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بــا توجــه بــه رخــداد بــزرگ فرهنگــی برگــزاری کنگــره نکوداشــت آیــت هللا مظاهــری کــه قــرار 
ــگار  ــود، خبرن ــی ش ــان اجرای ــدت در اصفه ــه وح ــا هفت ــان ب ــاه همزم ــروز ۲۵ آذرم ــت ام اس
ــام  ــری و ام ــرگان رهب ــس خب ــده مجل ــا نماین ــوص  ب ــن خص ــن در ای ــای وط ــه کیمی روزنام

ــرد. ــو ک ــوار گفت وگ ــم بزرگ ــن عال ــش ای ــاره نق ــان درب ــت اصفه ــه موق جمع
ــدوی  ــن مه ــید ابوالحس ــت هللا س  آی
در ایــن خصــوص بــه ایــن نکتــه 
اشــاره داشــت کــه آرامــش امــروز 
اصفهــان از بــرکات حضــور آیــت هللا 
العظمــی مظاهــری و از خودگذشــتگی 
ــر ایشــان اســت. ایشــان حتــی  و صب
ــه  ــد مرحل ــره در چن ــزاری کنگ ــا برگ ب
ــت  ــد و وقتــی صحب مخالفــت می کنن
از احیــای آثــار بــه میــان می آیــد، بــه 
ــوم  ــه عم ــت آن ب ــه منفع ــل آنک دلی
مــردم می رســد، می پذیرنــد. وی تاکیــد 
کــرد: نقــش آیــت هللا مظاهــری در اصفهــان بســیارپررنگ اســت؛ بــه گونــه ای کــه ایــن نقــش 
تاثیــر عظیمــی بــر کل کشــور داشــته و الزم اســت کــه مراکــز فرهنگــی اصفهــان و جای جــای 

ــوند. ــنا ش ــدر آش ــع عالیق ــن مرج ــار ای ــا آث ــران ب ای
ــم بزرگــوار آشــنا نیســتند  ــار ایــن عال ــا آث ــاد ب ــان مــا زی آیــت هللا مهــدوی تصریــح کــرد: جوان
ــه  ــه ام ک ــت هللا مظاهــری گفت ــده نکوداشــت آی ــه ســتاد برگزارکنن ــز ب ــرا نی ــا و اخی ــن باره و م
کتاب هــای ایشــان در حــوزه اخــالق بســیار کاربــردی اســت و بایــد کتاب هــای اخالقــی 
ــرای نســل جــوان و خانواده هــا کــه بســیار مفیــد و موثــر  و اجتماعــی ایــن عالــم بزرگــوار را ب

اســت، تبییــن کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه لــزوم آشــنایی مــردم، به ویــژه نســل جــوان بــا آثــار آیــت هللا العظمــی 
مظاهــری مهــم اســت، ادامــه داد: آیــت هللا العظمــی مظاهــری بــا ورودشــان بــه اســتان اصفهان 
نه تنهــا بــرای اســتان، بلکــه می تــوان گفــت بــرای تمــام ایــران تاثیــر بزرگــی ایجــاد کردنــد؛ زیــرا 

اصفهــان منشــأ بســیاری از تحــوالت گوناگــون کشــور بــوده و خواهــد بــود.
نماینــده مجلــس خبــرگان افــزود: بــا آمــدن آیــت هللا العظمــی مظاهــری شــرایط حــوزه علمیــه 

اصفهــان تغییــر کــرده و ایشــان حــوزه علمیــه را متحــول کردنــد.
اســتاد حــوزه عملیــه اصفهــان دربــاره ســیره علمــی و اخالقــی آیــت هللا العظمــی مظاهــری اظهار 
ــات  ــد، در نظری ــات علمــی و فقهــی مرجعیــت دارن ــر اینکــه در نظری داشــت: ایشــان عــالوه ب
ــم  ــان در ق ــالق ایش ــی درس اخ ــه کرس ــس از آنک ــال ها پ ــتند. س ــزد هس ــز زبان ــی نی اخالق
تعطیــل شــد، خــأل نبودشــان احســاس شــد. ایشــان الگــوی اخالقــی حــوزه بــوده و دارای اطالع 
ــت.  ــی اس ــان مثال زدن ــت(ع) در ایش ــل بی ــه اه ــق ب ــتند. عش ــاده ای هس ــرت فوق الع و بصی
کمتــر دیــده شــده مراجــع روضه خوانــی کننــد؛ امــا ایشــان در بیشــتر ســخنرانی های خــود ذکــر 

ــد. ــام حســین(ع) می گوین ــت ام مصیب
آیــت هللا مهــدوی بــه وضعیــت حــوزه علمیــه قبــل از حضــور آیــت هللا االعظمــی مظاهــری اشــاره 
ــش از حضــور  ــم، پی ــان مشــاهده می کنی ــه اصفه ــوزه علمی ــه در ح ــت: آرامشــی ک ــرد و گف ک
آیــت هللا مظاهــری وجــود نداشــت. قبــل از آیــت هللا العظمــی مظاهــری شــخصیت هایی چــون 
حضــرات آیــات خراســانی، صافــی، صادقــی و صافــی، زعامــت حــوزه را بــر عهــده داشــتند؛ امــا 
پــس از فــوت آیــت هللا صافــی، خــأل اســتاد در حــوزه احســاس شــد کــه خوشــبختانه بــا ورود 

آیــت هللا مظاهــری ایــن خــأل برطــرف گردیــد.   
ــه ایشــان حضــور  ــان و اینک ــه اصفه ــت هللا العظمــی مظاهــری ب ــوت آی ــاره شــیوه دع وی درب
خــود در ایــن شــهر را منــوط بــه نظــر رهبــری عنــوان کردنــد، گفــت: آیــت هللا العظمــی مظاهــری 
بــه رهبــر انقــالب گفتنــد کــه اگــر شــما امــر کنیــد، مــن مــی روم. ایــن نشــان از درجــه بــاالی 
والیتمــداری ایشــان دارد. روز حضــور ایشــان در اصفهــان افــرادی که اهــل اخالق بودند، اســتقبال 
خوبــی کردنــد و کســانی کــه اهــل اخــالق نبودنــد، اســتقبال نکردنــد. آیــت هللا ناصــری وقتــی کــه 
دعوت نامــه ایشــان را دیدنــد گفتنــد کــه مــن کالس خــود را تعطیــل می کنــم و آن را بــه حســاب 
امــام زمان(عــج) می گــذارم. وی بــه جایــگاه اخــالق در حــوزه هــم اشــاره کــرد و گفــت: قبــل 
از آمــدن آیــت هللا العظمــی مظاهــری فضــای سیاســی عجیبــی بــر اصفهــان حکمفرمــا 
ــن خــط  ــوی ای ــه شــدت جل ــام(ره) ب ــه ام ــود ک ــان منشــأ خــط ســه ب ــود. اصفه ب

ایســتاده بودنــد. تــا چنــدی پــس از انتخــاب رهبــری نیــز ایــن خــط در اصفهــان قــدرت داشــت؛
امــا پــس از حضــور آیــت هللا مظاهــری و از خودگذشــتگی و صبــر ایشــان آرامــش بــه اصفهــان 
بازگشــت و ایــن فضــای آرامــش امــروز اصفهــان، نشــان از تــالش بی وقفه ایشــان در انجــام امور 

است.

 ۵۰ کتاب فقهی و غیرفقهی
مدیــر حــوزه علمیــه صاحــب الزمان(عــج) اصفهــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه آیــت هللا مظاهــری 
جامعیــت در زمینه هــای مختلــف را از اســتادان خــود آموخته انــد، گفــت: دلیــل ایــن موضــوع 
ــم  ــه ه ــوار هســتند ک ــب دو شــخصیت بزرگ ــه ایشــان تربیت شــده مکت ــن باشــد ک شــاید ای
ــی  ــد؛ یک ــراف بودن ــر جامع االط ــارت بهت ــه عب ــد و ب ــره برده ان ــا به ــًال از آن ه ــم عم ــًا و ه علم
مرحــوم آیــت هللا طباطبایــی اســت و دیگــری حضــرت امــام خمینــی رضــوان هللا علیــه اســت. 
تــا آنجــا کــه هنــوز از حضــرت امــام نقــل قــول می کننــد. حجت االســالم و المســلمین 
زمینه هایــی  در  ابعــاد مختلــف  دارای  آیــت هللا مظاهــری  داد:  ادامــه  بهرامــی  غالمرضــا 
ــر ۵۰  ــغ ب ــان بال ــتند. ایش ــفه، کالم و... هس ــیر، فلس ــالق، تفس ــول، اخ ــه، اص ــون فق همچ
ــد کــه بعضــی از آن هــا در چندیــن جلــد اســت  ــا موضوعــات فقهــی و غیرفقهــی دارن کتــاب ب
و بیــش از ۷۰۰ صفحــه دارد؛ بــه طــور کلــی آیــت هللا مظاهــری در همــه زمینه هــا حــرف بــرای 

گفتــن دارنــد. 
وی تاکیــد کــرد: وظیفــه داریــم ایــن افــراد را معرفــی کنیــم و بــه نوعــی ایــن کنگــره بهانــه ای 

بــرای معرفــی آثــار ارزشــمند ایــن عالــم برجســته اســت.

دیــدار اعضــای ســتاد کنگــره نکوداشــت آیــت هللا العظمــی مظاهری 
با مراجع عظام تقلید در قم 

ــدت در  ــه وح ــری در هفت ــی مظاه ــت هللا العظم ــت آی ــره نکوداش ــزاری کنگ ــا برگ ــان ب همزم
ــه  ــم از جمل ــد در ق ــن از مراجــع عظــام تقلی ــد ت ــا چن ــن کنگــره ب ــان، اعضــای ســتاد ای اصفه
آیــات عظــام مــکارم شــیرازی، موســوی اردبیلــی، علــوی گرگانــی و نماینــده آیــت هللا سیســتانی 

ــد.  دیــدار کردن

تجلیل از آثار و فعالیت های آیت هللا مظاهری، ارزنده است
ــره  ــتاد کنگ ــای س ــا اعض ــدار ب ــی در دی ــوی اردبیل ــم موس ــید عبدالکری ــی س ــت هللا العظم آی
نکوداشــت آیــت هللا العظمــی مظاهــری گفــت: از آن لحظــه ای کــه مــن متوجــه شــدم قرار اســت 
کنگــره ای بــرای تجلیــل و نکوداشــت از آیــت هللا العظمــی مظاهــری برگزار شــود، بســیار خرســند 

و خوشــحال شــدم.

 

در  ایشــان  بــا  مــن  افــزود:  وی 
ــودم  ــم درس ب ــش هـ ــال های پیـ سـ
و ایــن مســئله بــه خوبــی در شـــناخت 
ــه مــن کمــک کــرد؛ ایشــان  ایشــان ب
دارنــد؛  فوق العــاده ای  شــخصیت 
در مباحــث اخالقــی زبانــزد بــوده و 
صاحب ســبک  فقهــی  مباحــث  در 
از  دارد  جــا  رو  همیــن  از  هســتند؛ 
ــار  ــود و آث ــل ش ــان تجلی ــام ایش مق
العظمــی  آیــت هللا  فعالیت هــای  و 
مظاهــری در معــرض اســتفاده مــردم 

ــرد. ــرار گی ق
 وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نشــر آثــار آیــت هللا العظمــی مظاهــری بــه عنــوان یــک الگــوی اخالقــی 
ــه  ــادی ب ــرکات زی ــری ب ــی مظاه ــت هللا العظم ــور آی ــت: حض ــت، گف ــه اس ــده جامع یاری دهن

اصفهــان رســانده و در احیــای حــوزه اصفهــان موثــر بــوده اســت. 
ــل از ایشــان کار ارزشــمند  ــد و تجلی ــداری دارن ــزرگ و اخالقم ــت: ایشــان شــخصیت ب وی گف
ــد لطــف  ــه خوبــی در جامعــه ترویــج شــود. خداون ــار ایشــان ب و مفیــدی اســت؛ امیــدوارم آث
خاصــی بــه آیــت هللا العظمــی مظاهــری داشــته و همیــن مســئله ســبب شــده فعالیت هــای 
مثبتــی در جهــت احیــای حــوزه علمیــه اصفهــان داشــته باشــند. آیــت هللا العظمــی موســوی 
ــر  ــگ و هن ــه در فرهن ــت ک ــوب اس ــان های خ ــهر انس ــان ش ــت: اصفه ــان داش ــی بی اردبیل
ــردم  ــه م ــد و اینک ــی انجــام دادن ــش و صاحب ســبک  هســتند و فعالیت هــای مطلوب بزرگ من
ــد  ــی می دانن ــن همایش های ــزاری چنی ــا برگ ــری را ب ــی مظاه ــت هللا العظم ــدر آی ــان ق اصفه
ــه انتشــار عقایدشــان کمــک  ــا ترویــج آثــار ایشــان ب مســئله مهمــی اســت و بایــد در آینــده ب

کننــد.

حضور آیت هللا مظاهری باعث تقویت حوزه علمیه اصفهان شد
ــا اعضــای ســتاد کنگــره نکوداشــت  ــدار ب ــز در دی آیــت هللا العظمــی ناصــر مــکارم شــیرازی نی
آیــت هللا العظمــی مظاهــری گفــت: خوشــبختانه حرکــت مثبتــی در راســتای تجلیــل از بــزرگان 
دیــن و شــخصیت های ارزنــده ای مثــل آیــت هللا العظمــی مظاهــری در اصفهــان صــورت گرفتــه 

اســت.
وی افــزود: اصفهــان دارای علمــا و بــزرگان دینــی بســیاری بــوده کــه پیشــینه علمــی ارزنــده ای 

عنــوان  بــه  بایــد  و  دارنــد 
الگــو بــه جامعــه معرفــی 

شــوند؛ حضــور آیــت هللا العظمــی 
ــت  ــبب تقوی ــان س ــری در اصفه مظاه
حــوزه علمیــه ایــن شــهر شــده اســت.

وی گفــت: تجلیــل از بــزرگان دیــن 
ــن اســت  ــده اول ای ــدی دارد و فای فوای
ــی از  ــه نوع ــا ب ــل از آ ن ه ــا تجلی ــه ب ک
تــالش و زحمــات آن هــا تشــکر کردیــم. 
مــردم  اســت کــه  ایــن  دوم  تاثیــر 
ــب  ــه راغ ــای علمی ــمت حوزه ه ــه س ب
ــوب حاصــل  ــت مطل ــا کیفی ــه ب ــزرگان ک ــن ب ــک از ای ــر ی ــار ه ــای آث ــد و نشــر و احی می گردن

می شــود ســبب ارتقــای جایــگاه آن هــا در بیــن اقشــار مختلــف جامعــه می شــود.
مرجــع عالیقــدر جهــان تشــیع تصریــح کــرد: توجــه بــه عالمــان دینــی در روزگاری کــه 
هجمه هــای مختلــف در فضــای مجــازی جامعــه جــوان مــا را مــورد هــدف قــرار داده اســت 
ــه های  ــود و نقش ــی ش ــا معرف ــه آن ه ــبی ب ــای مناس ــی الگوه ــه نوع ــه ب ــود ک ــبب می ش س

دشــمن را از بیــن می بــرد.
وی گفــت: جامعــه اصفهــان همــواره از لحــاظ مباحــث مختلــف فرهنگی دینــی و مذهبــی زبانزد 
ــوی  ــه حضــور ســرمایه های معن ــا اشــاره ب ــت هللا العظمــی مــکارم شــیرازی ب ــوده اســت. آی ب
بســیار همچــون عالمــه مجلســی (رحمــت هللا علیــه) در اصفهــان  افــزود: ســرزمین اصفهــان 
ــه  ــبت ب ــد نس ــی آن بای ــئوالن فرهنگ ــران و مس ــه مدی ــیاری دارد ک ــوی بس ــرمایه های معن س
ــب  ــوت قل ــزرگان ســبب ق ــی از ب ــد؛ قدردان ــالش کنن ــن شــخصیت ها ت ــا ای ــردم ب آشــنایی م

ــود. ــتر می ش ــده بیش ــای ارزن ــیر و فعالیت ه ــه مس ــرای ادام ــا ب آن ه

 احیای حوزه علمیه اصفهان توسط آیت هللا مظاهری  
آیــت هللا العظمــی ســید محمدعلــی 
ــزاری   ــا برگ ــه ب ــی در رابط ــوی گرگان عل
کنگــره نکوداشــت آیــت هللا العظمــی 
ــای  ــا دارد چهره ه ــت: ج ــری گف مظاه
ارزشــمندی همچــون آیــت هللا العظمــی 
مظاهــری را بــه صــورت ویــژه بــه دلیــل 
اخــالق خاصــی  و  سلســله فضائــل 
کــه دارنــد، بــه عنــوان الگــو بــه مــردم 

ــرد. ــی ک معرف
وی افــزود: آیــت هللا العظمــی مظاهــری 
دارنــد  خصوصیــات منحصربه فــردی 
و دارای کمــاالت بســیاری هســتند و شــخصیت ایشــان در احیــای حــوزه علمیــه اصفهــان تاثیــر 
ــد. ــل کن ــه یــک فضــای مناســب و موفــق تبدی ــن حــوزه را ب بســیاری گذاشــته و توانســته ای

ــی  ــه راهنمای ــه ب ــن ک ــزرگان دی ــا و ب ــل از علم ــگزاری و تجلی ــه سپاس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
مــردم می پردازنــد، مســئله ارزنــده ای اســت کــه می توانــد بــر شــرایط جامعــه تاثیرگــذار باشــد

تصریــح کــرد: علمــا و بــزرگان دیــن حیــات جاودانــه دارنــد و در ایــن راســتا مــا بایــد تــالش 
کنیــم ســهم خودمــان از انتشــار و توزیــع آثــار و بــرکات دینــی را بــه مــردم ارائــه دهیــم.

 آیت هللا مظاهری از سرمایه های تشیع است
ــران  ــده آیــت هللا سیســتانی در ای حجت االســالم و المســلمین ســید جــواد شهرســتانی، نماین
هــم دربــاره برگــزاری کنگــره نکوداشــت آیــت هللا العظمــی مظاهــری گفــت: نکوداشــت افــرادی 
ــه  ــد در ادام ــه می توان ــوده ک ــده ای ب ــت ارزن ــد، فعالی ــار کردن ــب ایث ــن و مذه ــرای دی ــه ب ک

ــد. ــر باش ــا موث ــای آن ه فعالیت ه
نماینــده آیــت هللا سیســتانی در ایــران پشــتکار را مهم تریــن اصــل بــرای برگــزاری کنگــره آیــت هللا 
ــه ای برگــزار شــود کــه در خــور  ــه گون ــوان و تاکیــد کــرد: ایــن کنگــره ب العظمــی مظاهــری عن
شــأن مقــام علمــی و اخالقــی حضــرت آیــت هللا العظمــی مظاهــری باشــد. وی افــزود: آیــت هللا 
العظمــی مظاهــری در مباحــث مختلــف از جملــه اخــالق و درس خــارج در کشــور زبانــزد بــوده 

ــل  ــرادی مث ــد اف ــد و بای ــه حســاب می آی ــوان یکــی از ســرمایه های تشــیع ب ــه عن و ب
ایشــان را بیشــتر شــناخت و در الگوگیــری نســل جــوان معرفــی کــرد.

همزمان با برگزاری کنگره نکوداشت آیت هللا العظمی مظاهری در مصاحبه با کیمیای وطن عنوان شد:
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یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــامی گف ــداری اس ــی بی ــع جهان ــر کل مجم دبی
انتخابــات اخیــر آمریــکا، متحــدان وی در منطقــه بــه انگلســتان روی 
ــد. ــس برنمی آی ــده انگلی ــدن از عه ــا کاری جــز رجزخوان ــد؛ ام آورده ان

علی اکبــر والیتــی، دبیــر کل مجمــع جهانــی بیــداری اســامی صبــح 
دیــروز در نشســت خبــری در آســتانه دهمیــن نشســت شــورای عالــی 
مجمــع جهانــی بیــداری اســامی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه تحــوالت 
 ســریع منطقــه از فرصــت گردهمایــی تعــدادی از علمــای ســنی 
ــن  ــا دهمی ــم ت ــه وحــدت اســتفاده کردی ــه  مناســبت هفت و شــیعه ب
اجــاس بیــداری اســامی تشــکیل شــود. وی افــزود: در ایــن اجاس 
110 نفــر از علمــای شــیعه و ســنی دعــوت شــدند؛ موضوعاتــی کــه در 

ایــن اجــاس مطــرح می شــود بــه  شــرح زیــر اســت:
1 ـ سیره پیامبر اعظم)ص(، الگوی کامل بیداری اسامی

2 ـ آسیب شناسی بیداری اسامی و آینده آن
3 ـ جریان شناسی تفکر انحرافی تکفیری

4 ـ فلسطین، مسئله اول جهان اسام
ــاره  ــور درب ــه رئیس جمه ــاره نام ــر برجــام درب ــت نظــارت ب عضــو هیئ
مقابلــه بــا تمدیــد تحریم هــای آمریــکا گفــت: جمهــوری اســامی بــر 
اســاس قواعــد بین المللــی در مذاکــرات شــرکت کــرد و ادامــه کار نیــز 
بــر اســاس هنجارهــای بین المللــی بایــد پیــش بــرود. قــرار کلــی بــر 
ایــن بــود کــه جمهــوری اســامی فعالیت هــای هســته ای را محــدود 

ــا  ــت تحریم ه ــش آمریکاس ــه در رأس ــم ک ــل ه ــرف مقاب ــد و ط  کن
ــاره افزایــش تحریم هــا  را بــردارد و تصریــح شــده بــود هــر کاری درب

صــورت دهنــد، نقــض برجــام اســت.
دبیــر کل مجمــع جهانــی بیــداری اســامی افــزود: آمریکایی هــا 
برجــام را نقــض کردنــد. آن هــا عــادت کرده انــد تصمیمــات مســتبدانه 
ــد و مــاک مســئولیت کارهایشــان قضــاوت خودشــان اســت. بگیرن
ــای  ــار تحریم ه ــر ب ــامی زی ــوری اس ــه جمه ــان اینک ــا بی ــی ب والیت
آن هــا نمــی رود، گفــت: بــر ایــن اســاس اقداماتــی صــورت گرفتــه کــه 
بخشــی از آن را رئیس جمهــور علنــی کردنــد و همچنیــن برنامه هایــی 

هســت کــه مصلحــت نیســت دشــمنان از آن آگاه شــوند.
ــر  ــارات اخی ــاره اظه ــامی درب ــداری اس ــی بی ــع جهان ــر کل مجم دبی
نخســت وزیر انگلســتان علیــه ایــران گفــت: انگلیس هــا قــدرت 
ســابق را ندارنــد و خــواب آن هــا بــرای بازگشــت بــه قــرن 19 تعبیــر 
ــا موجــب دلخوشــی کســانی می شــود  ــن تهدیدهــا تنه نمی شــود؛ ای

ــته اند. ــرب دل بس ــه غ ــه ب ک
ــوری  ــات ریاســت جمه ــه انتخاب ــه نتیج ــه ب ــا توج ــزود: ب ــی اف والیت
آمریــکا، متحــدان منطقــه ای آن بــه انگلیــس روی آوردنــد؛ چــرا کــه 
ــه »اگــر قــرار باشــد امنیــت ســعودی ها را تأمیــن کنیــم  ترامــپ گفت
بایــد هزینــه تاش هــای نظامــی مــا را بدهنــد«؛ امــا کاری جــز 

برنمی آیــد. انگلیســی ها  از  رجزخوانــدن 

ــه  ــه اعامی ــت ک ــه گف ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
ــران درخصــوص طراحــی و ســاخت پیشــران های  ای
هســته ای دریایــی، نقــض برنامــه جامــع اقــدام 

مشــترک محســوب نمی شــود.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، جــان کربــی، ســخنگوی 
وزارت امــور خارجــه آمریــکا در نشســت خبــری 
روز سه شــنبه خــود بــه دســتور حســن روحانــی 
 رئیس جمهــور کشــورمان بــه وزیــر امــور خارجــه 
از آن هــا  اتمــی کــه  انــرژی  رئیــس ســازمان  و 
خواســته اســت بــرای پاســخ بــه نقــض توافــق 
هســته ای از ســوی آمریــکا دســت بــه اقــدام بزننــد 

واکنــش نشــان داد.
ــور  ــی وزارت ام ــگاه اینترنت ــزارش پای ــاس گ ــر اس ب
ــه  ــه ب ــن اعامی ــت: ای ــی گف ــکا، کرب ــه آمری خارج
خــودی خــود نقــض توافــق نیســت. مــن فکــر 
ــن تصمیــم  ــاره ای ــادی درب ــز زی ــم کــه مــا چی می کن
نمی دانیــم و ایــن تصمیــم تنهــا اتخــاذ شــده اســت 
و هنــوز اطاعاتــی دربــاره آن و اینکــه معنــی آن 

ــم. ــت، نداری چیس
ــه  ــا ب ــن اســت کــه م ــه دیگــر ای وی ادامــه داد: نکت
اختیــارات و توانایی هــای آژانــس بین المللــی انــرژی 
اتمــی بــرای ادامــه نظــارت و راســتی آزمایی پایبنــدی 
ــه برنامــه جامــع اقــدام مشــترک )برجــام(  ایــران ب

واقــف هســتیم.
ــم بازرسی هاســت  ــن بازرســی ها ســخت ترین رژی  ای
کــه تاکنــون در یــک توافــق تعییــن شــده و آژانــس 
ــام  ــتی انج ــه درس ــی ها را ب ــن بازرس ــت ای ــادر اس ق

دهــد. 
بنابرایــن مــا بایــد صبــر کنیــم تــا ببینیــم ایــن تصمیم 
)ایــران( بــه چــه معنــی اســت. مــا جزئیاتــی دربــاره 
آن نداریــم و نمی توانیــم قضــاوت دقیقــی دربــاره آن 

داشــته باشــیم. ایســنا

ــر  ــه تذک ــخ ب ــامی در پاس ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــد در کشــور  ــران در مجلــس گفــت: نبای ــده مــردم ته نماین
ــرا  ــال چ ــر داد؛ ح ــا را تغیی ــت زد و ذهنیت ه ــرف نادرس ح
را خــراب  عمومــی  افــکار  و  برخــی  خــاف می گوینــد 

 . می کننــد
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بهــروز نعمتــی در جلســه علنــی 
ــا  ــری ب ــامی در تذک ــورای اس ــس ش ــنبه مجل روز چهارش
ــت:  ــس گف ــی مجل ــه داخل ــاده 79 آئین نام ــه م ــتناد ب اس
یکــی از نماینــدگان طــی روزهــای اخیــر اظهاراتــی را در 
ــر اســاس  ــه ب ــدگان مطــرح کــرد ک ــوق نماین ــا حق رابطــه ب
ــت  ــوق دریاف ــون حق ــا 21 میلی ــن 17 ت ــدگان بی آن نماین
ــوع  ــن موض ــه اوال ای ــم ک ــد بگوی ــن رو بای ــد؛ از ای می کنن
ــون و 400  ــدگان بیشــتر از 5 میلی ــک دروغ اســت و نماین ی
ــر  ــرف دیگ ــد. از ط ــت نمی کنن ــوق دریاف ــان حق ــزار توم ه
فــردی کــه ایــن موضــوع را مطــرح کــرده از دانشــگاه حقــوق 
دریافــت می کنــد و بــه مراتــب حقــوق دانشــگاه بــه عنــوان 
ــدگان بیشــتر اســت. ــوق نماین ــت علمــی از حق عضــو هیئ

ــت  ــی را باب ــه پول ــس و هیئت رئیس ــه مجل ــزود: البت وی اف
اجــاره دفتــر، نیروهــای همــراه و کارمنــدان دفاتــر و هزینه های 

ــد. ــدگان پرداخــت می کنن ــه نماین ــن ب ــرق و تلف آب، ب
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی از 
الریجانــی خواســت کــه از ایــن پــس هیــچ پولــی را بابــت 
ــد  ــت نکنن ــدگان پرداخ ــه نماین ــات ب ــن موضوع ــر و ای  دفات

ــان  ــزار توم ــون و 400 ه ــقف 5 میلی ــان س ــا هم ــا ت و تنه
ــد. ــدگان بدهن ــه نماین ــوق ب حق

ــر  ــرای ه ــای آن ب ــه ج ــی ب ــزود: ول ــه اف ــی در ادام نعمت
نماینــده، دفتــری گرفتــه و امکانــات مربوطــه فراهــم شــود 

ــاک شــود. ــن مســائل پ ــس از ای ــا مجل ت
رئیــس مجلــس شــورای اســامی نیــز در پاســخ بــه تذکــر 
نعمتــی گفــت: هیئت رئیســه مجلــس طبــق آئین نامــه 
ــق  ــدگان در مناط ــرای نماین ــه ب ــت ک ــف اس ــی موظ داخل
حــوزه انتخابی شــان دفتــر ایجــاد کنــد؛ حــال ایــن مســئله 
بــا خشکســالی مالــی در کشــور همزمــان شــد؛، وگرنــه بــر 
اســاس قانــون مــا می بایــد بــرای هــر نماینــده در هــر شــهر 
یــک ســاختمان می ســاختیم و آن را بــه امکانــات رســانه ای 
و دفتــری تجهیــز می کردیــم کــه ایــن مســئله هزینــه 

ــه همــراه داشــت. ــرای کشــور ب زیــادی را ب
الریجانــی ادامــه داد: حــال بــا توجــه بــه نبــود منابــع 
اعتبــاری هــر نماینــده در هــر شــهر یــک ســاختمان را اجــاره 
کــرده اســت و مــا آن اجــاره را می دهیــم و ایــن جــزو 

ــت. ــدگان نیس ــوق نماین حق
ــت زد  ــرف نادرس ــور ح ــد در کش ــن نبای ــزود:  بنابرای  وی اف
حقــوق  میــزان  رو  ایــن  از  داد؛  تغییــر  را  ذهنیت هــا  و 
ــت. حــال  ــی گف ــای نعمت ــه آق ــان اســت ک ــدگان هم نماین
ــراب  ــی را خ ــکار عموم ــد و اف ــاف می گوین ــی  خ ــرا برخ چ

ایرنــا می کننــد؟ 

ــه  ــه »هفت ــان اینک ــا بی ــان ب ــورای نگهب ــر ش دبی
وحــدت« ســنت بســیار مبارکــی بــود کــه در 
نظــام اســامی بنــا شــد، گفــت: شــیعه و ســنی 
در کشــور بــه لطــف امــام)ره( و رهبــری مشــکلی 

ــد. ندارن
ــط  ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
عمومــی شــورای نگهبــان، آیــت هللا جنتــی، دبیــر 
ــروز )چهارشــنبه، 24  ــح دی ــان، صب شــورای نگهب
ــورای  ــای ش ــی اعض ــه هفتگ ــاز جلس آذر( در آغ

نگهبــان ضمــن تبریــک میــاد بــا ســعادت 
پیامبــر بــزرگ اســام)ص( و حضــرت امــام 
صــادق)ع( گفــت: »هفتــه وحــدت« ســنت 
بســیار مبارکــی بــود کــه در نظــام اســامی 
ــدت  ــا وح ــرد ت ــم ک ــی فراه ــد و فرصت ــا ش بن
قــرار  بیشــتر  تأکیــد   شــیعه و ســنی مــورد 
گیرد.رئیــس مجلــس خبــرگان رهبــری تصریــح 
درایــت  و  خداونــد  لطــف  بــه  البتــه  کــرد: 
حضــرت امــام خمینــی)ره( و مقــام معظــم 
بزرگــوار علمــای  هوشــمندی  بــا  و   رهبــری 

وحــدت شــیعه و ســنی در ایــن کشــور مشــکلی 
تفرقه افکنــان  بــا  اســامی  نظــام  و  نــدارد 
در  نگهبــان  شــورای  می کند.دبیــر  برخــورد 
ــورها  ــر کش ــرد در دیگ ــدواری ک ــراز امی ــان اب پای
و بــاد اســامی نیــز شــاهد وحــدت امــت 
تفرقه افکــن  جریان هــای  و  باشــیم  اســامی 
ــا  ــر علم ــا تدابی ــام، ب ــمنان اس ــه دش ــته ب  وابس

و اندیشمندان مهار شوند.
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ویژگیهایپیامبررحمت)ص(

ادامه از صفحه یک: 
ــان  ــناخت مدعی ــای ش ــن راه ه ــی از بهتری ــت یک ــی اس بدیه
ــه  ــی آن هاســت. توج ــای اخاق ــن، ویژگی ه راســتین از دروغی
کامــل رســول اکــرم بــه قــرآن کریــم، ســیره نورانــی آن حضــرت 
ــول هللا  ــی رس ــد کان ف ــت. »لق ــرده اس ــی ک ــته تأس را شایس

اســوة حســنة« 
هــر ســیره ای بــه هــر میــزان و بــا هــر مرتبــه از مراتــب قــرآن 
هماهنگــی کنــد، بــه همــان انــدازه قرآنــی اســت و چــون رســول 
ــت،  ــرده اس ــم ک ــی تنظی ــق قرآن ــر حقای ــیره اش را ب ــدا س خ

ســیره آن حضــرت کامل تریــن سیره هاســت.
بعضی از ویژگی های رسول خدا)ص(

ــَوٌة  ــِه ُأْس ــوِل اللَّ ــی َرُس ــْم ِف ــْد کَاَن َلکُ ــد: »َلَق ــرآن می فرمای ق
ــَه کَِثیــرًا«  ــَه َو اْلَیــْوَم اْلِخــَر َو َذکـَـَر اللَّ َمــن کَاَن َیْرُجــو اللَّ َحَســَنٌة لِّ
ــق  ــی سرمش ــوه، یعن ــد. اس ــام گرفتن ــنه ن ــوه حس ــر اس پیامب
ــه  ــل ک ــانی کام ــوان انس ــه عن ــر را ب ــه پیامب ــن آی ــدا. ای و مقت
ــد. ایشــان  نیکوتریــن سرمشــق و الگــو اســت، معرفــی می کن
بهتریــن الگــو در همــه امــور هســتند؛ در ایمــان و اخــاص، زهــد 
ــجاعت و  ــداکاری، ش ــوکل و ف ــتقامت، ت ــر و اس ــوی، صب و تق
ــه در  ــازی و خاص ــادت و خودس ــت، عب ــم و نظاف دالوری، نظ
ــرای  ــار کامل تریــن سرمشــق ب ــادات، اعمــال و گفت تمــام اعتق
انســان های جهــان هســتند و مــردم بــا پیــروی از ایــن الگــوی 

ــند. ــرت برس ــا و آخ ــعادت دنی ــه س ــد ب ــو می توانن نیک
ــٍم.«  ــٍق َعِظی ــی ُخُل ــَک َلَعل ــد:»َو ِإنَّ ــر می فرمای ــه ای دیگ در آی
ــم«  ــت »عظی ــا صف ــر را ب ــد پیامب ــق بی مانن ــه، خل ــن آی در ای
انســانی  صفــات  عالی تریــن  کانــون  را  او  و  می ســتاید 
ــت و عواطــف و سرچشــمه  ــون محب ــو کان ــد. ت ــی می کن معرف
 رحمــت الهــی هســتی. کفــار آزارت می دهنــد و تــو آن هــا 
ــرزش  ــرای آم ــو ب ــد و ت ــزایت می گوین ــی. ناس ــذار می ده را ان
ــد  ــنگ می زنن ــو س ــر ت ــی داری. ب ــا برم ــه دع ــت ب ــا دس  آن ه
و خاکســتر بــر ســرت می ریزنــد و تــو هدایــت آن هــا را طلــب 

می کنــی.
ــاآگاه ــان آن هــا افــرادی لجــوج، ن   هدایــت مردمــی کــه در می
مشــکات  بــا  همیشــه  دارد  وجــود  متعصــب  و   مغــرض 
ــرا آن هــا دائــم مشــغول  و رنج هــای فــراوان همــراه اســت؛ زی
توطئــه و کارشــکنی هســتند. تحمــل ایــن مشــکات، پایــداری 
ــم  ــری عظی ــر صاحــب صب ــد کــه پیامب ــادی می طلب ــر زی و صب

بودنــد.
در آیــه زیــر 4 خصوصیــت پیامبــر صلــی هللا علیــه و آلــه 
ــکُْم  ــْن َأنُفِس ــوٌل مِّ ــْم َرُس ــْد َجاءکُ ــت: »َلَق ــده اس ــرح ش مط
ــْم َحِریــٌص َعَلْیکُــم ِباْلُمْؤِمِنیــَن َرُؤوٌف  َعِزیــٌز َعَلْیــِه َمــا َعِنتُّ
رَِّحیــٌم«؛ »هــر آینــه پیامبــری از خــود شــما، بــر شــما 
ــران  ــر او گ ــد ب ــج می ده ــما را رن ــه ش ــر آنچ ــد، ه ــوث ش مبع
 می آیــد؛ ســخت بــه شــما دلبســته اســت و بــا مؤمنــان رئــوف 

و مهربان است.
1. از جنس خود مردم )رسول من انفسکم( 

2. رنــج و ناراحتــی مــردم بــر او ســخت ناراحــت کننــده اســت.
) عزیــز علیــه مــا عنتتــم( 

3. عاقمند به مردم )حریص علیکم( 
ــن روف  ــان. )بالمؤمنی ــه مؤمن ــبت ب ــان نس ــوف و مهرب 4. رئ

ــم(  رحی
ــَن  ــٍة مِّ ــا َرْحَم و 6 ویژگــی نیــز در آیــه زیــر آمــده اســت: »َفِبَم
ــْن  ــوْا ِم ــِب الَنَفضُّ ــًا َغِلیــَظ اْلَقْل ــَت َفّظ ــْو کُن ــْم َو َل ــَت َلُه ــِه لِن الّل
ــِر  ــی اأَلْم ــاِوْرُهْم ِف ــْم َو َش ــَتْغِفْر َلُه ــْم َو اْس ــُف َعْنُه ــَک َفاْع َحْولِ
ــَن«؛  ــبُّ اْلُمَتَوکِِّلی ــَه ُیِح ــِه ِإنَّ الّل ــی الّل ــَوکَّْل َعَل ــَت َفَت ــِإَذا َعَزْم َف
ــن  ــن چنی ــا ای ــا آن ه ــو ب ــه ت ــت ک ــت خداس ــبب رحم ــه س ب
ــخت دل  ــو و س ــر تندخ ــتی 1. اگ ــان هس ــخوی و مهرب خوش

می بــودی از گــرد تــو پراکنــده می شــدند.
ــا ببخشــای و برایشــان  ــر آن ه ــس ب ــز از خشــونت؛ پ 2. پرهی
مشــورت  ایشــان  بــا  کارهــا  در   .4 و   3 بخــواه.  آمــرزش 
ــه  ــن ک ــوکل ک ــدای ت ــر خ ــی ب ــد کاری کن ــون قص ــن 5. چ ک
خــدا توکل کننــدگان را دوســت دارد. 6. قاطعیــت در انجــام 

تصمیمــات.
ــا توجــه  ــد ویژگــی اخاقــی امــام صــادق)ع( را ب در ادامــه چن
ــد آن اســت  ــه اینکــه امــروز بیــش از هــر زمــان بشــر نیازمن ب
را بیــان می کنیــم؛ زیــرا بســیاری از مشــکات پیــش روی 
ــراد  ــی اف ــردی و اجتماع ــاق ف ــدان اخ ــی از فق ــان ناش انس
ــول  ــود اص ــأ وج ــه خ ــت ک ــت. اینجاس ــری اس ــه بش جامع
ــورد.  ــم می خ ــه چش ــری ب ــرت بش ــر فط ــی ب ــی مبتن اخاق
بنابرایــن بــرای رفــع ایــن معضــل بــزرگ جهــان امــروز 
ــاق در  ــان اخ ــتادان و معلم ــن اس ــه بزرگ تری ــد ب ــر بای ناگزی
ــان  ــن از رفتارش ــو گرفت ــا الگ ــرد و ب ــه ک ــخ مراجع ــول تاری  ط
ــد؛  ــق آم ــم فائ ــن مه ــر ای ــان ب ــه گفتارش ــپردن ب ــوش س  و گ
ــراف  ــه اعت ــه ب ــان معصــوم شــیعه ک ــه امام ــه ب ــی مراجع یعن
خــاص و عــام بهتریــن الگــو در رفتــار اســامی هســتند. مالــک 
بــن انــس از جملــه کســانی اســت کــه مدتــی در محضــر امــام 
صــادق علیــه الســام شــاگردی کــرده. او دربــاره شــخصیت آن 
حضــرت چنیــن می گویــد: »و لقــد کنــُت آتــی جعفربــن محمــد 
و کان کثیرالمــزاح والتبســم...« مدتــی خدمــت جعفربن محمــد 
ــواره  ــود و هم ــزاح ب ــل م ــرت اه ــدم. آن حض ــرف می ش مش
تبســم مایمــی بــر لب هایــش نقــش می بســت. هنگامــی کــه 
در محضــر او نامــی از رســول خــدا صلــی هللا علیــه و آلــه بــرده 
ــد.  ــه زردی می گرایی ــپس ب ــبزی و س ــه س ــش ب ــد رنگ می ش
ــد داشــتم، او  ــت و آم ــه آن حضــرت رف ــه خان ــه ب ــی ک  در مدت
را خــارج از ســه حــال ندیــدم: یــا نمــاز می خوانــد یــا روزه بــود 
یــا بــه قرائــت اشــتغال داشــت و هرگــز بــدون وضــو از حضــرت 
ــا  رســول نقــل حدیــث نمی فرمــود. دیگــر ویژگــی معاشــرت ب
مــردم و مهمان نــوازی اســت. وقتــی امــام در خانــه اش مهمانــی 
داشــت و ســفره غــذا را می گشــود بــه مهمانــان خیلــی تعــارف 
می کــرد و آنــان را بــه خــوردن غــذای بیشــتر دعــوت و ترغیــب 
 می فرمود.گاهــی پــس از آنکــه مهمانــان ســیر می شــدند
ــان کــه می گفتنــد مــا  ــاره خوراکــی مــی آورد و در پاســخ آن دوب
ــه هنــوز چیــزی نخوردیــد.  دیگــر ســیر شــده ایم، می فرمــود: ن
بدانیــد مهربان تریــن شــما نســبت بــه مــا کســانی هســتند کــه 
ــت ــاق بی مّن ــد. انف ــذا می خورن ــوب غ ــا خ ــفره م ــر س ــر س  ب

ــوه می شــد  ــه فصــل می ــی ک ــام اســت. وقت ــر ام ــی دیگ  ویژگ
و خرماهــا می رســید دســتور مــی داد کــه بخشــی از دیــوار بــاغ 
را  خــراب کننــد و شــکافی ایجــاد نماینــد تــا مــردم بتواننــد از 
ــرآورده  ــان در ب ــد. ایش ــاغ بخورن ــوه ب ــوند و از می ــا وارد ش آنج
ــه  ــناخت چنانچ ــا نمی ش ــر از پ ــدان س ــت نیازمن ــردن حاج ک
ــش  ــدی حاجــت خــود را پی ــد: گاهــی شــخص نیازمن فرمودن
ــا ســرعت تمــام آن را انجــام می دهــم  مــن مــی آورد و مــن ب
کــه مبــادا زمینــه از بیــن بــرود و او خــود بخــود از مــن بی نیــاز 

شــود. 

نقشفعالیتهایفرهنگی

هیئتهایمذهبیدرکاهشطالق)2(

  کارشناس تشکل های دینی 
حسن جعفر ی

 
    فعالیت های فرهنگی 

ــی  ــت مبتن ــی اس ــه اقدامات ــی، مجموع ــای فرهنگ فعالیت ه
بــر هنجارهــا و ارزش هــای یــک جامعــه کــه در قالــب عناصــر 
ــب  ــن و مذه ــان، دی ــت زب ــت، قومی ــد ملی ــی همانن و اجزای
نــژاد، جنســیت، آداب و رســوم، مفاهیــم و تعابیــر رایــج، نمــود 
ــراث  ــخ و می ــت، تاری ــاندن هوی ــدف آن شناس ــد و ه می یاب
ــروز  ــه ام ــا ب ــته ت ــل های گذش ــه از نس ــت ک ــی اس اجتماع
 تــداوم یافتــه یــا در حــال حاضــر متناســب بــا مقتضــای زمــان 

و مکان تبدیل به یک ارزش یا باور اجتماعی شده است.
    فعالیت های فرهنگی هیئت های مذهبی 

الــف- آمــوزش خانــواده و افــراد درخصــوص طــاق و راه هــای 
کاهــش آن 

ــواده  ــوزش خان ــه آم ــی از جمل ــای فرهنگ ــعه فعالیت ه  توس
و افــراد درخصــوص طــاق و راه هــای کاهــش آن از مهم تریــن 
ــه پیشــگیری از طــاق  ــی در زمین اقدامــات هیئت هــای مذهب
اســت. توصیــه بــه جلســات آمــوزش خانــواده برگــزار شــده در 
مســاجد و همچنیــن اســتفاده از ظرفیــت رســانه های جمعــی 
مثــل تلویزیــون و در اختیــار قــرار دادن نشــریه های آموزشــی 
خانــواده و روزنامه هــای کثیراالنتشــار می توانــد در کاهــش 
ــر باشــد. پــس یکــی از راهکارهــای اساســی حــل  طــاق موث
بحــران آگاهــی جوانــان و خانواده هاســت تــا بتواننــد قاطعانــه 
 مقاومــت کننــد. افزایــش کمی و کیفــی حضور والدیــن در منزل
ارتباط هــای عاطفــی میــان اعضــای خانــواده، توجــه بــه 
ــل  ــت قائ ــی و اهمی ــوی در زندگ ــی و معن ــای اخاق ارزش ه
شــدن پــدر و مــادر بــرای مبانــی اعتقــادی، ارزشــی و مذهبــی 
کمــک می کنــد تــا اعضــای خانــواده به ویــژه جوانــان بــا 
به کارگیــری رهنمودهــای افــرادی کــه در جمــع خانــواده نقــش 
ــان  ــد ســکان زندگــی خویــش را در می ــد، بتوانن محــوری دارن
دریــای پرتاطــم روزگار مراقبــت کننــد تــا یــک خانــواده ســالم 

ــع آن یــک جامعــه ســالم داشــته باشــیم.  ــه تب و ب
ب- برگزاری اردوهای تفریحی و زیارتی

اردو، فضایــی متفــاوت از زندگــی روزمــره را بــرای افــراد فراهــم 
مــی آورد تــا بــا اســتفاده از فرصت هــای مغتنمــی چــون 
ــر در  ــال و ســادگی محیــط زمینه ســاز تغیی تنهایــی، فراغــت ب
خــود باشــند. اردو در فضایــی دور از ناهنجاری هــای شــهر برگزار 
می شــود و در آن تمایــل بــه انجــام گنــاه بســیار انــدک اســت؛ 
لــذا می تــوان آن را محیــط خوبــی بــرای خودســازی دانســت.
جمــع یــک  بلکــه  و  فــرد  یــک  بــرای  می توانــد  اردو    

ــری  ــرای دیگ ــت و ب ــک حرک ــری ی ــا و نتیجه گی ــاز، انته آغ
پاگذاشــتن در یــک مســیر تــازه باشــد. اردو می توانــد از 
لحــاظ تربیتــی بــرای شــرکت کنندگان یــک امتیــاز و یــک رتبــه 
ــای  ــرکت در برنامه ه ــرای ش ــراد ب ــه ای آن اف ــه بهان ــد و ب باش
ــه  ــت ک ــار اس ــد. اردو، کارگاه ایث ــت بپردازن ــه رقاب ــجد ب مس
می تــوان در آن بــا تمریــن همــکاری و همیــاری افــزون 
ــق  ــه خل ــت ب ــع و خدم ــون تواض ــی همچ ــب فضایل ــر کس ب
ــم  ــد فراه ــتانی مفی ــردن دوس ــدا ک ــرای پی ــه را ب ــدا، زمین خ
 کــرد. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه اردو هــدف نیســت 
بلکــه وســیله ای اســت بــرای رســیدن بــه یــک سلســله اهداف 
ــرای  ــد و اج ــزی هدفمن ــا برنامه ری ــه ب ــدس ک ــی و مق متعال
دقیــق امکان پذیــر خواهــد بــود.از جملــه ایــن اهــداف، افزایــش 
ــف و  ــاط ضع ــا، شــناخت نق ــادی نیروه ــوی و عب ســطح معن
قــوت شناســائی مشــکات و آســیب های اجتماعــی  و تــاش 

در رفــع آن اســت. 
ج- اســتفاده از روحانیــون در ارائــه آموزش هــای مردمــی 
ــری از آموزه هــای  ــه، بهره گی ــس وعــظ و خطاب ــزاری مجال برگ
دینــی در تحکیــم بنیــان خانــواده و تطابــق برنامه هــا و آمــوزش 

بــا قوانیــن شــرعی.
ــالم ــواده س ــگاه های خان ــزاری نمایش ــزی و برگ  د- برنامه ری

زندگــی ســالم، ســامت خانــواده شــامل فرآیندهــای مختلــف 
دســتگاه های  همــکاری  بــا  خانــواده  ایجــاد  و  تشــکیل 

ــی. فرهنگ
ه- مسابقات و فعالیت های ورزشی

تربیــت بدنــی بــه لحــاظ تقویــت و پــرورش بــدن بــرای مقابلــه 
بــا ســختی ها و شــداید دارای اهمیــت زیــادی اســت. در 
حدیثــی پیامبــر اکــرم می فرماینــد »بــه فرزنــدان خــود شــنا 
ــد 13، ص 346(. ــیعه، جل ــائل الش ــد« )وس ــب دوانی بیاموزی و اس
و- از جملــه فعالیت هــای فرهنگــی هیئت هــای مذهبــی 
 اقــدام بــه تشــکیل و راه انــدازی هســته های علمــی و تحقیقاتــی
ــان عربــی  برگــزاری کاس هــای تقویتــی کنکــور و آمــوزش زب

انگلیسی و رایانه است.

خبر سیاسی 
 رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت 9 دی 

در نشست خبری:

۹دی،مظهروالیتمداریمردمایراناست
نشســت ســتاد مرکــزی بزرگداشــت حماســه 9 دی بــه 
منظــور بحــث و بررســی درخصــوص اقدامــات صورت گرفتــه 
مانــدگار  حماســه  ایــن  ســالگرد  هفتمیــن  آســتانه   در 
ــزار  ــاه برگ ــنبه 23 آذرم ــر روز سه ش ــد از ظه ــی، بع و تاریخ
 شــد. بــه گــزارش کیمیــای وطــن، در ابتــدای ایــن نشســت

نایینــی بــا تبریــک هفتــه وحــدت و بــا اشــاره بــه پیــروزی 
جبهــه مقاومــت در ســوریه و آزادســازی حلــب گفــت: شــرایط 
ــرای پاسداشــت  خوبــی در ســطح منطقــه و داخــل کشــور ب
ــه ســالگرد حماســه  مناســبت های انقــاب اســامی، از جمل
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــده اس ــود آم ــه وج  9 دی ب
9 دی روز تجلــی بصیــرت ملــت انقابــی ایــران بــود، گفت: در 
ســالگرد حماســه 9 دی، بایــد بــه ایــن مفهــوم توجــه داشــت 
ــا  ــرت برنامه ه ــن عنصــر بصی ــر همی ــد ب ــظ و تاکی ــا حف  و ب
و شــعار ســالگرد ایــن حماســه را برگــزار کرد.نایینــی اضافــه 
ــیاری از  ــردم در 9 دی ۸۸ و بس ــی م ــت حماس ــرد: حرک ک
ــع  ــه موق ــاال و ب ــرت ب ــل بصی ــه دلی ــای مشــابه، ب چالش ه
 آن هــا شــکل گرفــت و از طرفــی، علــت بســیاری از مشــکات 
در  ریشــه  هــم  ایــران  ملــت  و  نظــام  آســیب های  و 
ــگ دشــمن داشــته  ــت از عملکــرد و نیرن ــی و غفل بی بصیرت
ــرت  ــا در بصی ــر ج ــت: ه ــار داش ــه اظه ــت. وی در ادام اس
ــی  ــمن را پیش بین ــار دش ــیم رفت ــتیم و نتوانس ــف داش ضع
ــا در  ــار خط ــری، دچ ــم رهب ــام معظ ــر مق ــه تعبی ــم، ب کنی

محاســبات شــدیم. 

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
ــش  ــر کل جنب ــا دبی ــدار ب ــنبه( در دی ــروز )چهارش ــر دی ظه
جهــاد اســامی فلســطین و هیئــت همــراه تأکیــد کردنــد: بــا 
وجــود بحران آفرینــی مســتمر حامیــان رژیــم صهیونیســتی 
بــرای بــه فراموشــی ســپرده شــدن مســئله فلســطین، ایــن 
ــت  ــت و مجاهــدت مل ــت مقاوم ــه برک  ســرزمین شــریف ب

و گروه های فلسطینی، آزاد خواهد شد.
ــی  ــای ایمان ــل از انگیزه ه ــا تجلی ــامی ب ــاب اس ــر انق  رهب
افزودنــد:  فلســطینی ها  میــان  در  ایســتادگی  روحیــه  و 

ــارزه و مقاومــت اســت  ــدس شــریف، مب ــا راه نجــات ق  تنه
و دیگر راه ها، بی سرانجام و عقیم است.

ــش  ــاده ای جنب ــرح ده م ــندی از ط ــراز خرس ــا اب ــان ب ایش
مقابــل  در  مقاومــت  و  وحــدت  بــرای  اســامی  جهــاد 
ــل  ــی کام ــارزه، نف ــر مب ــد ب ــد: تأکی ــت ها افزودن صهیونیس
قراردادهــای ســازش، اصــرار بــر اتحــاد گروه هــای فلســطینی 
ــرای  ــاش برخــی کشــورهای مرتجــع ب ــردن ت ــوم ک و محک

ــت.  ــرح اس ــن ط ــم ای ــاد مه ــمن، از مف ــا دش ــازش ب س
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن طــرح 

بایــد اجرایــی شــود، خاطــر نشــان کردنــد: بی تردیــد کســانی 
ــع تحقــق مفــاد طــرح ده  ــد مان هســتند کــه مأموریــت دارن
ــد  ــن بای ــوند؛ بنابرای ــامی ش ــاد اس ــش جه ــاده ای جنب م
ــس  ــد و در پ ــذ نمان ــر روی کاغ ــرح، ب ــن ط ــود ای ــب ب مراق
تحســین های اولیــه و تاکتیکــی، بــه تدریــج فرامــوش 

نشــود. 
رهبــر معظــم انقــاب عامــل اصلــی مشــکات فــراوان منطقه 
را »مســتکبر اعظــم و شــیطان اکبــر« یعنــی آمریــکا خواندند 
ــه در  ــک منطق ــیطان های کوچ ــت ش ــه دخال ــاره ب ــا اش و ب
ــا  ــه آن ه ــدف هم ــد: ه ــود افزودن ــای موج ــاد بحران ه ایج
ایــن اســت کــه مســئله فلســطین در افــکار عمومــی منطقــه 
کم رنــگ شــود و از یــاد ملت هــا بــرود. رهبــر معظــم 
ــود  ــا وج ــامی ب ــوری اس ــد: جمه ــامی افزودن ــاب اس انق
درگیــر بــودن در بعضــی قضایــای منطقــه، همــواره و بــه طــور 
ــای اســام  ــرده فلســطین مســئله اول دنی ــح اعــام ک صری
ــد. ــل می کن ــه عم ــن زمین ــود در ای ــف خ ــه تکالی اســت و ب
 ایشــان بــا اشــاره بــه وظایــف »گروه هــای فلســطینی، علمــا
ــدن مســئله  ــده مان روشــنفکران و نویســندگان عــرب« در زن
ــد:  ــان کردن ــا خاطرنش ــی ملت ه ــکار عموم ــطین در اف فلس
ــان عمومــی در  ــرای »ایجــاد فضــای فکــری و گفتم ــد ب بای
ــاش  ــطین« ت ــه فلس ــت قضی ــاره اولوی ــام، درب ــان اس جه
مضاعفــی شــود؛ بــه گونــه ای کــه مســئوالن سازشــکارِ برخــی 

ــند. ــراس باش ــا در ه ــل ملت ه ــورها از عکس العم کش
ــکا  ــاش آمری ــادآوری ت ــا ی ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی  حض
ــون  ــوادث گوناگ ــاد ح ــرای ایج ــه ای آن ب ــان منطق  و همراه
و وارد کــردن عامــل مذهــب در بحران هــا افزودنــد: برخــاف 
ــهرهای  ــل و ش ــب، موص ــنی حل ــردم ُس ــات، م ــن تبلیغ ای
ــل عــام شــده  ــکار قت ــه دســت تکفیری هــای جنایت دیگــر ب
و می شــوند؛ بنابرایــن ایــن بحران هــا ربطــی بــه شــیعه 
و ُســنی نــدارد. رهبــر معظــم انقــاب ســران گروه هــای 
تکفیــری را همچــون ائمــه کفــر خواندنــد و افزودنــد: یکــی از 

ــا گروه هــای  ــی ب ــه همگان مهم تریــن مســائل منطقــه، مقابل
تکفیــری نظیــر داعــش، جبهه النصــره و دیگــر گروه هاســت؛ 
ــی  ــت بحران آفرین ــه عل ــورت، ب ــن ص ــر ای ــه در غی ــرا ک چ
مســتمر تکفیری هــا، مســئله فلســطین در حاشــیه خواهــد 
ــدن  ــروری خوان ــا ض ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی ــد. حض مان
ــغالی  ــطین اش ــا در فلس ــوذ تکفیری ه ــا نف ــع ب ــارزه قاط مب
 افزودنــد: مأموریــت ایــن گروه هــا، ایجــاد فتنــه اســت 
ــه  ــا مقابل ــا آن ه ــل ب ــت کام ــیاری و قاطعی ــا هوش ــد ب و بای
 کرد.ایشــان در بخــش دیگــری از سخنانشــان، پیــروزی 
ــارزه  ــتمرار مب ــورت اس ــی در ص ــر اله ــده تردیدناپذی  را »وع
خاطرنشــان کردنــد:  و  خواندنــد  ســختی ها«  تحمــل  و 
دشــمنی بــا جبهــه حــق، طبیعــت مســتکبران اســت؛ بنابراین 
نبایــد از ادامــه دشــمنی ها دچــار تعجــب شــد. رهبــر معظــم 
 انقــاب ادامــه مبــارزه را نیازمنــد بــاز بــودن چشــم ها 
و تحلیــل درســت از حــوادث دانســتند و افزودنــد: ایــن روش 
عقاســت و بایــد بــا هوشــیاری کامــل بــه مبــارزه ادامــه داد.

ــر  ــلطه گران ب ــتمر س ــای مس ــادآوری توطئه ه ــا ی ــان ب ایش
ــان  ــا اطمین ــا ب ــد: م ــران افزودن ــوری اســامی ای ضــد جمه
ــه  ــان در هم ــه تکالیفم ــروردگار، ب ــاری پ ــده ی ــه وع ــی ب قلب
زمینه هــا عمــل می کنیــم و از مخالفــت هیــچ زورگویــی 

نمی ترســیم. 
جمعیــت  بــودن  جــوان  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
فلســطین را مهــم برشــمردند و بــا اشــاره بــه اهمیــت 
ــد:  ــری رود اردن افزودن ــه باخت ــت کران ــودن و حرک ــده ب زن
ــرط  ــه ش ــم ب ــا گفته ای ــه قب ــتی همچنانک ــم صهیونیس رژی
ــا  ــلمانان ب ــطینی ها و مس ــد فلس ــی و متح ــارزه همگان مب
صهیونیســت ها در 25 ســال آینــده وجــود خارجــی نخواهــد 
ــرای  ــمنان ب ــاش دش ــل از ت ــت کام ــان مراقب ــت. ایش داش
ایجــاد انشــقاق و مشــکات داخلــی در درون جنبــش جهــاد 
ــد: اهمیــت جنبــش  ــد و افزودن اســامی را ضــروری خواندن

ــت. ــتر اس ــز بیش ــته نی ــون از گذش ــامی اکن ــاد اس جه

ــات  ــزاری انتخاب ــرای برگ ــت: ب ــور گف ــخنگوی وزارت کش س
نگهبــان  شــورای  نظــر  هســتیم  درصــدد   الکترونیــک 
ــه صــورت الکترونیــک اخــد  ــی کــه آرا ب را جلــب کنیــم؛ زمان
می شــود، دیگــر شــاهد رأی هــای تکــراری و همچنیــن 
سوءاســتفاده از شناســنامه افــراد نخواهیــم بــود. بــه گــزارش 
کیمیــای وطــن، سیدســلمان ســامانی دربــاره برگــزاری 
ضــرورت برگــزاری انتخابــات الکترونیــک در کشــور بــا بیــان 
اینکــه برگــزاری انتخابــات بــه صــورت الکترونیــک می توانــد 
ــای  ــتفاده از فناوری ه ــت: اس ــد، گف ــری کن ــف جلوگی از تخل
نویــن در بحــث انتخابــات در تمامــی مراحــل برگــزاری ایــن 
ــرعت  ــت، س ــای صح ــده در ارتق ــد کمک کنن ــد می توان  فرآین
و دقــت برگــزاری انتخابــات باشــد کــه کاهش دهنــده ضریــب 
تخلــف و تقلــب اســت. وی خاطرنشــان کــرد: 25 فرآینــد در 
ــون  ــق قان ــک مطاب ــه صــورت الکترونی ــات ب ــزاری انتخاب برگ
ــون  ــی تعریــف شــده کــه تاکن ــر اســاس اقدامــات اجرای و ب

23 فرآینــد در رابطــه بــا احــراز هویــت رأی دهنــدگان، اخــذ و 
شــمارش آرا اجرایــی شــده است.ســخنگوی وزارت کشــور بــا 
ــه  ــات ب ــه برگــزاری انتخاب ــه اینکــه در گذشــته تجرب اشــاره ب
صــورت الکترونیک در کشــور وجود داشــته اســت، اظهــار کرد: 
اولیــن تجربــه برگــزاری انتخابــات بــه صــورت الکترونیــک در 
کشــور بــه برگــزاری انتخابــات مجلــس نهــم بازمی گــردد؛ در 
آن زمــان در تعــدادی از حوزه هــای اخــذ رأی، آرا بــه صــورت 
ــه  ــی را ب ــیار موفق ــه بس ــه تجرب ــد ک ــذ ش ــی اخ الکترونیک
همــراه داشــت. همیــن امــر مســئوالن را مجــاب بــه برگــزاری 
انتخابــات کــرد. وی ادامــه داد: در برگــزاری  ایــن نــوع 
انتخابــات مجلــس دهــم نیــز وزارت کشــور قصد داشــت آن را 
بــه صــورت الکترونیکــی برگــزار کنــد کــه بــا مخالفــت شــورای 
ــه برگــزاری  ــه رو شــد. ایــن شــورا ایرادهایــی را ب نگهبــان روب

ایــن نــوع انتخابــات گرفــت کــه باعــث شــد در ســال گذشــته 
 نتوانیــم آرا را بــه صــورت الکترونیکــی اخــذ کنیــم و آن 
ــاش  ــرد: در ت ــد ک ــم. وی تاکی ــه ســال 96 کردی ــول ب را موک
هســتیم تــا موافقــت شــورای نگهبــان را بــرای برگــزاری 
ریاســت جمهــوری  انتخابــات  در  الکترونیــک   انتخابــات 
ــوراهای  ــرای ش ــورا را ب ــزی ش ــای مرک ــن هیئت ه و همچنی
ــامانی در  ــم. س ــت بیاوری ــه دس ــتا ب ــهر و روس ــامی ش اس
ــه صــورت  ــات ب ــن ســؤال کــه برگــزاری انتخاب ــه ای پاســخ ب
ــوان  ــد، عن ــته باش ــد داش ــی می توان ــه مزایای ــک چ الکترونی
ــات  ــزاری انتخاب ــای برگ ــد از مزای ــه می توان ــرد: در دو مقول ک
ــث  ــت در بح ــت؛ نخس ــره جس ــک به ــورت الکترونی ــه ص ب
ــمارش  ــورد دوم ش ــی و م ــای انتخابات ــت نامزده ــزار هوی اح
و اخــذ رأی اســت. وی در ادامــه تصریــح کــرد: هنگامــی کــه 

آرا بــه صــورت الکترونیــک اخــد می شــود، مــا دیگــر شــاهد 
ــنامه  ــتفاده از شناس ــن سوءاس ــراری و همچنی ــای تک رأی ه
ــه داد:  ــور ادام ــخنگوی وزارت کش ــود. س ــم ب ــراد نخواهی اف
ــکان  ــن ام ــک، ای ــورت الکترونی ــه ص ــات ب ــزاری انتخاب  برگ
را می دهــد کــه اطاعــات بــه طــور دقیــق رصــد شــود. 
از لحظــه ای کــه فــرد اقــدام بــه رأی دادن می کنــد، در 
ــت ــازمان ثب ــات س ــگاه اطاع ــوال و پای ــت اح ــازمان ثب  س

ــر  ــن ام ــه همی ــود ک ــت می ش ــخصات وی ثب ــی مش تمام
ــه  ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــا می ش ــات و تقلب ه ــع از تخلف مان
اینکــه برگــزاری انتخابــات بــه صــورت دســتی معایبــی را بــه 
همــراه دارد، گفــت: در انتخابــات الکترونیــک کــه بــه کمــک 
فناوری هــای نویــن صــورت می گیــرد، دقــت و ســرعت 
ــی  ــود و دیگــر از معایب ــم ب عمــل بیشــتری را شــاهد خواهی
 کــه در گذشــته در زمــان شــمارش آرا بــا آن هــا روبــه رو بودیــم
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افزایــش قیمــت دالر، بــازار لــوازم خانگــی را بــه شــدت دچــار 
ــت کم  ــه دس ــی ک ــوازم خانگ ــازار ل ــت. ب ــرده اس ــان ک نوس
ــت و آرام آرام از  ــی نداش ــرات آنچنان ــود تغیی ــالی ب ــد س چن
رکــود خــارج می شــد، ناگهــان بــا افزایــش غیرمنتظــره 
ــل  ــود حاص ــن رک ــه ای ــت. البت ــود فرورف ــت دالر در رک قیم
افزایــش قیمتــی اســت کــه بســیاری آن را غیرمنطقــی 
و غیرمنصفانــه می داننــد. بــه اعتقــاد کارشناســان، لــوازم 
ــی  ــل از گران ــه دوران قب ــوط ب ــازار مرب ــود در ب ــی موج خانگ
دالر اســت و واردکننــدگان بــزرگ زمانــی کــه دالر دچــار 
نوســان شــد، بــرای اینکــه دچــار ضــرر و زیــان نشــوند واردات 
ــد.  ــا اینکــه واردات خــود را کاهــش دادن ــد ی را متوقــف کردن
از همیــن رو افزایــش ایــن روزهــای قیمــت بــه دلیــل 
ســودجویی یــا کم فروشــی بعضــی بازاریــان اســت کــه قصــد 

ــد. ــی بگیرن ــود ماه ــن آب گل آل ــد از ای دارن
    سازمان حمایت در مقابل بازار

ایــن گرانفروشــی رئیــس ســازمان حمایــت  در مقابــل 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان اعــالم کــرد اگــر گرانــی 
لــوازم خانگــی بــه بهانــه گرانــی ارز بــرای مــا محــرز 

ــمول  ــک (مش ــی ی ــروه کاالی ــه گ ــی ب ــوازم خانگ ــود، ل ش
ــه  ــه اگرچ ــی ک ــردد؛ تصمیم ــی) برمی گ ــذاری تکلیف قیمت گ
در حــرف بســیار خوشــایند اســت، امــا در عمــل می توانــد بــا 
مقاومــت بازاریــان مواجــه شــود. بازاریانــی کــه نشــان داده انــد 
در رویارویی هــای این چنینــی همیشــه زورشــان بــه ســازمان 

ــت. ــده اس ــت چربی حمای
    افزایش قیمت در بازار

ــی  ــا و حت ــت ماه ه ــا قیم ــی ب ــوازم خانگ ــت ل ــه قیم مقایس
ــر نشــانگر افزایــش قیمــت در بیشــتر اقــالم  هفته هــای اخی
ــاس  ــه اجن ــرای هم ــش ب ــن افزای ــه ای ــد ک ــر چن ــت. ه اس
ــش  ــد افزای ــا ۲۰ درص ــن ۵ ت ــا بی ــت و تقریب ــان نیس یکس
یافتــه اســت. ماشــین لباسشــویی، اجــاق گاز، یخچــال 
آب میوه گیــری  گوشــت،  چــرخ  جاروبرقــی،  فریــزر،  و 
ــن  ــن و پرمصرف تری ــه مهم تری ــر از جمل ــرخ کن و مایکروف س
قیمت هایشــان  بــه  نگاهــی  اســت کــه  خانگــی  لــوازم 
ــخص  ــی را مش ــوازم خانگ ــازار ل ــی ب ــت کل ــد وضعی می توان
کنــد. ماشــین لباسشــویی از حــدود ۷۰۰ هــزار تــا ۷ میلیــون 
تومــان در بــازار مشــاهده می شــود؛ بــه عنــوان نمونــه ماشــین 
لباسشــویی در یکــی از برندهــای خارجــی بــا ظرفیــت ۷ 
ــه  ــان ب ــزار توم ــون و ۶۵۰ ه ــک میلی ــت ی ــرم از قیم کیلوگ

ــت.  ــیده اس ــان رس ــزار توم ــون و ۸۰۰ ه ــک میلی ــت ی قیم
ــون  ــک میلی ــدود ی ــا از ح ــزر تقریب ــال و فری ــت یخچ قیم
و ۵۰۰ هــزار تومــان آغــاز می شــود و بــه بیــش از ۲۰ میلیــون 
تومــان هــم می رســد؛ بــه عنــوان مثــل یخچــال فریــز 
ــان  ــون توم ــا از ۷ میلی ــی از برنده ــاید در یک ــای س ــاید ب س
ــت.  ــه اس ــش یافت ــان افزای ــزار توم ــون و ۵۰۰ ه ــه ۷ میلی ب
همچنیــن اجــاق گاز کــه در انــواع مختلــف بیــن ۵۰۰ تــا 
ــت  ــی قیم ــوازم خانگ ــازار ل ــان در ب ــون توم ــدود ۷ میلی ح
دارد، در بررســی ها افزایــش حــدود ۵ درصــدی قیمــت 
را نشــان می دهــد؛ بــه عنــوان نمونــه اجــاق گاز پنــج شــعله در 
یکــی از برندهــا از ۲ میلیــون و ۶۰ هــزار تومــان بــه ۲ میلیون و 

۲۰۰ هــزار تومــان رســیده اســت. همچنیــن چــرخ گوشــت کــه 
در انــواع مختلــف بیــن ۳۵۰ تــا بیــش از یــک میلیــون تومــان 
قیمــت دارد، مــدل ۲۰۰۰ وات آن در یکــی از برندهــا از ۶۰۰ 
هــزار تومــان بــه ۶۴۷ هــزار تومــان تغییــر قیمــت داده اســت.

    راهکار دولت
در وضعیــت فعلــی و نوســان های هــر روزه دالر نمی تــوان 
ــازار جذابــی  ــوازم خانگــی کــه اتفاقــا ب ــازار ل انتظــار داشــت ب
هــم بــرای دالالن اســت، از تنــش بــه دور باشــد. اگــر دولــت 
ــا دالر  ــد ی ــه آرامــش برســاند، بای ــازار را ب واقعــا قصــد دارد ب
ــوازم  ــت ل ــه قیم ــا اینک ــد ی ــود برگردان ــی خ ــرخ قبل ــه ن را ب

ــد. ــت تکلیفــی برگردان ــه حال خانگــی را ب

گزارش اختصاصى کیمیاى وطن

سرکشى لوازم خانگى در بازار

دبیــر کل کانــون عالــی انجمن هــای صنفــی کارگــران 
می گویــد اگــر کارگــران دغدغــه تأمیــن مســکن نداشــته 
ســوم  و  دوم  شــغل های  دنبــال  بــه  دیگــر  باشــند، 
نمی رونــد تــا معیشــت خــود و خانواده هایشــان را تأمیــن 

ــد.  کنن
ــه ۸  ــری ک ــرد: کارگ ــار ک ــوی اظه ــادی اب ه
ــه کار  ــا اضاف ــد و ب ــام کار می کن ســاعت تم
ــت  ــف معیش ــیفت های مختل ــادی و ش ع
خــود و خانــواده را می گذرانــد، کمتریــن 
مطالبــه اش ایــن اســت کــه خانــه و مأوایی 
ــواده  ــایش خان ــاه و آس ــن رف ــرای تأمی ب
هم اکنــون  زیــرا  باشــد؛  داشــته  خــود 

۶۰ درصــد دریافتــی کارگــران در هزینه هــای مســکن 
ــول  ــدف در ط ــن ه ــفانه ای ــی متاس ــود؛ ول ــرف می ش ص
ــت  ــران از نعم ــده و کارگ ــق نش ــته محق ــال های گذش س

ــد.  ــروم مانده ان ــه مح ــتن خان داش
وی دربــاره اجــرای طــرح مســکن اجتماعــی گفــت: 

ــود  مســکن حمایتــی و اجتماعــی از جملــه طرح هایــی ب
ــا  ــرای آن ه ــا اج ــا ب ــرد ت ــالش ک ــم ت ــت یازده ــه دول ک
مــردم و اقشــار ضعیــف و محــروم را خانــه دار کنــد؛ ولــی 
در ســال پایانــی دولــت ایــن طــرح دســت کم بــرای 

ــود.  ــرا ب ــدون اج ــه و ب ــری بی نتیج ــه کارگ جامع
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول کارگــری
اجــرای طــرح مســکن حمایتــی  ایــده 
و اجتماعــی از زمانــی مطــرح شــد کــه 
بیشــتر واحدهــای مســکن مهــر بالتکلیــف 
پروژه هــا  ایــن  در  پول هــای کارگــران  و 

ســرگردان مانــده بــود. 
ایــن مقــام مســئول کارگــری در عیــن 
حــال بهتریــن گزینــه بــرای خانــه دار شــدن کارگــران 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــری عن ــکن کارگ ــای مس را تعاونی ه
از آنجــا کــه امــکان حضــور کارگــران در هیئت مدیــره 
تعاونی هــا وجــود دارد، می تــوان انتظــار داشــت پیگیری هــای 
ــه دار شــدن آن هــا صــورت گیــرد. مهــر ــرای خان بهتــری ب

رئیــس ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی از خریــد 
تضمینــی پرتقــال و کیــوی ســرمازده شــمال بــرای حمایت 
از تولیدکننــدگان خبــر داد و گفــت: بــا توجــه بــه وضعیــت 
آب و هوایــی، خریــد و ذخیره ســازی پرتقــال شــب عیــد از 

ــود.  ــاز می ش ــاه آغ اول دی م
حســین صفایــی اظهار کــرد: ســرمازدگی در 
ــابقه در  ــور بی س ــه ط ــته ب ــای گذش هفته ه
ــدران  ــژه مازن ــه وی ــمالی، ب ــتان های ش اس
ــه ســبب شــد حــدود ۲۵ درصــد  رخ داد ک
از مرکبــات ایــن اســتان آســیب ببینــد 
و باغــداران مجبــور شــدند محصــوالت خــود 
را بــه صــورت گســترده در بــازار عرضــه 

کننــد؛ چــرا کــه از ســویی نگــران ســرمای بعــدی احتمالــی 
هســتند و از ســوی دیگــر میــوه آن هــا قابلیــت نگهــداری 

ــدارد.  ن
رئیــس ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی افــزود: خریــد 
تضمینــی پرتقــال در دســتور کار ســازمان تعــاون روســتایی 

ــت، هــر  ــه کیفی ــه بســته ب ــن زمین ــه در ای ــت ک ــرار گرف ق
کیلوگــرم پرتقــال درجــه یــک تــا ســه بــه ترتیــب کیلویــی 
۸۳۴ تومــان، ۸۲۰ تومــان و ۵۵۰ تومــان درب کارخانه هــای 
ــال  ــده پرتق ــه عم ــه البت ــود ک ــداری می ش ــرآوری خری ف
تحویــل داده شــده از ســوی باغــداران درجــه ســه اســت. 
صفایــی همچنیــن درخصــوص خریــد کیوی 
ــوی  ــول کی ــت: محص ــمال گف ــرمازده ش س
کــه فصــل برداشــتش زودتــر از پرتقــال آغــاز 
ــود، کمتــر از مرکبــات آســیب  دیــده  شــده ب
اســت؛ چــرا کــه حــدود ۶۰ درصــد آن قبــل از 
آغــاز ســرما برداشــت شــده بــود؛ امــا دولــت 
در راســتای حمایــت از باغــداران آســیب دیده 
ــوی در فهرســت میوه هــای مشــمول  ــه کی ــا وجــود اینک ب
قانــون خریــد تضمینــی قــرار نــدارد، مصوبــه ای خــاص بــه 
تصویــب رســاند کــه طــی آن هــر کیلوگــرم کیــوی ســرمازده 
۶۰۰ تومــان از باغــداران خریــداری  و بــه پــوره کیــوی تبدیل 

شــود. اقتصــاد آنالیــن

ــران ــتان ته ــده اس ــدگان برگزی ــل از صادرکنن ــالروز تجلی ــتمین س ــم هش در مراس
گــروه خودروســازی ســایپا بــه عنــوان صادرکننــده برتــر خــودرو و قطعــات انتخــاب 

 . شد
ــی  ــه دلیــل حضــور گســترده در بازارهــای صادرات همچنیــن شــرکت ســایپایدک ب
ــر  ــوح تقدی ــی، ل ــای صادرات ــوالت در بازاره ــه محص ــب ب ــات مناس ــه خدم و ارائ

ــرد.  ــت ک ــتان را دریاف ــه اس ــده نمون صادرکنن
مهنــدس محســن جــوان، معــاون صــادرات گــروه خودروســازی ســایپا، در 
ســخنانی بــا اشــاره بــه ضــرورت حمایــت دولــت از صادرکننــدگان از طریــق اجرایــی 
ــرد:  ــا اظهارک ــات و مجموعه ه ــات، قطع ــودرو، خدم ــادرات خ ــه ص ــردن آیین نام ک
ــه ارزش  ــواع محصــوالت گــروه ســایپا ب تاکنــون بیــش از ۲۲۰ هــزار دســتگاه از ان
ــه بازارهــای هــدف شــرکت ســایپا در  بیــش از یــک میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون دالر ب
چهــار منطقــه خاورمیانــه، آفریقــا، کشــورهای CIS و آمریــکای التیــن صــادر شــده 

اســت. 
وی گفــت: از ســال ۱۳۹۲ و بــا شــدت گرفتــن تحریم هــا علیــه جمهــوری اســالمی 
ــرای  ــد ب ــای جدی ــایش بازاره ــازی، گش ــت خودروس ــوص صنع ــه خص ــران و ب ای
ــه  ــوان ب ــه می ت ــوده ک ــه رو ب ــدی روب ــای ج ــا چالش ه ــران ب ــودرو ای ــت خ صنع
ــای  ــن بانک ه ــاط بی ــدم ارتب ــایش LC، ع ــال ارز و گش ــل و انتق ــکان نق ــدم ام ع
ــارات و همچنیــن عــدم  ــی و بانک هــای خارجــی و عــدم امــکان جــذب اعتب ایران

ــا مبــدأ ایــران اشــاره کــرد.  پذیــرش کاالهــای ب
ــا بهبــود  معــاون صــادرات و امــور بین الملــل گــروه خودروســازی ســایپا افــزود: ب
ــایش  ــرای گش ــه ب ــای صورت گرفت ــام تالش ه ــس از برج ــی پ ــرایط بین الملل ش

بازارهــای جدیــد طــی چنــد ســال گذشــته، بــه ویــژه از نیمــه دوم ســال جــاری تــا 
حــدودی بــه بــار نشســته و امیــد مــی رود کــه از ســال ۱۳۹۶ نتایــج آن را در رشــد 

میــزان صــادرات گــروه ســایپا شــاهد باشــیم. 
اگرچــه الزم بــه یــادآوری اســت کــه گشــایش یــک بــازار صادراتــی امــری بســیار 
زمان بــر اســت؛ زیــرا خــودرو کاالیــی بــا کامل تریــن زنجیــره ارزش اســت و پــس 
ــن قطعــات  ــا ۱۰ ســال مســائل تأمی از فــروش هــر دســتگاه خــودرو دســت کم ت

و خدمات آن می باید مدیریت شود. 
ــر  ــال حاض ــایپا در ح ــروه س ــی گ ــازار صادرات ــن ب ــرد: بزرگ تری ــح ک ــوان تصری ج
کشــور عــراق اســت کــه محصــوالت ســایپا از ســال ۱۳۸۷ بــه طــور گســترده در آن 

ــازار عرضــه شــده و از ســال ۱۳۸۹ رتبــه اول فــروش را در اختیــار دارد. ب

ــی از بودجــه عمومــی دولــت در ســال  بررســی ها نشــان می دهــد ســهم هــر ایران
ــز  ــدد توســط مرک ــن ع ــان اســت. ای ــزار توم ــون و ۶۵۰ ه ــا ۴ میلی ــر ب ــده براب آین
پژوهش هــای مجلــس کــه بــازوی کارشناســی نهــاد قانونگــذاری کشــور محســوب 

می شــود، اســتخراج شــده اســت.
ــی  ــاع ایران ــرای اتب ــت ب ــه دول ــه ای ک ــترین هزین ــزارش بیش ــن گ ــاس ای ــر اس  ب
در ســال آینــده در نظــر گرفتــه اســت بــه ســرفصل های «رفــاه اجتماعــی» 

و «آموزش و پژوهش» ارتباط دارد. 
بــر ایــن اســاس در ســال آینــده دولــت بــرای هــر ایرانــی از محــل بودجــه عمومــی 
خــود حــدود ۹۲۳ هــزار تومــان صــرف رفــاه اجتماعــی اعــم از بیمه هــا، بخشــی از 
پرداختــی بازنشســتگان و ... خواهــد کــرد. آمــوزش و پژوهــش اعــم از عمومــی، 
ــان  ــزار توم ــا ۷۰۰ ه ــر ب ــه ای براب ــرانه هزین ــز س ــی و ... نی ــه ای، عال ــی و حرف فن
خواهــد داشــت. در حــوزه ســالمت و بهداشــت نیــز ایــن رقــم بــه ۶۰۶ هــزار تومــان 

می رســد. 
ــی اندکــی بیــش از  ــه ازای هــر ایران ــات بودجــه نشــان می دهــد ب بررســی جزئی

ــه  ــار در نظــر گرفت ۵۰۲ هــزار تومــان صــرف امــور دفاعــی می شــود. کمتریــن اعتب
ــه  ــه حــوزه «روابــط کار» اختصــاص دارد کــه دولــت ب شــده در ایــن قالــب نیــز ب
ازای هــر ایرانــی در ســال ۱۳۹۶ تنهــا ۳ هــزار و ۳۷۸ تومــان اعتبــار در نظــر گرفتــه 
اســت. در حوزه هــای کالن ماننــد نظــم و امنیــت عمومــی نیــز ســرانه اعتبــاری کــه 
ــی  ــه می شــود، بیــش از ۱۳۷ هــزار تومــان اســت. در حال ــی هزین ــرای هــر ایران ب
ــان  ــزار توم ــی ۹۰ ه ــور قضای ــی در ام ــر ایران ــرای ه ــده ب ــال آین ــت در س ــه دول ک
ــه  ــر گرفت ــان در نظ ــزار و ۶۰۰ توم ــز ۹ ه ــذاری نی ــور قانونگ ــد، در ام ــه می کن هزین
ــی در  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــش کش ــرای بخ ــده ب ــی ش ــار پیش بین ــت. اعتب اس
ســال آینــده نیــز برابــر بــا ۹۴ هــزار تومــان خواهــد بــود. منابــع آبــی کــه اهمیــت 
ــدت  ــه ش ــر ب ــال های اخی ــود آن در س ــد و کمب ــران دارن ــرای ای ــاده ای ب فوق الع
ــخصی  ــار مش ــت اعتب ــه دول ــت ک ــرفصل هایی اس ــز از س ــود، نی ــاس می ش احس
را بــرای آن در نظــر گرفتــه اســت. اعــداد اعالمــی از ســوی دولــت در قالــب الیحــه 
ــوزه  ــان در ح ــزار توم ــی ۶۴ ه ــر ایران ــه ازای ه ــت ب ــد دول ــان می ده ــه نش بودج

منابــع آب مصــرف خواهــد کــرد.

ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــات ایمن ــانی و خدم ــازمان آتش نش ــل س ــر عام مدی
ــزات آتش نشــانی ــزاری نمایشــگاه های تخصصــی در حــوزه تجهی ــت: برگ گف

ایمنــی، امنیتــی و حفاظتــی در ارتقــای فرهنــگ ایمنــی مــردم و جامعــه بســیار 
ــر خواهــد بود.  مؤث

بــه گــزارش واحــد رســانه شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی اســتان اصفهــان
ــزات  ــگاه تجهی ــن نمایش ــری هفتمی ــت خب ــزاد در نشس ــزاد بزرگ ــپاد به آتش
و فناوری هــای نویــن صنایــع حفاظتــی، ایمنــی، امنیتــی و آتش نشــانی 
برگــزار  اصفهــان  اســتان  نمایشــگاه های  محــل  در  دیــروز  عصــر  کــه 
شــد، اظهــار داشــت: متأســفانه مــردم آشــنایی چندانــی بــا تجهیــزات 
آنگونــه کــه  را  بخــش  ایــن  فناوری هــای  رشــد  و  ندارنــد  آتش نشــانی 

بایــد احســاس نمی کننــد؛ امــا بــدون شــک بازدیــد از ایــن نمایشــگاه 
خواهــد  مــردم  مختلــف  اقشــار  در  ایمنــی  فرهنــگ  رشــد  عامــل 

بود. 
وی افــزود: ایــن نمایشــگاه بــرای تمامــی گروه هــای ســنی و اجتماعــی، مفیــد 
ــه  ــگاه پرداخت ــن نمایش ــه ای ــتر ب ــد بیش ــعی کنن ــد س ــانه ها بای ــت و رس اس
ــا بازدیدکننــدگان بیشــتری بــه نمایشــگاه بیاینــد  و بــه آن هویــت ببخشــند ت

و آگاهی مردم افزایش یابد.
ــی  ــه مســائل ایمن ــردم در زمین ــر چــه ســطح آگاهــی م ــرد: ه ــد ک  وی تاکی
ــق  ــش حری ــاهد کاه ــا ش ــد، قطع ــش یاب ــانی افزای ــی و آتش نش و حفاظت

و حادثه خواهیم بود.

انتخاب سایپا به عنوان صادرکننده برتر خودرو و قطعات

هر ایرانی از بودجه سال آینده چقدر سهم می برد؟

نقش نمایشگاه در ارتقای فرهنگ ایمنی
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الزام اتصال شبکه های اختصاصی 

به شبکه ملی اطالعات
فضــای  عالــی  شــورای  دبیــر 
ــان اینکــه اصــالح  ــا بی مجــازی ب
ــای  ــت در فض ــراز هوی ــام اح نظ
مجــازی کشــور، تقســیم کار ملــی
طــرح نظــارت بــر شــرکت های 
ــزار  ــخت افزار و نرم اف ــی س خارج
را در دســت بررســی داریــم و بــه 
ــب  ــی فضــای مجــازی بررســی و تصوی ــج در شــورای عال تدری
ــه اتفــاق آرا مســئوالن مصــوب  خواهــد شــد، گفــت: در شــورا ب
کردنــد کــه تمــام مشــترکان ارتباطــات ثابــت و موبایلی در کشــور 
در تمامــی حوزه هــای فضــای مجــازی تــا یــک مــاه آینــده احــراز 
هویــت شــده و در غیــر ایــن صــورت قطــع ارتبــاط مزبــور شــود. 
ســید ابوالحســن فیروزآبــادی بــا تاکید بــر اینکه نظــام بانکداری 
الکترونیــک نیــز بــه ســمت بانکــداری مجــازی – شــبکه ای در حال 
حرکــت اســت، افــزود: بــا توجــه بــه تغییــر نظــام بانکــداری بــه 
عنــوان یکــی از زیرســاخت های حیاتــی در کشــور و حرکــت آن 
ــی  ــبکه مل ــبکه ای، در ش ــازی – ش ــداری مج ــمت بانک ــه س ب
ــا و تمامــی زیرســاخت های  ــا بانک ه ــم ت ــزام کردی ــات ال اطالع
حیاتــی در کشــور شــبکه های اختصاصــی داشــته باشــند؛ 
بنابرایــن بایــد در فــاز اول شــبکه اختصاصــی ایجــاد کــرده و ایــن 
شــبکه ها بایــد ویژگی هــای خاصــی همچــون مبتنــی بــودن بــر 
اقتصــاد مقاومتــی و طراحــی داخلــی داشــته باشــند کــه ایــن 
ویژگی هــا در ســند تبییــن الزامــات شــبکه ملــی اطالعــات آمــده 

است.

بازار موبایل همچنان در رکود
ــل  ــی موبای ــیم کارت، گوش ــندگان س ــن فروش ــس انجم رئی
و تجهیــزات جانبــی بــر اســتمرار رکــود در بــازار داخلــی موبایل 
ــای  ــی ماه ه ــرد: ط ــوان ک ــن عن ــار فروت ــرد. افش ــد ک تاکی
گذشــته بــه دنبــال نوســانات نــرخ ارز، رکــود بــازار موبایــل بــا 

کاهــش نســبی مواجــه شــده اســت. 
وی در ادامــه بــه رکــود جدی تــری کــه در زمینــه گوشــی هایی 
بــا قیمــت متوســط وجــود دارد، اشــاره کــرد و گفــت: در حــال 
حاضــر خریــداران بــازار موبایــل در ایــران بــه دنبــال دو نــوع 
خــاص از گوشــی هســتند. فروتــن افــزود: در معامالتــی کــه 
ایــن روزهــا در بــازار موبایــل کشــور صــورت می گیــرد، بخــش 
ــه گوشــی هایی می شــود کــه  ــوط ب عمــده ای از خریدهــا مرب

دارای برندهــای خــاص و قیمت هــای بــاال هســتند. 
وی یــادآور شــد: بخــش دیگــری از خریــداران ایــن روزهــای 
ــا قیمــت پاییــن  ــازار موبایــل هــم بــه دنبــال گوشــی های ب ب
ــط ــان رده و متوس ــی های می ــان گوش ــن می ــتند و در ای هس
مشــتری بــه نســبت کمتــری داشــته و رکــود بیشــتری 

را تجربه می کنند.

۴۹.۱ میلیون نفر سهام عدالت می گیرند
ــادار  ــورس و اوراق به ســازمان ب
ــموالن  ــمار مش ــرد: ش ــالم ک اع
ــه  ــا ب ــت ت ــهام عدال ــرح س ط
امــروز ۴۹ میلیــون و ۱۳۲ هــزار 
و ۲۵۱ نفــر و ارزش کلــی ســهام 
آن هــا ۴۷۶ هــزار و ۱۸۳ میلیارد 
بــرآورد  ریــال  میلیــون   ۶۰ و 

شده است.

قیمت منطقی هندوانه شب یلدا 

۱۷۰۰ تومان
ــزی وزارت کشــاورزی  ــر محصــوالت جالی ــر کل دفت مدی
ــر  ــدا خب ــب یل ــه ش ــب هندوان ــه مناس ــد و عرض از تولی
ــول  ــن محص ــی ای ــت منطق ــر قیم ــت: حداکث داد و گف
بــرای مــردم کیلویــی حــدود ۱۷۰۰ تومــان اســت. حســن 
ــون و ۳۰۰  ــدود ۴ میلی ــاالنه ح ــرد: س ــار ک ــی اظه خدنگ
هــزار تــن هندوانــه در کشــور تولیــد می شــود کــه 
ــرف  ــده مص ــه عم ــزه ک ــوص پایی ــد مخص ــزان تولی می
ــن  ــه حــدود ۲۴۰ هــزار ت ــدا اســت، ب ــرای شــب یل آن ب
می رســد و هیــچ مشــکلی بــرای تأمیــن هندوانــه 
ــه  ــان اینکــه هندوان ــا بی ــدارد. وی ب ــدا وجــود ن شــب یل
ویــژه شــب یلــدا عمدتــا در اســتان های هرمــزگان

خوزســتان، فــارس، جنــوب کرمــان و بوشــهر تولیــد 
می شــود، ادامــه داد: هــر کیلوگــرم هندوانــه درجــه یــک، 
حــدود ۷۰۰ تومــان از تولیدکننــدگان خریــداری می شــود 
ــان  ــدود ۱۲۰۰ توم ــی ح ــی کیلوی ــز عمده فروش و در مراک
ــا ایــن وضعیــت قیمــت منطقــی  عرضــه می شــود کــه ب
ــان  ــا ۱۷۰۰ توم ــک نهایت ــه درجــه ی ــرم هندوان هــر کیلوگ

اســت.

پیشنهاد جدید نفتی روس ها به ایران
بــا  از آمادگــی «روس نفــت» روســیه  وزیــر نفــت 
ــدان  ــعه می ــرای توس ــی ب ــرکت ایران ــک ش ــارکت ی مش
ــرای  ــی ب ــرکت روس ــن ش ــت: ای ــر داد و گف آزادگان خب
ــا  ــی را ب ــم مذاکرات ــر ه ــی دیگ ــدان نفت ــعه ۳ می توس
ــه  ــژن زنگن ــت. بی ــرده اس ــاز ک ــی آغ ــرکت های ایران ش
گفــت: اخیــرا شــرکت «روس نفــت» هــم بــرای توســعه 
ایــن میــدان نفتــی ایــران اعــالم آمادگــی کــرده اســت. 
ــت»  ــرکت «روس نف ــه ش ــالم اینک ــا اع ــت ب ــر نف وزی
ــت  ــی از شــرکت های صاحــب صالحی ــا یک ــی ب مذاکرات
«اکتشــاف و تولیــد» ایرانــی بــرای توســعه آزادگان انجام 
ــرکت  ــن ش ــد ای ــر می رس ــه نظ ــرد: ب ــح ک داده، تصری
روســی عالقه منــد بــوده کــه بــا مشــارکت ایــن شــرکت 
ــه توســعه میــدان آزادگان اقــدام کنــد. ایرانــی نســبت ب

آغاز ذخیره سازی میوه شب عید از دی ماه۶۰ درصد حقوق کارگران صرف هزینه های مسکن می شود

فرارسیدن میالد
حضرت محمد(ص)

و آغاز هفته وحدت مبارکباد
مدیریت شعب استان اصفهان

سعید کوچک زاده

 اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان روکش و تشک اتومبیل

جناب آقاى عبدالوهاب سهل آبادى، ریاست محترم خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران 
انتخاب مسرت بخش جنابعالى، بشارت دهنده خانه اى پویا و نویدبخش افقى روشن در 
اقتصاد استان اصفهان مى باشد. دوام توفیقات حضرتعالى را از خداوند متعال مسئلت 

داریم.
اتحادیه فروشندگان وتعویض کنندگان  روغن  وفیلتر خودرو اصفهان - محمد امیدفر

جناب آقاى عبدالوهاب سهل آبادى 
ریاست محترم خانه صنعت، معدن وتجارت ایران 

تبریک  را  تداوم مدیریت حضرتعالى  و  انتخاب شایسته 
عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روزافزونتان را 

خواستاریم.

بازرگانى کیمیاى وطن
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حتما بخوانید!
هزار شیرینی فروشی مازاد در اصفهان ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــی، فرماندهــی   نشســت خبــری 24 آذرمــاه ســردار آقاخان
ــان در  ــور ایش ــل حض ــه دلی ــان، ب ــتان اصفه ــی اس انتظام
تخصصــی  روســای گروه هــای  نشســت  بــه  پایتخــت 
ــی از  ــردار آقاخان ــود س ــرار ب ــرا ق ــد؛ زی ــل ش ــس تبدی پلی
ــور  ــلح کش ــای مس ــترک نیروه ــتاد مش ــس س ــوی رئی س
ــلح  ــای مس ــر نیروه ــده برت ــه فرمان ــب رتب ــت کس ــه جه ب
در زمینــه ایمنــی مــورد تقدیــر قــرار گیــرد. رئیــس پلیــس 
آگاهــی اســتان اصفهــان در نشســت خــود بــا خبرنــگاران از 
کاهــش 100 درصــدی ســرقت مســلحانه در اســتان اصفهــان 
خبــر داد و گفــت: امــروز قــدرت پلیــس بــه حــدی افزایــش 
ــت در  ــه حرک ــادر ب ــم خشــن، ق ــان جرائ ــه مجرم ــه ک یافت
شــهر نیســتند. ســرهنگ ســتار خســروی نقــش شــبکه های 
مجــازی در بــروز جرائــم را گوشــزد کــرد و بــه ایــن مســئله 
ــه فضــای مجــازی نقــش بســیاری را در  اشــاره داشــت ک

ــد  ــه 53 درص ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــرده اس ــاد ک ــم ایج جرائ
فــرار از منــزل در نتیجــه القائــات و مشــکالتی اســت کــه در 
فضــای مجــازی صــورت می گیــرد. وی کالهبــرداری مالــی 
را از دیگــر جرائــم رو بــه افزایــش بــا 59 درصــد عنــوان کــرد 
ــب در  ــه کارت اغل ــه صــورت کارت ب ــرداری ب و گفــت: کالهب
ــراد  ــن اف ــیوه ای ــرد و ش ــورت می گی ــل ص ــای تعطی روزه
اغفــال فــرد بــا عنــوان برنــده شــدن در یــک برنامــه اســت. 
خســروی شناســایی انبارهــای کاالی قاچــاق را بــا مشــارکت 
ــان  ــان، فالورج ــتان، اصفه ــی در 4 شهرس ــم عملیات 40 تی
ــت:  ــرار داد و گف ــاره ق ــورد اش ــاد م ــهر و دولت آب شاهین ش
در جریــان ایــن بازرســی ها 4 میلیــارد تومــان کاالی تقلبــی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــم. وی ب ــد کشــف کرده ای در بســته بندی برن
ــن مــورد رباخــواری شناســایی و  ــان چندی در اســتان اصفه
ــوع 12  ــزود: در مجم ــه اســت، اف ــرار گرفت ــورد بررســی ق م
میلیــارد و 828 میلیــون تومــان رباخــواری شناســایی شــده 
ــم  ــم جرائ ــد بگوی ــده اند؛ بای ــتگیر ش ــل دس ــراد دخی و اف

ــی  ــد فرهنگ ــک تهدی ــان ی ــواری در اصفه ــاردی رباخ  میلی
و اجتماعی است. 

رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان از راه انــدازی 
ــار در اصفهــان  ــرای نخســتین ب آزمایشــگاه ســیار جنایــی ب
ــم  ــدم کرده ای ــد را منه ــال 103 بان ــزود: امس ــر داد و اف خب
کــه 11 بانــد بــا تاثیرگــذاری در حــوزه منطقــه ای و کشــوری 
ــان و  ــد مســلحانه احشــام شــرق اصفه ــدام بان ــد. انه بودن
بانــد ســرقت طالفروشــی ها در اســتان از دیگــر دســتاوردهای 
 پلیــس بــوده اســت. خســروی گفــت: جرائــم جنایــی 
و قتل هــا 13 درصــد کاهــش یافتــه اســت و در ایــن زمینــه 
ــم  ــف جرائ ــای کش ــی از قدرت ه ــوان یک ــه عن ــان ب اصفه
ــان در  ــه در اصفه ــی ک ــت. در قتل های ــرح اس ــی مط جنای
ــرد، 32  ــالح س ــا س ــد ب ــه رخ داده، 56 درص ــن 9 ماه ای
ــر  ــیوه های دیگ ــا ش ــد ب ــرم و 12 درص ــالح گ ــا س ــد ب درص
بــوده اســت؛ علــت ایــن قتل هــا 36 درصــد عصبانیــت آنــی 
ــای  ــد انگیزه ه ــی و 43 درص ــات خانوادگ ــد اختالف 21 درص

دیگــر اســت.
    حضور 80 درصدی مردم در مراکز معاینه فنی

ــا  ــان ب ــتان اصفه ــور اس ــس راه ــس پلی ــز رئی ــه نی در ادام
ــش از 80  ــت: بی ــار داش ــی اظه ــات رانندگ ــه تخلف ــاره ب اش
درصــد شــهروندان در مراکــز معاینــه فنــی حضــور می یابنــد 
و در ایــن زمینــه 100 درصــد افزایــش برخــورد بــا رانندگانــی 
ــد، داشــته ایم. ســرهنگ  ــی ندارن ــه فن ــه برچســب معاین ک

ــف از  ــا موتورســواران متخل ــزود: برخــورد ب ــی اف رضــا رضای
ــه 20 نقطــه افزایــش یافتــه؛ دوربین هــای ثبــت  10 نقطــه ب
راه انــدازی  بزرگراه هــا  در  نیــز  موتورســیکلت ها  تخلــف 
ــات  ــان ســال تخلف ــا پای ــم ت ــن داری ــر ای شــده و ســعی ب
ــس  ــود. رئی ــت ش ــا ثب ــون خودروه ــیکلت ها همچ موتورس
پلیــس راهــور اصفهــان گفــت: در 8 ماهــه برابــر ســال 
گذشــته بــر اســاس آمــار پزشــک قانونــی در مجمــوع 
ــا در  ــم؛ ام ــات بوده ای ــدی تصادف ــش 5 درص ــاهد کاه ش
بحــث میــزان تصادفــات، آمــار فــوت موتورســواران افزایــش 
داشــته و بیــش از 52 درصــد تصادفــات فوتــی مربــوط بــه 
ــوده اســت. ــاده ب ــران پی ــه عاب موتورســواران و 30 درصــد ب

رئیس پلیس آگاهی اصفهان:

  زنگ خطر رباخواری در فضای مجازی 
به صدا درآمده است

استاندار کرمان:

 ستاد توسعه کرمان ۱۴۰۴ 
تشکیل می شود

تشــکیل  از  کرمــان  اســتاندار 
ــه  ــان 1404 ب ــعه کرم ــتاد توس س
ــورتی  ــای مش ــاد فض ــور ایج منظ
ــر  ــان خب ــتان کرم ــعه در اس توس
در  رزم حســینی  علیرضــا  داد. 
اســتان  اداری  جلســه شــورای 
ــن ســتاد  ــرد: ای ــار ک ــان اظه کرم
مؤسســات  شــرکت ها،  نظــرات  از  اســتفاده  هــدف   بــا 
ــان در  ــهر کرم ــترش ش ــازی و گس ــوص نوس ــگان درخص و نخب
ــام  ــدات مق ــه تاکی ــود. وی ب ــکیل می ش ــده تش ــای آین هفته ه
معظــم رهبــری درخصــوص توجــه بــه حــوزه آســیب های 
اجتماعــی اشــاره کــرد و افــزود: ســتاد کشــوری در ایــن زمینــه 
ــود.  ــه می ش ــه ارائ ــه معظم ل ــته ب ــا پیوس ــکیل و گزارش ه تش
ــتان  ــه در اس ــات صورت گرفت ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــینی ب رزم حس
ــرد: جلســات  ــان ک ــی بی ــه آســیب های اجتماع ــان در زمین کرم
متعــددی در ایــن خصوص در اســتان تشــکیل شــده اســت. وی 
همچنیــن اجــرای طــرح نجــات در حاشــیه شــهر را مــورد اشــاره 
ــا اقدامــات انجام شــده موفقیت هــای خوبــی  قــرار داد و گفــت: ب

در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی حاصل شده است.

هزار شیرینی فروشی مازاد در اصفهان 

فعالیت می کند
ــزار  ــک ه ــت: ی ــان گف ــیرینی اصفه ــز و ش ــه گ ــس اتحادی رئی
واحــد شیرینی فروشــی در اصفهــان مــازاد اســت و تنهــا بــا 250 
واحــد می تــوان تقاضــای مــردم را پاســخ داد. حســن شــریفی 
ــی  ــد شیرینی فروش ــر 1300 واح ــال حاض ــت: در ح ــار داش اظه
در اصفهــان وجــود دارد؛ ایــن در حالــی اســت کــه تنهــا بــا 250 
واحــد شیرینی فروشــی تقاضــای مــردم را می تــوان پاســخ داد. 
 وی بیــان داشــت: وجود تعــداد زیاد شیرینی فروشــی در اصفهان
ــن  ــادی در ای ــث کس ــن باع ــت و همی ــرده اس ــم ک ــا را ک تقاض
ــی ها  ــیاری از شیرینی فروش ــی بس ــه تعطیل ــا و در نتیج واحده
شــده اســت. شــریفی اعــالم کــرد: تمامــی کارگاه هــای تولیــدی 
شیرینی فروشــی بــا 25 درصــد ظرفیــت کار می کننــد. وی 
ــا افزایــش قیمــت  ــه مناســبت شــب یلــدا ب ــا اعــالم اینکــه ب ب
ــه  ــت: قیمــت شــیرینی ب ــود، گف ــم ب شــیرینی مواجــه نخواهی
نــوع واحــد صنفــی عرضه کننــده بســتگی دارد؛ بــه طــوری کــه در 
واحدهــای ممتــاز و غیرممتــاز نــوع قیمــت شــیرینی ها متفــاوت 
ــای  ــیرینی در مغازه ه ــواع ش ــرخ ان ــتا، ن ــن راس ــت؛ در همی اس
بــاال و پاییــن شــهر متفــاوت اســت. شــریفی اعــالم کــرد: قیمت 
شــیرینی بســته بــه عرضــه و تقاضــا نیســت و بــه خاطــر شــب 

ــد. ــش نمی یاب ــدا قیمــت شــیرینی افزای یل

اخبار کوتاه

مدیر کل جدید فرودگاه های استان یزد 

منصوب شد
رئیــس هیئت مدیــره و مدیــر 
فرودگاه هــا  شــرکت   عامــل 
ــی  ــران ط ــی ای ــری هوای و ناوب
 ابالغــی، »عبــاس محمــدی« 
را بــه مــدت دو ســال بــه عنــوان 
ــای  ــد فرودگاه ه ــر کل جدی مدی
ــرد. در  ــوب ک ــزد منص ــتان ی اس
ــاب  ــادی« خط ــه مه آب ــوی »رحمت ال ــده از س ــالغ صادرش اب
بــه محمــدی، مدیــر کل جدیــد فــرودگاه بین المللــی یــزد بــر 
اســتفاده کامــل از ظرفیت هــای در دســترس و هماهنگــی الزم 
ــوان و تجــارب در  ــا اســتاندار محتــرم و به کارگیــری تمــام ت ب
جهــت پیشــبرد اهــداف شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی 
ایــران و برنامه هــای اســتان مقــاوم و صبــور یــزد، بــا اشــاره بــه 
ــه  ــت. از جمل ــده اس ــد ش ــا تاکی ــق مأموریت ه ــرای دقی اج
ــتقرار  ــه اس ــوان ب ــاب می ت ــم انتص ــن حک ــا در ای ماموریت ه
عملکــرد  ارزیابــی  نظــام  ایمنــی،  مدیریــت   سیســتم 
ــای  ــا و واحده ــازی در فرودگاه ه ــد مستندس ــود فرآین و بهب
ــوردی در  ــی و هوان ــات فرودگاه ــطح خدم ــای س ــه، ارتق تابع
جهــت جلــب رضایــت و پاسداشــت حقــوق شــهروندی 
ــا  ــل الزم ب ــر تعام ــد ب ــا تأکی ــان ب ــر ذی نفع ــافران و دیگ مس
فرودگاه هــای اطــراف و پایــش فرودگاه هــای رقیــب منطقــه 
ــای  ــی و نهاده ــرکت های هواپیمای ــا ش ــر ب ــی مؤث و هماهنگ
حفاظتــی– امنیتــی و دیگــر نهادهــای عامــل در خدمــات 
فرودگاهــی و بهینه ســازی فرآیندهــا، ارتقــای ســطح فرهنــگ، 

اخالق و دیسیپلین حرفه ای اشاره کرد.

 اعالم شرایط معافیت مالیاتی 

برای کتابفروشی ها
ــت:  ــان گف ــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفه ــر کل فرهن مدی
طرح هــای  در  اســتان کــه  کتابفروشــی های  از  یــک  هــر 
تابســتانه یــا پاییــزه فــروش کتــاب شــرکت کــرده یــا از 
ــد ــرکت کنن ــوع ش ــن ن ــدی از ای ــای بع ــس در طرح ه ــن پ  ای
مشــمول معافیــت مالیاتــی خواهنــد شــد. حجت االســالم 
حبیــب هللا ارزانــی در همایــش فــروغ صبــح دانایــی کــه 
ــن  ــرو ای ــاالر س ــهرضا، در ت ــی ش ــه فرهنگ ــبت هفت ــه مناس ب
 شهرســتان برگــزار شــد، اظهــار کــرد: کتــاب و کتابخوانــی یکــی 
ــه  ــت ک ــه اس ــر جامع ــدن ه ــگ و تم ــن ارکان فرهن از مهم تری
ــای  ــد و ارتق ــه نســل های بع ــه ب ــش و تجرب ــال دان ــه انتق زمین

ــد. ــم می کن ــان ها را فراه ــش انس ــطح دان س
 وی افــزود: هــر چنــد آمــار دقیقــی از مطالعــه مفیــد در فضــای 
مجــازی در کشــور وجــود نــدارد، امــا در مجمــوع ســرانه مطالعــه 
ــته  ــه گذش ــبت ب ــر نس ــای اخی ــر و موم ه ــورمان در مه در کش

افزایــش یافتــه اســت.

اخبار کوتاه

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان 
از تصویــب 160 طــرح تحقیقاتــی در هشــت ماهــه اول ســال 

ــدی  ــی حمی ــر غالمعل ــر داد. دکت ــاری خب ج
ــه  ــه مناســبت هفت ــه ب ــری ک در نشســت خب
پژوهــش برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه تاکیــدات 
مقــام معظــم رهبــری کــه »پیشــرفت علمــی 
 بــدون تحقیــق و پژوهش امکان پذیر نیســت«
ایــن معاونــت، تحقیــق   اظهــار داشــت: 
و پژوهــش را ســرلوحه فعالیت هــای خــود 

قــرار داده و بــا برنامه ریــزی و آینده نــگاری فعالیت هــای خــود 
ــای  ــا و کنگره ه ــزاری همایش ه ــد. وی برگ ــه می ده را ادام
ــاوری  ــش فن ــامل همای ــان ش ــی در کاش ــی و مل بین الملل
ــی  ــا رویکــرد بالین در حــوزه ســالمت، همایــش تحقیقــات ب
ــی دانشــجویی کشــور ــره مل ــزی، کنگ ــان ســکته مغ  در درم

نشســت علمــی بــا حضــور اســتادان دانشــگاه آخــن آلمــان 
رونمایــی از ســامانه علم ســنجی اعضــای هیئــت علمــی 
از 180 طــرح تحقیقاتــی در زمینه هــای  بیــش  تصویــب 
ــای  ــه، کارگاه ه ــوم پای ــردی و عل ــنتی، کارب ــب س ــی ط بالین
اعــزام  پژوهشــگران،  توانمندســازی  متعــدد 
تعــداد زیــادی از پژوهشــگران، اعضــای هیئــت 
ــی  ــای داخل ــه کنگره ه ــجویان ب ــی و دانش علم
ــای  و خارجــی، نمایه ســازی مجــالت در بانک ه
اطالعاتــی معتبــر جهــان و آغــاز فعالیــت مرکــز 
رشــد را از جملــه مهم تریــن اقدامــات ایــن 
ــر  ــرد. دکت ــوان ک ــته عن ــال گذش ــت در س معاون
ــی  ــه علمی پژوهش ــه 300 مقال ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب حمی
ــان دانشــگاه در ســال گذشــته نوشــته شــده  توســط محقق
گفــت: بودجــه ســال گذشــته 4 میلیــارد تومــان بــوده 
ــی و  ــای تحقیقات ــرای انجــام کاره ــم آن ب ــک و 4 ده ــه ی ک

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــی اس پژوهش

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان عنوان کرد:

تصویب ۱6۰ طرح تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال 
و بختیــاری گفــت: چهارمحــال و بختیــاری در دو ســال 
اخیــر تنهــا تولیدکننــده نیتــرات پتاســیم کشــور معرفــی 
ــد  ــرد: 35 واح ــار ک ــی اظه ــم امام ــید نعی ــت. س ــده اس ش

ــتان  ــیمیایی در اس ــواد ش ــد م ــی تولی صنعت
فعالیــت می کننــد کــه از واحدهــای شــاخص 
 می تــوان بــه کارخانــه تولیــد اکســید روی 
و نیتــرات پتاســیم شــهرک صنعتــی شــهرکرد 

اشــاره کــرد. 
 10 از  بختیــاری  و  افــزود: چهارمحــال  وی 
ســال گذشــته فعالیــت خــود را در زمینــه 

ــال  ــرد و در دو س ــاز ک ــی آغ ــیمیایی و معدن ــواد ش ــد م تولی
ــرات پتاســیم کشــور  ــده نیت ــا تولیدکنن ــوان تنه ــه عن ــر ب اخی
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س ــد. رئی ــی ش معرف
ــه  ــر 77 پروان ــال حاض ــت: در ح ــاری گف ــال و بختی چهارمح
ــرمایه گذاری  ــا س ــیمیایی ب ــع ش ــوزه صنای ــرداری در ح بهره ب

 یــک هــزار و 160 میلیــارد ریــال در اســتان وجــود دارد 
اســت.  احــداث  دســت  در  نیــز  طــرح   95 از  بیــش  و 
ــی محصــوالت  ــد عناصــر اصل ــر تولی ــالوه ب ــزود: ع امامــی اف
ــیمی  ــوالت پتروش ــن و محص ــب، رزی ــواع چس ــیمیایی، ان  ش
و صنایــع وابســته در واحدهــای صنعتــی اســتان 

ــود.  ــاخته می ش س
بــه گفتــه وی کارخانــه تولیــد نیترات پتاســیم در 
ــن  ــزو بزرگ تری ــهرکرد، ج ــی ش ــهرک صنعت ش
خاورمیانــه  پتاســیم  نیتــرات  کارخانه هــای 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــت. وی ب اس
ــد اکســید روی در چهارمحــال  ســه واحــد تولی
و بختیــاری فعالیــت دارنــد، گفــت: بــه طــور متوســط ســاالنه 
28 هــزار تــن اکســید روی در اســتان تولیــد می شــود کــه 95 
ــی  ــی پیش بین ــد. امام ــن می کن ــور را تأمی ــاز کش ــد نی درص
کــرد تــا پایــان ســال جــاری شــهرکرد بــه عنــوان قطــب مهــم 

ــا تولیــد مــواد شــیمیایی کشــور معرفــی شــود. ایرن

در شهر

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان : خدیجه مظفری  دادخواستی به طرفیت خوانده : علی جان احمدی به خواسته طالق به درخواست 
زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی 
)حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پرونده 9509983751300639 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/10/22 و ساعت 11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  
خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی 
و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و  و در وقت مقرر فوق جهت مالحظه نظریه کارشناسی حاضر گردد. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/889/م الف به تاریخ 95/09/20
اخطار اجرایی

خدمات کشاورزی   بسیج  دستگرد-خیابان  نشانی  به  منوچهری  فرزند  نوری  فرشاد  له:  محکوم  مشخصات 
محکوم علیهم : ابراهیم هوشیار فرزند ستار  به نشانی مجهول المکان

محکوم به : به موجب رأی شماره 176 به تاریخ 95/07/24 حوزه برخوار شورای حل اختالف دولت آباد محكوم 
علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ 10000000 ریال ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 390000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 91/07/05 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له 

رأی صادره غیابی است و هزینه ی حق االجرا بر عهده ی محکوم علیه می باشد 
ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور 

صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.  
دفتر شماره اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/888/م الف به تاریخ 95/09/21
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم له:رسول عباسیان باوکالت آزرمیدخت باقری فرزند قاسم به نشانی اصفهان– سی و سه پل 
ابتدای چهار باغ باال مجتمع باران طبقه سوم واحد محکوم علیهم : سعید بخشایش  به نشانی مجهول المکان

محکوم به : به موجب رأی شماره 6 به تاریخ 95/01/18 حوزه برخوار شورای حل اختالف دولت آباد محكوم علیه 
محکوم است به : پرداخت مبلغ 25000000ریال ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 170000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک 94/02/20 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له رأی 

صادره غیابی است و هزینه ی حق االجرا بر عهده ی محکوم علیه می باشد 
ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور 

صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.  
دفتر شماره اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/883/م الف به تاریخ 95/09/21
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم

خواسته   به  آبادی  عاشق  حسینی  عبداله  سید   : خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  عباسیان  رسول   : خواهان 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شاهین شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم 
دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان شاهین شهر و میمه واقع در شاهین شهر و میمه ارجاع و به کالسه پرونده 
9509983759200458 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/11/11 و ساعت 08:00 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت مقرر فوق جهت مالحظه نظریه کارشناسی حاضر گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین شهر و میمه

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان : محمد موحدیان عطار دادخواستی به طرفیت خواندگان : حمید داوری وعباس صادقی و عباسعلی 
رضائی و راه خدا داودی و حسین داوری و علی سوادکوهی و مجید داوری به خواسته  مطالبه اجرت المثل 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  ید  خلع  و  غیرمنقول(  )مالی  مالکیت  اثبات  و  قمع مستحدثات  و  قلع  و  اموال 
شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در 
شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پرونده 9509983751400316 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/11/10 
و ساعت 08:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت مقرر فوق جهت مالحظه 

نظریه کارشناسی حاضر گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/886/م الف به تاریخ 95/09/23
آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول

نظر به اینکه بموجب اجرائیه صادره محکوم علیه خانم زهرا جعفری فرزند حسین و رسول بدیع فرزند ابراهیم به 
پرداخت مبلغ 411950000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی در حق آقای دانیال جعفری محکوم گردیده 
است و هیچگونه اموالی معرفی نکرده است که آقای محمود عابدی فرزند نعمت اله با توقیف وثیقه ملکی یک 
باب منزل مسکونی واقع در شاپور آباد بلوار امام خمینی ک شهید اصغر عابدی به پالک ثبتی 89/35 به شماره 
ثبت 4697 و صفحه 452 ضمانت وی را نموده است محکوم له تقاضای فروش منزل فوق را کرده است و 
کارشناس محترم دادگستری به مبلغ 780000000 ریال ارزیابی کرده است و بعال در تصرف ضامن می باشد لذا 
جهت فروش منزل فوق جلسه مزایده در تاریخ 95/11/11 ساعت 11 در دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار 
برگزار می شود 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.
مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه دوم شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/887/م الف به تاریخ 95/09/23
دادنامه

شاکی : آقای بهنام امینی فرزند خانعلی به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی خ کاخ شرقی نبش ک 
ترکان پ 54 ط 1 واحد1. متهم : آقای احسان اله جمالی به نشانی مجهول المکان. اتهام : خیانت در امانت

رای دادگاه
در خصوص شکایت آقای بهنام امینی فرزند خانعلی علیه احسان اله جمالی دائر بر خیانت در امانت نسبت به 
یک فقره چک به شماره 165270 به مبلغ 77652021 ریال عهده بانک صادرات شعبه گندمان، دادگاه با بررسی 
مجموع محتویات پرونده از جمله کیفرخواست تنظیمی توسط دادسرای عمومی و انقالب شهرستان برخوار، 
شکایت شاکی و مدارک ابرازی از ناحیه ایشان مبنی بر تسویه حساب با متهم و موادی شهادت شهود و سایر 
قرائن و امارات صرف نظر از عدم حضور متهم جهت هرگونه دفاع موثر بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته 
و با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسالمی مصوب سال 75 متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس 

محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/884/م الف به تاریخ 95/09/21
آگهی حصر وراثت

خانم اشرف دهقانی دارای شناسنامه شماره 7513 به شرح دادخواست به کالسه 585/95 ش ح 1 )وراثت( از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدعلی دهقانی بشناسنامه 
4275 در تاریخ 1395/02/13  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به:1- فاطمه روان بخش حبیب آبادی ش.ش 4847 )همسر متوفی( )2( مصطفی ش.ش 44 )3( مرتضی 
ش.ش 47 )4( زهره ش.ش 29 )5( صدیقه ش.ش 5793)6( زهرا ش.ش 30 )7( اشرف ش.ش 7513 
همگی دهقانی فرزند محمدعلی )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/888/م الف به تاریخ 95/09/23
دادنامه

: شعبه 5 حقوقی شورای حل  دادنامه: 95/08/09- 214  مرجع رسیدگی  : 94/317 شماره  پرونده  کالسه 
اختالف . خواهان : رسول عباسیان فرزند قاسم با وکالت آذرمیدخت باقری به آدرس اصفهان سی و سه پل 
ابتدای چهارباغ  باال مجتمع باران طبقه سوم واحد 015 . خوانده : سعید خامه فرزند احمد به آدرس مجهول 

المکان . خواسته:  مطالبه
شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید

دادنامه
در خصوص دعوی آقای رسول عباسیان فرزند قاسم به طرفیت سعید خامه فرزند احمد به خواسته مطالبه مبلغ 
10290000 ریال وجه دو فقره چک به شماره 204763-94/08/03به مبلغ 6000000 ریال و 94/08/05-204764 
به مبلغ 4290000 ریال با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد داخواست تقدیمی خواهان 
و مالحظه تصویر مصدق چک مستند  دعوی و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی و نشرآگهی و انتظار کافی در 
شورا حاضر نگردیده نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده 
لذا ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا  به مواد 1291 و 1301 قانون مدنی و 198 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 10290000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 175000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به مبلغ480000 و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ 
اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه 
خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی دادگاه دولت آباد می باشد.
دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/882/م الف به تاریخ  95/09/24

آگهی مزایده نوبت اول

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنجان به استناد مجوز شماره 95/446188 مورخه 95/05/18 اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان و با عنایت به صورتجلسه توافق 
شماره 21947 مورخ 92/8/14 کمیسیون تغییر کاربری )شهرداری( در نظر دارد تعداد 25 پالک زمین مسکونی تفکیک شده از موقوفه حاج محمد رضاریزی، واقع در زرین شهر 
ضلع شمالی خیابان شهید فهمیده با موقعیت بسیار مناسب )اراضی موسوم به باغ الهی( را طبق نقشه تفکیکی با اخذ پذیره و اجاره سالیانه به متقاضیان واجدالشرایط واگذار نماید.

  مشخصات پالک های مورد مزایده

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

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

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

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

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

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

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

اجاره سالیانه 
به ریال

قیمت پایه براساس 
مترمربع به ریال

تراکم 
ارتفاع

موقعیت مساحت به
 متر مربع

شماره 
پالک

ردیف

1.212.000 5.280.000 3طبقه شمالی جنوبی 202 23 1

1.242.000 5.280.000 3طبقه شمالی جنوبی 207 32 2

1.242.000 5.280.000 3طبقه شمالی جنوبی 207 33 3

1.000.000 4.680.000 2طبقه شمالی شرقی 200 61 4

1.012.500 4.560.000 3طبقه شمالی 202/50 56 5

1.201.800 5.280.000 3طبقه شمالی شرقی 200/20 54 6

1.344.000 4.920.000 3طبقه شمالی جنوبی 224 37 7

1.120.000 4.920.000 3طبقه شمالی جنوبی 220 38 8

1.266.000 4.920.000 3طبقه شمالی جنوبی 211 39 9

1.218.000 4.920.000 3طبقه شمالی جنوبی 203 40 10

1.206.000 5.280.000 3طبقه جنوبی شرقی 201 62 11

1.194.000 5.160.000 3طبقه سه بر 199 46 12

1.212.000 4.920.000 3طبقه شمالی جنوبی 202 45 13

اجاره سالیانه 
به ریال

قیمت پایه براساس 
مترمربع به ریال

تراکم 
ارتفاع

موقعیت مساحت به
 متر مربع

شماره 
پالک

ردیف

1.212.000 4.920.000 3طبقه شمالی جنوبی 202 44 14

1.212.000 4.920.000 3طبقه شمالی جنوبی 202 43 15

1.212.000 4.920.000 3طبقه شمالی جنوبی 202 42 16

1.002.100 4.560.000 3طبقه شمالی 182/20 85 17

1.072.500 4.560.000 3طبقه شمالی 195 84 18

1.524.000 5.280.000 3طبقه شمالی فضای 
سبز

254 69 19

1.100.000 4.560.000 3طبقه جنوبی 200 74 20

1/230.000 4.440.000 3طبقه شمالی 246 75 21

808.000 4.440.000 2طبقه شمالی 161.60 82 22

900.000 4.400.000 2طبقه شمالی 180 81 23

1.100.000 4.400.000 2طبقه شمالی 200 77 24

1.000.000 4.150.000 2طبقه شمالی 200 76 25

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

رئیس سازمان صنعت و معدن چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

چهارمحال و بختیاری، تنها تولیدکننده نیترات پتاسیم در کشور

اداره اوقاف و امور خیریه

 شهرستان لنجان
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حتما بخوانید!
حمید فرخ نژاد از جشنواره فیلم اروند ...

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگ

ــه احتمــال  ــم فجــر امســال ب ســی وپنجمین جشــنواره فیل
فــراوان میزبــان چنــد کارگــردان فیلم اولــی سرشــناس 
ــد  ــی دارن ــه موفق ــه کارنام ــی ک ــود. کارگردان های ــد ب خواه
ــی  ــد جای ــن فیلمشــان قصــد دارن ــا ســاخت اولی و حــاال ب
میــان ســینمایی ها بــرای خــود بــاز کننــد. در ایــن گــزارش 
مــا نگاهــی داریــم بــه چنــد نفــر از ایــن کارگردانــان 

ــازه وارد. ــا ت ــناس، ام سرش
    مهران مدیری

ــام او  ــدارد. ن ــی ن ــه معرف ــازی ب ــر نی ــری دیگ ــران مدی مه
ــدر ســریال  ــره خــورده اســت و آنق ــز گ ــا ســریال های طن ب
موفــق در کارنامــه دارد کــه پیــر و جــوان بــا کارهایــش 
ســینما  در  بازیگــری  ســابقه  مدیــری  دارنــد.   خاطــره 
ــه  ــار اســت ک ــن ب ــن اولی ــام کارگــردان ای ــا در مق را دارد، ام
می خواهــد قــدم بــه ســینما و جشــنواره فیلــم فجــر بگــذارد. 
مدیــری در حــال حاضــر مشــغول ســاخت فیلــم پربازیگــر 
»ســاعت پنــج عصــر« اســت. ســیامک انصــاری پــای ثابــت 
ــر عهــده  کارهــای مدیــری در ایــن فیلــم نقــش اصلــی را ب
ــا  ــح ت ــم از 7 صب ــتان فیل ــنیده ها داس ــاس ش ــر اس دارد. ب

ــه  ــد ک ــت می کن ــران روای ــرد را در ته ــک ف ــر ی 5 بعدازظه
ــم  ــام کاری مه ــرای انج ــرد ب ــت آن ف ــن فرص آن روز آخری
ــر  ــه جلوت ــه هرچ ــت ک ــی اس ــه برف ــل گلول ــت.فیلم مث اس
ــود  ــر می ش ــدام تندت ــم م ــود و ریت ــر می ش ــی رود بزرگ ت م
و دیوانــه وار بــودن ماجــرا بزرگ تــر و موضــوع عظیم تــر 
ــی  ــم موضوع ــه: فیل ــم گفت ــاره فیل ــری درب ــود. مدی می ش
بــه شــدت اجتماعــی دارد کــه هــر روز بــا آن مواجهیــم، امــا 

ــم. ــی نمی کنی ــدان توجه ب
    رقیه توکلی

»مــادری« اولیــن فیلــم بلنــد رقیــه توکلــی محســوب 
می شــود. وی دارای مــدرک کارشناســی ســینما و کارشناســی 
ارشــد ادبیــات نمایشــی اســت و ســاخت بیــش از 30 فیلــم 
ــرای  ــه ب ــود دارد ک ــه کاری خ ــتند را در کارنام ــاه و مس کوت
آن هــا جوایــز معتبــر و متعــدد داخلــی و خارجــی دریافــت 
ــم  ــن فیل کــرده اســت. ســیاوش حقیقــی، تهیه کنندگــی ای
ــده دارد.  ــر عه ــده ب ــرداری ش ــزد فیلمب ــا در ی ــه تمام  را ک
داســتان فیلــم دربــاره دو خواهــر اســت کــه یکــی عشــقش 
ــت.  ــرده اس ــا ک ــقش او را ره ــری عش ــرده و دیگ ــا ک را ره
ــلی ــه توس ــد از: هانی ــینمایی عبارتن ــر س ــن اث ــران ای  بازیگ

نازنین بیاتی، ملیسا ذاکری و هومن سیدی.

    علیرضا صمدی
ــه ای اســت  علیرضــا صمــدی، کارگــردان جــوان و خوش آتی
ــا  ــال ب ــت. او امس ــرده اس ــون کار ک ــال ها در تلویزی ــه س ک
ــم  ــنواره فیل ــرکت در جش ــی ش ــی« متقاض ــم »بی نام فیل
ــر داســتان زن و شــوهری  ــم روایتگ ــن فیل فجــر اســت. ای
ــا  ــد و ب ــر بودن ــجوی تئات ــش دانش ــال ها پی ــه س ــت ک اس
ــه  ــغول ب ــاپ مش ــک کافی ش ــد و در ی ــم ازدواج می کنن ه
ــکاران  ــی از هم ــاق یک ــب اتف ــر حس ــا ب ــوند؛ ام کار می ش
آن هــا گــم می شــود. قهرمــان قصــه بــه بهانــه یافتــن او بــه 
دنبــال خــود نیــز در گذشــته می گــردد و ســعی می کنــد از 
یــک بحــران خــارج شــود. بــاران کوثــری و حســن معجونــی 

ــن زن و شــوهر هســتند. ــران نقــش ای بازیگ
    فلورا سام

ــی  ــون نام ــدگان تلویزی ــرای بیشــتر بینن ــورا ســام هــم ب فل
چندیــن  در  بــازی  و  ســابقه کارگردانــی  او  آشناســت. 

مجموعــه تلویزیونــی را در کارنامــه دارد. 
فلــورا ســام امســال بــا فیلــم »نیمکــت« متقاضــی شــرکت 
در جشــنواره فیلــم فجــر اســت. شــقایق فراهانــی، ماه چهــره 
 خلیلــی، امیــن زندگانــی، ســام نــوری، ســیاوش طهمــورث
ــی، نرگــس  افســر اســدی، شــیوا خســرومهر، مریــم کاویان
ــور  ــم حض ــن فیل ــریفی نیا در ای ــا ش ــدی و محمدرض محم

ــد. دارن

محمد)ص(، محور وحدت

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانسرویس فرهنگ

وحــدت و یکپارچگــی مســلمانان 
و لــزوم اتحــاد و اتفــاق کلمــه 
ضــرورت  و  ایشــان  میــان 
ــه  ــور کلم ــر مح ــه ب ــد کلم توحی
 توحیــد بــرای همــه موحــدان 
و خداپرســتان روی زمیــن، از تعالیــم و آموزش هــای اساســی 
آییــن اســام و از اصــول فرهنــگ قرآنــی اســت؛ بــر همیــن 
ــازنده ترین  ــن و س ــی از عمده تری ــم یک ــرآن کری ــاس، ق اس
قلــوب  تألیــف  را  اکــرم)ص(  رســول  رســالت   اهــداف 
ــه  جــای دشــمنی بیــان مــی دارد   و ایجــاد انــس و تفاهــم ب
و اگــر کســی در تاریــخ، بــه دیــده عبــرت بنگــرد، ایــن معنــی 
»و  می یابــد؛  محمــدی)ص(  رســالت  شــاهکارهای  از  را 

ــوا«. ــًا و التفرق ــل هللا جمیع ــوا بحب اعتصم
ــاد  ــما ب ــر ش ــردم! ب ــد: »ای م ــم)ص( فرموده ان ــر اعظ پیامب
بــه جماعــت و بپرهیزیــد از جدایــی« )میزان الحکمــه، ح 
۲۴3۴( وحدتــی کــه رســول اکــرم فرموده انــد داروی درد 
ــمنان  ــه دش ــا نقش ــه ب ــت ک ــلمانان اس ــه مس ــروز جامع ام
ــه روی  ــام را روب ــده و اس ــنگینی ش ــوادث س ــتخوش ح دس
اســام قــرار داده اســت. منتهــا یکــی اســام نــاب محمــدی و 
دیگــری اســام وهابــی صهیونیســتی که بــه اســام آمریکایی 
لقــب یافتــه اســت. اگــر مســلمانان بــا پافشــاری بــر اصــول 
مشــترک هم صــدا و همــدل شــوند، دشــمن نمی توانــد 
ذخایــر مســلمانان را بــه یغمــا ببــرد. در روایتــی دیگــر 
فرموده انــد: »وحــدت مایــه رحمــت و تفرقــه موجــب عــذاب 
 اســت.« )کنزالعمــال، ح ۲0۲۴۲( جامعــه ای کــه وحــدت دارد
رحمــت الهــی آن جامعــه را فرامی گیــرد و راه پیشــرفت 
ــه ــی راه یافت ــه تعال ــرعت ب ــه  س ــود و ب ــاز می ش ــرای او ب  ب

درهــای خیــر و برکــت بــه رویــش بــاز می شــود؛ امــا عکــس 
ــذاب  ــه ع ــردم را ب ــت و م ــت دهنده اس ــرآور و شکس آن زج
 دردنــاک وارد می کنــد. جامعــه یکدســت، دســت خــدا 
ــد:  ــم)ص( می فرماین ــر اعظ ــه پیامب ــر دارد؛ چنانچ ــر س را ب
»دســت خــدا بــر ســر جماعــت اســت و شــیطان بــا کســی 
 همــراه اســت کــه بــا جماعــت ناســازگاری کنــد.« )کنزالعمــال

ــا جماعــت همــراه  ح ۱03۱( در روایتــی دیگــر فرموده انــد: »ب
شــو؛ زیــرا گــرگ، گوســفند دورمانــده را می خــورد.« )مســند 
ــل  ــه را حاص ــی)ع( تفرق ــام عل ــد، ج ۶، ص ۴۴۶.( ام أحم
نادانــی و ســخنان از روی جهــل می داننــد و می فرماینــد: 
ــاف  ــار اخت ــردم دچ ــد، م ــی می گزی ــادان خاموش ــر ن »اگ
لــذا جامعــه  )بحاراألنــوار، ج 7۸، ص ۸۱(  نمی شــدند.« 
اســامی را بــه دوســتی و محبــت و ارتبــاط فرامی خواننــد و از 
دوری و فاصلــه بــر حــذر می دارنــد: »بــر شــما بــاد بــه ارتبــاط 
و بخشــش بــه یکدیگــر و دوری گزیــدن از جدایــی و پشــت 

ــه ۴7( ــه، نام ــر.« )نهج الباغ ــه یکدیگ ــردن ب ک

اخبار کوتاه

 «یلدای جوانی» و «یلدای محمدی» 

در اصفهان

کیمیای وطن

ــی«  ــدای جوان ــزرگ »یل ــن ب جش
و جشــنواره »یلــدای محمــدی« از 
ــوان  ــاغ بان ــه جــوان و ب ســوی خان
ــز  ــای پایی ــن روزه ــوع در آخری طل

برگــزار می شــود.
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه   
ــوان  ــه ج ــان، خان ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح س
شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  فرهنگــی  مراکــز  از 
ملــی  برنامه هــای  هویت بخشــی،  راســتای  در  اصفهــان 
جشــن بــزرگ »یلــدای جوانــی« را برگــزار می کنــد. ایــن 
برنامــه ویــژه مخاطبــان جــوان شــهر اصفهــان 30 آذرمــاه 
ســاعت ۱۸ و 30 دقیقــه در محــل خانــه جــوان واقــع در 
میــدان قــدس، خیابــان اللــه، جنــب پــارک باقوشــخانه 
ــراه  ــی هم ــن ایران ــای که ــت آیین ه ــود. پاسداش ــزار می ش برگ
ــی ــنتی، حافظ خوان ــیقی س ــرای موس ــر، اج ــش تئات ــا نمای  ب
ــت.  ــی اس ــدای جوان ــای یل ــه برنامه ه ــانی و ... از جمل نورافش
همچنیــن بــاغ بانــوان طلــوع از مراکــز تفریحــی ســازمان 
ــنواره  ــزاری جش ــه برگ ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح

ــت.  ــرده اس ــدام ک ــدی« اق ــدای محم »یل
ــر اکــرم)ص( در  ــدا و والدت پیامب ــژه شــب یل ایــن برنامــه وی
ــبزه آرایی ــی، س ــامل میوه آرای ــدا ش ــابقه یل ــرای مس ــب اج  قال
ــن  ــمک و همچنی ــل، پش ــذا، آجی ــک، غ ــر و کی ــات دس تزئین
آمــوزش یــک نــوع تزئیــن ویــژه شــب یلــدا برنامه ریــزی شــده 
ــد  ــه می توانن ــن برنام ــرای شــرکت در ای ــدان ب اســت. عاقه من
ــوع واقــع در  ــوان طل ــاغ بان ــه محــل ب ۲9 آذرمــاه ســاعت ۱۴ ب
اتوبــان شــهید آقابابایــی، نرســیده بــه پــل تمــدن مراجعــه کنند.

 نمایشگاه انفرادی چاپ دستی 

در گالری سایان
کیمیای وطن مجموعــه ای از آثــار چــاپ دســتی در گالــری 

ســایان برگــزار می شــود. در ایــن نمایشــگاه آثــار شــکوفه فــاح 
ــو  ــرد. وی عض ــرار می گی ــدان ق ــای عاقه من ــرض تماش در مع
ــر چــاپ دســتی نیــز  ــران اســت کــه در هن انجمــن نقاشــان ای
فعالیــت دارد. ایــن نمایشــگاه ۲۶ آذرمــاه ســاعت ۱۶ در محــل 
ــد  ــرای بازدی ــدان ب ــد و عاقه من ــایش می یاب ــری گش ــن گال ای
می تواننــد تــا ۲ دی مــاه از ســاعت ۱۶ تــا ۲0 بــه گالــری ســایان 
واقــع در خیابــان ابــوذر، بن بســت 3۲)امیــن(، شــماره ۱7 
ــا  ــتی ب ــاپ دس ــی چ ــن کارگاه آموزش ــد. همچنی ــه کنن مراجع
ــا ۱3 در  ــاه ســاعت 9 ت ــه ۲۶ آذرم ــاح جمع حضــور شــکوفه ف
ــی ــم نظام ــزی، اول حکی ــل فل ــع در پ ــری »او« واق ــز هن  مرک

کوچه ۲، درب دوم برگزار می شود.

اخبار کوتاه

حمیــد فرخ نــژاد در نامــه ای خطــاب بــه مدیــر عامــل 
منطقــه آزاد ارونــد از مشــاور هنــری ایــن ســازمان و دبیــری 
جشــنواره فیلــم ارونــد کناره گیــری کــرد. در بخشــی از ایــن 
نامــه آمــده اســت: حــدود ســه ســال پیــش بــه نیــت تحقــق 
آرزوهایــم بــرای آبــادان و خرمشــهر مظلوم و محــروم و ادای 

ــده  ــروم و فراموش ش ــان مح ــه جوان ــن ب دی
ایــن دیــار و احیــای روزگار پرافتخــار فرهنگــی 
ایــن دو شــهر و تقســیم بضاعــت هنــری ام بــا 
ــوان مشــاور  ــه  عن آن هــا، پیشــنهاد شــما را ب
ــم  ــم. خــدا را شــکر می کن ــان پذیرفت هنری ت
ــک  ــت ی ــدون دریاف ــدت ب ــن م ــام ای در تم
ریــال از تشــکیات متمــول شــما همه تاشــم 

را تــا آنجــا کــه در توانــم بــود بــه  کار بــردم تــا از همــه ارتبــاط 
و اعتبــارم در بیــن همــکاران و مدیــران فرهنگــی کشــور بــرای 
انجــام وظیفــه در قبــال مــردم شــهرم اســتفاده کنــم؛ ولــی 
متاســفم کــه اعــام کنــم همــه بــا مــن همــکاری کردنــد بــه 
 جــز شــما و هیئت مدیــره و زیرمجموعــه فرهنگی تــان. همــه 

ــری  ــاخت های هن ــا و زیرس ــداث فضاه ــرای اح ــم ب تاش
ــس  ــد عک ــر و چن ــات بی ثم ــه و جلس ــده بی نتیج ــه وع ب
ــات  ــان جلس ــم و در می ــی خت ــم کلنگ زن ــادگاری مراس ی
هیئت مدیره تــان گــم شــد. از جشــنواره ارونــد کــه ابتــر مانــد 
و از بودجــه فرهنگــی منطقــه ای کــه شــامل همــه بــود جــز 
هنرمنــدان منطقــه و حاصــل ایــن ســه ســال 
ــارم  ــردن اعتب ــرج ک ــی و خ ــاش و دوندگ ت
ــهریان  ــل همش ــودن در مقاب ــل ب ــط خج  فق
و جوانــان عزیــز شــهرم بــوده اســت. بــه  
بــه  بی توجهی تــان  و  کم کاری هــا  خاطــر 
ــان  ــما و تیمت ــار، ش ــن دی ــر ای ــگ و هن  فرهن
را نمی بخشــم کــه یادتــان باشــد می توانســتید 
ــا احتــرام بــه همــه عزیزانــی کــه بــرای آبــادی   و نکردیــد. ب
و خرمــی ایــن خطــه دردکشــیده و قهرمــان تــاش می کننــد 
ــا  حکــم مشــاوره هنری تــان را تقدیــم حضورتــان می کنــم ت
بیــش از ایــن شــرمنده هنرمنــدان کشــور و اســتان قهرمــان 

خوزســتان و همشــهریانم نباشــم. خبرآنایــن

حمید فرخ نژاد از جشنواره فیلم اروند کنار کشید
ــگ«  ــاه و پلن ــریال »م ــده س ــوب، تهیه کنن ــان زرین ک آرم
اعــام کــرده  پخــش  مدیــر  اینکــه  بــه  واکنــش  در 
ــبکه  ــریال ش ــم و س ــروه فیل ــه گ ــت ب ــا در نهای ممیزی ه
و عوامــل ســازنده اعــام می شــده، گفــت: پخــش شــبکه 
ــه  ــرد ک ــت می ک ــا درخواس ــی را از م ــیما اصاحات ــه س س

بعضــی  در  تنهــا  و  می کردیــم  اعمــال 
بــه  مواقــع کــه اصاحــات مدنظرشــان 
قصــه لطمــه مــی زد، از اصــاح خــودداری 
می کردیــم؛ ولــی متاســفانه هنــگام پخــش بــا 
ــزی بخش هــای ضــروری قصــه مواجــه  ممی

می شــدیم.
پلنــگ«  و  »مــاه  ســریال  تهیه کننــده   

تصریــح کــرد: الزم بــود مــوارد ممیــزی کــه مــا در هنــگام 
ــا  ــش ب ــر پخ ــط مدی ــم، توس ــا بودی ــاهد آن ه ــش ش پخ
ــه  ــه ب ــدون لطم ــن ب ــت طرفی ــرح و رضای ــب مط اینجان
ــی داد،  ــن کار رخ م ــر ای ــا اگ ــد. اتفاق ــب می ش ــه جل قص
ــی  ــب اصل ــه مخاط ــی ک ــر مردم ــذاری آن ب ــا تاثیرگ قطع

ــال  ــدود ۱۸ س ــن ح ــود. م ــتر می ب ــتند، بیش ــریال هس س
ــال ها  ــن س ــت دارم، در ای ــون فعالی ــه در تلویزی ــت ک اس
رونــد بــه ایــن صــورت بــوده کــه وقتــی مدیــر گــروه فیلــم 
ــات  ــر جزئی ــرافش ب ــه اش ــه ب ــا توج ــبکه ب ــریال ش و س
ســریال ها، مــوارد اصاحــی از طــرف پخــش را رد یــا 
ــد، دیگــر اصاحــات و ممیــزی  تأییــد می کن
ایــن قاعــده انجــام نمی شــود  از   خــارج 

و دیگران دخالتی نمی کنند. 
زرین کــوب همچنیــن در واکنــش بــه میــزان 
اصاحــات ســریال و حذفیــات عنــوان کــرد: 
ممیزی هــا و حذفیــات در طــول پخــش 
ــق  ــه صــورت دقی ــون ب ــدا تاکن ســریال از ابت
ــل  ــا عوام ــان ب ــن می ــر ای ــا اگ محاســبه نشــده اســت؛ ام
ســازنده تعامــل بهتــری شــکل می گرفــت بــه رونــد قصــه 
ــرای مخاطــب  هــم کمــک بیشــتری می شــد و داســتان ب
ــتان  ــات داس ــی از حذفی ــع بعض ــود. در واق ــر ب پذیرفته ت

ــر شــدن قصــه نمی شــد. ایســنا ــث ابت باع

گواهی  حصروراثت
آقای علیرضا اروندی  بشناسنامه شماره ۱9۴۴ باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 

شادروان  است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  بشماره 95/۱333تقدیم  خواستی  در  ورثه 

فرنگیس کابه        بشناسنامه شماره ۴۱۴در تاریخ ۱393/5/۲9در گذشته و ورثه وی در هنگام در 

فرزند  متوفی  با  نسبت  فرزند مصطفی شماره شناسنامه ۱۴  اروندی  ۱- حسین  از  عبارتند  گذشت 

۲-علیرضا اروندی فرزند مصطفی شماره شناسنامه ۱9۴۴ نسبت با متوفی فرزند 3- مهناز اروندی 

فرزند مصطفی شماره شناسنامه ۲۱۶9 نسبت با متوفی فرزند ۴- زهرا اروندی فرزند مصطفی شماره 

شناسنامه ۱9۶۴ نسبت با متوفی فرزند 5- زهره اروندی فرزند مصطفی شماره شناسنامه 95۱ نسبت 

با متوفی فرزند   پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر 

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

دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. 

دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان

گواهی  حصروراثت
آقای حامد آب بندی   بشناسنامه شماره ۲۸۶۶ باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 

ورثه در خواستی بشماره 95/۱33۲تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان علی آب 

بندی         بشناسنامه شماره ۱۱3۲ در تاریخ 95/9/۱0در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند 

از ۱- حامد آب بندی فرزند علی شماره شناسنامه ۲۸۶۶ نسبت با متوفی فرزند ۲- شهناز رضایی 

فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 770۲ نسبت با متوفی همسر   پس از تشریفات قانونی در خواست 

مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

 تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد

 شد.

 دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
رسما  امضاء شهود  و  هویت  محلی که  استشهادیه  برگ   ۲ استناد  به  فرزند حسین   طوبی ساکی 

گواهی شده است مدعی است که یک جلد سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پاک 

ثبتی 5۸۲/۱7۱7۴  واقع در فوالدشهر  بخش 9 ثبت اصفهان بسریال 909۱۱۲-93/ب  که در صفحه 

590 دفتر 335اماک ذیل ثبت ۴۶5۱۲ به نام نامبرده ثبت و به موجب سند رهنی شماره 5۴09۱ 

مورخ ۱393/۱۲/09 در رهن بانک مسکن می باشد  صادر و تسلیم گردیده است و سپس مفقود شده 

است.  بنابراین چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی 

به  انجام معامله نسبت  آگهی می شود که هر کس مدعی  ثبت مراتب  قانون  نامه  آیین   ۱۲0 ماده 

ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ۱0 روز به این  اداره 

مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 

صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت  المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم  خواهد شد. 

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
آقای میرزا حسین محمدی فرزند عبدالحسین   به استناد ۲ برگ استشهادیه محلی که هویت و 

امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که یک جلد سند مالکیت مربوط به ششدانگ یک قطعه 

ملک  به پاک ثبتی 5۸۲/۱۲507  واقع در  بخش 9 ثبت اصفهان بسریال ۶۶73۴5  که در صفحه 

در  نامبرده  بنابراین چون  ثبت شده است.   نامبرده  نام  به  ثبت 339۴۴  ۶۸دفتر ۲75اماک ذیل 

خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت 

مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد 

خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ۱0 روز به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 

ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 

مسترد گردد. و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه 

اصل سند مالکیت  المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. 

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
آقای جاسم بنی خالد فرزند غریب    به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود 

رسما گواهی گردیده است مدعی است که سند مالکیت ششدانگ آپارتمان  پاک ثبتی 5۸۲/۲5۴۲  

واقع در  فوالدشهر بخش 9 ثبت اصفهان به سریال 0۲5099 پ 90 که در صفحه ۲75 دفتر جلد 300 

اماک ذیل ثبت شماره 3۸9۶7  بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و سپس 

مفقود گردیده است   بنابراین چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره 

یک اصاحی ماده ۱۲0 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله 

نسبت به ملک مزبورو یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار آگهی تا ظرف مدت  

۱0 روز به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 

نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد. و در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت  المثنی سند 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. 

شماره :7۱۱/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی950۱0۱ موضوع علیه علی راست 

 7۲ از  حبه   3۴/75 فروش  منظور  به   95/۱0/۱۱ تاریخ  در  رزیانی       محمود  له  و  ندری      

حبه مشاع یک باب منزل مسکونی در دو طبقه با جمیع امکانات و امتیازات با عرصه حدود ۱۶5 

 ۸ سبان  چمران کوچه  شهید  خ   – فوالدشهر  در  واقع  ندری   راست  علی  آقای  ملکی  مربع   متر 

 ۱۲0۴۴ شماره  به  ثبتی  سابقه  دارای  -  که   3۸۸۴۱/۸۴9۱7 و   3۸۸۴۲/۸۴9۱7 پستی  دارای کد 

از  باشد    نمی  غیر  حق  متعلق  و  باشد  می  مشاع  مذکور  ملک  و  باشد  می   5۸۱/۲ و   5۸۲/۱ از 

برگزار   ۲۲۸ اطاق  فاورجان   حقوقی  احکام  اجرای  دفتر  در  مزایده  جلسه  ۱۱ صبح  الی   ۱0 ساعت 

نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ۱0۶۱۸۸33۴9ریال ارزیابی 

از  اجرا  این  محل  در  حضور  با  مزایده  از  قبل  روز  پنج  توانند  می  خرید  متقاضیان   . است  شده 

باالترین  است که  برنده کسی  و  ارزیابی شده شروع  قیمت  از  مزایده  اموال مطلع شوند.  موقعیت 

می  و کسانی  بود  خواهد  برنده  عهده  بر  مزایده  های  هزینه  ضمنا کلیه  نماید  پیشنهاد  را  قیمت 

داشته  همراه  را  شده  ارزیابی  قیمت  صد  در  ده  حداقل  نمایند که  شرکت  مزایده  جلسه  در   توانند 

باشند. 

دادورز اجرای  احکام حقوقی فاورجان

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  9۴099۸0350300۱95شماره  پرونده:  شماره   95۱0۴۲03503003۸۱ اجرائیه:  شماره 

 : نام خانوادگی  :علی رضا   نام   ۱ له ردیف  تنظیم: ۱395/09/۲۱ مشخصات محکوم  9۴0۲3۲تاریخ 

عسگری  نام پدر: حبیب اله    نشانی: اصفهان – ملک شهر – خ بهارستان غربی – ک 79- بن بست 

قانعیان – پ5  مشخصات محکوم علیهم  ردیف ۱- نام: عبدالحسین  نام خانوادگی : هراتیان نام 

پدر: موسی  نشانی: تهران – اتوبان افسریه – قصر فیروزه ۲- بلوک ۱07- طبقه ۸ واحد ۴ ۲- نام : 

اکرم نام خانوادگی : عظیم زاده نام پدر موسی نشانی : مجهول المکان 3- نام :اسام نام خانوادگی 

: هراتیان نشانی : مجهول المکان ۴- نام : حسین نام خانوادگی : هراتیان نام پدر: موسی نشانی: 

بموجب در  تعالی  به: بسمه  اصفهان –پایگاه هشتم شکاری – جزء۴- طبقه ۴-واحد ۲  محکوم 

محکوم   9۴0997035030۱55۸ مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست 

اند به بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ ۸۲000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  علیهم محکوم 

3۱۱0000 ریال بعنوان هزینه دادرسی و تمبر به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 

93/۱0/5 لغایت زمان تادیه در حق محکوم له و پرداخت ۴/۱00/000 ریال بابت حق االجرا  خواهان 

ها مکلف هستند زمان اجرای حکم هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را که توسط اجرای احکام 

محاسبه خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نمایند)دادنامه نسبت به حسین هراتیان حضوری 

و نسبت به دیگران غیابی است(   محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز 

مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ قانون اجرای احکام مدنی( .۲- 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 

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

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

خودداری   -۴.   )۱39۴ مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  ۸و3  مواد  شود)  می  داشت  باز  له 

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

هفت را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی ۱39۴( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به 

شش  درجه  تعزیری  مجازات  موجب  نباشد  دیون کافی  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  نحوی که 

اجرای  نحوه  قانون   ۲۱ ماده   ( یا هردو مجازات می شود.  به  نقدی معادل نصف محکوم  یا جزای 

محکومیت مالی ۱39۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 

 علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴( 

شماره: ۲۸7۲۲/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

– محمود عبداللهی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی9۴۸/95 موضوع علیه محمد 

جواد فاحیان     و له مژگان اکبری   در تاریخ 95/۱0/۸ به منظور فروش یک باب منزل مسکونی 

به نشانی کلیشاد خ مطهری – میدان مدرس – کوچه شهید صادقی – بعد از مسجد امیر المومنین 

به پاک ثبتی ۱9/307 شماال به طول ۲3 متر به کوچه شرقا به طول ۱۴/۶۲ متر به دیوار مجاور جنوبا 

جمعا به طول ۱۸/30 به پاک مجاور و غربا به طول ۱5/۱5 به خیابان به مساحت 3۱۴ متر مربع 

دارای دو جلد سند مالکیت ۱- دفتر چه مالکیت به شماره 30۱۱۸9 به نام خانم ربابه دهقان به نسبت 

۱/۲5 دانگ مشاع از ۶ دانگ یک باب خانه و مغازه متصل به آن و دومی به شماره 30۱۱90 به نام 

کرمعلی فاحیان به نسبت ۴/75 دانگ مشاع از ۶ دانگ یک باب خانه و مغازه متصل به آن که 

واحد جلویی آن با حدود ۱05 متر مربع متعلق به محکوم علیه می باشد و دارای ۸5 متر اعیانی می 

باشد.  از ساعت ۱0 الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق ۲۲۴ 

برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ نهصد و سی و هفت 

میلیون و پانصد هزار ریال )937/500/000( ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج 

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

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

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

ارزیابی شده را همراه داشته باشند.

 دادورز اجرای  احکام حقوقی فاورجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول ( 
به موجب ماده ۱۱۴ قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرائی به شماره 9۸۴0۲7۱ مطروحه 

در اجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان یک دستگاه ساختمان مسکونی که حسب نظریه 

)مهدی  له  محکوم  تقاضای  به  بنا  است  توصیف گردیده  و  ارزیابی  دادگستری  رسمی  کارشناس 

قاسمی( بادر نظر گرفتن زیر از طریق مزایده به فروش می رسد.

۱-نام مالک خانم اعظم غامی اسفه واجانی می باشد.

۲-مورد مزایده دارای سابقه ثبتی به شماره پاک ۱3900/903۸ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان بوده و 

دارای سند رسمی مالکیت بصورت سه دانگ از ششدانگ می باشد.

3-ملک موصوف دارای قدمت تقریبی 30 سال و دارای کاربری مسکونی بوده که عرصه ان ۱05/99 

متر مربع و اعیان آن در دو طبقه شامل یک طبقه همکف )۶0 -( و یک طبقه بر روی آن می باشد و 

همچنین دارای یک پارکینگ مسقف و دارای یک حیاط ماشین رو است. سیستم گرمایشی ساختمان 

بخاری گازی و سرمایشی آن کولر آبی است.

۴-ملک موضوع فروش دارای مستاجر می باشد.

5-فروش و مزایده از قیمت پایه )۱/0۲5/000/000 ریال( شروع و در اجرای ماده ۱۲۸ قانون اجرای 

احکام مدنی برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید.

۶-شرکت کنندگان در مزایده در اجرای ماده ۱۲9 قانون اجرای احکام مدنی باید ۱0 در صد از قیمت 

بانک ملی  بعنوان سپرده به صندوق اجرا به شماره حساب ۲۱7۱۲90۲۱000۸ نزد  را  پیشنهادی خود 

واریز نمایند و برنده مزایده مکلف خواهد بود و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به 

پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت مبلغ ۱0 در صد واریزی پس از کسر هزینه 

های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

7-پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت ثمن معامله و صدور دستور تملیک مورد مزایده در اجرای 

مواد ۱۴3و ۱3۴ قانون اجرای احکام مدنی به نام خریدار منتقل خواهد شد.

۸-پرداخت بدهی های معوقه مربوط به آب، برق ، گاز و تلفن )اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 

مصرف ( و بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری )در صورتی که ملک مورد مزایده دارای بدهی های 

مذکور باشد( تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد یانه بر عهده مالک و کلیه 

هزینه های مربوط به نقل و انتقال و صدور سند بر عهده برنده مزایده می باشد.

بیمارستان  سوانح سوختگی – کوچه  اصفهان – خیابان کاوه – جنب  9-آدرس محل وقوع ملک 

شهید رحیمی – کوچه مسجد امام محمد باقر – بن بست شهید رجایی – کدپستی ۸۱3۸۸9۴۸۱۱ 

می باشد.

۱0-ملک موضوع فروش دارای جریمه موضوع ماده ۱00 کمیسیون شهرداری به علت احداث اعیانی 

بدون مجوز پروانه ساختمانی می باشد. 

۱۱-متقاضیان در صورت تمایل می توانند در اجرای ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی حداکثر ظرف 

مدت 5 روز قبل از شروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از ملک موصوف بازدید نماید.

۱۲-زمان مزایده تاریخ 95/۱0/9 روز پنج شنبه ساعت ۱0 الی ۱۲ و مکان مزایده اجرای احکام شعبه 7 

دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت می باشد. 

شماره :۲۴70۲/م الف دادورز اجرای احکام شعبه 7 دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی 
به آقای حمید شهباز نظر به اینکه آقای احمد رضا نوروزی فرزند حسین دادخواستی به طرفیت آقای 

حمید شهباز فرزند رمضانعلی  به خواسته انتقال سند رسمی  تقدیم که به شعبه 5 شورای حل اختاف 

فاورجان ارجاع و به کاسه ۲۴۶/95  ثبت و برای روز شنبه مورخه 95/۱0/۲5 ساعت۴ عصر وقت 

رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده را مجهول المکان معرفی نموده است و  به تقاضای خواهان و 

دستور شورا / دادگاه به استناد  به ماده 73 ق .آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 

رسمی درج و آگهی و از خوانده  دعوت مینماید  که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 

۲ حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای 

وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه ۲ فاورجان جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این صورت 

این آگهی به منزله اباغ محسوب و شورا / دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد نمود. 

رئیس شورای حل اختاف شعبه 5 حقوقی فاورجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی9۴00۸۲موضوع علیه صفر علی 

اسماعیل زاده      و له علی رضا وکیلی    در تاریخ 95/۱0/۱۲ به منظور فروش ۲3/۲5 حبه از 7۲ 

حبه یک باب منزل مسکونی در یک و نیم طبقه با استفاده از دیوارهای باربر و طاق زردی و تیر آهن 

بدنه های داخلی گچ و رنگ – کف موزائیک نمای بیرونی آجر بتون دارای امتیازات آب و برق و گاز 

و تلفن دارای حدود ۲۸3 متر مربع عرصه و ۲۴۲ متر مربع اعیانی می باشد ملکی آقای صفر علی 

اسماعیل زاده واقع در قهدریجان خ شهید مطهری کوچه ترابی بن بست خاتم االنبیا به کد پستی 

3۶3۶۶-۸۴۶۱۸ که دارای سابقه ثبتی به شماره نمی باشد و ملک مذکور می باشد و متعلق حق 

غیر نمی باشد  از ساعت ۱0 الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق 

۲۲۴ برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۶5۲/۲۱3/۱۲7 

ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این 

است که  برنده کسی  و  شروع  شده  ارزیابی  قیمت  از  مزایده  شوند.  مطلع  اموال  موقعیت  از  اجرا 

باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی 

 می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته 

باشند. 

دادورز اجرای  احکام حقوقی فاورجان

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: 95۱0۱03۶53۴07۲3۸شماره پرونده: 95099۸3۶53۴0093۱شماره بایگانی شعبه: 

9509۴۴ تاریخ تنظیم: ۱395/09/۲0 خواهان / شاکی طلعت صادقی  دادخواستی به طرفیت خوانده 

شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  المثل   اجرت  و  ید  خلع  خواسته  به  جعفری  یداله  متهم   /

شهرستان فاورجان  نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان 

فاورجان  واقع در فاورجان – خیابان ماصدرا – ساختمان دادگستری – طبقه اول – اتاق ۲۲5  ارجاع 

و به کاسه9509۴۴ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱39۶/0۱/۱9 و ساعت 09:00تعیین شده است. 

به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 

آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 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 اطاع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 70۸/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 

فاورجان –خسروآقایی 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

وکالت  با  حسنات  اعتبار  تعاونی  شرکت  ۴۱خواهان  ح  ش   ۶۱7/95 کاسه  پرونده  خصوص  در 
نموده  تقدیم  پرویزیان  محسن  طرفیت  به  وجه    بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  کامیابی  فرحناز 
توجه  با  تعیین گردیده    ۱7:30 ساعت   95/۱0/۲5 مورخه  شنبه   روز  برای  رسیدگی  وقت   . است 
خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به 
مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول   سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
اختاف  حل  شورای   ۸۱۶575۶۴۴۱ پستی  کد   57 پاک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی 
را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  ۴۱شورای  شعبه    – اصفهان 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.   اخذ 

می شود.
شماره: ۲5۴۶9/م الف مدیر دفتر شعبه ۴۱ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

کیمیای وطن بررسی کرد:

فیلم اولی های سرشناس

حذفیات سریال «ماه و پلنگ» از زبان تهیه کننده



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

پنجشنبه  25  آذرماه   61395 تکرار قهرمانی سخت تر است
ـــمـــاره  320 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 ۱۰ درصد ورزشگاه برای پرسپولیس است
مدیــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن 
بــا بیــان اینکــه بخش هــای 
اصلی چمن ورزشــگاه فوالدشــهر 
بــرای بــازی بــا پرســپولیس 
عــوض شــده اســت، گفــت: 
ورزشــگاه  درصــد   ۱۰  فقــط 
را طبــق قانون به پرسپولیســی ها 
می دهیــم. ســعید آذری دربــاره دیــدار ایــن هفتــه تیم هــای 
فوتبــال پرســپولیس و ذوب آهــن گفــت: بــا توجــه بــه رونــدی 
ــدرت  ــام ق ــا تم ــم ب ــاش می کنی ــته، ت ــا داش ــم م ــه تی ک
مقابــل پرســپولیس ظاهــر شــویم. از اهمیــت ایــن مســابقه 
باخبریــم و امیدواریــم کــه هــم تماشــاگران حاضــر در 
ــابقه  ــون مس ــای تلویزی ــه از پ ــی ک ــم مردم ــگاه و ه  ورزش
ــا  ــند. وی ب ــی باش ــدار جذاب ــاهد دی ــد، ش ــا می کنن را تماش
ــهر  ــگاه فوالدش ــن ورزش ــن چم ــت زمی ــه وضعی ــان اینک بی
ــی  ــرایط خوب ــی ش ــوای باران ــکان در ه ــا پی ــازی ب ــس از ب پ
نداشــت، تصریــح کــرد: مــا یــک خزانــه چمــن ۳ هــزار متری 
ــکان  ــا پی ــازی ب ــه در ب ــن را ک ــمت هایی از زمی ــم و قس داری
ــش  ــک بخ ــط ی ــم؛ فق ــوض کرده ای ــود، ع ــده ب ــیب دی آس
دیگــر مانــده کــه بــه زودی ایــن قســمت هــم اصــاح خواهــد 
شــد. مدیــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن درخصــوص دلخــوری 
از باشــگاه ســپاهان بــرای در اختیــار گرفتــن اســتادیوم نقش 
جهــان تاکیــد کــرد: بحث دلخــوری نیســت. حساســیت هایی 

هست که به خاطر کم تجربگی ایجاد می شود!

ماجرای جالب سرقت خودروی باشگاه 

استقالل تهران
ــی  ــی بی پایان ــکات اداری و مال ــار مش ــتقال گرفت ــگاه اس باش
 اســت؛ امــا اینکــه خــودروی باشــگاه بــه ســرقت بــرود 
ــر ماجــرا  و پــس از گذشــت بیــش از 2 ســال هیچ کــس پیگی
ــود  ــد و خ ــگاه نباش ــه باش ــارات وارده ب ــران خس ــدد جب و درص
ــت. در  ــب اس ــود جال ــوع خ ــد، در ن ــرا ندان ــن ماج ــر ای را مقص
لیســت امــوال باشــگاه اســتقال تهــران 2 خــودرو ثبــت شــده 
اســت. یــک خــودروی ســواری پژوپــارس بــه شــماره شــهربانی 
ــه  ــکان ۱6۰۰ ب ــت پی ــک وان ــران 44 مــدل 87 و ی 889 ه ۳۱ ای
شــماره انتظامــی ۳8 ی 728 ایــران 66 مــدل ۱۳9۰. در 5 آبــان 
ــارس باشــگاه  ــد؛ خــودروی پژوپ ــی رخ می ده ــاق جالب 9۳ اتف
ــه ســعادت آباد  ــرام افشــارزاده در محل ــزل به ــل درب من از مقاب
تهــران بــه ســرقت مــی رود. ایــن خــودرو جــزو امــوال باشــگاه 
ــگاه از آن  ــت باش ــوان سرپرس ــه عن ــم ب ــارزاده ه ــوده و افش ب
اســتفاده می کــرده؛ امــا پــس از ســرقت خــودروی مذکــور هیــچ 
اقــدام اداری در باشــگاه بــرای پیگیــری ماجــرا صــورت نگرفتــه؛ 
موضوعــی کــه در گــزارش حسابرســی باشــگاه در ســال 9۳ نیــز 

بــه صراحــت دربــاره آن اعــام نظــر شــده اســت.

 تکرار قهرمانی سخت تر است
پرچمــدار کاروان المپیک و دارنده 
مدال طــای مســابقات تیراندازی 
ــا  ــو ب ــک ری ــان پارالمپی ــا کم ب
ــی از  ــرار قهرمان ــه تک ــان اینک بی
کســب قهرمانی دشــوارتر اســت، 
گفت: هنــوز به دلیل آســیب دیدگی 
از ناحیــه دســت، تمرینــات خود 
ــان دوره  ــس از پای ــت: پ ــی گف ــرا نعمت ــرده ام. زه ــاز نک را آغ
ــای  ــرای بازی ه ــود را ب ــات خ ــتم، تمرین ــیب دیدگی دس آس
ــد  ــل از بن ــور کام ــه ط ــوز ب ــرد و هن ــم ک ــاز خواه ــی آغ آت
آســیب دیدگی رهایــی پیــدا نکــرده ام. وی بــا اشــاره بــه 
مســابقات پارالمپیــک ریــو اظهــار داشــت: در ایــن مســابقات 
ــتم؛  ــدن داش ــک لن ــا پارالمپی ــه ب ــخت تری در مقایس کار س
شــرایط  بــا  و  بــود  متفــاوت  وضعیــت  ریــو  در  چــون 
ــن بیشــتر  ــودم. اینجــا انتظــارات از م ســخت تری مواجــه ب
ــود و همیــن امــر باعــث دشــواری کارم می شــد. از طرفــی  ب
تجربــه نشــان داده اســت کــه حفــظ عنــوان قهرمانــی 
 مشــکل تر از کســب قهرمانــی اســت و شــرایط روحــی 
ــا  ــبختانه ب ــال خوش ــر ح ــه ه ــت. ب ــر اس ــز مؤث ــی نی و روان
ــد  ــف خداون ــئوالن و لط ــت مس ــردم، حمای ــر م ــای خی دع
توانســتم مــدال طــا را بــار دیگــر کســب کنــم. نعمتــی دربــاره 
ــرای  ــات ب ــه تمرین ــم ادام ــت: هدف ــود گف ــده خ ــداف آین اه
حضــور موفــق در مســابقات پاراآســیایی جاکارتــا و پارالمپیک 
توکیــو اســت. کمانــدار پارالمپیکــی ایــران در پایــان بــا اشــاره 
بــه مــرگ دلخــراش بهمــن گلبارنــژاد، دوچرخه ســوار جانبــاز 
ــه  ــی ک ــت: اتفاق ــو گف ــک ری ــای پارالمپی ــی در رقابت ه ایران
بــرای گلبارنــژاد در ریــو افتــاد، کام ورزش ایــران را تلــخ کــرد. 
امیــدوارم از ایــن پــس هرگــز شــاهد چنیــن اتفاقــات تلخــی 

برای هیچ ورزشکاری نباشیم.

رونالدو درباره هم بازی شدن با مسی گفت
ــا مهاجــم بارســلونا  ــازی شــدن ب ــد هم ب ــال مادری مهاجــم رئ
ــدو پــس از  ــوان کــرد. کریســتیانو رونال را اتفاقــی جــذاب عن
دریافــت چهارمیــن تــوپ طــا در مصاحبــه ای دربــاره هم بــازی 
شــدن بــا لیونــل مســی، رقیبــش صحبــت کــرد. مهاجــم رئــال 
مادریــد در این بــاره گفــت: تصــور ایــن موضــوع ســخت اســت. 
ــد.  ــذاب می ش ــی ج ــن و مس ــودن م ــازی ب ــرم هم ب ــه نظ ب
فکــر می کنــم کــه بازیکنــان بــزرگ بایــد در یــک تیــم بــازی 
ــم  ــازی می کردی ــم ب ــک تی ــی در ی ــن و مس ــر م ــد. اگ  کنن
توپ هــای طــای بیشــتری بــه دســت مــی آوردم؛ امــا او هــم 
ــد  ــه می دانن ــت. هم ــرار داش ــن ق ــا م ــی ب ــه نزدیک در فاصل
ــا دارد.  ــوپ ط ــت و 5 ت ــی اس ــی بزرگ ــن خیل ــی، بازیک مس
رونالــدو در پایــان اظهــار کــرد: دوبــاره بــرای کســب تــوپ طــا 
تــاش خواهــم کــرد. مثــل همیشــه در رقابــت خواهــم بــود. 

ــی باشگاه هاســت. ــح جــام جهان ــم فت ــون هدف اکن

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریاقلی پورسرویس ورزش

ــال پنجشــنبه  ــر فوتب ــه چهاردهــم لیــگ برت  دیدارهــای هفت
و جمعــه 25 و 26 آذر برگــزار می شــود. ســه تیــم باالنشــین 
پرســپولیس، تراکتورســازی و ذوب آهــن در ایــن هفتــه 

ــد. ــش رو دارن ــای ســختی را پی دیداره
   گسترش فوالد - استقالل خوزستان

ــز  ــه چهاردهــم پنجشــنبه 25 آذر در تبری ــدار هفت ــن دی اولی
ــتقال  ــاف اس ــه مص ــوالد ب ــترش ف ــود و گس ــاز می ش آغ

ــی رود.  ــی م ــوان قهرمان ــع عن ــتان مداف خوزس
ایــن دیــدار از ســاعت ۱4:۳۰ در ورزشــگاه بنیــان دیــزل آغــاز 
ــد  ــرار دارن ــدول ق ــای ج ــه در میانه ه ــم ک ــود و دو تی می ش

بــرای کســب پیــروزی بــه مصــاف هــم می رونــد.
    سایپا - پیکان

در ادامــه و از ســاعت ۱5 تیم هــای تهرانــی ســایپا و پیــکان 
ــدی  ــیار ب ــای بس ــایپا روزه ــد. س ــم می رون ــاف ه ــه مص ب
ــه  ــر نتیج ــگ برت ــختی در لی ــه س ــد و ب ــپری می کن را س
می گیــرد. در عــوض پیــکان شــرایط خوبــی دارد و تــا 

ــت. ــرده اس ــود ک ــدول صع ــاالی ج ــای ب رده ه

    صبای قم - نفت تهران
ــود. شــاگردان  ــا در قــم پذیــرای نفــت تهــران خواهــد ب صب
ــه، کار بســیار ســختی  ــن هفت ــاوی در چهاردهمی صمــد مرف
ــت  ــد. نف ــی دارن ــی دای ــر شــاگردان عل ــروزی براب ــرای پی ب
تهــران ایــن فصــل نتایــج بســیار خوبــی گرفتــه و در آمادگــی 

ــرد. ــر می ب ــه س ــل ب کام
    استقالل - پدیده

 آخریــن دیــدار روز پنجشــنبه در تهــران برگــزار می شــود 
و استقال به دیدار پدیده می رود. 

پدیــده در دو هفتــه اخیــر بــا تیــم صدرنشــین تراکتورســازی 
ابتــدا  تیــم  ایــن  اســت.  کــرده  دیــدار  پرســپولیس  و 
تراکتورســازی را متوقــف کــرد و هفتــه پیــش هــم در مشــهد 
برابــر پرســپولیس شکســت خــورد. نتایــج پدیــده در ایــن دو 

ــار صــدر جــدول را دچــار تغییــرات کــرد. ــازی دو ب ب
ــوب  ــج خ ــب نتای ــی کس ــه توانای ــان داده ک ــم نش ــن تی  ای
ــتقالی  ــا اس ــه ب ــن هفت ــی را دارد و ای ــای مدع ــر تیم ه براب
ــازی  ــوع ب ــدارد و ن ــی ن ــرایط خوب ــه ش ــد ک ــدار می کن  دی

و نتایجش به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. 
دیــدار دو تیــم از ســاعت ۱6:2۰ در ورزشــگاه آزادی آغــاز 

می شــود.
    تراکتور سپاهان

ــه  ــم در روز جمع ــه چهارده ــای هفت اوج حساســیت دیداره
ــود ــام می ش ــان انج ــز و اصفه ــه در تبری ــداری ک  و در دو دی
رقــم می خــورد. از ســاعت ۱4 تراکتورســازی تیــم دوم 

جــدول در خانــه پذیــرای ســپاهان اســت. 
بــرای حضــور موقــت در صــدر  تبریــزی  سرخ پوشــان 
ــود  ــا وج ــا ب ــد؛ ام ــت دهن ــپاهان را شکس ــد س ــدول بای ج
اینکــه تراکتورســازان عملکــرد خوبــی در ایــن فصــل داشــتند 
پیــروزی برابــر شــاگردان عبــدهللا ویســی چنــدان هــم ســاده 

ــود. نخواهــد ب
   سیاه جامگان - ماشین سازی

ــازی  ــیاه جامگان و ماشین س ــای س ــاعت ۱4:۳۰ تیم ه از س
بــه دیــدار هــم می رونــد. 

ــدار  ــن دی ــر در ای ــگ برت ــت لی ــه دس ــوس ب ــای فان تیم ه
ــه  ــار دیگــر خــود را ب ــروزی ب ــک پی ــا کســب ی ــد ب می توانن

میانه هــای جــدول برســانند.
   فوالد - صنعت نفت آبادان

ــرد  ــورت می گی ــی ص ــک دارب ــم ی ــتان ه ــه در خوزس  جمع
و تیم هــای فــوالد و صنعــت نفــت آبــادان بــه مصــاف هــم 

می رونــد. 
در ایــن دیــدار کــه از ســاعت ۱5:۳۰ آغــاز می شــود دو تیــم 
خوزســتانی بــه مصــاف هــم می رونــد تــا بــا کســب پیــروزی 

ــای  ــه رده ه ــد و ب ــه دهن ــود ادام ــد خ ــه رش ــد رو ب ــه رون ب
باالیــی جــدول برســند.

   ذوب آهن - پرسپولیس
 امــا آخریــن دیــدار هفتــه چهاردهــم بیشــترین حساســیت 

و به احتمال زیاد جذابیت را خواهد داشت. 
ــپولیس  ــن و پرس ــاعت ۱7:2۰ ذوب آه ــازی از س ــن ب در ای
ــو  ــت برانک ــا هدای ــپولیس ب ــد. پرس ــم می رون ــدار ه ــه دی ب
ــه و از  ــه نباخت ــارج از خان ــه خ ــت ک ــازی اس ــش از 2۰ ب بی
بیــن تیم هــای لیــگ برتــری، ذوب آهــن تنهــا تیمــی اســت 
کــه پرســپولیس برانکــو موفــق بــه شکســتش نشــده 
 اســت. از ایــن جهــات دیــدار جمعــه دو تیــم بســیار جــذاب 

و تماشایی خواهد بود.

هفته چهاردهم لیگ برتر

نبرد مدعیان در اصفهان و تبریز

ســرمربی تیم اســتقال تهــران با انتقــاد از حضــور بازیکنان 
در فضــای مجــازی، بــه انتقــادات روزهــای گذشــته عضــو 
هیئت مدیــره واکنــش نشــان داد و گفــت: نیم فصــل 
بــه ایــن فضــای ناهنجــار در هیئت مدیــره رســیدگی 

ــان در نشســت  ــم! علیرضــا منصوری می کنی
ــده مشــهد  ــا پدی ــازی ب ــش از ب ــری پی خب
ــیار  ــازی بس ــت: ب ــگاران گف ــع خبرن در جم
ــه  ــده هفت ــم. پدی ــی داری ــاس و مهم حس
ــازی  ــل پرســپولیس خــوب ب گذشــته مقاب
کــرد و رونــد خوبی داشــته اســت. بــه لحاظ 
آنالیــزی کل هفتــه را روی تیــم پدیــده وقت 

ــم.  ــگاه می کنی ــم ن ــن تی ــه ای ــرام ب ــا احت گذاشــته ایم و ب
ــم  ــه تی ــت را ب ــرژی مثب ــم ان ــاش کرده ای ــزود: ت وی اف
ــم  ــرمربی تی ــم. س ــازی را بگیری ــاز ب ــم و ۳ امتی برگردانی
فوتبــال اســتقال دربــاره تعییــن لیســت ورودی و خروجی 
بازیکنــان ادامــه داد: پــس از بــازی بــا پدیــده بــه همــراه 

ــاره لیســت ورودی  ــای افتخــاری درب ــا و آق ــاش فریب بهت
ــوب  ــج مطل ــه نتای ــا ب ــم ت ــت می کنی ــی صحب و خروج
برســیم. ســرمربی اســتقال بــا انتقــاد از حضــور بازیکنــان 
ــه  ــم ب ــی ه ــائل جانب ــا مس ــت: ب ــازی گف ــای مج در فض
ــم. متاســفانه ســعی  ــوان کار نداری ــچ عن  هی
و تــاش مــن جــدا از بحــث تاکتیکــی ایــن 
بــوده کــه بازیکنــان را از بحــث مجــازی جــدا 
کنــم. نمی دانــم چطــور ایــن کار را بکنــم. 
فضــای مجــازی، فضــای آشــفته ای اســت 
کــه زیبنــده مــردم مــا نیســت. فضــای 
مجــازی در فوتبــال هــم واویــا اســت! بــرای 
بازیکنانــم مثــال ســال های 96، 98، 2۰۰۰ کــه فضــای 
مجــازی نبــود را می زنــم. بــه آن هــا می گویــم از آن زمــان، 
۱9 بازیکــن لژیونــر و چنــد مــرد ســال آســیا درآمــد. ســعی 
می کنــم بازیکنانــم را از فضــای خطرنــاک مجــازی خــارج 

ــم. ورزش۳ کن

منصوریان:

نمی دانم چطور بازیکنان را از فضای مجازی خارج کنم
ــا ســرمربی  ــی ب ــدوی آذربایجــان در حال ــی تکوان تیــم مل
ایرانــی اش قهرمــان جهــان شــد کــه از دو بازیکــن ایرانــی 
ــد؛  ــتفاده می کن ــم اس ــده اند ه ــور ش ــن کش ــه ای ــه تبع ک
امــا کشــورمان در همیــن مســابقات در دور اول حــذف 

ــار  ــدر دور از انتظ ــو آنق ــج در باک ــد. نتای ش
ــر  ــدر، مدی ــن ذوالق ــه حس ــورد ک ــم خ رق
ــو، ســرمربی  ــژن مقانل ــی و بی ــای مل تیم ه
ــان جــا اســتعفای خــود  ــی، از هم ــم مل تی
ــس  ــر، رئی ــد پوالدگ ــد. محم ــام کردن را اع
فدراســیون بــا اســتعفای هــر دو آن هــا 
موافقــت کــرده اســت. شــایعه اختــاف 

ــاال  ــم ب ــو ه ــک ری ــان المپی ــان در هم ــی و بازیکن کادر فن
ــدو  ــردان تکوان ــف م ــیار ضعی ــج بس ــه نتای ــود ک ــه ب گرفت
ــیون و کادر  ــا فدراس ــرد؛ ام ــد می ک ــوع را تأیی ــن موض ای
ــن  ــا ای ــد. ب ــد نکردن ــئله را تأیی ــن مس ــگاه ای ــی هیچ فن
حــال تکوانــدو، یکــی از ضعیف تریــن دوران خــود را پشــت 

ــون  ــامی ای چ ــا اس ــه ب ــه ک ــذارد و آن کارنام ــر می گ س
ــد ــری معتم ــد باق ــی، محم ــف کرم ــاعی، یوس ــادی س  ه

مهــدی بی بــاک و بســیاری دیگــر از ســتاره ها طایــی 
اختــاف  می شــود.  روزبــه روز ضعیف تــر  بــود،  شــده 
رئیــس فدراســیون تکوانــدو و مهماندوســت 
شــنیده  رســیده کــه  جایــی  بــه  حــاال 
ــات  ــاف تمای ــت برخ ــود مهماندوس می ش
گذشــته اش دیگــر شــوق ســابق را بــرای 
قبــول کــردن هدایــت تیــم ملــی ایــران 
 نــدارد. او گفتــه اســت بــا ایــن شــرایط 
و ایــن مدیریــت بــه هیــچ عنــوان بــه ایــران 
بازنخواهــد گشــت و در صورتــی کــه مدیریــت تغییــر کنــد 
ــد.  ــر کن ــران فک ــی ای ــم مل ــت تی ــد روی هدای او می توان
در حــال حاضــر ایــران ســرمربی و ســازمان هماهنگــی در 
تیــم ملــی نــدارد و بهترین هــای ایــران در جاهایــی بــه جــز 
ایــران در حــال کســب عناویــن غرورآفریــن هســتند. ایســنا

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد رضا عافچیان دارای شناسنامه شماره 7۱4 به شرح دادخواست به کاسه 496۳/95 از این 

شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن عافچیان بشناسنامه 

445۱۱ در تاریخ 95/4/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به همسر و پنج فرزند به نام ذیل ۱- علی رضا عافچیان - ش ش ۱۳2۱ – فرزند  2- محمد رضا 

عافچیان - ش ش 7۱4 – فرزند ۳- اکرم عافچیان - ش ش ۱55۳  – فرزند 4- اختر عافچیان 

– ش ش ۱8۳4 – فرزند 5- الهه عافچیان – ش ش 65۰ – فرزند 6- فاطمه جدیدیان – ش ش 

۱52۳ – عیال متوفی و ال غیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می 

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

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 28884/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از   4846/95 به کاسه  دادخواست  شرح  به   754 شماره  شناسنامه  دارای  مبینی کشه  اکرم  خانم 

این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد رضا کشانی 

بشناسنامه 72۳ در تاریخ 94/6/2۱  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به یک همسر و دو فرزند  و پدر به نام ذیل ۱- علی کشانی - ش ش ۱275۱۰4۱77 – 

فرزند  2- لیا کشانی - ش ش ۱27272۰47۰ – فرزند ۳- اکرم مبینی کشه - ش ش 754  – همسر 

متوفی 4- حسین کشانی – ش ش ۳8662 – پدر متوفی و ال غیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

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

شماره : 2888۳/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم عفت حریری دارای شناسنامه شماره ۱27 به شرح دادخواست به کاسه 4958/95 از این شورا 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مسیب موسوی تبار بشناسنامه 

47۳ در تاریخ 95/9/۱۰  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به همسر و دو فرزند  به نام ذیل ۱- راحله موسوی تبار - ش ش ۱27۱68246۱ – فرزند  2- سارا 

سادات موسوی تبار - ش ش ۱27۳64۳275 – فرزند ۳- عفت حریری - ش ش ۱27  – همسر 

متوفی و ال غیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 

اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 28896/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم ایران درخشان با وکالت زهرا خورده چی دارای شناسنامه شماره ......... به شرح دادخواست به 

کاسه 4954/95 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه    95/4/7 تاریخ  در   ۱9749 بشناسنامه  موتابیان  ابوالقاسم 

الهه  به  ۱- کاظم موتابیان - ش ش ۱۰5 – فرزند  2-  الفوت آن مرحوم منحصر است  ورثه حین 

موتابیان  فرزند 4- سیاره   –   8۰ موتابیان - ش ش  پروانه  فرزند ۳-   –  ۱96 موتابیان - ش ش 

- ش ش ۳95  – فرزند 5- ایران درخشان – ش ش 95- عیال متوفی و ال غیر  اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 

 از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. 

شماره : 2889۰/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از   ۱۰ به کاسه 4845/95 ح  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره ۱4۳7  آقای رضا کشانی 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ملک سرجوقیان 

بشناسنامه 52۰ در تاریخ 79/۱2/۱2  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به یک همسر و 6 فرزند  به نام ذیل ۱- رضا کشانی - ش ش ۱4۳7 – فرزند  2- محمد 

رضا کشانی - ش ش 72۳ – فرزند ۳- حمید رضا کشانی - ش ش 2۱65 – فرزند 4- حسین 

کشانی – ش ش ۳644 – فرزند 5- زهرا کشانی – ش ش 97۳ – فرزند 6- مهدی کشانی – ش 

انجام  با  ش ۱۳27 – فرزند 7- حسن کشانی – ش ش ۳8662 – همسر متوفی و ال غیر  اینک 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 

 از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. 

شماره : 2888۱/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
 484۳/95 به کاسه  دادخواست  شرح  به   58 شماره  شناسنامه  دارای  بهارانی  دهقانی  الهام  خانم 

دهقانی  رضا  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا  این  از 

بهارانی بشناسنامه 6 در تاریخ 95/2/2۰  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۳ فرزند و یک عیال به نام ذیل ۱- احمد دهقانی بهارانی - ش ش ۱۱24 

بهارانی - ش ش  بهارانی - ش ش 58 – فرزند ۳- محسن دهقانی  الهام دهقانی  – فرزند  2- 

2274  – فرزند 4- بهناز شمس آمرزیده آبادی - ش ش 4  –عیال متوفی و ال غیر  اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 

 از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد. 

شماره : 28879/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محسن دکتر زاده دارای شناسنامه شماره ۳2۱۳ به شرح دادخواست به کاسه 4842/95 از این 

شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه اخروی بشناسنامه 

49۳۱6  در تاریخ ............  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 5 فرزند و یک عیال به نام ذیل ۱- محسن دکتر زاده - ش ش ۳2۱۳ – فرزند  2- محمد 

دکتر زاده - ش ش 26۱2 – فرزند ۳- مهدی دکتر زاده - ش ش 89۱ – فرزند 4- زهرا دکتر زاده - 

ش ش ۱294 – فرزند 5- مرضیه دکتر زاده - ش ش ۱2۰۳ – فرزند 6- احمد دکتر زاده - ش ش 

۳82۳2 – همسر متوفی و ال غیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی 

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

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 28877/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حسنعلی اسامی دارای شناسنامه شماره ۳2 به شرح دادخواست به کاسه 48۳4/95 از این 

اسامی  عبدالرحیم  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا 

مشکنانی بشناسنامه 5  در تاریخ 94/۱2/۱2  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 2 فرزند و یک عیال به نام ذیل ۱- حسنعلی اسامی مشکنانی - ش ش 

۳2 – فرزند  2- حمیده اسامی مشکنانی - ش ش 755 – فرزند ۳- رقیه خادمی مشکنانی - ش 

ش ۳ – عیال متوفی و ال غیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می 

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

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 2887۰/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهرا صیرفیان پور دارای شناسنامه شماره ۱27۰۱25۱۱7 به شرح دادخواست به کاسه 486۰/95 

از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر صیرفیان پور 

بشناسنامه ۳525۱  در تاریخ 95/7/۱9  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 5 فرزند و یک عیال به نام ذیل ۱- نادر صیرفیان پور - ش ش ۳5۳ – فرزند  

2- رضا صیرفیان پور - ش ش ۱27۰7۳۳729 – فرزند ۳- ندا صیرفیان پور - ش ش 86۱ – فرزند 

4- نجمه صیرفیان پور - ش ش 287۱ – فرزند 5- زهرا  صیرفیان پور - ش ش ۱27۰۱25۱۱7 – 

فرزند 6- ملوک پرورش - ش ش 258۱8 –عیال متوفی و ال غیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

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

 شماره : 289۱2/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم کتایون خداوردی حسنوند بعنوان ذینفع دارای شناسنامه شماره ملی 5559957224 به شرح 

دادخواست به کاسه 49۳8/95 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 

داده که شادروان محسن اسدی وند بشناسنامه 2۰87  در تاریخ 95/6/29  اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱ فرزند و همسر و مادر به نام ذیل ۱- کورش 

اسدی حسن وند - ش ش ۱2755۰5252 – فرزند  2- خانم جان اسدی حسن وند - ش ش 47 

– مادر متوفی ۳- محبوبه شفیعی افجدی - ش ش 8۰۱۱ – همسر متوفی و ال غیر  اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 

 از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد. 

شماره : 289۱5/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای عبدالعلی اسدی دارای شناسنامه شماره ۱۳44 به شرح دادخواست به کاسه 49۱5/95 از این 

نساء سلمانی  داده که شادروان خیری  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  شورا 

بشناسنامه 6  در تاریخ 95/5/۳۰  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 5 فرزند به نام ذیل ۱- عبدالعلی اسدی - ش ش ۱۳44 – فرزند  2- بابک اسدی 

- ش ش ۱79۰ –فرزند ۳- اسداله اسدی - ش ش ۱6۱5 –فرزند 4- فیروزه  اسدی خرنجانی- ش 

ش ۳6 –فرزند 5- فرزانه اسدی - ش ش ۳8 –فرزند و ال غیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

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

 شماره : 28926/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی ابالغ رای
به تاریخ 94/۱۰/۱2  در وقت فوق العاده شعبه سوم شورای حل اختاف آران و بیدگل به تصدی امضاء 

با عنایت به محتویات پرونده ، ختم   . کننده ذیل تشکیل و پرونده کاسه ۳۳۳/94تحت نظر است 

دادرسی را اعام و با استعانت از ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می شود. رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای حسین فاطمیان فرزند جواد    به طرفیت 

آقای بهادر درویش مهر  فرزند جعفر قلی     به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک با مشخصات 

مندرج در پرونده به مبلغ چهل و پنج   میلیون ریال  و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت 

به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی 

اماره مدیونیت  اوراق تجاری و  بر  التفات به حاکمیت وصف تجریدی  با  بانک محال علیه و  از سوی 

خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال 

ذمه خوانده ( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی 

خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۱98-5۰2-5۱9و 522 قانون آئین دادرسی مدنی ماده 

۳۱۰-۳۱۱-۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی 

خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت 

پرداخت  زمان  تا  از زمان صدور چک  بانک مرکزی جمهوری اسامی  بر اساس شاخص  تادیه  تاخیر 

آن در حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 2۰ روز از تاریخ اباغ قابل 

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

این شهرستان می باشد. شماره : 5/22/95/564/ م الف قاضی شعبه سوم  شورای حل اختاف آران 

و بیدگل امیر حسین رزاقی 

رونوشت آگهی حصروراثت
به  دارای شناسنامه شماره ۳۳67متولد ۱۳47به شرح دادخواست  داران   ربابه محمد شریفی  خانم 

کاسه 95 / 849 ش۱ از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان داود شهبازی  بشناسنامه 46۰2مورخ ۱۳4۳/2/2۰ در تاریخ۱۳95/۳/۳ اقامتگاه دائمی خود 

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

– مادر- پدر که به شرح ذیل می باشد : ۱- حمید رضا شهباز فرزند داود به ش ش ۱۱5۰۱۳۳۳9۳متولد 

۱۳7۰ صادره از فریدن 2- ندا شهبازی فرزند داود به ش ش ۱-۰۰۱54۱-۱۱5 متولد ۱۳68 صادره از 

فریدن  ۳- زهرا شهبازی فرزند داود به ش ش۱-۰۱4685-۱2۱ متولد ۱۳77 صادره از گلپایگان 4- 

خدیجه باباجانی داران فرزند عباسعلی به ش ش 29 متولد ۱۳2۰ صادره از فریدن 5- براتعلی شهبازی 

فرزند ابراهیم به ش ش ۳6 متولد ۱۳۱6  صادره از فریدن 6- ربابه محمد شریفی داران فرزند رضا به 

ش ش ۳۳67 متولد ۱۳47 صادره از فریدن والغیر  با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

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

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

شماره : 466/ م الف 

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

آگهی ابالغ 
شعبه  بایگانی  شماره   9۳۰998۳72۱7۰۱۱۰7: پرونده  :95۱۰۱۰۳72۰7۰۳4۳9شماره  اباغیه   شماره 

:95۱229تاریخ تنظیم:۱۳95/۰9/۰۳ شاکی آقای مسعود دهقانی شکایتی به طرفیت متهمین خانم ندا 

نظریان مفرد قمی و خانم مریم طاهری زاده و آقای مهدی عباسی به اتهام سرقت مستوجب منزل  

تقدیم دادگا ه های عمومی شهرستان شهرستان گلپایگان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه 

کیفری دو شهر گلپایگان  )جزایی سابق ( واقع در گلپایگان ارجاع و به کاسه 9۳۰998۳72۱7۰۱۱۰7ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳95/۱۰/26 و ساعت ۱۰:۳۰ تعیین شده است .  به علت مجهول المکان 

بودن متهمین  و درخواست شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 

در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهمین 

پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره:488/م الف 

مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان )جزایی سابق(- وحید زمانی

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  95۰998۳62۰2۰۰۳77شماره  پرونده:  شماره   95۱۰42۳62۰2۰۰۳48 اجرائیه:  شماره 

ولیا   : خانوادگی  نام  :سعید   نام   ۱ ردیف  له  ۱۳95/۰9/2۰ مشخصات محکوم  تنظیم:  95۰۳8۱تاریخ 

بیدگلی نام پدر: مرتضی     نشانی: آران و بیدگل – خیابان شهدا – معراج 6 – منزل شخصی  مشخصات 

محکوم علیه ردیف ۱- نام: علی     نام خانوادگی : صالحوند نام پدر:حسن خون    نشانی: مجهول 

المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 95۱۰۰9۳62۰2۰۳۱29 

و شماره دادنامه مربوطه 95۰997۳62۰2۰۱۰9۱   محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ چهارصد 

نیز  و  ریال   ۱۳۱۱5۰۰۰ مبلغ  به  دادرسی  خسارات  نیز  و  خواسته  اصل  عنوان  به  ریال  میلیون  سی  و 

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

پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی است. ضمنا هزینه اجرائی بر 

عهده محکوم علیه میباشد. چک های شماره 76۰۰۱8-95/۰۳/25 به مبلغ ۱4۰۰۰۰۰۰۰ ریال و 76۰۰۱9 

-95/۰4/۰5 بمبلغ ۱4۰۰۰۰۰۰۰ و 76۰۰۱7-95/۰۳/۰2 به مبلغ ۱5۰۰۰۰۰۰۰ ریال محکوم علیه مکلف است 

احکام  اجرای  قانون  ماده۳4   ( اجرا گذارد  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  ۱- ظرف   : اجرائیه  اباغ  تاریخ  از 

استیفا  و  حکم  اجرا  معرفی کند که  مالی   -۳  . بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی   -2. مدنی( 

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 

دارد  یا خارجی  ایرانی  اعتباری  و  مالی  و موسسات  بانکها  نزد  عنوان  به هر  نقدی که  میزان وجوه  بر 

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 

مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  8و۳  مواد  شود)  می  داشت  باز  له  محکوم  خواست  در  به  واال 

۱۳94(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 

را در پی دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده  تعزیری در جه هفت 

۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 

ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 

شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای 

آزادی محکوم  ارائه شود  روز  مهلت سی  از  اموال پس  6- چنانچه صورت  مالی ۱۳94(.  محکومیت 

 علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد

 بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( 

شماره: 5/22/95/57۱/ م الف  متصدی امور دفتری شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری 

شهرستان آران و بیدگل – هاجر قدیر زاده آرانی 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حسین اتحادی دارای شناسنامه شماره ۱9 به شرح دادخواست به کاسه 48۰8/95 از این شورا 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بیگم فروغی ابری بشناسنامه 

2 در تاریخ 94/8/8  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به 5 فرزند به نام ذیل ۱- حسین اتحادی - ش ش ۱9 – فرزند  2- فاطمه اتحادی - ش ش ۱48 – 

فرزند  ۳- زهره اتحادی - ش ش 96۰ – فرزند  4- زهرا اتحادی - ش ش 47۳ – فرزند  5- فریبا 

اتحادی - ش ش ۳۰4 – فرزند  و ال غیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه 

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

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 289۳4/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهدی شاکری دارای شناسنامه شماره 56۳ به شرح دادخواست به کاسه 4848/95 از این شورا 

ابراهیم شاکری بشناسنامه  نموده و چنین توضیح داده که شادروان  در خواست گواهی حصر وراثت 

57 در تاریخ 95/6/۳۰  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 4 فرزند و همسر  به نام ذیل ۱- مهدی شاکری - ش ش 56۳ – فرزند  2- هادی شاکری 

- ش ش ۳9۳ – فرزند  ۳- علی شاکری - ش ش 4۳4۱ – فرزند 4- آمنه شاکری - ش ش 

4۱ – فرزند 5- منظم جعفری سروستانی - ش ش ۱57 – همسر متوفی  و ال غیر  اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 

 از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد. 

شماره : 289۰7/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

مهماندوست:

اگر پوالدگر برود، شاید برگردم
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آیدین بهاریسرویس گردشگری

 حتمــا تــا بــه حــال پیــش آمــده کــه غارهــای یخــی ایســلند 
ــار  ــرای یک ب ــان بخواهــد ب ــده باشــید و دلت و روســیه را دی
هــم شــده قــدم بــه ایــن غارهــا بگذاریــد. اگــر هــم تــا بــه 
ــن حــاال  ــی اســت همی ــد، کاف ــا را ندیده ای ــن غاره حــال ای
نــام غارهــای یخــی را در گــوگل جســت وجو کنیــد تــا 
ــد.  ــرت زده کن ــا شــما را حی ــن غاره ــز ای ــر حیرت انگی تصاوی
امــا اگــر بــه شــما بگوییــم در همیــن ایــران خودمــان غــاری 
مشــابه ایــن غارهــا وجــود دارد، چــه خواهیــد گفــت؟ حتمــا 
ــد شــد.  ــد بســیاری دیگــر متعجــب خواهی شــما هــم مانن
بــرای آشــنایی بــا ایــن غــار ایــن گــزارش را تــا انتهــا بخوانید.

    غار یخی چما
ــان  ــیخ علی خ ــتای ش ــاورت روس ــا در مج ــی چم ــار یخ غ
در فاصلــه 25 کیلومتــری چلگــرد از توابــع بخــش مرکــزی 
ــاری قــرار  شهرســتان کوهرنــگ اســتان چهارمحــال و بختی
ــع شــده  ــا واق ــل دشــت چم ــا در مقاب ــار یخــی چم دارد. غ
ــاری پربــرف اســت کــه  و شــبیه تنگــه ای بــزرگ و یــک انب
ــای  ــد. الیه ه ــز می رس ــر نی ــا 50 مت ــای آن ت ــاع برف ه ارتف
یخــی ایــن غــار در فصــول گــرم و کم بــارش دارای ضخامــت 
ــر  ــور ب ــد از عب ــت و بای ــت اس ــازک و سس ــیار ن ــم و بس ک

ــا ــی چم ــار یخ ــرد. غ ــاب ک ــار اجتن ــل غ ــا و داخ  روی آن ه
یکــی از نادرتریــن و اعجاب انگیزتریــن غارهــای اســتان 
ــن  ــرار گرفت ــی رود. ق ــه شــمار م ــاری ب ــال |و بختی چهارمح
ــن  ــای چندی ــم برف ه ــت حج ــق و انباش ــای عمی در دره ه
ســاله در ایــن غــار ســبب شــده تــا قندیل هــای یــخ 
ــام  ــی و در تم ــورت دائم ــه ص ــرف ب ــزرگ ب ــای ب و توده ه
ــتان در  ــرف زمس ــتن ب ــد. نشس ــی بمانن ــال باق ــول س فص
ــه  ــه تنگ ــور خورشــید ب ــش ن ــه تاب ــه ای صخــره ای، زاوی  تنگ
و آب شــدن برف هــا در تابســتان، باعــث فرســایش قســمت 
پاییــن برف هــا شــده و بــه تدریــج تشــکیل یــک غــار یخــی 

را در طــول گذشــت صدهــا هــزار ســال رقــم زده اســت.
    آبشار شیخ علی خان

یکــی دیگــر از جاذبه هــای ایــن منطقــه آبشــار شــیخ علــی 
خــان اســت. آبشــار شــیخ علی خــان در ۴0 کیلومتــری 
ــز  ــا ســید در نزدیکــی شــهر چلگــرد، مرک روســتای ســر آق
شهرســتان کوهرنــگ، قــرار دارد. آب ایــن آبشــار از ارتفاعــات 
ــار  ــن آبش ــه ای ــرد. فاصل ــمه می گی ــتا سرچش ــراف روس اط
ــار  ــن آبش ــت. ای ــر اس ــدود ۹2 کیلومت ــهرکرد ح ــا از ش زیب
برخــاف زیبایی هــای بی نظیــرش، هنــوز بــرای گردشــگرانی 
کــه بــرای اولیــن بــار از جاذبه هــای کوهرنــگ بازدیــد 
ــل  ــت فص ــت اس ــت. درس ــده اس ــناخته مان ــد، ناش می کنن

ــرای دیــدن آبشــار شــیخ علی خــان  بهــار، بهتریــن فصــل ب
ــتان  ــل زمس ــار در فص ــن آبش ــا ای ــد، ام ــاب می آی ــه حس ب
هنگامــی کــه از ســرما یــخ می زنــد نیــز، جذابیــت خاصــی 

دارد.
    مسیر

ــدا از  ــت ابت ــا الزم اس ــار زیب ــن آبش ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب
شــهرکرد بــه ســمت سورشــجان و از آنجــا بــه ســمت 

فارســان برویــد. ســپس جــاده فارســان بــه ســمت چلگــرد 
ــه ســمت روســتای  ــرد ب ــد از شــهر چلگ ــه داده و بع را ادام
ــد. ــان بروی ــیخ علی خ ــار ش ــید و آبش ــا س ــر آق ــای س زیب

    نکته
ــرای گردشــگران و مســافران  ــار یخــی ب ــار آبشــار و غ در کن
امکانــات اســتراحت مهیــا نشــده و تنهــا بــه ســاخت چنــد 

ســکوی ســیمانی اکتفــا شــده اســت.

سفر به زیباترین غار یخی ایران

آموزش نماز و قرآن در مهدهای کودک
فرهنگــی  امــور  سرپرســت 
کشــور  بهزیســتی  ســازمان 
ــا  گفــت: آموزش هــای مرتبــط ب
کــودکان  بــه  قــرآن  و  نمــاز 
حاضــر در مهدهــای کــودک ارائه 
و کتــب آموزشــی متعــددی نیــز 
در ایــن حــوزه تدویــن شــده 

است. 
حجت االســام ســید مهــدی ســید محمــدی گفــت: ســازمان 
بهزیســتی کشــور طــی ســال های اخیــر در حــوزه نمــاز ورود 
ــرد  ــه عملک ــن رابط ــم در ای ــاش کرده ای ــته و ت ــدی داش ج

جالــب توجهــی داشــته باشــیم. 
وی افــزود: ســازمان بهزیســتی کشــور در حــوزه تدویــن کتــب 
ــته  ــی را داش ــز اقدامات ــودک نی ــای ک ــرای مهده ــی ب آموزش
ــاز را از  ــرآن و نم ــوزش ق ــه آم ــن هســتیم ک ــال ای ــه دنب و ب
ســنین کودکــی بــرای افــراد داشــته باشــیم. سرپرســت امــور 
ــال  ــه ارس ــاره ب ــا اش ــور ب ــتی کش ــازمان بهزیس ــی س فرهنگ
ــای  ــه مهده ــرآن ب ــاز و ق ــوزه نم ــی در ح ــوای آموزش محت
ــان  ــژه مربی ــرد: جــزوات آموزشــی وی کــودک خاطرنشــان ک
ــن جــزوات ــه وســیله ای ــا ب ــه شــده ت  مهدهــای کــودک تهی

آمــوزش بــه کــودکان حاضــر در مهدهــای کــودک در دســتور 
کار قــرار گیــرد.

قرآن، سلسله عشق و زیبایی است
ســعید منــزه، از هنرمنــدان نقــاش کشــورمان، در پاســخ بــه 
ــوان  ــق نقاشــی می ت ــدازه از طری ــا چــه ان ــه ت ــن ســؤال ک ای
آموزه هــای دینــی و اخاقــی را بــه جامعــه عرضــه کــرد، اظهــار 
داشــت: ۱00 درصــد. بــدون شــک اگــر کاربــرد و توانایی هــای 
ــر نیســت.  ــر بیشــتر نباشــد، کمت نقاشــی از رســانه های دیگ
 می شــود مواقعــی یــک انســان بــا دیــدن یــک تصویــر زیبــا 

و حتی نه مفهومی، جریان زندگی اش تغییر کند.
 ایــن هنرمنــد نقــاش خاطرنشــان کــرد: متاســفانه در 
ــت  ــده اس ــن ش ــه ای ــی ب ــر قرآن ــا ارزش هن ــی فضاه بعض
ــه  ــد ک ــن کن ــرف ای ــمانش را ص ــال ها چش ــی س ــه کس ک
ــرف  ــال ص ــد. بیت الم ــرآن بنویس ــج ق ــه برن ــک دان روی ی
چــه می شــود؟ آیــا خــدا گفتــه اســت کــه ایــن کار را کنیــم؟ 
آیــا خداونــد گفتــه اســت کــه قــرآن را بــه زمیــن بیندازیــد؟ 
ــد  ــرآن را روی ســرتان بگذاری ــه ق ــوده اســت ک ــد فرم  خداون
ــرآن  ــد. ق ــی کنی ــرآن زندگ ــا ق ــد و ب ــتفاده کنی و از آن اس

سلســله عشــق و زیبایــی اســت. 
ــه  ــب ک ــم. خ ــرآن را بنویس ــام ق ــه تم ــک تخت ــن روی ی م
چــه شــود؟ چــه اتفاقــی می افتــد؟ اگــر بتوانــم بــا قــرآن بــا 
عرضــه تصاویــر قرآنــی و هنــر قرآنــی دیگــران را دوســت خود 
کنــم و حتــی افــراد از ادیــان دیگــر را جــذب کنــم، ایــن همان 

دســتورات قرآنــی اســت. ایکنــا

معارف

حفاظت و ساماندهی بافت تاریخی اصفهان
فرهنگــی  میــراث  کل  مدیــر 
تشــکیل  از  اصفهــان  اســتان 
ــان اداره کل  ــه مشــترک می کمیت
میراث فرهنگی اســتان و شــهرداری 
منطقــه 3 اصفهان جهــت حفاظت 
و ســاماندهی بافــت تاریخــی مرکز 
شــهر اصفهان در حــوزه فعالیت های 
شــهرداری منطقــه 3 خبر داد. بــه گــزارش روابط عمومــی اداره کل 
میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان، مدیــر کل میــراث فرهنگــی 
اســتان اصفهــان در نشســتی بــا حضــور جمعــی از مدیــران اداره 
 کل میــراث فرهنگــی اســتان، رئیــس ســازمان نوســازی 
ــان  ــه 3 اصفه ــهردار منطق ــان، ش ــهرداری اصفه ــازی ش  و بهس
و مســئوالن ایــن شــهرداری، دربــاره چگونگــی حفاظــت از آثــار 
تاریخــی در ایــن محــدوده و همچنیــن چگونگــی صــدور مجــوز 
ــادل نظــر  ــه بحــث و تب ــه ب ــن منطق ســاخت و نوســازی در ای
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــاری اظه ــدون الهی ــت. فری پرداخ
پیشــنهادات مدیــران اداره کل و شــهرداری اصفهــان مقــرر شــد 
ــان در  ــت تاریخــی اصفه ــه مشــترک ســاماندهی باف ــا کمیت ت
ــان دو  ــئوالن و کارشناس ــور مس ــا حض ــان ب ــهر اصفه ــز ش مرک
حــوزه معاونــت میــراث فرهنگــی، اداره کل و شــهرداری منطقــه 
ــی  ــس تمام ــن پ ــزود: از ای ــان تشــکیل شــود. وی اف 3 اصفه
فعالیت هــای عمرانــی در حــوزه شــهرداری منطقــه 3 کــه 
مرتبــط بــا مباحــث میــراث فرهنگــی اســت، پــس از طــرح در 

کمیته و با نظارت دو سازمان مربوطه اجرایی خواهد شد.

 چگونه مناسب ترین بلیت هواپیما 

را انتخاب کنیم؟
ــا  ــد آنایــن بلیــت هواپیمــا ممکــن اســت شــما ب هنــگام خری
ــی از  ــت یک ــاوت قیم ــوید. تف ــه رو ش ــادی روب ــای زی گزینه ه
گزینه هایــی اســت کــه می توانــد در انتخــاب شــما مؤثــر باشــد 
امــا لزومــا بلیــت هواپیمــای ارزان تــر ممکــن اســت بــه ســفری 
بــه صرفه تــر منتهــی نشــود؛ بــرای یــک انتخــاب مناســب شــما 
ــه هــر  ــد. ضمــن اینک ــد شــرایط ســفر خــود را بررســی کنی بای
یــک از خطــوط هواپیمایــی قوانیــن مشــخصی دارنــد کــه در آن 
حجــم بــار مجــاز تعییــن شــده، حمل بــار بیشــتر از آن مســافر را 
متحمــل پرداخــت جریمــه می کنــد؛ همچنیــن تعــداد بــار بــرای 
بــردن بــه کابیــن نیــز مشــخص اســت؛ پــس مقصــد و هــدف 
ســفر را پیــش از انتخــاب بلیــت هواپیمــا در نظــر بگیریــد. نکتــه 
دیگــر هنــگام انتخــاب بلیــت هواپیمــا ســاعات پــرواز اســت. اگر 
بــه ســراغ روش هــای آنایــن برویــد وب ســایت هایی همچــون 
سفرســتان، ایــن امــکان را بــرای شــما فراهــم می کنــد تــا تمــام 
ــزی  ــل برنامه ری ــی قب ــر از مدت ــد. اگ ــی کنی ــات را بررس جزئی
ــه  ــاعاتی ک ــا در س ــت ت ــد داش ــکان را خواهی ــن ام ــد، ای کنی

راحت تــر هســتید بتوانیــد بلیــت هواپیمایتــان را تهیــه کنیــد.

اخبار کوتاه

ــگری  ــتی و گردش ــع  دس ــی، صنای ــراث  فرهنگ ــر کل می مدی
ــان  ــزاری کنوانســیون راهنمای ــه برگ ــا اشــاره ب ــزد ب اســتان ی
ــن  ــرکت کننده ای ــروه ش ــد گ ــال و بازدی ــن امس ــور در بهم ت
کنوانســیون از شــهر تاریخــی یــزد، ابــراز امیــدواری کــرد کــه 
ــد.  ــاده باش ــاظ آم ــام لح ــد از تم ــن بازدی ــان ای ــزد در زم ی

ــه   ــه ب ــتی ک ــزدی« در نشس ــه دانش ی »فاطم
جهــت  هماهنگــی  و  هم اندیشــی  منظــور 
ــور  ــا حض ــه ب ــن برنام ــدن ای ــزار ش ــر برگ بهت
ــزد ــتاندار ی ــدی« اس ــد میرمحم ــید محم  »س
»ســید محمدرضــا سیدحســینی« معــاون 
ــی اســتاندار و جمعــی  ــور عمران هماهنگــی ام
برگــزار شــد  ایــن حــوزه  از صاحب نظــران 

ــان  ــان شــانزدهمین کنوانســیون راهنمای ــار کــرد: در جری اظه
گردشــگری کــه در شــهر پــراگ برگــزار شــد، ایــران نامــزدی 
خــود را بــرای برگــزاری هفدهمیــن کنوانســیون جهانــی 
ــزود:  ــرد. وی اف ــام ک ــان گردشــگری ســال 20۱7 اع راهنمای
ایــن کنوانســیون روزهــای ۹ تــا ۱3 بهمن مــاه در تهــران 

برگــزار می شــود و پــس از آن، اعضــای شــرکت کننده در 
ــد  ــد خواهن ــز بازدی ــزد نی ــی ی ــهر تاریخ ــم از ش ــن مراس ای
قبــل  تورهایــی  کــرد:  خاطرنشــان  دانش یــزدی   کــرد. 
و بعــد از کنوانســیون ایــران بــرای مهمانــان کنوانســیون 
ــدون مــرز« در نظــر گرفتــه  ــا شــعار »جهــان ب ســال 20۱7 ب
ــه  عنــوان  شــده اســت؛ در ایــن مســیر یــزد ب
یکــی از ایــن شــهرهای میزبــان اعضــای 
کنوانســیون اســت و بیــش از 300 راهنمــا کــه 
ــش از  ــان گردشــگری بی از مســئوالن راهنمای
70 کشــور هســتند، از آثــار باســتانی و تاریخــی 
و جاذبه هــای گردشــگری بازدیــد خواهنــد 
ــه ایــن نکتــه کــه ایــن  ــا اشــاره ب کــرد. وی ب
کنوانســیون مشــخص کننده و معــرف یــزد خواهــد بــود، 
افــزود: کنوانســیون، بهانــه ای اســت کــه مــا بتوانیــم مســائل 
و مشــکات موجــود در بحــث گردشــگری را برطــرف کنیــم و 
ــن  ــد شــرکت کنندگان ای ــان بازدی ــم شــهرمان در زم امیدواری

ــر ــاده باشــد. مه نشســت از همــه لحــاظ آم

ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــگری س ــاون گردش مع
دســتی و گردشــگری بــر تــاش بــرای کســب ســهم 
ــری  ــون نف ــی ۱00 میلی ــازار خروج ــران از ب ــگری ای گردش
چیــن بــا اهتمــام در ایجــاد نــگاه مشــترک و بهره منــدی از 

ــرد.  ــد ک ــا تاکی ــی ظرفیت ه تمام
مرتضــی رحمانــی موحــد در کارگاه تخصصــی 
»آشــنایی بــا ویژگی هــا و فرصت هــای بــازار 
گردشــگری چیــن« کــه با حضــور نمایندگانی 
ــی  ــازمان های دولت ــی و س ــش خصوص از بخ
مرتبــط در ســالن ســبز مجموعــه نمایشــگاه 
بین المللــی تهــران برگــزار شــد، افــزود: 
مــورد  مهــم  از کشــورهای  یکــی  چیــن 

ــم  ــد بتوانی ــه بای ــت ک ــران اس ــگری ای ــازار گردش ــدف ب ه
ــن و از آن  ــتی تبیی ــه درس ــازار ب ــن ب ــود را از ای ــهم خ س

بهره بــرداری کنیــم. 
بــزرگ  یــک کشــور  عنــوان  بــه  چیــن  گفــت:   وی 
و پرجمعیــت از اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت و در 

بــازار گردشــگری دارای جایــگاه اســت کــه بــا برنامه ریــزی 
ــوب  ــه نحــو مطل ــن فرصــت ب ــم از ای ــد بتوانی مناســب بای

ــم.  اســتفاده کنی
چیــن  گردشــگری  بــازار  خصوصیــات  بیــان  بــا   وی 
ــزود:  ــگری اف ــت گردش ــور در صنع ــن کش ــت ای و موقعی
چیــن در صــدر کانون هــای تأثیرگــذار در 
حــوزه گردشــگری قــرار دارد و در ورودی و 
خروجــی و نیــز زیرســاخت های گردشــگری 
از وضعیــت بســیار مناســبی برخــوردار اســت. 
میــراث  ســازمان  گردشــگری  معــاون 
ــگری در  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
ــات  ــن خصوصی ــریح مهم تری ــا تش ــه ب ادام
گردشــگران چینــی اضافــه کــرد: چیــن ســاالنه بیــش از ۱00 
ــا برنامه ریــزی  میلیــون نفــر گردشــگر خروجــی دارد کــه ب
مناســب و بــا اهتمــام در ایجــاد نــگاه مشــترک بایــد 
بتوانیــم دســت کم یــک درصــد ایــن خروجــی را بــه عنــوان 

ــراث ــم. می ــران کســب کنی ســهم ای

سهم ایران از 100 میلیون گردشگر چینییزد، میزبان کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری 2017

حتما بخوانید!
قرآن، سلسله عشق و زیبایی است

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه:  پرونده: ۹50۹۹8036020۱28۹ شماره  اباغنامه: ۹5۱0۱0035۴305۹53 شماره  شماره 

علیرضا  متهم  به طرفیت  خانم عزت سموعی  شکایتی  ۱3۹5/0۹/۱3 شاکی  تنظیم:  تاریخ   ۹5۱۱07

ترکان به اتهام تخریب عمدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 

رسیدگی به شعبه ۱۱7 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)۱۱7 جزایی سابق(  واقع در اصفهان خ چهارباغ 

باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۴ اتاق شماره ۴58 ارجاع 

به کاسه  ۹50۹۹8036020۱28۹ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱3۹5/۱2/۱۴ و ساعت ۱۱:30  و 

تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 

آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 

جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  

رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 27۹۱2/م الف 

زهرا  سابق(-  جزایی   ۱۱7( اصفهان  شهر  دو  دادگاه کیفری   ۱۱7 شعبه  دادگاه  دفتری  امور  متصدی 

توکلی فارفانی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ابراهیم جوانمرد دادخواستی مبنی بر: مطالبه  در خصوص پرونده کاسه ۱۴05/۹5 ش ۱3 خواهان 

خسارت به طرفیت ناصر رهنما  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ............. مورخ ۹5/۱0/28 

تقاضای  بودن خوانده حسب  المکان  به  مجهول  باعنایت  لذا   . است  تعیین گردیده    8/30 ساعت 

خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب   ، خواهان 

سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 

8۱65756۴۴۱ شورای حل اختاف اصفهان – شعبه ۱3 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی اباغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد شد.

شماره: 287۴6/م الف مدیر دفتر شعبه ۱3 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی نظریه کارشناسی
به  نفقه  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  احمدی  راضیه  خواهان   332/۹5 پرونده کاسه  در خصوص 

طرفیت مجتبی اشکبوسی  تقدیم نموده و نظریه کارشناسی برای مطالعه و یا اعتراض احتمالی آقای 

اشکبوسی ظرف مدت 7 روز از تاریخ انتشار تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن 

خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از انقضای 7 روز از تاریخ انتشار 

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

صبا – پاک 57 کد پستی 8۱65756۴۴۱ شورای حل اختاف اصفهان – شعبه ۱۹ مراجعه و نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در نظریه کارشناسی اباغ شده  تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 28730/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۹ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 823/۹5 خواهان حمید محمدی فرزند محمد علی دادخواستی مبنی بر: 

مطالبه  به طرفیت مصطفی جاسم محمد الذبیدی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ............. 

مورخ ۹5/۱۱/۱۱ ساعت ۴  عصر تعیین گردیده است . لذا باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 

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

مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8۱65756۴۴۱ شورای حل اختاف 

اصفهان – شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در 

وقت رسیدگی اباغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 25۴2۴/م الف مدیر دفتر شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹50۹۹80350۱00687 پرونده:  شماره    ۹5۱0۱00350۱08002 اباغیه:   شماره 

۹5080۹ تاریخ تنظیم: ۱3۹5/0۹/۱۱ خواهان/ شاکی علیرضا محبتی  دادخواستی به طرفیت خوانده/ 

متهم نعیمه علی پور وویس علی البرزی و شرکت ملی نفت ایران صندوق های باز نشستگی پس انداز 

و رفاه کارکنان صنعت نفت و عبدهللا شهریاری و هاله کریمی  به خواسته جلب ثالث  تقدیم دادگاه 

های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان واقع در اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 333 ارجاع و به کاسه  ۹50۹۹80350۱00687 ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن ۱3۹5/۱0/27 و ساعت ۱۱:۱5 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 

بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 

عمومی و انقاب 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 اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 

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

شماره: 27۹۴7/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- فرزانه سلیمانی

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی
در خصوص پرونده 70۱/۹5 باستحضار می رساند با مراجعه به دفتر شعبه پرونده مار الذکر مطالعه 

 ( خوانده  اظهارات  اخذ  جهت  و  شد  دریافت  عزیزی(  ثریا  خانم   ( خواهان  اظهارات  سپس  گردید 

اسماعیل شهبازی( با برادر ایشان تماس که بیان داشتند حدود دو سال است از وی خبر نداریم و تا 

مقطع زیر دیپلم درس خوانده و در کار آزاد است. خواهان اظهار داشت: دو فرزند مشترک بنامهای 

علیرضا متولد 85 و حمیدرضا متولد 83 با بنده زندگی می کنند و کاس پنجم و ششم ابتدایی هستند. 

دیگر اظهارات خواهان و برادر خوانده در خصوص موضوع پرونده نیز دریافت شد. در نتیجه با توجه 

به مطالعه پرونده و تحقیق و بررسی های به عمل آمده و اظهارات طرفین و در نظر گرفتن استطاعت 

مالی و توانائی خوانده و شرایط اجتماعی و اقتصادی و جمیع جهات موثر در تعیین نفقه، میزان نفقه 

فرزندان بنام علیرضا و حمید رضا از تاریخ ۹5/7/2۹ )تاریخ تقدیم دادخواست( لغایت تاریخ ۹5/۹/20 

به شرح ذیل تعیین و اعام نظر می گردد. میزان نفقه فرزند، به نام علیرضا از تاریخ ۹5/7/2۹ لغایت  

۹5/۹/20 به مدت 52 روز به ازاء روزانه ۹0000 ریال و ماهیانه 2700000 ریال، جمعا ۴680000 ریال برآورد 

و اعام نظر می گردد. میزان نفقه فرزند، به نام  حمیدرضا از تاریخ ۹5/7/2۹ لغایت  ۹5/۹/20 به مدت 

52 روز به ازاء روزانه ۹5000 ریال و ماهیانه 2850000 ریال، جمعا ۴۹۴0000 ریال برآورد و اعام نظر می 

گردد. مجموع نفقه فرزان مشترک به میزان ۹620000 ریال برآورد و اعام نظر می گردد. بدیهی است 

چنانچه خوانده در این مدت مبالغی را پرداخت کرده باشد و برای ریاست محترم شورا محقق شود، از 

کل مطالبات کسر می گردد. در ضمن میزان نفقه آتیه فرزندان مشترک در صورت استحقاق تا پایان 

سال به ازاء ماهیانه 2700000 ریال برای فرزند بنام علیرضا و 2850000 ریال برای فرزند بنام حمید رضا 

تعیین و اعام نظر می گردد. چنانچه اعتراضی دارید ظرف یک هفته پس از نشر به شعبه 3 خیابان 

سجاد اول خیابان حاج رحیم ارباب مراجعه نمایید.

شماره: 287۹۴/ م الف رییس شعبه 3 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون خانم بهجت رمضانی فرزند منوچهر مالک نیم دانگ مشاع از ششدانگ پاک 3۴76/ ۱5۱۹0 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان   با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده 

مدعی شده که سند مالکیت نیم دانگ مشاع از ششدانگ پاک مذبور که در صفحه ۱72  دفتر 53 

خروجی بنام نامبرده ثبت و سند بشماره 65۴803 صادر و تسلیم گردیده است و اعام نموده  بعلت 

جابجایی مفقود شده و درخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱20 آیین 

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

ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده 

روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 

نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 

نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. 

شماره : 2۹۱2۹/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم طیبه بهمن دارای شناسنامه شماره ۱506 به شرح دادخواست به کاسه 5020/۹5 از این شورا 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  اصغر سقائی تخت فوالدی 

بشناسنامه 22۱ در تاریخ ۹5/۹/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به ۱- بهمن سقائی تخت فوالدی - ش ش 33۹7 – فرزند  2- بهرام سقائی تخت 

فوالدی - ش ش 7۹۴ – فرزند 3- بهاره سقائی تخت فوالدی - ش ش ۱27۱0733۴۱  – فرزند 

۴- طیبه بهمن - ش ۱506 – همسر متوفی و ال غیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

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

شماره : 28853/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مرجان عزیزی دارای شماره ملی ۱۱80055۱52 به شرح دادخواست به کاسه ۴۹8۴/۹5 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  حسن مهیار  بشناسنامه 

۱270۴60۴۴7 در تاریخ ۹5/3/۱۱ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به یک  دختر و یک پسر- مادر و زوجه  ۱- پرنا مهیار    - ملی ۱278۱۴8035 – فرزند 

دختر 2- مرجان عزیزی - ملی ۱۱80055۱52 –زوجه متوفی 3- اشرف فتحیه - ش ۱33۱–مادر 

۴- پرهام مهیار    - ملی ۱2775677۱۹ – فرزند پسر  و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

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

شماره : 2885۴/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم رضوان نوری دستجردی دارای شناسنامه شماره 628۹2 به شرح دادخواست به کاسه ۴۹۹۴/۹5 

میرزا محمد  داده که شادروان   توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  این شورا  از 

نوری دستجردی بشناسنامه ۱335 در تاریخ ۹5/6/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر و پنج فرزند به نام ذیل ۱- احمد نوری - ش ش 

3۴6۴ – فرزند  2- حسن نوری دستجردی - ش ش 628۹۴ – فرزند 3- رضوان نوری دستجردی 

- ش ش 628۹2  – فرزند ۴- گوهر نوری دستجردی – ش ش 628۹3 – فرزند 5- فرشته نوری 

دستجردی – ش ش ۱۴۴7 – فرزند 6- سکینه صادق زاده ورزنه – ش ش ۱27۹ – همسر متوفی 

تا هرکسی  نماید  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می  با  اینک  و ال غیر  

اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 28855/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی دادگسترنیا دارای شناسنامه شماره ۱2۱63 به شرح دادخواست به کاسه ۴۹77/۹5 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  عبدالحسین دادگسترنیا  

بشناسنامه ۱3 در تاریخ ۹5/7/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به همسر و دو دختر و سه  پسر  ۱- عصمت موسوی رنانی    - ش  ۱83 – همسر متوفی 

2- محمد دادگسترنیا – ش ۱۱0۱7 – پسر متوفی 3- علی دادگسترنیا – ش ۱2۱63 – پسر متوفی 

۴- حسن دادگسترنیا – ش 77۹ – پسر متوفی 5- اعظم دادگسترنیا – ش ۱۱0۱6 – فرزند دختر 

6- اکرم دادگسترنیا – ش ۱۱0۱8 – فرزند دختر  و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

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

شماره : 28856/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از   ۴۹7۴/۹5 به کاسه  دادخواست  شرح  به   7۴6 شماره  شناسنامه  دارای  عبادت  مرتضی  آقای 

عبادت   رحیم  داده که شادروان   توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه  این 

بشناسنامه ۱022۹ در تاریخ ۹۴/۱2/2۴  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به یک همسر و دو دختر و 2  پسر  ۱- صدیقه عبادت    - ش  ۱067 – فرزند 

دختر  2- مرتضی عبادت    – ش 7۴6 – فرزند پسر 3- محسن عبادت    – ش ۱۱۹۴ – فرزند پسر 

۴- مینا  عبادت    - ش  ۱38۹ – فرزند دختر  5- بتول کوچکیان – ش ۴32 – همسر متوفی  و ال 

غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

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

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 28857/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
ح  به کاسه ۴872/۹5  دادخواست  به شرح   ۱27۴۱ دارای شناسنامه شماره  پور  پناهی  مینو  خانم 

محسن  شادروان   داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا  این  از   ۱0

ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه    ۹5/8/5 تاریخ  در   ۴۱0۴2 بشناسنامه  پور   پناهی 

ش    - پور     پناهی  مینا   -۱ مادر  و  همسر  و   دختر   2 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین 

 – نیکنام     مریم   -3 فرزند   – پور    - ش  ۱27085۴۴53  پناهی  مینو   -2 فرزند    –  ۱27۴۱

مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  مادر    –  8 - ش   نمازی     ملک   -۴ همسر   –  ۴۹۴56 ش 

نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  مزبوررا  درخواست 

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

شد. 

شماره : 28۹02/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
 ۱0 ح  به کاسه ۴86۴/۹5  دادخواست  به شرح   7 دارای شناسنامه شماره  سلیمانی  فریدون  آقای 

از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  کریم سلیمانی  

آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه    ۹5/۴/20 تاریخ  در  بشناسنامه ۱6۴ 

مرحوم منحصر است به ۴ پسر ۱- فریدون سلیمانی    - ش  ش 7 2- ملک محمد سلیمانی    - 

ش  ش 8  3- چنگیز سلیمانی    – ش ش ۱8 ۴- فردین سلیمانی - ش  ش ۱23 اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 

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

صادر خواهد شد.

 شماره : 28۹00/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فرخند احمدیان دارای شناسنامه شماره ۴0۴  به شرح دادخواست به کاسه ۴8۹8/۹5 ح ۱0 از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  نظر علی یعقوبی  

بشناسنامه 3 در تاریخ ۹۴/۹/۱7   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به زوجه و مادر – سه دختر سه پسر ۱- فرخند  احمدیان   - ش  ش ۴0۴- زوجه  

2- فرخ جهان بخشی همگینی    - ش  ش ۴83- مادر  3- مرضیه یعقوبی    – ش ش 3- دختر 

۴- مهرانگیز یعقوبی    – ش ش ۹8۱3- دختر 5- زهرا یعقوبی    – ش ش ۱5- دختر 6- ولی هللا  

یعقوبی    – ش ش 7655۱- پسر 7- رحمت هللا  یعقوبی    – ش ش 5273- پسر 8- حجت هللا  

یعقوبی    – ش ش 3- اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید 

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

به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 288۹۹/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علیرضا بیرنگ برازین دارای شناسنامه شماره ۱860 به شرح دادخواست به کاسه ۴8۹۹/۹5 

ح ۱0 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  بی بی 

کدیور  بشناسنامه 270 در تاریخ ۹5/6/۱۴  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به ۴ پسر و 2 دختر ۱- رضا بیرنگ برازین    - ش  ش ۹5 2- بهرام بیرنگ 

برازین    - ش  ش ۴02۴7   3- علیرضا بیرنگ برازین    – ش ش ۱860 ۴- حمید رضا فروزش 

نیا - ش  ش ۴57۴8 5- فیروزه بیرنگ برازین- ش ش ۴02۴3 6- مژگان فروزش نیا- ش ش 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی  ۴57۴7  اینک 

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 : 288۹8/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای اسماعیل امین فرزند عباس  با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد که سند مالکیت 

ششدانگ اپارتمان پاک ۱5۱۹۱/۱5850 اصلی  و شماره ثبت ۱۱050۹ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 

در صفحه ۱55  دفتر 553 اماک بنام اقای اسماعیل امین فرزند عباس سابقه ثبت دارد و طبق سند 

رهنی ۱33۴85 مورخ ۱3۹0/۱۱/30 دفتر 75 اصفهان  در رهن بانک مسکن مباشد  که بعلت جابجائی 

مفقود شده ودرخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱20 آیین نامه قانون 

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

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

مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 

صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 

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

شماره : 28۴27/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان محمد حسین گرد فرامرزی با وکالت مصیب مرشدی آرانی     دادخواستی به 

خواسته مطالبه وجه به طرفیت غضنفر پوروالی    به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم 

که پس از ارجاع به شعبه سوم  حقوقی شورای حل اختاف به کاسه 3/5۹0/۹5 ثبت و برای روز پنج 

شنبه  تاریخ ۹5/۱2/5 ساعت ۹ صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول 

امور مدنی  انقاب در  آئین دادرسی دادگاههای عمومی و  به تجویز ماده 73 قانون  لذا  بوده  المکان 

مراتب به نامبرده اباغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا 

قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند 

 انتشار این آگهی به منزله اباغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد

 نمود. 

شماره : 5/22/۹5/5۴2/م الف 

رئیس شورای حل اختاف شعبه سوم حقوقی آران و بیدگل عباسعلی دهقانی 
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قال النبی )صلی اهلل علیه و آله و سلم(:

ألجماعة رحمة و الفرقه عذاب.

پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله و سلم( فرمود:

وحدت مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب است.

نهج الفصاحه، حدیث .1323

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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ـــمـــاره 320 ســـــال دوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

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

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــرای ســومین ســال پیاپــی موفــق بــه کســب رتبــه برتــر 
 در ارزیابــی عملکــرد مدیــران ارشــد وزارت نیــرو در ســال 94 در بیــن شــرکت های آب 
و فاضــاب شــهری در کشــور شــد. ایــن درحالــی اســت کــه شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
بــه دلیــل فعالیت هــای گســترده و ارائــه خدمــات مطلــوب بــه مشــترکان در ســطح اســتان 
ــی  ــتگاه های اجرای ــن دس ــی در بی ــهید رجای ــنواره ش ــر در جش ــه برت ــب رتب ــه کس ــق ب موف
اســتان در مجمــوع شــاخص های عمومــی و تخصصــی در دو ســال متوالــی گردیــده 
ــردم از  ــری م ــدی حداکث ــعه و بهره من ــور توس ــه منظ ــا ب ــرکت آبف ــال 94 ش ــت. در س اس
ــود،  ــردم می ش ــاه م ــامت و رف ــت، س ــش بهداش ــه افزای ــر ب ــت منج ــه در نهای ــات ک خدم
درصــدد جــذب ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی بــوده اســت. در حقیقــت شــرکت آبفــای 
ــارات  ــه اعتب ــی کاهــش وابســتگی ب ــان در راســتای ظرفیت هــای تأمیــن مال اســتان اصفه
ــب  ــت جل ــری در جه ــای مؤث ــد، گام ه ــر و امی ــت تدبی ــر در دول ــال های اخی ــی در س دولت
مشــارکت بخــش خصوصــی و ســرمایه گذاری های اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در انجــام 
پروژه هــای آب و فاضــاب برداشــته اســت. ایــن اقدامــات اجرایــی و جــذب مشــارکت های 
ــرکت  ــعه ای ش ــای توس ــرای طرح ه ــوان اج ــده ت ــث ش ــی باع ــی و مردم ــش خصوص بخ
ــای  ــی برنامه ه ــی و کیف ــد کم ــد و رش ــش یاب ــی افزای ــو محسوس ــه نح ــان ب ــای اصفه آبف
عمرانــی را بــدون اتــکا بــه اعتبــارات دولتــی بــه دنبــال داشــته باشــد. ایــن قراردادهــا در همــه 
مدل هــای ســرمایه گذاری اعــم از فاینانــس خارجــی، داخلــی، اوراق مشــارکت، روش هــای 
ــی محــدود  ــازه زمان ــک ب ــوده کــه ثمــره آن در ی ــل و تبصــره 3 ب ــع متقاب BOO، BOT، بی
 چندســاله بیــش از 5 هــزار و 745 میلیــارد ریــال ســرمایه گذاری در بخش هــای آب 

و فاضاب استان است.
    آبفا از قدیمی ترین نهادهای خدماتی

ــن  ــال از قدیمی تری ــش از 50 س ــی بی ــا قدمت ــان ب ــتان اصفه ــاب اس ــرکت آب و فاض ش
نهادهــای خدماتــی اســتان بــه شــمار مــی رود کــه تاکنــون بــا نصــب یــک میلیــون و 100 هزار 
 انشــعاب آب در 93 شــهر و نصــب 600 هــزار انشــعاب فاضــاب در 35 شــهر اســتان اصفهــان

جمعیتــی بالــغ بــر 4 میلیــون و 100 هــزار نفــر را در بخش هــای آب و 2 میلیــون و 900 هــزار 
نفــر را در بخــش فاضــاب تحــت پوشــش قــرار داده اســت کــه از ایــن حیــث در کشــور رتبــه 
اول را بــه خــود اختصــاص داده اســت. بــدون شــک خدمات رســانی بــه ایــن حجــم وســیع 
از مشــترکان در گســتره جغرافیایــی اســتان پهنــاور اصفهــان، کار ســخت و پیچیــده ای اســت؛ 
بــا ایــن وجــود و بــه رغــم تنگناهــای مالــی در ســه ســال کــه از عمــر دولــت تدبیــر و امیــد 
ــی  ــعه آبادان ــت توس ــاب در جه ــذاری آب و فاض ــر لوله گ ــش از 2024 کیلومت ــذرد، بی می گ
و ارتقــای ســطح رفــاه و ســامت مــردم در دســتور کار شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان قــرار 

. گرفت
همچنیــن بــه منظــور تکریــم بهتــر اربــاب رجــوع، کاهــش مراحــل اداری، ســرعت بخشــیدن 
ــه  ــات ب ــه خدم ــای ارائ ــش درگاه ه ــه افزای ــدام ب ــر اق ــال های اخی ــا در س ــه فعالیت ه ب
صــورت غیرحضــوری نمــود؛ بــه طــوری کــه بــا حضــور وزیــر محتــرم نیــرو، ســامانه 1522 
افتتــاح شــد و بــا راه انــدازی ســامانه 1522 بیــش از 22 خدمــت بــه صــورت غیرحضــوری بــه 
مــردم ارائــه می شــود و نیــز توســعه ســامانه نجمــا در ســطح شــهر و اســتان بــا پایــش و 

مانیتورینــگ شــبکه توزیــع و کنتــرل اطاعــات خطــوط آبرســانی منجــر بــه خدمات رســانی 
ــه از  ــش از 130 نقط ــون در بی ــه هم اکن ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــده اس ــترکان ش ــه مش ــر ب بهت
شهرســتان های اســتان، ایســتگاه پایــش فشــار شــبکه توزیــع راه انــدازی شــد و بــا اســتقرار 
ــر  ــد کل ــی مانن ــر اساس ــار پارامت ــرای چه ــی آب ب ــی و کیف ــرل کم ــتگاه ها کنت ــن ایس  ای
ــگ  ــرل و مانیتورین ــی کنت ــود. از طرف ــام می ش ــی اچ انج ــی، پ ــت الکتریک ــدورت، هدای ک
تأسیســات آبرســانی کــه همــان اجــرای سیســتم هوشــمند تله متــری و تله کنتــرل اســت 
ــش  ــت پوش ــهرهای تح ــه آب در ش ــع عادالن ــال و توزی ــت انتق ــزایی در مدیری ــر بس تأثی
طــرح آبرســانی اصفهــان بــزرگ داشــته اســت کــه ایــن مهــم رضایتمنــدی بیــش از پیــش 

ــال داشــت. ــه دنب مشــترکان را ب
ــدف  ــا ه ــی و ب ــاش و همدل ــا ت ــان ب ــتان اصفه ــاب در اس ــت آب و فاض ــاالن صنع فع
ــه کســب رضایــت مــردم و مســئوالن شــدند؛  ــه مــردم موفــق ب خدمات رســانی گســترده ب
ــر پیشــتاز  ــات گســترده و بهت ــه خدم ــان در ارائ ــان در اســتان اصفه ــه همچن ــه طــوری ک ب
ــی در  ــال متوال ــرای دو س ــر ب ــام برت ــب مق ــب کس ــن مطال ــوای ای ــوند. گ ــناخته می ش ش
جشــنواره شــهید رجایــی در بیــن دســتگاه های اجرایــی اســتان در مجمــوع شــاخص های 
ــاب  ــنواره انتخ ــمین جش ــی شش ــر در ارزیاب ــه اول و برت ــت. رتب ــی اس ــی و تخصص عموم
روابــط عمومــی برتــر شــرکت های آب و فاضــاب شــهری در کشــور و یازدهمیــن جشــنواره 
 روابــط عمومی هــای اســتان اصفهــان بــرای دومیــن ســال پیاپــی در بخش هــای پژوهــش 
و افکارســنجی و اطاع رســانی، کســب رتبــه برتــر در دومیــن ســال متوالــی حراســت در بیــن 
حراســت دســتگاه های اجرایــی اســتان در دو ســال متوالــی، کســب عنــوان شایســته تقدیــر 
اقامــه نمــاز در بیــن دســتگاه های اجرایــی اســتان در دو ســال متوالــی و کســب لــوح تقدیــر 
ــه  ــای گواهینام ــتان، اعط ــی اس ــتگاه های اجرای ــاب دس ــاف و حج ــه عف ــی کمیت در ارزیاب
بنیــاد جهانــی انــرژی بــه آبفــای اســتان اصفهــان از دیگــر افتخــارات شــرکت آبفــای اســتان 
ــال  ــد در س ــب ش ــا موج ــن مؤلفه ه ــت ای ــه در نهای ــت ک ــوده اس ــال 94 ب ــان در س اصفه
جــاری شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان در ارزیابــی عملکــرد مدیــران ارشــد وزارت نیــرو در 
بیــن شــرکت های آب و فاضــاب شــهری بــه عنــوان شــرکت برتــر در کشــور معرفــی شــود.

برای سومین سال پیاپی در ارزیابی عملکرد مدیران ارشد وزارت نیرو

استمرار موفقیت های شرکت آبفای استان اصفهان

 شــهاب اولیایــی، متخصــص تغذیــه گفــت: هنــگام تهیــه مــرغ بــه نــکات مربــوط 
ــه  ــد توج ــی بای ــای هورمون ــک و داروه ــد آنتی بیوتی ــی آن مانن ــواد افزودن ــه م ب
شــود. بــه گــزارش کیمیــای وطــن شــهاب اولیایــی، متخصــص تغذیــه، بــا بیــان 
 اینکــه مصرف کننــدگان هنــگام خریــد مــرغ بایــد بــه مجــوز کشــتارگاه توجــه کننــد

ــط  ــازمان ذی رب ــت از س ــوز بهداش ــده دارای مج ــای بسته بندی ش ــت: مرغ ه گف
ــی  ــه مســائل افزودن ــد ب ــرغ بای ــداری م ــرای نگه ــی، ب ــه اولیای ــه گفت هســتند. ب

ــود. ــه ش ــی توج ــای هورمون ــک و داروه ــد آنتی بیوتی مانن
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه مصــرف مــرغ بــا وزن بیــش از 1800  گــرم بــرای بــدن 
ــتفاده  ــی اس ــواد هورمون ــوع از م ــن ن ــت: گاه در ای ــار داش ــت، اظه ــد نیس مفی

می شــود. 
بــه گفتــه اولیایــی خریــد مــرغ بــا وزن 1200 تــا 1500 گــرم مناســب اســت. ایــن 
متخصــص تغذیــه بــا بیــان اینکــه بیشــتر مرغ هــای دارای وزن بیــش از 1800 گــرم 
پیــر هســتند، افــزود: گاهــی افزایــش وزن باعــث کاهــش پروتئیــن و خــواص مرغ 
می شــود. وی بــا بیــان اینکــه مصــرف مرغ تــازه بهتــر از مــرغ منجمد اســت، تاکید 

کــرد: تازگــی مــرغ بــه مشــاهده برچســب تاریــخ تولیــد و کشــتار روز آن بســتگی 
ــت. ــده اس ــام ش ــل انج ــای قب ــد در ماه ه ــای منجم ــر در مرغ ه ــن ام دارد و ای

اولیایــی بــا بیــان اینکــه افزایــش زمــان فریــز باعــث کاهــش ویتامیــن، پروتئیــن 
و کیفیــت مــرغ می شــود، تصریــح کــرد: بــه گفتــه دامــداران نیــازی بــه اســتفاده 
ــان اینکــه هورمــون جهــت افزایــش وزن  ــا بی  از هورمــون در مــرغ نیســت. وی ب
ــازار بــه مــرغ افــزوده می شــود، بیــان کــرد:  ــه ب و زودتــر عرضه شــدن محصــول ب
بــه دلیــل افزایــش چربــی و هورمــون در پوســت مــرغ، مصــرف آن باعــث ایجــاد 
ــوال  ــان اینکــه معم ــا بی ــه ب ــن متخصــص تغذی ــان می شــود. ای ــد در زن ــوی زائ م
بــرای مــرغ از هورمــون اســتفاده نمی شــود، عنــوان کــرد: مصــرف پوســت مــرغ بــه 
دلیــل اینکــه جــز ایجــاد چربــی در بــدن خــواص دیگــری نــدارد، بــرای ســامتی 
ــا بیــان اینکــه امــکان تجمــع هورمون هــا در جگــر  افــراد مضــر اســت. اولیایــی ب
زیــر بــال، دل و پوســت مــرغ وجــود دارد، اظهــار داشــت: مصــرف ســنگدان مــرغ 
بــه دلیــل چربــی زیــاد، بــروز بیماری هــای بهداشــتی در افــراد و نداشــتن ارزش 

غذایــی ممنــوع اســت. باشــگاه خبرنــگاران جــوان

خوردن مرغ با وزن بیش از 1800 گرم ممنوع! 

همزمــان بــا فرارســیدن هفتــه وحــدت و کســب رتبــه برتــر روابــط عمومــی شــهرداری 
اصفهــان در ســمپوزیوم روابــط عمومی هــای کشــور، جمعــی از مدیــران و کارشناســان 
ــدار  ــان دی ــه در اســتان و امــام جمعــه اصفه ــی فقی ــده ول ــا نماین ــط عمومــی ب رواب

کردنــد.
ــت هللا  ــدار آی ــن دی ــان، در ای ــهرداری اصفه ــانه ای ش ــات رس ــزارش اداره ارتباط ــه گ ب
سیدیوســف طباطبایی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه در دوران گذشــته اقدامــات موثــری 
ــان در دو ســال  ــه مجموعــه فعالیت هــای شــهرداری اصفه در شــهر انجــام شــده، ب
اخیــر نیــز اشــاره کــرد و گفــت: رونــد اطاع رســانی شــهرداری اصفهــان در ایــن دوران 

بســیار خــوب بــوده اســت.
وی خطــاب بــه خانــواده روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان گفــت: شــما بایــد عــاوه 
بــر بیــان کارهــای پســندیده ســازمان متبــوع خــود، خطاهــا و اشــتباهات و حــرف دل 

مــردم را نیــز بــه گــوش مدیــران خــود برســانید.
امــام جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه فعالیــت روابــط عمومــی یــک کار دوطرفــه 
ــد  ــئوالن بای ــی)ره(، مس ــام خمین ــرت ام ــوده حض ــه فرم ــا ب ــه داد: بن ــت، ادام اس
اقدامــات مناســب خــود را بــه مــردم بگوینــد تــا فضــای بدبینــی و تردیــد نســبت بــه 

عملکــرد مســئوالن پدیــد نیایــد.
وی ادامــه داد: اگــر در شــهر شــاهد خیابــان تمیــز و درختــان ســبز هســتیم حاکــی 
از آن اســت کــه افــرادی در ســرما و گرمــا در حــال زحمــت کشــیدن هســتند تــا شــهر 
نشــاط پیــدا کنــد و بایــد ایــن زحمــات را اطاع رســانی کــرد؛ چــرا کــه برخــی حتــی 
ــی کــه در شــهرداری انجــام می شــود، نمی شــوند. ــا مشــاهده هــم متوجــه زحمات ب

پروژه هــای  اجــرای  ساختمان ســازی،  شــهر  در  داشــت:  بیــان  طباطبایی نــژاد 
ــرای  ــد ب ــه بای ــای بســیاری در حــال انجــام اســت ک ــت و فعالیت ه ــی، نظاف عمران
مــردم گفتــه شــود و یکــی از ویژگی هــای روابــط عمومــی ایــن اســت کــه کارهایــی 

ــاند. ــردم برس ــاع م ــه اط ــود را ب ــام می ش ــه انج ک
    اطالع رسانی سازمان ها، ریا نیست

ــا نیســت  ــردم ری ــه م ــک ســازمان ب ــات ی ــه اطاع رســانی اقدام ــان اینک ــا بی وی ب
گفــت: اگــر طبــق فرمایــش حضــرت امــام خمینــی)ره( مــردم را ولی نعمــت خــود 

ــرد. ــن اطاع  رســانی صــورت گی ــه صــورت شــفاف ای ــد ب ــم، بای بدانی
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان گفــت: برخی از مســئوالن ارشــد در شــهرداری 
شــبانه روز زحمــت می کشــند و وقتــی احســاس مســئولیت می کننــد، وقــت  

ــد اطاع رســانی  ــم بای ــن مه ــه ای ــدار داشــته باشــند ک ــردم دی ــا م ــا ب ــد ت می گذارن
شــود.

وی بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســات هفتگــی و ماهیانــه شــهردار و مدیــران مناطــق بــا 
 مــردم خاطرنشــان کــرد: برگــزاری جلســات هفتگــی یــا ماهیانــه و دیــدار شــهرداران 
ــن  ــود ای ــعی ش ــت و س ــوب اس ــیار خ ــی بس ــردم، اقدام ــا م ــق ب ــران مناط و مدی

ــد. ــش یاب ــه روز افزای ــوع روزب موض
ــی  ــورد خوب ــد برخ ــز بای ــران ســازمان ها نی ــه مدی ــه اینک ــا اشــاره ب ــژاد ب طباطبایی ن
بــا اربــاب رجــوع داشــته باشــند، تاکیــد کــرد: انجــام دادن کارهــای مــردم بــه نحــو 
ــروف  ــث مع ــق حدی ــت و طب ــی اس ــود دین ــک رهنم ــت، ی ــرع وق ــن و در اس احس
ــن  ــه ای ــرای دیگــران هــم بپســندید«، توجــه ب ــرای خــود می پســندید، ب »هرچــه ب

ــت دارد. موضــوع بســیار اهمی
ــدی در کارش  ــه کارمن ــود ک ــه ب ــری متوج ــر مدی ــه اگ ــرد: البت ــان ک وی خاطرنش
ــد. ــزد کن ــه وی گوش ــب را ب ــن عی ــتانه ای ــور دوس ــه ط ــد ب ــد، بای ــی می کن کوتاه

ــواده  امــام جمعــه اصفهــان بیــان داشــت: طبــق نــص قــرآن »ُمرابــط« کــه هم خان
ــه  ــس هم ــر اســت؛ پ ــت از یکدیگ ــای مراقب ــه معن ــی اســت، ب ــط عموم ــه رواب کلم
ــه یکدیگــر گوشــزد کنیــم. ــر هــم مســئول هســتیم و بایــد نقــاط ضعــف را ب در براب
 امــام جمعــه اصفهــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه روایتــی از 
امیرالمومنیــن)ع( بــه هفتــه وحــدت و بــرادری نیــز اشــاره کــرد و گفــت: هــر بــرادر 

مســلمان بــر بــرادر دیگــر خــود 30 حــق دارد کــه ملــزم بــه رعایــت آن اســت.
ــا  ــران شــهری ب ــر مدی ــاط هرچــه بهت ــرای ارتب  نهضــت پاســخگویی، راهــکاری ب

ــت مردم اس
ــانه ای  ــای رس ــتفاده از فض ــت: اس ــان گف ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
عاملــی اســت کــه باعــث شــده روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان عملکــرد خوبــی 

داشــته باشــد.
ــی  ــط عموم ــر رواب ــان، مدی ــهرداری اصفه ــانه ای ش ــات رس ــزارش اداره ارتباط ــه گ ب
ــران  ــایر مدی ــا س ــراه ب ــنبه( هم ــروز )چهارش ــر دی ــش از ظه ــان پی ــهرداری اصفه ش

ــه  ــرم)ص( و هفت ــر اک ــاد پیامب ــبت می ــه مناس ــه ب ــن مجموع ــی ای ــط عموم رواب
ــد. ــن شــهر رفتن ــه ای ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــده ول ــدار نماین ــه دی وحــدت ب

اکــرم)ص(  پیامبــر  والدت  تبریــک  از  پــس  نباتی نــژاد  دیدار، هــادی  ایــن   در 
 و هفتــه وحــدت، بــه بهره منــدی از ابزارهــای مــورد نیــاز روابــط عمومی هــا اشــاره کــرد 
و گفــت: مجموعــه روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان از روزنامــه، خبرگزاری و ســایر 

رســانه های صوتــی و تصویــری دیگــر بهره منــد اســت.
ــی  ــا ارتباطــات خوب ــن ابزارهــا باعــث شــده ت ــزود: اســتفاده مناســب از همی وی اف

بیــن مــردم و مســئوالن برقــرار شــود.
    لزوم استفاده از دو ابزار رسانه و فضای مجازی

مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان بــا بیــان اینکــه بــرای بهبــود فعالیت هــای 
ــی  ــط عموم ــت: رواب ــرد، گف ــتفاده ک ــم اس ــزار مه ــد از دو اب ــا بای ــط عمومی ه رواب

ــه نحــو مناســبی اســتفاده کــرده اســت. شــهرداری از رســانه و فضــای مجــازی ب
نباتی نــژاد گفــت: تــاش مــا بــر ایــن اســت تــا بــا اســتفاده از ابزارهــای رســانه ای بــه 

خوبــی در امــر اطاع رســانی اســتفاده کنیــم.
وی بیــان کــرد: فعالیــت در فضــای مجــازی نیــز از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت 

کــه ایــن فعالیت هــا بــر اســاس گروه هــای هــدف صــورت گرفتــه اســت.
ــا  ــن فعالیت ه ــوب ای ــج مطل ــه نتای ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
اشــاره کــرد و گفــت: نتیجــه ایــن فعالیت هــا باعــث شــد تــا فضــای شــهر در تمــام 

ــد. ــاداب باش ــا ش زمینه ه
    کسب نخستین عنوان روابط عمومی کشور

نباتی نــژاد بــا اشــاره بــه حضــور فعــال خبرگــزاری ایمنــا در بیســت و دومیــن 
نمایشــگاه مطبوعــات گفــت: در ایــن نمایشــگاه، طرح هــای نیمکــت و پرفورمنس هــای 
ــای  ــوان طرح ه ــه عن ــانه ب ــن رس ــوی ای ــی از س ــای ابداع ــوان طرح ه ــه عن ــا ب من
از  نیــز  بیــن روابــط عمومی هــای کشــور  برتــر  شــناخته شــد؛ همچنیــن در 
ــت  ــه نخس ــان رتب ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــف، رواب ــازمان مختل ــن 100 س  بی

را کسب کرد.

ــی  ــط عموم ــن رواب ــه داد: همچنی ــان ادام ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
شــهرداری اصفهــان بــه عنــوان رئیــس کمیتــه فضــای مجــازی کانشــهر ها انتخــاب 

شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فعالیــت در ایــن عرصــه نیازمنــد خاقیــت و نــوآوری اســت 
بیــان کــرد: ویژه برنامــه »هــر هفتــه، چنــد افتتــاح« نمونــه ای از ایــن خاقیــت اســت؛ 

بــه شــکلی کــه باعــث شــده فضــای پویایــی در شــهر حاکــم باشــد.
    تالش در راستای کاهش فاصله مردم با مسئوالن

ــن  ــات ای ــر اقدام ــه دیگ ــاره ب ــا اش ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــاهده می ش ــن مش ــن بی ــه در ای ــکلی ک ــزود: مش ــت اف مدیری
مــردم نمی تواننــد بــا مســئوالن خــود ارتبــاط موثــری داشــته باشــند؛ در حالــی کــه 
ــن  ــع ای ــدد رف ــخگویی درص ــت پاس ــه نهض ــه ویژه برنام ــا تهی ــان ب ــهرداری اصفه ش

ــت. ــده اس ــکل برآم مش
مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان گفــت: مدیــران مناطــق نیــز هــر مــاه در 

ــد. ــخ می دهن ــردم پاس ــواالت م ــه س ــد و  ب ــدا می کنن ــور پی ــه 137 حض مجموع
نباتی نــژاد اعــام کــرد: حضــور شــهردار اصفهــان نیــز در برنامه هــای نهضــت 
پاســخگویی باعــث شــده تــا مــردم بــا مســئوالن خــود ارتبــاط خوبــی داشــته باشــند.
ــر از  ــکل از 70 نف ــان متش ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــه رواب ــزود: مجموع وی اف
متخصصــان ایــن حــوزه اســت؛ البتــه بایــد از تــاش مدیــران ارشــد ایــن ســازمان ها 

ــرد. ــکر ک ــه تش ــن مجموع ــان از ای ــل حمایت هایش ــه دلی ــز ب نی
ــه اینکــه بنیــان مجموعــه روابــط عمومــی شــهرداری تقویــت شــده  ــا اشــاره ب وی ب
اســت، گفــت: ایــن مهــم بــه وســیله افــراد مجــرب و ابزار هــای بــه روز صــورت گرفتــه 

اســت.
نباتی نــژاد افــزود: بــا روی کار آمــدن شــهردار جدیــد اصفهــان رویکرد هــا نســبت بــه 
رســانه ها نیــز تغییــر کــرد و ایشــان حمایت هــای خوبــی را از رســانه های شــهرداری 

داشتند.
ــن دو  ــه در ای ــی ک ــزود: فعالیت های ــان اف ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
ســال صــورت گرفتــه اســت، وظایــف مجموعــه را ســنگین کــرده؛ امــا باعــث شــده تــا 
فضــای شــاداب و پویایــی در شــهر ایجــاد شــود.نباتی نژاد خاطرنشــان کــرد: در طــول 
ایــن دوســال بیــش از هــزار دقیقــه فعالیــت رســانه ای و 3 هــزار دقیقــه برنامه هــای 

تلویزیونــی را بــا کمــک صداوســیما تهیــه کرده ایــم.

امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیران روابط عمومی شهرداری مطرح کرد:

 روند اطالع رسانی مثبت شهرداری اصفهان در 2 سال اخیر


