
و وجــود مشــکات بــرای تعامــل بــا آنــان ابــراز شــد. اتحادیــه اروپــا در پــی توافــق 
ــی از  ــان نگران ــا همچن ــت؛ ام ــرده اس ــو ک ــا را لغ ــران تحریم ه ــا ای ــته ای ب هس
امــکان ایجــاد مشــکاتی از جانــب آمریــکا وجــود دارد. روز دوشــنبه هــم حضــرت 
ــروز  ــد: »ام ــامی  فرمودن ــاب اس ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــی خامن ــت هللا عل آی
مســئولین دســتگاه دیپلماســی خــود مــا و همــان کســانی کــه در ایــن مذاکــرات 
ــض  ــکا نق ــد آمری ــد می گوین ــا دارن ــتند، همین ه ــور داش ــر حض ــا آخ از اّول ت
ــرم مســئوالنش  ــان چــرب و ن ــر آرام و زب ــر ظاه ــکا زی ــرده اســت. آمری ــد ک عه
و وزیــر خارجــه اش و دیگــران، از پشــت دارد تخریــب می کنــد؛ مانــع ارتباطــات 

ــا کشــورهای دیگــر دنیاســت.« فــارس اقتصــادی کشــور ب

نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه شــهرکرد گفــت: فرهنــگ اســام نــاب 
ــه  ــتکبار ب ــوی اس ــا از س ــه و دنی ــی در منطق ــه کنون ــدی)ص( در بره محم
ــه شــده کــه  ــازی گرفت ــه ب ــری و داعــش ب وســیله گروه هــای فاســد تکفی
ایــن مســئله رســالت رســانه ها را دوچنــدان می کنــد. حجت االســام 
محمدعلــی نکونــام روز سه شــنبه در آســتانه 17 مــرداد روز خبرنــگار 
 در جمــع اصحــاب رســانه اســتان چهارمحــال و بختیــاری، خبرنــگاران 
ــتکبار  ــا اس ــرم ب ــگ ن ــدم جن ــط مق ــربازان خ ــن و س ــان تیزبی  را دیده بان
ــامی   ــگ اس ــرای فرهن ــد ب ــن تهدی ــت. وی بزرگ تری ــم دانس و صهیونیس
ــگاه  ــالت و جای ــرد: رس ــح ک ــت و تصری ــه دانس ــگ بیگان ــط در فرهن را خل
ــام  ــا تم ــه ب ــت ک ــن اس ــانه ای ــاب رس ــگاران و اصح ــی خبرن ــه ذات و وظیف
ــول هللا)ص( ــن رس ــن مبی ــاب و دی ــام ن ــگ اس ــج فرهن ــوان در تروی  ت

بکوشند.
ــی در  ــامی  و مذهب ــگار اس ــه خبرن ــت در حرف ــهرکرد، آف ــه ش ــام جمع ام
نظــام جمهــوری اســامی  را دعواهــای بیهــوده داخلــی و حزبــی و گروهــی 
 اعــام کــرد و توضیــح داد: دشــمن از ســرگرم شــدن اصحــاب رســانه 
و مطبوعــات بــه مســائل جناحــی و سیاســی، بیشــترین بهــره را بــرده اســت 

کــه بایــد خبرنــگاران والیــی هشــیار باشــند. 
ــه  ــام جمع ــاری و ام ــال و بختی ــتان چهارمح ــه دراس ــی فقی ــده ول نماین
شــهرکرد، تبییــن جایــگاه والیــت را از رســالت های اصلــی اصحــاب رســانه 
عنــوان و تصریــح کــرد: دشــمنان از تریبــون نمــاز جمعــه بــه عنــوان جایــگاه 

ــد. ــه دارن ــامی  واهم ــت اس ــوش ام ــم و گ ــان و چش اطاع رس

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری بــا 
اشــاره بــه بیانــات روز گذشــته رهبــر انقــاب دربــاره برجــام گفــت: 

مســئوالن دیگــر از نتایــج مثبــت برجــام حرفــی نزننــد.
آیــت هللا محســن مجتهــد شبســتری، نماینــده آذربایجــان شــرقی 
در مجلــس خبــرگان رهبــری، بــا اشــاره بــه بیانــات رهبــر معظــم 
ــکا و عمــل نکــردن ایــن کشــور  ــاره عهدشــکنی آمری انقــاب درب
ــری  ــام معظــم رهب ــرد: مق ــار ک ــش در برجــام، اظه ــه وعده های ب
 از گذشــته نیــز می فرمودنــد کــه آمریــکا عهدشــکنی کــرده 
و اعتمــادی بــه آن هــا نیســت؛ امــا بــا ســخنان دیــروز معظم لــه 

تقریبــا ایــن مســئله بــرای همــه ملمــوس و عینــی شــد. 
ــد  ــدان داده ش ــده می ــم مذاکره کنن ــه تی ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــا ب ــرد: آنه ــت، خاطرنشــان ک ــه برجــام انجــام گرف و تفاهم نام
ــام  ــت دارد و اتم ــکا واقعی ــدی آمری ــه بدعه ــیدند ک ــه رس تجرب
حجــت تقریبــا کامــل و عملــی از طــرف مقــام معظــم رهبــری در 

ــت.  ــورت گرف ــاره ص این ب
نماینــده ولــی  فقیــه در اســتان آذربایجــان شــرقی بــا تأکیــد بــر 
اینکــه پــس از بیانــات مقــام معظــم رهبــری دولــت دیگــر نبایــد 
ــج  ــام نتای ــد برج ــد و بگوی ــرح کن ــام را مط ــت برج ــج مثب نتای
ــم  ــر معظ ــات رهب ــا بیان ــرد: ب ــح ک ــی داشــته اســت، تصری مثبت
انقــاب، عهدشــکنی آمریــکا عمــا ثابــت شــد و مســئوالن طــوری 
ــه  ــات معظم ل ــا بیان ــی ب ــد کــه خــدای ناکــرده منافات حــرف نزنن

داشــته باشــد. 
ــام  ــات مق ــر بیان ــاره محــور دیگ ــد شبســتری درب ــت هللا مجته آی
ــد:  ــر ش ــرافیگری« متذک ــئله اش ــاره »مس ــری درب ــم رهب معظ
ــد  ــر ش ــه منتش ــی ک ــی  و فیش های ــای نجوم ــئله حقوق ه مس
 و مبالــغ کانــی کــه مدیــران از بیت المــال برداشــت کردنــد 

مصداق بارزی از اشرافیگری بود. 
ــد  ــل مانن ــوارد تجم ــزود: م ــری اف ــرگان رهب ــس خب ــو مجل عض
ــاد  ــا مســاحت زی ــاالی شــهر ب خانه هــای مســئوالن در مناطــق ب
مصــداق اشــرافیگری اســت. همان طــور کــه مقــام معظــم 
 رهبــری ساده زیســت هســتند، امیدواریــم تذکــرات و رفتــار 
و ســیره عملــی ایشــان درســی باشــد بــرای مســئوالن رده بــاال کــه 

از تجمــات و تشــریفات خــودداری کننــد. تســنیم

روزنامه آلمانی:
آمریکا مانع همکاری بانک های آلمانی با ایران است

امام جمعه شهرکرد:
استکبار، فرهنگ اسالمی  را به بازی گرفته است

عضو مجلس خبرگان:
خانه های برخی مسئوالن، مصداق اشرافیگری است

پاسخ امیر پوردستان به حسن عباسی:

ارائه نامه  عذرخواهی به ارتش، نشان از شجاعت در پذیرش خطاست

حتما بخوانید!
هدایت تحصیلی اجباری حذف شد چهارشنبه  13  مردادماه   21395
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شیوه های منافقان در جنگ نرم                                                                    
ادامه از صفحه یک: 

 بــا ریــا، تملــق و چاپلوســی، خدعــه 
استاد دانشگاه
جواد قاسمی    

ــران  ــه رهب ــود را ب ــوگند، خ ــب و س فری
جبهــه حــق و مؤمنــان نزدیــک کننــد. )منافقــون: 2-1 

بقره: 9 و نساء: 142(
  از درک معــارف و حقایــق  جبهــه حــق ناتواننــد 
و از روی نادانــی و نفهمــی  نســبت بــه شــخصیت های 
جبهــه حــق توهیــن و تحقیــر روامی دارنــد. )منافقــون: 

 )7-8

ــی از  ــا بهانه جوی ــران ب ــان بح ــر و زم ــگام خط در هن
ــرک  ــدان را ت ــرده و می ــی ک ــانه خال ــؤلیت ها ش مس
می کننــد. )اشــاره بــه بازگشــت عبــدهللا ابــی بــه 
ــران:  ــد(؛ )آل عم ــگ اح ــر در جن ــیصد نف ــراه س هم

 )167
بــا  بلکــه  نمی کننــد،  بســنده  میــدان  تــرک  بــه 
ــه  ــان را ب دشــمنان خارجــی همدســت می شــوند و آن
ــد. )حشــر:  ــک می کنن ــه مســلمانان تحری ــه علی حمل

)11
ــه  ــی ب ــی پنهان ــن تّرحم ــدون کمتری ــی و ب ــه راحت  ب
خشــن ترین توطئه هــا علیــه جبهــه حــق دســت 
ــر)ص(  ــرور پیامب ــرای ت ــه ب ــان توطئ ــد. )جری می زنن
منافقــان(؛  توســط  تبــوک  جنــگ  از  بازگشــت  در 

)توبــه:64-67(
 فســادهای )اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی خود را( 
ــره:  ــام می دهند.)بق ــاح انج ــرم و اص ــش رف ــا پوش ب
ــتفاده  ــردم سوء اس ــی م ــادات مذهب 13-12( از اعتق
می کننــد و مســاجد را کمینــگاه خــود قــرار می دهنــد. 

)اشــاره بــه تأســیس مســجد ضــرار(؛ )توبــه: 137(                         
 امیــر مؤمنــان علیــه الســام شــیوه های دو چهــرگان 
)بــرای جنــگ نــرم و فریــب مــردم( را این گونــه بیــان 
 داشــته اند: »هــر بــار رنگــى بــه خــود می گیرنــد 
شــیوه اى  و  می گوینــد  دیگــر  ســخنى  روز  هــر  و 
ــگ  ــیله چن ــر وس ــه ه ــد... و ب ــاب می کنن ــر انتخ دیگ
مى زننــد و در هــر جــا بــه کمیــن مى نشــینند. در 
خفــا ایــن ســو و آن ســو می رونــد و چــون خزنــدگان 
مى ســپرند.  راه  پوشــیده  و  نــرم  جنگل هــا،  درون 
زبــان  بــه  و  مانــد  دارو  بــه  سخن گفتنشــان   ...
شــفاى دیگــران خواهنــد؛ ولــى بــه عمــل دردى 
درمان ناپذیرنــد. رشــته امیدهــا را قطــع می کننــد. 
ــه  ــد و ب ــداى خــود کرده ان ــر راهــى، کســانى را ف در ه
خــاک هاکــت افکنده انــد و ایشــان را نــزد هــر دلــى 
شــفاعتگرى اســت. بــر هــر غمــى سرشــک ها )اشــک 
تمســاح( افشــانده اند... بــراى هــر حقــى باطلــى 
ــراى  ــژى و ب ــتى، ک ــر راس ــراى ه ــد و ب ــا کرده ان مهی
ــدى  ــر درى، کلی ــراى ه ــنده اى و ب ــده اى، کش ــر زن  ه
ــیله  ــازی را وس ــى. نومیدس ــبى، چراغ ــر ش ــراى ه و ب
ــد  ــرم دارن ــود گ ــازار خ ــا ب ــازند ت ــود س ــدى خ  آزمن

و کاالى خود به بهاى بیشتر بفروشند.
 ســخن باطــل مى گوینــد و حــق جلــوه مى دهنــد 
تــا دیگــران را بــه اشــتباه افکننــد. اگــر توصیــف 
ــل را آمــاده  ــد. طریــق باط ــر مى کنن ــد، تزوی مى کنن
آن  تنــگ  و گذرگاه هــاى  دهنــد  جلــوه  آســان   و 
ــته  ــده در آن سرگش ــا رون ــازند ت ــم س ــچ و خ را پرپی
آتــش.  زبانه هــاى  و  شــیطانند  گــروه   بمانــد. 
ــیطان  ــزب ش ــه ح ــد ک ــیطانند و بدانی ــزب ش ــان ح آن

زیانکاران انــد.« 
در ادورا مختلــف انقــاب اســامی  شــخصیت هایی 
خطــوط  همــه  بــا  کــه  می کنیــم  مشــاهده   را 
و جریان هــای سیاســی هماهنــگ می شــوند و گاه 
بــا دشــمنان ملــت نیــز همســویی و ســیاه نمایی 
ــود  ــند. گاه خ ــی برس ــام و منصب ــه مق ــا ب ــد ت می کنن
غیرانقابــی  و  مایــم  و گاه  افراطــی  و   تنــدرو   را 
 و گاه معتــدل و میانــه رو جلــوه می دهنــد و نــان 

را به نرخ روز می خورند. 
ــرای  ــد. ب ــل ناموفقن ــق و در عم ــیار موف ــعار بس در ش
همــه حتــی ضــد انقــاب دل می ســوزانند و اشــک ها 
ــروه  ــن گ ــای اساســی از ســوی ای ــد. ضربه ه می ریزن

ــه اســامی  وارد می شــود. ــر جامع ــه پیک ب

سردرگمی  در هدایت تحصیلی  
ــی  ــت تحصیل در روزهــای گذشــته اجــرای آیین نامــه هدای
نگرانی هــای  و  انداخــت  راه  بــه  زیــادی  ســروصدای 
بــه وجــود آورد  بــرای خانواده هــا   اجتماعــی فراوانــی 

و بسیاری را سردرگم کرد. 
ــار  ــیاری آن را اجب ــه بس ــود ک ــه ای ب ــوع به گون ــق موض عم
واقــع خاصیــت هدایــت  در  و  نهادنــد  نــام  تحصیلــی 
ــه  ــی ک ــی فرهنگیان ــد. حت ــده نمی ش ــی در آن دی تحصیل
خــود دانش آمــوز داشــتند بــه شــدت بــه دردســر افتادنــد 

ــدند. ــرض ش ــود معت ــرایط موج ــه ش و ب
 در شــرایطی کــه مــردم بــرای تحصیــل فرزندانشــان 
ــهریه  ــد ش ــتورالعمل ها بای ــن و دس ــه قوانی ــاف هم برخ
و هزینــه تحصیلــی بپردازنــد و مــدارس دولتــی گاه کمتــر 
ــم از  ــان ه ــد و مجری ــهریه نمی گیرن ــا ش از غیرانتفاعی ه
هیــچ چیــز ابایــی ندارنــد و به راحتــی می گوینــد اگــر 
می خواهــی فرزنــدت در ایــن مدرســه تحصیــل کنــد بایــد 
ایــن مبلــغ را بپــردازی و اگــر در خــارج از محــدوده باشــد 
ــرد، حــاال در انتخــاب رشــته  ــد پرداخــت ک ــر بای ــد براب چن
ــد  ــد، ببینی ــکات باش ــن مش ــم ای ــی ه ــت تحصیل و هدای
ــدان  ــا و فرزن ــرای خانواده ه ــی ب ــترس و اضطراب ــه اس چ
 معصومشــان از شــیوه های عملکــردی مراکــز آموزشــی 
و پرورشــی کــه مأمــور بــه تعلیــم و تربیــت هســتند و بایــد 
آرامش دهنــده باشــند، بــه وجــود می آیــد. آیــا واقعــا 
اســترس ها  آیــا  و  اســت  دفاع کردنــی  عملکــرد  ایــن 

اســت؟  جبران شــدنی 
بــه  مــدارس  اولیــای  اســت کــه  درســت  ایــن  آیــا 
دانش آموزانــی کــه بــه فــرم هدایــت تحصیلــی خــود 
اعتــراض دارنــد، اعــام  کننــد در صــورت اصــرار بــر تحصیــل 
در رشــته مــورد عاقــه خــود بــه مــدارس غیرانتفاعــی 

مراجعــه کننــد؟
جدیــد  آیین نامــه  نبایــد  باشــد،  درســت  ایــن  اگــر   
از  حمایتــی  بســته  عنــوان  بــه  را  تحصیلــی  هدایــت 
مــدارس غیردولتــی بــه شــمار آورد؟ اینکــه بــه دلیــل 
تنــگ  مــردم  بــر  را  عرصــه  اعتبــار  و  بودجــه  کمبــود 
ــی  ــدارس غیردولت ــه م ــه روی آوری ب ــور ب ــا مجب ــم ت کنی
نیســت  پذیرفتــه ای  و  خــوب  ارزش  و  هنــر   شــوند، 
و می شــود بــا برنامه ریــزی و بهینه ســازی و اســتفاده 
ــرورش  ــوزش و پ ــود در آم ــم موج ــرمایه عظی ــا از س  بج
و کاهــش هزینه هــا و حــذف هزینه هــای غیرضــروری 

ــرد.  ــل ک ــکات را ح ــن مش ــیاری از ای بس
نگرانــی  ایــن  محدودیــت  و  شــیوه ها  ایــن  بــا   آیــا 
را نبایــد داشــت کــه در آینــده نه چنــدان دور تحصیــل 
ــی  ــار آگه ــا انتش ــه ب ــود؟ اینک ــرمایه داران و ... ش ــژه س وی
ــای  ــاره دادن فضاه ــرمایه گذار و اج ــذب س ــال ج ــه دنب ب
ــا  ــود؟ آی ــل می ش ــه ای حاص ــه نتیج ــیم، چ ــی باش آموزش

ســرمایه گذار می آیــد بــرای ســود یــا بــرای ...؟ 
ــرورش  ــازی آموزش وپ ــاره خصوصی س ــه درب ــر بی روی تفک
ــت  ــک اس ــاک و مهل ــن کاری خطرن ــه یقی ــل، ب و تحصی
و می توانــد آینــده بــدی را پیــش رو قــرار دهــد و بــه 

ــود. ــری بش ــرای آن فک ــد ب ــه بای ــذارد ک ــش بگ نمای
تدویــن  را  لوایحــی  و  بایــد طــرح  و مجلــس   دولــت 
و تصویــب کننــد کــه شــرایط تحصیــل از مســیر درســتش 
ــگان  ــرای هم ــی ب ــر تحصیل ــت براب ــود و فرص ــارج نش خ
ایجــاد شــود تــا همــه بتواننــد از تــوان خــود بهــره بگیرنــد 
و شــکوفایی ملــی نتیجــه دهــد؛ همچنیــن در ایــن دنیــای 
علــم و دانــش، کشــور را در رأس هــرم علــم و دانــش 
ــه  ــور و جامع ــای کش ــت کم نیازه ــرد و دس ــرار گی ــم ق  عال
ــد  ــام ش ــر اع ــای اخی ــه در روزه ــد. البت ــخگو باش را پاس
موضــوع حــل شــده اســت؛ امــا هنــوز نگرانی هــا پــا 
برجاســت و بایــد دیــد حــل واقعــی ایــن مشــکل کــی بــه 

می رســد. نتیجــه 

 هدایت تحصیلی اجباری 
حذف شد 

رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور از حــذف شــدن 
ــن  ــای ای ــا پیگیری ه ــاری ب ــی اجب ــت تحصیل هدای

ــر داد. ــازمان خب س
 ناصــر ســراج در گفت وگــو بــا خبرنــگار قضائــی 
ــه  ــت ک ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــنیم ب ــزاری تس خبرگ
ــام  ــرورش اع ــوزش و پ ــی وزارت آم ــت حقوق معاون
برداشــته  اجبــاری  تحصیلــی  هدایــت   کــرد کــه 

شد.
 بــه گــزارش تســنیم، 10 مــرداد بــود کــه رئیــس 
ســازمان بازرســی کل کشــور بــه دنبــال اعتــراض 
هدایــت  موضــوع  بــه  دانش آمــوزان  گســترده 
امــور  بازرســی  بــه معــاون نظــارت و  تحصیلــی، 
فرهنگــی و اجتماعــی خــود مأموریــت داد تــا بــه 
قیــد فوریــت موضــوع هدایــت تحصیلــی در آمــوزش 
و پــرورش را بررســی و نتیجــه را گــزارش دهــد. 
ــی در زمــان انتخــاب رشــته  موضــوع هدایــت تحصیل
ــوزان  ــترده دانش آم ــراض گس ــورد اعت ــدارس، م  در م

و خانواده هایشان قرار گرفته بود.

 هشدار وزیر به مراکز دولتی 
و خصوصی تحت حاکمیت دولت

ــه  ــچ شــکی در آن نیســت ک ــت: هی ــر کشــور گف وزی
ــد  ــد، بای ــت را پذیرفته ان ــدی دول ــه کارمن ــانی ک کس

ــد. ــت کنن ــی را رعای ــی و اخاق ــای دین ارزش ه
ــن  ــد در ای ــز بای ــی نی ــی و دین ــای فرهنگ ــه کاره  البت
ــا  ــود؛ ام ــام ش ــی انج ــتگاه های اجرای ــه در دس زمین

ــت. ــررات اس ــط و مق ــت ضواب ــل رعای اص
ــی  ــز خصوص ــت: مراک ــار داش ــی اظه ــی فضل رحمان
تحــت حاکمیــت دولــت نیــز بایــد قوانیــن و ضوابــط 

ــد. ــت کنن را رعای
بعضــی چیزهــا  دربــاره  مــا  اگــر  داد:  ادامــه  وی 
منفعــل شــویم و واکنــش نشــان ندهیــم، وضــع بدتــر 
ــول  ــوان اص ــه عن ــه ب ــورها آن چ ــه کش ــود؛ هم  می ش
و قوانیــن اســت، محکــم می گیرنــد و وقتــی تصمیــم 
ــد ــل کنن ــی تبدی ــار اجتماع ــه رفت ــری را ب ــد ام  دارن

برای آن تشویق و جریمه می گذارند.



کوتاه از اقتصاداخبار کوتاه

شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان از بزرگ تریــن واحدهــای 
ــر  ــاحت 35 کیلومت ــه مس ــی ب ــور در زمین ــی کش صنعت
ــع  ــان واق ــتان اصفه ــه اس ــهر مبارک ــی ش ــع در نزدیک مرب
ــظ  ــا حف ــه ب ــوالد مبارک شــده اســت. شــرکت ســهامی ف
دســت کم 45 درصــد از ســهم تولیــد داخل کشــور پیشــتاز 
ــه گــزارش پایــگاه خبــری  ــوده اســت. ب در ایــن عرصــه ب
ربیــع، محصــوالت ایــن شــرکت از طریــق بــورس کاال بــه 
فــروش می رســد. ایــن شــرکت بــا حجــم جالــب توجــه 
ــه شــمار مــی رود  ــی، بزرگ تریــن شــرکت بورســی ب دارای
ــهامداران  ــن س ــی را بی ــب توجه ــود جال ــاله س ــر س و ه
خــود تقســیم می کنــد. از ســخنان دکتــر بهــرام ســبحانی 
مدیــر عامــل ایــن شــرکت، دربــاره طرح هــای توســعه ای 
شــرکت این گونــه برداشــت می شــود کــه ایــن شــرکت در 
نظــر دارد گــوی رقابــت را از دســت رقبــای خارجــی خــود 

خــارج کنــد؛ طرح هــای توســعه ای کــه هــر کــدام متحمــل 
هزینــه بی شــماری اســت؛ امــا شــرکت فــوالد مبارکــه 
ــر  ــعی دارد ه ــازنده س ــت س ــت و مدیری ــا درای ــان ب اصفه

ــد. ــی کن ــک اجرای ــدام را یک به ی ک
 محصوالت صادراتی

ــن شــرکت  ــی ای ــاره محصــوالت صادرات ــی درب ــر صادق دکت
ــوالد  ــده ف ــن تولیدکنن ــه، بزرگ تری ــوالد مبارک ــد: ف می گوی

ــه  ــوالد مبارک ــت. ف ــمال آفریقاس ــه و ش ــت در خاورمیان تخ
بیــش از 7 میلیــون تــن فــوالد تولیــد می کنــد. تولیــد 
ــرد  ــرم و س ــورد گ ــد ورق ن ــواع ورق، مانن ــرکت ان ــی ش اصل
ــر مجتمــع صنعتــی فــوالد مبارکــه کــه  اســت. مــا عــاوه ب
ــدی در  ــه تولی ــک مجموع ــت، ی ــه اس ــتان مبارک در شهرس
شهرســتان لنجــان اصفهــان بــه نــام فــوالد ســبا را در اختیــار 
ــا ظرفیــت 750 هــزار تــن ورق  داریــم کــه ایــن مجموعــه ب
ــاس  ــه در بندرعب ــک مجموع ــد. ی ــد می کن ــرم تولی ــورد گ ن

ــام فــوالد هرمــزگان داریــم کــه ظرفیــت تولیــد فــوالد  بــه ن
ــد  ــن 3 واح ــه ای ــال را دارد. مجموع ــن تخت ــون ت 1.5 میلی
تولیــدی تقریبــا تولیــد 50 درصــد فــوالد کشــور اســت. 
ــد آن  ــود، 50 درص ــد می ش ــوالد تولی ــور ف ــه در کش ــر چ ه
ــا  ــا م ــر این ه ــاوه ب ــت. ع ــه اس ــوالد مبارک ــه ف از مجموع
ــر  ــر کبی ــوالد امی ــام ف ــه ن ــان ب ــر در کاش ــه ای دیگ کارخان
ــه ای هــم  ــد. کارخان ــد می کن ــزه تولی ــه ورق گالوانی ــم ک داری
در اســتان چهــار محــال و بختیاری در سپیددشــت ســهامدار 

ــه خــودرو  ــزه مخصــوص بدن هســتیم کــه ورق هــای گالوانی
تولیــد می کنــد. پــروژه بزرگــی در شهرســتان خــواف در مــرز 
افغانســتان داریــم؛ ایــن پــروژه معدنــی بــا تولیــد 5 میلیــون 
ــت  ــه اس ــون گندل ــن و 5 میلی ــنگ آه ــانتره س ــن کنس  ت

و خوراک واحدهای دیگر را تأمین می کند.
 طرح های توسعه ای

مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه می گویــد: در هــر حــال، بیشــتر 
ــی در  ــت. یک ــعه ای اس ــای توس ــر طرح ه ــا، درگی ــع م مناب
ــا  ــارکتی ب ــورت مش ــه ص ــه ب ــت ک ــت اس ــوالد سپیدش ف
ایمیــدرو ســرمایه گذاری می کنیــم. در آنجــا طــرح 1.5 
ــنگان  ــت. در س ــازی اس ــرم و فوالدس ــن ورق گ ــون ت میلی
هــم تولیــد گندله ســازی و کنســانتره را در اختیــار داریــم کــه 
ــه  ــوالد مبارک ــد. در ف ــد ش ــدازی خواه ــهریورماه راه ان  در ش
و ســبا هــم، دو طــرح توســعه ای بــزرگ در دســتور کار داریم. 
ــرم از  ــورد گ ــد ورق ن ــت تولی ــش ظرفی ــوالد ســبا افزای در ف
750 هــزار تــن فعلــی بــه 1.5 میلیــون تــن خواهــد بــود کــه 
ــان شــهریور کار نصــب آن انجــام می شــود  ــا پای ــاال ت احتم
و از اول پاییــز راه انــدازی خواهــد شــد. درفــوالد مبارکــه 
می خواهیــم کارخانــه ریخته گــری احــداث کنیــم کــه 2 
ــه خواهــد شــد و رقــم  ــا اضاف ــه ظرفیــت م ــن ب ــون ت میلی
ــن می رســد.  ــه 7.2 میلیــون ت 5.2 میلیــون تــن شــرکت ب

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

 افزایش ظرفیت تولید فوالد مبارکه تا پایان سال ۹۵

ــه  طــور مســتمر  ــت ب ــد ســال اســت دول ــه چن ــی ک در حال
ــا  ــع و خانه ه ــرژی در صنای ــت مصــرف ان از ضــرورت مدیری
ــرف آب  ــی از مص ــب توجه ــش جال ــد، بخ ــت می کن صحب
ــت؛  ــت اس ــل مدیری ــوان قاب ــط بان ــازل توس ــرق در من و ب

وزارت  توجــه  کانــون  در  موضوعــی کــه 
ــن  ــه همی ــه اســت. ب ــرار گرفت ــز ق ــرو نی نی
ــکاری  ــه هم ــته، تفاهم نام ــور روز گذش منظ
زنــان  امــور  معــاون  بیــن   مشــترک 
و خانــواده ریاســت جمهــوری و وزارت نیــرو 
ــه  ــرف بهین ــازی مص ــرد فرهنگ س ــا رویک ب
ــت  ــا محوری ــا ب ــن خانواده ه ــرق بی آب و ب

بانــوان و رویکــرد اقتصــاد مقاومتــی بــه امضــا رســید. 
ــد  ــا تأکی ــواده ب ــان و خان ــور زن ــور در ام ــاون رئیس جمه مع
بــر نقــش زنــان در بحــث بحــران آب گفــت: بــدون حضــور 
نیمــی از جمعیــت کشــور، نخواهیــم توانســت گام هــای 
ــرق  ــع آب و ب ــرف مناب ــازی مص ــه بهینه س ــری در زمین مؤث

ــن  ــت: در ای ــه گف ــوالوردی در ادام ــهیندخت م ــم. ش برداری
راســتا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه تفاهم نامــه ای بــا وزارت 
ــت  ــه در جه ــان جامع ــم و از پتانســیل زن ــد کنی ــرو منعق نی
مدیریــت مصــرف بهره منــد شــویم. مــوالوردی افــزود: طبــق 
ــد  ــا ش ــرو امض ــا وزارت نی ــه ب ــه ای ک تفاهم نام
در چارچــوب برنامــه پنجــم توســعه و مــاده 
ــه اینکــه، بحــران آب  ــا توجــه ب ــون و ب 230 قان
یکــی از موضوعــات خــاص کشــور اســت، قــرار 
ــن از  ــدات طرفی ــق تعه ــن راســتا طب شــد در ای
ظرفیــت و تــوان زنــان جامعــه و نقــش موفــق 
آنــان در حــوزه مدیریــت مصــرف اســتفاده 
ــب  ــان ایــن مطل ــا بی ــز ب ــرو نی ــر نی ــان، وزی شــود. چیت چی
کــه نیمــی از مصــرف کننــدگان خدمــات آب و بــرق کشــور را 
بانــوان تشــکیل می دهنــد، اظهــار داشــت: اعتقــاد داریــم کــه 
نقــش زنــان در مدیریــت مصــرف در جامعــه، مؤثرتــر اســت 
ــتند. ــردان هس ــر از م ــرف، موفق ت ــت مص ــان در مدیری و زن

برای مدیریت مصرف آب و برق
وزارت نیرو، دست یاری به سوی بانوان دراز کرد

ــی  ــد داخل ــای تولی ــن خودروه ــت از ورود اولی ــر صنع وزی
ــر  ــازار خب ــه ب ــال ۹۶ ب ــر س ــی از اواخ ــرم ایران ــا پلت ف ب
ــب  ــرکت های صاح ــا ش ــره ب ــال مذاک ــت: در ح داد و گف
ــای  ــورو 5 خودروه ــای ی ــد موتوره ــرای تولی ــوژی ب تکنول

تجــاری هســتیم. محمدرضــا نعمــت زاده 
گفــت: ســال گذشــته در حــوزه صنعــت 
خــودرو، سیاســت هایی اتخــاذ و برنامــه 
ــن  ــب ای ــه در قال ــن شــده ک ــردی تعیی راهب
راهبــرد، می بایــد پلت فــرم، نیــروی محرکــه 
ــد خــودرو ایجــاد شــود؛  ــی تولی و طــرح کل
ــازی  ــت خودروس ــوان در صنع ــن ت ــه ای البت

موجــود اســت و گزارش هــای ارائــه شــده حاکــی از 
ــم  ــت. امیدواری ــیر اس ــن مس ــازان در ای ــت خودروس حرک
پلت فرم هــای  تولیــدات  اولیــن  آینــده،  اواخــر ســال 

ــود.  ــازار ش ــی، وارد ب ایران
ــازی  ــزود: خودروس ــارت اف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی

ــواره  ــت و اقتصــاد، پیشــران اســت و هم در بخــش صنع
صنایــع ماقبــل و مابعــد خــود را بــه حرکــت وا مــی دارد؛ لذا 
ایــن صنعــت بــرای هــر کشــور از لحــاظ توســعه فنــاوری 
ــا توجــه  ــه ب ــن اینک ــم و ضــروری اســت؛ ضم بســیار مه
بــه وجــود فناوری هــای مختلــف در صنعــت 
ــه روز خودروهــای تولیــد  خودروســازی، روزب
می شــوند  پیچیده تــر  دنیــا  در   شــده 
و ســطح تکنولــوژی ارتقــا می یابــد؛ لــذا 
توســعه فنــاوری در کشــور بســیار مــورد 

اهمیــت اســت.
 وی تصریــح کــرد: در گذشــته خودروهــا 
ــا  ــی ب ــد؛ ول ــد می ش ــورو 2 تولی ــتاندارد ی ــاس اس ــر اس ب
ــورو  ــتاندارد ی ــت، اس ــه صنع ــد ب ــای جدی ورود فناوری ه
ــت. ــر اس ــز مدنظ ــورو ۶ نی ــه ی ــا ب ــده و ارتق ــاظ ش 5 لح

امیدواریــم کــه کیفیــت ســوخت نیــز بــه صــورت همزمــان 
ــد. ــود یاب ــی محصــوالت بهب ــا رشــد کیف ب

ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــای اس ــل و پایانه ه ــل و نق ــر کل حم  مدی
سرویس اقتصاد

پریسا خاکبازان

متأســفانه در بخــش نــاوگان  مینی بوســرانی شــرایط اســف باری 
ــی کــه حالــت  ــاوگان مــا 24 ســال اســت؛ در حال ــه طــوری کــه ســن ن ــم؛ ب داری
اســتاندارد کمتــر از 8 ســال اســت و مــازاد آن فرســودگی و اســتهاک بســیاری را بــا 
خــود بــه دنبــال دارد. داریــوش امانــی تأکیــد کــرد: مانــع اصلــی نوســازی نــاوگان 
مینی بوســرانی، نارضایتــی راننــدگان از مینی بوس هــای جدیــد و گرایــش بــه 
ــاوگان مینی بوســرانی   ــد اســت نوســازی ن ــا امی ــی اســت؛ ام مینی بوس هــای قبل
ــای  ــکات اتوبوس ه ــا مش ــه ب ــود. وی در رابط ــام ش ــده انج ــال آین ــرف3 س ظ
اســکانیا گفــت: ایــن اتوبوس هــا، محصولــی داخلــی اســت و بیشــتر تولیــدات آن 
در نــاوگان حمــل و نقــل مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه؛ بنابرایــن نمی تــوان بــه یکبــاره 
آن را از چرخــه حمــل و نقــل خــارج کــرد؛ امــا ســازمان حمــل و نقــل نزدیــک 3 
هــزار اتوبــوس را کــه در نــاوگان فعالیــت می کردنــد فراخــوان کــرده و دوبــاره مــورد 

معاینه فنی قرار داده است.
 معاینه فنی هر 6 ماه یکبار

ــد؛  ــن دســتگاه ســفر کنن ــا ای ــال راحــت ب ــه خی ــان ب وی ادامــه داد: مــردم اصفه
چــرا کــه تمامــی بررســی های صــورت گرفتــه توســط کارشناســان مجــرب انجــام 

می شــود و هــر ۶ مــاه یکبــار تمامــی دســتگاه های حمــل و نقــل، در ردیــف معاینــه 
فنــی قــرار می گیرنــد. ایــن اطمینــان خاطــر را بــه مســافران می دهیــم کــه ایــراد 

فنــی اتوبوس هــای اســکانیا برطــرف شــده اســت.
 شهرک حمل و نقل تا 3 سال آینده به بهره برداری می رسد

امانــی در ادامــه ســخنان خــود بــه اجــرای اقتصــاد مقاومتــی در ســازمان حمــل 
و نقــل و پایانه هــای اســتان اصفهــان اشــاره کــرد و گفــت: ســاخت مجتمع هــای 
رفاهــی در بیــن راه، یکــی از برنامه هــای مــا جهــت رفــاه حــال مســافران و ایجــاد 
اشــتغال بــرای مــردم اســت کــه بــرای هــر مجتمــع، نزدیــک بــه 4 میلیــارد تومــان 

هزینــه شــده اســت. شــهرک حمــل و نقــل نیــز بــا کمــک بخــش خصوصــی بــا 
ــرداری می رســد. ــه بهره ب ــده ب ــا 3 ســال آین ــارد ت ــه 300 میلی هزین

 ساالنه 12 میلیون تن فرار بار داریم
وی گفــت: یکــی از مشــکاتی کــه مــا اکنــون بــا آن روبــه رو هســتیم، موضــوع فــرار 
ــن  ــون ت ــم، ســاالنه 30 میلی ــن می زدی ــا در گذشــته تخمی ــار اســت؛ چنانچــه م ب
فــرار بــار داشــته باشــیم؛ امــا ســال گذشــته کار بزرگــی کــه انجــام شــد آمارگیــری 
مبــدأ و مقصــد بــود و اطاعاتــی را کــه در ایــن خصــوص اســتخراج شــد، مشــاهده 
کردیــم. چنانچــه ایــن آمــار نشــان داد ســاالنه 12 میلیــون تــن فــرار بــار در اســتان 
داریــم. امانــی تصریــح کــرد: ایــن فــرار بــار در صورتــی کــه آن نــاوگان اضافــه بــار 
ــکان دارد  ــاده می شــود و ام ــه ج ــان رســاندن ب ــث ضــرر و زی داشــته باشــد، باع
ــی  ــر مشــکل ایمن ــر اگ ــرده باشــد؛ از طــرف دیگ ــی را پرداخــت نک ــوارض قانون ع
پیــش آیــد، مشــخص نیســت بیمــه داشــته باشــد. امانــی بیــان داشــت: بحــث 
ــی شناســه  ــاوگان انجــام می شــود و وقتــی ناوگان ــن ن ــز توســط ای قاچــاق کاال نی
نداشــته باشــد و حمــل بــار آن زیــر نظــر هیــچ ارگانــی نباشــد، احتمــال تخلفــات 
زیــادی وجــود دارد. در ایــن خصــوص بــا فرماندهــی پلیــس راه اســتان برنامــه ای 

را تدویــن کردیــم و امیــد اســت ایــن مشــکل برطــرف شــود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان:

ایراد فنی اتوبوس های اسکانیا برطرف شد

ی در استان کرمان تولید 1150 تن عسل در سال جار
ی شــمال اســتان کرمــان گفــت: در شــمال اســتان کرمــان، 120 هــزار کلنــی زنبــور  ز معــاون بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاور
ی، علی رغــم خشکســالی و ســایر پدیده هــای ناگــوار جــوی پیش بینــی می شــود بیــش از  عســل وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد در ســال جــار

1150 تــن عســل تولیــد شــود کــه میــزان تولیــد بــه ازای هــر کنــدو، بیــش از 9 کیلــو گــرم اســت.

در قاب تصویر

حتما بخوانید!
3افزایش سهم مزد کارگران چهارشنبه   13 مردادماه  1395

ـــمـــاره 217 ســـــال دوم            ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز خودروهای داخلی

خودرو

 2۴ میلیون تیبا
و 1۰۰ هزار تومان

SE111 21 میلیون پراید 
و 3۰۰ هزار تومان

 2۰ میلیون پراید 131
و 7۰۰ هزار تومان

 29 میلیون پژو ۴۰5
و 9۰۰ هزار تومان

EF7 3۰ میلیونسمند 
 و ۴۰۰ هزار تومان

3۶ میلیون تومانپژو پارس سال

قیمت بازار

  کاهش یک درجه ای 
دمای هوای اصفهان تا پایان هفته

مســئول پیش بینــی هواشناســی 
اســتان اصفهــان گفــت: وضعیــت 
دمایــی در بیشــتر مناطق اســتان 
ــد  ــرد و رون ــد ک ــری نخواه تغیی
دمایــی تــا پایــان هفتــه تــا یــک 

درجه کاهش خواهد یافت.
اظهــار  خدابخــش  حســن   
کــرد: بررســی آخریــن وضعیــت نقشــه های هواشناســی 
ــر  ــه ب ــان هفت ــا پای ــدار ت ــبتا پای ــوی نس ــان دهنده ج نش
روی اصفهــان اســت؛ ایــن وضعیــت اصــوال در طــول روز و 
بعــد از ظهــر در مناطــق غربــی، شــمالی و شــرقی ناپایــدار 

می شــود. 
وی افــزود: وزش بــاد شــدید در مناطــق شــرقی و غربــی 
ــب  ــن موج ــتان و نائی ــهرهای اردس ــوص در ش ــه خص ب

ــود.  ــد می ش ــش دی ــاک و کاه ــرد و خ ــش گ افزای
مســئول پیش بینــی هواشناســی اســتان اصفهــان ادامــه 
ــارش  ــر موجــب ب ــی رشــد اب ــع گاه داد: در مناطــق مرتف
محلــی شــده و ممکــن اســت ایــن اتفــاق در مرکــز اســتان 

ــارش نمی شــود. ــه ب ــد؛ امــا منجــر ب ــاق بیفت ــز اتف نی

معاون وزیر کار مطرح کرد:

افزایش سهم مزد کارگران
ــدرت  ــش ق ــق افزای ــت: از طری ــر کار گف ــاون وزی مع
ــده  ــام ش ــت تم ــزد در قیم ــهم م ــاح س ــد و اص خری
نیــروی کار  رضایــت  افزایــش  دنبــال  بــه  تولیــد 

هســتیم. 
سیدحســن هفده تــن در نشســت شــورای ســه جانبــه 
ــا اعــام اینکــه  ــان ب ملــی دولــت، کارگــران و کارفرمای
پیشــنهادی  اساســنامه  و  آئین نامــه  پیش نویــس 
گفــت:  می شــود  تدویــن  کار  قانــون   137 مــاده 
ــر  تصمیمــات حــوزه روابــط کار تأثیــرات گره گشــایی ب
ــد  ــش درآم ــع آن افزای ــه تب ــی، ب توســعه اقتصــاد مل
ــروی کار  ــد نی ــدرت خری ــش ق ــور و افزای ــرانه کش س

ــت.  ــد داش خواه
معــاون روابــط کار وزارت کار ادامــه داد: از ابتــدای 
را  جدیــدی  برنامه هــای  امیــد،  و  تدبیــر  دولــت 
ــا  ــش آن ه ــرای اثربخ ــا اج ــه ب ــم ک ــی کرده ای طراح
ــاد  ــرد اقتص ــتری در کارک ــت بیش ــه مطلوبی ــم ب بتوانی

ــم.  ــت یابی ــد دس ــل تولی ــره وری عوام ــی و به مل
ــای  ــی برنامه ه ــه تمام ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــن ب هفده ت
ــط  ــده و توس ــازی ش ــی، فرایندس ــتاوردمحور نهای دس
مدیــران محتــرم اجرایــی در حــال عملیاتی ســازی 
اســت، تصریــح کــرد: بــا ابــاغ بخشــنامه های صــادره 
توســط وزیــر کار، کیفیــت و ســرعت اجــرای برنامه هــا 

بیشــتر خواهــد شــد.

صنایع یزد در صدر نیاز برقی کشور
نیــاز  حداکثــر  مقایســه 

مناطــق  در  بــرق  مصــرف 
مختلــف در حــوزه صنایــع 
 کشــور در هفتــه هجدهــم 
و مقایســه آن بــا ســال قبــل 
نشــان می دهــد کــه اســتان 
یــزد بــا 14 درصــد و ســمنان 
بــا منفــی 10 درصــد، بــه ترتیــب بیشــترین و کمتریــن 

نیاز مصرفی برق در حوزه صنایع را داشته اند.
 عاوه بــر ایــن، کل انــرژی مــورد نیــاز مصــرف اصاحی 
در هفتــه هجدهــم در مقایســه بــا هفتــه متناظــر ســال 
 قبــل، 83.15 درصــد افزایــش را نشــان می دهــد 
ــبانه  ــک ش ــی در پی ــرف اصاح ــاز مص ــر نی و حداکث
ــزارش  ــگاوات گ ــزار و 358 م ــم 50 ه ــه هجده هفت
شــد کــه نســبت بــه هفتــه قبــل در ســال جــاری ۹7.5 
درصــد و نســبت بــه هفتــه متناظــر ســال قبــل 41.14 

ــد.  ــان می ده ــش را نش ــد افزای درص
ــک  ــی در پی ــرف اصاح ــاز مص ــر نی ــن حداکث همچنی
روزانــه هفتــه هجدهــم 52 هــزار و ۶۹3 مــگاوات 
ــال  ــل در س ــه قب ــه هفت ــبت ب ــه نس ــد ک ــزارش ش گ
جــاری 15.7 درصــد، و نســبت بــه هفتــه متناظــر 
نشــان را  افزایــش  درصــد   73.17 قبــل   ســال 

 می دهد.

 کاهش 32 درصدی 
حجم روان آب های کشور

از ابتــدای ســال آبــی )مهرمــاه ۹4( تــا تیرمــاه ســال 
ــا  ــه ب ــور در مقایس ــای کش ــم روان آب ه ــاری، حج ج
بلندمــدت، 32 درصــد کاهــش داشــته  میانگیــن 
اســت. حجــم جریان هــای ســطحی در حوضــه آبریــز 
درجــه یــک کشــور در ســال آبــی جــاری، 54 میلیــارد 
و ۶03 میلیــون متــر مکعــب بــود کــه نســبت بــه ســال 
ــا  ــه ب ــش و در مقایس ــد افزای ــته، 4۶ درص ــی گذش آب
میانگیــن بلندمــدت 32 درصــد کاهــش داشــته اســت. 
حجــم روان آب هــای کشــور در ســال آبــی گذشــته 37 
ــن  ــب و در میانگی ــر مکع ــون مت ــارد و 4۹3 میلی میلی
ــب  ــر مکع ــون مت ــارد و 5۹5 میلی ــدت، 80 میلی بلندم
ثبــت شــده اســت. گفتنــی اســت کــه بیشــترین افــت 
حجــم جریان هــای ســطحی مربــوط بــه حوضــه آبریــز 
مــرزی شــرق بــا 237 میلیــون متــر مکعــب معــادل 
83 درصــد کاهــش و کمتریــن افــت جریــان مربــوط 
 بــه حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه بــا 4 میلیــارد 
ــوده  ــب 11 درصــد کاهــش ب ــون مترمکع و 334 میلی
اســت. بــر همیــن اســاس، در دیگــر حوضه هــای آبریز 
ــک  ــوم ی ــه قره ق ــطحی در حوض ــان س ــور، جری کش
میلیــارد و 434 میلیــون متــر مکعــب، دریــای خــزر بــا 
۹ میلیــارد و 277 میلیــون متــر مکعــب، مرکــزی بــا 8 
میلیــارد و 48 میلیــون متــر مکعــب و خلیــج فــارس با 
 31 میلیــارد و 273 میلیــون متــر مکعــب ثبــت شــده 

است.

 2۴ مردادماه

 شروع تست گرم پروژه 
تولید ریل ذوب آهن

عمومــی  روابــط  مدیــر 
ــن  شــرکت ســهامی ذوب آه
اصفهــان از اجــرای دو پــروژه 
مهــم در ذوب آهــن خبــر داد 
ــرداد امســال  ــت: 24 م و گف
بــه  ریــل  تولیــد  پــروژه 
مرحلــه نهایــی و تســت گــرم 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاف ب ــا کجب ــد. محمدرض می رس
ــازار  ــی، نقشــی اساســی را در ب ــت در شــرایط فعل رقاب
ــاس  ــن اس ــر ای ــرد: ب ــد ک ــد، تأکی ــا می کن ــوالد ایف ف
ــد و حفــظ کیفیــت محصــوالت  ــوع تولی ــه تن ــر ب ناگزی
 تولیــدی ذوب آهــن هســتیم تــا بتوانیــم حضــور خــود 
ــم. وی از اجــرای دو  ــظ کنی ــی حف را در بازارهــای رقابت
پــروژه مهــم در ذوب آهــن خبــر داد و گفــت: پــروژه اول 
ایســتگاه  تنــی  میلیــون  یــک  افزایــش  پــروژه 
ــون  ــه فوالدســازی را از 2.۶ میلی ــری اســت ک ریخته گ
تــن بــه 3.۶ میلیــون تــن افزایــش می دهــد و پــروژه 
 دوم، پــروژه ملــی تولیــد ریــل اســت. بــه گفتــه کجبــاف

ســعی بــر ایــن اســت در مردادمــاه و همزمــان بــا میاد 
امــام رضــا)ع( در روز 24 مردادمــاه، پــروژه تولیــد ریــل 

به مرحله نهایی و تست گرم برسد.

 خرید تضمینی 210 هزار تنی گندم 
در اصفهان

ــت کشــت  ــده رود جه ــه گشــایش آب زاین ــا توجــه ب ب
پاییــزه گنــدم در اســتان اصفهــان، ســازمان جهــاد 
ــدم  ــن گن ــزار ت ــد 210 ه ــتان خری ــن اس ــاورزی ای  کش
را درســال جــاری پیش بینــی کــرده اســت. بــه گــزارش 
روابــط عمومــی شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی 
منطقــه 10، رضــا نیک نــداف، مدیــر عامــل ایــن شــرکت 
گفــت: در ابتــدای فصــل خریــد، ســازمان جهــاد 
ــدم را در  ــن گن ــزار ت ــد 210 ه کشــاورزی اســتان، خری
ــه  ــون ب ــه تاکن ــود ک ــرده ب ــی ک ــتان پیش بین ــن اس ای
ــد در  ــم و کمــاکان نیزخری ــزان دســت یافته ای ــن می ای
مناطــق سردســیری ایــن اســتان ادامــه دارد و انتظــار 
ــی  ــدار پیش بین ــش از مق ــال بی ــد امس ــی رود خری م
شــده باشــد. وی افــزود: خریــد گنــدم ســال جــاری از 
27 اردیبهشــت ماه از مناطــق گرمســیری اســتان آغــاز 
ــده و در  ــته ش ــتان کاس ــرب اس ــد در غ ــرا خری و اخی
مناطــق سردســیری اصفهــان در شــرق افــزوده شــده 
اســت. خریــد نیــز کمــاکان ادامــه داشــته؛ بــه طــوری 
کــه عوامــل خریــد اســتان توانســته اند تاکنــون مقــدار 
210000 تــن گنــدم را بــه ارزش تقریبــی 2۶77457 
میلیــون ریــال خریــداری کننــد. وی افــزود: پیش بینــی 
ابتــدای ســال جــاری در زمینــه خریــد گنــدم در اســتان، 
210 هــزار تــن بــود کــه ایــن میــزان تاکنــون خریــداری 
شــده و میــزان کل خریــد در پایــان فصــل خریــد فراتــر 
از برآوردهــا خواهــد بــود. وی مقــدار کل خریــد گنــدم 
در ســال گذشــته را 1۹4 هــزار تــن اعــام کــرد و از رشــد 
ــاری  ــال ج ــتان درس ــن اس ــد در ای ــدی خری 25 درص

ــر داد. خب

 تحقق اقتصاد مقاومتی 
با سامانه های الکترونیکی

الکترونیکــی  ســامانه های 
امــور اداری شــهرداری تحقــق 
ــر  ــی را میس ــاد مقاومت اقتص
وحیــد  مهنــدس  می کنــد. 
مدیرعامــل  حیدریــان، 
شــهرداری  فــاوا  ســازمان 
ایــن  اعــام  بــا  اصفهــان 
مطلــب افــزود: مدیریــت در حــوزه امــور اداری و منابــع 
انســانی، یکــی از مهم تریــن فعالیت هــای هــر ســازمانی 
اســت؛ چــرا کــه نیازمنــد زمــان، هزینــه و عملیــات 
متنــوع و مختلفــی اســت کــه کاهــش هزینه هــای هــر 
دقــت  افزایــش  کنــار  در  فعالیت هــا  ایــن  از   یــک 
ــبرد  ــزایی در پیش ــش بس ــات، نق ــه خدم ــت ارائ و کیفی
اهــداف ســازمانی دارد. وی بــا بیــان اینکــه راه انــدازی و 
اســتقرار ایــن ســامانه ها تســهیل کننده تحقــق اقتصــاد 
ــه  ــت، ادام ــهرداری اس ــی ش ــد داخل ــی در فراین مقاومت
ــامانه های  ــت س ــدازی و تثبی ــه راه ان ــن زمین داد: در ای
ــذف  ــمت ح ــه س ــت ب ــی و حرک ــزه و الکترونیک مکانی
فعالیت هــای فیزیکــی، نویدبخــش آینــده ای روشــن در 
 عملکــرد روبه رشــد شــهرداری در کاهــش هزینه هــا 

و افزایش کیفیت خدمات خواهد بود.

 کشف بیش از 22 تن برنج قاچاق
 در چهارمحال و بختیاری

ــاری از  ــال و بختی ــتان چهارمح ــی اس ــده انتظام فرمان
ــک  ــج قاچــاق از ی ــرم برن ــن و 400 کیلوگ کشــف 22 ت
دســتگاه خــودروی کشــنده در محــور لــردگان- رامهرمز 
ــر  ــن خب ــا اعــام ای ــاس غــام زاده ب ــر داد. غام عب خب
ــز  ــردگان – رامهرم ــس راه ل ــوران پلی ــرد: مأم ــار ک اظه
شهرســتان لــردگان هنــگام کنتــرل محورهــای عبــوری 
بــه یــک دســتگاه خــودروی کامیــون کشــنده مشــکوک 

ــد.  شــدند و دســتور توقــف دادن
وی افــزود: در بازرســی از ایــن خــودرو، 22 تــن و 400 
ــه ارزش  ــی ب ــناد گمرک ــد اس ــاق فاق ــج قاچ ــو برن کیل
ــط  ــف و ضب ــال کش ــون ری ــارد و 200 میلی ــک میلی ی
ــا  ــاری ب ــال و بختی ــی چهارمح ــده انتظام ــد. فرمان ش
ــرک  ــه اداره گم ــده ب ــای کشف ش ــه برنج ه ــان اینک بی
ــده  ــرد: رانن ــان ک ــد، خاطرنش ــل داده ش ــتان تحوی اس
ایــن خــودرو بــه مراجــع قضائــی معرفــی و خــودرو بــه 

ــل شــد. ــگ منتق پارکین

از سال ۹6 صورت می گیرد
ورود اولین خودروهای با پلت فرم ایرانی به بازار
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ســید  امامــزاده  بــه  مــردم  دسترســی 
کیمیای وطن

زهرا نصیری

ــازی  ــرو آزادس ــهر در گ ــد خمینی ش محم
ــل  ــی معط ــگاه صنعت ــوی دانش ــن از س ــر زمی ــزار مت 8 ه
ــه  ــیدمحمد ب ــزاده س ــذر امام ــداث زیرگ ــت.  اح ــده اس مان
جملــه  از  خمینی شــهر  پرتــردد  نقــاط  از  یکــی  عنــوان 
طرح هایــی اســت کــه شــهرداری خمینی شــهر دربــاره 
ــن  ــه ای ــدی ک ــال های مدی ــول س ــدن آن در ط ــل نش تکمی
زیرگــذر بــه صــورت ناقــص رهــا شــده، ســخن گفــت. 
ــا خبرنــگار کیمیــای  علی اصغــر حاج حیــدری در گفت وگــو ب
وطــن از اعــام آمادگــی شــهرداری بــرای اجــرای ایــن طــرح 

گفــت و افــزود: بــرای احــداث ایــن زیرگــذر آمــاده هســتیم 
و حتــی آن را در بودجــه امســال مدنظــر قــرار داده ایــم؛ امــا 
اجــرای ایــن طــرح در گام اول نیــاز بــه حــدود 8 هــزار متــر 

آزادسازی دارد که دانشگاه صنعتی باید انجام دهد. 
وی از ورود نماینــده مجلــس، فرمانــدار و رئیــس اداره 
اوقــاف بــه ایــن موضــوع خبــر داد و گفــت: بــه محــض آنکــه 
ــات  ــرد، عملی ــرار گی ــهرداری ق ــار ش ــا در اختی ــن زمین ه ای
احــداث آن آغــاز خواهــد شــد. وی بــا اشــاره بــه حجــم زیــاد 
وســایل نقلیــه در محــور ورودی ایــن امامــزاده در تعطیــات 
و مناســبت های ویــژه، گفــت: اجــرای ایــن طــرح بــرای بــه 
ســامان رســاندن محــور دسترســی مــردم  بــه ایــن امامــزاده 
بســیار مهــم اســت؛ امــا متأســفانه هنــوز توافقــی از ســوی 
ــت.   ــه اس ــورت نگرفت ــازی ها ص ــه آزادس ــگاه  در زمین دانش
ــا دانشــگاه در ازای  ــه آی ــن پرســش ک ــه ای وی در پاســخ ب
بدهــی خــود بــه شــهرداری می توانــد بــرای آزادســازی 
زمیــن جهــت اجــرای طــرح زیرگــذر امامــزاده ســید محمــد 
تهاتــر کنــد، افــزود: متأســفانه در ایــن زمینــه دانشــگاه هیــچ 
ــن  ــه زمی ــردازد و ن ــی را می پ ــه بده ــته؛ ن ــی برنداش قدم
ــتان  ــی شهرس ــرد: وقت ــد ک ــد. وی تأکی ــازی می کن آزادس
ــاز  ــول نی ــه پ ــش ب ــرای پروژه های ــرای اج ــهر ب خمینی ش
دارد، نبایــد ایــن بودجــه در اختیــار دیگــر دســتگاه ها باقــی 

ــاره  ــد. وی درب ــر برن ــه س ــت ب ــردم در محرومی ــد و م بمان
اینکــه سرنوشــت اجــرای ایــن طرح بــا اجــرای بلــوار آزادگان 
 گــره خــورده اســت، ادامــه داد: متولــی اجــرای بلــوار آزادگان 
اداره راه و شهرســازی اســت و تــا موقعــی کــه کامیــون 
در ایــن محــور تــردد کنــد، شــهرداری بــه هیــچ وجــه 
ــردد  ــور ت ــه مح ــرا ک ــرد؛ چ ــل نمی گی ــروژه را تحوی ــن پ ای
کامیون هــا قانونــا بایــد از جــاده کمربنــدی کــه توســط اداره 
ــا  ــرد؛ ام راه و شهرســازی احــداث شــده اســت، صــورت گی
ــذر  ــذر و روگ ــر گ ــای زی ــدن پل ه ــیس نش ــل تأس ــه دلی ب
ــردد  ــوز ت ــود، هن ــداث ش ــدی اح ــاده کمربن ــد در ج ــه بای ک
ــدری  ــرد. حاج حی ــوار آزادگان صــورت می گی کامیون هــا از بل
ــود  ــای خ ــد پروژه ه ــازی بای ــرد: اداره راه و شهرس ــه ک  اضاف
ــه  ــن زمین ــا در ای ــاند ت ــرا برس ــه اج ــل ب ــور کام ــه ط را ب
مشــکلی بــرای شــهروندان ایجــاد نشــود. بلــوار آزادگان 
سال هاســت کــه در انتظــار تکمیــل ایــن طــرح بــود کــه بــه 

ــت. ــده اس ــا ش ــایند ره ــورت ناخوش ص
  اوقــاف، مســیری فرعــی بــرای تــردد مســافران 

ــرد ــاز ک ــد ب ــید محم ــزاده س امام
در ایــن زمینــه رئیــس اوقــاف شهرســتان خمینی شــهر نیــز 
بــا اشــاره بــه اینکــه 2 موضــوع در شــورای شــهر خمینی شــهر 
ــید  ــزاده س ــذر امام ــت زیرگ ــه وضعی ــاماندهی ب ــرای س ب

ــاد  ــا ایج ــی از آن ه ــه یک ــت ک ــده اس ــوب ش ــد مص محم
ــن  ــت: متأســفانه ای ــزاده اســت، گف ــدان در ورودی امام می
ــد از دانشــگاه  ــه بای ــی ک ــک زمین های ــل تمل ــه دلی طــرح ب
صنعتــی صــورت گیــرد، هنــوز اجرایــی نشــده؛ امــا امســال 
در بودجــه  شــورای شــهر بــرای ایجــاد ایــن میــدان 
ــه شــده اســت. ــر گرفت ــار در نظ ــان اعتب ــارد توم ــک میلی ی

حجت االســام مهــدی قربانــی تأکیــد کــرد: مــا بــه شــورای 
شــهر و شــهرداری خمینی شــهر پیشــنهاد کرده ایــم کــه 
بــرای ســاماندهی هرچــه ســریع تر ایــن طــرح، میــدان را در 
ــرای تملــک زمین هــا  ــد کــه ب ــر اجــرا کنن مقیــاس کوچک ت

ــع نشــد. ــول واق ــا مــورد قب معطــل دانشــگاه نباشــند؛ ام
وی افــزود: اداره اوقــاف بــرای اینکــه بتوانــد معضــل ترافیک 
را در ورودی ایــن امامــزاده حــل کنــد بــا دانشــگاه صنعتــی 
وارد مذاکــره شــد و بــا تعاماتــی کــه در ایــن زمینــه صــورت 
ــت و برگشــت در اراضــی دانشــگاه  ــک مســیر رف ــت ی گرف
جهــت تــردد مســافران از )قبرســتان خــوزان بــه عــرض 20 

متــر تــا اتوبــان( در اختیــار اوقــاف قــرار گرفــت.
ــدود  ــازی ح ــئولیت جاده س ــاف مس ــرد: اوق ــد ک وی تأکی
ــده دار شــده اســت   ــر از اراضــی دانشــگاه را عه ــک کیلومت  ی
و مــا نیــز در حــال ارائــه الیحــه ایــن طــرح بــه هیئــت امنــای 

دانشــگاه صنعتی هســتیم.

یکهتازیبعضیدستگاهها،محرومیتهارارقممیزند

اماواگرهابرایاحداثزیرگذرامامزادهسیدمحمدخمینیشهر

بین المللــی  جشــنواره  و  نمایشــگاه  اولیــن  رئیــس 
مســتقیم  ارتبــاط  شــهری گفــت:  نویــن  فناوری هــای 
شــهروندان بــا تکنولوژی هــای مربوطــه در فضــای بــاز اولیــن 
ــود.  ــق می ش ــهری محق ــن ش ــای نوی ــنواره فناوری ه جش

بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای 
محمدرضــا  اصفهــان،  شــهرداری 
ــان  ــهردار اصفه ــاور ش ــان، مش نیلفروش
بین المللــی  جشــنواره  کــرد:  اظهــار 
فناوری هــای نویــن شــهری از 3 بخــش 
در  سرپوشــیده  نمایشــگاهی  فضــای 
محــل دائمــی نمایشــگاه بین المللــی 
ــل  ــاز حدفاص ــگاهی روب ــای نمایش فض
ــا پــل شهرســتان و بخــش  پــل غدیــر ت

ــی از  ــزود: یک ــت. وی اف ــده اس ــکیل ش ــهری تش ــژه ش وی
جنبه هــای مهــم و متمایــز ایــن جشــنواره نســبت بــه ســایر 
ــردم درخصــوص اهــداف  ــای مشــابه، مشــارکت م رویداده

فناورانــه اســت کــه ایــن مهــم بــا ارتباط مســتقیم شــهروندان 
ــنواره و در  ــاز جش ــای ب ــه در فض ــای مربوط ــا تکنولوژی ه ب
محیطــی کامــا تعاملــی و کاربــردی محقق می شــود. مشــاور 
شــهردار اصفهــان بیــان کــرد: تعامــل،  همــکاری و بهره گیــری 
مراکــز  و  صاحب نظــران  تجــارب  از 
ــاوری، شــناخت و معرفــی  صنعتــی و فن
راهکارهــای  و  دســتاوردها  آخریــن 
موضوعــات  بــر  تمرکــز  بــا  فناورانــه 
ــت  ــب جه ــه مناس ــاد زمین ــهری، ایج ش
شــرکت های  میــان  فنــاوری  انتقــال 
دانش بنیــان داخلــی و خارجــی، تقویــت 
بین المللــی  همکاری هــای  و  روابــط 
بــا خواهرخوانده هــا و دیگــر شــهرهای 
پیشــرفته دنیــا در زمینــه انتقــال و کاربــرد فناوری هــای 
ــی  ــنواره بین الملل ــداف جش ــن اه ــهری از مهم تری ــن ش نوی

فناوری هــای نویــن شــهری اســت.

در نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین شهری تحقق می یابد
ارتباط مستقیم شهروندان با فناوری های نوین

مســئول دفتــر فنــی اداره میــراث فرهنگــی
کیمیای وطن

  آمنه تسلیمی
ــع دســتی و گردشــگری کاشــان از  صنای

شروع مرمت سه اثر تاریخی کاشان خبر داد.
 ســمیه فرهــادی گفــت: ایــن پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر 

500 میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات ملی 
در حــال انجــام اســت. بــه گفتــه وی، گــذر 
 دروازه اصفهــان و خانــه تاریخــی اخبــاری
ــی  ــان از بناهای ــرم کاش ــی ح ــذر تاریخ گ
اســت کــه در ایــن پــروژه در حــال مرمــت 
اســت. فرهــادی بــا تأکیــد بــر اینکــه 
از 1700 اثــر تاریخــی شناســایی شــده 
ــت  ــا در باف ــی، 700 بن ــد ارزش تاریخ واج
از  اضافــه کــرد:  دارد،  وجــود  تاریخــی 

ــان  ــتان کاش ــده شهرس ــی ثبت ش ــر تاریخ ــوع 320 اث مجم
ــر تاریخــی کاشــان در بافــت  ــی، 170 اث ــار مل در فهرســت آث
ــعت  ــه وس ــاره ب ــا اش ــود دارد. وی ب ــان وج ــی کاش تاریخ

تقریبــی 450 هکتــاری بافــت تاریخــی کاشــان گفــت: بافــت 
تاریخــی کاشــان، مجموعــه ای منســجم و بــه هــم پیوســته 
 و از جنبــه شهرســازی تاریخــی ایــران بســیار ارزشــمند 
و دارای اســتخوان بندی قــوی و کاراســت کــه متأســفانه بــر 
شــطرنجی  خیابان کشــی های  اثــر 
ــاخت  ــن س ــر و همچنی ــرن حاض  در ق
و ســاز و نوســازی فــراوان و گاه بی رویه 
ــه آن وارد شــده  ــادی ب آســیب های زی
ــت در  ــن باف ــه وی ای ــه گفت ــت. ب اس
ــودن مرکــز  ــا دارا ب حــال حاضــر نیــز ب
محله هــای ارزشــمند و پویــا و بناهــای 
کاربری هــای  بــا  فــراوان  تاریخــی 
از  مجموعــه ای  به ویــژه  و  گوناگــون 
ــوده  ــی ب ــا، دارای ارزش هــای فراوان  خانه هــای تاریخــی زیب
ــت  ــکا در جه ــل ات ــی قاب ــای فرهنگ ــر و ثروت ه و از ذخای

ــی رود. ــمار م ــه ش ــان ب ــهر کاش ــعه ش ــد و توس رش

مسئول دفتر فنی اداره میراث فرهنگی کاشان خبر داد:
شروع مرمت بافت تاریخی کاشان

ابالغ وقت رسیدگی 
  9409983653500929 پرونده:  شماره   9510103653502091 اباغیه:  شماره 

شماره بایگانی شعبه: 940956 تاریخ تنظیم: 1395/4/19 
اباغ وقت رسیدگی به اهالی و معتمدین محله اشترجان:نظر به این که شهرداری 
ایمانشهر دادخواستی به طرفیت آقایان 1ـ علی رحم علیخانی گله  2ـ کوروس 
انصاری جابری  3ـ پروانه انصاری جابری 4 ـ سیروس انصاری جابری 5 ـ 
اسداله رئیسی  6 ـ هیأت امنا حسینیه اشترجان و 7 ـ اهالی و معتمدین محله 
بر تقابل و جلب ثالث در پرونده کاسه 940956 شعبه سوم  اشترجان مبنی 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاورجان به خواسته 1ـ ابطال قسمتی از عقد 
1394/3/24دفتر  مورخ   311757 شماره  رسمی  سند  طی  بیع صورت گرفته 
اسناد رسمی 77 اصفهان نسبت به 7000 مترمربع از اراضی پاک ثبتی 447 
ریال2-  87/500/000 به  مقوم  متن  شرح  به  اصفهان  ثبت   9 بخش  اصلی 

متقابعا ابطال قسمتی از سندرسمی انتقال شماره 311757 مورخ 1394/3/24 
دفتراسنادرسمی شماره 77 اصفهان مربوط به7000مترمربع از اراضی پاک ثبتی 
447 اصلی بخش 9ثبت اصفهان به شرح متن مقوم به 87500000 ریال 3- 
الزام خواندگان ردیف دوم الی هفتم به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به 7000 
متر مربع از اراضی پاک ثبتی 447 اصلی بخش 9 ثبت اصفهان به شرح متن 
مقوم به 87/500/000 ریال به انضمام محکومیت خواندگان به پرداخت مطلق 
خسارات را نموده است و پرونده طی شماره 941445 ـ ح 3 به ثبت این دادگاه 
رسیده و پرونده مقید به وقت رسیدگی 95/7/13 ساعت 8/30 صبح می باشد 
لذا این دادگاه در راستای اجرای ماده 74 ق . آ . د . م بدینوسیله مراتب فوق 
رسیدگی  وقت  حلول  از  پیش  اشترجان  محله  معتمدین  و  اهالی  تا  آگهی  را 
دادخواست  مفاد  از  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  وصول  و  ضمن حضور 
خواهان مطلع و در جلسه رسیدگی یاد شده فوق حضور بهم رساند. این آگهی 
رسیدگی از  مانع  حضو  عدم  و  می گردد  تلقی  رسیدگی  وقت  اباغ  منزله   به 

 نیست.
دادگستری  حقوقی(   ( عمومی  دادگاه  سوم  شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر 

شهرستان فاورجان ـ اکبر توکلی
دادنامه

شماره دادنامه:9509970354200618 
تاریخ تنظیم:1395/04/20 شماره پرونده:9309980365300787 شماره بایگانی 
شعبه:950201شاکی:آقای محمدحسین خیام حقیقی فرزند اصغرباوکالت آقای 
ابتدای  وحید  آبادخیابان  فرح  اصفهان  نشانی  به  فرزنداسحاق  علوی  مهرداد 
خیابان حسین آبادمجتمع عسگری طبقه دوم واحد2 متهم:آقای علی پورعلی 
از  ها:1.جعل 2.کاهبرداری 3.استفاده  اتهام  المکان  نشانی مجهول  به  آبادی 
اوراق مجعول گردشکار:دادگاه بابررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعام 
وبشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.رای دادگاه:در خصوص اتهام علی پور 
علی آبادی فرزند قلندر دائر بر جعل سند رسمی وکاهبرداری از طریق استفاده 
از سند مجعول به مبلغ 146/000/000 ریال موضوع شکایت شاکی محمدحسین 
خیام حقیقی فرزنداصغر بدین شرح که نامبرده باجعل حواله دریافت برنج از 
سازمان توسعه تجارت ایران واستفاده از آن مبادرت به اخذ مبلغ مذکور نموده 
وانقاب  پرونده کیفرخواست دادسرای عمومی  به محتویات  نظر  دادگاه  است 
اصفهان شکایت شاکی خصوصی پاسخ استعامات انجام شده از بانک مربوط 
اظهارت  واریز توسط شاکی  وسازمان صنعت ومعدن وتجارت اصفهان وفیش 
شهود ومطلعین عدم حضور متهم جهت دفاع علیرغم اباغ های مکرر وقرائن 
وامارات موجوددر پرونده ازجمله سوابق متعددکیفری متهم بزهکاری مشارالیه را 
به شرح فوق محرز تشخیص نموده ومستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات 
اسامی  مجازات  قانون   525 وماده  وکاهبرداری  واختاس  ارتشاء  مرتکبین 
مصوب 1375 وماده 134 قانون مجازات اسامی مصوب 1392 ازجهت تعدد 
جرم نامبرده را به تحمل  ده سال حبس تعزیری بابت بزه جعل سند رسمی 
وتحمل 7 سال حبس تعزیری و رد وجه ماخوذه از شاکی در حق وی وجزای 

نقدی معادل وجه مذکور در حق صندوق دولت بابت بزه کاهبرداری محکوم می 
نمایدتوضیحا نظربه اعمال مقررات تعدد جرم از مجازات های تعزیری تعیین 
شده تنها یک مجازات اشد قابلیت اجرائی دارد ودر اجرای ماده 215 قانون اخیر 
الذکر حکم به معدوم نمودن )ابطال(سند مجعول صادر می شوداین رای غیابی 
دادگاه وسپس  این  در  واخواهی  قابل  اباغ  تاریخ  از  روز   20 وظرف  محسوب 
اصفهان استان  تجدیدنظر  محاکم  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز   20  ظرف 

 می باشد.
– احمدرضانجفی   – اصفهان  دوشهر  کیفری  دادگاه   116 شعبه  رئیس 

شماره:13277/م الف
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 
تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  قانون  ماده 3  آگهی موضوع  سند رسمی 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  های  شماره  آرای  برابر 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
رسمی  اسناد  بااستناد  اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار  آباد  دولت  ملک  ثبت 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت 
تعیین  قانون  لذا طبق ماده 3  بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است 
منظور  به  و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  دونوبت  در  مراتب  عموم  اطاع 
که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  
به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
از تاریخ تسلیم  از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این 
است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 
اسناد  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   صورت  در 
 مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه

 نیست.
برابر رای شماره 139560302018001227 کاسه پرونده 1392114402018001740 
برخوار  از  صادره   7114 شناسنامه  بشماره  اصغر  فرزند  حاتمیان  اله  امر  آقای 
نسبت به شش دانگ یک باب کارگاه به مساحت 5103 متر مربع به احداثی بر 
روی قسمتی از پاک 320 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در 

ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/04/29

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/13
تاریخ  به  شماره:37/05/417/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/04/22
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 
تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  قانون  ماده 3  آگهی موضوع  سند رسمی 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  
و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به 
اسناد  به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  روز  فاصله 15 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت 
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 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 
سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  اسناد  مقررات  طبق  اعتراض  وصول 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 139560302018001019 کاسه پرونده 1393114402018000130 
خانم نرجس طاهری فرزند عباس بشماره شناسنامه 143 صادره از دولت آباد  
نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 219.44 متر مربع به استثناء 
بهاء ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از پاک 103 اصلی واقع در دولت آباد 
بخش 16 ثبت اصفهان خریداری به طور مع الواسطه از آقای علیرضا عماد زاده

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/04/29
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/13

تاریخ  به  شماره:37/05/420/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 
95/04/22

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 
تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  قانون  ماده 3  آگهی موضوع  سند رسمی 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  های  شماره  آرای  برابر 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
رسمی  اسناد  بااستناد  اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار  آباد  دولت  ملک  ثبت 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت 
تعیین  قانون  لذا طبق ماده 3  بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است 
منظور  به  و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  دونوبت  در  مراتب  عموم  اطاع 
که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  
به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
از تاریخ تسلیم  از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این 
است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 
اسناد  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   صورت  در 
 مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست.
برابر رای شماره 139560302018000859 کاسه پرونده 1391114402018001362 
خانم جمیله هاشمیان کربکندی فرزند غامعلی بشماره شناسنامه 30 صادره از 
دولت آباد  نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 193 متر مربع به 
احداثی بر روی قسمتی از پاک 323 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت 

اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای قدمعلی هاشمیان کربکندی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/04/29

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/13
تاریخ  به  شماره:37/05/421/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/04/22
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 
تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  قانون  ماده 3  آگهی موضوع  سند رسمی 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  های  شماره  آرای  برابر 
حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
رسمی  اسناد  بااستناد  اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار  آباد  دولت  ملک  ثبت 
و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت 
تعیین  قانون  لذا طبق ماده 3  بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است 

منظور  به  و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  دونوبت  در  مراتب  عموم  اطاع 
که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  
به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 
از تاریخ تسلیم  از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه  اداره تسلیم و پس  این 
است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض 
اسناد  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   صورت  در 
 مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست.
برابر رای شماره 139560302018000184 کاسه پرونده 1393114402018000449 
از  بشماره شناسنامه 4807 صادره  فرزند کریم  قاسمی خرزوقی   علی  آقای 
مربع  متر   229.17 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت  خورزوق 
احداثی بر روی قسمتی از پاک 176 فرعی از 114 اصلی واقع در خورزوق بخش 

16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/13

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/28
تاریخ  به  شماره:37/05/480/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/05/06
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

 خواهان : علیرضا اسدی دادخواستی به طرفیت خوانده : ایرج بهادری و لیا 
تنظیم سند خودرو   به  الزام  و  دادرسی  مطالبه خسارات  به خواسته  رستمی  
به  نموده که جهت رسیدگی  اباد  دولت  دادگاه های عمومی شهرستان  تقدیم 
به  و  ارجاع  برخوار  در شهرستان  واقع    ) )حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت    9409983751400747 پرونده  کاسه 
1395/05/23 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
و  آگهی  نشر  از  خوانده  پس  تا  می شود  آگهی  های کثیراالنتشار  روزنامه  از 
اطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 
حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و   دادخواست 

گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

تاریخ  به  الف  5/37/506/م  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره   
95/05/12

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
پرونده  خصوص  در  دارد  نظر  در  برخوار  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای 
کاسه 488/94 اجرای احکام به نفع خانم افسانه اورنگی و علیه خانم فاطمه 
رضائیان به خواسته مطالبه جلسه مزایده ای در تاریخ 95/06/06 ساعت 09:30 
صبح به منظور فروش یک منزل مسکونی واقع در خورزوق خ ولی عصر بن 
بست میاد مجاور باطری سازی صابری با بیش از 20 سال قدمت به مساحت 
با  مربع  متر   163 حدود  در  اعیانی  و  مربع  متر   260 حدود  در  عرصه  تقریبی 
سقف تیر آهن و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد که توسط کارشناس 
ارزش شش دانگ عرصه به مبلغ 1320000000 ریال ارزیابی گردیده و فعا در 
تصرف خانم فاطمه رضائیان است برگزار نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از 
مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه 
نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر اجرای از مبلغ ارزیابی شده شروع و ملک 
به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر 
است خریدار می بایستی 10 در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب 

دادگستری واریز نماید.
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/503/م الف به تاریخ 95/05/11

حتما بخوانید!
شروع مرمت بافت تاریخی کاشان

چهارشنبه  13 مردادماه    1395
ـــمـــاره 217 ســـــال دوم               ݡسݒ

در شهر

 ۹۰ درصد گرد و غبار اصفهان 
منشأ خارجی دارد

از  حفاظــت  کل  مدیــر   

محیــط زیســت اصفهــان بــا 
 90 منشــأ  اینکــه  بیــان 
درصــد گــرد و غبــار اصفهــان 
خارجــی اســت، گفــت: بایــد 
ــه  ــیم ک ــته باش ــه داش توج
به ویــژه  و  ســنتی  صنایــع 
ــن  ــزایی در ای ــر بس ــز تأثی ــر نی ــچ و آج ــای گ کوره ه

زمینه دارد. 
ــه  ــه دبیرخان ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــا ظهراب حمیدرض
ــان ســال 94 در  ــار از پای ــده گــرد و غب ــا پدی ــارزه ب مب
ــی  ــوان متول ــه عن ــان ب ــط زیســت اســتان اصفه محی
ایــن امــر تشــکیل شــده اســت، اظهــار داشــت:  
ــده  ــه ش ــع تهی ــی جام ــه طرح ــن زمین ــون در ای تاکن
تــا بتــوان در قالــب آن در طــول برنامــه ششــم 
ــری  ــتای جلوگی ــری را در راس ــات مؤث ــعه، اقدام توس
ــار  ــرد و غب ــای گ ــرل کانون ه ــان و کنت ــعه بیاب از توس
ــط  ــه محی ــان اینک ــا بی ــم. وی ب ــام دهی ــی انج فعل
زیســت اســتان اصفهــان بــه صــورت دوره ای بــر رونــد 
فعالیــت نهادهــای ذی ربــط بــرای کاهــش گــرد و غبــار 
ــت:  ــراز داش ــارت دارد، اب ــی نظ ــای فرسایش و کانون ه
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه هنــوز انتظــارات مــا از 
ــد  ــرآورده نشــده اســت و بای ــف ب دســتگاه های مختل
ــری شــود. ــن موضــوع پیگی ــت بیشــتری ای ــا جدی ب

 35 روستای چهارمحال و بختیاری
 در معرض خطر حوادث طبیعی

و  بحــران چهارمحــال  مدیریــت  مدیــر کل ســتاد 

بختیــاری گفــت: 35 روســتای چهارمحــال و بختیــاری 
در معــرض خطــر حــوادث طبیعــی ماننــد رانــش زمین 
ــام  ــا اع ــادی ب ــتار فره ــرار دارد. س ــه ق ــیل و زلزل س
ایــن خبــر اظهــار کــرد: از مجمــوع ایــن روســتاهای در 
معــرض خطــر حــوادث طبیعــی، 25 روســتا دارای 20 

ــوار جمعیــت دارد.  ــر 20 خان ــه کمت ــوار و بقی خان
عالــی  شــورای   مشــروط  مجــوز  صــدور  از  وی 
حفاظــت محیــط زیســت بــرای جابه جایــی روســتای 
ــه حفاظــت شــده  ــه منطق ــاد بخــش ناغــان ب رحیم آب
هلــن خبــر داد و افــزود: بــا واگــذاری زمیــن از ســوی 
منابــع طبیعــی ایــن جابه جایــی انجــام می شــود. 
ــر  ــد ه ــه بع ــال 81 ب ــا از س ــت: رانش ه ــادی گف فره
ــون  ــد و هم اکن ــاق می افت ــتا اتف ــن روس ــاله در ای س
رحیم آبــاد  روســتای  مســکونی  منــازل  تمامــی 

ــت. ــکونت اس ــل س ــی و غیرقاب تخریب

اخبار کوتاه

افتتاح نمایشگاه دائمی نجف آباد
 شــهردار نجف آبــاد گفــت: 
دائــم  مرکــز  یــک   نبــود 
برپایــی  جهــت  مجهــز  و 
مختلــف  نمایشــگاه های 
ــی  ــکات قدیم ــی از مش یک
ــمار  ــه ش ــاد ب ــهر نجف آب ش
راســتای  در  می رفــت کــه 
برطــرف کــردن آن، بــا همــت ســازمان رفاهی تفریحــی 
شــهرداری، بخشــی از بــاغ بانــوان ایــن شــهر بــا هزینــه 
نزدیــک بــه 100میلیــون تومــان بــه عنــوان مرکــز دائــم 
ــزی  ــاد، ضمــن اجــرای ســازه فل نمایشــگاهی نجف آب
ــری  ــعود منتظ ــت. مس ــده اس ــز ش ــازی و تجهی بهس
بــه  توجــه  »بــا  اعــام کــرد:  نجف آبــاد  شــهردار 
زمیــن  گرفتــه،  صــورت  کارشناســی  بررســی های 
فوتبــال بــاغ بانــوان بدیــن منظــور انتخــاب شــده و بــا 
اجــرای ســازه فلــزی ویــژه ای در اطــراف آن، 20 غرفــه 
ــه در  ــه ایجــاد شــد ک ــن مجموع ــط ای ــی در محی اصل
ــل  ــوع چه ــوالت متن ــه محص ــکان عرض ــه، ام مجموع
کــرده فراهــم  را  نمایشــگاه  در   شــرکت کننده 

 است.«
ــاده  ــه آم ــه ک ــن مجموع ــه داد: »در ای  منتظــری ادام
میزبانــی از نمایشــگاه های مختلــف بــا مدیریــت 
بخــش خصوصــی و دولتــی خواهــد بــود عــاوه 
ــم  ــا فراه ــدام از غرفه ه ــر ک ــه در ه ــی ک ــر امکانات ب
بهســازی  شــاهد  نیــز  محــل  اطــراف  در   شــده 
و زیباســازی ویــژه ای هســتیم تــا شــرایط بــرای 
مختلــف  رویدادهــای  از  میزبانــی شایســته  یــک 

شــود.« فراهــم  نجف آبــاد  نمایشــگاهی 

 پخش اذان 
در میدان های اصلی شاهین شهر

حســین امیــری، شــهردار شاهین شــهر در حاشــیه 
شاهین شــهر  شهرســتان  اداری  شــورای   جلســه 
و میمــه کــه بــا حضــور امــام جمعــه، نماینــده مــردم 
ــدار ــامی، فرمان ــورای اس ــس ش ــتان در مجل  شهرس
ــه  ــه جمع ــتگذاری ائم ــورای سیاس ــر ش ــئول دفت مس
اســتان اصفهــان و مدیــران ادارات شهرســتان بــا 
ــد  ــا واح ــه ب ــد، در مصاحب ــزار ش ــاز برگ ــوع نم موض
ــورد  ــزات م ــب تجهی ــا نص ــت: ب ــهرداری گف ــر ش خب
ــرعی، در  ــات ش ــهرداری، اذان در اوق ــط ش ــاز توس نی
می شــود.  طنین انــداز  شــهر  اصلــی  میدان هــای 
وی ضمــن بیــان اهمیــت برپایــی نمــاز جماعــت اول 
ــبختانه در  ــزود: خوش ــازنده آن اف ــرات س ــت و اث وق
تمامــی مراکــز و ســازمان های تابعــه شــهرداری، نمــاز 

جماعــت اول وقــت اقامــه می شــود.

اخبار کوتاه
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حتما بخوانید!
76 دقیقه و 15 ثانیه با عباس ... 

ــس  ــه هیچ ک ــت ک ــوان گف ــت می ت ــه جرئ  ب
سرویس فرهنگی
هامون رشیدیان

حتــی در خوش بینانه تریــن حالــت هــم فکــر 
نمی کــرد مجــری خوش صحبــت و خوش چهــره برنامــه 
اکســیژن روزی جایــزه بهتریــن بازیگــر مــرد جشــنواره کــن را 
از آن خــود کنــد. امــا 18 ســال بعــد شــهاب دوست داشــتنی 

ســینمای ایــران، قــدم بــر قلــه افتخــار بازیگــری ایــران نهاد 
و نــام خــود را جاودانــه کــرد. بــه بهانــه اکــران فیلــم 
چهارشــنبه و اکــران نزدیــک فیلــم فروشــنده نگاهــی 

خواهیم داشت به فعالیت های شهاب حسینی.
 درخشش در پلیس جوان

ــده  ــوان گوین ــه عن ــیژن، ب ــل از اکس ــینی قب ــهاب حس ش
رادیــو نیــز فعالیــت کــرده بــود؛ امــا پــس از آن بازیگــری را 

ــح داد.  ــه اجــرا و گویندگــی ترجی ب
اولیــن ســریالش »خانــواده محبــوب« بــه کارگردانــی 
حســین فرخــی بــود کــه چنــدان در یادهــا نماند و دو ســال 
ــاه امــا  ــاران« یــک نقــش کوت بعــد در ســریال »پــس از ب
مؤثــر را بــه  عهــده گرفــت. پــس از ایــن ســریال، حســینی 
ــد  ــی ش ــون معرف ــای تلویزی ــه کارگردان ه ــش ب ــم و بی ک

ــا ســیروس مقــدم نقــش اصلــی ســریال  ــه ای شــد ت و بهان
»پلیــس جــوان« را بــه او بســپارد. نقشــی کــه شــهاب 
ــه خــود  ــرد بی شــباهت ب ــازی ک ــن ســریال ب حســینی در ای

ــت.  او نیس
مشــتاق  پرشــور،  جســت وجوگر،  جســور   شــخصیتی 
و پرانــرژی کــه بــدون خســتگی طــی طریــق می کنــد و 
ــه  ــس را ب ــش یون ــریال، او نق ــن س ــی رود. در ای ــش م پی

عهــده داشــت کــه از کــوره در رفتن هایــش بــرای کســانی کــه 
آثــار شــهاب حســینی را پیگیــری می کننــد، کامــا آشــنا بــود.

 به سوی تجربه اندوزی
شــهاب حســینی دهــه 80 را بــا تعــداد زیــادی ســریال 
ــوان« و  ــس ج ــا »پلی ــه ب ــن ده ــروع ای ــرد؛ ش ــپری ک س
ــتری  ــای بیش ــی قابلیت ه ــه اول ــود ک ــراه ب ــفر« هم »همس
از  یکــی  بــه  را  حســینی  و  داشــت  مانــدگاری  بــرای 

جــوان اول هــای تلویزیــون تبدیــل کــرده بــود. دو ســال 
را  ســرد«  »تــب  افخمی ســریال  علیرضــا  وقتــی  بعــد 
ــینی  ــهاب حس ــه ش ــر را ب ــهاب کیانف ــش ش ــاخت، نق می س
ــت  ــت از آن داش ــی حکای ــش منف ــک نق ــای ی ــپرد ایف س
ــوان اول  ــب ج ــه در قال ــدارد همیش ــد ن ــینی قص ــه حس ک
 محجــوب بمانــد و هدفــش تجربــه نقش هــای متنــوع

 است.

 تولد یک ستاره
ــا  ــریال ب ــا دو س ــینی ب ــهاب حس ــرای ش ــه 80 ب ــه ده نیم
ــص  ــه او در »رق ــد. اگرچ ــپری ش ــب س ــت و پرمخاط کیفی
ــه  ــی را ب ــش اصل ــور نق ــد مرادپ ــی احم ــه کارگردان ــرواز« ب پ
ــود  ــه خــودش داده ب ــن شــانس را ب ــا ای ــده نداشــت، ام عه
 کــه ایفــای شــخصیتی بــا ابعــاد پیچیــده ماننــد دکتــر موالیــی 
را تجربــه کنــد و بــا بازیگــر پیشکســوتی چــون مهــدی 
هاشــمی همــراه شــود. پخــش ســریال »مــدار صفــر درجــه« 
بــه کارگردانــی حســن فتحــی در ســال 85 مهــر تأییــدی بــود 

ــه یــک بازیگــر ســتاره. ــر تبدیــل شــهاب حســینی ب ب
 یک نقش باشکوه

ــادی  ــباهت زی ــه ش ــر چ ــی اگ ــاس بابای ــهید عب ــره ش چه
ــی کــه  ــدارد، امــا همســر شــهید بابای ــه شــهاب حســینی ن ب
چنــدی پیــش دار فانــی را وداع گفــت، تحــت تأثیــر بــازی او 
در فیلــم »دل شکســته«، دوســت داشــت نقــش ایــن شــهید 
را حســینی ایفــا کنــد و از ســوی دیگــران مــورد اســتقبال قــرار 

گرفــت.
 سرزمین کهن

ســریال ســرزمین کهــن آخریــن حضــور شــهاب در تلویزیــون 
ــهاب  ــا ش ــن نقش ه ــه ای ــار هم ــا در کن ــوده؛ ام ــون ب تاکن
در  درخشــید کــه  خــوش  آن قــدر  ســینما  در  حســینی 
ــان  ــه ســینمای جه ــر قل ــر فرهــادی ب ــم اصغ ــا فیل ــت ب نهای
ایســتاد. بــازی او در ســریال شــهرزاد در کنــار بزرگانــی 
ــدنی ــا فراموش ش ــن زودی ه ــه ای ــان ب ــتاد نصیری ــون اس  چ

 نیست.

شهاب حسینی از مجری اکسیژن تا مرد اول کن

شهاب درخشان سینمای ایران

ــتمی  ــاس کیارس ــت عب ــرای بزرگداش ــان ب ــیف هللا صمدی س
در افتتاحیــه جشــنواره  فیلــم ونیــز، فیلــم ســاخت. در 
ــم  ــنواره فیل ــر جش ــرا - مدی ــو بارب ــمی آلبرت ــام رس ــی اع پ
ونیــز - در نشســت خبــری ایــن جشــنواره مبنــی بــر 
ــاس کیارســتمی  اختصــاص مراســم بزرگداشــت رســمی عب

ونیــز  فیلــم  جشــنواره  افتتاحیــه   در 
ســیف هللا صمدیــان - هنرمنــد فیلمســاز 
و عــکاس- در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــد  ــنهاد احم ــه پیش ــه ب ــت ک ــنا گف ایس
مســتقیم  درخواســت  و  کیارســتمی 
مدیــر جشــنواره فیلــم ونیــز فیلمــی را بــا 
عنــوان »76 دقیقــه و 15 ثانیــه بــا عبــاس 
کیارســتمی« در مراحــل ســاخت دارد. 
ــکار  ــت و هم ــان، دوس ــیف هللا صمدی س

ــم  ــن فیل ــاخت ای ــات س ــاره  جزئی ــتمی، درب ــاس کیارس عب
ــنایی  ــه آش ــه ده ــدود س ــی ح ــنهاد در پ ــن پیش ــت: ای  گف
و 25 ســال دوســتی و همســفری ام بــا کیارســتمی، بــه ذهــن 

احمــد، فرزنــد آقــای کیارســتمی رســید و از ســوی ایشــان و 
مدیــر فســتیوال ونیــز مطــرح شــد. بــه گفتــه  صمدیــان شــاید 
ــا  ــه ب ــه و 15 ثانی ــم »76 دقیق ــم فیل ــی و مه ــی اصل ویژگ
عبــاس کیارســتمی« ایــن باشــد کــه نخســتین فیلم-پرتره ای 
ــی  ــتمی حرف ــاره  کیارس ــی درب ــت کس ــرار نیس ــه ق ــت ک اس
ــد  ــد و بررســی کن ــارش را نق ــا آث ــد ی بزن
و حتــی تصویــری از فیلم هایــش نشــان 
داده شــود. عبــاس کیارســتمی به واســطه  
حضــور آرام و بســیار طبیعــی کــه در 
ــم  ــل دوربین ــته در مقاب ــه گذش ــه ده س
ــان لحظــات درخشــانی را از  داشــت، چن
ــا  ــا ب ــه م ــت ک ــته اس ــی گذاش ــود باق خ
ــتمِی  ــطه ای از کیارس ــه های بی واس گوش
ــت ــاعر، گرافیس ــکاس، ش ــاز، ع  فیلم س
ــی نجــار و از همــه  ــان و ویدئوآرتیســت و حت ــد چیدم هنرمن
باالتــر یــک عاشــق بالفطــره کار و زندگــی مواجــه می شــویم 

ــع ــی نمی گنجــد. ربی ــچ کام و حــس و حال ــه در هی ک

ــی علیرضــا  ــه کارگردان ــی »پرســتاران« ب مجموعــه تلویزیون
ــتاران«  ــریال »پرس ــورد. س ــد می خ ــه زودی کلی ــی ب افخم
ــم  ــاه و نی ــدود دو م ــمی از ح ــی داود هاش ــه تهیه کنندگ ب
 پیــش وارد مرحلــه پیش تولیــد شــده و مهرانــه مهین ترابــی
ــی  ــاز حبیبــی و فاطمــه گــودرزی بازیگران ــی، الن ــدا کیان لین

هســتند کــه تاکنــون حضورشــان در ایــن 
ــی شــده اســت. انتخــاب  ســریال قطع
دیگــر بازیگــران و عوامــل فنــی همچنــان 

ادامــه دارد. 
ســریال »پرســتاران« در 52 قســمت 
مرکــز  ســفارش  بــه  دقیقــه ای   ۴5
مشــارکت  و  ســیما  نمایــش  امــور 
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
ایــن  تولیــد خواهــد شــد.  پزشــکی 

ســریال طبــق برنامه ریزی هــا هفتــه آینــده بــا حضــور 
وزیــر بهداشــت و درمــان و معاونــان وی و جمعــی از 
مدیــران ســازمان صداوســیما در بیمارســتان نورافشــار 

اصلــی  لوکیشــن  رفــت.  خواهــد  دوربیــن  جلــوی 
ــتان  ــت، در بیمارس ــس اس ــز اورژان ــک مرک ــه ی ــریال ک س
نورافشــار تهــران در نیــاوران بــه صــورت دکــور ســاخته 
ــر  ــال احم ــازمان ه ــان، س ــت و درم ــده. وزارت بهداش  ش
 و بیمارســتان نورافشــار در تولیــد ایــن ســریال، ســازندگان 

را یاری می دهند. 
نویســندگی  کــه  افخمــی  علیرضــا 
ــده  ــر عه ــز ب ســریال »پرســتاران« را نی
فرشــته  یــک  »او  ســریال های  دارد، 
»پنجمیــن  ســرد«،  »تــب  بــود«، 
خورشــید«، »عملیــات 125«، »پنــج 
کیلومتــر تــا بهشــت« را کارگردانــی کرده 
اســت و نــگارش فیلمنامــه ســریال های 
در  و...  حســرت«  »روز  »اغمــا«، 
ــده  ــز تهیه کنن ــده می شــود. داود هاشــمی نی کارنامــه او دی
ــظ  ــت«، »خداحاف ــا بهش ــر ت ــج کیلومت ــریال های »پن س
ــنا ــت. ایس ــوده اس ــید« و ... ب ــن خورش ــه« و »پنجمی بچ

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اتومبیل  پاک شماره 15/2560 واقع  اینکه تحدید حدود ششدانگ نمایشگاه  به  نظر 
در فاورجان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام علی شجاع 
فاورجانی  فرزند محمود در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پاک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 95/6/7 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. تاریخ انتشار : 95/5/13 اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

در  واقع  پاک شماره 15/2559  مغازه   یکباب  تحدید حدود ششدانگ  اینکه  به  نظر 
شماره  رای  بموجب  ثبتی  پرونده  و  سوابق  طبق  اصفهان که  ثبت   9 بخش  فاورجان 
7001139-1395/2/20در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به  نام آقای 
محمد علی قاسمی فاورجانی  فرزند اسماعیل در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز شنبه مورخ 1395/6/13 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 1395/5/13 شماره :310/ م الف 

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ ساختمان تجاری مسکونی  پاک شماره 19/891 
واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به  نام امر اله دهقان 
کلیشادی   فرزند محمد در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده است.  اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پاک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/6/6 ساعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار : 95/5/13 شماره :311/ م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد 

و اماک فاورجان
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510۴23653۴00067شماره پرونده: 9209983653۴01609
شماره بایگانی شعبه : 921736تاریخ تنظیم: 1395/0۴/08 مشخصات محکوم له ردیف 
1 نام :بانک مهر اقتصاد استان اصفهان  نشانی: اصفهان پل اذر ابتدای خ توحید پ 3 
مدیریت شعب استان اصفهان   مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: عبداله     نام 
خانوادگی : بکرانی نام پدر: کریم    نشانی : پیر بکران توتستان بن بست نگین پ 580  
2- نام: اکبر نام خانوادگی : اشوری نام پدر: سیف اله نشانی: اصفهان شهرک ولی عصر 
خ موالنا خ شرف  ک نوبهار منزل بهرام شریعتی 3- نام : علی نام خانوادگی: ابراهیمی نام 
پدر: عبدالعلی نشانی : پیر بکران پارت محمدی پ 202 مشخصات نماینده یا قائم مقام 
قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : علیرضا نام خانوادگی : رضائی کلیشادی نام پدر: 
محمد علی نشانی : اصفهان – فاورجان – فاورجان خ کمربندی – مجتمع سجاد طبقه 
2 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم بانک مهر اقتصاد استان اصفهان  محکوم 
به: بموجب دادنامه غیابی     9۴09973653۴00925 محکوم علیهم محکوم اند به : 
پرداخت مبلغ نود و هشت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون 
و نهصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت 
تاخیر تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم اعامی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ مطالبه 
1393/11/28 لغایت وصول در حق محکوم له  و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت 

. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
گذارد ) ماده3۴ قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود 
را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد 
و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 
3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 139۴( مدیر دفتر دادگاه حقوقی  شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 

شهرستان فاورجان  – محمدی
اخطار اجرایی

پدر:  نام  ابریشمی   باغ  ترابی  خانوادگی:  نام  علی     نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
آباد – کوچه  فلکه حسن  اقامت: شهرابریشم  نشانی محل  آزاد      عبدالکریم شغل: 
مسجد رسول منزل شخصی  مشخصات محکوم له: نام: مرتضی  نام خانوادگی : وفا پور  
نام پدر: مراد  شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: فاورجان – روستای دشتچی خ ولی 
عصر پاک 567محکوم به:به موجب رای شماره 17/95 تاریخ95/2/7 حوزه 5 حقوقی  
شورای حل اختاف شهرستان فاورجان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم 
است به:حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند اتومبیل یک دستگاه پژو آردی 
به شماره انتظامی 737و 93- ایران 13 بنام محکوم له و پرداخت مبلغ پانزده هزار تومان 
هزینه دادرسی در حق محکوم له و همچنین پرداخت نیم عشر اجرائی در حق صندوق 
دولت می باشد.ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعام نماید.شورای حل اختاف شعبه پنجم حقوقی فاورجان
آگهی مزایده اموال غیر منقول

ح 2  اجرائی9۴032۴  پرونده شماره   در  دارد  نظر  در  فاورجان  حقوقی  احکام  اجرای 
اجرایی  موضوع علیه رضا تقی زاده و له فاطمه جعفری  در تاریخ 95/6/13 )سیزده /

شش / نود و پنج ( به منظور فروش یک باب منزل مسکونی دوبلکس با دیوارهای 
آجری طبق پروانه ساختمان دارای 88/25 متر مربع عرضه و 122 متر اعیانی ملکی آقای 
/ خانم رضا تقی زاده و فاطمه جعفری واقع در کلیشاد – خ شهید رجایی – کوی شهید 
محمد فرهمند سمت چپ که دارای سابقه ثبتی به شماره – نمی باشد و ملک مذکور 
مشاع می باشدو متعلق حق غیر نمی باشد از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در 
دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان اطاق 22۴ برگزار نماید ملک موضوع مزایده توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1/272/000/000  ریال ارزیابی شده است . متقاضیان 
خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع 
را  باالترین قیمت  برنده کسی است که  و  ارزیابی شده شروع  از قیمت  شوند. مزایده 
پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند 
در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته 

باشند. مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی فاورجان
آگهی احضار متهم

اتهام  به  اینکه در پرونده کاسه 950667 متهم مرتضی جهانبخش فرزند علی  به  نظر 
فروش مال غیر موضوع شکایت بنی اله لطفی به وکالت از ذبیح اله شفیعی مجهول 
المکان اعام گردیده است لذا در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 

نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده اباغ می 
گردد در تاریخ 95/6/10 ساعت 9 صبح جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه اول دادیاری 
دادسرای عمومی و انقاب فاورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا 
عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ محسوب و 
مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد. شماره : 275/ م الف دادیار شعبه اول دادسرای 

عمومی و انقاب فاورجان / رحیمی
آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی فقدان سند مالکیت – پاک 921و 922 فرعی از 6 اصلی بخش   چهارگلپایگان
نظر به اینکه تمامی یکصد و هفتاد و یک سهم مشاع از 1۴88 سهم ششدانگ دو قطعه 
زمین متصل بهم پاک 921و 6/922 در گلپایگان بخش چهار که در صفحه 162و 399 
دفتر 10و 2۴ اماک ذیل ثبت 710و 2۴۴8 بنام سید علی محمودی فرزند سید حسین 
ثبت و صادر و تسلیم گردید سپس نامبرده فوت نموده است و سید مرتضی محمودی 
را  االرثی خویش  نامبرده در خواست صدور سند سهم  ورثه  از  فرزند سید علی احدی 
نموده است و اعام نموده که سند نزد احدی از ورثه می باشد که به ایشان اخطار و در 
مهلت معین سند ارائه نگردیده لذا طبق تبصره 3 ماده 120 مراتب آگهی میگردد چنانچه 
سند مالکیت از تاریخ انتشار این آگهی بمدت ده روز ارائه نگردد یا کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به آن نباشد سند مالکیت سهم االرثی بنام سید مرتضی محمودی فرزند 
سید علی صادر میگردد.تاریخ انتشارآگهی : 1395/05/13 شماره : 217/ م الف مسئول 

دفتر اماک گرجی
 آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 95-3۴6 ش ۴2 خواهان امیر محبی   دادخواستی مبنی 
بر:مطالبه وجه چک به طرفیت الیاس رضایی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای 
به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده  مورخه 95/6/1۴ ساعت 5/30 عصر   ............. روز 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبروی مدرسه نیلی 
پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756۴۴1 شورای حل اختاف 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  .... شورای حل  اصفهان  شعبه 
تلقی و تصمیم  اباغ شده  نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  ضمائم 
مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 11121/م الف مدیر دفتر شعبه ۴2 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 950۴83 خواهان سعید بهزاد نژاد  دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
به طرفیت مجتبی شهبازی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزیک شنبه مورخ 
95/6/1۴ساعت 12 ظهر  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
آتشگاه  ابتدای خیابان  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل 
مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.شماره: 11096/م الف مدیر دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف 

اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 9۴-1100 خواهان بهروز سراندی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
روز.........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  اروج   حدی  محسن  طرفیت  به 
مورخ 95/6/1۴ساعت ۴ تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
آتشگاه  ابتدای خیابان  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل 
مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
 نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ

 می شود.شماره: 995۴/م الف مدیر دفتر شعبه 29مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف 
اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ابوالقاسم لطف الهی  دادخواستی مبنی  در خصوص پرونده کاسه 95-796 خواهان 
بر:مطالبه به طرفیت رضا جلوداری تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزیکشنبه 
المکان بودن  با توجه به مجهول  مورخ 95/6/1۴ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
ابتدای خیابان  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.شماره: 12363/م الف مدیر دفتر شعبه 5مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختاف اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم منیر عباسی دارای شناسنامه شماره121 به شرح دادخواست به کاسه 2277/95خ1 
از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی 
اشرف بهرامی پناه  بشناسنامه 76 در تاریخ 1395/1/30اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمد بدری پناه به ش ش 6281 
نسبت با متوفی فرزند 2- مریم بدری پناه به ش ش 2635 نسبت با متوفی فرزند 
3- هانیه بدری پناه به ش ش 5582 نسبت با متوفی فرزند ۴- منیر عباسی به ش ش 
121 نسبت با متوفی همسر 5- علی اکبر بهرامی پناه به ش ش 55 نسبت با متوفی پدر 
والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 13187/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقی شورای حل اختاف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم صفورا طالبی دیدرانی دارای شناسنامه شماره2325 به شرح دادخواست به کاسه 
223۴/95خ1 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان قربانعلی طالبی دیدرانی  بشناسنامه 2 در تاریخ 139۴/9/2اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فرهاد طالبی دیدرانی 
به ش ش 105 نسبت با متوفی فرزند 2- مهدی طالبی دیدرانی به ش ش ۴ نسبت با 
متوفی فرزند 3- هادی طالبی دیدرانی به ش ش 111 نسبت با متوفی فرزند۴- محمد 
طالبی دیدرانی به ش ش 89۴0 نسبت با متوفی فرزند5- زهرا طالبی دیدرانی به ش ش 
130نسبت با متوفی فرزند 6- صفورا طالبی دیدرانی به ش ش 2325نسبت با متوفی 
فرزند 7- فاطمه خوراسگانی به ش ش 3۴8۴نسبت با متوفی همسر والغیر  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 13212/م الف رئیس شعبه 10 حقوقی شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی احضار متهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

شماره اباغیه: 951010035۴801967 شماره پرونده: 9۴0998036530176۴شماره بایگانی 
شعبه : 950۴72 تاریخ تنظیم: 1395/05/03 محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان 
اصفهان به موجب پرونده کاسه 950۴72 و به شماره 16رقمی 9۴0998036530176۴ 
شعبه 122 دادگاه کیفری 2 برای علی قنبری و محمد قنبری به اتهام ایراد جرح عمدی 
با چاقو و ضرب و جرح عمدی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1395/06/1۴ ساعت 08:30 تعیین گردیده است با 
عنایت مجهول المکان بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر 
تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در 

صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
 شماره: 13231/م الف منشی شعبه 122 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )122 جزایی 

سابق(- فرزاد محمودوند

ــهرزاد«  ــریال »ش ــرمایه گذار س ــوی، س ــادی رض  - محمده
بــا اشــاره بــه پــروژه مشــترکی کــه قــرار اســت ایــران بــا کــره 
آن را بســازد، اعــام کــرد کــه در آن سوپراســتارهای دو کشــور 

حضــور خواهنــد داشــت.
تهیه کننــده  دو  اعتباریــان،  حمیــد  و  حکمــت  منیــژه   -
ســینما کــه بــه دلیــل بیمــاری در بیمارســتان بســتری بودنــد 

هم اکنــون در منــزل دوره نقاهــت خــود را می گذراننــد.
- رضــا میرکریمــی دربــاره اینکــه چــرا در ســینمایش مســائل 
روز جامعــه را بــا موضــع مشــخص تری بیــان نمی کنــد 
گفــت: ســینمای معتــرض اجتماعــی کــه ریشــه های تفکــر 

ــی دارد، مــال او نیســت. چــپ انقاب
- پخش کننــده فیلــم »فروشــنده«، تازه تریــن کار اصغــر 
ــران  ــهریورماه اک ــم ش ــن فیل ــه ای ــرد ک ــد ک ــادی تأکی فره

می شــود.
- امیرحســین داودی از بــه صرفــه نبــودن تولید انیمیشــن در 
ایــران و تعطیــل شــدن اســتودیوهای انیمیشن ســازی گفــت.

ــاده  ــب« را آم ــر ش ــه »سراس ــه فیلمنام ــن ک ــرزاد مؤتم - ف
ــت  ــتان گف ــی از داس ــه بخش ــاره ب ــن اش ــاخت دارد، ضم س
ــر  ــن اث ــرای ســاخت ای ــده ب ــن تهیه کنن ــال یافت ــه دنب ــه ب ک

ــت. ــینمایی اس س
ــاره  ــا اش ــردا«، ب ــش »ف ــردان نمای ــفندیار، کارگ ــن اس - امی
بــه اینکــه در ایــن نمایــش مخاطبــان مجــاز بــه عکســبرداری 
و تصویربــرداری هســتند، عنــوان کــرد: ایــن اثــر بــه صــورت 

کارگاهــی شــکل گرفتــه اســت.
- طاهــر علی رمضانــی، مدیــر مؤسســه »ســی لحــن باربــد« 
از انتشــار دو آلبــوم متفــاوت بــه خوانندگــی بامــداد فاحتــی 

و نویــد اربابیــان خبــر داد.
مجموعــه  در  َســلَمک  ُخنیاگــران  موســیقی  - کنســرت 
ــد.  ــد ش ــزار خواه ــان برگ ــچیان اصفه ــری فرش فرهنگی هن
ــن کنســرت کــه روزهــای  ــه بلیــت ای ــرای تهی ــدان ب عاقه من
21 و 22 مردادمــاه برگــزار می شــود، می تواننــد بــه آموزشــگاه 
ــی ــد میان ــان توحی ــع در خیاب ــان واق ــیقی درویش خ  موس
خیابــان شــهید قنــدی )مهــرداد(، بعــد از مخابــرات مراجعــه 

کننــد.
- ســعید ســعدی، تهیه کننــده مجموعــه اپیزودیــک »گشــت 
ــه  ــرد ک ــان ک ــه بی ــن مجموع ــد ای ــد تولی ــاره رون ــژه« درب وی
تاکنــون دو قســمت از آن ضبــط و تصویربــرداری شــده و کار 

بــه قســمت ســوم رســیده اســت.
- مراســم ختــم پرویــز صبــری، کارگــردان ســینما، کــه پیــش 
ــه  ــود، ب ــزار می ش ــرداد برگ ــود 12 م ــده ب ــام ش ــن اع از ای

پنجشــنبه 1۴ مــرداد موکــول شــد.

  تجلیل از برگزیدگان 
جشنواره ملی نگارگری رضوی

اداره  هنری ســینمایی  معــاون 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش کل فرهن
زمــان  اصفهــان،  اســتان 
از  تجلیــل  آئیــن  برگــزاری 
یازدهمیــن  برگزیــدگان 
نگارگــری  ملــی  جشــنواره 
کــرد.  اعــام  را  رضــوی 
حســینعلی آقائیــان زاده بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: 1۴ مــرداد 
فاطمــه  حضــرت  والدت  ســالروز  القعــده،  ذی  اول 
معصومــه)س( و اولیــن روز از دهــه کرامــت زمــان برگــزاری 
آئیــن تجلیــل از برگزیــدگان یازدهمیــن جشــنواره ملــی 
ــینمایی اداره کل  ــاون هنری س ــت. مع ــوی اس ــری رض نگارگ
ــوت از  ــا دع ــان ب ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش فرهن
هنرمنــدان و هنردوســتان اصفهــان بــرای حضــور در ایــن آئین 
ــنواره  ــن جش ــدگان یازدهمی ــل از برگزی ــن تجلی ــزود: آئی اف
ــالن  ــاعت 18 در س ــرداد س ــوی، 1۴ م ــری رض ــی نگارگ مل

اجتماعات کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار خواهد شد.

 دوتارنواز برجسته ترکمنستان 
در اصفهان می نوازد

از ســوی  ترکمــن«  »موســیقی شــب  کیمیای وطن 
ســازمان  همــکاری  بــا  و  داودی کهــن  ترنــم  شــرکت 
هنرهــای  مــوزه  در  اصفهــان،  رفاهی تفریحــی شــهرداری 
معاصــر اصفهــان برگــزار خواهــد شــد. در ایــن اجــرای زنــده 
موســیقی، اســتاد برجســته موســیقی ترکمنســتان، »خلیفــه 
ــه اجــرای  ــان ب ــار فانی ــا همراهــی کامی ــف« ب ــراد چاری آق م
موســیقی می پردازنــد. »موســیقی شــب ترکمــن« پنجشــنبه 
1۴ مردادمــاه ســاعت 21 در مــوزه هنرهــای اصفهــان واقــع در 
خیابــان اســتانداری برگــزار خواهــد شــد. عاقه منــدان بــرای 
شــماره  بــا  می تواننــد  برنامــه  ایــن  بلیــت   تهیــه 

3276728 0913 تماس بگیرند.

 برگزاری نمایشگاه تخصصی مدادرنگ
 در گالری نگاه نو

ــت  ــه هم ــه ب ــگ در دو مرحل ــی مدادرن ــگاه تخصص نمایش
گالــری نــگاه نــو برگــزار خواهــد شــد. مرحلــه اول نمایشــگاه 
ــنبه 20  ــا چهارش ــرداد ت ــه 15 م ــگ جمع ــی مدادرن تخصص
مردادمــاه برگــزار خواهــد شــد و مرحلــه دوم نمایشــگاه 
از جمعــه 22 مــرداد تــا چهارشــنبه 27 مردادمــاه ادامــه 
می یابــد. اختتامیــه نمایشــگاه روز 27 مردادمــاه برگــزار 
ــگاه  ــن نمایش ــد از ای ــرای بازدی ــدان ب ــد. عاقه من خواهدش
می تواننــد بــه گالــری نــگاه نــو واقــع در آبشــار ســوم، خیابــان 

ــد. ــه کنن ــاک ۴۴ مراجع ــاغ ارم، پ ــوی ب ــرور، ک مس

اخبار کوتاه سریال »پرستاران« هفته آینده کلید می خورد76 دقیقه و ۱۵ ثانیه با عباس کیارستمی



ــت  ــداز چپ دس ــردان مچ ان ــن م قوی تری
سرویس ورزشی

 اصغر قلندری

بــا  اصفهــان،  اســتان  راست دســت  و 
حضــور در مســابقات قهرمانــی اســتان، طــی روزهــای 

پنجشــنبه 7 و جمعــه 8 مردادمــاه جــاری 
ــم منتخــب اســتان  ــش در تی ــرای گزین ب
جهــت شــرکت در مســابقات قهرمانــی 
ــد. در روز  ــه افکندن ــه در پنج ــور، پنج کش
 45 ابتــدا  رقابت هــا،  ایــن  نخســت 
رقابــت  بــه  چپ دســت  ورزشــکار 
پرداختنــد کــه در پایــان نفــرات برتــر 
وزن های مختلف بدین شرح معرفی شدند:

ــمی ــین هاش ــمی، 60: محمدحس ــد قاس ــو: محم   55 کیل
65: جــواد عظیمــی، 70: مهــدی میراحمــدی، در وزن 
75: علــی صالحــی، 80: احســان ســلطانی، 85: جعفــری 
ــیبی  ــی مس ــی، 100: مرتض ــد تراب ــی، در وزن 90: محم بلوی
وزن 110: میــاد مختــاری و 110+: ســید ابراهیــم قریشــی. 

ــب 101  ــا کس ــارش ب ــای کی ــت ها( تیم ه در رده )چپ دس
ــا 30  ــران ب ــگاه کارگ ــاز و باش ــا 83 امتی ــاد ب ــاز، میع امتی
امتیــاز روی ســکوهای اول تــا ســوم ایســتادند. در رقابــت 
در  ورزشــکار   58 راست دســت  مچ انــدازان 
ــه مصــاف هــم شــتافتند. در  ــم ب ــب 16 تی قال
ــه  ــر وزن ب ــر ه ــکاران برت ــه، ورزش ــن مرحل ای
شــرح زیــر معرفــی شــدند: 55 کیلــو: محمــد 
ــمی  ــین هاش ــمی، در وزن 60: محمدحس قاس
65: مهــدی حســینی، 70: مهــدی میراحمــدی 
75: احســان کیخایــی، 80: احســان ســلطانی، 
85: کامــران کریمــی، در وزن 90: امیــر صالحــی، 100: 
اســماعیل نقــدی، 110: میــاد مختــاری و 100+: احمدرضــا 
ــن  ــی موفــق در کســب عناوی ســلطانی. همچنیــن تیم های
برتــر بدیــن شــرح معرفــی شــدند: باشــگاه کیــارش بــا 122 
ــاز دوم  ــا 95 امتی ــان ب ــاز اول، باشــگاه نامجــوی لنج  امتی

و باشگاه اباصالح کاشان با 23 امتیاز سوم.

در مسابقات مچ اندازی انتخابی و قهرمانی استان اصفهان:
قوی ترین مردان، پنجه در پنجه افکندند

ــد  ــود در فصــل جدی ــه ن ــن برنام در اولی کیمیا ی وطن

ــر  ــه اسپانس ــابقه ای علی ــاگری بی س ــران افش ــال ای فوتب
ــی  ــن مخف ــک دوربی ــیله ی ــه وس ــی ب ــم مل ــه تی البس

صورت گرفت. 
ــر  ــار دیگ ــش، ب ــی پور و یاران ــادل فردوس ع
بــا دســت پــر بازگشــتند تــا پــرده از اتفاقــات 
ناخوشــایند فوتبــال ایــران بردارنــد. یکــی از 
ــی  ــود، بررس ــه اول ن ــژه برنام ــای وی آیتم ه
ــال  ــی فوتب ــم مل ــت البســه تی ــد و کیفی برن
ایــران و چنــد باشــگاه لیــگ برتــری بــود. در 

ایــن آیتــم از زوایــای مختلــف کیفیــت لبــاس تیــم ملــی 
ارزیابــی شــد و فردوســی پور نــگاه بســیار منتقدانــه ای بــه 
ــا  ــی ب ــود حت ــه ن ــری برنام ــت. مج ــا داش ــن لباس ه ای
ــم  ــر تی ــرت های اسپانس ــی از تیش ــن یک ــت گرفت در دس
ملــی، بــرای نشــان دادن کیفیــت پاییــن لباس هــا گفــت: 
از ایــن لباس هــا 3 تــا 100 تومــن در خیابــان ریختــه! 

ــدی  ــات گفته هایــش بخــش جدی ــرای اثب فردوســی پور ب
ــود. ــوان دوربیــن مخفــی ایجــاد کــرده ب ــا عن را ب

ــدی  ــه تولی ــی ب ــن مخف ــا دوربی ــه ب ــه ک ــگر برنام  گزارش
ــات  ــود، از اقدام ــه ب ــی رفت ــم مل ــه تی البس
برداشــت.  پــرده  ایــن شــرکت  عجیــب 
تأکیــد  شــرکت  ایــن  مدیــران  از  یکــی 
ــران  ــا در ای ــی از لباس ه ــه بخش ــت ک داش
ــی  ــوند یک ــی ترکاش ــود و حت ــد می ش تولی
ــه اینکــه  ــم ب ــا عل ــران پرســپولیس ب از مدی
ــت، آن  ــی اس ــم، ایران ــن تی ــای ای لباس ه
ــن  ــس از ای ــد. پ ــرار می ده ــگاه ق ــن باش ــار ای را در اختی
افشــاگری، تــاج، رئیــس فدراســیون فوتبــال بــه روی خــط 
ــه مــا 50 هــزار دالر  ــن شــرکت ب برنامــه آمــد و گفــت: ای
ــل اســترداد نیســت؛ چــون خســارتی  ــه قاب ــه البت داده ک
ــاور اســت کــه  ــر ایــن ب ــم. فدراســیون ب اســت کــه داده ای
ــد. ــخ کن ــووا فس ــرکت جی ــا ش ــراردادش را ب ــد ق می توان
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ــی  ــط عموم ــت: رواب ــان گف ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
ــره  ــا به ــا ب ــرده ت ــک ســال گذشــته ســعی ک ــول ی شــهرداری در ط
ــطه   ــدون واس ــفاف و ب ــی ش ــف، فضای ــانه های مختل ــت رس  از ظرفی
را بیــن شــهروندان و مســئوالن برقــرار کنــد. بــه گــزارش اداره 
ارتباطــات رســانه  ای شــهرداری اصفهــان، هــادی نباتی نــژاد بــا اشــاره 
ــک ســال  ــت شــهری و در طــول ی ــد مدیری ــه در دوره جدی ــه اینک ب
پاســخگویی  بــرای  زیــادی  برنامه هــای  و  فعالیت هــا  گذشــته، 
ــن  ــرد: ای ــار ک ــت، اظه ــده اس ــام ش ــهروندان انج ــه ش ــهرداری ب ش
ــا  اقدامــات در یــک ســالگی مدیریــت جدیــد شــهرداری اصفهــان ب
ــرده اســت.  ــاز ک ــدی را آغ ــوان »نهضــت پاســخگویی« دوره جدی عن
 وی ســبد اطاع رســانی  خدمــات شــهرداری را متنــوع دانســت 
ــته  ــال گذش ــک س ــول ی ــهرداری در ط ــی ش ــط عموم ــزود: رواب و اف
ــی  ــف، فضای ــره از ظرفیــت رســانه های مختل ــا به ــا ب ســعی کــرده ت
شــفاف و بــدون واســطه  را بیــن شــهروندان و مســئوالن برقــرار کنــد.

مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان بیــان کــرد: مــا در ســاخت 
 برنامه هــای مختلــف از نظــرات کارشناســان مختلــف رســانه ای 
ــه  ــه شــهروندان ب ــا پاســخگویی ب ــم ت و خــود مــردم اســتفاده کردی

بهتریــن شــکل انجــام گیــرد.
ــط  ــخگویی« توس ــت پاس ــه »نهض ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــود ــال می ش ــق دنب ــان از 7 طری ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم  رواب

ــن  ــن فعالیت هــا پرداخــت و گفــت: یکــی از مهم تری ــه تشــریح ای ب
ــهردار  ــی ش ــای مردم ــخگویی، ماقات ه ــت پاس ــات در نهض اقدام
اصفهــان اســت کــه از ســال گذشــته بخشــی بــه همیــن نــام )واحــد 
ماقات هــای مردمــی( در روابــط عمومــی تشــکیل و ســال گذشــته 
بیــش از 900 ماقــات مردمــی در دفتــر شــهردار اصفهــان انجــام شــد. 
نباتی نــژاد ادامــه داد: امــا در ســال جــاری پــس از برگــزاری جلســات 
متعــدد بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ماقات هــای مردمــی شــهردار 
ــزار  ــان برگ ــهر اصفه ــه ش ــق 15گان ــان وی در مناط ــان و معاون اصفه
ــا حضــور پرشــور شــهروندان  ــون دو ماقــات مردمــی ب شــود و تاکن

 مناطــق یــک و دو در شــهرداری های ایــن مناطــق برگــزار شــده 
و تأثیرات مثبتی نیز بر روند حل مشکات مردم داشته است.

ــان  ــهردار اصفه ــی ش ــای مردم ــه ماقات ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
روزهــای پنجشــنبه هــر هفتــه برگــزار می شــود، اضافــه کــرد: 
ثبت نــام شــهروندان بــرای حضــور در ماقــات مردمــی شــهردار 
ــان وی در شــهرداری های مناطــق انجــام می شــود  اصفهــان و معاون
ــه شــهر  ــه یکــی از مناطــق 15گان ــت ب ــه نوب ــب، هــر هفت ــه ترتی و ب
می رســد. مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان در ادامــه 
نشســت های خبــری، معاونــان شــهردار اصفهــان را نیــز بخــش 

ــرد  ــوان ک ــان عن ــهرداری اصفه ــخگویی ش ــت پاس ــری از نهض دیگ
و افــزود: در ســال »اقتصــاد مقاومتــی؛ اقــدام و عمــل« ایــن 
نشســت ها بــا عنــوان »گــزارش اقــدام و عمــل« و بــا حضــور 
چشــمگیر نماینــدگان رســانه های گروهــی اصفهــان برگــزار می شــود 
از مهم تریــن فعالیت هــای یــک  و معاونــان شــهردار، گزارشــی 
 ســال گذشــته خــود بــه منظــور تنویــر افــکار عمومــی ارائــه می کننــد 
ــس از  ــه پ ــگاران هســتند؛ ضمــن اینک و پاســخگوی ســؤاالت خبرن
پایــان ایــن نشســت  ها، نشســت خبــری خــود شــهردار اصفهــان نیــز 

برگــزار خواهــد شــد.
ی  و
ر  د

بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود بــه حضــور شــهرداران مناطــق 
ــی 137  ــات مردم ــان در اداره ارتباط ــهردار اصفه ــهر و ش ــه ش 15گان
اشــاره کــرد و گفــت: هــر هفتــه یکــی از مدیــران مناطــق بــا حضــور در 
ایــن اداره بــه صــورت تلفنــی پاســخگوی ســؤاالت شــهروندان اســت 
و شــهردار اصفهــان نیــز ماهیانــه یــک بــار بــا حضــور در ایــن اداره بــه 

می دهــد. پاســخ  مــردم  ســؤاالت 
نباتی نــژاد حضــور شــهردار اصفهــان، مدیــران مناطــق و ســازمان های 
شــهرداری اصفهــان را در برنامــه تلویزیونــی »اینجــا اصفهــان« 
ــت  ــهرداری دانس ــخگویی ش ــت پاس ــم نهض ــای مه ــز از بخش ه  نی

ــان ــز اصفه ــران صداوســیمای مرک ــکاری مدی ــا هم ــرد: ب ــار ک  و اظه
ســری جدیــد برنامــه »اینجــا اصفهــان« بــا دکــور بــاز و زیبــا 
ــبکه  ــن ش ــاعت 19 روی آنت ــنبه از س ــا پنجش ــنبه ت ــای یکش روزه
ــه  ــن برنامــه ب ــا حضــور در ای ــران شــهری ب ــان مــی رود و مدی اصفه
ــی  ــؤاالت پیامک ــه س ــد و ب ــود می پردازن ــای خ ــریح فعالیت ه تش
ــه  ــه برنام ــن ب ــد. وی همچنی ــخ می دهن ــهروندان پاس ــی ش و تلفن
ــت  ــمت های نهض ــی از قس ــوان یک ــه عن ــهر ب ــدای ش ــی ص رادیوی
ــا در دو  ــه، صبح ه ــن برنام ــه داد: ای ــرد و ادام ــاره ک ــخگویی اش پاس
ــو  ــت از رادی ــک نوب ــنبه ها( در ی ــز پنجش ــه ج ــا )ب ــت و عصره نوب
ــات  ــار و اتفاق ــژه اخب ــورت وی ــه ص ــود و ب ــش می ش ــان پخ اصفه
اطاع رســانی می کنــد. شــهردار  را  و خدمــات  شــهرداری  شــهر 
 اصفهــان نیــز هــر دو هفتــه یــک بــار در کنــار مدیــران مناطــق 
برنامــه  ایــن  اســتودیوی  بــا حضــور در  و معاونــان شــهرداری 
پاســخگوی ســؤاالت مختلــف شــهروندان اســت. مدیــر روابــط 
عمومــی شــهرداری اصفهــان تصریــح کــرد: همچنیــن مدیــران 
ــی  ــای مردم ــر ماقات ه ــاوه ب ــان ع ــهر اصفه ــه ش ــق 15گان مناط
شــهردار اصفهــان، هــر هفتــه روزهــای دوشــنبه بــا شــهروندان 
ــتند. ــا هس ــخگوی آن ه ــک پاس ــد و از نزدی ــی دارن ــات مردم ماق

وی همچنیــن حضــور مدیــران و مســئوالن شــهر و اســتان در 
ــای  ــن بخش ه ــا را از مهم تری ــزاری ایمن ــت خبرگ ــه نیمک ویژه برنام
نهضــت پاســخگویی نــام بــرد و اضافــه کــرد: ایــن برنامــه بــا دکــور 
ــهر  ــران ش ــی از مدی ــان یک ــر روز میزب ــه، ه ــب توج ــی جال  و فضای
و اســتان اســت کــه روی نیمکتــی کــه یــادآور دوران تحصیــل افــراد 
ــزاری  ــگاران خبرگ ــؤاالت خبرن ــخگوی س ــینند و پاس ــت، می نش اس
ــهرداری از  ــه ش ــان اینک ــا بی ــان ب ــژاد در پای ــتند. نباتی ن ــا هس ایمن
ــتفاده  ــردم اس ــه م ــخگویی ب ــرای پاس ــه روز ب ــوع و ب ــای متن ابزاره
ــد  ــه خواه ــم ادام ــده ه ــخگویی در آین ــن پاس ــزود: ای ــد، اف می کن
ــود  ــه خ ــتری ب ــوع بیش ــهری، تن ــانی  ش ــای اطاع رس ــت و فض داش

ــت. ــد گرف خواه

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان مطرح کرد:
تشریح 7 فعالیت شهرداری اصفهان در راستای »نهضت پاسخگویی«

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 سرپرست پرسپولیس:
 درباره رضائیان، کمیته انضباطی 

تصمیم می گیرد
علی اکبــر طاهــری سرپرســت 
ــاره  ــپولیس درب ــگاه پرس باش
گفــت:  رضائیــان  رامیــن 
پرســپولیس  بــا  رضائیــان 
قــرارداد دارد و از قبــل هــم 
ــت و  ــن ماس ــم او بازیک گفتی
ایــن مســئله را پیگیــری کردیــم. پیگیری هــای مــا در 
ــه  ــان ادامــه دارد. حــال شــرایطی ب ــن رابطــه همچن ای
وجــود آمــده کــه خــود بازیکــن بازگشــته و ایــن مســئله 
بایــد در کمیتــه انضباطــی باشــگاه بررســی شــود. مــا 
ــی زادگان  ــاره محمدحســین کنعان ــن بحــث را درب همی
ــی باشــگاه  ــوارد خواســته های حقوق ــن م داشــتیم. ای
اســت کــه مــورد پیگیــری قــرار می گیــرد. مــا اگــر در 
نیم فصــل هــم قصــد جــذب بازیکــن داشــته باشــیم، 
ــی را از لیســت  ــد نفرات ــون بای ــر اســاس قان ــا ب طبیعت
خــارج کنیــم تــا جــای جــذب بازیکــن جدیــد باز شــود. 
ــه  ــی وجــود دارد ک ــا و تبصره های ــه در آســیا، بنده البت
ــا  ــم. م ــان بیشــتری اســتفاده کنی ــم از بازیکن می توانی
انجــام  را  کارمــان  تیــم،  نیــاز  اســاس   بــر 

می دهیم.

 حضور ناگهانی بازرسان وزارت ورزش 
در استقالل

ــومین  ــه س ــود ک ــه ب ــک هفت ــازه ی ــه ت ــی ک در حال
ذی حســابی بــه باشــگاه اســتقال آمــده بــود، روز 
ــه  ــان ب ــژه وزارت ورزش و جوان ــان وی ــنبه بازرس دوش
صــورت ناگهانــی حســاب ها را تحویــل گرفتنــد و کنتــرل 
آن هــا را شــروع کردنــد. حوالــی ظهــر روز دوشــنبه بــود 
ــگاه  ــر وارد باش ــی، بی خب ــژه بازرس ــم وی ــک تی ــه ی ک
اســتقال شــد و مســتقیم بــه دفتــر ذی حســابی رفــت. 
ــت  ــده ای اس ــر و کنترل کنن ــع ناظ ــاب در واق ذی حس
کــه وزارت اقتصــاد و دارایــی بــه ارگان هــا معرفــی 
می کنــد؛ امــا نفــری کــه بــه عنــوان ذی حســاب 
ــه باشــگاه معرفــی شــده  ــود کــه ب ــه ب ــا یــک هفت تنه
ــه  ــی شــده ب ــه ســومین ذی حســاب معرف ــود و البت ب
باشــگاه طــی ســه ســال اخیــر بــود، پــس از گذشــت 
ــگاه  ــدان باش ــه از کارمن ــن جلس ــی از ای ــق کوتاه دقای
خداحافظــی کــرد و رفــت! نکتــه مهــم امــا ایــن اســت 
قراردادهــا  ورزش  وزارت  ویــژه  بازرســی  تیــم   کــه 
ــت  ــرار اس ــه ق ــود ک ــه می ش ــرده و گفت ــی ک را بررس
لیــگ  تیــم  گران تریــن  بازیکنــان  قراردادهــای   از 

بکاهند.

پیراهن شماره 9 هیرنفین به گوچی رسید
مهاجــم ایرانــی هیرنفیــن در 
بازگشــت دوبــاره بــه باشــگاه 
ــا پیراهــن شــماره  هلنــدی ب
9 در ایــن فصــل بــه میــدان 
رضــا  رفــت.  خواهــد 
ــت  ــس از هف ــژاد پ قوچان ن
ایــن  دیگــر  بــار  ســال، 
ــن  ــردن پیراه ــن ک ــر ت ــا ب ــا ب ــرد ت ــدا ک ــت را پی فرص
ــه فوتبالــش  ــد ب ــر هلن ــاره در لیــگ برت هیرنفیــن دوب
ادامــه دهــد. خریــدی کــه حــاال بــه امیــد اول گلزنــی 

طرفداران هیرنفین نیز تبدیل شده است.

آغاز تمرینات زهرا نعمتی در ریو
ــداد روز  ــه بام ــران ک ــدار ای ــا کمان ــی، تنه ــرا نعمت زه
شــنبه 9 مردادمــاه عــازم برزیــل شــد، پــس از حضــور 
ــاز  ــود را آغ ــات رســمی خ ــا، تمرین ــده بازی ه در دهک
ــی اســت کــه توانســته  کــرد. او اولیــن ورزشــکار ایران
جــواز حضــور در هــر دو رویــداد المپیــک و پارالمپیــک 

ــرد. را بگی

 بهترین نتیجه تکواندو 
در المپیک رقم می خورد

ســرمربی ســابق تیــم ملــی 

ــار  ــوص چه ــدو درخص تکوان
ــران  ــی ای ــدوکار المپیک تکوان
ایــران  تیــم  کــرد:  اظهــار 
ترکیــب جوانــی دارد؛ امــا 
بــا  جوانــان  ایــن  همــه 
تجربــه هســتند. هــر 4 نفــر 
ــم  ــر می کن ــتند و فک ــران هس ــد کاروان ای ــا امی آن ه
ــک  ــدو در المپی ــخ تکوان ــن نتیجــه تاری  امســال بهتری
را شــاهد خواهیــم بــود؛ زیــرا امســال 4 نماینــده 

داریم و این شرایط را خیلی بهتر می کند. 
ــه حضــور در  ــن تجرب ــه داد: م ــرز عســکری ادام فریب
المپیــک بارســلون را کــه تکوانــدو بــه طــور آزمایشــی 
ــن مســابقاتی  انجــام شــد، داشــته ام. حضــور در چنی
ــمی در  ــور رس ــه ط ــدو ب ــاال تکوان ــت. ح ــاوت اس متف

ــک اســت.  المپی
ــک  ــران در المپی ــدال آور ای ــته م ــزو 4 رش ــدو ج تکوان
ــدوکاران  ــدال تکوان ــانس م ــز ش ــال نی ــت و امس اس
ــم  ــا را ه ــد رقب ــزود: نبای ــکری اف ــت. عس ــاد اس زی

ــت.  ــم گرف ــت ک دس
ــه  ــم ک ــه و می بینی ــترش یافت ــان گس ــدو در جه تکوان
تکوانــدو در آســیا خاصــه نمی شــود. بســیاری از 

دارنــد. بنامــی  تک قهرمان هــای  کشــورها 

 تیــم ســپاهان در دومیــن دیــدار خــود 
سرویس ورزشی

 پوریا قلی پور

موفــق شــد نفــت تهــران را شکســت 
ــای  ــد انتقاده ــث ش ــادی باع ــدود زی ــا ح ــد و ت ده
هفتــه اول بــه دســت فراموشــی ســپرده شــود. 
ویســی در دو بــازی گذشــته فقــط از 3 بازیکــن ســابق 
ســپاهان اســتفاده و تیمــی کامــا جدیــد و بــا انگیــزه 
را روانــه میــدان کــرده اســت. ویســی همچــون 
گذشــته، حســاب ویــژه ای روی بازیکنــان جــوان بــاز 
کــرده اســت و امیــدوار اســت بــا انگیــزه زیــاد جوانــان 
ــار  ــر خــود را این ب ــی لیــگ برت دومیــن مقــام قهرمان
در اصفهــان کســب کنــد؛ امــا آیــا ســپاهان می توانــد 

مدعی قهرمانی باشد؟
 دروازه بان

ــه  ــرا ب ــی اولیوی ــا حضــور ل ــم ب ــن تی  خــط دروازه ای

یکــی از نقــاط مبهــم ترکیــب ســپاهان تبدیــل شــده 
بــود؛ امــا عملکــرد دروازه بــان برزیلــی آن هــا بــه 
ــت.  ــوده اس ــاع ب ــل دف ــازی دوم قاب ــوص در ب خص
البتــه اولیویــرا بــه نظــر می رســد کــه روی توپ هــای 

ــد. ــل نمی کن ــن عم ــدان مطمئ ــالی چن ارس
 خط دفاعی مقتدر

مهم تریــن ویژگــی تیــم ســپاهان در لیــگ شــانزدهم 
را می تــوان در خــط دفاعــی مقتــدر آن هــا بــا حضــور 
ــه در دو  ــرد ک ــت وجو ک ــی جس ــل زاده و کولیبال خلی
بــازی گذشــته خیلــی خــوب در کنــار هــم قــرار گرفتند 
و در حــال شــناخت بیشــتری از بــازی هــم هســتند. 
ــد یکــی  ــد می توانن ــد ادامــه دهن ــا همیــن رون اگــر ب
از بهتریــن زوج هــای لیــگ را در ایــن نقطــه تشــکیل 
دهنــد. ضمــن اینکــه دفــاع چــپ و راســت ایــن تیــم 
یعنــی آرمیــن ســهرابیان و علــی هلیچــی، در دو 
 بــازی قبلــی بازی هــای بــدون اشــتباه و شایســته ای 
را از خــود بــه نمایــش گذاشــته اند )ســپاهان در 
پســت دفــاع چــپ دنیــل نــوروزی را بــه دلیــل 
مشــکل ســربازی از دســت داد؛ ولــی بــا جــذب 
حاج صفــی نگرانــی آن هــا از جــای خالــی او تــا 
حــدودی رفــع شــده؛ ضمــن اینکــه ســهرابیان هــم در 

دو بــازی کــه بــه میــدان رفتــه، امیدوارکننــده ظاهــر 
ــت(. ــده اس ش

 خط میانی زهردار
ــل  ــی مث ــا حضــور بازیکنان ــم ب ــن تی ــی ای خــط میان
علــی  جــال  ریکانــی،  طالــب  ســرلک،  میــاد 
ــزادی  ــد به ــا، فری ــدی، رســول و محــرم نویدکی محم
ــوان  ــه عن ــد ب ــدی، می توان ــرداد محم ــی و مه کریم
یکــی از قدرتمندتریــن خطــوط میانــی لیــگ مطــرح 
ــم  ــی را ه ــن لیســت احســان حاج صف ــه ای شــود. ب
ــم  ــط در تی ــن خ ــر ای ــتر زه ــا بیش ــد ت ــه کنی اضاف

ــود. ــان ش ــان نمای ــوش اصفه زردپ
 گلزنی

بــه مشــکل  را می تــوان  تنهــا مشــکل ســپاهان 
گلزنــی ایــن تیــم نســبت داد. جایــی کــه پــدرو 
ــی  ــان برزیل ــی از بازیکن ــوان یک ــه عن ــه ب ــه ک هنریک
ــت  ــد، در تورنمن ــه ش ــم اضاف ــه تی ــی ب ــر ویس مدنظ
ــا مصدومیــت مواجــه شــد و هنــوز نتوانســته  بابــل ب
ــی  ــازی قبل ــردد. در دو ب ــم بازگ ــن تی ــب ای ــه ترکی ب
ــم  ــوان تک مهاج ــه عن ــدی ب ــرداد محم ــی از مه ویس
خــود در سیســتم 1-3-2-4 اســتفاده کــرده اســت 
ــی نشــده و  ــه گلزن ــق ب ــوز موف ــن بازیکــن هن ــه ای ک

ــی  ــه تغییرات ــه چ ــت هنریک ــا بازگش ــم ب ــد ببینی بای
ــد.  ــد ش ــاد خواه ــم ایج ــن تی ــی ای ــدرت گلزن در ق
ــه  ــی ب ــازی گذشــته خــود، دو پنالت ســپاهان در دو ب
دســت آورده کــه یکــی را مهــرداد محمــدی در بــازی 
بــا پدیــده از دســت داد و پنالتــی دوم هــم در بــازی 
بــا نفــت تهــران بــرای ایــن تیــم اعــام شــد؛ ایــن بــار 
فریــد بهــزادی کریمــی پشــت تــوپ قــرار گرفــت و گل 
ــه ثمــر  اول خــود و ســپاهان را در لیــگ شــانزدهم ب
رســاند. بــا در نظــر گرفتــن تمام ایــن مســائل و اضافه 
شــدن احســان حاج صفــی در آخریــن روزهــای فصــل 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــم، ب ــن تی ــه ای ــاالت ب ــل و انتق نق
در فصــل پیــش رو شــاهد یــک ســپاهان مقتــدر 
ــم ــته خواهی ــول گذش ــه فص ــبت ب ــاوت نس ــا متف  ام

 بود.

کیمیای وطن بررسی کرد:

سپاهان، مقتدر و متفاوت تر از همیشه

برنامه نود مطرح کرد:
افشاگری بی سابقه درباره برند جیووا در ایران
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حتما بخوانید!
توقف اعالم آمار طالق

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  مجید کبیری   خواهان  پرونده کالسه 143/95  در خصوص 
بر:مطالبه به طرفیت فریدون واقفی نژاد تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
روزیکشنبه  مورخ 95/6/14ساعت 8:30 تعیین گردید با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی 
روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان 
– شعبه  102 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 11074/م الف مدیر دفتر شعبه 102مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 95-123 خواهان حسین رفیعایی  دادخواستی مبنی 
بر:مطالبه به طرفیت علی اصغر منصوری تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
روزیکشنبه  مورخه 95/6/14ساعت 8:30 صبح تعیین گردید با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه 
پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف 
اصفهان – شعبه   شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 11094/م الف مدیر دفتر شعبه 101مجتمع شماره 

سه شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510100352902529شماره پرونده: 9409980359501896شماره 
بایگانی شعبه: 950497 تاریخ تنظیم: 1395/05/03 شاکی سید علیرضا هاشمی 
شکایتی علیه متهم خانم آسیه سلیمانی به با موضوع کالهبرداری  تقدیم دادگاه 
شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 
خ  اصفهان  در  واقع  سابق(   جزایی   103( اصفهان  شهر  دو  دادگاه کیفری   103
چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه 3 اتاق شماره 337 ارجاع و به کالسه  9409980359501896ثبت گردیده 
به علت  و ساعت 10:30تعیین شده است.  آن 1395/06/14  که وقت رسیدگی 
مجهول المکان بودن متهم  و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  آسیه سلیمانی پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
گردد.شماره:  رسیدگی حاضر  فوق جهت   مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم 
13230/م الف منشی دادگاه کیفری شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)103 جزایی سابق( – مهدی نصر اصفهانی
آگهی ابالغ

9509980361700142شماره  پرونده:  ابالغیه: 9510100361702856شماره  شماره 
بایگانی شعبه: 950160 تاریخ تنظیم: 1395/04/03 خواهان / شاکی جواد تقی یار  
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محسن پور عابد رنانی به خواسته مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 
214 ارجاع و به کالسه  9509980361700142ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
المکان بودن  به علت مجهول  1395/06/14 و ساعت 08:30تعیین شده است. 
خوانده / متهم  و درخواست خواهان /شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر 

آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 
گردد.شماره: 10045/م الف منشی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان 

اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: مهری    نام خانوادگی: کرباسی کچوئی   نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: مرضیه نام خانوادگی:آرام 
دستگردی  نشانی محل اقامت: اص – خ سروش ، کوی شهید جواد کرمی 11، 
پ 14محکوم به:به موجب رای شماره 2351 تاریخ94/12/24 حوزه 32 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 
به:استرداد خودرو سواری پراید مدل 81 به شماره انتظامی  463 س 76 ایران 13 
در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق دولت /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:13159/ م الف دفتر شعبه 32 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای محمود کریمی )ذینفع(   دارای شناسنامه شماره 239به شرح دادخواست 
به کالسه 2348/95 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمد باقر قاسم زاده بارورز  بشناسنامه 1220 در تاریخ 
الفوت آن مرحوم  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین   87/8/4
منحصر است به 1- صدیقه عفوری دستجردی39470 همسر   2- آذر قاسم زاده 
بارورز23 فرزند  3- رسول قاسم زاده بارورز816 فرزند  4- زهره قاسم زاده بارورز 
71442 فرزند  5- شهناز قاسم زاده بارورز 57738 فرزند 6- مهین بانو قاسم 
زاده بارورز 57737 فرزند  7- توران قاسم زاده بارورز 1649 فرزند 8- عباس 
قاسم زاده بارورز 1302 فرزند 9- پری قاسم زاده بارورز 1290 فرزند 10- زهرا قاسم 
زاده بارورز 1005 فرزند والغیر     اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 13199/م الف رئیس شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای سید مجتبی ذاکر فرد   دارای شناسنامه شماره 463به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  از   2239/95 به کالسه 
چنین توضیح داده که شادروان سید علی ذاکر فرد  بشناسنامه 10102 در تاریخ 
1395/3/21اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
فرزند     متوفی  با  نسبت   15 به ش ش  فرد  ذاکر  محمود   -1 به  است  منحصر 
2-سید رضا  ذاکر فرد به ش ش 647 نسبت با متوفی فرزند 3-  سید مجتبی   
ذاکر فرد به ش ش 463 نسبت با متوفی فرزند4- بتول   ذاکر فرد به ش ش 
732نسبت با متوفی فرزند 5- رضوان   ذاکر فرد به ش ش 55732نسبت با 
متوفی فرزند والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. شماره : 13206/م الف رئیس شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم بهزاد عابدی کیچی   دارای شناسنامه شماره 24983به شرح دادخواست به 
کالسه 2213/95  از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 

داده که شادروان نجفعلی عابدی کیچی  بشناسنامه 2 در تاریخ 95/1/12اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- 
بهمن عابدی کچی 1706 فرزند     2-بهرام عابدی کچی 1906 فرزند  3-  بهزاد 
هاجر  فرزند 5-  عابدی کیچی 1173  بهروز   -4 فرزند  عابدی کیچی 24983 
عابدی کیچی 3262 فرزند 6- جمیله جعفری خیر آبادی 1 همسر 7- لیال قاسمی 
قلعه شوری 287 مادر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. شماره : 13218/م الف رئیس شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم زینب محمدی عبده وند   دارای شناسنامه شماره 1271425173به شرح 
دادخواست به کالسه 2233/95 خ1 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان جانعلی محمدی عبده وند   بشناسنامه 
795 در تاریخ 1391/11/20اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- زینب محمدی عبده وند به ش ش 1271425173 
نسبت با متوفی همسر 2- نازک جان محمدی عبده وند به ش ش 176 نسبت با 
متوفی مادر 3- عبدالحسین محمدی عبده وند به ش ش 826 نسبت با متوفی 
پدر والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 

13211/م الف رئیس شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم مرضیه پذیری دارای شناسنامه شماره 225به شرح دادخواست به کالسه 
توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  این شورا  از   2226/95
تاریخ 95/3/22اقامتگاه  ترابیان   بشناسنامه 687 در  داده که شادروان احمد 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- 
محمد ترابیان 23580 فرزند 2- مریم ترابیان 50200 فرزند 3- مینا ترابیان 595 
فرزند 4- مرضیه پذیری 225 همسر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 13223/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

شرح  1270416235به  شماره  شناسنامه  دارای  حبیبی  کوهی  نازنین  خانم 
وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا  این  از   2256/95 به کالسه  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان جمشید کوهی حبیبی   بشناسنامه 129 
الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  94/10/22اقامتگاه  تاریخ  در 
آن مرحوم منحصر است به 1- طیبه حیدری دهکردی 488 همسر 2- پرویز 
کوهی حبیبی784 فرزند 3- خسرو کوهی حبیبی  857 فرزند 4- امیر حبیبی 
4097 فرزند 5- نازنین کوهی حبیبی 1270416235 فرزند والغیر اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 13195/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای کریم کیانی هرچگانی دارای شناسنامه شماره 165به شرح دادخواست به 
کالسه 2225/95خ 1از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان صغری پناهی دهکردی   بشناسنامه 4384 در تاریخ 
1387/2/26اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- عبداله کیانی هرچگانی به ش ش 68 نسبت با متوفی فرزند 

2- کریم کیانی هرچگانی به ش ش 165 نسبت با متوفی فرزند 3- علی کیانی 
هرچگانی به ش ش 1060 نسبت با متوفی فرزند 4- افروز کیانی هرچگانی به ش 
ش 2578 نسبت با متوفی فرزند 5- توران کیانی هرچگانی به ش ش 2718 
نسبت با متوفی فرزند والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. شماره : 13224/م الف رئیس شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

دادخواست  دارای شناسنامه شماره 24721به شرح  اصفهانی  دیندار  خانم زهرا 
و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا  این  1از  2229/95خ  به کالسه 
چنین توضیح داده که شادروان علی دیندار اصفهانی   بشناسنامه 980 در تاریخ 
1393/9/30اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به  1- محسن دین دار اصفهانی به ش ش 587 نسبت با متوفی 
فرزند 2- محمد دین داراصفهانی به ش ش 1162 نسبت با متوفی فرزند 3- 
فرزند 4-  با متوفی  به ش ش 1271141981 نسبت  اصفهانی  دار  عباس دین 
فرشته دین دار اصفهانی به ش ش 299 نسبت با متوفی فرزند 5- الناز دین 
دار اصفهانی به ش ش 2978 نسبت با متوفی فرزند 6- زهرا دین دار اصفهانی 
به ش ش 24721 نسبت با متوفی فرزند 7- رضوان دین دار اصفهانی به ش 
با انجام تشریفات مقدماتی  با متوفی همسر والغیر اینک  ش 56793 نسبت 
درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 13222/م الف رئیس شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای ابوالقاسم سهرابی کلشتری دارای شناسنامه شماره16 به شرح دادخواست 
به کالسه 2230/95 خ 1 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
اله سهرابی کلشتری بشناسنامه 24 در تاریخ  توضیح داده که شادروان حبیب 
1395/3/2اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- محمود سهرابی کلشتری به ش ش 2307 نسبت با متوفی 
منوچهر  فرزند 3-  متوفی  با  نسبت  ابوالقاسم سهرابی کلشتری 16  فرزند 2- 
محمد کاظم  فرزند 4-  متوفی  با  نسبت  به ش ش 3779  سهرابی کلشتری 
سهرابی کلشتری 1769 نسبت با متوفی فرزند 5- مهدی سهرابی کلشتری 1362 
متوفی  با  نسبت  فرزند 6- فخری  سهرابی کلشتری 2457  متوفی  با  نسبت 
فرزند 8- سمیه    متوفی  با  نسبت  فاطمه   سهرابی کلشتری 1365  فرزند7- 
انجام تشریفات  با  اینک  با متوفی فرزندوالغیر   سهرابی کلشتری 1410 نسبت 
مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 13209/م الف رئیس شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای مجید شاهرخ اصفهانی دارای شناسنامه شماره1405 به شرح دادخواست 
به کالسه 2428/95 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 1271536056 بشناسنامه  اصفهانی   شاهرخ  عباس  شادروان  داده که  توضیح 
در تاریخ 94/3/29اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- مجید شاهرخ اصفهانی 1405 پدر 2- طیبه صفری 
قهساره 69963 مادر والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 
صادر خواهد شد. شماره : 13183/م الف رئیس شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان

ــا وجــود  ــادی در دنی   مشــاغل ســخت زی
سرویس اجتماعی

دامون رشیدزاده  

کارگــران  معــدن،  کارگــران  دارنــد؛ 
ــر آب و ...  . ــواد شــیمیایی، جوشــکاران زی ــای م کارخانه ه

ــای  ــا در دنی ــن مشــاغل، ســخت هســتند؛ ام بخشــی از ای
نه تنهــا  کــه  دارد  وجــود  دشــوار  شــغلی  مشــاغل، 
دیگــران  نجــات  بــرای  بلکــه گاهــی   طاقت فرساســت، 
ــد گذشــت. آتش نشــانی یکــی از  از جــان شــیرین هــم بای
ــختی ها  ــه س ــار هم ــه در کن ــت ک ــریف اس ــغل های ش ش
خطــرات جانــی فراوانــی هــم دارد. حــوادث اخیــر در تهــران 
ــه ای  ــی و ... بهان ــیمی بوعل ــان، پتروش ــنتر اصفه سیتی س
شــد تــا نــگاه دیگــری داشــته باشــیم بــه آســیب های ایــن 

شغل شریف، اما خطرناک.
 سرطان

 نتایــج مطالعــه منتشرشــده در ســاینس دیلــی نشــان 
ــی در  ــب توجه ــور جال ــه ط ــان ها ب ــه آتش نش ــد ک می ده
ــتات  ــرطان پروس ــژه س ــرطان، به وی ــه س ــال ب ــرض ابت مع
هســتند کــه دلیــل آن قــرار گرفتــن در معــرض مــواد 
شــیمیایی ســرطان زا از جملــه دود ناشــی از موتورهــای 
دیــزل اســت. همچنیــن آنــان در تمــاس بــا مــواد دیگــر از 
قبیــل بنــزن، اســتایرن و کلروفــرم هســتند کــه ایــن مــواد 
شــیمیایی را از طریــق پوســت یــا از راه تنفــس جــذب 

می کننــد.
 سوختگی

تهدیــد  را  آتش نشــان ها  اصلــی کــه  از خطــرات  یکــی 
مقــدار ســوختگی  اســت. گاهــی  می کنــد، ســوختگی 

نگران کننــده می توانــد  همچنــان  امــا  اســت؛   محــدود 
ــل  ــان داخ ــر آتش نش ــژه اگ ــد؛ به وی ــنده باش ــی کش و حت
ســاختمان آتــش گرفتــه محبــوس شــده باشــد؛ همچنیــن 
 استنشــاق دود، خطــر دیگــری اســت کــه آتش نشــان 

را تهدید می کند.
 سقوط و شکستگی

ــر  ــا خط ــب ب ــاختمان اغل ــق در س ــای حری ــات اطف  عملی
ســقوط از طبقــات، ســقف و حتــی پله هــا همــراه اســت کــه 

بــه دنبــال آن مأمــور آتش نشــانی در معــرض خطــر ســقوط 
ــرد. ــرار می گی ــتخوان ها ق ــتگی اس و شکس

 فشار جسمی
ــه حمــل وســایل  ــور ب ــوال مجب  نیروهــای آتش نشــان معم
و تجهیــزات ســنگین، همچــون مخــزن اکســیژن و ماســک 
صــورت هســتند کــه از آنــان در برابــر گرمــا و حــرارت حفاظت 
کنــد. همچنیــن مدیریــت حمــل نردبــام، چکش هــا و دیگــر 
تجهیــزات اطفــای حریــق فشــار بیشــتری را روی بــدن 

وارد می کنــد. آتش نشــان 
 بیماری های قلبی

ــط  ــر مرتب ــرگ و می ــادی را در م ــهم زی ــی س ــالت قلب  حم
انجــام کار  تشــکیل می دهــد.  آتش نشــانی  بــا شــغل 
ســنگین در کنــار شــعله داغ آتــش، قــرار گرفتــن در معــرض 
مونوکســیدکربن خطرنــاک و دیگــر اســترس های مرتبــط بــا 

ــد.  ــش می ده ــر را افزای ــن خط کار ای
 بیماری های مزمن تنفسی

نیروهــای آتش نشــان در معــرض خطــرات تنفســی متعددی 
آســیب دیدگی های  موجــب  می توانــد  دارنــد کــه  قــرار 

دائمــی ریــوی شــود.
 خطرات زیست شناختی

ــف  ــر جــزو وظای ــا خطــرات زیست شــناختی کمت ــه ب  مقابل
ــان دوره هــای  ــا آن ــرد؛ ام ــرار می گی نیروهــای آتش نشــان ق
می گذراننــد.  را  تهدیــدات  ایــن  بــه  مربــوط  آموزشــی 
ــن در معــرض  ــرار گرفت خطــرات زیست شــناختی شــامل ق

ــت. ــال آن اس ــردار و امث ــای واگی بیماری ه
 خطرات ارگونومیک و روانی – اجتماعی

 کار کــردن بــه عنــوان آتش نشــان استرس زاســت. مشــکالت 
 روانــی و احساســی شــایع شــامل اســترس پــس از ســانحه 
و افســردگی می شــود. همچنیــن خطــرات ارگونومیــک 
ــش از  ــت بی ــیدگی و فعالی ــل کش ــه دلی ــت ب ــن اس ممک
حــد عضــالت و ماهیچه هــا و همچنیــن حمــل اجســام 
ســنگین در طــول انجــام عملیــات بــه وجــود  آیــد. هــر چنــد 
آتش نشــان ها دوره هــای حرفــه ای زیــادی را در مواجهــه 

گزارشکیمیایوطنازخطراتتهدیدکنندهآتشنشانها

ازجانگذشتگانآتشستیز

ــران  ــان و دخت ــت زن ــات فراغ ــروه ورزش و اوق عضــو کارگ
معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری بــا 
ــران گفــت:  ــان و دخت ــات فراغــت زن ــه طــرح اوق اشــاره ب
ــن  ــردن ای ــرای پرک ــران را ب ــان و دخت ــم زن ــالش می کنی ت
اوقــات بــه ســمت ورزش ســوق دهیــم؛ بــه همیــن منظــور 

ــرار اســت صــدای مشــاور ورزشــی را  ق
ــم.  ــدازی کنی راه ان

صــدای  افــزود:  محمدیــان  فریبــا 
 مشــاور ورزشــی را بــرای افزایــش ســواد 
و تغییــر ســبک زندگــی زنــان و دختــران 
در جهــت انجــام فعالیت هــای ورزشــی 
ــان و دختــران  ــدازی می کنیــم و زن راه ان
از طریــق تلفــن و وب ســایت می تواننــد 
ــع  ــا تجمی ــد و ب ــت کنن ــاوره دریاف مش

ــی  ــای ورزش ــام فعالیت ه ــه انج ــود ب ــت خ ــات فراغ اوق
بپردازنــد. 

وی در ادامــه گفــت: مشــاوران بــه زنــان و دخترانــی کمــک 

 می کننــد کــه توانایــی تجمیــع اوقــات فراغــت خــود 
را ندارنــد؛ عــالوه بــر آن بــه زنــان و دخترانــی کــه توانایــی 
ــه  ــد ک ــک می کنن ــز، کم ــد نی ــات را دارن ــن اوق ــع ای تجمی
بــه فعالیــت ورزشــی متناســب بــا امکانــات و شــرایط خــود 

بپردازنــد. 
ایــن عضــو کارگــروه ورزش و اوقــات 
فراغــت زنــان و دختــران معاونــت امــور 
زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری 
اضافــه کــرد: در ســطح کشــور وزارت 
ســاختار  دارای  پــرورش،  و  آمــوزش 
ــادی  ــداد زی ــجمی از تع ــازمانی منس س
آن  بــر  اســت. عــالوه  معلــم ورزش 
در  عالــی  ســطح  در  کارشناســانی 
جوانــان  و  ورزش  وزارت  کل  ادارات 
فعالیــت  نیــز  شــهرداری ها  در  ورزش  کارشناســان  و 
می کننــد و هــدف از طــرح اوقــات فراغــت زنــان و دختــران 
اســت. همــه کارشناســان  ظرفیت هــای  از  بهره گیــری 

اعالم جزئیات طرح »اوقات فراغت زنان و دختران«
معــاون بهداشــت، درمــان و امــداد ناجــا، بیماری هــای 
قلبــی و عروقــی، اســکلتی و روان تنــی را جــزو شــایع ترین 
بیماری هــا در میــان پرســنل ایــن نیــرو اعــالم کــرد. 
ــایع ترین  ــاره ش ــیداحمدیان درب ــیدمحمدرضا س ــردار س س
ــرد:   ــار ک ــی اظه ــروی انتظام ــنل نی ــان پرس ــا می بیماری ه

ــای  ــراد در نیروه ــه کار اف ــاز ب ــگام آغ هن
انتظامــی، تســت های ســالمت از آنــان 
ــد  ــراد بای ــع اف ــود و در واق ــه می ش گرفت
دارای ویژگی هــای روحــی و روانــی بــرای 

ــند.  ــا باش ــدن در ناج ــذب ش ج
پــس از آن پرونــده ســالمت پرســنل 
ــان تحــت چــکاب  تشــکیل می شــود و آن

و معاینــات دوره ای قــرار می گیرنــد. 
وی بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل انجــام 

ــه  ــت ک ــوان گف ــه می ت ــت های اولی ــات و تس ــن اقدام همی
ــراز  ــتر از ت ــی بیش ــی کم ــروی انتطام ــالمتی در نی ــراز س ت
ــا  ــود ب ــن وج ــا ای ــه داد:  ب ــت، ادام ــه اس ــود در جامع موج

توجــه بــه اینکــه کار در نیــروی انتظامــی بــه عنــوان شــغلی 
ممکــن  می شــود،  شــناخته  پرمخاطــره  و  پراســترس 
ــی شــوند  ــا دچــار بیماری های اســت بعضــی از همــکاران م
ــی  ــی و اســکلتی و قلب ــی، عضالن ــای روان تن ــه بیماری ه  ک

و عروقی از جمله آن هاست. 
معــاون بهــداد ناجــا بــا اشــاره بــه 
ــار کــرد:   ــات دوره ای پرســنل اظه معاین
دوره ای  معاینــات  راســتا  همیــن  در 
از پرســنل نیــروی انتظامــی انجــام 
ــب  ــر حس ــات ب ــن معاین ــود؛ ای می ش
در  و  اســت  متفــاوت  افــراد  ســن 
انجــام  زمانــی مختلفــی  دوره هــای 
پرســنل  ایــن گونــه کــه  می شــود؛ 
ــار  ــار ســال یکب ــر 30 ســال هــر چه زی
ــار  ــال یکب ــر دو س ــال ه ــا 40 س ــن 30 ت ــنل دارای س پرس
 و پرســنل بــاالی 40 ســال نیــز هــر ســال تحــت معاینــات 

و چکاب های دوره ای قرار می گیرند.

معاینات دوره ای برای مأموران ناجا

 کسب مقام اول بسیج سازندگی اردستان
 در استان اصفهان

 
سرویس اجتماعی

حمید فرخی  

مقاومــت  ناحیــه  فرمانــده 
گفــت:  اردســتان  بســیج 
ــه اول  شهرســتان اردســتان، رتب
ــهیالت  ــذب تس ــتان را در ج اس
ســال  در  مقاومتــی  اقتصــاد 
ــه  ــوان شهرســتان نخب ــه عن ــه خــود اختصــاص داد و ب 94 ب
در جشــنواره مالــک اشــتر در اصفهــان انتخــاب و بــه کشــور 

معرفــی شــد. 
ــهمیه  ــه س ــان اینک ــا بی ــرل ب ــن فخ ــدار حس ــرهنگ پاس س
شهرســتان در ســال جــاری 90 طــرح اقتصــاد مقاومتــی 
اســت و در ایــن ارتبــاط در مرحلــه اول 30میلیــارد ریــال 
اظهــار  می شــود،  پرداخــت  متقاضیــان  بــه  تســهیالت 
جــاری  ســال  مقاومتــی  اقتصــاد  طرح هــای  داشــت: 
ــود.   هدفمنــد و در جهــت چرخــه تولیــد و اقتصــاد خواهــد ب
وی بــا بیــان اینکــه بــا اجــرای ایــن طرح هــا 120شــغل دائــم 
ــامل  ــا ش ــن طرح ه ــرد: ای ــح ک ــد، تصری ــد ش ــاد خواه ایج
ــترمرغ  ــیالت، ش ــان، ش ــتر، ماکی ــنگین، ش ــرورش دام س پ
قــارچ خوراکــی، گلخانــه، ســیفی و ســبزی، محصــوالت 
ــع  ــران، صنای ــت زعف ــال، کش ــرورش نه ــه پ ــی، گلخان غذائ

ــت.  ــار اس ــوالت ان ــرآوری محص ــی و ف تبدیل
ســرهنگ فخــرل خاطرنشــان کــرد: در ســال 94 تعــداد 
ــا پرداخــت  40میلیــارد ریــال  200طــرح اقتصــاد مقاومتــی ب
ــن راســتا 180  ــی شــد و در ای تســهیالت در شهرســتان اجرائ

ــه کار شــدند.  ــر مشــغول ب نف
فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج اردســتان درخصــوص 
اردوهــای جهــادی گفــت: ایــن اردوهــا بــا شــرکت 1000نفــر از 
ــه  ــال ب ــجو و میانس ــوز، دانش ــان دانش آم ــان و نوجوان جوان
ــب اردوهــای  روســتاها و مناطــق محــروم شهرســتان در قال

ــد. ــزار ش ــت –ده و دوازده روزه برگ ــه –هف ــک -س ی

 اهدای وسایل خانگی مازاد
 به نیازمندان

دکتــر عبدالرحیــم تاج الدیــن، مدیــر کل دفتــر امــور حمایتــی 
و توانمندســازی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره 
بــه موضــوع احســان و نیکــوکاری در شــرع مقــدس اســالم 
ــرح  ــت: ط ــان گف ــان ایرانی ــیار واالی آن در می ــگاه بس و جای
ــدای  ــدف اه ــا ه ــی«، ب ــه مهربان ــی »حلق ــر جمع ــی خی مَل
وســایل خانگــی مــازاد نیکــوکاران و خیــران بــه خانــواده هــای 
نیازمنــد، در جهــت بــرآورده شــدن بخشــی از نیازهــای جامعه 
هــدف در دســتور کار وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی قــرار 

گرفــت.

کوتاه از جامعه 

 توقف اعالم آمار طالق
مدیــر کل اطالعــات و آمــار 
ثبــت  ســازمان  جمعیتــی 
احــوال کشــور بــا بیــان اینکــه 
از ایــن پــس آمــار طــالق را در 
نمی کنیــم اعــالم   کشــور 

گفــت: آمــار طــالق بــه انــدازه 
اســت  بیــان شــده   کافــی 

و ارائه آمار صرف، دردی را دوا نمی کند. 
ــار ــان آم ــل بی ــی از دالی ــزود: یک ــزون اف ــر مح  علی اکب

ــطح  ــات در س ــاره اتفاق ــا درب ــه خانواده ه ــانی ب اطالع رس
کالن اســت؛ عــالوه بــر آن، ایــن افــراد متوجــه می شــوند 
کــه تصمیم هــای فــردی آنــان چــه تأثیــری می توانــد بــر 

وضعیــت کشــور بگــذارد.
 وی بــا بیــان اینکــه برنامه ریــزان یکــی دیگــر گروه هــای 
هــدف مــا هســتند، اظهــار کــرد: برنامه ریــزان بایــد از آمــار 
اطــالع یابنــد و می تواننــد اقدامــات عملــی را بــر اســاس 
آمــار در دســتور کار خــود قــرار دهنــد. تاکنــون در زمینــه 

آمــار طــالق بــه انــدازه کافــی هشــدار داده شــده اســت. 
محــزون افــزود: تکــرار مکــررات، ممکــن اســت آســیب 
ــت  ــر وق ــم. ه ــز می کنی ــا از آن پرهی ــود آورد و م ــه وج ب
کارهــای عملــی در زمینــه کاهــش طــالق انجــام شــود مــا 

ــانیم.  ــالع می رس ــه اط ــا را ب ــی برنامه ه اثربخش
بــه گفتــه مدیــر کل اطالعــات و آمــار جمعیتــی ســازمان 
ثبــت احــوال، بــا توجــه بــه آنکــه بــه ســامانه ثبــت اســناد 
ــات ازدواج  ــه اطالع ــوان در لحظ ــده ایم، می ت ــل ش متص
ــاره آمــار والدت در  ــه کــرد. محــزون درب و طــالق را مبادل
ــدت، 512  ــن م ــت: در ای ــاری گف ــال ج ــه س ــار ماه چه
هــزار و 893 مــورد والدت ثبــت شــده کــه 395 هــزار و 62 
ــوده  مــورد شــهری و 117 هــزار و 831 مــورد روســتایی ب
اســت. 263 هــزار و 932 والدت پســر و 248 هــزار و 961 

ــر رخ داده اســت. والدت دخت

 مشتریان خاص 
بر ای سیم کارت های خاص

ــد  ــماره های ُرن ــا ش ــراه ب ــای هم ــط تلفن ه ــب خ تصاح
ــت.  ــده اس ــل ش ــرافیت تبدی ــرای اش ــابقه ای ب ــه مس ب
ایــن خط هــا مشــتری های خاصــی دارنــد کــه حاضرنــد 
ــا  ــب آن ه ــرای تصاح ــی ب ــد میلیون ــد ص ــای چن پول ه

ــد.  بپردازن
بــر اســاس گفته هــای فروشــندگان ســیم کارت های 
ســیم کارت ها ایــن  خریــداران  بیشــترین   ُرنــد، 

ــه  ــدان بلک ــران و هنرمن ــه بازیگ ــج، ن برخــالف تصــور رای
فوتبالیســت ها هســتند. آن هــا خریــدار خط هــای ُرنــدی 
هســتند کــه دســت کم 200-300 میلیــون تومــان قیمــت 

دارنــد.

اخبار کوتاه
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 یــاد شــهید بابایــی بخیــر کــه طالهــای همســرش 
را فروخــت و بــه افســران و ســربازان متأهــل داد و گفــت: 
مایحتــاج عمومی گــران شــده و حقــوق شــما کفــاف 

خــرج زندگــی رو نمــی ده!!
ــه  ــول قــرض الحســنه ب ــر کــه پ ــی بخی ــاد شــهید رجب ی
ــی  ــت و وقت ــت وام اس ــی داد و می گف ــا م ــر نیروه دیگ
ــی  ــت کس ــده، می گف ــطش را ب ــه قس ــد دفترچ می گفتن

ــد. ــت می کن ــر پرداخ دیگ
ــف  ــی از دوســتانش تعری ــر؛ یک ــی بخی ــاد شــهید بابای ی
می کــرد : دیــدم صورتشــو پوشــونده و پیرمــردی رو 

ــم  ــناختمش و رفت ــه ... ش ــه معلول ــیده ک ــه دوش کش ب
ــرا  جلــو کــه ببینــم چــه خبــره کــه فهمیــدم پیرمــرد رو ب

می بــره. اســتحمام 
ــش  ــه آب ــه قمقم ــر ک ــرازی بخی ــین خ ــهید حس ــاد ش  ی
ــش  ــه همرزمان ــود ب ــنه ب ــودش تش ــه خ ــی ک را در حال
مــی داد و خــودش ریــگ در دهــان گذاشــت کــه کامــش 

ــه هــم نچســبد. از تشــنگی ب
یــاد شــهید مهــدی باکــری بخیــر کــه انبــاردار بــه 
مســئولش گفــت: می شــه ایــن رزمنــده رو بــه مــن 
ــه؟  ــر کار می کن ــا کارگ ــل ســه ت ــدی؛ چــون مث ــل ب تحوی
طــرف می گــه رفتــم جلــو؛ دیــدم فرمانــده لشــکر مهــدی 
 باکریــه کــه صورتشــو پوشــونده، کســی نشناســدش 

و گفت چیزی به انباردار نگه!!

آره یــاد خیلــی شــهدا بــه خیــر کــه خیلــی چیزهــا بــه مــا 
یــاد دادنــد کــه بــدون چشمداشــت و تالفــی کمــک کنیــم 
و بفهمیــم اگــر کاری می کنیــم فقــط واســه رضــای خــدا 
باشــه و هــر چیــزی رو بــه دیــد خودمــون تفســیر نکنیــم.

بــرای رد شــدن از ســیم خــاردار بایــد یــه نفــر روی ســیم 
خــاردار می خوابیــد تــا بقیــه از روش رد بشــن. داوطلــب 
ــام یــک جــوان  ــه ن ــاد ب ــد، افت ــود. قرعــه انداختن ــاد ب زی
زیبــارو. همــه اعتــراض کردنــد اال یــک پیرمــرد کــه گفــت: 

چــکار داریــد بــه نامــش افتــاده دیگــه ...
ــنگدلی!  ــرد س ــب پیرم ــد: عج ــون گفتن ــو دلش ــه ت هم
ــام همــون  ــه ن ــاز هــم افتــاد ب ــاره قرعــه انداختنــد، ب دوب

ــوان ... ج
ــیم  ــت روی س ــودش رو انداخ ــگ خ ــدون درن ــوان ب ج

ــاردار. خ
تو دل همه غوغائی شد.

ــه رد شــدن  ــد ب ــراه شــروع کردن ــا اک ــان و ب ــا گری بچه ه
از روی بــدن جــوان ... همــه رفتنــد اال همــون پیرمــرد ... 

گفتنــد: چــرا نمیــای؟
ــرم  ــدن پســرم رو بب ــد ب ــد مــن بای ــه شــما بری گفــت: ن

ــادرش. ــرای م ب
ــرت  ــهامت و غی ــر ش ــره ... درود ب ــادرش منتظ ــه م آخ

ــان  آن
نمی دونــم االن بــرای رد شــدن و رســیدن بــه جیفــه دنیــا 

پاتــون رو روی خــون کــدام شــهید گذاشــتید؟! 
ــزه!  - ای مســئوالن! مواظــب باشــید ... خــون شــهدا لی

زمینتــون می زنــه! بیســیم چی

یاد شهید خرازی
بخیر...

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

وانـــــــی ســــــــــردبیـــــــــــر :                       صدیقــــــه ایـــــــر
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir ونیـــــکـــــــــی:          پســـــت الکتر
eskimia.ir                              :ــی ــت اینتــــرنتــــ سایــ

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

ـــمـــاره  217 ســـــال دوم                ݡسݒ

امام حسین علیه السالم:

؛ باِع الَحّقِ ال َیکُمُل الَعقُل إاّل ِباّتِ

عقل جز با پیروى از حق کامل نمی شود.

)أعالم الدین فی صفات المؤمنین، ص298(      

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

آفتابی

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

32  ْC

31   ْC

32   ْC

36   ْC

19  ْC

18  ْC

19   ْC

24   ْC

هــوش و حافظــه اگرچــه در موفقیــت کودکان نقــش دارد 
ــی  ــت، توانای ــری اســت. خالقی ــز دیگ ــت چی ــا خالقی ام
ــگاه باعــث  ــاوت در ن ــن تف ــدن اســت. همی ــاوت دی متف
 می شــود انســان بهتــر از پــس مشــکالت زندگــی برآیــد 

و زندگی شیرین تری را تجربه کند.
ــل  ــد اص ــه چن ــد ب ــالق بای ــی خ ــرورش فرزندان ــرای پ ب

ــرد: ــم توجــه ک مه
ــام  ــتباه انج ــه اش ــل کاری ک ــه دلی ــودک را ب ــد ک 1- نبای
داده ســرزنش کــرد. کودکــی کــه از اشــتباه کــردن 
ــد.  ــان می ده ــود نش ــری از خ ــت کمت ــد خالقی می ترس
ــه شــیوه  2- اجــازه بدهیــم کــودک بعضــی از کارهــا را ب
 خــودش انجــام دهــد. هیــچ چیــز ماننــد قوانیــن خشــک 
ــای  ــردن الگوه ــه ک ــن و دیکت ــر والدی ــت و پاگی و دس
ــرورش  ــع پ ــودکان، مان ــه ک ــده ب ــه ش ــراری و تجرب تک
ماســت  دارد کــه  اشــکالی  چــه  نیســت.  خالقیــت 
خــوردن بــا چنــگال را هــم امتحــان کنــد. چــاره ای 
را تحمــل  بایــد کمــی  بی نظمــی  و کثیفــی  نیســت 
کــرد. اگــر خیلــی نگــران خــراب شــدن بعضــی از 
وســایل منــزل هســتید، آن هــا را از جلــوی چشــم 
ــودک  ــه ک ــید همیش ــور نباش ــا مجب ــد ت ــودک برداری  ک
را از دســت زدن بــه آن هــا منــع کنیــد؛ زیــرا امــر و نهــی 
ــد  ــلب می کن ــودک س ــودن را از ک ــاس آزاد ب ــاد احس  زی

و خالقیت او را از بین می برد. 
ــردازی  ــت. از خیال پ ــت اس ــاس خالقی ــل، اس 3- تخی
کــودکان واهمــه نداشــته باشــید و آن را انــکار نکنیــد. بــا 
تخیــالت کــودک همــراه شــوید و اجــازه بدهیــد بــا خیــال 

راحــت، تخیالتــش را بــرای شــما بــه تصویــر بکشــد. 
4- نبایــد کارهــای خالقانــه و متفــاوت کــودک را بیش از 
حــد تشــویق کــرد. تشــویق زیــاد باعــث می شــود کــودک 
ــزه  ــد و انگی ــاس کن ــرفت احس ــه پیش ــودش را در قل خ

خــود را بــرای حرکــت از دســت بدهــد. 
ــه  ــد. ب ــت کنی ــود تقوی ــودک خ ــاوری را در ک 5- خودب
ــاس  ــد احس ــد. بگذاری ــر بدهی ــار نظ ــازه اظه ــودک اج ک
 کنــد نظــرش برای شــما مهــم اســت. در کارهــای خانه او 
را مشــارکت دهیــد. یادمــان باشــد تحقیر، ســرزنش، امر 
و نهــی زیــاد و نظــارت مســتقیم والدیــن بــر جزئی تریــن 
کارهــای فرزنــدان، اســتقالل و خودبــاوری فرزنــدان را از 

ــرد.  ــن می ب بی
ــس ــادی دارد؛ پ ــوالت زی ــودکان مجه ــرای ک ــا ب  6- دنی

از ســؤاالت پی درپــی آن هــا کالفــه نشــوید. پاســخ 
مناســب بــه کنجکاوی هــای کــودکان از آن هــا شــخصیتی 

ــی ــدی خدای ــید مه ــازد. س ــالق می س ــگر و خ پرسش

روزی، در مجلــس ختمــی، مــرد متیــن 
سرویس گوناگون

 رضا زارعی
 و موقــری کــه در کنــارم نشســته بــود 
ــه  ــته ب ــت، آهس ــم داش ــم در چش ــکی ه ــره اش و قط

من گفت: آیا آن مرحوم را از نزدیک می شناختید؟
ــه  ــوده و ب ــده ب ــِش دور بن ــان! خوی ــر قرب ــم: خی  گفت
ــال در روز ختــم مــن  ــا متقاب ــواده آمــده ام ت اصــرار خان

ــد. ــواده بیاین ــه اصــرار خان ــش، ب خویشــان خوی
  حرفــم را نشــنید؛ چــرا کــه می خواســت حرفــش 
را بزنــد. پــس گفــت: بلــه... خــدا رحمتــش کنــد! چــه 
خــوب آمــد و چــه خــوب رفــت. آزارش بــه یــک مورچه 
هــم نرســید. زخمــی  هــم بــه هیچ کــس نــزد. حــرف 
ــش  ــباب رنج ــت. اس ــس نگف ــه هیچ ک ــم ب ــدی ه تن
ــس از او  ــاورد. هیچ ک ــم نی ــس را فراه ــر هیچ ک خاط

هیــچ گلــه و شــکایتی نداشــت. 
دوســت و  دشــمن از او راضــی بودنــد و بــه او احتــرام 
می گذاشــتند… حقیقتــا چــه خــوب آمــد و چــه خــوب 

رفــت… .
 گفتــم: ایــن، بــه راســتی که بی شــرمانه زیســتن اســت 
و بی شــرمانه مــردن. بــا ایــن صفــات خالــی از صفــت 
ــد  ــمردید، نمی آم ــان برش ــرای ایش ــی ب ــه جنابعال  ک

و نمی رفت خیلی آسوده تر بود....
ــر، آزارش  ــال عم ــاد س ــول هفت ــه در ط ــر، آدمی ک آخ
بــه یــک واال مقــام دزد منحــرف، بــه آدم بــدکار هــرزه 
بــه یــک چاقوکــش باج بگیــر هــم نرســیده، چــه جــور 

جانــوری اســت؟ 

یــک  حتــی  ســال،  هفتــاد  طــول  در  آدمی کــه 
تــوی گــوش  و  نرنجانــده  خــود  از  را  شــکنجه گر 
ــگ  ــا چن ــزده اســت، ب ــروش ن ــن  خودف ــک خبرچی  ی
ــه   ــردار نرفت ــوار کالهب ــک رباخ ــگ ی ــه جن ــدان ب و دن
ــزده و تفــی  ــب ن ــِس گــردن یــک آدم فــروش متقل پ
بــزرگ بــه صــورت یــک سیاســتمدار خودباختــه 
وابســته بــه اجنبــی نینداختــه، بــا کــدام تعریــِف 
آدمیــت و انســانیت تطبیــق می کنــدو بــه چــه درد ایــن 

دنیــا می خــورد؟
ــان  ــود و نبودم ــه ب ــم ک ــا نیامده ای ــرم! م ــای محت آق
هیــچ تأثیــری بــر جامعــه، بــر تاریــخ، بــر زندگــی و بــر 

ــده نداشــته باشــد. آین
ــم  ــا دشــمنان آزادی، دشــمنی کنی ــه ب ــم ک ــا آمده ای  م
و برنجانیمشــان و همــدوش مــردان بــا ایمــان تفنــگ 
آدم هــای  هم پــای  و  بســازیم  ســنگر  و  برداریــم 
عاشــق بــرای اصالــت و صداقــت عشــق بجنگیــم. مــا 
آمده ایــم کــه بــا حضورمــان، جهــان را دگرگــون کنیــم.

نیامده ایــم تــا پــس از مرگمــان بگوینــد: از کــرم 
مظلوم تــر. گاو  از  و  بــود  بی آزارتــر  هــم  خاکــی 

 مــا بایــد وجودمــان  و نفــس کشــیدنمان، و راه رفتنمان 
و نــگاه کردنمــان و لبخنــد زدنمــان هــم ماننــد تیــغ بــه 

چشــم و گلــوی بــدکاران و ســتمگران بــرود…
مــا نیامده ایــم فقــط  بــرای آنکــه همچــون گوســفندی 
ــرگ و   ــان، گ ــس از مرگم ــه پ ــرده باشــیم ک ــی ک زندگ
چوپــان و ســگ گلــه، هــر ســه مــا را ســتایش کننــد…

 بی شرمانه زیستنپرورش خالقیت در کودکان

 یکی از تأثیرگذارترین متن هایی که تا به حال خواندم

جدول سودوکو - شماره 27پاسخ جدول شماره 24 کلمات متقاطع
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن
همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

نــوع متــداول ســودوکو یــک جدول ۹x۹ اســت کــه کل جدول 
هــم بــه ۹ جــدول کوچک تــر ۳x۳ تقســیم شده اســت. 

در ایــن جــدول چنــد عــدد بــه طــور پیــش فــرض قــرار داده 
شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را بــا رعایــت ســه قانــون زیــر 

یافــت:
- قانــون اول: در هــر ســطر جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون تکــرار 

قــرار گیــرد.
- قانــون دوم: در هــر ســتون جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون 

ــرد. تکــرار قــرار گی
- قانــون ســوم: در هــر ناحیــه ۳x۳ جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ 

بــدون تکــرار قــرار گیــرد.

امام فرمود: جای شما خایل بود!

ن دیدارشان با امام  خاطره شنید�ن ره�ب انقالب از اول�ی

پس از واقعه ترور در مراسم تنفیذ شهید رجا�ی

»دلم براى امام تنگ شده بود. ما، همراه با دک�ت 

« اینجا آمدیم و امام را زیارت  »فاضل« و دک�ت »میال�ن

ن روزى بود که من عصا دستم گرفتم.  کردیم. اول�ی

ن طور، متح�ی  آمدیم توى اتاق و امام نبودند. من هم�ی

ایستاده بودم که یک وقت امام وارد شدند و با خنده 

جلو آمدند. گفتند: »اتفاقا من االن به فکر تو بودم. با 

خودم گفتم همه اینجا جمع شده اند؛ جاى فال�ن خاىل 

است.« 

خیىل خوشحال شدم و دستشان را بوسیدم. بعد ارصار 

.« من نمى نشستم.  ن کردند: »اینجا، روى این صندىل بنش�ی

به نظرم آن قدر ارصار کردند تا من نشستم.« 1378/۰7/۰1

شهدا

دانستنی

حوادث

ما رأیُت اّل َجمیال
»مــن مــادران شــهدائی را زیــارت کــردم کــه بــه جــد 
ــا فرزنــد  ــا صــدق واقعــی می گفتنــد اگــر مــا ده ت و ب
هــم داشــتیم، حاضــر بودیــم در راه خــدا بدهیــم؛ 
ــات  ــی را مالق ــادران و پدران ــن م ــد. م دروغ نمی گفتن
ــه  ــد، ب ــه احســاس عــزت و افتخــار می کردن ــردم ک ک
خاطــر اینکــه فرزندانشــان در راه خــدا شــهید شــدند. 
البتــه حــق هــم بــا آن هاســت؛ عــزت و افتخــار اســت؛ 
ــری  )ســالم هللا  ــب کب ــا زین ــه  م ــه عم همان طــوری ک
علیهــا( فرمــود: »مــا رأیــت االّ جمیــال«؛ جــز زیبائــی 
ندیــدم. مــن خانواده هــای بســیاری را دیــدم کــه 
ــود؛  ــم ب ــا ه ــری  در آن ه ــب کب ــاس زین ــن احس همی
جمیــال«.  االّ  رأینــا  »مــا  می گفتنــد:  هــم  آن هــا 
این هاســت کــه بــه یــک ملــت اقتــدار می دهــد؛ 
ملــت  یــک  در  را  اعتمادبه نفــس  این هاســت کــه 
بــه وجــود مــی آورد؛ این هاســت کــه تهدیدهــای 
مســتانه   عربده هــای  دنیــا،  مــادی  قدرت هــای 
آن هــا  دل  دنیــا  مســتکبر  و  متجــاوز   دولت هــای 

را نمی لرزاند.« رهبر انقالب، 89/۷/28

هرگاه دلت پر شد...
ــی اش  ــی خال ــت و می خواه ــر اس ــی پ ــری وقت بط
شــود  خــم  چــه  هــر  می کنــی.  خمــش  کنــی، 

ــه  ــن گرفت ــه زمی ــال رو ب ــر کام ــود. اگ ــر می ش خالی ت
هــم  آدم  دل  می شــود.  خالــی  ســریع تر  شــود، 
همین طــور اســت؛ گاهــی وقت هــا پــر می شــود از 
غــم، از غصــه، از حرف هــا و طعنه هــای دیگــران. 
غــم  از  شــد  پــر  دلــت  هــرگاه  می گویــد   قــرآن 
و غصه هــا، خــم شــو و بــه خــاک بیفــت. ایــن 
پیامبــرش  بــرای  خداونــد  اســت کــه  نســخه ای 
ــم ــم و اطــالع داری ــا می دانی ــا قطع ــده اســت م  پیچی

ــد.  ــه خاطــر حرف هایــی کــه می زنن دلــت می گیــرد؛ ب
ــن  ــن. ای ــذار و خــدا را تســبیح ک ــه ســجده بگ ســر ب
ــوی  ــه ش ــوی، تخلی ــی ش ــو خال ــود ت ــب می ش موج

ســبک شــوی...  شــیخ رجبعلــی خیــاط

افزایش تمرکز و کنترل احساسات 
در کودکان با نواختن موسیقی

تحقیقــات نشــان می دهــد کودکانــی کــه ویولــون 
یــا پیانــو می نوازنــد، چیــزی بیشــتر از موســیقی 

می آموزنــد.
محققــان تیــم روان پزشــکی کــودک دانشــگاه ورمونــت 
ــر از  ــه 232 نف ــوط ب ــزی مرب ــکن مغ ــی اس ــا بررس ب
افــراد 6 تــا 18 ســاله، دریافتنــد کــه آمــوزش موســیقی 
ــود  ــه خ ــا توج ــد ت ــک کن ــا کم ــه بچه ه ــد ب  می توان
را کنتــرل کننــد  خــود  احساســات  و  متمرکــز   را 

و اضطراب خود را کاهش دهند.
پروفســور جیمــز هودزیــاک، اســتاد روان شناســی 
و سرپرســت مرکــز کــودکان، نوجوانــان و خانــواده 
ــش  ــن پژوه ــکاران وی از ای ــت و هم ــگاه ورمون دانش
شــده  انجــام  تحقیــق  بزرگ تریــن  عنــوان  بــه 
 درخصــوص ارتبــاط میــان نواختــن موســیقی و رشــد 

و تکامل مغز یاد می کند.
ــا  ــس ی ــت کورتک ــودک، ضخام ــد ک ــا رش ــان ب همزم
ــی های  ــد. در بررس ــر می کن ــز تغیی ــی مغ ــه بیرون الی
ــت  ــه دس ــات ب ــی اطالع ــا بررس ــان ب ــی، محقق قبل
ــه  ــد ک ــیده  بودن ــه رس ــن نتیج ــه ای ــده از MRI ب آم
ــژه ای از  ــه وی ــس در ناحی ــی کورتک ــا نازک ــت ی ضخام
ــرد  ــزان اســترس و اضطــراب ف ــا می ــد ب ــز می توان مغ
ــز  ــای خصومت آمی ــواس، رفتاره ــز ح ــکالت تمرک  مش

و توانایی کنترل مسائل در کودکان در ارتباط باشد.
 محققــان قصــد داشــتند دریابنــد کــه آیــا یــک 
موســیقی  نواختــن  همچــون  مثبــت  فعالیــت 
مغــز  کورتکــس  در  را  شــاخص ها  ایــن  می توانــد 

تغییــر دهــد یــا خیــر.
تمریــن موســیقی بــر روی نواحــی محرکــه مغــز 
ــرل  ــه کنت ــه ب ــی اســت ک ــه فعالیت ــر دارد؛ چــرا ک  تأثی
و هماهنگــی حــرکات نیازمنــد اســت. ایــن آموزش هــا 
حتــی بــر نواحــی ای از مغــز کــه رفتــار را تنظیــم 

می کننــد، نیــز تأثیــر دارد.

به سادگی به همراهتان اعتماد نکنید 
ایــن هشــدار عــالوه بــر اینکــه شــامل افــراد همراهمــان نیــز 
ــرای اســتفاده از تلفن هــای همــراه  می شــود، یــک هشــدار ب

تبلت ها و ... نیز محسوب می شود. 
رئیس پلیــس  مرتضــوی«،  مصطفــی  »ســید  ســرهنگ 
ــراه  ــن هم ــی های تلف ــه گوش ــان اینک ــا بی ــان ب ــای اصفه فت
ــه ای  ــه رایان ــرف، ب ــی ص ــک گوش ــته از ی ــال های گذش در س
ــل  ــک تبدی ــدازه ای کوچ ــی در ان ــراوان ارتباط ــات ف ــا امکان ب
ــه  ــب توج ــاز و جال ــای ممت ــن ویژگی ه ــت: ای ــده اند، گف ش
ــان  ــرای مجرم ــازه ب ــی ت ــه هدف ــراه ، آن را ب ــای هم تلفن ه
ــی  ــت نکات ــن رعای ــت؛ بنابرای ــرده اس ــل ک ــه کاران تبدی و تب
ــه  ــهروندان ب ــرای ش ــراه را ب ــن هم ــتفاده از تلف ــد اس می توان
تجربــه ای ســودمند و جــذاب بــدل کنــد. وی بــا بیــان اینکــه 
 تمــام نــکات امنیتــی کــه بــرای رایانه هــا ذکــر می شــود

تقریبــا بــرای تلفن هــای همــراه هــم کاربــرد دارد، اظهــار 
ــل  ــتم های عام ــراه از سیس ــای هم ــتر تلفن ه ــت: بیش داش
مخصــوص ابزاهــای همــراه اســتفاده می کننــد و تقریبــا 
ــد.  ــخیص می دهن ــه ای را تش ــای رایان ــتر فایل ه ــت بیش فرم
ــا  ــی ویروس ه ــن بعض ــزود: بنابرای ــی  اف ــام انتظام ــن مق  ای
و بدافزارهــا نیــز در تلفن هــای همــراه اثــر می کننــد؛ بــه 
همیــن دلیــل نبایــد بــه ســادگی بــه تلفن هــای همــراه 
اعتمــاد کــرد. رئیــس پلیــس فتــای اســتان اصفهــان اضافــه 
ــه ای  ــال فایل هــای رایان ــد در انتق ــل بای ــه همیــن دلی کــرد: ب
و اســتفاده از آنتی ویروس هــای مخصــوص موبایــل بــرای در 

ــت.  ــت داش ــا دق ــیب ها و تهدیده ــدن از آس ــان مان ام
ــه گوشــی های تلفــن همــراه  ــا اشــاره ب ســرهنگ مرتضــوی ب
ــوث و ...  ــای، بلوت ــر وای ف ــی نظی ــات ارتباط ــه امکان ــز ب مجه
گفــت: هنگامی کــه از ایــن امکانــات اســتفاده نمی شــود، 
ــادر  ــان ق ــه مجرم ــرا ک ــرد؛ چ ــال ک ــر فع ــا را غی ــد آن ه بای
هســتند تــا بــا هــک و نفوذ بــه گوشــی، اختیــار آن را در دســت 
 گرفتــه و ضمــن برقــراری تماس هــای تلفنــی، اطالعــات 
و محتــوای درون گوشــی را نیــز ســرقت کننــد. رئیــس پلیــس 
فتــای اســتان اصفهــان بــا تأکیــد بــر ضــرورت عــدم نگهــداری 
شــخصی  ویدئو هــای  و  عکس هــا  محرمانــه،   اطالعــات 
و خانوادگــی بــر روی گوشــی افــزود: هنــگام خرابــی گوشــی 
تلفــن همــراه، پــس از تخلیــه کامــل اطالعــات و محتواهــای 
ــرب  ــرکاران مج ــه تعمی ــر ب ــرای تعمی ــد ب ــود در آن، بای  موج

و قابل اعتماد مراجعه شود.
ــرقت  ــه س ــا ب ــدن ی ــم ش ــال گ ــه احتم ــان اینک ــا بی وی ب
رفتــن تلفن هــای همــراه، بیشــتر از ســایر ابزارهــای رایانــه ای 
اســت  خاطرنشــان کــرد: از ایــن رو ، اطالعــات و محتواهــای 
ــدی  ــیب های ج ــر و آس ــرض خط ــده در آن، در مع ذخیره ش

ــرار دارد. ــا ق ــه آن ه ناشــی از دسترســی ســارق ب
ــی  ــراه دارای قابلیت های ــای هم ــوی، تلفن ه ــه مرتض ــه گفت ب
هســتند کــه می تواننــد بــه عنــوان ابزارهــای جاسوســی 
اماکــن مهــم و حســاس  بنابرایــن در  اســتفاده شــوند؛ 
از  اســتفاده  عــدم  بــر  مبنــی  امنیتــی  توصیه هــای  بــه 
تلفن هــای همــراه بایــد توجــه شــود. رئیــس پلیــس فتــای 
ــه  ــن ب ــرد: همچنی ــان ک ــان خاطرنش ــان در پای ــتان اصفه اس
پیامک هایــی کــه بــه شــیوه های مختلــف مثــل اعــالم برنــده 
شــدن در مســابقات و قرعــه کشــی ها، امــور خیریــه و مــواردی 
ــی و ...  ــات کارت بانک ــر اطالع ــی نظی ــن دســت، اطالعات  از ای
را درخواســت می کننــد، نبایــد اعتمــاد کــرد و بــه آن هــا پاســخ 

داد.

 کشف 125 هزار نخ 
سیگار خارجی قاچاق در اصفهان 

رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان از کشــف تعــداد 125 هــزار نــخ 
ســیگار خارجــی قاچــاق در بازرســی از یــک خــودروی پــژو 405 
خبــر داد. ســرهنگ ســتار خســروی در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــگاه خبــری پلیــس اظهــار داشــت: در اجــرای برنامه هــا و  پای
تدابیــر اخیــر قــرارگاه مبــارزه بــا قاچــاق و در پــی وصــول خبری 
ــی  ــیگار خارج ــردن س ــد وارد ک ــردی قص ــه ف ــر اینک ــی ب مبن
ــه وســیله یــک خــودروی ســواری دارد، رســیدگی  قاچــاق را ب
ــرار  ــی ق ــس آگاه ــان پلی ــوع در دســتور کار کارآگاه ــه موض ب
ــا انجــام تحقیقــات در یــک  گرفــت. وی افــزود: کارآگاهــان ب
ــی  ــس از بازرس ــف و پ ــودرو را توقی ــه، خ ــات غافلگیران  عملی
تعــداد 125 هــزار نــخ ســیگار خارجــی قاچــاق را کشــف کردنــد. 
ــر  ــک نف ــن خصــوص ی ــه داد: در ای ســرهنگ خســروی ادام
ــل  ــیر مراح ــت س ــده جه ــکیل پرون ــس از تش ــتگیر و پ دس
قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل داده شــد. رئیــس پلیــس 
 آگاهــی اصفهــان در پایــان خاطرنشــان کــرد: ســیگار خارجــی 
عامــل  مصرف کننــده،  بــرای  دخانــی  کاالهــای  ســایر  و 
بســیاری از بیماری هــا هســتند کــه ایــن نــوع کاالهــای 
ــی  ــر زمین ــد در کارگاه هــای زی ــل تولی ــه دلی ــی ب قاچــاق دخان
عمدتــا غیربهداشــتی هســتند و آســیب های بــه مراتــب 
دارنــد. پــی  در  آن  بــرای مصرف کننــده  را  خطرناک تــری 

 تصادف در محور مبارکه –شهرضا 
7 کشته بر جای گذاشت 

معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامی  اســتان از برخــورد یک 
 دســتگاه ســواری پــژو 405 بــا کامیــون کشــنده دانــگ فنــگ 

و جان باختن راننده و سرنشیان پژو خبر داد. 
ســرهنگ جهانگیــر کریمــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه 
خبــری پلیــس گفــت: مأمــوران پلیــس راه »اصفهان-شــیراز« 
ــژو 405  ــک دســتگاه ســواری پ ــروز از تصــادف ی ــداد ام بام
ــه محــل  ــا خبــر و بالفاصلــه ب در محــور »مبارکه-شــهرضا« ب
اعــزام شــدند. وی ادامــه داد: در ایــن حادثــه، ســواری پــژو بــا 
کامیــون کشــنده دانــگ فنــگ بــه صــورت رخ بــه رخ برخــورد 
کــرده بــود کــه متأســفانه راننــده پــژو و 6 نفــر از سرنشــینان 
ــت:  ــان داش ــی  بی ــام انتظام ــن مق ــد. ای ــان باختن در دم ج
ــی  ــه رانندگ ــن حادث ــوع ای ــت وق ــس راه عل ــان پلی  کارشناس

را تجاوز به چپ پژو 405 اعالم کرده اند . 
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی  اســتان اصفهــان در 
پایــان ضمــن اشــاره بــه اینکــه در میــان کشته شــدگان ایــن 
ــد ــز بودن ــاله نی ــار س ــاله و چه ــک س ــودک ی ــادف دو ک  تص

ــی  ــون امانت ــما همچ ــودکان ش ــدار داد: ک ــدگان هش ــه رانن ب
ــتگی  ــگام خس ــت هن ــه الزم اس ــتند ک ــما هس ــت ش  در دس

و خواب آلودگی از رانندگی پرهیز کنید.


