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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــه  ــت ک ــه اس ــی گفت ــک زنجان ــت: باب ــی گف ــی  الریجان آمل
ــرده  ــور کمــک ک ــات رئیس جمه ــه انتخاب ــان ب ــا توم میلیارده
اســت؛ مــا ســخنان او را عیــن واقــع نمی دانیــم؛ ایشــان 
حــرف زیــاد می زنــد و ادعــا زیــاد می کنــد؛ اگــر می خواســتیم 
رســیدگی کنیــم، بایــد همــه کســانی را کــه مرتبط بودنــد احضار 
ــگاه  ــل از پای ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــم. ب می کردی
اطالع رســانی شــبکه خبــر، آیــت هللا صــادق آملــی الریجانــی در 
جلســه مســئوالن عالــی قضایــی بــا تبریــک ســال نــو میالدی 
بــه هموطنــان مســیحی و مســیحیان جهــان، بــه برخــورد قــوه 

قضائیــه بــا مفاســد به ویــژه مفاســد اقتصــادی اشــاره و 
کارهــای قــوه قضائیــه را در ایــن حــوزه افتخارآمیــز توصیــف 

کــرد. 
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، کارنامــه قــوه 
ــیار  ــادی را بس ــد اقتص ــا مفاس ــورد ب ــژه در برخ ــه به وی قضائی
روشــن توصیــف کــرد و گفــت: کارهایــی کــه قــوه قضائیــه در 
ــل  ــن ســال ها انجــام داده در گذشــته ســابقه نداشــته؛ مث ای
رســیدگی بــه پرونده هــای کالنــی چــون پرونــده فســاد 3 هــزار 
میلیــارد تومانــی یــا پرونــده بابــک زنجانــی کــه بــا حجــم زیاد 

ــده  ــن دو پرون ــه ای ــت. البت ــه اس ــرار گرفت ــیدگی ق ــورد رس م
 نیــز بــه دلیــل کالن بــودن اینقــدر برجســته شــد، وگرنــه ده هــا 
و صدهــا پرونــده جالــب توجــه دیگــر در قــوه قضائیــه دائمــا 
ــان  ــوال صاحب ــال و ام ــوق بیت الم ــود و حق ــیدگی می ش رس
ــک  ــت: باب ــی گف ــی الریجان ــردد. آمل ــان بازمی گ ــه آن ــق ب ح
ــات  ــه انتخاب ــان ب ــا توم ــه میلیارده ــت ک ــه اس ــی گفت زنجان
ــن  ــخنان او را عی ــا س ــت؛ م ــرده اس ــک ک ــور کم رئیس جمه
ــاد  ــا زی ــد و ادع ــاد می زن ــم؛ ایشــان حــرف زی ــع نمی دانی واق
می کنــد؛ اگــر می خواســتیم رســیدگی کنیــم، بایــد همــه 

ــم. ــار می کردی ــد، احض ــط بودن ــه مرتب ــانی را ک کس
وی افــزود: اینکــه متأســفانه از زبــان مــردم کار تبلیغاتــی کنیــم 
و بگوییــم مــردم از قــوه قضائیــه پاســخ می خواهنــد و بگوییــم 
ــد ــن کن ــردم روش ــرای م ــوع را ب ــد موض ــه بای ــوه قضائی  ق
این هــا همــه مــورد اعتقــاد مــا هــم هســت و بایــد پیگیــری 
شــود. آملــی الریجانــی گفــت: مــا بــرای حفــظ حرمــت و عــدم 
اختــالف، خیلی هــا را االن دنبــال نکردیــم و گفتیــم اصــل مــال 
ــان اصــرار  برگــردد و بعــد حواشــی بررســی شــود؛ حــاال آقای

می کننــد رســیدگی شــود، مــا حرفــی نداریــم.

بــا انتصــاب اعضــای ســتاد انتخابــات در وزارت کشــور 
کشــورمان رســما وارد دوازدهمیــن دورهــه انتخابــات ریاســت 
ــالمی  ــوراهای اس ــات ش ــن دوره انتخاب ــوری و پنجمی جمه
شــهر و روســتا شــد. بــه گــزارش کیمیــای وطــن، دوازدهمین 
دورهــه انتخابــات ریاســت جمهــوری  همزمــان بــا پنجمیــن 

دوره انتخابــات شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا روز 
ــد؛  ــد ش ــزار خواه ــده برگ ــال آین ــت س ــه 29 اردیبهش جمع
ــه اذعــان وزیــر کشــور بســیار مهــم اســت.  انتخاباتــی کــه ب
ــتاد  ــه کار س ــاز ب ــه ای از آغ ــدور اطالعی ــا ص ــور ب وزارت کش
ــط  ــکام مرتب ــدور اح ــا ص ــاه و ب ــور از  دی م ــات کش انتخاب

ــام  ــوی مق ــور از س ــازمان های وزارت کش ــان و س ــا معاون ب
عالــی وزارت خبــر داد. در تازه تریــن اظهــارات، ســید ســلمان 
ســامانی، ســخنگوی وزارت کشــور، از انتصــاب اعضــای ســتاد 
ــن دوره  ــات پنجمی ــزاری انتخاب ــرای برگ ــور ب ــات کش انتخاب
ــس  ــان دوره مجل ــتا و می ــهر و روس ــالمی ش ــوراهای اس ش

ــر داد.  ــر کشــور خب شــورای اســالمی از ســوی وزی
معتمــدان  گفــت:  همچنیــن  کشــور  وزارت  ســخنگوی 
ــزی  ــت مرک ــکیل هیئ ــرای تش ــور ب ــر کش ــنهادی وزی پیش
اجرایــی انتخابــات ریاســت جمهــوری مطابــق قانــون حداکثر 

تــا 11 اســفندماه معرفــی می شــوند. افکارنیــوز

ــه  ــن اســت ک ــت ای ــت: حقیق حجت االســالم منتظــری گف
ــت  ــار وحش ــا را دچ ــه م ــت ک ــترده نیس ــدر گس ــاد آنق فس
کنــد؛ امــا همــان قــدری هــم کــه مطمئــن باشــیم واقعــی 
ــن  ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــت. ب ــک اس ــم مهل ــت، س اس
حجت االســالم منتظــری بــا اشــاره بــه مســئولیت قضایــی 
ــت  ــوان در خدم ــام ت ــا تم ــت: ب ــئوالن گف ــی مس و حقوق
رشــد و ارتقــای شــرایط اقتصــادی کشــور و به ویــژه اقتصــاد 
ــه اقتصــاد  ــن حلق ــر ای ــی اگ ــود. حت ــم ب ــی خواهی مقاومت
مقاومتــی یــک مقــدار هــم نــازک و باریــک باشــد، آمادگــی 
دارم کــه ایــن حلقــه را تقویــت کــردم و بــر اســاس موازیــن 
شــرعی و قانونــی هــر کمکــی کــه از دســتم برآیــد، انجــام 
دهــم و بــا توجــه بــه وظایــف قانونــی کوتــاه نخواهــم آمــد.

ــتان  ــادی دادس ــاون اقتص ــا مع ــن ج ــزود: در همی وی اف
ــن  ــد؛ ای ــکیل ده ــه ای تش ــا کمیت ــم ت ــت می ده را ماموری
کمیتــه بایــد تعامــل بــا اتــاق بازرگانــی و نظــارت بــر 
مشــکالت اســتان ها را در دســتور کار خــود داشــته باشــد.

منتظــری گفــت: بحــث مشــاوره را هــم کــه آقــای میرمحمــد 
صادقــی مطــرح کردنــد، باید بــاب آن را بگشــاییم. اســتقالل 
قاضــی، منافاتــی بــا مشــورت نــدارد. مــا در محافــل 
ــا  ــارزه ب گوناگــون از افــراد مختلــف و مســئوالن مســئله مب
فســاد را می شــنویم. حقیقــت ایــن اســت کــه فســاد آنقــدر 
گســترده نیســت کــه مــا را دچــار وحشــت کنــد؛ امــا همــان 
قــدری هــم کــه مطمئــن باشــیم واقعــی اســت، ســم مهلک 

اســت.

فتــاح دربــاره شــائبه کاندیداتــوری اش در انتخابــات ریاســت 
جمهــوری گفــت: اگــر ســفر رفتــن مــن ایــن شــائبه را ایجــاد 
ــه  ــه عقب نشــینی و روحی ــن زمین ــم در ای ــد بگوی ــرده بای ک
میدانــی خــود را رهــا نمی کنــم. حرفــه مــا ایــن اســت و اگــر 

ــت،  ــتی اس ــد روش نادرس ــر می کنی ــانه فک ــوان رس ــه  عن ب
بایــد بپرســید چگونــه آســیب ها را ببینیــم. 

ــک  ــتان ها را از نزدی ــروم و اس ــه ب ــت ک ــن اس ــه ام ای وظیف
ببینــم؛ چــرا کــه نســخه بایــد میدانــی باشــد؛ بایــد مذاهــب 
قومیت هــا و شــرایط اجتماعــی را دیــد و نبایــد مســئوالن در 

ــینند.  ــان بنش اتاق هایش
ــود  ــر خ ــا نظ ــت: باره ــار داش ــداد اظه ــه ام ــس کمیت رئی
ــود  ــع خ ــر مواض ــرده ام؛ ب ــالم ک ــوری اع ــاره کاندیدات را درب
ــک شــایعه اســت  ــوری ی ــن کاندیدات ــان هســتم. ای  همچن
 و در رســانه ها آمــده اســت؛ بارهــا نظــر خــود را اعالم کــرده ام 

و قرار نیست کاندیدا شوم.

آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی عنوان کرد:  

ادعای بابک زنجانی مبنی بر کمک میلیاردی به انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات 96 کلید خورد

دادستان کل کشور: 

فساد آنقدر گسترده نیست که ما را دچار وحشت کند

رئیس کمیته امداد کشور: 

سفر کردن من ربطی به شایعه کاندیداتوری ندارد 

حتما بخوانید!
اهدای ۸۰ مدال المپیادهای علمی... سه شنبه  14  دی ماه   21395
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جنگ نرم                                         

ادامه از صفحه یک: 
جنــگ نــرم، مقابلــه و تالشــی اســت از طــرف نیروهــای 
 شــیطان و اســتبداد و اســتکبار بــرای بــه نابــودی 
راه  از  مســلمانان  برگردانــدن  و  مذلــت کشــاندن  و 
ــت.    ــده آن را داده اس ــیطان وع ــه ش ــان ک ــات؛ چن نج
ایــن مقابلــه عمومــا در عرصه هــای گوناگــون فرهنگــی 
اجتماعــی و سیاســی اتفــاق می افتــد و ابــزار کاربــردی 
آن ناتــوی فرهنگــی اســت کــه در قالــب ابزارهــای 
عمــل  رســانه ای  و  روانــی  و  عمومــی  دیپلماســی 
می کنــد و تضعیــف ثبــات و امنیــت اجتماعــی و فرهنگی 
ــه هــدف  ــرای رســیدن ب جامعــه را نشــانه مــی رود و ب
ــا  ــد ی ــوان تهدی ــن رو می ت ــدت دارد؛ از ای ــه بلندم برنام
برانــدازی نــرم را تــالش دشــمن جهــت تســلط کامــل 
در ابعــاد گوناگــون بــر یــک جامعــه دانســت کــه ایــن 
تســلط بــا زدودن الگوهــای رفتــاری و هنجارهــای 
ــا  ــی الگوه ــم و جایگزین ــورد تهاج ــه م ــی جامع  ارزش
می شــود.  محقــق  مهاجــم  جامعــه  ارزش هــای  و 
ــدون  ــم ب ــور مهاج ــگ، کش ــد و جن ــوع تهدی ــن ن در ای
 خونریــزی و بــا طــی کــردن پروســه زمانــی آرام 
و بــدون نیــاز بــه نیروهــای نظامــی، بلکــه بــا اســتفاده 
ــه، ســلطه  ــک جامع از اســتحاله فکــری و فرهنگــی ی
ــد  ــل می کن ــر آن جامعــه تحمی ــه خــود را ب  همــه جانب
و بــا روش نرم افــزاری حساب شــده آنــان را مطیــع 
جنــگ  می تــوان  یــک کالم  در  می گردانــد.  خــود 
برنامــه ای  اجــرای  تعریــف کــرد:  اینگونــه  را  نــرم 
ــوذ  ــرای نف ــدت ب ــالمت آمیز و درازم ــده مس حساب ش
ــور  ــه منظ ــام ب ــک نظ ــی ی ــی، اجتماع در ارکان سیاس
 تغییــر سیســتم سیاســی یــک کشــور بــا ایجــاد تغییــر 
باورهــای اساســی و اصلــی  و تحــول اساســی در 
ــالمى و  ــورى اس ــروز جمه ــود. ام ــع خ ــه نف ــا ب آن ه
نظــام اســالمى بــا یــک جنــگ بــزرگ مواجــه اســت. 
ــردگان  ــژه تحصیلک ــان به وی ــرم، جوان ــگ ن ــن جن  در ای
و دانشــجویان، مــورد طمــع دشــمن و از طرفــی بــرای 
جامعــه خــودی افســران کارآمــد ایــن جبهــه  هســتند. 
بــرای  دشــمنان  ســرمایه گذاری  بیشــتر  بنابرایــن 
ــط در  ــای غل ــن باور ه ــان و تلقی ــن جوان ــراف ذه انح
ــا ایجــاد  ــد ب وجــود آن هاســت. دشــمن تــالش می کن
ــراه  ــود هم ــا خ ــان را ب ــبهه جوان ــد و ش ــوال و تردی س
کنــد؛ لــذا بــا شــعارهای ظاهرفریبــی چــون آزادی هــای 
شــما توســط دیــن اســالم گرفتــه شــده اســت و زیــر 
ســوال بــردن وضعیــت اقتصــادی و جایــگاه سیاســی 
ــد  ــوه ده ــی را جل ــه ناامن ــایعاتی ک ــز ش ــور و نی  کش
و اینکــه فرهنــگ ایرانــی بــه دلیــل دیــن عقــب مانــده 
ــاس  ــد، لب ــتفاده از م ــویق اس ــب و تش ــت و ترغی  اس
و مدل هــای مــوی غربــی و نظایــر آن بــه میــدان 
ــه ورطــه ســقوط می کشــاند  ــاوری را ب ــد و خودب می آی
 تــا بتوانــد فرهنــگ و ارزش هــای خــود را تحمیــل 

و جامعــه را از مغز تهی کند.   
 مقــام معظــم رهبــری می فرماینــد: جنــگ نــرم عرصــه  
ــا گســترش  ــه روز هــم ب بســیار وســیعی اســت و روزب
می شــود  گســترده تر  دارد  مجــازی  فضــای   ایــن 
ــت.  ــخت اس ــگ س ــر از جن ــم خطرناک ت ــی ه و خیل
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــد ب ــف بای ــن وص ــا ای 1395/۰9/03 ب
ــزی  ــت، برنامه ری ــم هس ــر ه ــه نابراب ــگ ک ــن جن ای
کــرد و نســبت بــه آن حســاس بــود؛ بایــد تذکــر 
 دائمــی داشــت کــه خوابمــان نبــرد تــا بــا هوشــیاری راه 
ــرم ممکــن  و مســیر دشــمن مســدود شــود. جنــگ ن
ــا رواج  اســت اعتقــادات مــردم را هــدف قــرار دهــد، ب
مفاســد  بــه  زدن  دامــن  و  بی عفتــی  و  بی غیرتــی 
اخالقــی بنیــان خانواده هــا را متزلــزل کنــد، قبــح 
ــه  ــات را از جامع ــکند، معنوی ــروع را بش ــط نامش رواب
 بزدایــد یــا دنیاطلبــی و تجمل گرایــی و اشــرافیت 
را راه بینــدازد کــه بــرای رســیدن بــه آن بایــد بــه مفاســد 
ــه  ــردم را از ادام ــه م ــن هم ــت زد و ای ــادی دس اقتص
ــد!   ــاز خواهــد داشــت و آن می شــود کــه نبای ــارزه ب مب

ادامــه دارد

 عوامل انسجام خانواده )5(                             
    پایبندی به احکام شرع مقدس

چگونــه زندگــی کنیــم؟ نگاهمــان بــه زندگــی چگونــه باشــد؟ 
زندگــی ایــده آل کــدام اســت؟ در فرهنــگ و معــارف اســالمی 
ــا  ــد اســت )م ــی خداون ــت و بندگ ــده آل در عبودی ــی ای زندگ
ــت، اطاعــت  ــدون( و عبودی ــس اال لیعب خلقــت الجــن و االن
ــه  ــردن ب ــی و عمــل ک ــی و دســتورات اله ــر و نه ــل از ام کام
آن هاســت؛ ایــن اطاعــت موفقیــت در کســب زندگــی ایــده آل 
 را در پــی خواهــد داشــت. انجــام واجبــات و تــرک محرمــات

دینــی  الگوهــای  از  پیــروی  و  حــرام  و  حــالل   رعایــت 
ــا  ــه انبی ــل ب ــزرگ و توس ــدای ب ــه خ ــوکل ب ــن ت  و همچنی

و اولیای الهی ســبب تحکیم بنیاد خانواده می شــود.
ــه ای  ــوان نمون ــه عن ــرم را ب ــر اک ــت پیغمب ــل بی ــالم، اه اس
 کامــل از خانــواده برتــر معرفــی و صالحیــت الگویــی آن 
ــد کان رســول هللا  ــرده اســت )لق ــان امضــا ک ــرای جهانی را ب
اســوه حســنه(. خداونــد ســبحان ایــن خانــواده را از هرگونــه 
رجــس و پلیــدی مبــرا دانســته اســت. لحظــه لحظــه زندگــی 
ایــن بزرگــواران منطبــق بــا احــکام الهــی بــود )انمــا یریــدهللا 
لیذهــب عنکــم الرجــس اهــل البیــت و یطهرکــم تطهیــرا(؛ به 
همیــن جهــت زندگــی آن هــا الگــوی جهانیــان اســت. بعضــی 

دســتورات شــرعی دربــاره خانــواده از ایــن قــرار اســت:
ــادش اخــروی تحمــل مشــکالت       کراهــت طــالق و پ

ــواده  خان
افــراد خانــواده متدیــن، هــر کــدام بــه لحــاظ حکمــی کــه در 
ــود  ــه خ ــود ب ــم، خ ــت آن حک ــا رعای ــود دارد، ب ــورد او وج م
ــواده می شــوند؛ مــرد  باعــث اســتحکام و انســجام نهــاد خان
خانــواده اگــر برخــورد نامناســب یــا امــر دیگــری کــه ســبب 
کــدورت می شــود از همســرش مشــاهده کنــد، فــورا تصمیــم 
بــر طــالق نمی گیــرد؛ زیــرا او بــه خوبــی می دانــد کــه دســتور 
اســالم دربــاره طــالق ایــن اســت: »وال خلــق هللا شــیئًا علــی 
ــی اســالم  ــر گرام ــالق«. پیامب ــن الّط وجــه االرض ابغــض م
ــر از طــالق در  ــزد او منفورت ــه ن ــزی را ک ــد چی ــود: خداون فرم
ــه یــاد  روی زمیــن باشــد، حــالل نکــرده اســت. همچنیــن ب
ــُض  ــل یبِغ ــّز وج ــه ع ــود: »اّن الّل ــرت فرم ــه آن حض دارد ک
ــة مــن النســاء«.  ــُن کّل ذّواٍق مــن الّرجــال وکّل ذّواق أو یلَع
»خداونــد مــردان و زنانــی را کــه همــواره بــرای تغییــر ذائقــه 
ــود دور  ــت خ ــا از رحم ــی دارد ی ــمن م ــد، دش ازدواج می کنن

می گردانــد.«
زن خانــواده متدیــن نیــز در مقابــل نامالیمــات ناشــی از رفتــار 
مــرد خانــواده، فــورا ســر ناســازگاری پیــش نمی گیــرد؛ زیــرا 
او بــه ایــن دســتور دینــی اعتقــاد دارد: »مــن صبرت علی ســؤ 
خلــق زوجهــا أعطاهــا مثــل )ثــواب( آســیة بنــت مزاحــم«؛ به 
ــی  ــر بداخالق ــی در براب ــر زن ــالم ه ــی اس ــول گرام ــه رس گفت
ــیه  ــواب آس ــد )ث ــد همانن ــکیبایی ورزد، خداون ــوهرش ش ش

همســر فرعــون( بــه او عطــا کنــد.
ــالم  ــد اس ــتورات اکی ــه دس ــز ب ــواده نی ــن خان ــدان ای فرزن
نســبت بــه حقــوق والدیــن کــه در متــون دینــی فــراوان بــه 
چشــم می خــورد، آگاهــی داشــته و آن هــا را بــاور دارنــد. بنــا 
بــر ایــن بــه ســوی امــور ناهنجــار کــه باعــث اذیــت والدیــن 
ــد. ــر نمی دارن ــود، گام ب ــواده می ش ــی خان ــا فروپاش و احیان

    حفظ عفت و حریم خانواده
پاســداری از حریــم خانــواده بــر زن و مــرد الزم اســت. 
ــت.  ــروری اس ــر دو ض ــر ه ــز ب ــاب نی ــت و حج ــتن عف داش
قــرآن می فرمایــد: »بــه مــردان مؤمــن بگــو چشــمان خــود 
ــد...  ــاه بازدارن ــن خــود را از گن ــد و دام را از نامحــرم فروبندن
ــای  ــو چشــمان خــود را از نگاه ه ــز بگ ــن نی ــان مؤم ــه زن و ب
ــد  ــظ کنن ــاه حف ــود را از گن ــن خ ــد و دام ــود بازگیرن  هوس آل
ــان نســازند؛  ــل نامحرمــان نمای و زینت هــای خــود را در مقاب
امــا حفــظ عفــت و رعایــت حجــاب دربــاره زنــان ویژگی هــای 
خاصــی دارد کــه شایســته اســت آنــان بــرای پاســداری 
ــاف  ــاب و عف ــش حج ــا در پوش ــا حتم ــم خانواده ه از حری
ــان  ــرای زن ــاب ب ــظ حج ــی حف ــات وح ــر آی ــند. از منظ باش
آنچنــان اهمیــت دارد کــه حتــی نــوع پوشــش، آهنــگ صــدا 
ــت در  ــه صراح ــز ب ــری نی ــز دیگ ــکات ری ــای او و ن آرایش ه

ــرآن آمــده اســت. ق
ــی اســت  ــان شــما، آن زن ــن زن ــود: بهتری ــام صــادق فرم ام
کــه چــون بــا همســرش خلــوت کنــد، زره حیــا را از خــود دور 
ســازد و چــون از خلــوت شــوهرش بیــرون آیــد، زره حیــا را بر 
تــن کنــد و حجــاب و عفــت خــود را کــه نشــانه حیــای اوســت 
ــوان شایســته  ــاره بان ــد. رســول خــدا درب کامــال رعایــت نمای
صفاتــی را برشــمرده کــه از جملــه آن هــا آرایــش برای همســر 

و پوشــش کامــل اســت. ادامــه دارد...

خبر سیاسی 

 23 اسفند، آغاز ثبت نام 

نامزدهای انتخابات شوراها 
عضــو هیئــت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات شــوراهای 
اســالمی شــهر و روســتا گفــت: هیئــت مرکــزی نظــارت بــر 
ــات شــوراها و وزارت کشــور در جلســه شــب گذشــته  انتخاب
مقــرر کردنــد کــه زمــان ثبت نــام نامزدهــای انتخابــات 
شــوراها بــه دلیــل مصــادف شــدن بــا تعطیــالت نــوروز از 3۰ 
ــرح  ــه ط ــن زمین ــد و در ای ــر یاب ــفندماه 95 تغیی ــه 23 اس ب

ــود. ــه می ش ــس ارائ ــه مجل ــات ب ــون انتخاب ــالح قان اص
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، قاســم میرزایــی نکــو روز 
دوشــنبه دربــاره جلســه روز گذشــته اعضــای هیئــت مرکــزی 
نظــارت بــر انتخابــات شــوراها بــا وزارت کشــور اظهــار داشــت: 
ــام  ــان ثبت ن ــه زم ــوع ک ــن موض ــاره ای ــه درب ــن جلس در ای
انتخابــات شــوراها تغییــر یابــد، بحث هایــی شــد و در نهایــت 
طرفیــن بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تاریــخ ثبت نــام از 3۰ 

بــه 23 اســفند تغییــر یابــد.
وی تاکیــد کــرد: در ایــن راســتا طــرح اصــالح قانــون 
ــعه  ــم توس ــه شش ــه برنام ــی الیح ــس از بررس ــات پ  انتخاب
و پیــش از مطــرح شــدن الیحــه بودجــه ســال 96 کل کشــور 

ــه می شــود. در مجلــس ارائ
نماینــده مــردم دماونــد در مجلــس یــادآور شــد: در صــورت 
ــام نامزدهــای  ــخ ثبت ن ــن پیشــنهاد، تاری ــی ای ــب نهای تصوی
انتخابــات شــوراها هماننــد انتخابــات میــان دوره ای مجلــس 

در 23 اســفند مــاه خواهــد بــود.
یــادآوری می شــود انتخابــات دوازدهمیــن دوره ریاســت 
جمهــوری و پنجمیــن دوره شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا 
و همچنیــن انتخابــات میــان دوره ای مجلــس دهــم بــه طــور 
همزمــان 29 اردیبهشــت 1396 برگــزار می شــود. نظــارت 
ــس  ــان دوره ای مجل ــوری و می ــت جمه ــات ریاس ــر انتخاب ب
شــورای اســالمی بــر عهــده شــورای نگهبــان اســت و نظــارت 
بــر انتخابــات پنجمیــن دوره شــوراهای اســالمی شــهر و 
روســتا نیــز بــر عهــده مجلــس شــورای اســالمی اســت. ایرنــا

ــالمی  ــالب اس ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
صبــح دیــروز )دوشــنبه( بــا جمعــی از نخبــگان و مــدال آوران 
علمــی دانشــگاه صنعتــی شــریف دیــدار کردنــد. در ایــن دیــدار 
مســابقات  در  نخبــگان  ســوی  از   مدال هــای کسب شــده 
ــالب  ــم انق ــر معظ ــه رهب ــی ب ــوری و جهان ــای کش و المپیاده
اســالمی اهــدا شــد. رهبــر معظــم انقــالب اســالمی دیــدار بــا 
جمعــی از نخبــگان جــوان علمــی کشــور را بــاز شــدن پنجــره ای 
ــر  ــازه و فروزان ت ــاغ دلگشــا و ورود هــوای ت ــه ســوی یــک ب ب
شــدن امیدهــا بــه تحقــق اهــداف واالی نظــام و کشــور توصیف 
ــبب  ــه س ــال ب ــد متع ــکرگزار خداون ــن ش ــد: م ــد و گفتن کردن
 وجــود جوان هــای خــوب، صالــح و نخبــه کشــور هســتم 
و ایــن جوانــان نیــز بایــد شــکرگزار نعمــت نخبگــی و ظرفیت هــا 

و اســتعدادهای بــاالی خود باشــند. 
ــب  ــده از جان ــب مطرح ش ــه ای مطال ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــق  ــه، درســت، دقیــق و منطب ــی پخت ــگان علمــی را مطالب نخب
ــی  ــته های نخبگ ــد: هس ــد کردن ــد و تأکی ــا خواندن ــا آرمان ه ب
کــه همچــون گلخانه هایــی در سراســر کشــور پراکنــده هســتند 
قطعــا آینــده کشــور را سرشــار از عطــر علــم و تجربــه و اســتعداد 

و تدیــن و انقالبیگــری خواهنــد کــرد.

ــم در  ــد عل ــر شــدن گفتمــان تولی ــه فراگی ــا اشــاره ب ایشــان ب
ــالش  ــد: ت ــی آن افزودن ــج عمل ــدن نتای ــدار ش ــور و پدی  کش
ــا  ــد ی ــد کُن ــه نبای ــچ وج ــه هی ــور ب ــی در کش ــت علم و حرک
ــد. ــا شــتاب بیشــتری ادامــه یاب ــد ب متوقــف شــود؛ بلکــه بای
ــی  ــگان علم ــای نخب ــالمی مدال ه ــالب اس ــم انق ــر معظ  رهب
ــت واالی  ــی و هوی ــتعداد درون ــاد اس ــا ارزش و نم ــیار ب را بس
ــوی  ــد: ارزش معن ــان دانســتند و خاطرنشــان کردن ــن جوان ای
ــه  ــت و ب ــادی آن اس ــر از ارزش م ــیار واالت ــا بس ــن مدال ه ای
ــا  ــه را  ب ــان نخب ــی جوان ــای اهدای ــن مدال ه ــل م ــن دلی همی
کمــال میــل و بــا افتخــار می پذیــرم؛ امــا بعــد بــه خــود آنــان 

ــد.  ــاز خواهــم گردان ب
ــی  ــی و انقالب ــد دین ــه ای موضــوعِ تعه ــت هللا خامن  حضــرت آی
را در کنــار تــالش علمــی بســیار مهــم ارزیابــی و تأکیــد کردنــد: 
پیشــرفت علمــی بــه تنهایــی یــک ملــت و کشــور را ســعادتمند 
نخواهــد کــرد؛ بلکــه همــراه شــدن حرکــت علمــی بــا آرمان های 
واالی معنــوی و انقالبــی، زمینه ســاز بــه ســامان رســیدن 
مســائل کشــور و الگــو شــدن آن بــرای منطقــه و دنیــای اســالم 
ــا  ــکاف ها، کمبوده ــل ش ــان دلی ــود. ایش ــد ب ــان خواه و جه
و سســتی های کنونــی بنیــان تمــدن غــرب را بــا وجــود 
پیشــرفت های فــراوان مــادی آن، نبــود معنویــت و آرمان هــای 
انحراف هــای گوناگــون فکــری  الهــی دانســتند و گفتنــد: 

عملــی و اخالقــی، متالشــی شــدن بنیــان خانــواده، خشــونت 
ــی  ــع غرب ــی ها در جوام ــی و خودکش ــاد اخالق ــزون، فس روزاف
به ویــژه آمریــکا، ناشــی از همیــن موضــوع اســت. برخــی 
از متفکــران و اندیشــمندان آمریکایــی صراحتــا بــه ایــن 
شــکاف ها و آســیب ها و نبــود اخــالق، اذعــان می کننــد. 
ــونت های  ــه خش ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــالح  ــیله س ــه  وس ــتار ب ــکا و کش ــه آمری ــزون در جامع روزاف
افزودنــد: آدمکشــی و رواج اســلحه در آمریــکا بــه یــک 
مشــکل جــدی تبدیــل شــده کــه عــالج آن، توقــف اســتفاده از 
ســالح در میــان مــردم اســت؛ امــا بــه دلیــل ســلطه مافیــای 
ــن  ــه ای ــت حاکم ــکا، هیئ ــازی در آمری ــای اسلحه س کمپانی ه

ــدارد. کشــور جرئــت غیرقانونــی کــردن اســتفاده از ســالح را ن
ــای  ــه آرمان ه ــام جــدی ب ــه ای »اهتم ــت هللا خامن حضــرت آی
ــی  ــرفت واقع ــه پیش ــی« را الزم ــد انقالب ــی و تعه ــی و اله دین
کشــور دانســتند و تأکیــد کردنــد: ایــن موضــوع بایــد در همــه 
 عرصه هــای کشــور اعــم از اقتصــاد، سیاســت، کار علمــی
اداره کشــور و گزینــش مدیــران مــورد توجــه ویــژه قــرار گیــرد.
ایشــان ســومین عامــل بــرای پیشــرفت کشــور را »ثبــات 
و ایســتادگی در راه دیــن و انقــالب« برشــمردند و گفتنــد: 
ــالمی  ــالب اس ــروزی انق ــون پی ــزرگ همچ ــای ب ــام کاره  انج
ــه  ــن مقابل ــدس و همچنی ــاع مق ــت در ۸ ســال دف ــا موفقی ی
ــل  ــه دلی ــالمی، ب ــام اس ــه نظ ــا علی ــارها و تعارض ه ــا فش ب
ــات قــدم و ایســتادگی  ــوده اســت کــه دارای ثب انســان هایی ب
ــزل  ــراف و تزل ــار انح ــالب دچ ــن و انق ــیر دی ــد و در مس بودن
نشــدند و از افــراد متزلــزل در راه دیــن و انقــالب بایــد حــذر و 
پرهیــز کــرد. رهبــر معظــم انقــالب اســالمی »حضــور جهــادی« 
ــرای  ــذار ب ــژه میدان هــای تأثیرگ ــون، به وی در عرصه هــای گوناگ
آینــده کشــور را از دیگــر عوامــل موفقیت و پیشــرفت دانســتند و 
افزودنــد: اقــدام جهــادی بــه معنــای خســته نشــدن در مقابــل 
ســختی ها و موانــع و ایمــان بــه مســیر و حرکــت بــر اســاس 
فکــر و منطــق اســت. حضــرت آیــت هللا خامنــه ای نســل جــوان 
ــل اول  ــمندتر از نس ــر و هوش ــر، آگاه ت ــیار توانا ت ــی را بس کنون
انقــالب برشــمردند و بــا اشــاره بــه جنبــش دانشــجویی تأکیــد 
ــادی در  ــای حرکــت جه ــه معن ــد: جنبــش دانشــجویی ب کردن
ــه بــر ضــد  مســیر و در خدمــت آرمان هــای انقــالب اســت و ن

ــن.  ــخن گفت ــا س آرمان ه
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی گفتنــد: مــن جوان هــای مؤمــن 
و انقالبــی را بســیار دوســت دارم و از آن هــا، در هــر کجــا باشــند 
ــگاه ها  ــئوالن دانش ــا و مس ــه رؤس ــم. وظیف ــتیبانی می کن پش
و وزرای مربوطــه، حمایــت مضاعــف از جوانــان مؤمــن و 
انقالبــی در دانشگاه هاســت. ایشــان همچنیــن بــا اشــاره 
ــاد  ــوص ایج ــه درخص ــجویان نخب ــی از دانش ــخنان یک ــه س ب
شــرایط الزم بــرای بانــوان نخبــه خاطرنشــان کردنــد: مســئوالن 

ــه  ــد ک ــم کنن ــرایطی را فراه ــهیالت و ش ــد تس ــگاه ها بای دانش
ــی  ــای علم ــام کاره ــر انج ــالوه ب ــق، ع ــجو و محق ــان دانش زن
ــدان را  ــداری از فرزن ــه همســرداری و نگه ــد وظیف خــود، بتوانن
نیــز انجــام دهنــد و مجبــور بــه کنــار گذاشــتن مســیر علمــی 
خــود نشــوند. حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــه ســخنان یکــی 
از نخبــگان علمــی درخصــوص اقتصــاد مقاومتــی اشــاره کردنــد 
و گفتنــد: اقتصــاد مقاومتــی یــک اندیشــه تجربه شــده در 
دنیاســت و فقــط اختصــاص بــه مــا نــدارد. ایشــان چگونگــی 
اهــداف  بــه  منــوط  را  مقاومتــی  اقتصــاد  از  بهره بــرداری 
ــری  ــوه جهت گی ــدای از نح ــد: ج ــتند و افزودن ــورها دانس کش
ــور  ــی کش ــاد مقاومت ــه اقتص ــوع ک ــن موض ــرداری، ای  و بهره ب
ــا  ــه ی ــر تکانه هــای گوناگــون جهانــی اعــم از بدخواهان را در براب
غیربدخواهانــه، حفــظ خواهــد کــرد، یــک اصــل پذیرفتــه شــده 
ــرفت های  ــل پیش ــالمی دلی ــالب اس ــم انق ــر معظ ــت. رهب اس
علمــی و صنعتــی آمریــکا را در یکصــد و پنجــاه ســال گذشــته 
به کارگیــری اقتصــاد مقاومتــی دانســتند و خاطرنشــان کردنــد: 
 البتــه آمریکایی هــا ایــن اندیشــه را در جهــت مادی گــری 
ــده  ــه ش ــه پذیرفت ــن تجرب ــا همی ــد؛ ام ــه کار گرفتن ــول ب و پ
جهانــی را می تــوان بــا جهت گیــری متعالی تــری بــه کار 
ــات و ظرفیت هــای  ــه ای امکان گرفــت. حضــرت آیــت هللا خامن
طبیعــی کشــور را بســیار متنــوع و گســترده و البتــه ناشــناخته 
ــک  ــی ی ــن ظرفیت های ــود چنی ــد: وج ــد کردن ــد و تأکی خواندن
ــری  ــا بهره گی ــه ب ــت ک ــوان اس ــل ج ــرای نس ــد ب ــال بلن اقب
ــوی  ــادی و معن ــان م ــرفت همزم ــه پیش ــور را ب ــا، کش از آن ه
ــالمی  ــالب اس ــم انق ــر معظ ــخنان رهب ــش از س ــانند. پی برس
ــا اشــاره  دکتــر فتوحــی، رئیــس دانشــگاه صنعتــی شــریف، ب
بــه نقــش برجســته ایــن دانشــگاه در پیــروزی انقالب اســالمی 
دفــاع مقــدس و اقتــدار و شــکوفایی علمــی کشــور و بــا بیــان 
دانشــگاه صنعتــی  برنامه هــای  و  از دســتاوردها  گزارشــی 
شــریف گفــت: دانشــگاه صنعتــی شــریف تــالش دارد در جهت 
پیشــرفت و ارتقــای علمــی پایدار و درون زای کشــور و مشــارکت 

ــر داشــته باشــد. ــی، نقــش موث در حــل مســائل مل

عضــو بســیج دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی شــریف 
گفــت: دانشــجویان و دانش آموختــگان دانشــگاه 
ــه  ــود را ب ــی خ ــای علم ــدال المپیاده ــریف، ۸۰ م ش
ــو  ــی، عض ــد. زمان ــدا کردن ــری اه ــم رهب ــام معظ مق
ــا  ــریف، ب ــی ش ــگاه صنعت ــجویی دانش ــیج دانش بس
اشــاره بــه دیــدار امــروز مــدال آوران دانشــگاه شــریف 

ــدار  ــک دی ــن ی ــت: ای ــری گف ــم رهب ــام معظ ــا مق ب
ــدال آوران  ــر از م ــدود ۸۰ نف ــرا ح ــود؛ زی ــی نب معمول
دانشــگاه شــریف بیــش از 6۰ مــدال المپیادهــای 

ــد. ــدا کردن ــری اه ــم رهب ــام معظ ــه مق ــی را ب علم
ــن  ــدای ای ــری از اه ــم رهب ــام معظ ــزود: مق وی اف

فرمودنــد  و  کردنــد  اســتقبال  بســیار  مدال هــا 
امیدهایــی کــه در دلشــان وجــود دارد نســبت بــه 

شــد.  فروزان تــر  دانشــجویان 
ــده بســیج دانشــجویی دانشــگاه  ــی گفــت: نماین زمان
ــام معظــم  شــریف در ســخنرانی خــود در حضــور مق

رهبــری در رابطــه بــا ســاختار معــارض دانشــگاه 
ــرد. ــت ک ــالب صحب ــرد انق ــا رویک ــریف ب ش

عضــو بســیج دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی شــریف 
اظهــار داشــت: همچنیــن دو دانشــجوی دیگــر در 
ــه  ــی و همچنیــن وظیف ــا هســته های نخبگان رابطــه ب

ــارس ــد. ف ــت کردن ــادران صحب ــان و م زن

اهدای ۸۰ مدال المپیادهای علمی به مقام معظم رهبری

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال آور دانشگاه شریف:

از جوانان مؤمن و انقالبی پشتیبانی می کنم
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ــان  ــه در اســتان و امــام جمعــه اصفه ــی فقی ــده ول نماین
ــق  ــی دقی ــا بازاریاب ــد اســت متاســفانه در کشــور م معتق
ــا  ــدارد و م ــود ن ــارت وج ــب و تج ــرای کس ــرفته ب و پیش
ــز  ــدون خی ــتی و ب ــای الک پش ــاهد حرکت ه ــتر ش بیش

ــا اصــالح شــوند. ــن رونده ــد ای ــه بای هســتیم ک
ــوی  ــژاد، در گفت وگ ــف طباطبایی ن ــید یوس ــت هللا س  آی
اختصاصــی بــا کیمیای وطــن، تحلیلــی را از عملکرد دولت 
بــرای بهبــود وضعیــت اقتصــادی مــردم، نقــش تعاونی هــا 
ــد  ــرمایه های راک ــردش در آوردن س ــه گ ــتغال و ب در اش

و راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
    آیــا دولــت در راســتای برجــام توانســت بــه تمامــی 

تعهــدات خــود بــرای بهبــود معیشــت مــردم عمــل کند؟
ــود را  ــای خ ــات و برنامه ه ــی اقدام ــت تمام ــه دول اگرچ
کــه بایــد بــرای رفــاه مــردم بــه ســرانجام می رســاند، بــه 
تحقــق برجــام گــره زده بــود، امــا بایــد بــه ایــن مســئله 
ــش  ــدازه کار، کوش ــه ان ــز ب ــچ چی ــه هی ــم ک ــه کنی توج
ــدرت  ــزت و ق ــه اوج ع ــی را ب ــد ملت ــتکار نمی توان و پش
برســاند؛ کمــا اینکــه شــاهد هســتیم کشــوری ماننــد چین 
ــدازه  ــه ان ــه چ ــان ب ــالش مردمش ــعی و ت ــا س ــن ب و ژاپ
ــد  ــل کنن ــا عم ــادی پوی ــای اقتص ــته اند در زمینه ه توانس

و االن اقتصــاد دنیــا بــه ایــن کشــورها گــره خــورده اســت. 
ــرای پشــت ســر  ــی را ب ــزم داخل ــوان و ع ــد ت ــس نبای پ
ــیدن را از  ــه اوج رس ــختی ها و ب ــن س ــه ای ــتن هم گذاش

ــرد.  خاطــر دور ک
اکنــون چینی هــا بــا بازاریابــی دقیقــی کــه بــر اقتصــاد دنیا 
دارنــد، توانســته اند خــود را بــاال بکشــند و حتــی از آمریــکا 
هــم پیشــی بگیرنــد. مفهــوم ایــن حــرف ایــن اســت کــه 
بــه تــوان و مدیریــت و فکــر مــردم خــود اعتمــاد کرده انــد 
و همــه روی پــای خــود ایســتاده اند؛ بــدون اینکــه 

بخواهنــد بــه کشــور و قدرتــی متکــی باشــند. 
متاســفانه مــا در کشــورمان بازاریابــی دقیــق و پیشــرفته 
شــاهد  فقــط  و  نداریــم  و  تجــارت  و  بــرای کســب 
حرکت هــای الک پشــتی و بــدون خیــز هســتیم. ایــن در 
حالــی اســت کــه مــا بــا انبــوه کشــورهای منطقــه روبــه رو 
هســتیم کــه صددرصــد نیــاز بــه تولیــدات و واردات 
محصــول دارنــد؛ امــا مــا از ایــن بازارهــا غفلــت کرده ایــم 
و نتوانســته ایم کــه ماننــد چیــن و ترکیــه نیــاز آن هــا را بــه 

ــم.  ــن کنی ــی تأمی خوب
ــازار  ــد ب ــی می توانن ــه خوب ــی ب ــار ایران ــران و تج صنعتگ
ــراق، آذربایجــان، ترکمنســتان  کشــورهای افغانســتان، ع
ــا  ــه آن ه ــاس خــود را ب ــد و اجن ــه دســت بگیرن و ... را ب

بفروشــند.
    بــه نظــر جنابعالــی بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 
چــه برنامه هــا و راهکارهایــی می تــوان در کشــور بــه اجــرا 
ــی  ــد مل ــق تولی ــرای رون ــزرگ ب ــن گام ب ــه ای گذاشــت ک

ایجــاد شــود؟
بــا توجــه بــه وضعیــت بــازار نفــت و اینکــه دولــت تــوان 
نــدارد کــه بخواهــد بــار همــه مشــکالت را به دوش بکشــد 
بایــد برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی بــدون وابســتگی بــه 

ــی شــود. ــت هرچــه ســریع تر اجرای دول
بــه اعتقــاد بنــده تــا بهره هــای بانکــی ســر جایــش باشــد 

ــوه در  ــه وج ــر هم ــرد. اگ ــا نمی گی ــی پ ــاد مقاومت اقتص
ــودی  ــردم س ــود و م ــنه ب ــام قرض الحس ــه ن ــا ب بانک ه
ــان  ــردم و جوان ــکالت م ــه مش ــد، هم ــت نمی کردن دریاف

ــد.  ــل می ش ح
اگرچــه میــزان بهره هــای بانکــی بــه درصــد پایینــی 
رســیده اســت، امــا بایــد بــاز هــم ایــن تــوازن برقــرار شــود 
ــده  ــا تولیدکنن ــد ت ــه ســود تســهیالت هــم کاهــش یاب ک
ــا بهــره کــم از وجــوه اســتفاده کنــد و دســت کم  بتوانــد ب
گامــی بــرای بیــکاری، رونــق تولیــد و کســب و کار بــردارد.
    بیشــتر تعاونی هــا در اســتان اصفهــان راکــد 
ــول  ــد و پ ــردم بیاین ــه م ــرح ک ــن ط ــا ای ــتند و علن هس
خــود را بــه بــازار کار و تولیــد تزریــق کننــد نیــز با شکســت 
ــد؟ ــه می دانی ــر را چ ــن ام ــت ای ــما عل ــد؛ ش ــه ش مواج

 اشــتباه بیشــتر افــرادی کــه اقــدام بــه تشــکیل تعاونــی 
ــد و انتظــار  ــا دســت خالــی آمدن ــود کــه ب ــد ایــن ب کردن
داشــتند کــه بــدون هیچ ســرمایه ای دولــت بیایــد از این ها 
ــی کــه اصــل تشــکیل تعاونی هــا  ــد؛ در صورت حمایــت کن
ــد  ــرمایه داران بیاین ــه س ــود ک ــتوار ب ــئله اس ــن مس ــر ای ب
ــی  ــک تعاون ــکیل ی ــا تش ــوند و ب ــع ش ــم جم ــار ه و کن

ــد.  ــدار بردارن ــاخص و پای ــد ش ــت تولی ــی در جه گام
علنــا شــاهد بودیــم کــه چنیــن اتفاقــی نیفتــاد و بیشــتر 
ــد  ــا راک ــرمایه ی ــود س ــل نب ــان دلی ــه هم ــا ب تعاونی ه

یا اصال حذف شدند. 
مــردم بایــد پــول خــود را بــه بــازار تزریــق کننــد، نــه اینکــه 
ــن  ــد؛ ای ــد و دســت کســی ندهن در بانک هــا ســپرده کنن

ــود! ــه نمی ش ک
ــاد  ــق اقتص ــرای تحق ــی دارد و ب ــه نقدینگ ــاز ب ــازار نی  ب
مقاومتــی تمامــی ســرمایه داران و مــردم و هــر کســی کــه 
پــول و ثروتــی دارد، بایــد ایــن مــال را وارد بــازار کنــد تــا به 
گــردش دربیایــد و صنعتگــر، کارگــر، تاجــر و همــه بتواننــد 

از ایــن منبــع بــه نفــع مملکــت و اقتصــاد بهــره ببرنــد.

امام جمعه اصفهان در گفت وگوى اختصاصى با کیمیاى وطن:

تا بهره هاى بانکى سر جایش باشد 
اقتصاد مقاومتى پا نمى گیرد

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ثبــت ســفارش واردات 
ــرد.  ــف ک ــی را متوق ــواری واردات ــای س ــام خودروه تم
ــای  ــوی واردات خودروه ــا اطــالع ثان ــب ت ــن ترتی ــه ای ب
خارجــی ممنــوع اســت. وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
طبــق قانــون، لیســت خودروهــای مجــاز بــرای ورود بــه 

ــارش»  ــایت «ثبت ــواره در س ــور را هم کش
ــی  ــد. در یک ــانی می کن ــر و به روزس منتش
ــن ســایت  ــن به روزرســانی های ای از آخری
در اوایــل مــاه جــاری، ثبــت ســفارش 
خودروهــای غیرآمریکایــی مونتــاژی در 
آمریــکا ممنــوع و لیســت خودروهــای 
مربوطــه از ســایت ثبــت ســفارش حــذف 

ــد  ــان می ده ــایت نش ــن س ــه ای ــی ب ــود. نگاه ــده ب ش
کــه ثبــت ســفارش تمــام خودروهــای ســواری وارداتــی 
ســواری  تمــام خودروهــای  نــام  و  متوقــف شــده 
وارداتــی مجــاز بــرای ورود بــه کشــور از لیســت مربوطــه 
حــذف شــده اســت. اگرچــه وزارت صنعــت، معــدن 

ایــن  در  رســمی  اطالع رســانی  تاکنــون  تجــارت  و 
ــن  ــل ای ــه دلی ــود ک ــنیده می ش ــا ش ــته، ام ــه نداش رابط
موضــوع دســتورالعمل ابالغــی از ســوی معــاون اول 
ــتای  ــی در راس ــتگاه های اجرای ــه دس ــوری ب رئیس جمه

ســاماندهی واردات و بــازار ارز بــوده اســت. 
صنعــت  وزارت  از  دســتورالعمل  ایــن  در 
تجــارت خواســته شــده کــه  و  معــدن 
کاالهــای  دیگــر  و  خــودرو  واردات  از 
ــا دوام از ســوی شــرکت هایی  ســرمایه ای ب
کــه فاقــد نمایندگــی مجــاز  و خدمــات 
پــس از فــروش هســتند، جلوگیــری کنــد. 
در ایــن شــرایط گفتــه می شــود کــه بــا 
ایــن دســتورالعمل از ایــن پــس واردات خــودرو و دیگــر 
کاالهــای ســرمایه ای بــادوام فقــط از ســوی شــرکت هایی 
کــه موفــق بــه اخــذ نمایندگــی رســمی و مســتقیم 
ــده اند،  ــی ش ــرکت های خارج ــر ش ــازان و دیگ خودروس

ــنا ــود. ایس ــد ب ــاز خواه مج

ــفند،  ــه گوس ــاورزی از عرض ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
گوشــت تــازه و منجمــد بــه قیمــت کیلویــی ۲۲ هــزار و 
۵۰۰ تومــان در بــازار مصــرف بــرای شکســتن قیمت هــا 

ــر داد. خب
 طــی ماه هــای گذشــته قیمــت گوشــت قرمــز بــا 

در  بی رویــه ای  افزایــش  و  نوســان 
ــی  ــده و در حال ــه ش ــرف مواج ــازار مص ب
معــدن  صنعــت،  وزیــر  معــاون  کــه 
و تجــارت کمبــود و عــدم تأمیــن بهنــگام 
گوشــت  گرانــی  عامــل  را  زنــده  دام 
ــاد  ــر جه قرمــز اعــالم کــرده، معــاون وزی
کشــاورزی می گویــد داللــی و اختــالل 

در سیســتم توزیــع گوشــت قرمــز، عامــل گرانــی ایــن 
محصــول اســت و از اجــرای طــرح عرضــه گوشــت قرمز 
ــکل  ــل مش ــرای ح ــرف ب ــازار مص ــد در ب ــازه و منجم ت

ــر داد.  ــی خب گران
هم اکنــون گوشــت گوســفندی در بــازار مصــرف بــه 

ــته  ــیده و بس ــان رس ــزار توم ــش از ۴۰ ه ــی بی کیلوی
ــان  ــزار توم ــرز ۵۰ ه ــا م ــته بندی آن ت ــوع و بس ــه ن ب
هــم پیــش رفتــه اســت کــه در ایــن میــان مســئوالن 
و دســت اندرکاران بــازار از بخــش دولتــی تــا خصوصــی 

نظــرات مختلفــی در ایــن زمینــه دارنــد. 
حســن رکنــی، معــاون وزیــر جهاد کشــاورزی

در امــور دام، داللــی برخــی واســطه گران و 
اختــالل در سیســتم توزیــع گوشــت قرمــز 
را یکــی از عوامــل مؤثــر در گرانــی گوشــت 
قرمــز عنــوان کــرد و گفــت: هم اکنــون 
در تولیــد و بــازار گوشــت قرمــز هیــچ 
مشــکلی وجــود نــدارد و قیمت هــا و بــازار 
در همــان شــرایط عــادی گذشــته بــه ســر می بــرد؛ امــا 
در بــازار گوشــت قرمــز گوســفندی نوســانات و افزایــش 
قیمتــی بــه وجــود آمــد کــه از نظــر وزارت جهــاد 
کشــاورزی منطقــی نیســت و ارتباطــی بــه صــادرات دام 

ــدارد. اقتصادآنالیــن ــود آن ن ــا کمب ــده ی زن

ــالم  ــی اع ــروی انتظام ــور نی ــس راه ــس پلی رئی
کــرد: بــر اســاس دســتورالعمل جدیــد وزارت 
ــدگان  ــرای دریافت کنن ــی ب ــور محدودیت های کش

ــود.  ــال می ش ــد، اعم ــه جدی گواهینام
ســردار تقــی مهــری افــزود: ایــن محدودیت هــا 
بــرای  جدیــد  آیین نامــه  و  دســتورالعمل  در 
پایــه ســوم  اســت کــه گواهینامــه  کســانی 

را دریافت می کنند. 
وی ادامــه داد: از مــاه آینــده ایــن دســتورالعمل 
جدیــد را اجرایــی می کنیــم؛ از جملــه اینکــه 
رانندگانــی کــه به تازگــی گواهینامــه گرفته انــد 
ــد  ــی ندارن ــه تنهای ــا ســه مــاه حــق رانندگــی ب ت
ــه دو  ــد یــک نفــر کــه دارای گواهینامــه پای و بای
ــد  ــا بای ــان بنشــیند ی ــار آن ــا ســه اســت در کن ی
بیــش از یــک ســال از پایــان گواهینامــه او 

ــد.  ــته باش گذش
بــه گفتــه وی ایــن افــراد از ســاعت ۱۲ شــب تــا 
ــه  ــن اینک ــد؛ ضم ــی ندارن ــق رانندگ ــح ح ۵ صب
ــی در خــارج از  ــک ســال هــم حــق رانندگ ــا ی ت
ــده  ــافت طی ش ــه مس ــر اینک ــد؛ مگ ــهر ندارن ش
ــد.  ــهرها باش ــای ش ــر دربزرگراه ــا ۲۵ کیلومت ت
ــده  ــاری رانن ــت اخط ــد عالم ــه داد: بای وی ادام
خــودرو  جلــوی  راســت  ســمت  در  مبتــدی 
و در ســمت چــپ شیشــه عقــب خــودرو نصــب 

شــود. 

ــار  ــدی دچ ــده مبت ــر رانن ــه داد: اگ ــری ادام مه
در  یــا  شــود  حادثه ســاز  رانندگــی  تصــادف 
تصادفــات مقصــر شــناخته شــود، گواهینامــه اش

ــده  ــده یادش ــکونت رانن ــل س ــه مح ــط و ب ضب
ظــرف یــک هفتــه ارســال می شــود.

ــه  ــاه ب ــک م ــا ی ــت ت ــف اس ــز موظ ــده نی  رانن
محــل ارســال گواهینامــه مراجعــه و توســط 
پلیــس بــه آموزشــگاه های رانندگــی معرفــی 

ــود.  ش
ــاعت  ــد ۴۰ س ــراد بای ــن اف ــرد: ای ــه ک وی اضاف
ــوری  ــی و ۱۶ ســاعت تئ ــی ۲۴ ســاعت عمل یعن
را طــی و گواهــی را دریافــت کننــد تــا گواهینامــه 

بــه آنــان تحویــل داده شــود.

در حالــی کــه ترکمن هــا برخــالف توافــق انجام شــده در صــادرات گاز بــه ایــران بدعهــدی کــرده و گمــان کردنــد بــا تهدیــد 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــد کــه تمهیــدات الزم ب ــد دارن ــی تاکی ــد، مســئوالن داخل ــاج بگیرن ــد از کشــورمان ب و قطــع گاز می توانن
بحــران کــم گازی انجــام شــده و حتــی اگــر قــرار بــه تحمــل ســختی باشــد، ایــران کشــوری اســت کــه مردمــش زیــر بــار 
زور نمی رونــد و قطعــا گرمــای همیــاری مردمانــش اجــازه نمی دهــد ســرمای قطعــی گاز، لــرزه بــه تــن هموطنانشــان 

بینــدازد. 
گرچــه در ســایه برنامه هــای اجرایــی شــده در ســه ســال اخیــر میــزان تولیــد گاز در کشــور بــه حــدی افزایــش یافتــه 
کــه آنچــه کشــور را بــه واردات گاز واداشــته، توجیــه اقتصــادی آن و نــه ضــرورت اســتراتژیکش اســت، امــا بایــد توجــه 
داشــت کــه گــذر از ایــن مرحلــه ســخت کــه ناشــی از تصمیــم ناگهانــی و غیرقابــل پیش بینــی ترکمن هــا بــوده، صرفــا بــا 

ــر اســت. ــع و بخــش خانگــی در فصــل زمســتان امکان پذی ــا، صنای ــی در نیروگاه ه صرفه جوی
 نکتــه جالــب توجــه در ایــن میــان نــه مناقشــه بیــن دو کشــور، نــه بدعهــدی ترکمن هــا و نــه قطــع گاز وارداتــی بــه ایــران 
اســت؛ بلکــه آنچــه اهمیــت دارد و پــس از ایــن بایــد بــر آن تمرکــز بیشــتری شــود، ایــن اســت کــه بایــد بدانیــم ممکــن 
اســت بــا صرفه جویــی نکــردن در مصــرف گاز منجــر بــه قطــع گاز خانگــی یکــی از هموطنانمــان در شــمال کشــور و در 
نهایــت بــاج دادن بــه همســایه طمعــکار شــویم. مــردم ایــران کــه همــواره نشــان داده انــد در روزهای ســختی کنــار یکدیگر 
ایســتادگی می کننــد و در چنــد دهــه اخیــر بارهــا ایــن موضــوع را بــه اثبــات رســانده اند، بــار دیگــر فرصتــی یافته انــد تــا 
کنــار یکدیگــر ثابــت کننــد کــه هیــچ گاه نبایــد یــک ایرانــی را تهدیــد کــرد. ایــن بــار فقــط نبایــد چشــم بــه دولــت دوخــت

بلکه همه ما در این قصه، نقش داریم و مؤثر هستیم.

ایــران ۹۴ درصــد زعفــران مــورد نیــاز دنیــا را تأمیــن می کنــد؛ بــا ایــن وجــود ســهم کشــورمان در تجــارت جهانــی طــالی 
ســرخ تنهــا ۶۰ درصــد اســت و کشــورهای دیگــر در ایــن میــان ســود کالنــی می کننــد. بــا وجــود آنکــه تولیــد زعفــران 
بــه صــورت انحصــاری در اختیــار ایــران اســت و کشــور مــا ۹۴ درصــد معــادل ۱۵۰ تــا ۱۶۰ تــن از طــالی ســرخ مــورد نیــاز 
جهــان را تأمیــن می کنــد، امــا در تجــارت جهانــی، در آن جایگاهــی کــه بایــد قــرار داشــته باشــیم، نیســتیم و کشــورهای 

دیگــر در ایــن میــان از تولیــد ایرانــی ســود سرشــاری می کننــد.
 در همیــن زمینــه رئیــس شــورای ملــی زعفــران ایــران بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر اروپــا مدیریت بــازار جهانــی زعفران 
را در دســت دارد، گفــت: ایــن بــازار متعلــق بــه ایــران اســت و بایــد در اختیــار مــا باشــد. غالمحســین شــافعی تصریــح 
کــرد: هم اکنــون مدیریــت بــر بــازار زعفــران و رابطــه مســتقیم توزیع کننــده بــا مصرف کننــده نهایــی دســت مــا نیســت. 
رئیــس شــورای ملــی زعفــران ایــران بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر اروپــا مدیریــت بــازار جهانــی زعفــران را در دســت 
دارد، اظهــار داشــت: اصــول کار ایــن اســت کــه مــا شــیوه ای را دنبــال کنیــم تــا بتوانیــم رابطــه مســتقیم بــا مصرف کننــده 
جهانــی بــه  وجــود آوریــم. در همیــن زمینــه غالمرضــا میــری، نایــب رئیــس شــورای ملــی زعفــران، نیــز بــا تأییــد ایــن 
مســئله کــه ســهم ایــران در تجــارت جهانــی طــالی ســرخ، آنچــه بایــد باشــد، نیســت، بــا بیــان اینکــه ایــران بیــن ۱۵۰ تــا 
۱۶۰ تــن از زعفــران مــورد نیــاز جهــان را تأمیــن می کنــد، اظهــار داشــت: بــا وجــود آنکــه ایــران ۹۴ درصــد زعفــران دنیــا 
را تأمیــن می کنــد، امــا ســهم مــا در تجــارت جهانــی ایــن محصــول کمتــر اســت؛ چــرا کــه بــه عنــوان مثــال کشــوری 
ماننــد اســپانیا محصــول ایــران را خریــداری و بــه نــام خــود صــادر می کنــد؛ بنابرایــن ســهم کشــورهای دیگــر در ایــن 

ــد. ــدا می کن ــش پی ــان افزای می

شرایط جدید صدور گواهینامه رانندگی اعالم شد

زعفران ایران به کام دیگراننقش مردم در مواجهه با تهدید گازی ترکمنستان

���� ���ا���!
۳آ��ز ���� دو��� ���� ��ای ... �� ����   ۱۴  دی ��ه  ۱۳۹۵

ـــ�ـــ�ره ۳۳۵ �ـــــ�ل دوم              �ݒ
ا���ـــ�د

۵ سد در شرایط قرمز
ــت  ــر عامــل شــرکت مدیری مدی
منابــع آب ایــران گفــت: پنــج 
ســد زاینده رود، درودزن، اســتقالل 
در  نیــان  و  دوســتی، شــمیل 
شــرایط قرمــز منابــع آبــی قــرار 

دارند. 
بــا  حاج رسـولـــی ها  محمـــد 
بیــان اینکــه پنــج ســد در کل کشــور از شــرایط حســاس در 
زمینــه  ذخیــره منابــع آبــی قــرار دارنــد، اظهــار کــرد: در ســد 
ــاس  ــده آب بندرعب ــه تأمین کنن ــان ک اســتقالل، شــمیل و نی
هســتند، میــزان ذخیــره آبــی ۲۶ میلیــون متــر مکعــب 
ــه در ســال گذشــته  ــی اســت ک ــن در حال ــوان شــده و ای عن
ذخیــره ایــن دو ســد بیــش از ۶۶ میلیــون متــر مکعــب بــوده 

است. 
ــرب  ــده آب ش ــه تأمین کنن ــد درودزن ک ــوص س وی درخص
ــن  ــره آب ای ــز گفــت: در حــال حاضــر ذخی شــیراز اســت نی
ســد ۳۴۵ میلیــون متــر مکعــب تخمیــن زده شــده اســت؛ 
ــر  ــون مت ــد ۴۴۰ میلی ــن س ــته ای ــال گذش ــه س ــی ک در حال

ــی داشــته اســت.  ــره آب مکعــب ذخی
مدیــر عامــل شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران ادامــه 
داد: ســد زاینــده رود نیــز در ســال جــاری ۲۲۵ میلیــون 
ــون  ــال ۲۶۰ میلی ــز در امس ــتی نی ــد دوس ــب و س ــر مکع مت
ــن دو ســد  ــی کــه ای ــی دارد؛ در حال ــره آب ــر مکعــب ذخی مت
بــه ترتیــب در ســال گذشــته ۲۴۰ میلیــون متــر مکعــب 
ــت.  ــته اس ــی داش ــره آب ــب ذخی ــر مکع ــون مت و ۳۵۶ میلی
ــح  ــا تصری ــت بارندگی ه ــه وضعی ــا اشــاره ب حاج رســولی ها ب
کــرد: بــر اســاس آخریــن آمــار تــا امــروز ۵۱ میلیمتــر 
بارندگــی در ســطح کشــور صــورت گرفتــه کــه در ســال گذشــته 
ــر  ــاهد ۵۲ میلیمت ــود، ش ــده ب ــت ش ــر ثب ــه ۱۰۷ میلیمت ک

کاهــش بوده ایــم.

افزایش بهره وری تولید در مزارع
وزیــر کشــاورزی اعــالم کــرد کــه افزایــش تولیــد محصوالت 
ــاک  ــوزه آب و خ ــده در ح ــات انجام ش ــاورزی و اقدام کش
باعــث افزایــش ۶ درصــدی بهــره وری در مزرعــه شــده 
اســت؛ امــا بــازار و زنجیــره تولیــد در محصــوالت کشــاورزی 
از مزرعــه تــا ســفره های مــردم رهــا شــده و گمشــده 

بخــش کشــاورزی اســت. 
ــای  ــم محدودیت ه ــرد: علی رغ ــار ک ــی اظه ــود حجت محم
موجــود در حــوزه منابــع آب و خــاک بــا مصــرف آب کمتــر 
تولیــد بیشــتری داشــته ایم و میــزان بهــره وری از ۳۸ 
درصــد بــه ۴۴ درصــد افزایــش یافتــه اســت. ایــن مســئله 
ســبب شــده ســاالنه حــدود ۷۰۰ میلیــون متــر مکعــب آب 

ــود.  ــی ش صرفه جوی
وی افــزود: اگــر ســاالنه حــدود ۸۰۰ میلیــارد متــر مکعــب 
افزایــش  شــود،  مصــرف  کشــاورزی  بخــش  در  آب 
یــک درصــدی بهــره وری در ایــن حــوزه نشــان دهنده 
ــر ســال  ــی آب در ه ــر مکعب ــون مت ــی ۸۰۰ میلی صرفه جوی
اســت و افزایــش بهــره وری ۶ درصــدی آب حــدود ۴ 
میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون متــر مکعــب صرفه جویــی در بخــش 
ــم در  ــه امیدواری ــراه داشــته اســت ک ــه هم کشــاورزی را ب
ســال های آینــده نیــز بــه کمــک تولیدکننــدگان برتــر ادامــه 

ــد. ــته باش داش

سیگنال دوباره سیف برای بازار ارز
ــرای  ــی ب ــام ارزان ــر پی ــار دیگ ــزی ب ــک مرک ــس کل بان رئی
نزولــی در  رونــد  ادامــه  از  و  تکــرار کــرد  را  قیمــت دالر 
روزهــای آینــده ســخن گفــت. ســیف در همایــش بانکــداری 
ــی  ــد نزول ــه رون ــت دالر ب ــه قیم ــد ک ــادآور ش ــک ی الکترونی

ادامــه می دهــد و ارزان تــر خواهــد شــد. 
ــرای واردات  ــه بخشــنامه اخیــر بانــک مرکــزی ب وی البتــه ب
کاال و گشــایش آل ســی نیــز اشــاره داشــت و در برخــی 
مــوارد شفاف ســازی کــرد. ســیف اینگونــه توضیــح داد 
ــنادی  ــارات اس ــایش اعتب ــنامه گش ــا بخش ــه ب ــه در رابط ک
سوء برداشــت هایی وجــود داشــت؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
اصــل بخشــنامه از ایــن قــرار اســت کــه در لحظــه گشــایش 
اعتبــار یــک فــرد واردکننــده بایــد ۱۰ درصــد مبلــغ ریالــی را بــر 
ــاب  ــورت علی الحس ــه ص ــی دالر ب ــرخ ۳۶۰۰ تومان ــاس ن اس
بــه بانــک گشــایش کننده اعتبــار بپــردازد تــا در لحظــه مبادلــه 

اســناد بتوانــد وجــه را تســویه کنــد. 
ــرخ وجــود  ــان دو ن ــن می ــرد در ای ــوان ک ــه وی عن آن طــور ک
ــی ۳۶۰۰  ــرخ یعن ــک از دو ن ــر ی ــه ه ــا ک ــن معن ــه ای دارد؛ ب
ــای  ــر باشــد، مبن تومــان و قیمــت دالر در زمــان تســویه کمت
تسویه حســاب بــا واردکننــده قــرار خواهــد گرفــت؛ اگــر زمــان 

آن از یــک مــاه بیشــتر نباشــد.

احتمال افزایش قیمت سیمان
اگرچــه بارهــا انجمــن ســیمان تاکیــد کــرده کــه قصــد 
افزایــش قیمــت ســیمان را خــارج از برنامــه نــدارد، امــا افــت 
تقاضــا در زمســتان و باقــی مانــدن هزینه هــای جــاری باعــث 
ــی  ــیمان از بررس ــت س ــی صنع ــن صنف ــس انجم ــده رئی ش
افزایــش قیمــت ایــن محصــول بــرای زمســتان خبــر دهــد.
البتــه چنــد مــاه پیــش تخفیفــات فــروش ســیمان از ســوی 
ــدی  ــش ۱۵ درص ــود افزای ــرار ب ــد و ق ــذف ش ــرکت ها ح ش
قیمــت هــم اعمــال شــود کــه صــورت نگرفــت؛ امــا بــه نظــر 
ــاره قیمــت  می رســد طــی یکــی - دو مــاه آینــده تغییــر دوب

صــورت گیــرد. 
ــد  ــت تولی ــن وضعی ــه آخری ــا اشــاره ب عبدالرضــا شــیخان ب
ســیمان در فصــل ســرد ســال گفــت: تولیــد ســیمان ماننــد 
هــر ســال در آســتانه زمســتان بــا کاهــش روبــه رو اســت؛ امــا 
امســال نســبت بــه ســال گذشــته، هــم در آذرمــاه و هــم در 
آمــار ۹ ماهــه تولیــد بــا کاهــش تولیــد روبــه رو بودیــم و حتــی 
در حــوزه تحویــل داخلــی و صــادرات ســیمان نیــز ارقــام ســیر 

نزولــی داشــتند. 
اینکــه قیمت هــا را در زمســتان افزایــش  بــا بیــان  وی 
خواهیــم داد، اظهــار کــرد: اکنــون مــا بــا ۶۰ درصــد از ظرفیــت 
تولیــد در حــال کار هســتیم و دچــار کاهــش تقاضــا شــده ایم؛ 
ــا  ــش تقاض ــا کاه ــده ب ــه ش ــال گفت ــه قب ــور ک ــا همان ط ام
ــی  ــد و بعض ــش نمی یاب ــاری، کاه ــای ج ــد، هزینه ه و تولی
ــر  ــن ام ــه ای ــت ک ــی اس ــت باق ــورت ثاب ــه ص ــا ب هزینه ه
چــاره ای نمی گــذارد جــز اینکــه قیمت هــا را افزایــش دهیــم.

بازدید مسئوالن تجهیزات پزشکی کشور 

از نمایشگاه اصفهان
ــگاه بین المللی  دوازدهمین نمایش
تجهیزات پزشــکی، دندانپزشــکی 
و آزمایشــگاهی ۱۵ تــا ۱۸ دی 
مــاه در اصفهــان برگــزار خواهــد 

شد. 
مدیر عامل شــرکت نمایشــگاه های 
ــا  ــان ب ــی اســتان اصفه بین الملل
ــان  ــگاه اصفه ــن دوره از نمایش ــت: ای ــر گف ــن خب ــالم ای اع
اســتان های  از  مشــارکت کننده   ۱۴۵ حضــور  بــا  هلــث، 
اصفهــان، تهــران، آذربایجــان شــرقی، خراســان رضــوی

فــارس، خوزســتان و مازنــدران و نمایندگی هــای فــروش 
ــوئیس ــا، س ــه، ایتالی ــورهای فرانس ــی از کش ــا واردکنندگان ی

آمریــکا، آلمــان، چیــن، تایــوان و انگلیــس برگــزار می شــود. 
شــرکت های  حضــور  بــه  اشــاره  بــا  محققیــان  رســول 
ــزات آزمایشــگاهی، پزشــکی  ــه تجهی ــد کشــور در زمین توانمن
و دندانپزشــکی، خدمــات و تجهیــزات توانبخشــی، تجهیــزات 
داروســازی  و  دارویــی  بیمارســتانی، خدمــات  هتلینــگ 
آزمایشــگاه ها، مراکــز علمــی  بیمارســتان ها،  ســازمان ها، 
و تحقیقاتــی و نشــریات تخصصــی در ایــن نمایشــگاه اظهــار 
ــه  داشــت: هــر چهــار ســالن مرکــز نمایشــگاه های اســتان ب
ایــن نمایشــگاه اختصــاص یافتــه اســت کــه در مجمــوع ۹۲۰۰ 
متــر مربــع فضــای غیرمفیــد نمایشــگاهی و بیــش از ۳۵۰۰ 
ــد نمایشــگاهی را شــامل می شــود.  ــع فضــای مفی ــر مرب مت
محققیــان تأکیــد کــرد: برگــزاری همزمــان نمایشــگاه اصفهان 
هلــث بــا بیســت و چهارمیــن نشســت مســئوالن تجهیــزات 
پزشــکی دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر کشــور 
نتیجــه ماه هــا رایزنــی ســتاد نمایشــگاه و مســئوالن معاونــت 
درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا وزارت بهداشــت 
ــزات  ــئوالن تجهی ــر از مس ــش از ۱۷۰ نف ــور بی ــت و حض اس
ــا  ــان ب ــور همزم ــکی کش ــوم پزش ــگاه های عل ــکی دانش پزش
نمایشــگاه پزشــکی در اصفهــان، دســتاورد و فرصــت بزرگــی 
ــک  ــدون ش ــه ب ــد ک ــاد می کن ــان ایج ــتان اصفه ــرای اس ب

ــرد. ــه پیــش خواهــد ب ــا قــوت ب ــن دوره را ب نمایشــگاه ای
 ایــن نمایشــگاه طــی ســاعات بازدیــد ۱۵ تــا ۲۱ تاریــخ مذکور 
در محــل نمایشــگاه های بین المللــی اســتان اصفهــان واقــع 
در پــل شهرســتان دایــر اســت و همچنیــن ســاعت ۹ تــا ۱۲ 
ــد متخصصــان اختصــاص  ــه بازدی ــاه ب ــه ۱۷ دی م روز جمع

دارد.

بی توجهی به محصوالت گلخانه ای
جمعــی از اعضــای کمیســیون کشــاورزی، آب و محیــط 
زیســت اتــاق بازرگانــی اصفهــان از مجتمــع گلخانــه ای 
ــکالت  ــائل و مش ــد و مس ــان بازدی ــرگاب اصفه ــس گ پارادای
ــرار  ــورد بحــث و بررســی ق ــک م ــه ای را از نزدی ــد گلخان تولی
دادنــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان

ــن  ــیه ای ــع، در حاش ــن مجتم ــر ای ــی، مدی ــا مصیب حمیدرض
ــد  ــت: تولی ــیون گف ــای کمیس ــا اعض ــتی ب ــد در نشس بازدی
ــه  ــت ک ــی اس ــع در زمین ــن مجتم ــه ای ای ــوالت گلخان محص
ــتان  ــاورزی اس ــای کش ــی از قطب ه ــته، یک ــال ها گذش در س
ــار  ــرد: ۲۵ هکت ــه ک ــت. وی اضاف ــمار می رف ــه ش ــان ب اصفه
ــه از ســال ۱۳۸۸  ــن مجتمــع اســت ک ــه ای ای فضــای گلخان

ــرده اســت. ــاز ک ــت خــود را آغ فعالی
 وی تولیــد گوجــه و فلفل هــای رنگــی را دو محصــول عمــده 
ایــن گلخانــه برشــمرد و گفــت: ســاالنه ۶ هــزار تــن محصــول 
ــر آن  ــه یــک کانتین ــد می شــود کــه هــر هفت ــه ای تولی گلخان
صــادر می شــود. وی نوســانات قیمــت محصــوالت کشــاورزی 
ــمرد  ــه ای برش ــد گلخان ــده تولی ــای عم ــی از چالش ه را یک
و گفــت: قیمــت گوجــه در ســال گذشــته ۵ هــزار تومــان و در 
ســال جــاری ۱۵۰۰ تومــان شــده اســت؛ ایــن نوســان قیمــت 

تولیدکننــدگان ایــن بخــش را ســردرگم ســاخته اســت. 
وی تقاضــا بــرای صــادرات محصــوالت کشــاورزی را مناســب 
ارزیابــی کــرد و گفــت: متاســفانه تولیدکننــدگان خودشــان بــه 
ــی در بخــش  ــرکت های بازرگان صــادرات روی آوردنــد و ش
ــه  ــد. چنانچ ــی ندارن ــور چندان ــه ای حض ــوالت گلخان محص
شــرکت های صادراتــی در ایــن بخــش حصــور فعــال داشــته 
ــر تولیــد صادرمحــور  باشــند، تولیدکننــدگان تمرکــز خــود را ب
می گذارنــد. مصیبــی از نحــوه فــروش محصــوالت گلخانــه ای 
ــت  ــت: پرداخ ــرد و گف ــاد ک ــار انتق ــوه و تره ب ــای می در بازاره
چهــار ماهــه و بی توجهــی بــه محصــوالت گلخانــه ای از جملــه 
ــل  ــازار داخ ــوالت در ب ــل محص ــن قبی ــروش ای ــائل ف مس

اســت.

آغاز عرضه دولتی گوشت برای شکستن قیمت هاثبت سفارش تمام خودروهای وارداتی متوقف شد
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حتما بخوانید!
افزایش آب ورودی به سد زاینده رود

رئیــس اداره ســامت و تندرســتی اداره کل آمــوزش و پــرورش 
یــزد بــا اشــاره بــه ضــرورت ترویــج فرهنــگ رعایــت بهداشــت 
فــردی بیــن دانش آمــوزان گفــت: در ابتــدای هــر ســال 
ــرار  ــه ق ــات اولی ــورد معاین ــوزان م ــام دانش آم ــی تم تحصیل
ــاره بحــث شــپش  ــد. ســید احمــد حســینی تبار درب می گیرن
در مــدارس یــزد و بیــن دانش آمــوزان، بیمــاری پدیکلوزیــس 
ــت  ــی دانس ــکات اجتماع ــه مش ــر را از جمل ــپش س ــا ش  ی
ــروه  ــا گ ــه ی ــهر، منطق ــژه ش ــاری وی ــن بیم ــرد: ای ــان ک و بی

ــتند. ــر هس ــا آن درگی ــردم ب ــام م ــت و تم ــی نیس خاص
    رعایت نشدن بهداشت فردی و محیطی

وی رعایــت نشــدن بهداشــت فــردی و محیطــی را مهم تریــن 
عامــل ابتــا و شــیوع بیمــاری شــپش عنــوان کــرد و ادامــه 
داد: در مــدارس بــه علــت تمرکــز تعــداد زیــاد بــا ویژگی هــای 
 شــخصیتی و ســطح بهداشــتی متفــاوت از یــک طــرف 
و کنتــرل و غربالگــری شــدید بــه همــراه وجــود یــک نظــام 
ــان  ــادی از مبتای ــداد زی ــر از طــرف دیگــر، تع ارجــاع و پیگی

کشــف و ثبــت شــدند. 
رئیــس اداره ســامت و تندرســتی اداره کل آمــوزش و پــرورش 
ــطح  ــا س ــوزان ب ــاد دانش آم ــداد زی ــع تع ــزود: تجم ــزد اف ی
فرهنگــی مختلــف ایــن شــائبه را تقویــت می کنــد کــه 
ــن در  مــدارس منشــأ و بســتر بیمــاری شــپش هســتند؛ ای
ــه آموزش هــا، غربالگــری  ــا ارائ ــی اســت کــه مــدارس ب  حال
و کنتــرل دانش آمــوزان، یکــی از محیط هــای پــاک و عــاری 

از آلودگــی محســوب می شــوند.
    نظارت بر بهداشت فضاهای آموزشی

ــرورش  ــوزش و پ ــرد: ادارات آم ــان ک ــینی تبار خاطرنش  حس
و مدیــران مــدارس همــه ســاله پیــش از شــروع ســال 
همــکار  دســتگاه های  و  ادارات  همــکاری  بــا  تحصیلــی 
ــن و اجــرا  ــر تدوی ــروژه مه ــب پ ــی در قال ــای متنوع برنامه ه
می کننــد. وی نظــارت بــر بهداشــت فضاهــای آموزشــی 
ــامت  ــنجش س ــرح س ــرای ط ــا اج ــان ب ــی همزم و پرورش
ــتور کار  ــده و در دس ــات انجام ش ــه اقدام ــوزان را از جمل نوآم

آمــوزش و پــرورش یــزد دانســت و بیــان کــرد: در پایگاه هــای 
 ســنجش نوآمــوزان از نظــر بهداشــت فــردی، بینایی، شــنوایی

سامت عمومی و آمادگی تحصیلی ارزیابی می شوند.
ــزد  ــرورش ی رئیــس اداره ســامت و تندرســتی آمــوزش و پ
ــوزان  ــی دانش آم ــی تمام ــال تحصیل ــدای س ــت: در ابت گف
توســط مراقبــان ســامت و کارشناســان بهداشــت مــورد 
ــر  ــاهده ه ــورت مش ــد و در ص ــرار می گیرن ــه ق ــه اولی معاین
ــگاه  ــا پای ــز بهداشــتی ی ــه مراک ــال ب ــا اخت ــاری ی ــه بیم گون

ســامت دانش آمــوزی ارجــاع داده می شــوند.
    طرح ضربتی غربالگری

ایــن مقــام مســئول در ادامــه تصریــح کــرد: تشــکیل کمیتــه 
ــاغ  ــتان ها، اب ــه شهرس ــتان و کلی ــطح اس ــزی در س برنامه ری
دســتورالعمل غربالگــری بــه کلیــه مناطــق و مــدارس، ابــاغ 
موضــوع بررســی پدیکلوزیــس بــه مراقبــان ســامت مســتقر 

در پایگاه هــای ســنجش، برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی 
 توجیهــی ویــژه مراقبــان ســامت در شهرســتان ها و مناطــق
ــگیری  ــوع پیش ــا موض ــور ب ــزار بروش ــش از 10 ه ــع بی  توزی
ــازی  ــدف آگاه س ــا ه ــدارس ب ــس در م ــرل پدیکلوزی و کنت
آمــوزگاران و کارکنــان مــدارس، اجــرای طــرح ضربتــی 
ــا مراکــز  غربالگــری در مــدارس مرکــز اســتان، هماهنگــی ب
شــهری  ســامت  پایگاه هــای  و  شهرســتان ها  بهداشــت 
 جهــت درمــان مــوارد ارجاعــی و کنتــرل خانــواده آن هــا

اختصــاص بخشــی از ظرفیــت پایــگاه ســامت دانش آمــوزی 
ــزام  ــدارس، اع ــس در م ــرل پدیکلوزی ــری و کنت ــت پیگی جه
تیــم ســیار پزشــکی )پایــگاه ســامت( به مــدارس و اســتفاده 
ــت  ــرورش جه ــوزش و پ ــاغل در آم ــکان ش ــت پزش از ظرفی
ــه دیگــر اقدامــات انجام شــده در  رفــع ایــن مشــکل، از جمل

ســال تحصیلــی جــاری اســت.

رئیس اداره سالمت آموزش و پرورش استان یزد خبر داد:

 اجرای طرح ضربتی غربالگری 
در مدارس یزد

 اجرای شبکه جمع آوری فاضالب 

برای بعضی روستاها ضروری است

کیمیای وطن
حامد شریعتی

و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
اســـتان  روستایـــی  فاضــاب 
نماینــدگان  بــا  اصفهـــان 
فاورجــان،  شهرســتان های 
تیــران و کــرون و  و  نجف آبــاد 
ــام  ــدار، حجت االس ــن دی ــرد. در ای ــو ک ــدار و گفت وگ ــز دی نطن
ــان، در  ــتان فاورج ــردم شهرس ــده م ــی، نماین ــوی الرگان موس
مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن شهرســتان 
ــن  ــر، دومی ــزار نف ــدود 90 ه ــا ح ــتایی ب ــت روس ــر جمعی از نظ
شهرســتان پرجمعیــت اســتان اســت، خواســتار برطــرف کــردن 
مشــکات کمبــود آب شــرب مجتمــع آبرســانی 19 روســتای این 
ــان 20  ــتان فاورج ــت: شهرس ــار داش ــد. وی اظه ــتان ش شهرس
ــده رود دارد و بیشــتر  ــه زاین ــا رودخان ــرز مشــترک ب ــر م کیلومت
روســتاهای ایــن شهرســتان در حاشــیه رودخانــه قــرار گرفته انــد. 
بنابرایــن جمــع آوری فاضــاب ایــن روســتاها بــرای جلوگیــری از 
نفــوذ بــه بســتر رودخانــه اهمیــت زیــادی دارد. در ادامــه نماینــده 
ــای  ــه احی ــران و کــرون ب ــاد و تی مــردم شهرســتان های نجف آب
تبصــره 3 بــرای فاضــاب نجف آبــاد اشــاره کــرد و گفــت: در 17 
 مــاه گذشــته 120 کیلومتــر شــبکه جمــع آوری فاضاب اجرا شــده 
ــاری  ــرای آبی ــاب ب ــه پس ــر ثانی ــر ب ــر 120 لیت ــال حاض و در ح

ــت.  ــده اس ــاص داده ش ــتان اختص ــبز شهرس ــای س فض
ایــن  نهضت آبــاد  روســتای  افــزود:  ابوترابــی  ابوالفضــل 
شهرســتان نیــز بــه دلیــل وســعت و جمعیــت زیــادی کــه دارد 
نیازمنــد شــبکه جمــع آوری فاضــاب اســت. همچنیــن مرتضــی 
صفــاری، نماینــده مــردم نطنــز و قمصــر، نیــز شــبکه جمــع آوری 
ــس از  ــه ضــروری دانســت. پ ــرای روســتای ابیان فاضــاب را ب
ارائــه دیدگاه هــا مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی 
ــردم  ــدگان م ــای نماین ــا تشــکر از حمایت ه ــان، ب اســتان اصفه
درخصــوص برطــرف کــردن مشــکات خدمت رســانی بــه مــردم 
اظهــار داشــت: مطالعــات طرح هــای جمــع آوری فاضــاب 
روســتاهای اســتان انجــام شــده و در صــورت تأمیــن اعتبــارات 
مالــی مــورد نیــاز، عملیــات اجرایــی آن هــا آغــاز خواهــد شــد. 
محمدحســین قرائتــی بــا اشــاره بــه اولویــت روســتاهای 
ــوان  ــه عن ــده رود و ســد چــم آســمان ب ــه زاین باالدســت رودخان
ــرای  ــار داشــت: ب ــان اظه ــن آب شــرب شــهر اصفه ــع تأمی مناب
ــار  ــال اعتب ــارد ری ــر 600 میلی ــغ ب ــا بال ــا مجموع ــن پروژه ه ای
ــی، در حــال  ــع مال ــود مناب ــه کمب ــا توجــه ب ــرآورد شــده کــه ب ب
حاضــر 20 روســتا را کــه اهمیــت بیشــتری داشــته اند، در اولویــت 
قــرار داده ایــم. وی همچنیــن درخصــوص روســتای ابیانــه گفــت: 
ایــن روســتا تحــت پوشــش شــرکت آب و فاضــاب روســتایی 
اســتان اصفهــان نیســت؛ ولــی ایــن شــرکت بــرای تأمیــن آب 
ــوان خــود مســاعدت کــرده اســت. ــی آن در حــد ت شــرب اهال

اخبار کوتاه

آغاز عملیات جمع آوری نخاله های ساختمانی 

در شهرکرد
شــهردار شــهرکرد از آغــاز عملیات 
پاکســازی و جمــع آوری نخاله هــای 
ســاختمانی در نقــاط مختلــف 
ــورهللا  ــر داد. نـ ــهر خب ــن شـ ایـ
غامیــان دهکــردی بــا اشــاره بــه 
تخلیـــه غیرمجـــاز ضایعــات و 
نخاله هــای ســاختمانی در معابــر 
ــه  ــن نخال ــزار ت ــش از 50 ه ــرد: بی ــار ک ــهر اظه ــیه ش و حاش
ســاختمانی کــه بــه صــورت غیرمجــاز تخلیــه شــده اند، در حــال 
جمــع آوری اســت. وی خاطرنشــان کــرد: طبــق مــاده 16 قانــون 
مدیریــت پســماند، تخلیــه و ریختــن هــر گونــه زبالــه و 
نخاله هــای ســاختمانی از ســوی متخلفــان در حاشــیه، نزدیــک 
ــت  ــرم اس ــهرداری ج ــده ش ــق مشخص نش ــهرها و در مناط  ش
و بــا متخلفــان برخــورد قضایــی می شــود. شــهردار شــهرکرد از 
شــهروندان خواســت ضمــن همــکاری در راســتای حفــظ 
ــای  ــات و نخاله ه ــه ضایع ــر گون ــن ه ــهر، از ریخت ــی ش زیبای
ــد.  ــودداری کنن ــدا خ ــهر ج ــراف ش ــر و اط ــاختمانی در معاب س
غامیــان خاطرنشــان کــرد: تخلیــه ضایعــات فقــط در جایــگاه 

دفع زباله واقع در منطقه رحمتیه این شهر مجاز است.

 کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها 

در کرمان
ــاه  ــی 9 م ــت: ط ــان گف ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــتان  ــا در اس ــه پرونده ه ــیدگی ب ــان رس ــط زم ــته متوس گذش
ــد در  ــدهللا موح ــت. ی ــه اس ــش یافت ــه 77 روز کاه ــان ب کرم
ــان  ــهر کرم ــری دو ش ــم کیف ــی محاک ــورای قضای ــه ش جلس
ــیدگی  ــان رس ــط زم ــته متوس ــاه گذش ــی 9 م ــرد: ط ــار ک اظه
ــه  ــش یافت ــه 77 روز کاه ــان ب ــتان کرم ــا در اس ــه پرونده ه ب
اســت. وی افــزود: نقــش محاکــم کیفــری دو بــه عنــوان 
 مرجــع عــام رســیدگی بــه دعــاوی کیفــری در اســتقرار امنیــت 
ــح  ــد تصری ــت. موح ــته اس ــری برجس ــت کیف ــرای عدال و اج
کــرد: بــا تاش هــای صورت گرفتــه از ســوی قضــات و کارکنــان 
ــبت  ــاری نس ــال ج ــه س ــتان، در 9 ماه ــتری اس اداری دادگس
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته، شــاهد کاهــش 7 درصــدی  ب
موجــودی پرونده هــا هســتیم. رئیــس کل دادگســتری اســتان 
کرمــان گفــت: ماهیانــه بــه طــور متوســط 50 هــزار پرونــده وارد 
دادگســتری اســتان کرمــان می شــود کــه نشــان دهنده حجــم 
ــا  ــی اســت. موحــد ب ــه سیســتم قضای ــده ب ــاد ورودی پرون زی
اشــاره بــه اینکــه ظرفیت هــا و توانمندی هــای علمــی بســیاری 
در بیــن کارکنــان دادگســتری کرمــان وجــود دارد، بیــان کــرد: در 
حــوزه زیرســاخت و فنــاوری اطاعــات، دادگســتری کرمــان در 
کشــور پیشــگام اســت و کرمــان آمادگــی الزم جهــت برگــزاری 

بعضــی جلســات دادگاه هــا را بــه صــورت الکترونیــک دارد. 

اخبار کوتاه

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن

ــت:  ــان گف ــاد کشــاورزی اســتان اصفه رئیــس ســازمان جه
 خوشــبختانه بــه دلیــل بارش هــای مناســب چنــد روز گذشــته

میــزان آب ورودی بــه ســد زاینــده رود در 
7 دی مــاه ســال جــاری از 12 بــه 145 
متــر مکعــب در ثانیــه افزایــش پیــدا کــرده 
اســت. محســن کریمیــان در جلســه تجلیــل 
و معارفــه معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 
انســانی ایــن ســازمان افــزود: در حــال 
حاضــر دو شــکرگزاری بایــد داشــته باشــیم؛ 

ــی آن  ــه در پ ــر ک ــای اخی ــرای بارندگی ه ــک شــکرگزاری ب ی
ــب در  ــر مکع ــه 145 مت ــد از 12 ب ــه س ــزان آب ورودی ب می
ــه دلیــل وجــود همدلــی و  ثانیــه افزایــش یافتــه و دیگــری ب
همراهــی کــه در میــان همــکاران ســازمان وجــود دارد. وی ادامه 
ــی از  ــانی، یک ــع انس ــت و مناب ــعه مدیری ــت توس داد: معاون

ــت  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــای س ــن معاونت ه  مهم تری
توســعه  شــرایط  می توانــد  مؤثــر  خدمــات  ارائــه  بــا  و 
فعالیت هــای کمــی و کیفــی بخــش کشــاورزی را تســریع کنــد. در 
ــت و  ــعه مدیری ــد توس ــاون جدی ــی، مع ــودرز صادق ــه گ ادام
ــه بعضــی  ــا اشــاره ب ــع انســانی ســازمان، ب مناب
ســوابق کاری خــود عنــوان کــرد: معاونت توســعه 
ــن  ــی از مهم تری ــانی یک ــع انس ــت و مناب مدیری
بخش هــا در ســازمان اســت و گســتردگی آن 
بــر اهمیــت موضــوع می افزایــد. امیدواریــم 
بتوانیــم در ایــن بخــش بــا پشــتیبانی و حمایــت 
ــکاران در راســتای توســعه خدمت رســانی  از هم
قــدم برداریــم. از طرفــی نیــاز اســت بــه موضوعاتــی همچــون 
ــل  ــاد تعام ــته، ایج ــانی شایس ــروی انس ــبکه نی ــعه ش توس
ــا  ــوی ب ــاط ق ــرای ارتب ــی، برق ــای خصوص ــا نهاده ــت ب مثب
ــری  ــترش و پیگی ــازمان و گس ــا س ــط ب ــتگاه های مرتب دس
مباحــث عقیدتــی و اعتقــادی توجه بیشــتری داشــته باشــیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خبر داد:

افزایش آب ورودی به سد زاینده رود
ــهری  ــات ش ــترک تأسیس ــل مش ــان تون ــهردار اصفه  ش
همــه  آرزوی  را  واحــد شــهری  مدیریــت  تحقــق  و 
مدیــران شــهری دانســت و گفــت: اینکــه یــک روز 
ــا آب  ــرات، گاز ی ــد ادارات مخاب ــه بع ــرق و هفت اداره ب

ــد،  ــا کنن ــاری در خیابان ه ــه حف ــدام ب اق
از  می کنــد.  آشــفتگی  دچــار  را  شــهر 
ــود تونــل شــهر احــداث و  ایــن رو قــرار ب
ــا  ــد ت ــور کن ــهری از آن عب ــات ش تأسیس
ــا  ــود؛ ام ــرف ش ــامانی ها برط ــن نابس ای

ــد.  ــق نش ــفانه محق متأس
اســت  معتقــد  جمالی نــژاد  مهــدی 

ــوارد را  ــن م ــه ای ــهری هم ــد ش ــت واح ــق مدیری تحق
می کــرد.  تســهیل 

جمالی نــژاد احــداث تونــل مشــترک تأسیســات شــهری 
ــد: همــه  را در گــرو عــزم دولتمــردان دانســته و می گوی
دســتگاه ها بایــد در ایــن مســیر ورود پیــدا کننــد و البتــه 

ــک  ــه بی ش ــت ک ــن دستگاه هاس ــی از ای ــهرداری یک ش
ســهم خــود را در این بــاره ادا خواهــد کــرد؛ امــا نیــاز بــه 

همــت دولتمــردان و دســتگاه ها دارد. 
وی معتقــد اســت کــه بــا احــداث تونــل مشــترک 
تأسیســات شهری از بســیاری از ناهماهنگی ها 
نــه  می شــود؛  کاســته  دوباره کاری هــا  و 
اینگونــه کــه امــروز مخابــرات در خیابان هــا 
ــرق  ــردای آن روز اداره ب ــد و ف ــاری کن حف
اقــدام بــه حفــاری و تخریــب آســفالت 

ــد.  ــهر کن ــر ش معاب
شــهردار اصفهــان می گویــد: تونــل مشــترک 
تأسیســات شــهری، قصــه پرغّصــه ادامــه داری اســت کــه 
ــتگاه های  ــکاری دس ــا هم ــی آن را ب ــه راحت ــوان ب می ت
ــه  ــرای همیش ــار ب ــد یکب ــت بای ــرد. دول ــل ک ــی ح دولت
بــر حــل ایــن مســئله تمرکــز کنــد تــا ایــن مشــکل هــم 

برطــرف شــود. ایمنــا

در شهر

رونوشت آگهی حصروراثت
این  به کاسه 5266/95از  .......به شرح دادخواست  آزاد منش  دارای شناسنامه شماره  خانم مریم 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلطانعلی محمد قاسملو  

بشناسنامه 2367 در تاریخ95/8/26اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به1 فرزند پسر – و 2 فرزند دختر 1- علی محمد قاسملو ش ش 370 فرزند پسر 2- مریم 

آزاد منش ش ش 1759 فرزند دختر 3- ناهید محمد قاسملو ش ش 30  فرزند دختر متوفی والغیر 

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

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

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 30734/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
5259/95از  به کاسه  دادخواست  شرح  .......به  شماره  شناسنامه  دارای  حسین کرباسچی   آقای 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه فاضل نیا   

بشناسنامه 456 در تاریخ95/9/4اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به1 فرزند پسر –2 فرزند دختر-وهمسر 1- مهسا کرباسچی ش ش 3799 فرزند دختر  

2- مجید کرباسچی ش ش 201 فرزند پسر 3- مژده کرباسچی  ش ش 477 فرزند دختر 4- حسین 

کرباسچی ش ش 31484 همسر متوفی والغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

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

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

شماره : 30735/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم اعظم همتی دهنوی  دارای شناسنامه شماره 2571 به شرح دادخواست به کاسه 5239/95از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر همتی دهنوی    

بشناسنامه 9 در تاریخ88/5/28اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 2 فرزند دختر – 1 همسر 1- زهره همتی دهنوی ش ش 1310 فرزند دختر 2- اعظم 

همتی دهنوی ش ش 2571 فرزند دختر 3- پروانه همتی دهنوی ش ش 2532 همسر متوفی والغیر    

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

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

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 30736/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حسن شیرزادی اصفهانی   دارای شناسنامه شماره 748 به شرح دادخواست به کاسه 5316/95از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بلقیس شیرزادی 

اصفهانی     بشناسنامه 41 در تاریخ89/9/10اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 1 برادر و 4 دختر 1- حسن شیرزادی اصفهانی ش ش 748 برادر 2- زهرا 

شیرزادی اصفهانی ش ش 42 خواهر 3- فرخنده خانم شیرزادی اصفهانی ش ش 490 خوهر 4- رباب 

شیرزادی اصفهانی ش ش 237 خواهر 5- فاطمه شیرزادی اصفهانی ش ش 1395 خواهر متوفی 

والغیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه 

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

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

شماره : 30747/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه  دادخواست  شرح  به   10187 شماره  شناسنامه  دارای  شهرستانی     واعظ  مصطفی  آقای 

5323/95از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغری 

خدابخش شهرستانی  بشناسنامه 21در تاریخ95/6/21اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 3 فرزند پسر – و 2 فرزند دختر 1- عباس واعظ شهرستانی ش ش 

5 فرزند پسر 2- رجبعلی واعظ شهرستانی ش ش 340 فرزند پسر 3- مصطفی واعظ شهرستانی ش 

ش 10187 فرزند پسر 4- بهجت واعظ شهرستانی ش ش 19 فرزند دختر 5- زهرا واعظ شهرستانی ش 

ش 16 فرزند دختر متوفی والغیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی 

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

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

شماره : 30749/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی تکی    دارای شناسنامه شماره 3259 به شرح دادخواست به کاسه 5218/95از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرتضی تکی  بشناسنامه 450 

در تاریخ95/9/11اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

1 همسر – 2 فرزند پسر -2 فرزند دختر 1- مجتبی تکی ش ش 39842 فرزند پسر 2- علی تکی 

تکی ش ش  دختر 4-نرگس  فرزند  تکی ش ش 44954  نفیسه  پسر 3-  فرزند   3259 ش ش 

50371 فرزند دختر 5- شهناز حجه فروش ش ش 195همسر متوفی والغیر   اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

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

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 30762/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای بهرام مسعود     دارای شناسنامه شماره 191 به شرح دادخواست به کاسه 5161/95از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعید مسعود   بشناسنامه 334 

در تاریخ95/7/4اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

2 برادر 1- بهرام مسعود ش ش 191 برادر متوفی 2- ساعد مسعود ش ش 335 برادر متوفی والغیر   

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

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

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 30746/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد رضا محققیان     دارای شناسنامه شماره 974 به شرح دادخواست به کاسه 5215/95از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین محققیان 

گورتانی    بشناسنامه 15216 در تاریخ94/6/31اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 1 فرزند پسر – 1 فرزند دختر – ا همسر 1- محمد رضا محققیان ش ش 

974 فرزند پسر 2- صدیقه محققیان گورتانی ش ش 1491 فرزند دختر 3- جمیله نصر ش ش 722 

در پی  پی  نوبت  در یک  مزبوررا  تشریفات مقدماتی درخواست  انجام  با  اینک  متوفی الغیر    همسر 

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

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

شماره : 30745/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای قاسم علی حبیبی خوراسگانی     دارای شناسنامه شماره 158 به شرح دادخواست به کاسه 

5187/95از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی 

حبیبی خوراسگانی  بشناسنامه 0-127/079946 در تاریخ95/7/30اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 1 همسر – ومادر و پدر1- زهرا کنگازیان کنگازی  گفته ورثه حین 

ش ش 127/136251/1 همسر متوفی 2- اشرف محسنی خوراسگانی ش ش 102 مادر متوفی 3- 

مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر   متوفی  پدر   158 ش  ش  خوراسگانی  حبیبی  قاسمعلی 

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

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

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 30744/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی تحدید حدود پالک 2766 فرعی از 49 اصلی 
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه به استثنای بهای ثمن اعیانی آن به مساحت 101/40 متر 

مربع 2766 فرعی مفروز از 1600 فرعی از 49 اصلی  واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر که در اجرای 

قانون تعیین تکلیف و برابر رای شماره 118000342 مورخه 1395/05/07 در سهم خانم منیره علی حاجی 

قمصری فرزند حسن  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است 

اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم 

در روز پنجشنبه مورخ 95/11/07 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 

این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند 

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

30 روز پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار : 95/10/14 شماره : 1725/م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان    شماره پاک 1482 فرعی مفروز شده از پاک 13 

فرعی از 43 اصلی واقع در بخش 18 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای هوشنگ سواد کوهی 

از طرف  فرزند طاهر  در جریان ثبت است و رای شماره 139560302027004152مورخه1395/04/01 

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

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

به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 

15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/11/17 روز 

یکشنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و 

مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 

اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 

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

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

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

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

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1395/10/14 

شماره :31177/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون صدیقه مرادیان نژاد فرزند غامحسین  نسبت به ششدانگ  با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی 

که هویت و امضا شهود به رسما گواهی شده و به تایید دفتر 134 اصفهان رسیده مدعی است که سند 

چاپی  به شماره  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع    15190/28806 پاک  دانگ  تمامت شش  مالکیت 

434557 که در صفحه 416 دفتر 306 سابقه ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است  و طبق سند رهنی 

شماره 65122-85/8/24 دفتر 85 شش دانگ نزد بانک صادرات رهن است و طبق سند 65121-

85/8/24 دفتر 85 به نام نامبرده انتقال شده  و  طبق گواهی دفتر اماک معامله دیگری انجام نشده 

به علت سهل انگاری سند مالکیت مفقود گردیده است  و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 

است طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی 

انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا سند  مالکیت مزبور نزد خود باشد از 

تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت 

و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. اگر ظرف 

مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند  مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 31128/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون حامد مستاجران فرزند علیرضا نسبت به سه مشاع از ششدانگ  با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی 

که هویت و امضا شهود به رسما گواهی شده و به تایید دفتر 34 اصفهان رسیده مدعی است که سند 

مالکیت تمامت 3 دانگ مشاع از ششدانگ قطعه پاک 15190/28807  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به شماره چاپی 434558 که در صفحه 410 دفتر 306 سابقه ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده به نام 

نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت  و صادر و تسلیم گردیده و  طبق گواهی دفتر اماک معامله دیگری 

انجام نشده و در رهن ووثیقه نمی باشد . به علت .... سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور 

سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  

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

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

کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 

ارایه کننده مستردد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه 

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

شماره : 31127/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون نفیسه مستاجران فرزند علیرضا  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  با تسلیم 2 برگ استشهاد 

محلی که هویت و امضا شهود به رسما گواهی شده و به تایید دفتر 34 اصفهان رسیده مدعی است که 

سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه پاک 15190/28807  واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به شماره چاپی 434559 که در صفحه 413 دفتر 306 سابقه ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده 

به نام نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت  و صادر و تسلیم گردیده و  طبق گواهی دفتر اماک معامله 

دیگری انجام نشده و در رهن ووثیقه نمی باشد . به علت سهل انگاری  مالکیت مفقود گردیده است و 

تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 

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

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

خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 

سند به ارایه کننده مستردد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند 

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

 شماره : 31129/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم ووقت رسیدگی 
نظر به اینکه خانم زینب فرجی آرپناهی بطرفیت شایان صادقی به خواسته مطالبه تقدیم که به  شورای 

حل اختاف شعبه اول حقوقی ارجاع به کاسه 95/1163 ثبت و برای روز یکشنبه  مورخ  95/11/10 

ساعت 8/30  وقت رسیدگی تعیین گردیده و خوانده  مجهول المکان معرفی نموده است به تقاضای 

خواهان و دستور شورا به استناد ماده73   ق .آ.م مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های جرید االنتشار 

رسمی درج و آگهی شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف 

شعبه اول حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم برا ی وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان جهت رسیدگی حاضر شوید در غیر 

اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب می شود. 

 دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد مشکانی   دارای شناسنامه شماره 327 به شرح دادخواست به کاسه 5226/95 از این 

دلیگانی    ناظم  زهرا  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  دادگاه 

بشناسنامه 1397 در تاریخ95/5/24اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به  2 فرزند دختر و همسر 1- مریم مشکانی ش ش 1270160338 فرزند دختر 2- 

فاطمه مشکانی ش ش 21646 فرزند دختر 3- محمد مشکانی ش ش 327 همسر متوفی والغیر  

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

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

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 30741/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم نیره مظاهری کوپائی    دارای شناسنامه شماره 191 به شرح دادخواست به کاسه 5243/95از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی مظاهری کوپائی    

بشناسنامه 563 در تاریخ95/9/14اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به  2 فرزند دختر – و 1 همسر 1- نیره مظاهری کوپائی ش ش 191 فرزند دختر 2- زهرا 

مظاهری کوپائی ش ش 609 فرزند دختر 3- صدیقه رجائی ش ش 1531 همسر متوفی والغیر   اینک 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا 

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

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 30738/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کاسه  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 1786   احمدی      ملک  پارسا  آقای محمد 

5296/95از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه 

بیگم منصوری     بشناسنامه 787در تاریخ95/6/3اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به  1 فرزند پسر – و 2 فرزند دختر 1- محمد پارسا ملک احمدی ش 

ش 1786 فرزند پسر 2- فرزانه ملک احمدی ش ش 49379 فرزند دختر 3- فریبا ملک احمدی 

در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر    متوفی  فرزند دختر   1140 ش ش 

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

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

شد. 

شماره : 30740/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم نفیسه ایوبی   دارای شناسنامه شماره1304 به شرح دادخواست به کاسه 5221/95 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اصغر ایوبی   بشناسنامه 1242  

در تاریخ95/6/14اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

1 فرزند پسر – 1 فرزند دختر –و 1 همسر 1- محمد ایوبی ش ش 12 فرزند پسر 2- نفیسه ایوبی ش 

ش 1304 فرزند دختر 3- فاطمه حیدری هرستانی ش ش 37 همسر متوفی والغیر   اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 

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

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 30742/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

شهردار اصفهان:

مدیریت واحد شهری می توانست آینده شهرها را متحول کند
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حتما بخوانید!
تجدیدنظر در ساختار برنامه سینمایی ...

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگ

شــبکه ضداخالقــی فارســی وان بــرای همیشــه تعطیــل شــد. 
تقریبــا همزمــان بــا تعطیلی ایــن شــبکه، دو شــبکه ضدایرانی 
ــورد  ــه م ــیدند. البت ــان راه رس ــه پای ــز ب ــه نی ــوز و کلم یورونی
ــاوت  ــم متف ــا ه ــیار ب ــه بس ــا کلم ــوز ی ــی وان و یورونی فارس
بــود؛ زیــرا فارســی وان بــه واســطه پخــش ســریال های 
دوبله شــده توانســته بــود مخاطبانــی را بــا خــود همــراه کنــد؛ 

ــرد. ــدق نمی ک ــر ص ــبکه دیگ ــاره دو ش ــن درب ــا ای ام
ــخت  ــای سرس ــی از رقب ــه یک ــی وان ک ــرگ فارس ــس از م  پ
رســانه ملــی در ســال های اخیــر بــود، بســیاری از کارشناســان 
بــر طبــل پیــروزی کوبیدنــد و ایــن را نشــانه ای از مــرگ 
ــه  ــا ب ــواره ای دانســتند. ام ــر شــبکه های ماه ــگام دیگ زودهن

ــت؟ ــیده اس ــواره ای فرارس ــبکه های ماه ــرگ ش ــتی م راس
    آی تی ان و طپش

ــه گذشــته  ــرای بررســی ایــن موضــوع بهتــر اســت کمــی ب ب
ــبکه های  ــه ش ــی ک ــبکه ها؛ زمان ــن ش ــاز کار ای ــم. آغ برگردی

ــد و خــود را ســرآمد  ــی می کردن ــش حکمران ــی ان و طپ آی ت
ــه در  ــتند. البت ــی زبان می دانس ــواره ای فارس ــبکه های ماه ش
ــود  ــا بســته ای نب ــف دســت و پ ــی حری ــان رســانه مل آن زم
ــا اســتفاده از نبــوغ افــرادی ماننــد مهــران مدیــری، رضــا  و ب
ــه  ــا را ب ــن رقب ــوال ای ــی پور و ... معم ــادل فردوس ــاران، ع عط

خــاک مــی زد.
    ظهور فارسی وان

چنــد ســال بعــد بــا ظهــور شــبکه فارســی وان و یکــی 
 دو شــبکه دیگــر، رقابتــی ســه جانبه میــان صداوســیما
شــبکه های عمدتــا فارســی زبان آمریکانشــین و نســل جدیــد 
شــبکه های ماهــواره ای آغــاز شــد. خیلــی زود در ایــن رقابــت 
آمریکانشــین ها از گردونــه رقابــت حــذف شــدند. رســانه 
ــود،  ــر رقبــای جدیــد مطمئــن ب ملــی کــه از پیــروزی خــود ب
مرتکــب اشــتباهی شــد کــه هنــوز کــه هنــوز اســت، تــاوان آن 
را پــس می دهــد. بــا حــذف نیروهــای بــا اســتعداد و بســته 
شــدن درهــای صداوســیما و روی آوردن بــه برنامه هــای 
در  بی محتــوا  ســریال های  و  کســل کننده  گفت وگومحــور 

یــک بزنــگاه مهــم، ایــن شــبکه های نوظهــور کــه از سرنوشــت 
 دیگــر رقبــا درس گرفتــه بودنــد، میــدان رقابــت را تمــام 

و کمال در اختیار گرفتند. 
ــا  ــرا ب ــرد ماج ــر می ک ــوز فک ــه هن ــیما ک ــفانه صداوس متاس
پخــش چنــد ســریال کــره ای قابــل حــل اســت، بــر اشــتباه 
خــود آنقــدر اصــرار ورزیــد تــا ســر و کلــه شــبکه های 

ــد. ــدا ش ــری پی جدیدت
    من و تو، جم و دیگران

ــم  ــی وان ه ــی از فارس ــه حت ــد ک ــبکه های جدی ــور ش ــا ظه ب
ــت  ــن شــبکه ها درگرف ــن ای ــت بی ــال رقاب ــد، عم ــر بودن  قوی ت
و ماننــد هــر رقابتــی بــرای بقــا کــه ضعیف ترهــا در آن 
محکــوم بــه حــذف هســتند، فارســی وان از دور خــارج شــد.

    آینده
واقعیــت ایــن اســت کــه حــذف فارســی وان حاصــل تدبیــر مــا 
نیســت و ایــن میــدان رقابــت اســت کــه ضعیف ترهــا را حذف 

می کنــد. ایــن اتفــاق ممکــن اســت چنــد ســال دیگــر بــرای 
بســیاری از همیــن شــبکه های امــروزی هــم رخ دهــد؛ امــا 
مســئله ایــن اســت کــه بــا حــذف هــر کــدام از ایــن شــبکه ها 

رقیــب قدرتمندتــری وارد عرصــه رقابــت می شــود.
    چه باید کرد؟

ــی درس  ــای قبل ــی از ماجراه ــانه مل ــد رس ــر می رس ــه نظ ب
گرفتــه اســت و می دانــد چگونــه بایــد در یــک رقابــت ســخت 
تســلیم نشــود؛ امــا هنــوز ابــزار ایــن کار را بــه درســتی پیــدا 

نکــرده اســت. 
ــده ای  ــار ع ــیما در انحص ــای صداوس ــه برنامه ه ــی ک ــا زمان ت
خــاص باشــد و جوان هــای بااســتعداد راهــی بــه ایــن رســانه 
ــود.  ــد ب ــروزی واهــی خواه ــرای پی ــد ب نداشــته باشــند، امی
امیدواریــم بــا علــم بــه ایــن موضــوع، رســانه ملــی بــار دیگــر 
ــرد  ــن نب ــح ای ــدگار، فات ــذاب و مان ــار ج ــق آث ــا خل ــد ب  بتوان

باشد.

ــه  ــا ترجم ــورم وگ ب ــش ف ــته هاینری ــراس« نوش - »گونترگ
ــت 13500 از  ــا قیم ــه ب ــری آرزم در 134 صفح ــم طاه مری
ــده  ــر ش ــه منتش ــاب پارس ــر کت ــه و نش ــگاه ترجم ــوی بن س
اســت. پیش تــر از ایــن مجموعــه، کتاب هــای هایدگــر، بــودا 
 اریــش فــروم، گانــدی، شــوپنهاور، تولســتوی، داستایفســکی
ویتگنشــتاین، ژیــد، کافــکا، یونــگ و مارکــز بــه چــاپ رســیده 

. د بو
- فیلــم ســینمایی »ایتالیــا ایتالیــا« بــه کارگردانــی کاوه 
صبــاغ زاده بــه آخریــن مراحــل فنــی خــود رســید تــا در رقابت 

جشــنواره فیلــم فجــر شــرکت کنــد.
در ایــن فیلــم بازیگرانــی چــون حامــد کمیلــی، ســارا بهرامــی 
فریــد ســجادی حســینی، همایــون ارشــادی، رضــا ســخایی 
ــش  ــینی، دان ــجادی حس ــر س ــکاری، ناص ــر میرش جهانگی
اقباشــاوی، فائــزه علــوی و آنــا مهــر اخالقــی حضــور دارنــد.
- امیرعبــاس ستایشــگر کــه ســال گذشــته از منتقــدان 
ــر  ــوان مدی ــه عن ــال ب ــود، امس ــر ب ــیقی فج ــنواره موس جش

بخــش پژوهــش همیــن رویــداد فعالیــت می کنــد.
- فرهــاد فخرالدینــی دربــاره بیمــاری عبــاس خســروی  
ــه  ــوع را ب ــن موض ــن ای ــت: م ــی، گف ــتر مل ــده ارکس نوازن
مســئوالن اطــالع دادم و انتظــار دارم بــه شــرایط ایــن هنرمنــد 

ــنوم. ــی بش ــر خوب ــود و خب ــیدگی ش رس
- منوچهــر اکبرلــو کــه به تازگــی کتــاب »زندگــی و آثــار جبــار 
ــار  ــده، از انتش ــازار ش ــی ب ــش او راه ــه کوش ــان« ب باغچه ب

ــر داد. ــوی خب ــنامه های رض ــه ای از نمایش مجموع
- ســحر قریشــی کــه هــم اینــک در ســریال اینترنتــی 
»پیکســل« بــه کارگردانــی محمدحســین لطیفــی بــازی 
می کنــد، بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم از ایــن مجموعــه 
ــی از  ــازی جزئ ــای مج ــت: دنی ــرد، گف ــد ک ــتقبال خواهن اس
زندگــی مــردم شــده و تمامــی ســنین درگیــر دنیــای مجــازی 
ــی در  ــه راحت ــن ســریال را ب ــد ای ــن می توانن هســتند؛ بنابرای
گوشــی خــود ببیننــد؛ زیــرا زمــان هــر قســمت ایــن مجموعــه 

ــز محــدود اســت. نی
- فیلــم کوتــاه داســتانی »خرچنــگ« بــه کارگردانــی طوفــان 

نهــان قدرتــی از اواخــر دی مــاه کلیــد خواهــد خــورد.
- فاضــل نظــری در قالــب یادداشــتی کوتــاه در تنهــا صفحــه 
مجــازی خــود در اینســتاگرام، ســایر صفحــات مجــازی 
منســوب بــه خــود در دیگــر شــبکه های اجتماعــی را تکذیــب 

کــرد.
بــا  فیلمنامه نویســی  و  نمایشنامه نویســی  جدیــد  دوره    -
حضــور ســعید محســنی، 15 دی مــاه در تــاالر هنــر اصفهــان 

برگــزار می شــود.
- حســین کنــدری، کارگــردان فیلــم »اینجــا کســی نمی میــرد« 
در  فیلم هایــی  بــه  ایــران  ســینمای  اســت  معتقــد 
ژانرهــای مختلــف نیــاز دارد و بایــد ســاختار تولیــد در 
 ســینما بــه گونــه ای باشــد کــه از تنــوع ژانرهــا حمایــت 

کند.

 بهمن گرامی 

میهمان آخرین برنامه «کارنامه»
آخرین جلســه از سلسله نشست های 
ــا بررســی کارنامــه کاری  کارنامــه ب
»بهمــن گرامــی« 14 دی مــاه در 
تــاالر هنــر برگــزار می شــود. بــه 
ــی ســازمان  ــط عموم ــزارش رواب گ
فرهنگــی تفریحـــی شــــهرداری 
اصفهـــان، »کارنامــــه« عنـــوان 
برنامه هایــی اســت کــه از آذرمــاه ســال 95 از ســوی تــاالر هنــر 
ــور  ــه منظ ــان و ب ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح س
معرفــی هنرمنــدان شــاخص شــهر اصفهــان آغــاز بــه کار کــرده 
اســت. آخریــن جلســه از سلسله نشســت های کارنامــه بــا 
ــه کاری »بهمــن گرامــی«  ــو و بررســی کارنام ــت گفت وگ محوری
کارگــردان و نویســنده اصفهانــی تئاتــر کــودک، روز سه شــنبه 14 
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــر س ــاالر هن ــاعت 17 در ت ــاه س دی م
شــهرداری اصفهــان برگــزار می شــود. بهمــن گرامــی بــه عنــوان 
نویســنده، کارگــردان و بازیگــر، تاکنــون نویســندگی و کارگردانــی 
نمایش هــای »راز جنــگل ســبز«، »داروی ســحرآمیز«، »هفــت 
شــهر عشــق«، »روزهــای ســخت«، »بابــای مــن«، »بــه اضافــه 
قلــب مــن«، »بهشــت شیشــه ای« و ... را در کارنامــه خــود ثبــت 

کرده است.

انتشار فراخوان جشنواره شعر »مهر بهمن«
ــن« از  ــر بهم ــعر »مه ــنواره  ش ــن جش ــوان چهاردهمی فراخ
ســوی مؤسســه  تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی)ره( 
ــد  ــنواره عبارتن ــن جش ــات ای ــد. موضوع ــر ش ــان منتش اصفه
ــام ــادگاران ام ــالمی و ی ــالب اس ــی)ره(، انق ــام خمین  از: ام
خمینــی)ره( امــام  دیــدگاه  از  عرفــان   زیبایی شناســی 

ــی و راز  ــه جهان ــر جامع ــی)ره( ب ــام خمین ــه  ام ــر اندیش تأثی
مانــدگاری اندیشــه های امــام خمینــی)ره(. عالقه منــدان بــه 
ــد  ــا 5 بهمــن مــاه فرصــت دارن ــن جشــنواره ت شــرکت در ای
آثــار خــود را یــا از طریــق پســت دبیرخانــه بــه نشــانی: میدان 
فیــض، جنــب پــل خواجــو، نگارســتان امــام خمینــی)ره( یــا 
ارســال   imamsite@gmail.com ایمیــل جشــنواره   بــه 
و بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــه وب ســایت جشــنواره بــه 

نشــانی imam-khomeini.ir مراجعــه کننــد.

آغاز اکران »هفت ماهگی« از ۱۵ دی
ــی  ــف علیمردان ــی هات ــه کارگردان ــی« ب ــم »هفت ماهگ فیل
می شــود.  داده  نمایــش  ســینماها  در  دی مــاه   15 از 
ــی و  ــف علیمردان ــی هات ــه کارگردان ــی« ب ــم »هفت ماهگ فیل
ــای  ــد کاره ــی، همانن ــکری قوچان ــور لش ــی منص تهیه کنندگ
قبلــی علیمردانــی، مضمونــی اجتماعــی دارد و حامــد بهــداد 
ــد. ــازی می کنن ــی آن را ب ــای اصل ــری، نقش ه ــاران کوث و ب

اخبار کوتاه

ســیروس مقــدم، نویســنده و کارگــردان، دربــاره قطعیــت 
زمــان پخــش ســریال »علی البــدل« در نــوروز بیــان 
ــان  ــال اطمین ــوز کام ــن هــم هن ــد خــود م ــاور کنی ــرد: ب ک
نــدارم کــه ایــن ســریال نــوروز پخــش می شــود یــا خیــر. 
ــاره  ــد درب ــت تردی ــن اس ــدر ممک ــه چق ــاره اینک وی درب

ــل  ــه دلی ــدل« ب ــریال »علی الب ــش س پخ
انتخابــات ریاســت جمهــوری باشــد، اظهــار 
کــرد: ســریال »علی البــدل« ربطــی بــه 
ــر در  ــال اگ ــور مث ــه ط ــدارد؛ ب ــات ن انتخاب
ــد و ســال  ــد رانندگــی کن ســریالی کســی ب
ــا طــرح ترافیــک داشــته  ــده ارتباطــی ب آین
باشــد، نبایــد ایــن ســریال را پخــش کننــد؟ 

ــی دارد  ــیرین و مفرح ــای ش ــدل« فض ــریال »علی الب  س
و در عیــن حــال قصــه ســطحی نیســت و شــاید بخواهنــد 
ــراغ  ــا ف ــردم ب ــه م ــد ک ــن ببرن ــان دیگــری روی آنت در زم

بــال آن را ببیننــد. 
مقــدم دربــاره قصــه »پایتخــت« و همچنیــن انتقاداتــی که 

بــه فیلمنامــه ســری چهــارم آن وارد می شــد، بیــان کــرد: 
ــم  ــبکه آی فیل ــریال را از ش ــن س ــاره ای ــش دوب ــن پخ م
می بینــم و بــا خــود فکــر می کنــم اگــر ایــن ســریال قصــه 
ــد.  ــال می کنن ــزی را دنب ــه چی ــردم چ ــس م ــت، پ نداش
اتفاقــا ایــن مجموعــه قصــه داشــت و مــن تعجــب می کنم 

از انتقاداتــی کــه بــه آن مطــرح شــد. 
خــرده  دربــاره  »علی البــدل«  کارگــردان 
قــرار  کــه   »5 »پایتخــت  داســتان های 
ــاز شــود،  ــان آغ ــن در کشــور یون اســت از آت
گفــت: ترکیــب اصلــی فیلمنامــه »پایتخــت 
5« ایــن اســت کــه خانــواده ای مجبــور 
ــاورد  ــن دربی ــی ســر از آت ــه دالیل می شــود ب
و بعــد ماجراهایــی برایشــان اتفــاق می افتــد کــه مــا 
همبســتگی و عشــق و عالقــه ایــن خانــواده را بــه یکدیگــر 
ــن  ــت وط ــه اهمی ــن مجموع ــن در ای ــم. همچنی  می بینی
 و درک درســت از کنــار هــم بــودن بــه مخاطــب نشــان داده 

می شود. ایسنا

اهمیت وطن در قصه «پایتخت ۵»
ــوان »ســینما  ــا عن ــده برنامــه  ســینمایی شــبکه دو ب تهیه کنن
دو«، از تغییــر ســاختار آن پــس از گذشــت تنهــا چند قســمت 

خبــر داد. 
عبــاس یداللهــی، تهیه کننــده »ســینما دو« گفــت: بــه دنبــال 
پیشــرفت در برنامــه هســتیم. در ایــن راســتا بازخوردهــا 

را می بینیــم و بــا توجــه بــه آن تصمیــم 
از  از پخــش 8 قســمت  گرفته ایــم پــس 
ــرم و  ــت ف ــم از جه ــاختار آن را ه ــه، س برنام
ــه  ــا ب ــم. م ــر دهی ــوا تغیی ــت محت هــم از جه
ــتیم. ــه هس ــد در برنام ــاختار جدی ــال س دنب
 او دربــاره  ســاخت برنامه  ســینمایی در شــبکه 
محمدرضــا  تأثیــر حضــور  همچنیــن  و  دو 

جعفــری جلــوه بــه عنــوان مدیــری کــه پیــش از ایــن ســابقه  
ــت ســینمایی را داشــته اســت، در ســاخت  حضــور در معاون
ایــن برنامــه، اظهــار کــرد: مســلما همــه ایــن عوامــل کار مــا 
را بــرای ســاخت یــک برنامــه  ســینمایی ســخت تر می کنــد؛ 
ــوه پیــش  ــه اینکــه آقــای جعفــری  جل ــا توجــه ب چــرا کــه ب

ــته اند ــینمایی را داش ــت س ــور در معاون ــابقه حض ــن س  از ای
ــری  ــای جعف ــود. آق ــتر می ش ــه بیش ــن برنام ــا از ای انتظاره
جلــوه، فــردی تلویزیونــی و ســینمایی بوده انــد و هشــت 
ــن  ــته اند؛ بنابرای ــور داش ــینمایی حض ــت س ــالی در معاون س
خروجــی ایــن برنامــه بایــد مفیدتــر از بقیــه برنامه هــا 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــده ب ــن تهیه کنن ــد. ای باش
حساســیت های زیــادی بــرای ســاخت چنیــن 
ــرد:  ــار ک ــه ای وجــود داشــته اســت، اظه برنام
دیگــر  شــبکه های  در  برنامه هایــی  چنیــن 
هــم ســاخته می شــود؛ در ایــن خصــوص 
رهنمودهــای زیــادی بــه مــا و مطــرح شــد اگــر 
ــاره ســینما ســاخته  قــرار اســت برنامــه ای درب
شــود، بایــد راهگشــا باشــد، نــه مشکل گشــا. ایــن تهیه کننــده 
ــب  ــه »ســینما دو« قصــد تخری ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب در پای
کســی را نــدارد، بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه عوامــل ایــن 
برنامــه بــه دنبــال نقــد ســازنده در حــوزه ســینمای اجتماعــی 
هســتند و قصــد حاشیه ســازی و جنجــال ندارنــد. خبرفارســی

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139560302007004775 هیات دوم موضوع قانون 

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

ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اداره صنعت معدن تجارت شهرستان فالورجان  

الواسطه  درفالورجان  مع  واقع  اصلی  مربع پالک 15  متر  به مساحت 237/36  باب خانه  در یک 

خریداری از کلیه ماکین رسمی پالک مذکور  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 

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

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

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

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

مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول:95/10/14 تاریخ انتشار نوبت دوم:95/10/29 

شماره :806/م الف اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان

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

برابر رای شماره 139560302007004746 هیات دوم موضوع قانون  ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

بشماره  عبدالحسین  فرزند  بالمعارض متقاضی خانم زهرا حجتی  مالکانه  ملک فالورجان تصرفات 

شناسنامه 22 صادره از فالورجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 152/83 

متر مربع پالک 413 اصلی  واقع درسعادت آباد فالورجان  خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین 

رهنما فرزند قربانعلی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 

روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 

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

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

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

مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول:95/10/14 تاریخ انتشار نوبت دوم:95/10/29 

شماره :804/م الف اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139560302007004747 هیات دوم موضوع قانون 

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

ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حیدری فرزند صادق  بشماره 

شناسنامه 215 صادره از مسجد سلیمان  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

152/83 متر مربع پالک 413 اصلی  واقع درسعادت آباد فالورجان  خریداری از مالک رسمی آقای 

غالمحسین رهنما فرزند قربانعلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 

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

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

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

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

مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول:95/10/14 تاریخ انتشار نوبت دوم:95/10/29 

شماره :809/م الف اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان
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 : پدر  نام  خانوادگی:زارع   نام  نام:محمود     له:  محکوم  المکان مشخصات  مجهول  اقامت:  محل 

عبدالرسول  نشانی محل اقامت: فالورجان – خ امام – بعد از مسجد حجتیه مرکز جهزیه سلیمان 

محکوم به:به موجب رای شماره 1203/94-1202  تاریخ95/1/25 حوزه ..........  شورای حل اختالف 

شهرستان فالورجان  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 30/500/000 

ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم 

در حق خواهان و نیم عشر در حق صندوق دولت . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 

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

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

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

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

دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان فالورجان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مهرزاد  آقای  وکالت  با  شیرانی  محمد  علی  آقای  خواهان   951192 کالسه  پرونده  خصوص  در 

کرمانشاهچی و غیره    دادخواستی مبنی بر:الزام به انتقال سند خودرو  به طرفیت آقایان حسن 

مالکی – صفدر منوچهری و خانم هنگامه اسماعیلی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزسه 

شنبه مورخ 95/11/19ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

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

قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 

اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 30849/م الف مدیر دفتر شعبه 9مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951032 خواهان  رضا ابراهیمی خراجی     دادخواستی مبنی بر:مطالبه 

چک  به طرفیت امین محمود پور سودجانی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... 

مورخ 95/11/19ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

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

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال  شورای 

حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 30862/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951056 خواهان آقای محمد دشتستانی     دادخواستی مبنی بر:مطالبه 

وجه   به طرفیت آقای اصغر باقرصاد   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزسه شنبه مورخ 

95/11/19ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

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

رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 30870/م الف مدیر دفتر شعبه 9مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای غالمحسین یوسفی    دارای شناسنامه شماره1508  به شرح دادخواست به کالسه 5185/95  

داده که شادروان محمد تقی  نموده و چنین توضیح  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت  از 

یوسفی    بشناسنامه 16  در تاریخ95/5/12اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 2 فرزند پسر و 1 فرزند دختر و 1 همسر 1- غالمحسین یوسفی ش ش 

1508 فرزند پسر 2- غالم حسن یوسفی ش ش 3595 فرزند پسر 3- مریم یوسفی ش ش 609 

فرزند دختر 4- بی بی بهرامی ش ش 9 همسر متوفی والغیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

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

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

گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 30729/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به کالسه  دادخواست  به شرح  شناسنامه شماره2308    دارای  اصفهانی      عزیزیان  مجید  آقای 

داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه  این  از    5171/95

زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  تاریخ95/5/10اقامتگاه  در    627 بشناسنامه  نصوحیان      بتول 

عزیزیان  اصغر   -1 دختر  فرزند   2  – پسر  فرزند   2 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه 

اصفهانی ش ش 63581 فرزند پسر 2- مجید عزیزیان اصفهانی ش ش 2308 فرزند پسر 3- 

 846 اصفهانی ش ش  عزیزیان  طاهره   -4 دختر  فرزند   257 اصفهانی ش ش  عزیزیان  صدیقه 

نوبت  در یک  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر      متوفی  فرزند دختر 

او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  تا هرکسی  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  ماهی  پی  در  پی 

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

شد. 

شماره : 30709/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

آگهی مزایده اموال منقول 
عباس  علیه  موضوع  پرونده شماره 997/95   در  دارد  نظر  در  فالورجان  دادگستری   احکام  اجرای 

محمدی      و له رسول رهنما فرزند مرتضی به آدرس فالورجان خ شریعتی      در تاریخ 1395/10/26 

به منظور فروش 5 دستگاه چرخ حیاطی صنعتی    از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در محل  

دادگستری  فالورجان  دفتر اجرای احکام ) اطاق شماره  229 ( برگزار نماید . اموال موضوع مزایده 

برابر نظر  کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ000/ 45000 ارزیابی گردیده  است . داوطلبین  خرید 

می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل مزایده  از موقعیت اموال مطلع و 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.

 مدیر  اجرای  احکام دادگستری  فالورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید منصور حجازی  دهاقانی     دارای شناسنامه شماره64 به شرح دادخواست به کالسه 

5167/95  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید 

حسین حجازی دهاقان      بشناسنامه 46 در تاریخ95/6/16اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 فرزند پسر -2 فرزند دختر و 1 همسر 1- سید منصور 

حجازی دهاقانی ش ش 64 فرزند پسر 2- سید حسن حجازی دهاقانی ش ش 525 فرزند پسر 

3- عزت حجازی دهاقانی ش ش 188 فرزند دختر 4- طیبه حجازی دهاقانی ش ش 71 فرزند 

دختر 5- عفت بیننده ش ش 4990 همسر متوفی والغیر      اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

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

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

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 30758/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9510100351211029شماره پرونده: 9509980351200400شماره بایگانی شعبه: 950493 

تاریخ تنظیم: 1395/09/21 خواهان / شاکی رسول مصری پور  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم 

اله قلی صفری و علی رجبی  به خواسته الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و دستور موقت و الزام 

به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تقدیم  تقدیم دادگاه های 

به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی  نموده که جهت رسیدگی  عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 

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

استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع و به کالسه 9509980351200400 ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن 1395/11/18 و ساعت 08:30تعیین 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 

انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 

خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

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

شماره: 28819/م الف

 منشی دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – علی فاتحی 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980351000440شماره  پرونده:  9510100351009283شماره  ابالغیه:  شماره 

950567 تاریخ تنظیم: 1395/10/04 خواهان / شاکی حسین حیدری  دادخواستی به طرفیت خوانده 

/ متهم عباس بیات   به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  تقدیم  تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 

اصفهان- طبقه 2اتاق شماره 212ارجاع و به کالسه  9509980351000440ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

و  بودن خوانده/ متهم   المکان  به علت مجهول  10:00تعیین شده است.  آن 1395/11/18 و ساعت 

درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 

امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / 

متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

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

شماره: 30792/م الف شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی  9509986836701299شماره  پرونده:  9510106836708043شماره  ابالغنامه:  شماره 

طرفیت  به  دادخواستی  ابراهیمیان   صفیه  خواهان   1395/10/06 تنظیم:  تاریخ   951451 شعبه: 

عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه   خواست  در  به  طالق  خواسته  به  حسینی   غالمحسین  خوانده 

اصفهان )مجتمع  به شعبه 7دادگاه خانواده شهرستان  نموده که جهت رسیدگی  اصفهان  شهرستان 

شهید قدوسی ( واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – 

مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه 2 - اتاق 205ارجاع و به کالسه  9509986836701299ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن1395/11/18 و ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان 

عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  درخواست خواهان  و  بودن خوانده 

می  آگهی  جراید کثیراالنتشار  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و 

شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

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

 گردد.

اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   7 شعبه  دادگاه  دفتری  امور  متصدی  الف  30783/م  شماره: 

)مجتمع شهید قدوسی (- حسین شفیعی حسن آبادی 

دادنامه
خواهان : خانم نورجان عرب زاده فرزند حاجی نظر به نشانی دولت آباد خیابان ابوطالب بن بست 

شهید مرتضی داوری پ 212   خوانده : آقای امان اله عب زاده فرزند رزاق به نشانی مجهول المکان 

خواسته : ثبت واقعه ازدواج

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان خانم نورجان عرب زاده فرزند حاج نادر به طرفیت خوانده امان هللا 

عرب زاده فرزند رزاق به خواسته ثبت واقعه نکاح با توجه به محتویات پرونده مفاد دادخوات تقدیمی 

خواهان و نظر به این که شهود در جلسه حاضر شده و به رابطه زوجیت شهادت داده و تحقیقات محلی 

صورت گرفته نیز موئد این موضوع می باشد و با توجه به این که خوانده در جلسه رسیدگی حاضر 

نشده و دفاعی ننموده است بنابر این دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص با توجه به نظر موافق 

قاضی محترم مشاور خوانواده مستند به ماده 20قانون حمایت خانواده و ماده 1102 قانون مدنی حکم 

بر محکومیت خوانده به ثبت نکاح دائم صادر و اعالم می دارد . هم چنین با عنایت به این که خواهان 

اعالم نموده که مهریه پرداخت گردیده دادگاه در خصوص مهریه با تکلیفی مواجه نمی باشد . رای 

صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 

بیستروز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد .

مدیردفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/801/م الف به تاریخ  95/10/12

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
در خصوص دادخواست خانم زهرا دری به طرفیت آقای جهانگیر ادراکی مبنی بر مطالبه مهریه به 

توجه به اینکه پرونده کالسه 950821/ ح 1 در مورخ 1395/11/19 ساعت 10 صبح وقت رسیدگی دارد 

و نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد لذا حسبماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 

یک نوبی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار نشر میشود ازخوانده مذکور دعوت به عمل میاید جهت 

دریافت نسخه ثانی دادخواست به دفتر دادگاه مراجعه نماید. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/938/م الف به تاریخ 95/10/12

دادنامه
شاکی : آقای محمد زارع دولت آبادی فرزند حسن به نشانی دولت آباد بلوار طالقانی جنب اداره برق 

سابق لوازم بهداشتی ساختمانی زارع متهمین  :1- آقای میثم کیوان پور 2- آقای مجید حاتمی دارانی 

همگی به نشانی اصفهان خ متاق دوم کوچه نشاط پ 45 اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع یا 

سوء استفاده و تقلب از امتیازات

رای دادگاه

پور  میثم کیوان   -1 آقایان  علیه  فرزند حسن  آبادی  دولت  زارع  محمد  آقای  در خصوص شکایت 

2- مجید حاتمی دارانی دائر بر تحصیل مبلغ یکصد و هفتاد میلیون و ششصد هزار تومان از طریق 

نامشروع دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده از جمله کیفر خواست تنظیمی توسط دادسرای 

عمومی و انقالب شهرستان برخوار شکایت شاکی و اظهارات ایشان و مودای شهادت شهود صرف نظر 

از عدم حضور متهمین جهت هرگونه دفاع موثر بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد 

به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری عالوه بر رد اصل مال به 

شاکی ) رد مبلغ یکصد و هفتاد و یک میلیون و ششصد هزار تومان( هر یک از متهمین را به تحمل 

بیست ماه حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در همین شعبه می باشد.

دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/941/م الف به تاریخ  95/10/11

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

 آیا مرگ شبکه های ماهواره ای 
فرارسیده است؟

تجدیدنظر در ساختار برنامه سینمایی شبکه دو



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

کشتی فرنگی را وارد حاشیه نکنید سه شنبه  14  دی ماه   61395
ـــمـــاره  335 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزش یادداشت

 برای رفع کاستی های فرهنگ در ورزش 

چه باید کرد؟

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس و رزش

در  فرهنــگ  دربــاره   صحبــت 
 ورزش - چــه در محافــل ورزشــی 
چـــه در مجالــس مذهبــی و چــه 
سیـاســـی نشسـت هـــای   در 
اجتماعــی و فرهنگــی - بســیار 
اســت و دولتمــردان و مدیــران ارشــد نظــام بــرای رفــع 
ــد  ــه کرده ان ــی را ارائ کاســتی های فرهنــگ در ورزش، راهکارهای
و از مســئوالن و متولیــان ورزش خواســتار پیشــگیری از 
ــا  ــز ب ــان ورزش نی ــده اند. کارشناس ــی در ورزش ش بداخالق
ــی  ــی، فرهنگ ــای اصول ــی، راهکاره ــرات الزام ــه نقطه نظ ارائ
ــای  ــزون نهاده ــای روزاف ــا و توانمندی ه ــت قابلیت ه و تقوی
ــرای حــل مســائل فرهنگــی خواســتار هســتند   مختلــف را ب
و در نهایــت اجمــاع نظــر دارنــد کــه بایــد بیــش از پیــش برای 
حصــول بــه فرهنــگ مدنظــر کــه مبتنــی بــر روش هــای علمی 
باشــد، ســرمایه گذاری کــرد. البتــه ســخن گفتــن از فرهنــگ 
ــّص کاری  ــور اخ ــه ط ــگ در ورزش ب ــم و فرهن ــور اع ــه ط ب
اســت بســیار دشــوار و هــر نویســنده ای کــه دســت بــه قلــم 
 می بــرد تــا در ایــن زمینــه مطلبــی را بــه رشــته تحریــر درآورد

 خــود را در برابــر دریایــی مــواج و پرتالطــم و کوهــی از مســائل 
و مشــکالتی می بینــد کــه خواســته یــا ناخواســته گریبانگیــر 
جامعــه امــروزی و بــه تبــع آن دامنگیــر جوانــان و نوجوانــان 
ــی  ــات کم ــه آن امکان ــدن ب ــه وارد ش ــده ک ــا ش ــوم م معص
ــطر و دو  ــک س ــا ی ــد و ب ــود را می طلب ــاص خ ــی خ و کیف
ــا آن را نقــد  ــه بحــث پرداخــت ی ــاره آن ب سطرنمی شــود درب
ــرش  ــل پذی ــا آنچــه در حــال حاضــر قاب ــرد. ام و بررســی ک
و تعمــق اســت اینکــه بایــد بــه ایــن حقیقــت اذعــان کنیــم 
ــن  ــه قوانی ــرام ب ــش و احت ــد آرام ــا نیازمن ــی م ورزش کنون

ــی رود.  ــش نم ــا حــرف و شــعار کاری از پی اســت؛ ب
بایــد همــه  مســئوالن بــا احســاس مســئولیت همــدل 
ــت  ــا هم ــر ب ــت یکدیگ ــت در دس ــوند و دس ــدا ش و همص
بــرای  راهبــردی،  مــدون  برنامه هــای  ارائــه  و  مضاعــف 
ــاور  ــن ب ــا ای ــد؛ ب ــالش کنن ــی ت ــدف نهای ــه ه ــتیابی ب دس
ــده  ــی تعیین کنن ــان نقش ــر انس ــی ه ــگ در زندگ ــه فرهن ک
هــر شــخص  انســانی  هویــت  فرهنــگ،  واقــع  در   دارد؛ 
را می ســازد و بایــد هــر فــرد بــا فرهنــگ خــاص خــود 
ــگ  ــان فرهن ــای هم ــر مبن ــی را ب ــای زندگ ــد و بن ــی کن زندگ
پایه ریــزی نمایــد تــا گام هــای ســازنده و اساســی را بــردارد. 
ــیم  ــرز برس ــد و م ــن ح ــه ای ــرگاه ب ــه ه ــت ک ــی اس طبیع
ملــی غــرور  همچــون  ارزنــده ای  و   ارزش هــای گرانبهــا 
روحیــه اعتمــاد بــه خویشــتن، نــوآوری و خالقیــت، پایبنــدی 
ــار  ــدات و.. از چشمه س ــان و تعه ــد و پیم ــاق و عه ــه میث ب
فرهنــگ و اخــالق اســالمی در جامعــه جوشــان خواهــد شــد.

 رضایت نامه دختر والیبالیست صادر شد
بــا  ســرمایه  بانــک  باشــگاه 
در  برهانــی  مائــده  حضــور 
بلغارســتان موافقــت  شــومن 
ــب  ــراه زین ــه هم ــا او ب ــرد ت ک
ــر  ــران لژیون ــن دخت ــوه، اولی گی
ــر  ــا ب ــران باشــند. بن ــال ای والیب
مصوبــه جلســه هیئت رئیســه 
باشــگاه فرهنگی ورزشــی بانــک ســرمایه، ســرمربی تیــم 
بانــوان بانــک ســرمایه ظــرف 48 ســاعت آینــده بــرای جــذب 
یــک بازیکــن خارجــی در ســطح مائــده برهانــی اقــدام 
ــیون  ــت فدراس ــورت موافق ــس از آن در ص ــرد و پ ــد ک خواه
والیبــال و رعایــت کلیــه شــئونات اســالمی و قوانیــن جمهوری 
اســالمی ایــران، انتقــال بازیکــن ملی پــوش تیــم بانــک 
ــع  ــتان بالمان ــومن کالب« بلغارس ــگاه »ش ــه باش ــرمایه ب س
خواهــد بــود. ســعادتمند، مدیــر عامــل باشــگاه بانک ســرمایه 
دربــاره جــذب بازیکــن جایگزیــن گفــت: »در صــورت تضمین 
قهرمانــی تیــم بانــوان بانــک ســرمایه از ســوی خانــم 
شــعبانیان، باشــگاه بودجــه بیشــتری بــرای عقــد قــرارداد بــا 
بازیکــن خارجــی نســبت بــه مائــده برهانــی در اختیــار تیــم 

بانوان خواهد گذاشــت.«

تردید منصوریان برای اعالم لیست خروجی
ــی  ــت خروج ــالم لیس ــرای اع ــوز ب ــتقالل هن ــرمربی اس س
تیــم خــود بــه جمع بنــدی نهایــی نرســیده اســت. بــا وجــود 
ــه  ــه ب ــه اســت ک ــر 2 هفت ــگ برت ــه نیم فصــل اول لی ــن ک ای
 پایــان رســیده، علیرضــا منصوریــان هنــوز لیســت مــازاد خــود 
اســت کــه  بازیکنــی  تنهــا  افشــین  و  نکــرده  اعــالم  را 

اســت. شــده  قطعــی  تیــم  ایــن  از  جدایــی اش 
ــه  ــتقالل ب ــگاه اس ــروج باش ــت خ ــاره لیس ــاری درب  افتخ
خبرنــگاران گفــت: شــب گذشــته بــا او صحبــت کــردم قــرار 
اســت منصوریــان نفــرات خروجــی را بگویــد. او از من دو ســه 
روزی وقــت خواســت و می خواهــد روی یکــی، دو نفــر نظــر 
مشــورتی بــا کادر بگیــرد تــا نتیجــه را بگویــد. مــن هــم بــه او 

گفتــم کتبــا بــه مــا اعــالم کنــد. 
ــازه  ــه او اج ــته ب ــه روز گذش ــین ک ــه داد: آرش افش او ادام
ــری  ــد، باق ــازی کن ــا در هــر تیمــی می خواهــد ب داده شــد ت
ســایپا  و  پدیــده  باشــگاه های  هــم  را  حاج محمــدی  و 
ــد.  ــرش را بگوی ــان نظ ــت منصوری ــرار اس ــه ق ــته اند ک خواس
ــی  ــی رحمت ــی احتمال ــاره جدای ــتقالل درب ــل اس ــر عام  مدی
ــاره  ــت: درب ــش در لیســت خــروج باشــگاه گف ــرار گرفتن و ق
رحمتــی هــم صحبتــی نبــود. از مشــکل او هــم خبــر نــدارم. 
فعــال تمریــن می کنــد و بایــد ببینیــم چنــد روز آینــده 
ــه  ــت ک ــی اس ــزو بازیکنان ــم ج ــوی ه ــود. زهی ــه می ش چ
منصوریــان خواســته جــذب کنیــم بــا او مذاکــره شــده؛ اگــر 

بتوانــد رضایت نامــه بگیــرد، باشــگاه او را می خواهــد.

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریا قلی پورسرویس ورزش

بــاز هــم مصاحبه هــای برانکـــو ایوانکوویـــچ، ســـرمربی 
جنجال آفریــن  کــی روش  کارلــوس  علیــه  پرســپولیس، 
شــد. صبــح دیــروز در حالــی کــه تیــم ملــی در اردو بــه ســر 
ــخصی  ــل مش ــچ دلی ــدون هی ــا ب ــرمربی قرمزه ــرد س می ب
حرف هــای جنجالــی ای را علیــه ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال 
مطــرح کــرد؛ حرف هایــی کــه قطعــا از طــرف مــرد پرتغالــی 
بی پاســخ نخواهــد مانــد. البتــه در اینکــه پرســپولیس رقابــت 
ســختی را بــرای قهرمانــی در لیــگ و لیــگ قهرمانــان اروپــا در 
پیــش دارد، شــکی نیســت؛ امــا ایــن فــرار بــه جلــو و نتیجــه 
ــن  ــی انداخت ــم مل ــردن تی ــه گ ــی را ب ــای احتمال نگرفتن ه
ــرد.  ــد ک ــه نخواه ــو اضاف ــار کاری برانک ــر اعتب ــدون شــک ب ب
ــه  ــرد ک ــرح ک ــی را مط ــا اتهام های ــن صحبت ه ــو در ای برانک
ــب اســت. ــه ای عجی ــی حرف ــک مرب ــان ی شــنیدن آن از زب

    جنجال برانکو
برانکــو در صحبت هــای جنجالــی خــود عنــوان کــرد: اگــر مــا 
ــه  ــی ک ــایر تیم های ــپولیس و س ــر پرس ــویم، اگ ــان نش قهرم

در لیــگ قهرمانــان آســیا بــازی دارنــد بــه دور بعــدی صعــود 
نکننــد، مقصــر اصلــی کــی روش اســت. دوســت دارم یــک نفر 
بیایــد بــا دلیــل و مــدرک و کامــال حرفــه ای بــه مــن پاســخ 
بدهــد کــه آیــا اردوی دوبــی درســت اســت؟ عاقالنــه اســت؟ 
بــازی تدارکاتــی! ســایت های مراکشــی  بــدون  آن هــم 
نوشــته اند بــازی در کار نیســت. حتــی اگــر بــازی هــم برگــزار 
شــود، مــن چیــزی را کــه فکــر می کــردم، گفتــم. مثــل 
زمانــی کــه گفتــه بودنــد اگــر تیــم ملــی بــه اردو نــرود، مــن 
مقصــر هســتم. بــرای ایــن اردو در دوبــی می دانســتم برگــزار 
خواهــد شــد. زمانــی کــه در اردوی امــارات بودیــم، گفتنــد کــه 
تیــم ملــی بــه امــارات می آیــد. یعنــی از 3 مــاه قبــل مــکان 
ــد؛ چــون  ــچ کــس هــم نگفتن ــه هی ــود و ب اردو رزرو شــده ب

می دانســتند اعتــراض می شــود.
    پاسخ کی روش

نکتــه ای کــه در ایــن میــان بســیار نمــود دارد، ایــن اســت کــه 
ــم  ــوردن خش ــه فروخ ــادت ب ــی ع ــه پرتغال ــرمربی باتجرب س
خــود نــدارد، او از پــا نمی نشــیند تــا بتوانــد پاســخگوی مــرد 
کــروات باشــد؛ در حقیقــت اصــوال بــه یــاد نداریــم کــی روش 

در رابطــه بــا هیــچ مســئله ای کوتــاه بیایــد و در نهایــت حــرف 
ــن  ــی، زمی ــم مل ــای تی ــاورد؛ پیراهن ه ــان نی ــر زب ــود را ب خ
تمریــن، اردوهــای مختلــف، قضیــه ایفمــارک و ... تمــام 
مســائلی هســتند کــه کــی روش در دوران حضــور خــود پیــش 

کشــید و تــا رســیدن بــه هــدف نهایــی نیــز کوتــاه نیامــد.
    این داستان ادامه دارد...؟

ــود را  ــکن خ ــخ دندان ش ــی پاس ــرمربی پرتغال ــه س در اینک
بــه زودی اعــالم می کنــد، شــکی نیســت؛ امــا بایــد دیــد ایــن 
ــال  ــه دنب ــوال ب ــو اص ــت؟ برانک ــد داش ــه خواه ــتان ادام داس

جنگ هــای اینچنینــی نیســت و بیشــتر ترجیــح می دهــد در 
ــا توجــه  ــان ب ــن زم ــا در ای ــردازد؛ ام ــه کار خــود بپ ســکوت ب
ــگ  ــی ها در لی ــم پرسپولیس ــار و متراک ــای پرفش ــه بازی ه ب
و آســیا و در طــرف مقابــل دیدارهــای حســاس تیــم ملــی در 
دور برگشــت رقابت هــای مقدماتــی جــام جهانــی، بایــد دیــد 
ــا کجــا ادامــه خواهــد یافــت؛ داســتانی کــه  ــن داســتان ت ای
شــاید تنهــا راه پایانــش، ادامــه نــدادن برانکــو اســت؛ چــرا کــه 
ــن بارهــا نشــان داده اســت  ــوس کــی روش پیــش از ای کارل

ــد. ــاه نمی آی ــز کوت هرگ

سرمربی پرسپولیس به دنبال چیست؟

خنجر برانکو در پهلوی تیم ملی

ســرمربی تیــم ملــی کشــتی فرنگــی بــا بیــان اینکــه خــود 
و شــاگردانش بــا تمــام وجــود در حــال کار هســتند، گفــت: 
ــا بعضــی  ــی ب ــدادی از اعضــای شــورای فن ــر اســت تع بهت

ــد.  ــیه نکنن ــی را وارد حاش ــتی فرنگ ــا، کش حرف ه
ــوم شــورای کشــتی فرنگــی  ــاره اولتیمات ــی اشــکانی درب عل

بــرای گرفتــن نتیجــه مطلــوب در جــام جهانی 
ــرای  ــی دوســتان ب ــرد: همگ ــار ک ــران اظه ته
 مــن شایســته احترام هســتند و پیشکســوت 
ــژه  ــه و به وی ــا هم ــد؛ ام ــن بوده ان ــی م و مرب
ــود را  ــد خ ــعی می کنن ــه س ــری ک آن دو نف
ــد  ــی کنن ــورا معرف ــخنگوی ش ــوان س ــه عن  ب
ــا باشــند.  ــن حرف ه ــر از ای ــد بســیار صبورت بای

مــردم ایــن مســائل را می بیننــد و وقتــی مشــاهده می کننــد 
چگونــه صحبت هــای برخــی از اعضــای ایــن شــورا در عــرض 
ــوند.  ــرد می ش ــد، دلس ــر می کن ــه تغیی ــد روز ۱8۰ درج چن
ــق می شــود.  ــز تزری ــم نی ــه تی ــدی ب ــن دلســردی و ناامی ای
ــه اعتقــاد مــن ایــن صحبت هــا بــه هیــچ وجــه شایســته  ب

و بــه جــا نبــود و می شــد خیلــی بهتــر از این هــا حــرف زد. 
ســرمربی تیــم ملــی کشــتی فرنگــی بــا اشــاره بــه بعضــی 
ــات  ــه تمرین ــی نســبت ب ــه اعضــای شــورای فن ــادات ب انتق
ــه  ــت ک ــطحی اس ــن در س ــات م ــدم تمرین ــت: معتق او گف
ــک  ــان و المپی ــی جه ــه قهرمان ــد ب ــتی گیران می توانن کش
هــم برســند. در حالــی یکــی از اعضــای شــورا 
را  نمی توانــم صحبت هایــم  می گویــد مــن 
بــه خوبــی بــه کشــتی گیران انتقــال دهــم کــه 
ســه ســال در تیــم ملــی نوجوانــان کار کــردم.
 ایــن ســطح تیــم ملــی یــک رده بســیار 
حســاس اســت و بایــد به دقــت با ورزشــکاران 
ارتبــاط برقــرار کــرد و بــه بهتریــن شــکل 
ــاالن  ــال در بزرگس ــال داد. ح ــی را انتق ــائل فن ــن مس ممک
اصــال بحــث انتقــال مســائل فنــی در اولویــت نیســت؛ بلکــه 
ــم  ــرات تی ــه نف ــزه دادن ب ــه و انگی ــت روحی ــت نخس اولوی
ــه  ــم مــن ضرب ــه تی ــه روحی ــات ب ــن ادبی ــا ای ــا ب  اســت؛ ام

می زنند. ایسنا

کشتی فرنگی را وارد حاشیه نکنید
پــس از حــرف و حدیث هــای فــراوان، موضــوع 
ــان  ــی پای ــروش رفیع ــی س ــه عموم ــت وظیف خدم
ــال  ــا ارس ــز ب ــازی تبری ــگاه تراکتورس ــت و باش یاف
نامــه ای خواســتار صــدور کارت پایــان خدمــت ایــن 

ــد.  ــن ش بازیک
ــی  ــف و حواش ــات مختل ــس از اتفاق پ
ــه  ــا ادام ــام ی ــاره اتم ــه درب ــی ک فراوان
خدمــت ســروش رفیعــی پیــش آمــده 
تبریــز  تراکتورســازی  باشــگاه  بــود، 
ــی  ــه عموم ــه موضــوع خدمــت وظیف ب
پایــان  خــود  ملی پــوش  هافبــک 
داد و صبــح روز دوشــنبه بــا ارســال 

نامــه ای بــه معاونــت نیــروی انســانی ســپاه عاشــورا 
خواســتار صــدور کارت پایــان خدمــت هافبــک 

ملی پــوش خــود شــد.
 در ایــن نامــه آمــده اســت خدمــت ســربازی 
ســروش رفیعــی از تاریــخ 95/۱۰/۱9 پایــان خواهــد 

یافــت و بــا توجــه بــه رضایــت کامــل باشــگاه 
تراکتورســازی تبریــز از ســروش رفیعــی بــرای صدور 
کارت پایــان خدمــت ایــن بازیکــن اقــدام شــود. این 
ــدای  ــی از ابت ــه رفیع ــد ک ــی می افت ــاق در حال اتف
ــه  ــوط ب ــار مرب ــام اخب ــگ شــانزدهم در صــدر تم لی
ــود و  ــران ب ــال ای ــاالت فوتب ــل و انتق نق
ــاره  ــی درب ــه صحبت های ــم ک ــرا ه اخی
ــش  ــدت ش ــه م ــت وی ب ــه خدم اضاف

ــود.  ــر مطــرح شــده ب دیگ
در نهایــت، مصطفــی آجورلــو، مدیــر 
ــت را  ــروز حج ــا، ام ــل تراکتوری ه عام
ــا در ادامــه  ــه تمــام کــرد ت در ایــن زمین
دوران جدیــدی بــرای ســروش رفیعــی آغــاز شــود؛ 
ــد ســه راهــی ادامــه حضــور در  ــی کــه می توان دوران
ــری  ــگ برت ــر لی ــم دیگ تراکتورســازی، حضــور در تی
ــته  ــال داش ــه دنب ــرای وی ب ــدن را ب ــر ش ــا لژیون ی

باشــد.

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له/محکوم لهم: محمد علی قاسمی فرزند حسین به نشانی اصفهان خ ابن سینا ک ذاکر مجتمع 

ال محمد جنب بهشت 3 پ 273 مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: ۱- علی رفیعی فرزند عبدالرحیم به 

نشانی دولت آباد بلوار طالقانی پ ۱۱6 2- اختر الماسی زاده فرزند محمد به نشانی مجهول المکان مشخصات 

نماینده قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه : حسینعلی رنجکش فرزند مصطفی به نشانی اصفهان میدان 

شهدا مجتمع پرتو طبقه چهارم واحد 52 ) دفتر آقای داریوش استکی( وکیل محمد علی قاسمی

دادنامه مربوطه  و شماره  و شماره 95۱۰۰9375۱3۰۱۰7۰  اجرای حکم مربوطه  در خواست  بموجب   : به  محکوم 

95۰997375۱3۰۰87۰ محکوم علیه محکوم است به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی شش 

دانگ پالک ثبتی 3۱7 در گذر ۱4 متری صحرای عطاخانی به انضمام پرداخت خسارات دادرسی و هزینه دادرسی 

به میزان 3۰۰۰۰۰ ریال و حق الوکاله وکیل به میزان 8۰۰۰۰۰ در حق محکوم علیه و پرداخت 555۰۰۰ ریال حق االجرا 

در حق صندوق دولت .رای غیابی است .

محکوم علیه محکوم مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34قانون 

اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 

به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 

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

نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و 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 و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 

تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 

ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( 

4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را 

در پی دارد.) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی( 

5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که با قیمانده اموال برای پرداخت دیون 

کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 

.) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 

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

بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(.

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/937/م الف به تاریخ 95/۱۰/۱2

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
به خواسته  مشارکت  زارورزی    عبدهللا   : به طرفیت خوانده  دادخواستی  زهی    قادر سر گل  آقای   : خواهان 

به  رسیدگی  جهت  نموده که  اباد  دولت  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  عمدی   جرح  و  ضرب  ایراد  در 

شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر برخوار )۱۰۱ جزایی سابق ( واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پرونده 

 ۰8:3۰ ساعت  و   ۱395/۱2/۰۱ آن  رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که   ۱۰۱ ج/   95۰78۱  -94۰99837522۰۰327

تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 

از روزنامه های  نوبت در یکی  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک  انقالب در  دادرسی دادگاه های عمومی و 

اعالم  دادگاه مراجعه و ضمن  به  آن  ازمفاد  اطالع  و  آگهی  نشر  از  تا خوانده  پس  آگهی می شود  کثیراالنتشار 

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

گردد. 

دفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/94۰/م الف به تاریخ 95/۱۰/۱3

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: جعفر سعیدی محکوم علیه : اکرم خیری حبیب آبادی به نشانی مجهول المکان

محکوم به : به موجب دادنامه  شماره 36۰ به تاریخ 95/۰5/25 شعبه  4 شورای حل اختالف خورزوق  محکوم 

علیه محکوم است به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند سواری سمند به شماره 53- 883 د 26 مدل 

۱384 به نام خواهان و نیز پرداخت مبلغ ۱2۰۰۰۰ ریال هزینه دادری ر حق خواهان رای صادره غیابی می باشد هزینه 

اجرا ء برعهده محکوم علیه می باشد.

ماده ۱9 اجرای آراء : آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و بدستور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایی 

به موقع اجرا گذاشته می شود چنانچه با ابالغ اخطار دایره اجرائی محکوم علیه ظرف ده روز حکم را اجراء ننماید 

پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل میگیرد و در امور کیفری 

در صورتیکه محکوم علیه مایل به پرداخت جزای نقدی بود آنرا به حسابی که شورا تعیین خواهد کرد به حساب 

دولت واریز و قبض سپرده آن را ضمیمه می نماید و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرائی در امر کیفری 

به دادگاه یا دادگستری محل تحویل می گردد.  

قاضی شورا مجتمع شماره یک شورای شهرستان برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/942/م الف به تاریخ 95/۱۰/۱2

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

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 
قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول 
به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
۱- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۰6664 مورخ  ۱395/۰5/28محمد جعفری فخرآباد فرزند قاسم بشماره شناسنامه 

۱2 صادره از نائین بشماره ملی ۱249724686 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک ۱ فرعی از اصلی 96۰4 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۱63 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

2- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱۰955 مورخ ۱395/۰9/۰۱ محمد فرزین فرزند حسن بشماره شناسنامه ۱۱66 

صادره از اصفهان بشماره ملی ۱289436۰45 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

68 فرعی از اصلی ۱۰354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  2۱3/۱۰مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

3- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱۰273 مورخ  ۱395/۰8/۱5 قاسم جعفری  فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۰۱7 

صادره از اصفهان بشماره ملی ۱286295823 در ششدانگ یکباب باغ محصور احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 9334-9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 2۰35/92 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

4- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱۰۱45 مورخ  ۱395/۰8/۱۱عفت آیتی سجزئی فرزند فتح اله بشماره شناسنامه 

7۰ صادره از كوهپایه بشماره ملی 5659399975 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک ۱۰393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  99/5۰مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

5- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱۰83۱ مورخ  ۱395/۰8/25مهدی مظاهری كچی فرزند ولی اله بشماره شناسنامه 

499 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱288۰58683 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک ۱۰393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱۰4/53مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

6- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱۰634 مورخ  ۱395/۰8/22 شوكت یوسفی قوام آبادی  فرزند عباس بشماره 

شناسنامه 5 صادره از شهرضا بشماره ملی ۱۱995۱54۱8 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک ۱58 فرعی از اصلی 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۱79/59 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

شناسنامه  بشماره  حمداله  فرزند  صاعدی  مهدی  مورخ  ۱395/۰9/۰۱   ۱3956۰3۰2۰27۰۱۰965 شماره  رای   -7

5626 صادره از شمیران بشماره ملی ۰45۰46564۰ در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 3747 فرعی از اصلی ۱5۱9۰ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۱98/۱7 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

8- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱۰829 مورخ  ۱395/۰8/25فاطمه كریمی دخرآبادی فرزند علی بشماره شناسنامه 

99۰ صادره از تهران بشماره ملی ۰۰6۰9۰۱۰8۱ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک ۱۰393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱۰4/53مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

9- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱۰۱92 مورخ ۱395/۰9/2۱ راضیه محمدی  فرزند حیدر بشماره شناسنامه ۰ صادره 

از اصفهان بشماره ملی ۱27۰4۱9943 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6 

فرعی از اصلی ۱5۱9۰ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱4۱/66مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۱۰- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱۱393 مورخ ۱395/۰9/۱4 رحمت اله دلیر فرزند محمد بشماره شناسنامه 4۰57 

صادره از سراب بشماره ملی ۱65۰69۱335 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱88/26مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  یعقوب  فرزند  اسفه  علی کاظمی  حیدر   ۱395/۰9/۱3 مورخ   ۱3956۰3۰2۰27۰۱۱357 شماره  رای   -۱۱

روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب خانه  در ششدانگ  ملی ۱۱995۰۰526  بشماره  از شهرضا  شناسنامه 34 صادره 

از قطعه زمین پالک 9932 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  2۰۱/84مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی حسین کنگازیان فرزند عباس .

۱2- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱۱479 مورخ  ۱395/۰9/۱5احمد زائری اصفهانی فرزند کاظم بشماره شناسنامه 

525۱2 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱28۰953۰55 در ششدانگ یکباب کارگاه نجاری  احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک 2 فرعی از اصلی ۱2384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱55/92مترمربع. خریداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد عابدی پایین دروازه .

۱3- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱۱733 مورخ ۱395/۰9/2۰ داراب سبحانی فرزند ذوالفقار بشماره شناسنامه 

554 صادره از سمیرم بشماره ملی ۱2۰9367637 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 7 فرعی از اصلی ۱52۰۱ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۱۱9/3۰ مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

۱4- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱۱972 مورخ ۱395/۰9/23 رامین صیافی فرزند غالمعباس بشماره شناسنامه 

۱463 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱284732۱69 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 3۰5 فرعی از اصلی ۱5۱9۰ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 2۰۰ مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۱5- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱۱472 مورخ ۱395/۰9/۱5 سعید جوانمردی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 

78  صادره از اصفهان بشماره ملی ۱29۱528679 در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک ۱ فرعی از اصلی 6443 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  8۰/۱۰مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

۱6- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱۱42۰ مورخ  ۱395/۰9/۱4محمود محمدی پاوائی فرزند رحیم بشماره شناسنامه 

332 صادره از فالورجان بشماره ملی ۱۱۱۰5۰8336 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک ۱۰393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  75/۰4مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۱7- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱۱6۱4 مورخ  ۱395/۰9/۱7محمدعلی مهتری فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 

954۱ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱283797283 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 5946 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  2۰3/75مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۱8- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱۱965 مورخ ۱395/۰9/23 علی اكبر مهتری فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 

۱58 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱29۱5۰625۱ در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 5946 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 2۰3/22 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۱9- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱۱56۱ مورخ ۱395/۰9/۱6 شهربانو پناهی درچه فرزند محمود بشماره شناسنامه 

5848 صادره از خمینی شهر بشماره ملی ۱۱4۰62۱۰76 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک ۱35 فرعی از اصلی ۱۰353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱۰۰/42مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  اكبر  غالم  فرزند  دهقی  صفری  اقدس  مورخ  ۱395/۰9/23   ۱3956۰3۰2۰27۰۱۱97۱ شماره  رای   -2۰

شناسنامه ۱46۰ صادره از فریدن بشماره ملی ۱۱59۱۱6۰9۱ در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی ۱ واقع در بخش ۱8 ثبت اصفهان به مساحت ۱56/3۱ مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

بشماره  تقی  فرزند محمد  توسلی كجانی  مورخ  ۱395/۰9/23مجید  رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱۱973   -2۱

شناسنامه 72427 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱28۱82236۱ در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک ۱25۰8 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱72/6۰مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

بشماره  اسماعیل  فرزند  آغاسیان  بیگم  مورخ  ۱395/۰9/۱7فاطمه   ۱3956۰3۰2۰27۰۱۱63۱ شماره  رای   -22

شناسنامه ۱۱86 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱287572952 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش ۱8 ثبت اصفهان به مساحت  ۱۰5/36مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

23- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱۱836 مورخ  ۱395/۰9/2۱ اسماعیل پذیرش اورگانی  فرزند نعمت اله بشماره 

شناسنامه 2 صادره از بروجن بشماره ملی 62998469۰9 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک ۱2469 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۱۱۰/54 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

24- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱۱96۱ مورخ  ۱395/۰9/23 حسین امینی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 

۱87 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱29۱43۰4۱5 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 9452 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱35/4۰مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

25- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱23۰8 مورخ ۱395/۱۰/۰۱ محبوبه معنوی  فرزند رضا بشماره شناسنامه 7۰766 

صادره از اصفهان بشماره ملی ۱28۱8۰9۱۱۱ در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

237 فرعی از اصلی ۱52۰۱ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت ۱54/33 مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی یداله شاهزیدی .

بشماره  محمد  فرزند  شجاعی کردآبادی  مرتضی   ۱395/۱۰/۰5 مورخ   ۱3956۰3۰2۰27۰۱25۱6 شماره  رای   -26

شناسنامه 84 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱2839337۱3 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 

قطعه زمین پالک ۱۰۱۰3 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 2۰۱/65 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

اكبر  فرزند سیدعلی  خوراسگانی  میری  ۱395/۰9/3۰ حسین  مورخ   ۱3956۰3۰2۰27۰۱227۰ رای شماره   -27

بشماره شناسنامه 3۰5 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱29۱383557 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک ۱۱548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱47/7۱مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

28- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱2449 مورخ ۱395/۱۰/۰4 محمد فروغی ابری فرزند احمد بشماره شناسنامه 

374 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱29۱45۱927 در  ۰/۱86حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب باغ ویال احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9335 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 ۱877/8۱مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

29- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱226۰ مورخ  ۱395/۰9/3۰مهدی یزدخواستی فرزند حسین بشماره شناسنامه 

از قطعه  بر روی قسمتی  از اصفهان بشماره ملی ۱287482۰66 در ششدانگ یکباب خانه احداثی  32۱ صادره 

زمین پالک 82 فرعی از اصلی ۱5۱9۱ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱۱۰/28مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

3۰- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱222۰ مورخ  ۱395/۰9/29حسین كریمی فرزند قدمعلی بشماره شناسنامه 9 

صادره از اصفهان بشماره ملی ۱29۰324638 در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 38۰8 فرعی از اصلی ۱5۱9۰ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱74/6۰مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

شناسنامه  بشماره  عبداله  فرزند  حسینی  مورخ  ۱395/۱۰/۰7هادی   ۱3956۰3۰2۰27۰۱2694 شماره  رای   -3۱

۱4794 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱292676۱9۱ در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک ۱ فرعی از اصلی ۱52۰۱ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱76/85مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

فرزند سیدرضا  مورخ  ۱395/۱۰/۰6سید مرتضی طاوسی طباطبایی  رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱2573   -32

بشماره شناسنامه 3279 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649349924 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک ۱ واقع در بخش ۱8 ثبت اصفهان به مساحت 2۰۰ مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

33- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱22۱۰ مورخ ۱395/۰9/29  علیرضا میرزائی  فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 

898 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱28784۱228 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱۰۱/62مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

34- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱257۱ مورخ  ۱395/۱۰/۰6 رسول حاتمی فرزند علی اكبر بشماره شناسنامه 

5۰۱69 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱282423۱۰۱ در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 5 فرعی از اصلی ۱52۰۱ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱۱3/۱۱مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.

35- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱2533 مورخ  ۱395/۱۰/۰5رضاعلی شجاعی جشوقانی فرزند علی اكبر بشماره 

شناسنامه ۱8 صادره از کوهپایه بشماره ملی 56594558۱6 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک ۱ واقع در بخش ۱8 ثبت اصفهان به مساحت  55/84مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

36- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱2435 مورخ  ۱395/۱۰/۰4براتعلی ثابت راسخ  فرزند محمد بشماره شناسنامه 

۱۱2۰ صادره از فریدن بشماره ملی ۱۱59۱۱2673 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک ۱ واقع در بخش ۱8 ثبت اصفهان به مساحت ۱53/37 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

37- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱2266 مورخ  ۱395/۰9/3۰علیرضا جوانمرد خوراسگانی فرزند عباس بشماره 

شناسنامه ۱2349 صادره از اصفهان بشماره ملی ۱283825392 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

به مساحت 247/85 مترمربع.  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع  اصلی 64۰5  از  فرعی  پالک 2  زمین  قطعه  از 

خریداری طی سند رسمی.

38- رای شماره ۱3956۰3۰2۰27۰۱2564 مورخ  ۱395/۱۰/۰6 سیمین الیاسی فرزند خسرو بشماره شناسنامه 

۱629 صادره از اردل بشماره ملی 4689۱۱563۱ در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 358 فرعی از اصلی ۱5۱94 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  ۱83/9۰مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱4/۱۰/۱395

تاریخ انتشار نوبت دوم: 29/۱۰/۱395

رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان   حسین هادیزاده

3۰956/م الف

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره   95۰998۰35۱3۰۰672 پرونده:  شماره   95۱۰۱۰۰35۱3۰9788 ابالغیه:  شماره 

ورپشتی  شاهی  حسن  علی  شاکی  خواهان/   ۱395/۱۰/۰7 تنظیم:  تاریخ    95۰762 شعبه: 

و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  اکبری  مهدی  متهم   خوانده/  طرفیت  به  دادخواستی 

شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت  و  وجه چک  مطالبه 

در  واقع  اصفهان  حقوقی شهرستان  عمومی  دادگاه   ۱3 به شعبه  رسیدگی  نموده که جهت  اصفهان 

طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان 

آن  رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که   95۰998۰35۱3۰۰672 به کالسه   و  ارجاع   2۰6 شماره  اتاق   2

و  متهم   خوانده/  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  ۰9:3۰تعیین  ساعت  و   ۱395/۱۱/۱6

درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 

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

نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم    / خوانده 

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

گردد.

شماره: 3۰788/م الف 

متصدی امور دفتری دادگاه شعبه ۱3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

کارت پایان خدمت رفیعی صادر می شود
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A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس گردشگری

ایــران  بناهــای  شناخته شــده ترین  از  یکــی  بــم،   ارگ 
ــه ارگــی  ــد ک ــر کســی بدان ــا شــاید کمت ــان اســت؛ ام و جه
بــا همــان قدمــت در ابعــادی کوچک تــر در رایــن قــرار دارد. 
ارگــی کــه بــر خــاف ارگ تاریخــی بــم از گزنــد زلزله هــای گاه 

و بیــگاه اســتان کرمــان در امــان مانــده اســت.
    ارگ راین

ارگ رایــن، یک چهــارم ارگ بــم وســعت دارد و یــک فضــای 
چهــار هکتــاری بــا زیربنــای ۲۲ هــزار متــری را در بــر 
ــای  ــن بن ــه ای در افغانســتان را دومی ــرد. برخــی قلع می گی
ــای ارگ رایــن  ــد؛ در صورتــی کــه بن خشــتی جهــان می دانن
وســعت بیشــتری نســبت بــه آن دارد. پــس هنــوز افتخــار 
ــار  ــان در اختی ــتی جه ــای خش ــن بناه ــتن بزرگ تری داش
ایرانی هاســت. ارگ رایــن در شــهر رایــن و بــر بلنــدای تپــه ای 
بــا ارتفــاع ۲۵۰۰ متــری از ســطح دریــا بــه صــورت مربعــی 
شــکل قــرار گرفتــه اســت. دور تــا دور ایــن قلعــه ساســانی 
را خنــدق فراگرفتــه بــود و ۱۶ بــرج داشــته کــه ۱۲ بــرج آن 
ــرج مــادر  ــرج آن هــم ب ــن ب ــوده اســت. مهم تری ــی ب بیرون
 اســت کــه اطاعاتــش را از برج هــای اطــراف می گرفتــه 

و بــه ســربازخانه و بعــد بــه قلعــه حکومتــی انتقــال مــی داده 
ست.  ا

بیشــتر ســاختمان های مجموعــه دو تــا ســه طبقــه بوده انــد 
ــا  ــه و ت ــه کار رفت ــاخت آن ب ــرای س ــز ب ــام نی ــت خ و خش
ــه وضــع  ــود ک ــرادی ب ۱۵۰ ســال پیــش محــل ســکونت اف
مالــی مناســبی نداشــتند. ایــن قلعــه در زمــان اســام 
ــی  ــوده و کســی در آن زندگ ــن ب ــردم رای ــی م ــه حفاظت قلع

نمی کــرده اســت.
    دژ تسخیرناپذیر

فقــط وقتــی کــه احتمــال خطــر بــرای مــردم وجــود داشــت 
ــه  ــن قلع ــد. ای ــی هجــوم می بردن ــه حکومت ــه داخــل قلع ب
شــامل قســمت های مختلفــی از جملــه بــازار، گــذرگاه 
ــی، عامه نشــین  ــداز قلعــه حکومت ــه، باران ــی، مکتب خان اصل

ــل و... اســت.  ــی، اصطب اعیان
مــردم رایــن در زمان هــای گذشــته معمــوال فلــزکاری انجــام 
می دادنــد و نمونــه آن نیــز بــه همــان ســبک و ســیاق 
ــده  ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــن ب ــون در ارگ رای ــی اکن قدیم
اســت؛ امــا غیــر از فلــزکاری و ســاخت چاقــو و شمشــیر و... 
کــه تاریخــی 3 هــزار ســاله در میــان مــردم رایــن دارد آن هــا 

می توانســتند ســاح های خودشــان را نیــز تهیــه کننــد. 
ــارت آن هــا در ســاخت ســاح  ــل مه ــن دلی ــه همی شــاید ب

بــوده کــه ایــن قلعــه هیــچ گاه تصــرف نشــده اســت.
    میراث ناشناخته

اگرچــه وضعیــت ارگ رایــن از ارگ بــم بهتــر اســت، امــا ایــن 
بنــا نیــز بایــد مرمــت شــود تــا در فهرســت میــراث جهانــی 
ــه  ــاز ب ــا نی ــن بن ــد ای ــش از ۵۵ درص ــد. بی ــت برس ــه ثب ب
ــروف  ــه برج هــای مع ــی ک مرمــت اساســی دارد؛ بخش های
ایــن بنــا را شــامل می شــود. بــه گفتــه کارشناســان مرمــت 

قلعــه اصلــی چیــزی حــدود 3۰ میلیــارد تومــان بودجــه نیــاز 
دارد؛ بودجــه ای کــه متاســفانه تاکنــون تأمیــن نشــده اســت. 
ارگ رایــن در طــول ســال میزبــان گردشــگران خارجــی 
ــوع  ــن در ن ــان و ای ــش از ایرانی ــی بی ــت؛ حت ــیاری اس بس
ــا  ــراث گرانبه ــن می ــرا خارجی هــا ای ــب اســت؛ زی خــود جال
ــن ارگ  ــم ای ــند. امیدواری ــا می شناس ــود م ــتر از خ را بیش
زیبــا پیــش از اینکــه دســت خشــن طبیعــت و انســان آن را 
از بیــن ببــرد، مرمــت شــود و نمــاد دیگــری باشــد از شــکوه 

و تاریــخ غنــی ایــران و کرمــان.

نگاهی به دومین بنای خشتی جهان

ارگ راین، دژ تسخیرناپذیر

انتشار بروشور «حرف های گمشده» 

در چهارمحال و بختیاری
کارشــناس ســاماندهی تشــکل های 
ــامی  ــات اس ــی اداره  کل تبلیغ دین
چهارمحــال و بختیــاری از تدویــن 
و انتشــار بروشــور »حرف هــای 
ــخنان  ــوع س ــا موض ــده« ب گمش
مقــام معظــم رهبــری دربــاره 
ــر  ــرت در ســطح اســتان خب بصی
داد. ســجاد خســروی گفــت: ایــن اداره کل بــر اســاس رســالت 
خــود در عرصــه فرهنــگ تــاش می کنــد کــه کارهــای نــو، قــوی 
و پرفایــده بــه مخاطبــان خــود ارائــه دهــد. خســروی افــزود: بــر 
اســاس همیــن هــدف، بروشــور »حرف هــای گمشــده« تدویــن 
 تولیــد و در ۲ هــزار نســخه تهیــه و در اختیــار هیئت هــای مذهبــی

کانــون مداحــان، مؤسســات قرآنــی و دیگــر مخاطبــان اداره کل 
تبلیغــات اســامی گذاشــته شــد. وی ادامــه داد: ایــن مجموعــه  
ــری  ــات مقــام معظــم رهب ــی بیان هــا و مطالب ــه بازخوان ــا ب زیب
دربــاره بصیــرت پرداختــه اســت. ســجاد خســروی افــزود: بــر 
ایــن اســاس، بصیــرت »گوهــری« اســت کــه در همــه زمان هــا 
ــی دو  ــا ارزش آن هنگام ــت؛ ام ــه الزم اس ــاد جامع ــرای آح و ب
چنــدان می شــود کــه بــر اثــر غبارآلودگــی، شــناخت جبهــه حــق 
و باطــل دشــوار می شــود و بســیاری از انســان ها کــه شــاید بــرای 
ــود  ــی، خ ــه علم ــات و مرتب ــام، تحصی ــگاه و مق ــت جای  موقعی
ــه  ــگام امتحــان، کارنام ــه هن ــا ب ــد، ام ــرت می دانن را دارای بصی
ــدم  ــه ع ــه ب ــه ن ــر از آن اینک ــد و بدت ــت نمی کنن ــی دریاف خوب
قبولــی خویــش معتــرف هســتند و نــه ایــن آزمــون را کــه قــرآن 

کریم از آن به فتنه یاد می کند، درک می کنند.

 تجلیل از برگزیدگان قرآنی 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان
آییــن تقدیــر از مقــام آوران کشــوری و دانشــگاهی دانشــگاه علوم 
پزشــکی کاشــان در بیســت ویکمین جشــنواره قــرآن و عتــرت بــا 
حضــور محمدمهــدی بحرالعلــوم، رئیــس مرکــز قــرآن و عتــرت 
ــه  ــی در خان ــاالن قرآن ــاکرنژاد و فع ــد ش ــت، حمی وزارت بهداش
 تاریخــی نگیــن کاشــان برگــزار شــد. بحرالعلــوم در ایــن آییــن
ضمــن تقدیــر از دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان جهــت کســب 
ــات  ــی از آف ــی، یک ــال متوال ــد س ــی چن ــی ط ــای قرآن رتبه ه
ــت  ــده دانس ــن کسب ش ــه عناوی ــردن ب ــا ک ــابقات را اکتف  مس
و تأکیــد کــرد: دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان بــا برنامه ریــزی 
می توانــد همچنــان در عرصــه قرآنــی پیشــتاز باشــد. وی بــا تأکید 
ــی  ــطح کم ــش س ــرت، افزای ــرآن و عت ــز ق ــه در مرک ــر اینک  ب
و کیفــی برنامه هــای قرآنــی بســیار مهــم اســت، از ابــاغ 
بــه  تبلیغــی  و  پ ژوهشــی  آموزشــی،  طرح هــای  مجموعــه 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی خبــر داد و اجــرای آن را مســتلزم 

همــکاری و همدلــی فعــاالن قرآنــی دانشــگاه ها دانســت.

معارف

یک رأی تا بازگشت الواح هخامنشی
فرآینــد بازگرداندن الواح هخامنشــی 
بــه روزهــای پایانــی خــود نزدیک 

می شود. 
کل  مدیــر  کارگــر،  محمدرضــا 
امــور موزه هــا و امــوال منقــول 
تاریخــی گفــت: فرآینــدی کــه برای 
الــواح هخامنشــی  بازگردانــدن 
طــی شــده، غیرقابــل بازگشــت اســت و فقــط یــک رأی دیگــر 
تــا بازگشــت ایــن اشــیا بــه کشــور باقی مانــده اســت. وی 
آینــده  الــواح هخامنشــی در  باقی مانــده  اینکــه  بیــان  بــا 
ــرد:  ــه ک ــود، اضاف ــل داده می ش ــورمان تحوی ــه کش ــک ب نزدی
ــران  ــی ای ــیای تاریخ ــدن اش ــرای بازگردان ــاش ب ــری و ت پیگی
ــالت های  ــزو رس ــده، ج ــاق ش ــر قاچ ــورهای دیگ ــه کش ــه ب ک
ــه اینجاســت  ــا نکت ــراث فرهنگــی اســت. ام ــم ســازمان می مه
ــدن  ــد بازگردان ــم فرآین ــا می توانی ــیا م ــن اش ــف ای ــا کش ــه ب  ک
ــر کل امــور موزه هــا و امــوال منقــول  ــم. مدی را در پیــش بگیری
تاریخــی کشــور در ادامــه بــه وجــود آثــار و اشــیای تاریخــی ایران 
ــیاری  ــراد بس ــزود: اف ــرد و اف ــاره ک ــی اش ــای خارج در موزه ه
ــای  ــران در موزه ه ــی ای ــیای تاریخ ــود اش ــه از وج ــتند ک هس
خارجــی ابــراز تعجــب می کننــد و انتظــار بازگردانــدن ایــن 
اشــیا را دارنــد. متاســفانه بازگردانــدن ایــن آثــار بســیار زمان بــر 
اســت و فرآینــد دشــواری دارد. وی گفــت: در مقاطعــی از 
تاریــخ کشــورمان، به ویــژه در دوره قاجــار، مجوزهایــی بــه افــراد 
ــب  ــی داد در قال ــازه م ــا اج ــه آن ه ــه ب خارجــی داده می شــد ک
حفاری هــای تجــاری و در قبــال پرداخــت مبالغــی ناچیــز، 
تمامــی اشــیای کشــف شــده را بــا خــود از کشــور خــارج کننــد. 
بیشــتر آثــار تاریخــی ایــران کــه امــروز در موزه هــای خارجــی بــه 
ــه ایــن دوران اســت. ــوط ب نمایــش گذاشــته شــده اســت، مرب

توسعه گردشگری مذهبی یزد
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری 
اســتان یــزد گفــت: زنــده نگهداشــتن و معرفــی مراســم 
مذهبــی اســتان یــزد از جملــه اقدامــات شــاخص اداره کل 
میــراث فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری اســتان یــزد در 
زمینــه گردشــگری مذهبــی اســت. فاطمــه دانش یــزدی اظهــار 
ــه  ــاز ب ــزد نی ــتان ی ــی اس ــم مذهب ــای توریس ــت: جاذبه ه داش
ســاماندهی و معرفــی بیشــتر بــه گردشــگران خارجــی دارد؛ چــرا 
ــون را در خــود  ــا و مذاهــب گوناگ ــه فرهنگ ه ــا ک ــه ظرفیت ه ک

ــت.  ــر اس ــود کم نظی ــوع خ ــای  داده، در ن ج
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: آنچــه هنــگام ورود گردشــگران 
ــا مشــهود اســت، خوشــرویی  ــی م ــن مذهب ــه اماک  خارجــی ب
و میهمان نــوازی بیشــتر هئیــت امنــا و خــدام زحمتکــش 
اســت. عمــوم گردشــگران نیــز بــه ســهولت می تواننــد بــه 
ــوی  ــای معن ــا فض ــوند و ب ــی وارد ش ــن مذهب ــاجد و اماک  مس

و روحانی آن از نزدیک آشــنا شوند.

اخبار کوتاه

ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــی اداره کل می ــروه امان ــر گ مدی
ــت  ــاز مرم ــان از آغ ــتان اصفه ــگری اس ــتی و گردش دس
اصلــی  تــاالر  در  بــزرگ »جنــگ کرنــال«  دیوارنــگاره 

مجموعــه کاخ مــوزه چهلســتون خبــر داد. 
اولویت هــای  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  زیــرک  منصــور 

انجام شــده، در ادامــه عملیــات حفاظتــی 
 و مرمتــی دیوارنگاره هــای کاخ چهلســتون
مرمــت دیوارنــگاره جنــگ کرنــال آغــاز شــد. 
ــی  ــگاره یک ــن دیوارن ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
از شــش دیوارنــگاره بــزرگ تــاالر اصلــی کاخ 
ــته  ــال گذش ــت: س ــود، گف ــوب می ش محس
چالــدران«  »جنــگ  دیوارنــگاره  مرمــت 

ــت  ــات مرم ــه عملی ــده و در ادام ــال آین ــد و س ــام ش انج
کاخ چهلســتون، چهــار دیوارنــگاره بــزرگ باقــی مانــده ایــن 

ــود.  ــت می ش ــز مرم ــاالر نی ت
ــی  ــای محیط ــات، آالینده ه ــن عملی ــزود: در ای ــرک اف زی
ــه در  ــیمیایی ک ــای ش ــار و آالینده ه ــرد و غب ــون گ همچ

حــال حاضــر کل دیوارنــگاره را پوشــانده اســت و احتمــال 
ــه روش  ــود دارد، ب ــگ آن وج ــه رن ــه الی ــاندن ب آسیب رس
نیــاز  صــورت  در  ســپس  و  می شــود  زدوده  مرمتــی 
موزون ســازی رنگــی بــه روش مرمتــی انجــام و در نهایــت 

کل دیوارنــگاره تثبیــت و استحکام بخشــی می شــود. 
وی گفــت: ایــن عملیات توســط کارشناســان 
و اســتادکاران گــروه امانــی معاونــت میــراث 
یکصــد  بــر  بالــغ  هزینــه  بــا   فرهنگــی 
و پنجــاه میلیــون ریــال، در مــدت ســه 
ــوروزی  ــاز ســفرهای ن ــش از آغ ــا پی ــاه ت م
ــد شــد. احــداث  ــام خواه ســال ۱39۶ انج
ــر ۶7  ــغ ب ــا مســاحت بال کاخ چهلســتون ب
ــد.  ــاز ش ــم آغ ــاس یک ــاه عب ــع در دوره ش ــر مرب ــزار مت ه
ــه  ــاد ک ــا نه ــاغ بن ــان ب ــکی در می ــاس اول، کوش ــاه عب ش
ایــن کوشــک، هســته اولیــه کاخ را تشــکیل داد کــه تــاالر 
 میانــی کاخ چهلســتون و غرفه هــای چهــار گوشــه آن 

را دربرمی گرفت. میراث

ــاز  ــج از آغ ــازمان ح ــات س ــات عالی ــر کل عتب مدی
دوبــاره  اعــزام کاروان هــای زیارتــی ایــران بــه ســامرا 

ــر داد.  ــده خب ــه آین ــدای هفت از ابت
ــفرهای  ــه س ــادآوری اینک ــا ی ــی ب ــن نظافت محس
زیارتــی کاروان هــای ایرانــی بــه ســامرا پــس از 

آخریــن حملــه تروریســتی ایــن شــهر 
ــای  ــه ج ــته و زخمی ب ــا کش ــه ده ه ک
در  متوقــف شــد، گفــت:  گذاشــت، 
ایــن دوره کــه از هفتــه آینــده آغــاز 
می شــود، قــرار اســت روزانــه 3۰ کاروان 
ــه  ــکرین ب ــن عس ــارت حرمی ــرای زی ب
ــگام  ــران هن ــزام شــوند و زائ ســامرا اع

ــه  ــه برنام ــا را ک ــن کاروان ه ــد ای ــام می توانن ثبت ن
ــد.  ــاب کنن ــد، انتخ ــخصی دارن مش

ــد  ــام دور جدی ــه ثبت ن ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
ــنبه 9  ــه از پنجش ــراق ک ــات ع ــات عالی ــفر عتب س
ــن  ــزام ای ــخ اع ــزود: تاری ــده، اف ــاز ش ــاه آغ دی م

کاروان هــا بــه ۲۶ دی تــا ۲۴ اســفندماه مربــوط 
می شــود کــه در ایــن دوره، هزینــه  اعــزام از 9۰۰ 
ــن  ــان و ای ــزار توم ــون و 3۰۰ ه ــک میلی ــا ی ــزار ت ه
نــرخ بــرای ســفر هوایــی از یــک میلیــون و 3۰۰ هــزار 
تــا یــک میلیــون و ۸۰۰ هــزار تومــان متغیــر اســت.

 او در ادامــه دربــاره  تأثیــر افزایــش نــرخ 
دالر بــر هزینــه ســفر بــه عتبــات عالیات 
اظهــار کــرد: 7۰ درصــد از هزینــه ســفر 
بابــت خدمــات ارزی اســت  عتبــات 
ــه صــورت دالر پرداخــت می شــود؛  ــه ب ک
طبیعتــا تحــت تأثیــر افزایــش و کاهــش 
ــم  ــات ه ــفر عتب ــه  س ارزش دالر، هزین

ــد.  ــر می کن ــداری تغیی مق
نظافتــی یــادآور شــد: هزینــه کاروان هــای عتبــات بــه 
ــه  ــه ارائ ــی ک ــداد روزهــای ســفر و درجــه  خدمات تع
می شــود، بســتگی دارد. بســته های روزانــه  ایــن 

ســفر نیــز 3 تــا 7 روزه اســت. ایرنــا

سفر سامرا از هفته آینده آغاز می شودمرمت دیوارنگاره چهلستون اصفهان آغاز شد

حتما بخوانید!
مرمت دیوارنگاره چهلستون اصفهان ...

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 3۲۱/9۵ خواهان مجتبی خرسندی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه چک 

به مبلغ 3۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به طرفیت مهدی حسین شهری  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  

مورخ 9۵/۱۱/۱۶ ساعت ۱۸ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

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

خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک ۵7 کد پستی ۸۱۶۵7۵۶۴۴۱ 

شورای حل اختاف اصفهان – شعبه ۴9 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: ۲۸7۴۵/م الف مدیر دفتر شعبه ۴9 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۱۴/9۵   خواهان علیرضا مشهدی رنانی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به 

طرفیت امین جمشیدی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 9۵/۱۱/۱7 ساعت ۱۶/3۰ 

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

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

در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق- مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان 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: 3۰۸۵۴/م الف مدیر دفتر شعبه ۲7 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر: مطالبه چک  ترابی دادخواستی مبنی  در خصوص پرونده کاسه 9۵۰9۶۸   خواهان احمد رضا 

طرفیت فضل اله الموسوی هاردنگی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 9۵/۱۱/۱۶ 

ساعت ۸/3۰ تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

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

شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا- شورای حل اختاف اصفهان 

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: 3۰۱۵3/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  جعفری  خلیل  سید  زارعی-  راحله  خواهان     9۲۸/9۵ پرونده کاسه  در خصوص 

بر: مطالبه وجه به طرفیت عزت اله اسماعیلی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز یکشنبه  مورخ 

9۵/۱۱/۱7 ساعت ۱۵/3۰ عصر تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب 

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

رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان آتشگاه- مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف 

اصفهان 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: 3۰۸7۲/م الف مدیر دفتر شعبه 3۱ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای مصطفی روفیگر حقیقت فرزند حسن  با تسلیم ۲ برگ استشهاد محلی مدعی میباشد که سند 

مالکیت ششدانگ خانه بشماره پاک 9۴۵۲/۱ اصلی بشماره مسلسل ۰93۸۱۰ واقع در بخش ۵ ثبت 

اصفهان که در صفحه ۵۲۱ دفتر 3۲ محلی بنام نامبرده سابقه ثبت دارد که بعلت جابجایی مفقود شده و 

درخواست صدور سند المثنی نموده و بموجب نامه شماره 93۸۲۰ ب 7 مورخ ۱393/۰۵/۲۵ شعبه هفتم 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب در قبال مبلغ دویست میلیون ریال بازداشت میباشد طبق تبصره یک 

اصاحی ماده ۱۲۰ 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 سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 

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

نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 3۱39۱/ م الف رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان حسین هادی زاده 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر: مطالبه چک  مبنی  دادخواستی  علیرضا سورمه  پرونده کاسه ۱۶9۵/9۵   خواهان  در خصوص 

طرفیت رسول عطائی پیکانی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 9۵/۱۱/۱7 ساعت 

9 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 

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

اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا- شورای حل اختاف اصفهان 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: 3۰۱۸9/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 939/9۵ خواهان فرحناز عبدانی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت رضا 

رشیدی پور  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ............  مورخ 9۵/۱۱/۱۸ ساعت ۵ عصر تعیین 

جراید  در  مراتب   ، خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  گردیده 

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 ۵7 کد پستی ۸۱۶۵7۵۶۴۴۱ شورای حل اختاف 

اصفهان – شعبه ۲۰ 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: ۲93۰۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۰ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۱۵۲۵/9۵ خواهان حمید افراز دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت 

رامین رئیسی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ............  مورخ 9۵/۱۱/۱۸ ساعت ۸/3۰ تعیین 

جراید  در  مراتب   ، خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  گردیده 

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 ۵7 کد پستی ۸۱۶۵7۵۶۴۴۱ شورای حل اختاف 

اصفهان – شعبه 3۲ 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: 3۰9۵۵/م الف مدیر دفتر شعبه 3۲ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  عبدانی  فرحناز  خواهان   9۲3/9۵ پرونده کاسه  در خصوص 

محمد حسن پور اصفهانی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ............  مورخ 9۵/۱۱/۱۸ ساعت 

۴/3۰ عصر تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، 

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

ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک ۵7 کد پستی ۸۱۶۵7۵۶۴۴۱ شورای 

حل اختاف اصفهان – شعبه ۲۰ 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: ۲93۰۰/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۰ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۵۱۲۱۰   خواهان خانم آرزو طاهریان فر دادخواستی مبنی بر: مطالبه خسارت 

به طرفیت آقای غامرضا فرجی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز دوشنبه  مورخ 9۵/۱۱/۱۸ ساعت 

۸ صبح تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

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

واقع در اصفهان-ابتدای خیابان آتشگاه- مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان 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: 3۰۸۴3/م الف مدیر دفتر شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به طرفیت  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  زارع  ۸۸9/9۵   خواهان محمود  پرونده کاسه  در خصوص 

اردشیر مقدم  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 9۵/۱۱/۱۸ ساعت ۱۶/۱۵ تعیین 

گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 

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

اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا- شورای حل اختاف اصفهان 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: 3۰۸۸۶/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۶ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: ۱-علی محمد ۲-ملک پور       نام خانوادگی: نیکبخت نام پدر: ۱-محمد 

۲-علی محمد نشانی محل اقامت: مجهول المکان  مشخصات محکوم له: نام:شهرام    نام خانوادگی: 

خورشیدی نام پدر: علی اصغر نشانی محل اقامت: اصفهان- شهرک صنعتی جی خ یکم فرعی ۱۴ پاک 

۱7۱محکوم به:به موجب رای شماره ۶۵۵   تاریخ 9۵/7/3 حوزه قضایی شورای حل اختاف شهرستان 

 ۱9۵/۶۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  تضامنی  به:پرداخت  است  علیه محکوم  است.محکوم  یافته  اصفهان که قطعیت 

ریال به عنوان اصل خواسته و ۲/7۲۰/۰۰۰ ریال به عنوان هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 

و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخهای سر رسید چک به تاریخهای ۱- به تاریخ 9۰/۲/3۰ به مبلغ 

۱7/۶۰۰/۰۰۰ ریال ۲-به تاریخ 9۱/۲/3۱ به مبلغ ۱7/۶۰۰/۰۰۰ ریال 3-مورخه 9۱/3/3۱ به مبلغ ۱7/۶۰۰/۰۰۰ 

ریال ۴-مورخه 9۱/7/3۰ به مبلغ ۱7/۶۰۰/۰۰۰ ریال ۵-مورخه 9۱/9/3 به مبلغ ۱7/۶۰۰/۰۰۰ ریال ۶-مورخه 

9۱/۱۱/3۰ به مبلغ ۱7/۶۰۰/۰۰۰ ریال 7-مورخه 9۱/۱۲/3۰ به مبلغ ۱7/۶۰۰/۰۰۰ ریال ۸-مورخه 9۱/۱۲/3۰ 

به مبلغ ۱7/۶۰۰/۰۰۰ ریال 9-مورخه 9۲/۲/3۱ به مبلغ ۱7/۶۰۰/۰۰۰ ریال ۱۰-مورخه 93/3/3۱ به مبلغ 

۱7/۶۰۰/۰۰۰ ریال ۱۱-مورخ 93/۴/3۰ به مبلغ ۱7/۶۰۰/۰۰۰ ریال لغایت وصول و ایصال در حق خواهان 

محکوم و اعام میگردد نیم عشر حق االجرائیه در حق صندوق دولت ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین 

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

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

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

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

شماره: 3۰937/ م الف دفتر شعبه ۲۸ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه تمیجی دارای شناسنامه شماره ۴  به شرح دادخواست به کاسه ۵3۲۱/9۵  از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهنام کرمی بشناسنامه ۶۸3  در 

تاریخ 9۵/۸/۲۴   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به ۱ فرزند پسر –مادر- پدر ۱- محمدرضا کرمی - ش ش ۱۲73۴9۰3۵ – فرزند پسر ۲- حشمت اله 

کرمی - ش ش 7۰ – پدر متوفی 3- فاطمه تمیجی - ش ش ۴ – مادر  متوفی و ال غیر اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 

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

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 3۰73۲/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اسعد سعید دارای شناسنامه شماره ....  به شرح دادخواست به کاسه ۵۱۵۸/9۵  از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن سعید بشناسنامه ۱3  در 

تاریخ 9۵/7/۱۰   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۲ 

فرزند پسر –۱ فرزند دختر-۱ همسر ۱- غامرضا سعید - ش ش ۱99۴ – فرزند پسر ۲- اسعد سعید - 

ش ش ۴۸۲ – فرزند پسر 3- زهرا سعید - ش ش 37۶ – فرزند دختر ۴- اکرم صادقی نائینی - ش 

ش ۸۰۲ – همسر متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی 

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

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

شماره : 3۰73۱/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای وحید اکبری الیادرانی دارای شناسنامه شماره ۴۸۲۴۵  به شرح دادخواست به کاسه ۵۱7۰/9۵  

اکبری  این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین  از 

الیادرانی بشناسنامه ۴۱۵  در تاریخ 9۵/۶/۲۲   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به ۲ فرزند پسر –۱ فرزند دختر-۱ همسر ۱- سعید اکبری الیادرانی - ش ش 

۶3 – فرزند پسر ۲- وحید اکبری الیادرانی - ش ش ۴۸۲۴۵ – فرزند پسر 3- فتانه اکبری الیادرانی 

- ش ش 39۲ – فرزند دختر ۴- بتول صفایی انارکی - ش ش ۱۶۰9 – همسر متوفی و ال غیر اینک 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا 

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

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 3۰73۰/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از این  آقای آرش بهارمند دارای شناسنامه شماره ۱۸۴۵9  به شرح دادخواست به کاسه ۵۱۶۵/9۵  

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان داریوش بهارمند بشناسنامه 

۱۱  در تاریخ 9۴/۱۲/۱7   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به ۲ فرزند پسر –۱ فرزند دختر-۱ همسر ۱- آرش بهارمند - ش ش ۱۸۴۵9 – فرزند پسر ۲- علی 

بهارمند - ش ش ۱7۲۶7 – فرزند پسر 3- طناز بهارمند - ش ش ۵۰3۲۶ – فرزند دختر ۴- بهناز 

بهارمند - ش ش ۱73۴ – همسر متوفی و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

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

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

شماره : 3۰7۲۸/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای شهاب قدیری دارای شناسنامه شماره 99۴3  به شرح دادخواست به کاسه ۵۲۰۸/9۵  از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا قدیری بشناسنامه 

۱39۵  در تاریخ 9۵/۸/۲۱   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به ۲ فرزند پسر –۱ فرزند دختر-۱ همسر ۱- شهاب قدیری - ش ش 99۴3 – فرزند پسر ۲- 

شروین قدیری - ش ش ۱۲7۴7۰9۰9۱ – فرزند پسر 3- شیرین قدیری - ش ش ۴۸۰۵ – فرزند 

تشریفات  انجام  با  اینک  غیر  ال  و  متوفی  – همسر  زارعی سودانی - ش ش 9۶۵  تهمینه   -۴ دختر 

مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

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

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 3۰7۲7/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید حمید بدیع زادگان دارای شناسنامه شماره ۱۲۲  به شرح دادخواست به کاسه ۵۲3۴/9۵  از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید حسین بدیع 

زادگان بشناسنامه ۵۸۴  در تاریخ 9۵/۶/۲۰   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به ۲ فرزند پسر –۱ فرزند دختر-۱ همسر ۱- سید سعید بدیع زادگان - ش ش 

۴7۲ – فرزند پسر ۲- سید حمید بدیع زادگان - ش ش ۱۲۲ – فرزند پسر 3- ملیحه بدیع زادگان - ش 

ش 99۸ – فرزند دختر ۴- زهرا شکرچی زاده اصفهانی - ش ش 3۸۸ – همسر متوفی و ال غیر اینک 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا 

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

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 3۰7۲3/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد علی مروی دارای شناسنامه شماره ۱۱3۴  به شرح دادخواست به کاسه ۵۲۲۴/9۵  از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه صادق زاده نائینی 

بشناسنامه 3۴۵7  در تاریخ 93/۸/۱۵   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۲ فرزند پسر –3 فرزند دختر ۱- ابوالفضل دیاری - ش ش ۱7۶ – فرزند پسر 

۲- محمد علی مروی - ش ش ۱۱3۴ – فرزند پسر 3- نرگس مروی - ش ش ۲۱۱۲ – فرزند دختر 

۴- رباب مروی - ش ش ۱۰۴3 – فرزند دختر ۵- سکینه مروی - ش ش ۵7۰۴۰ – فرزند دختر 

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

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

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 3۰7۰۸/م الف رئیس شعبه 

دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه خلیلیان گورتانی دارای شناسنامه شماره ۱۰۲۴  به شرح دادخواست به کاسه ۵۲۸۱/9۵  از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین شفیع زاده  

بشناسنامه ۱۰۶۲  در تاریخ 9۵/۸/۶   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به ۱ فرزند پسر –۲ فرزند دختر-۱ همسر ۱- مهدی شفیع زاده - ش ش ۱۲7۴۴7۱۱۶۸ 

– فرزند پسر ۲- شیوا شفیع زاده  - ش ش ۱۲7۰9۵۱3۵۱ – فرزند دختر 3- زینب شفیع زاده  - ش 

ش ۱۲7۲9۱۴۲7۵ – فرزند دختر ۴- فاطمه خلیلیان گورتانی - ش ش ۱۰۲۴ – همسر متوفی و ال غیر 

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

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

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 3۰7۲۴/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
وتحویل  بر:تخلیه  مبنی  دادخواستی  زارع     جبار  9۵۱۰۲۵ خواهان محمد  پرونده کاسه  در خصوص 

مورد اجاره ای با مطالبه اجاره معوقه  به طرفیت رضا حسینی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 

روزدوشنبه مورخ 9۵/۱۱/۱۸ ساعت ۸/3۰ تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

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

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف 

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

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 3۰۸۲۵/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۴مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان
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امام علی ؟ع؟ می فرمایند:

پاداش رزمنده شهید در راه خداوند، باالتر از پاداش 

انسان پاکدامنی نیست که توان انجام گناه را دارد، ولی 

خود را آلوده نمی سازد.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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وی  ارتش عراق در فاز دوم عمليات موصل پي�	 حوادثسالمت 

خواص شگفت انگیز آب برنج
بــدن  دمــای  تنظیم کننــده   –
ــا  ــه ب ــر آن در مقابل ــت و تاثی اس
ســرطان، درمــان و پیشــگیری از 
یبوســت و پیشــگیری از ورم معده 

اثبات شده است.
– درخشــان کننده مــو، تقویت کننده 
بــدن و تنگ کننــده منافــذ بــاز 

ــت. ــت اس پوس
ــگام   ــری زودهن ــر پی ــی در براب ــد طبیع ــک س ــج ی  – آب برن
و تنهــا ایــراد آن عــاری بــودن از کلســیم اســت کــه می توانیــد در 

ســبزیجات و لبنیــات و میوه هــای خشــک پیــدا کنیــد.
– آب برنــج حــاوی میــزان زیــادی »اینوزیتــول« اســت. 
اینوزیتــول از خانــواده ویتامیــن B اســت و ایــن عنصــر خــواص 
مغــذی دارد کــه بــه رشــد ســلول ها کمــک می کنــد و در نتیجــه 
ــن  ــر ای ــاوه ب ــازد. ع ــان دور می س ــری زودرس را از وجودت پی
اینوزیتــول باعــث افزایــش جریــان خــون در رگ هــا می شــود.

ــت  ــج، پوس ــرف آب برن ــا مص ــه ب ــید ک ــته باش ــه داش – توج
ــت ارتجاعــی  ــر شــده و خاصی ــا طــراوت و محکم ت ــان ب صورتت

آن بیشــتر می شــود. 
آب برنــج دوســت پوســت شماســت. آب برنــج حــاوی »اســید 
پــارا آمینــو بنزوییــک« اســت و ایــن عنصــر در تمــام محصوالت 
آرایشــی و محافظتــی و نــور خورشــید وجــود دارد. ایــن اســید 
 آنتی اکســیدانی قــوی اســت کــه خــواص ضدالتهابــی دارد 
ــم عــاوه  ــه می کنی ــاب دور می ســازد. توصی و پوســت را از الته
بــر نوشــیدن آب برنــج از آن بــه عنــوان ماســک روی پوســتتان 

نیــز اســتفاده کنیــد.
– آب برنــج منبــع خــوب انــرژی اســت. ایــن نوشــیدنی بــرای 
ــتهای  ــتید و اش ــار هس ــه بیم ــی ک ــرژی در مواقع ــن ان بازیافت
ــن  ــرای ای ــت. ب ــر اس ــیار مؤث ــد، بس ــت داده ای ــود را از دس خ
منظــور الزم اســت روزانــه ۲ لیــوان از ایــن آب بنوشــید تــا مــواد 
مغــذی زیــادی دریافــت کنیــد. ایــن نوشــیدنی پرفایــده بــرای 

ــود. ــه می ش ــم توصی ــودکان ه ــالمندان و ک س
– پزشــکان آب برنــج را بــرای خانم هــای شــیرده توصیــه 
می کننــد؛ چــون باعــث تحریــک ترشــح شــیر می شــود.

ــه  ــج ب ــت. آب برن ــوارش اس ــتگاه گ ــت دس ــج دوس – آب برن
ــن  ــد. همچنی ــری می کن ــخ جلوگی ــک  و از نف ــذا کم ــم غ هض
ــان  ــرای درم ــاره آب ب ــن دوب ــهال و تأمی ــا اس ــه ب ــرای مقابل ب

ــر اســت.  اســهال مؤث
توجــه داشــته باشــید کــه اگــر مشــکل برطــرف نشــد، اســهال 
شــما بــه دلیــل وجــود باکتــری یــا ویــروس اســت و در ایــن 

صــورت بــه پزشــک مراجعــه کنیــد.

 شرور معروف کرمان 

به اعدام محکوم شد
ــی در گفت  وگــو گفــت: )الــف.ج(، یکــی   احمــد قربان
ــه  ــان ب ــتان کرم ــوب اس ــروف جن ــرار مع ــر از اش دیگ
جــرم افســاد فــی االرض و محاربــه بــه اعــدام محکــوم 
ــالیان  ــول س ــرور در در ط ــن ش ــزود: ای ــد. وی اف ش
متمــادی باعــث ایجــاد رعــب و وحشــت و ناامنــی در 

بیــن مــردم جنــوب اســتان کرمــان شــده بــود.
رئیــس دادگاه انقــاب کرمــان بیــان کــرد: ایــن شــرور 
بــه اتهــام محاربــه و افســاد فــی االرض مــورد محاکمه 
ــوص  ــی درخص ــام دادرس ــس از اتم ــت و پ ــرار گرف ق

اتهامــات وی، حکــم اعــدام صــادر شــده اســت.
ایــن مقــام قضایــی تصریــح کــرد: ایــن شــرور 
ــدان  ــرقت، راهبن ــدی، س ــل عم ــل قت ــی از قبی جرائم
ــم  ــن جرائ ــی ای ــه تمام ــاذی را ک ــری و اخ گروگانگی
بــه وســیله اســلحه جنگــی کاشــینکف صــورت گرفتــه 

ــود دارد. ــیاه خ ــده س ــت، در پرون اس
وی اعــام کــرد: بانــد شــرور مذکــور در ســال 1394 در 
حالــی کــه چهــار نفــر گــروگان را در کوه هــای اطــراف 
شناســایی  مــورد  می کردنــد  نگهــداری  جیرفــت 
مامــوران اداره کل اطاعــات اســتان کرمــان قــرار گرفته 
ــا مامــوران و کشــته شــدن  ــر شــدن ب و پــس از درگی
یکــی از اعضــای بانــد، چهــار گــروگان آزاد و مجــرم و 

ــد. ــواری شــده بودن ــد مت ســایر اعضــای بان
انقــاب کرمــان خاطرنشــان کــرد:  رئیــس دادگاه 
ســاح  مقــداری  مجــرم  دســتگیری  عملیــات   در 
ــده  ــط ش ــف و ضب ــزات کش ــایر تجهی ــات و س و مهم

ــود. ب
ــود  ــه خ ــر اینک ــاوه ب ــرور ع ــن ش ــت: ای ــی گف قربان
جامعــه  در  وحشــت  و  رعــب  و  ناامنــی  موجــب 
بــود بــه نگهــداری گــروگان بــرای دیگــران هــم 
ــرار  ــایر اش ــه س ــورت ک ــن ص ــه ای ــرد؛ ب ــدام می ک  اق
و قاچاقچیــان کــه اختــاف حســاب بــا مشــتریان خود 
ــرادی  ــاذی اف ــاب و اخ ــور تسویه حس ــه منظ ــتند ب  داش
را گــروگان می گرفتنــد و جهــت نگهــداری بــه ایــن فــرد 
ــا را آزاد  ــاب گروگان ه ــس از تسویه حس ــد و پ می دادن
ــرف  ــم ظ ــن حک ــت ای ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب می کردن
ــوان  ــل فرجام خواهــی در دی ــاغ قاب ــس از اب ۲0 روز پ
ــی  ــادره قطع ــم ص ــه حک ــت. چنانچ ــور اس ــی کش عال
ــی  ــرای عموم ــه دادس ــرا ب ــت اج ــده جه ــود، پرون  ش

و انقاب کرمان ارســال خواهد شد.

نیــاز بــه عشــق و محبــت از تولــد بــا کــودک اســت. کــودک 
ــدر  ــا پ ــد ب ــادر و بع ــا م ــدا ب ــاط ابت ــن ارتب ــطه  ای ــه  واس  ب
و بــه تدریــج بــا ســایر نزدیــکان رابطــه نزدیکــی پیــدا 

. می کنــد
ایــن ارتبــاط اســاس تمــام روابــط بعــدی کــودک را تشــکیل 
می دهــد کــه عــاوه بــر خانــواده، شــامل ارتبــاط او بــا 
همســر و فرزنــدان، دوســتان، همــکاران و اطرافیــان او نیــز 

می شــود.
ــا ســنگ  امــا حتمــا همــه شــما کودکانــی را دیده ایــد کــه ب
ــا در کاس  ــد ی ــه می افتن ــگ و گرب ــان س ــه ج ــوب ب و چ
زورگویــی می کننــد و همکاســی های ضعیف تــر از خودشــان 
ــیده اید  ــان پرس ــال از خودت ــه ح ــا ب ــد. ت ــت می کنن را اذی

ــت  ــد دس ــا نمی توانن ــرا آن ه ــت و چ ــن کار چیس ــل ای دلی
ــات بکشــند. ــه و حیوان ــر ســر گرب ــوازش ب  ن

 فریــد براتــی ســده، روان پزشــک معتقــد اســت کــه مهربانــی
محبــت، ســخاوت، دلســوزی، عشــق و نوع دوســتی، مفاهیمی 
مرتبــط بــا هــم اســت کــه در ارتباطــات بیــن فــردی نمایــان 

می شــود.
 ویژگی های کودک نامهربان

ــیب های  ــی آس ــود مهربان ــه نب ــد ک ــان معتقدن روان شناس
شــدید و جبران نشــدنی بــه بــار مــی آورد. همــه مــا در 
ــه  ــادی مواج ــان زی ــراد نامهرب ــا اف ــود ب ــره  خ ــی روزم زندگ

شــده ایم. یــک فــرد نامهربــان چــه خصوصیاتــی دارد؟

براتــی در این بــاره می گویــد: درک نکــردن دیگــران و ناتوانــی 
در توجــه، همدلــی و همــدردی بــا دیگــران، صمیمــی نبــودن 
ــران و  ــا دیگ ــه ب ــای خشــن و بی رحمان ــران، رفتاره ــا دیگ ب
گاهــی دشــمنی بــا آن هــا و بدخواهــی بــرای آن ها و احســاس 
پشــیمانی و ناراحتــی نکــردن از آزار و صدمــه ای کــه دیگــران 
ــن کــودکان اســت. ــاری ای ــد، از ویژگی هــای رفت وارد کرده ان

ــد  ــده می توان ــی در آین ــه در کودک ــای نامهربانان ــن رفتاره ای
ــای  ــگری، بیماری ه ــاد، پرخاش ــکاری، اعتی ــه بزه ــر ب منج

ــی شــود. جســمی و روان
کــودکان خیرخــواه و ســخاوتمند، کودکانــی هســتند کــه تنهــا 
 بــه فکــر خــود و منافعشــان نیســتند، بلکــه بــه احساســات
نیازهــا و خواســته های دیگــر افــراد خانــواده و دوستانشــان 
ــا  ــه ب ــد ک ــودکان آموخته ان ــن ک ــد. ای ــت می دهن ــز اهمی نی
ــب  ــد موج ــاری می توانن ــوکاری و خوش رفت ــش، نیک بخش

شــادی دیگــران شــوند. 
ــز  ــان را نی ــر اطرافیانش ــه دیگ ــخاوتمند از اینک ــودکان س ک
همچــون خودشــان، ســر حــال و بــان شــاط می بیننــد، لــذت 
 می برنــد. آن هــا بــرای جمــع و روابــط اجتماعــی ارزش 
ــر  ــای برت ــی از ویژگی ه ــش را یک ــد و بخش ــرام قائلن و احت

شــخصیتی می داننــد.

چگونه مهربانی را به کودکان بیاموزیم؟

ـــمـــاره 335 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
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همزمــان بــا گرامیداشــت روز جهانــی داوطلــب، بــا برگــزاری آئینــی و بــا حضــور فرمانــدار، رؤســای شــوراهای 
اســامی، رئیــس جمعیــت هال احمــر، جمعــی از خیــران و داوطلبــان شهرســتان مبارکــه، معــاون داوطلبــان 
جمعیــت هال احمــر اســتان اصفهــان، مدیــر روابــط عمومــی و رئیــس ارتباطــات منطقــه ای فــوالد مبارکــه از 

اقدامــات خیرخواهانــه شــرکت فــوالد مبارکــه بــا اهــدای لــوح تقدیــر و تندیــس قدردانــی شــد. 
 در ایــن همایــش کــه در محــل هــال احمــر شهرســتان مبارکه برگزار شــد، ذاکــری، فرمانــدار شهرســتان مبارکه 
ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره حادثه دیــدگان زلزلــه بــم بــر اهمیــت کار امدادگــران و داوطلبــان هال احمــر 
تأکیــد کــرد و گفــت: آمادگــی هنــگام باهــای طبیعــی، یکــی از ضروریــات جامعــه امــروزی اســت؛ بــه ویــژه 

اینکــه شهرســتان اصفهــان، مبارکــه و شــهرضا بــر روی گســل های زلزله خیــز قــرار گرفته انــد.
احداث پایگاه امداد و نجات سه راهی مبارکه

ــه گاز  ــط لول ــن خ ــور چندی ــده رود، عب ــه زاین ــه، رودخان ــوالد مبارک ــه ف ــزرگ از جمل ــع ب ــود صنای   وی از وج
ــه داشــتن  ــه اســتان را ب ــوان مکان هــای اســتراتژیکی ک ــه  عن ــه ب ــه مبارک ــوی در منطق و دکل هــای فشــار ق
 آمادگــی بــرای مواجــه  شــدن بــا بایــای طبیعــی ملــزم می کنــد، یــاد و اظهــار کــرد: بــه ایــن منظــور داوطلبــی 

و حضور همه جانبه برادران و خواهران در هال احمر از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
ــه  ــار ســایر همــکاران هال احمــر نســبت ب ــدار شهرســتان مبارکــه خاطرنشــان کــرد: کســانی کــه در کن فرمان
امــر امدادرســانی و اقدامــات خیرخواهانــه همــت می گمارنــد، بــه معنــی واقعــی درک درســتی از موضوعــات 

بحــران، حادثــه و مســئله امــداد دارنــد. 
ــات  ــداد و نج ــگاه ام ــداث پای ــژه در اح ــه، به وی ــوالد مبارک ــه ف ــات خیرخواهان ــی از اقدام ــن قدردان وی ضم
ــمند در  ــیار ارزش ــات بس ــداد و نج ــای ام ــی از پایگاه ه ــگاه یک ــن پای ــق ای ــه ح ــت: ب ــه، گف ــه راهی مبارک س
جاده هــای ایــران اســت؛ چــرا کــه از نظــر موقعیــت جغرافیایــی در جــای بســیار مناســبی تــدارک دیــده شــده 
و می توانــد از اســفندماه ســال جــاری همزمــان بــا آغــاز مســافرت های نــوروزی بــه همــه مســافران داخلــی 

ــد. ــد شــد کمک رســانی کن ــد امــداد و نجــات خواهن و حتــی گردشــگران خارجــی کــه احتمــاال نیازمن
همکاری شرکت فوالد مبارکه با هالل احمر

در ادامــه ایــن همایــش غامرضــا ابوطالبــی، رئیــس جمعیــت هــال  احمــر مبارکــه، بیــان کــرد: بــا 
ــورت  ــه  ص ــکل گیری ب ــدای ش ــور از ابت ــارج از کش ــل و خ ــر در داخ ــال  احم ــت ه ــه ماهی ــه اینک ــه ب توج
ــا حضــور فعــال  ــه پایه ریــزی شــده، در شهرســتان مبارکــه نیــز بخــش بســیاری از ایــن اقدامــات ب داوطلبان
ــه  ــام پذیرفت ــه انج ــوالد مبارک ــه ف ــوار از جمل ــع هم ج ــارکت صنای ــکاری و مش ــردم و هم ــف م ــاد مختل  آح

است. 
وی احــداث پایــگاه امــداد و نجــات هــال  احمــر واقــع در ســه راهی شهرســتان مبارکــه را یکــی از نمونه هــای 
 بــارز همــکاری شــرکت فــوالد مبارکــه بــا هــال  احمــر خوانــد و گفــت: ایــن شــرکت بــه  عنــوان یکــی از صنایــع 

و داوطلبان فعال در حوزه اقدامات خیرخواهانه ، همواره برای منطقه منشأ خیر بوده است. 
رئیــس جمعیــت هــال  احمــر مبارکــه تصریــح کــرد: اگــر فعالیت هــای در حــال انجــام در هــال  احمــر جنبــه  

 داوطلبانــه نداشــته باشــد، قطعــا هــال  احمــر بــه  تنهایــی نخواهــد توانســت ایــن حجــم فــراوان مســئولیت 
و زیرساخت را در سطح کشور و شهرستان ها ارائه کند.

تقدیر از فوالد مبارکه به ع نوان خّیر و داوطلب برتر
ــر اســتان  ــت هــال  احم ــان جمعی ــاون داوطلب ــن خصــوص علیرضــا ســلیمی، مع ــزارش در همی ــن گ بنابرای
ــای  ــان، همکاری ه ــان و خیرخواه ــه و ســایر داوطلب ــوالد مبارک ــال ف ــی از حضــور فع ــن قدردان ــان ضم اصفه
فــوالد مبارکــه بــا جمعیــت هــال  احمــر مبارکــه را در نــوع خــود در ســطح اســتان و کشــور کم نظیــر خوانــد 
ــا بیــان اینکــه در هیــچ  یــک از شهرســتان های اســتان اصفهــان افتتــاح پایــگاه نداشــته ایم، اظهــار کــرد:  و ب
عمدتــا امدادگــران پایگاه هــای مســتقر در ســایر شهرســتان های اســتان اصفهــان یــا در ســوله ها یــا حداکثــر 
در یــک پایــگاه در حــال ارائــه خدمــت هســتند؛ ایــن در حالــی اســت کــه در شهرســتان مبارکــه 5 پایــگاه بــا 

باالتریــن کیفیــت در حــال امدادرســانی هســتند. 
وی از دکتــر بهــرام ســبحانی، مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه، به عنــوان داوطلب نمونه یــاد و در همین راســتا صریح 
 کــرد: پایــگاه احداث شــده توســط فــوالد مبارکــه در ســه راهی مبارکــه یکــی از مجهزتریــن پایگاه هــای امــداد 
و نجــات ســطح کشــور خواهــد شــد کــه بــه همیــن دلیــل در همایشــی کــه در تهــران برگــزار شــد، از فــوالد 

ــل شــد.  ــر تجلی ــب برت ــر و داوطل ــوان خی ــه به عن مبارک
ــت شهرســتان  ــه جمعی ــب ک ــن مطل ــر ای ــا ذک ــان ب ــر اســتان اصفه ــال  احم ــت ه ــان جمعی ــاون داوطلب مع
ــه   ــان ایــن شهرســتان حــدود ۲ هــزار نفــر اســت، تصریــح کــرد: ب مبارکــه حــدود 170 هــزار و تعــداد داوطلب

ــود.  ــب جوابگــو نخواهــد ب ــر داوطل ــداد امدادگ ــن تع ــن ای یقی
 ســلیمی افــزود: بــه  منظــور توســعه تعــداد افــراد امدادگــر، هــال  احمــر رویکــرد »هــر خانــواده، یــک امدادگــر« 
را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت؛ از ایــن  رو انتظــار مــی رود بــا توجــه بــه اینکه هیــچ محدودیتــی در هال  
 احمــر وجــود نــدارد، بایــد همــه مــردم شهرســتان بــه  صــورت داوطلبانــه بــرای فراگیــری فنــون امــداد و نجــات 
و کمک هــای اولیــه بــه  صــورت حضــوری یــا ثبت نــام در ســایت »خــادم« اقــدام کننــد. اقدامــات 
 خیرخواهانــه فــوالد مبارکــه همچــون ســاخت پایــگاه امــداد و نجــات ســه راهی مبارکــه، یــک ارزش ســازمانی 

است.
فرهنگ امداد و همدلی

ــع  ــز در جم ــه، نی ــوالد مبارک ــرکت ف ــی ش ــط عموم ــر رواب ــدی، مدی ــی هرن ــد ناظم ــش محم ــن همای در ای
مســئوالن و خیــران شهرســتان مبارکــه گفــت: شــرکت فــوالد مبارکــه از آغــاز بهره بــرداری بــه  مــوازات تولیــد 
و ایجــاد ارزش افــزوده اقتصــادی بــرای کشــور تــاش کــرده اســت تــا در راســتای مســئولیت های اجتماعــی 

ــد.  ــان باش ــایر هم میهن ــوار و س ــتان های همج ــی شهرس ــب، حام ــک داوطل ــوان ی ــه  عن ــود ب خ
وی ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره آســیب دیدگان زلزلــه بــم از تک تــک کارکنــان فــوالد مبارکــه بــه  عنــوان 
یــک داوطلــب یــاد و تصریــح کــرد: در آن زمــان نیــز هــر یــک از کارکنــان احســاس مســئولیت و بــه  عنــوان 

یــک داوطلــب تــاش کردنــد تــا بــه همنوعــان خــود امدادرســانی کننــد. 
ــژه  ــران و به وی ــریف ای ــردم ش ــزد م ــرد: در ن ــان ک ــه خاطرنش ــوالد مبارک ــرکت ف ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی

ــل  ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــده اس ــه  ش ــوع نهادین ــا همن ــی ب ــداد و همدل ــگ ام ــه، فرهن ــوالد مبارک ــان ف کارکن
هنــگام بــروز شــرایط خــاص، بــا حرکت هایــی مبتنــی بــر نگــرش داوطلبانــه، بــدون اینکــه ســؤال 
ــات  ــتابند و اقدام ــا می ش ــاری آن ه ــه ی ــت، ب ــژادی اس ــن و ن ــن و آیی ــه دی ــو از چ ــخص مددج ــد ش کنن
ــی  ــطح جهان ــر در س ــال  احم ــای ه ــن ارزش ه ــن از بارزتری ــه ای ــه البت ــد ک ــام می دهن ــته ای انج  شایس

است. 
وی از اقــدام خیرخواهانــه کارکنــان شــرکت فــوالد مبارکــه و مشــارکت خودجــوش آن هــا در طــرح »هــر نفــر 
یــک پتــو« خبــر داد و گفــت: کارکنــان فــوالد مبارکــه در ایــن طــرح بــا تخصیــص بخشــی از حقــوق خــود بــه 

یــاری آوارگان ســوریه شــتافتند. 
ناظمــی هرنــدی تصریــح کــرد: ســاخت پایــگاه امــداد و نجــات ســه راهی مبارکــه و ســایر اقدامــات 

خیرخواهانــه فــوالد مبارکــه، بــه  عنــوان یــک ارزش ســازمانی اســت.
ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی فوالد مبارکه به مناطق محروم

ــه  ــوالد مبارک ــرکت ف ــازندگی ش ــیج س ــیس بس ــان تأس ــه از زم ــن مرحل ــت در نهمی ــی اس ــن گفتن همچنی
ــاری در  ــال ج ــار در س ــن ب ــرای دومی ــرکت، ب ــن ش ــازندگی ای ــیج س ــروه بس ــای گ ــامت و اعض ــگاه س پای
 تاریــخ 5 دی مــاه بــا اکیــپ متخصــص پزشــکی و همــراه بــا وســایل و تجهیــزات کامــل، دارویــی، امــدادی 
 و بهداشــتی در روســتای دزج و قمیشــلو منطقــه دهاقــان بــه بیــش از 1500 مددجــو، خدمــات پزشــکی ارائــه 

کردند. 
حجت االســام نبــوی، رئیــس دفتــر هماهنگــی تبلیغــات اســامی شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان، کــه تیــم 
ــن اردوی  ــی ای ــن تشــکر از دســت اندرکاران برپای ــرد، ضم ــن شــرکت را همراهــی می ک بســیج ســازندگی ای
 جهــادی گفــت: ایــن خدمــات بــرای افــرادی کــه اســتطاعت مالــی الزم جهــت مراجعــه بــه مراکــز بهداشــتی 

را ندارند، در مقاطع خاصی می تواند مؤثر واقع شود که شایان تقدیر است.
 وی افــزود: وقتــی تــاش می کنیــم در زندگــی خــود بــا تقوا تــر باشــیم، بــه واقــع هــم دنیــا را و هــم آخــرت 

ــاد کرده ایــم.  خــود را آب
ــه  ــد و هرچ ــته باش ــه داش ــان ادام ــات همچن ــن خدم ــه ای ــرد ارائ ــدواری ک ــراز امی ــوی اب ــام نب حجت االس

ــد.  ــی یابن ــکی دسترس ــات پزش ــی از خدم ــل قبول ــطوح قاب ــه س ــه ب ــار جامع ــه اقش ــریع تر هم س
در جریــان ارائــه ایــن خدمــات، هوشــنگ نوایــی، فرمانــده ســپاه ناحیــه دهاقــان، بــا حضــور در محــل برگــزاری 
اردوی ســامت، از اعضــای بســیج شــرکت فــوالد مبارکــه و تمامــی کارکنــان و مســئوالن ایــن شــرکت قدردانــی 
کــرد و گفــت: وقتــی مــردم لــذت خدمــت را می چشــند، اعتمادشــان بــه نظــام و خدمــات نظــام در هــر قالبــی 

کــه ارائــه شــود، بیشــتر می شــود کــه ایــن شایســته تقدیــر اســت. 
گفتنــی اســت اعــزام کارشــناس بهداشــت بــه چهــار مدرســه و اهــدای بســته های بهداشــتی بــه دانش آمــوزان 
ایــن مــدارس از دیگــر فعالیت هــای ایــن گــروه بــود. ضمــن اینکــه شــورای حــوزه مقاومــت بســیج شــرکت 
ــه ــن منطق ــامت در ای ــگاه س ــانی پای ــد از خدمات رس ــا بازدی ــده ب ــزی انجام ش ــا برنامه ری ــه ب ــوالد مبارک  ف

جلسه ای با مسئوالن منطقه در مجموعه فرهنگی این روستا برقرار کرد.

در همایش تجلیل از خیران و داوطلبان شهرستان مبارکه مطرح شد:

فرهنگ امداد و همدلی در فوالد مبارکه نهادینه شده است


