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اسالم  انقالب  دستاوردهای  ابعاد  از  یکی 
که  هاست  خانواده  و  کشور  اقتصادی  تحول 

گویا و خوبی برای دستاوردهای  می تواند شاخص 
گفت  توان  می  واقع  در  باشد؛  اسالمی  انقالب 
اقتصاد ایران و وضعیت اقتصادی مردم، با انقالب 
کلـــــی متحــــول شد. هرچند هم  اسالمــــی به طــــــور 
فشارهای  و  تحریم ها  جملـه  از   دالیلی  به  کنون  ا
هــــــا و خطاهــــــای  خارجی وگاهـــــــی  سوءمدیریت 
گیـــــری هــــــای نا به جا، کشور با  مدیریتی و تصمیم 
مشکالت اقتصادی  دست  و پنجه نرم می کند، لکن 
وضعیت اقتصادی ایران و میزان برخورداری مردم 
گون با دوران قبل از انقالب بسیار  گونا در حوزه های 
از انقالب اسالمی مجموعه ای  متفاوت است. پس 
محرومیت  و  فقر  رفع  هدف  با  انقالبی  نهادهای  از 
کوچک  شهرهای  و  روستایی  مناطق  از  به ویژه 

گردید و هر یک از نهادها در... تشکیل 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

   ||عکس از رضا سلطانی نجف آبادی

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
ا�ن

الریجانی در جمع نخبگان اردستانی:

ایران در شرایط ناامن منطقه، 
دارای امنیت پایدار است

صفحه 2

جمهوری اسالمی در اوج عزت 
اقتدار و آمادگی قرار دارد

صفحه 4

آگهی مناقصه
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد:

»خدمات فیلمبرداری و عکسبرداری« را در سال 1396 به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از فعاالن 
متخصص که مجوز و سابقه فعالیت در این زمینه را دارند تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ 95/11/20 جهت 
دریافت فرم استعالم قیمت به دبیرخانه دفتر مرکزی واقع در خیابان عالمه امینی مقابل خیابان فردوس 

مراجعه فرمایند.
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

آگهی مناقصه

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد:
»خدمات چاپ بنر، فلکسی و استیکر« را در سال 1396 به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از 

فعاالن متخصص که مجوز و سابقه فعالیت در این زمینه را دارند تقاضا می شود حداکثر تا تاریخ 95/11/20 
جهت دریافت فرم استعالم قیمت به دبیرخانه دفتر مرکزی واقع در خیابان عالمه امینی مقابل خیابان 

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهانفردوس مراجعه فرمایند.

یک می گوییم ن بهارآزادی را ت�ب
یس ونهم�ی

کرد؛ کید  کشور بر شناسایی چهار دهک پردرآمد تا کل دیوان محاسبات  رییس 

 تأمین آب شرب سالم و پایداربرای ۶۵۰۰۰ نفر

  از روستاییان شریف استان اصفهان 

با اعتباری بالغ بر ۶۱۰ هزار میلیون ریال

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان

جلوه های خدمت رسانی به مردم 
در سی وهشتمین فجر انقالب



سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

گفــت:  جمهــور  رییــس  معــاون 
شاهین شهر

زهرا وطنخواه

مطالبــات مهــم اســتان کــه در رشــد 
اقتصــادی اثرگــذار اســت و باعــث توســعه ســامتی 

خواهد شد را شخصا پیگیری خواهم کرد.
ــت  ــر نوبخ ــد باق ــن، محم ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــاح پروژه هــای  ــن افتت ــر جمعــه، در آیی پیــش از ظه
ــتان  ــن شهرس ــه ای ــه ب ــفری ک ــهر در س ــاهین ش ش
ــه  ــه و بودج ــس برنام ــرد: از ریی ــار ک ــت، اظه داش
 استـــــان رســما می خواهــــم کــه بــا نماینــــده 
ــدگان  ــس و نماین ــردم در مجل ــده م ــت و نماین دول
ــه وجــود  ــی ک ــن مطالبات ــردم در شــهر ســریعا، بی م
دارد، مــوارد مهمــی مثــل متــرو کــه می توانــد در 
ــام  ــن اع ــه م ــد را ب ــم باش ــامت مه ــاد و س اقتص
ــری ــد پیگی ــر و امی ــت تدبی ــوی دول ــا از س ــد ت  کنن

شود.
ــم  ــتانی می روی ــر شهرس ــه ه ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
بیــان  دارنــد،  حقــی  بــه  مطالبه هــای  مــردم 
ــه  ــه بودج ــون برنام ــا در قان ــی م ــت: پیش بین داش
ــا  ــه م ــت ب ــر نف ــا وزی ــت، ام ــارد دالر اس ۳۳ میلی
ــارد دالر  ــه ۴۱ میلی ــغ ب ــن مبل ــه ای ــارت داده ک  بش

برسد.
ــارد  ــرد: ۴۱ میلی ــح ک ــور تصری ــس جمه ــاون ریی مع
دالر اگــر محقــق شــود، یــک ســوم ۱۱۹ میلیــارد دالر 
درآمــدی اســت کــه در ســال های قبــل بــود کــه بایــد 
خواســته های مــردم را بــا آن پاســخ بدهیــم؛ بــا ایــن 
ــت  ــه مثب ــی ۶.۵ ب ــادی را از منف ــد اقتص ــود رش وج

۶.۵ رســاندیم.
معــاون رییــس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از 
۷۰۰ کیلومتــر راه آهــن در ســه ســال گذشــته احــداث 
راه آهن هــای  کیلومتــر  هــزار  از  بیــش  و   شــده 
قبلــی بازســازی شــده اســت، ادامــه داد: امیدواریــم 
ــی  ــن برق ــم راه آه ــا بتوانی ــود ت ــرف ش ــع برط موان
اصفهــان - تهــران را در آینــده نزدیــک شــاهد باشــیم؛ 
 تــا حداقــل مــردم ایــن شهرســتان بتواننــد بــا 
متــرو بــه قلــب مرکــز اســتان یعنــی اصفهــان تــردد 

کننــد.
نوبخــت بــا بیــان اینکــه تمــام مطالباتــی کــه از بنــده 
درخواســت شــده نیازمنــد منابــع مالــی اســت، 
ــه  ــد ک ــذار باش ــت گ ــد خدم ــی می توان ــزود: دولت اف

ــد. ــته باش ــی داش ــع مال مناب

امــام جمعــه موقــت اصفهــان گفــت: 
سرویس  سیاست

اعظم حمیدیا

تمــام ابــر قدرت هــای شــرق وغــرب 
ــوی  ــا جل ــد ت ــر داده بودن ــت همدیگ ــه دس ــت ب دس

انقاب اسامی را بگیرند.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن از اصفهان، حجت االســام 
ســید مجتبــی میردامــادی ظهــر دیــروز در خطبه هــای 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــه اصفه ــن هفت ــه ای ــاز جمع نم
آیــه ای از قــرآن بیــان کــرد: خداونــد در قــرآن کریــم 
می فرمایــد: اهــل ایمــان اگــر تقــوای الهــی را پیشــه 
کننــد، خداونــد راه هــای تشــخیص را بــه آنهــا الهــام 
ــه آن را در انقــاب اســامی  خواهــد کــرد؛ و مــا نمون

می بینیــم.
امــام جمعــه موقــت اصفهــان اضافــه کــرد: در 
ــرق  ــای ش ــر قدرت ه ــام اب ــاب، تم ــام دوران انق تم
ــا  ــد ت ــه دســت همدیگــر داده بودن و غــرب دســت ب
ــام  ــزود: ام ــد. وی اف ــاب را بگیرن ــن انق ــوی ای جل
زمــان  و  وقــت  بــه  را  عظیم الشــان هــر ســخن 
ــن  ــام همی ــداق پی ــد و مص ــان می کردن ــودش بی خ

ــد. ــه بودن آی

امــام جمعــه موقــت 
اصفهـــــان بــا اشــــاره 
ــف  ــاد مختل ــه ابعــــ ب
هـــــدایت، از جملــــه 
ــدایت تکوینـــی،  هــــ
هدایــت فطری،غریــزی 
ــریعی  ــت تشـــ و هدای
ــام  ــرد: تم ــوان ک عنــــ

ابعــاد و انــواع هدایــت در وجــود آدمــی نهــاده شــده؛ 
امــا هدایــت تشــریعی، یعنــی هدایتــی کــه کلمــه بــه 

ــت. ــده اس ــدا آم ــب خ ــه اش از جان کلم
میردامــادی افــزود: جامعیــت و کمــال اســام را 
ــتجو  ــت جس ــل بی ــم و اه ــرآن کری ــم در ق می توانی
ــه جامعیــت و کمــال قــرآن  کنیــم؛ در دنیــا کتابــی ب
وجــود نــدارد، قــرآن بــرای همــه ابعــاد زندگــی 
انســان برنامــه دارد؛ خداونــد بــه پیامبــر اســام 
ــوند  ــع ش ــس جم ــن و ان ــه ج ــر هم ــد: اگ می فرمای
ــه  ــی ب ــد کتاب ــد، نمی توانن و فکرهایشــان را یکــی کنن

ــد. ــه کنن ــرآن ارائ ــی ق ــت و کامل جامعی

نماینــده ادوار مجلــس شــورای اســامی گفت: لشــکر 
بیــکاری، در کشــور تهدیــدی جــدی بــرای فاصلــه بین 
مــردم و حاکمیــت اســت؛ امــا اگــر رونــق اقتصــادی 
ــه همــه  ــا نیســت ک ــن معن ــه ای هــم ایجــاد شــود ب
گــزارش کیمیــای  می شــوند.به  شــاغل  بیکارهــا 
ــروز در مراســمی  ــح دی ــر صب وطــن، محمدرضــا باهن
کــه بــا عنــوان فرصت هــا و تهدیدهــای انتخابــات ۹۶ 
ــار  ــه مرکــزی شــهرداری برگــزار شــد، اظه در کتابخان
کــرد: طومــاری کــه بــرای انقــاب وجــود دارد بلنــد و 
افتخارآمیــز اســت، بعضی هــا می گوینــد وضــع رفــاه 
قبــل از انقــاب بهتــر بــود، امــا آن زمــان ۳۵ میلیــون 
جمعیــت بــود و امــروز بــا هفتــاد میلیــون جمعیــت 
ســالی یــک میلیــون ماشــین می خرنــد. وی افــزود: 
امــروز ۱۰۰ میلیــون ســیم کارت در کشــور در حــال کار 
کــردن اســت و بعضی هــا می گوینــد رفــاه بدتــر 
ــه  ــر کل جامع ــت. دبی ــی اس ــن بی انصاف ــده و ای ش
اســامی مهندســین کشــور ادامــه داد: کاســتی ها 
ــاخصه های  ــی ش ــک زمان ــا ی ــم، ام ــکار نمی کنی را ان
بهداشــت ایــن بــود از هــر هــزار کــودک ۷2 نفــر بعــد 
ــون ۱۷ اســت و  ــدد اکن ــن ع ــد و ای ــد می مردن از تول

درحــال حاضــر در موضــوع بهداشــت در آســیا ســوم 
هســتیم.باهنر تاکیــد کــرد: نمک نشناســی بــرای 
ــام  ــی را انج ــا کارهای ــه دولت ه ــم، هم ــاب نکنی انق
ــر کار  ــی ضعیف ت ــتر و یک ــی بیش ــاال یک ــد، ح داده ان
ــش  ــای پی ــه تهدیده ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــرده اس ک
در  بیــکاری  لشــکر  تصریــح کــرد:  روی کشــور، 
ــردم  ــن م ــه بی ــرای فاصل ــدی ب ــدی ج ــور تهدی کش
ــق اقتصــادی هــم  ــر رون ــا اگ ــت اســت؛ ام و حاکمی
ایجــاد شــود بــه ایــن معنــا نیســت کــه همــه بیکارهــا 
ــران در  ــردم ته ــده ســابق م شــاغل می شــوند. نماین
ــق  ــری از رون ــت: خب ــامی گف ــورای اس ــس ش مجل
ــردم را هــم از  ــد م اقتصــادی نیســت، مســئوالن بای
ــر همه جــا را بهشــت زهرا  ــه اگ ــد؛ بل ــور دهن ــود عب رک
کــرد و اقتصــاد متقاضــی نداشــته باشــد معلــوم 
اســت کــه تــورم صفــر می شــود، چــرخ اقتصــاد بایــد 
بچرخــد. دبیــر کل جامعه اســامی مهندســین کشــور 
ادامــه داد: یــک مــاه فــروش نفــت بــاال مــی رود بعــد 
ــتیم  ــادی داش ــد اقتص ــد رش ــت درص ــد هف می گوین
ــد  ــمارند و کل رش ــز می ش ــر پایی ــه را آخ ــا جوج ام

اقتصــادی ســال مهــم اســت. فــارس

سرویس  سیاست
محبوبه کریمی

امــام جمعــه موقــت 
کرمــان گفــت: امــروز 
ــد  دشــمن می خواهــــ
ــی را  ــران اسامـــ ایـــ
ــزوا  ــه ان ــکاری ب ــا بی ب
بکشــاند و رواج فحشــا، 
ــت. ــمن اس ــه دش ــه توطئ ــره در جامع ــاد و غی اعتی
از کرمــان، حجــت  بــه گــزارش کیمیــای وطــن 
ــاز  ــای نم ــمی زاده در خطبه ه ــد قاس ــام محم االس
جمعــه کرمــان در مصلــی امــام علــی )ع( بــا اشــاره 
بــه ایــن فرمــوده رهبــر معظــم انقــاب اســامی کــه 
ــی ماســت،  انقابیگــری یکــی از رســالت های اصل
افــزود: زمانــی کــه امــام راحــل پرچــم قیــام را علیــه 
شــاه برداشــت، فقــط یــک جرقــه بــود؛ اما ایــن جرقه 
مــردم ایــران را بــرای قــدم دوم و از بیــن برداشــتن 
یــک نظــام دو هــزار و ۵۰۰ ســاله شاهنشــاهی روشــن 
و بــا انگیــزه کــرد. وی گفــت: مــردم ایــران از روز اول 

ــمن  ــوان دش ــه عن ــی ب ــا و دول غرب ــه آمریکایی ه ب
االســام  مبــارزه کردند.حجــت  آنهــا  بــا  و  نــگاه 
قاســمی زاده بیــان کــرد: امــام خمینــی )ره( برخــاف 
ــران  ــامی ای ــاب اس ــد: انق ــمن فرمودن ــاش دش ت
ــد  ــا فهمیدن ــردم دنی ــرا م ــده، زی ــادر ش ــا ص ــه دنی ب
اگــر ایمــان و اتحــاد داشــته باشــیم موفــق خواهیــم 
ــه  ــتند ک ــادی هس ــتاق زی ــراد مش ــروز اف ــود و ام ب
تمایــل دارنــد بــه اســام روی آوردنــد. وی بــا اشــاره 
بــه همــت دشــمن بــرای برانــدازی نظــام جمهــوری 
ــد در  ــت: بای ــواده گف ــا انحــراف زن و خان اســامی ب
ــه دشــمن تــاش  راســتای خنثــی کــردن ایــن توطئ
ــا  ــن ب ــان همچنی ــت کرم ــه موق ــام جمع ــرد. ام ک
ــامی و  ــاب اس ــروزی انق ــالگرد پی ــت س گرامیداش
ــای  ــی از روزه ــرد: یک ــار ک ــر اظه ــه فج ــام هللا ده  ای
اســت   ۱۳۵۷ بهمــن   ۱۹ روز  ماندنــی،  یــاد  بــه 
ــام  ــا اع ــوت ب ــش طاغ ــی از ارت ــش اعظم ــه بخ ک
همبســتگی بــا امــام راحــل، هــم از آن مجموعــه جــدا 
شــدند و هــم همبســتگی خــود را بــا مــردم و انقــاب 

ــد. ــام کردن اع

معاون رییس جمهور در شاهین شهر:

مطالباتمردمراپیگیریمیکنیم

امام جمعه موقت اصفهان مطرح کرد:

صفآراییابرقدرتهادرمقابلانقالباسالمی

باهنر در اصفهان:

لشکربیکاریتهدیدیجدیبرایکشوراست

خطیب جمعه کرمان:

رواجفحشاواعتیاد،توطئهدشمناست

حتما بخوانید!
بدهکاران بانکی با 300 میلیون ... شنبه  16  بهمن ماه   21395

ـــمـــاره  361  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

دستاوردهای معجزه قرن)3(             

تحولاقتصادی                                          

ادامه از صفحه یک: 
ایجــاد تحــول در وضعیــت اقتصــادی مــردم و کشــور نقــش 
موثــری ایفــا کردنــد. جهــاد ســازندگی، بنیــاد مســکن، 
کمیتــه امــداد حضــرت امــام خمینــی )ره( نمونه هایــی 
ــیاری از  ــامی، بس ــاب اس ــا انق ــتند. ب ــا هس ــن نهاده از ای
شــاخص های زندگــی در ایــران بــه دلیــل دســتاوردهای 
ــر اســاس  اقتصــادی و خدمات رســانی جمهــوری اســامی ب
ــی اســت  ــرد، بدیه ــر ک ــت تغیی ــت و عدال سیاســت پیش رف
ــب و  ــد در قال ــادی بای ــتاوردهای اقتص ــا و دس ــرفت ه پیش
شــاخص های آمــاری ارایــه گــردد کــه از حوصلــه ایــن نوشــتار 
خــارج اســت؛ امــا بــه  طــور کلــی مــی تــوان گفــت عــاوه بــر 
پیشــرفت هــای کان در رشــته هــای مختلــف، در بســیاری از 
امــور، کشــور عقــب نگهداشــته شــده ایــران بــه برکــت انقــاب 
بــه مــرز خوکفایــی رســیده و در برخــی مــوارد در ردیــف هــای 
یــک رقمــی دنیــا قــرار گرفتــه ایــم. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
ــل  ــران در دوران قب ــاوری کشــور ای عقب ماندگــی علمــی و فن
ــی  ــی و تمدن ــابقه فرهنگ ــا س ــان ب ــرای ایرانی ــاب، ب از انق
بســیار، آزار دهنــده بــود. غلبــه بــر ایــن عقب ماندگــی، عبــور از 
ــه پیشــرفته ترین فناوری هــا  مرزهــای دانــش و دســتیابی ب
بــا هــدف ایجــاد تمــدن نویــن اســامی، از آرمان هــای 

انقــاب اســامی اســت. 
اســامی،  انقــاب  فرزانــه  رهبــر  ســال های گذشــته  در 
ــردن  ــرح ک ــران و مط ــم در ای ــد عل ــر روی تولی ــز ب ــا تمرک ب
موضوعاتــی چــون جنبــش نرم افــزاری و جهــاد علمــی، 
زمینه هــای خوبــی را بــرای پیشــرفت در عرصــه علــوم و فنــون 
ــی و  ــرفت های علم ــاختند. پیش ــم س ــور فراه ــن در کش نوی
دســتیابی جمهــوری اســامی بــه برخــی از فناوری هــای 
حیرت انگیــز  به گونــه ای  اخیــر،  ســال های  در  نویــن 
اســت کــه غربی هــا بــه شــدت نگــران شــده و یکــی از 
ــی از  ــا بهانه های ــران ب ــر ای ــان ب ــارهای آن ــدید فش ــل تش عل
ــری از  ــت جلوگی ــاش در جه ــته ای، ت ــوع هس ــه موض جمل
ــی  ــف اله ــه لط ــا ب ــت؛ ام ــران اس ــی ای ــرفت های علم پیش
ســرعت پیشــرفت علمــی در ایــران براســاس گــزارش محافل 
علمــی بین  المللــی، بیــش از 10 برابــر ســرعت متوســط 
ــد  ــان می ده ــدد نش ــن ع ــت. ای ــان اس ــم در جه ــد عل رش
کــه ایــران بــا چــه ســرعت باالیــی در حــال کم کــردن 
ــا  ــوده و ب ــان ب ــرفته جه ــورهای پیش ــا کش ــود ب ــه خ فاصل
ــه  ــورها در عرص ــی  کش ــد روزی از تمام ــرعت می توان ــن س ای
ــوادی  ــام باس ــار و ارق ــه آم ــرد؛ البت ــی بگی ــم پیش ــد عل تولی
ــف،  ــع مختل ــجویان در مقاط ــوز و دانش ــش آم ــور دان و حض
گویــای ایــن پیشــرفت مــی باشــد. ناگفتــه نمانــد کــه بایــد 
بــه ایــن مــوارد دســتاوردهای دفاعــی – نظامــی کــه حیــرت 
آور و شــگفت انگیــز هســتند را اضافــه کــرد. بــد نیســت گفتــه 
شــود کــه ارتــش ایــران در دوران قبــل از انقــاب، وابســته و 
ــی  ــی – نظام ــدرت دفاع ــود و ق ــا ب ــوذ آمریکایی ه تحــت نف
کشــور در راســتای تامیــن منافــع غــرب تعریــف شــده بــود. 
ــی وارد  ــورهای غرب ــش از کش ــی ارت ــزات نظام ــده تجهی عم
می شــد و هــزاران مستشــار نظامــی در ارتــش ایــران حضــور 
داشــتند. بــا انقــاب اســامی، سیســتم دفاعــی – نظامــی و 
امنیتــی کشــور بــه طــور کلــی متحــول شــده و در کنــار ارتــش 
جمهــوری اســامی، نهادهــای دیگــر چــون ســپاه، بســیج و 
ــد. تجــارب دوران  کمیته هــای انقــاب اســامی شــکل گرفتن
دفــاع مقــدس و مجاهدت هــای پــس از آن، موجــب شــده 
 تــا امــروزه، جمهــوری اســامی از نظــر قــدرت دفاعــی، 
 در ســطح بازدارندگــی و بــه عنــوان یــک قــدرت قــوی 
ــور  ــی در کش ــرفت های نظام ــرد. پیش ــرار گی ــه ای ق منطق
ــاوه  ــه ع ــت ک ــه ای اس ــه گون ــی، ب ــع دفاع ــژه در صنای به وی
بــر تامیــن تمامــی نیازمندی هــای نیروهــای مســلح در 
از صادرکننــدگان  بــه یکــی  ایــران  حوزه هــای گوناگــون، 
ــی –  ــدرت دفاع ــت. ق ــده اس ــل ش ــی تبدی ــزات نظام تجیه
نظامــی جمهــوری اســامی، تهدیدات نظامــی علیه ایــران را از 
اعتبــار ســاقط کــرده و همــگان می داننــد کــه هیــچ کشــوری 

ــدارد. ــران را ن ــه ای ــی ب ــاوز نظام ــرات تج ج
ــا از عوامــل بســیار  ــه تنه ــران، ن قــدرت دفاعــی – نظامــی ای
مهــم در تامیــن امنیــت ملــی کشــور می باشــد، بلکــه 
ــه  ــه را ب ــدرت در منطق ــه ق ــوزه معادل ــن ح ــتاوردهای ای دس
نفــع متحدیــن جمهــوری اســامی تغییــر داده اســت. 
ــای  ــوان در جنگ ه ــوزه را می  ت ــن ح ــتاوردهای ای ــر دس  تأثی

33 روزه، 22 روزه، 8 روزه و در سوریه و عراق ماحظه کرد.

خبر سیاسی 

خبر سیاسی 

امام جمعه شهرکرد:

نوروظلمتوایرانوامریکا

جمعشدنینیستند
ایــران و  امــام جمعــه شــهرکرد گفــت: 

سرویس  سیاست
رقیه سجادی

امریــکا دو راه غیرقابــل جمــع دارنــد، مگــر 
ــور و ظلمــت، حــق و باطــل را یکجــا جمــع کــرد؛  می شــود ن

این محال است.
ــام و  ــت االس ــهرکرد حج ــن از ش ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــام در خطبه هــای نمــاز جمعــه  ــی نکون المســلمین محمدعل
ــردم در  ــف م ــار مختل ــور اقش ــور پرش ــا حض ــه ب ــهرکرد ک ش
ــد،  ــزار ش ــی )ره( برگ ــام خمین ــرت ام ــزرگ حض ــی ب مصل
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــوای اله ــه تق ــزاران ب ــاز گ ــوت نم ضمــن دع
گروه هــای سیاســی و جناح هــا، پایــگاه هایــی هســتند کــه 
ــت  ــد تقوی ــه باشــند، بای ــوا شــکل گرفت ــر اســاس تق ــر ب اگ

شــوند. 
امــام جمعــه شــهرکرد ادامــه داد: بــا اشــاره بــه اینکــه 
نبایــد چشــم بســته دنبــال آدم هــا راه افتــاد و پیــروی 
 کــرد و بایــد بــه دنبــال حــق بــود، خاطرنشــان کــرد: 
ــام و  ــا ام ــی ب ــور در راهپیمای ــا حض ــردم ب ــن م در 22 بهم
ــریح  ــد. وی تش ــت می کنن ــد بیع ــا تجدی ــاب و ارزش ه انق
ــر  ــپ صریح ت ــد و ترام ــر می بری ــه س ــا پنب ــا ب ــرد: اوبام ک
ــد؛ امــا هــر دو یــک شــیوه را دنبــال می کننــد.  حــرف می زن
هرگــز نمی تــوان گفــت خیانت هایــی کــه در گذشــته ازســوی 
امریــکا بــه ایــران اســامی شــد، باخیانت هــای امــروز 
تفاوتــی دارد.امــام جمعــه شــهرکرد گفــت: ایــران و امریــکا دو 

ــد. ــع دارن ــل جم راه غیرقاب
وی ادامــه داد: حــق بایــد حقانیــت و راه خــدا و ارزش هــای 
انســانی و اســتقال انســانی را حاکــم کنــد، امــا آنهــا دنبــال 
ــا روش  ــد ب ــراد ثروتمن ــتند؛ اف ــی هس ــتکبار و دنیاگرای اس
تصمیــم  تصمیــم می گیرنــد، هرچــه  ثروتمنــدی خــود 
ضربه زننــده اســت از عربســتان گرفتــه می شــود، حتــی 

ــد. ــب کردن ــتانی ها تخری ــکا را عربس ــرج امری ب
ــد  امــام جمعــه شــهرکرد گفــت: بارهــا رهبــری هشــدار دادن
و بــر اقتصــاد مقاومتــی و مقاومــت و ایســتادگی و نــگاه بــه 

بیــرون نداشــتن تاکیدکردنــد، امــا گــوش ندادنــد.

امام جمعه یزد عنوان کرد:

وحدتملی،عاملحفظانقالب
امــام جمعــه یــزد بــا تاکیــد بــر حفــظ 

سرویس  سیاست
حمیده ایزدی

انقــاب و حفــظ وحــدت در کشــور گفــت: 
وحــدت ملــی یکــی از ارکان حفــظ انقــاب اســامی اســت؛ 
ــه ایــن وحــدت  ــا دعواهــای سیاســی خــود ب امــا عــده ای ب
ــزد،  ــن از ی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــد. ب ــه وارد کرده ان خدش
آیــت هللا محمدرضــا ناصــری در خطبه هــای ایــن هفتــه 
ــب  ــامی موج ــاب اس ــرد: انق ــح ک ــزد، تصری ــه ی نمازجمع
ــه پیــروزی  عــزت و عظمــت در جمهــوری اســامی شــد و ب
رســید تــا کرامــت ملــت ایــران را روزافــزون کنــد و از نوکــری 
شــاه و آمریــکا بیــرون بیــاورد.وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نبایــد 
از انقــاب و آرمان هــای آن غفلــت کنیــم، تصریــح کــرد: 
ــت؛  ــر اس ــی واجب ت ــر واجب ــاب از ه ــن انق ــتن ای نگه داش
چراکــه بــه ســادگی بــه دســت نیامــده و بــرای رســیدن به آن 
مشــقت  هــای زیــادی را تحمــل کردیــم و جوانــان زیــادی در 

این را به شهادت رسیدند. 
ــودن  ــه خــدا، همــراه مــردم ب ــاد ب ــان اینکــه اعتق ــا بی وی ب
ــاب  ــظ انق ــرای حف ــم ب ــن مه ــه رک ــتن، س ــدت داش و وح
ــا کاری  ــم ی ــی بزنی ــد حرف ــرد: نبای ــان ک ــت، خاطرنش اس
ــن  ــر یکــی از ای ــد و اگ ــه ببین ــن انقــاب صدم ــه ای ــم ک کنی
ــا  ــد بترســیم. ناصــری ب ــم، بای ــورد را از دســت بدهی ســه م
ــای  ــا دالره ــتکبار ب ــعود و اس ــرائیل و آل س ــه اس ــان اینک بی
ــوان  ــته اند، عن ــت بس ــر هم ــران کم ــودی ای ــرای ناب ــود ب خ
کــرد: ســزاوار نیســت کــه در داخــل کشــور نیــز بــه جــان هــم 
ــد و  ــرای انقــاب جــان داده ان بیفتیــم و ایــن مــردم را کــه ب
ســختی کشــیده اند نادیــده بگیریــم و بــا دعواهــای سیاســی، 

ــم. ــه دار کنی ــدت را خدش وح

گروهــی از ســناتورهای جمهوریخــواه و دموکــرات، 
ــه  حمایــت خــود را از اعمــال تحریم هــای بیشــتر علی
ــتیک  ــک بالس ــای موش ــر آزمایش ه ــه خاط ــران ب ای
اقدامــی  ترامــپ هــم دیــروز در  اعــام کرده انــد. 

ــران را  ــه ای ــکی ب ــزات پزش ــادرات تجهی ــه ص خصمان
ــرد. ــدود ک مح

و هشــت شــرکت  نهــاد   ۱۷ رویتــرز  بــه گــزارش 
ــرار  ــم ق ــه »تروریســم«، هــدف تحری ــه بهان ــی ب ایران

نــد. گرفته ا
ــد  ــرای ترامــپ، تاکی ــا ارســال نامــه ای ب 22 ســناتور ب
ــاس  ــی را احس ــار کاف ــد فش ــران بای ــه ای ــد ک کرده ان
کنــد. بــاب کورکــر نماینــده جمهوریخــواه ایالــت تنســی 
و بــن کاردیــن نماینــده دموکــرات، نویســندگان اصلــی 

ــد. ــه بوده ان ــن نام ای
ســناتورها در ایــن نامــه نوشــتند: اجــرای کامــل 
ــتر  ــای بیش ــال تحریم ه ــود و اعم ــای موج تحریم ه
موشــک های  برنامــه  خاطــر  بــه  ایــران  علیــه 
بالســتیک، الزم و ضــروری اســت. مــا منتظــر حمایــت 
از تاش هــای دولــت شــما بــرای پاســخگو کــردن 

ــتیم. ــران هس ای
ترامــپ نیــز روز پنجشــنبه بــا انتشــار توییتــی نوشــت: 
ایــران بــه خاطــر شــلیک یــک فرونــد موشــک 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــت نظ ــًا تح ــتیک، کام بالس

ــری  ــام توییت ــران، در پی ــد ای ــا تهدی ــن ب وی همچنی
ــش  ــا آت ــازی ب ــال ب ــران درح ــت: ای ــود آورده اس خ
بــا خــود  اوبامــا  مهربانــی  قــدردان  آنهــا  اســت. 

نیســتند؛ مــن اینطــور نیســتم.
همچنیــن وزارت خزانــه داری آمریــکا بــا انتشــار 
اطاعیــه ای جدیــد کــه بــر روی ســایت اینترنتــی ایــن 
وزارتخانــه قــرار گرفتــه، فهرســت تجهیــزات پزشــکی ای 
ــوز  ــب مج ــد کس ــران نیازمن ــه ای ــدور ب ــرای ص ــه ب ک

ویــژه هســتند، را بــه روز کــرد و اقــام بیشــتری را بــه 
ــزود. ــن فهرســت اف ای

دارایی هــای  کنتــرل  اداره  توســط  اطاعیــه  ایــن 
هــدف  بــا  و  آمریــکا  داری  خزانــه   خارجــی 
فهرســت  رســانی،  روز  بــه  و  ســازی  شــفاف 
ــی  ــوز کل ــب مج ــه موج ــه ب ــکی ای ک ــزات پزش  تجهی
۳۱ ســی اف آر ۵۶۰.۵۳۰ مجــاز بــه صــادرات یــا 
صــادرات مجــدد بــه ایــران نیســتند، مگــر بــا دریافــت 
مجــوز ویــژه را منتشــر کــرده اســت. ایــن بــدان 
معناســت کــه بــرای صــدور ایــن تجهیــزات بــه ایــران 
ــکا درخواســت  ــت آمری ــه صــورت مجــزا از دول ــد ب بای
صــدور مجــوز شــود. از جملــه تجهیــزات پزشــکی ای که 
ــتگاه های  ــه دس ــوان ب ــده می ت ــنامه آم ــن بخش در ای
ــاژ بیــش  ــدرت پمپ ــا ق ــد اکســیژن، پمپ هــای ب تولی
ــرداری  ــس ب ــزات عک ــه، تجهی ــر در دقیق ــک لیت از ی
تجهیــزات  شــامل:  بیمــاری  تشــخیص   پزشــکی 
عکــس بــرداری گامــا، تجهیــزات عکــس بــرداری 
ــگاری )ترموگرافــی( اشــاره  ــزات گرمان لمســی و تجهی
ــد  ــت جدی ــه دول ــد ک ــرداده ان ــع آگاه خب ــرد. مناب ک
آمریــکا همچنیــن در حــال آمــاده شــدن بــرای وضــع 
تحریم هــای جدیدتــری علیــه شــرکت های ایرانــی 
ــت.  ــران اس ــر ته ــکی اخی ــش موش ــه آزمای ــه بهان ب

ــجو ــزاری دانش خبرگ

مدیــرکل حقوقــی بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه تغییــر 
ــی  ــکاران بانک ــدن بده ــروج ش ــوع الخ ــرایط ممن ش
گفــت: ســقف بدهــی اشــخاص حقیقــی بــه منظــور 
ــال و  ــارد ری ــه ۳ میلی ــروج ب ــت خ ــال ممنوعی اعم
ــارد دالر  ــه ۵ میلی ــی ب ــخاص حقوق ــوص اش در خص

ــه اســت. ــش یافت افزای
ــه  ــا توج ــک ب ــن بان ــن، ای ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــارات حاصــل از مفــاد مــاده واحــده الیحــه  ــه اختی ب
بانک هــا  بدهــکاران  خــروج  ممنوعیــت  قانونــی 
ــازه دارد  ــاب، اج ــورای انق ــال ۱۳۵۹ ش ــوب س مص
بــه منظــور جلوگیــری از خــروج اشــخاصی کــه 
بــه بانک هــای کشــور بدهــکار هســتند، از طریــق 
دادســرای عمومــی و انقــاب تهــران ممنوعیــت خروج 
آنهــا از کشــور را درخواســت کنــد. در ایــن مســیر بانک 

مرکــزی همــواره بــه دلیــل اهمیــت ویــژه آزادی هــای 
شــخصی و حقــوق اجتماعــی افــراد در تــاش بــوده 
ایــن  در  و مقــررات خــاص  تعییــن ضوابــط  بــا 
ــوق  ــات مع ــول مطالب ــه وص ــه ب ــن توج ــه، ضم زمین
ــتثنایی و  ــوارد اس ــت را در م ــن محدودی ــا، ای بانک ه
ــدام و در شــرایطی کــه ســایر  ــن اق ــوان آخری ــه عن ب
اقدامــات قانونــی و اجرایــی بانک هــا منتــج بــه 
 نتیجــه نشــده باشــد، اعمــال کنــد. در ســال های 
 گذشــته و بــه خصــوص از ســال ۱۳۶۹ تاکنــون بالــغ 
بــر ۷ فقــره بخشــنامه متضمــن تعییــن ضوابــط 
 و شــرایط بــه شــبکه بانکــی کشــور ابــاغ شــده 

ــزی،  ــک مرک ــس کل بان ــدام، ریی ــن اق ــه در آخری ک
ــت  ــادر و در نهای ــط را ص ــن ضواب ــی ای ــتور بازبین دس
ــنامه ای  ــاری بخش ــال ج ــاه س ــخ 2۵ دی م  در تاری

به مدیران عامل بانک ها اباغ کرد.
ــه طــور خــاص  ــه ب  وی افــزود: مــورد دیگــر کــه البت
در ســال ۱۳۹۴ بــه بانک هــا اعام شــده بــود، افزایش 
ســقف بدهــی اشــخاص بــه منظــور اعمــال ممنوعیت 
بنــد ۳ بخشــنامه لحــاظ   خــروج اســت کــه در 
ــی  ــخاص حقیق ــوص اش ــغ آن در خص ــده و مبل  ش
بــه ۳ میلیــارد ریــال و در خصــوص اشــخاص حقوقی 
ــرده  ــدا ک ــش پی ــال افزای ــارد ری ــقف ۵ میلی ــا س  ت

است. 
ــم  ــن تصمی ــار و اطاعــات موجــود ای ــر اســاس آم ب
بــه تنهایــی طــی یــک ســال اخیــر محدودیــت 
 ممنوع الخروجــی تعــداد بســیاری از اشــخاص را 
از میــان برداشــته تــا بتواننــد بــا انجــام فعالیت هــای 
اقتصــادی خــود مبــادرت بــه بازپرداخــت دیــون 

ــزاری دانشــجو ــد. خبرگ ــه کنن معوق

ــه  ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل ریی
اعتبــار ایــران بعــد از پیــروزی انقــاب بیشــتر شــده و 
جایــگاه پیــدا کــرده اســت، گفــت: در شــرایط بســیار 
داغ و ناامــن منطقــه، ایــران دارای امنیــت پایــدار 
ــته  ــا داش ــرای م ــادی ب ــتاورد زی ــن دس ــوده و ای ب
ــی،  ــی الریجان ــن،  عل ــای وط ــزارش کیمی ــت.به گ اس
صبــح دیــروز )جمعــه( طــی ســخنانی در جمــع 
نخبــگان اردســتانی کــه در محــل مهدیــه تهــران 
پــارس برگــزار شــد، اظهــار داشــت: اگــر بخش هــای 
مختلــف، همبســتگی داشــته باشــند، کارهــای بزرگــی 
ــره  ــامی ثم ــاب اس ــروزی انق ــود؛ پی ــام می ش انج
و حاصــل همیــن همبســتگی ملــی بــود. هرجــا 
همبســتگی ملــی و وحــدت داشــتیم کارهــای بزرگــی 

ــرده اســت. ــدا ک ســامان پی
رییــس مجلــس بــا اشــاره بــه اوضــاع کلــی کشــور، 
گفــت: یــک بعــد از مســائلی کــه بایــد بــه آن 
ــی  ــت، ط ــی اس ــات بین الملل ــود، موضوع ــه ش  توج
ــادی را  ــکات زی ــاب، مش ــروزی انق ــال از پی ۳8 س
ــا تحریم هــا، جنــگ و مســائل  ــا ب ــم؛ م تحمــل کردی
ــائل  ــر مس ــر س ــن اواخ ــم، ای ــه بودی ــف مواج مختل
ــا  ــت، ام ــدت گرف ــا ش ــوع تحریم ه ــته ای موض هس
نظــام مــا امــروز از یــک پختگــی در رفتــار سیاســی 
برخــوردار اســت،با اندیشــه و فکــر تصمیــم می گیــرد 

ــه  ــار پخت ــی اســت. رفت ــن ســرمایه بســیار مهم و ای
ــورها  ــی کش ــای برخ ــا هذیان گویی ه ــا را، ب ــام م نظ
مقایســه کنیــد؛ بــه خوبــی نــارس بــودن رفتــار ایــن 
ــه  ــن گون ــا ای ــه ب ــد ک ــاهده می کنی ــورها را مش کش
ــم  ــان و ه ــرای خودش ــم ب ــان ه ــای نارس ش رفتاره

ــد. ــاد می کنن ــکل ایج ــران مش ــرای دیگ ب
وی بــا بیــان اینکــه امــروز شــاهد داغ تریــن شــرایط 
در منطقــه هســتیم، گفــت: اکثــر کشــورهای منطقــه 
امــروز دچــار ناامنــی هســتند و در ایــن شــرایط 
بســیار داغ و پرماجــرای منطقــه، جمهــوری اســامی 
ــک  ــا ی ــراه ب ــندیده و هم ــار پس ــواره رفت ــران هم ای
تصمیم گیــری بهنــگام دارد و از طرفــی دارای امنیــت 

ــارس ــدار اســت. ف پای

بانک مرکزی اعالم کرد:

بدهکارانبانکیبا۳۰۰میلیونتومانبدهی،ممنوعالخروجمیشوند

الریجانی در جمع نخبگان اردستانی:

ایراندرشرایطناامنمنطقه،دارایامنیتپایداراست

یک تحریم جدید به امضای 
دولت ترامپ رسید

یادداشت سردبیر

ویژگی های شخصیتی حضرت امام خمینی)ره(؛

شجاعت
ــورد  ــه م ــتودنی ک ــی و س ــای واال و ارزش ــی از ارزش ه یک
اکــرام و احتــرام همــه بشــریت اســت و در فرهنــگ اســامی 
و قرآنــی بــر آن تاکیــد شــده، صفــت مهــم شــجاعت اســت؛ 
ــرآن  ــات ق ــه در آی ــی ک ــران اله ــای پیامب ــه ویژگی ه  از جمل

به آن اشاره شده، شجاعت و نترسی است.
ــر)ص(  ــه پیامب ــاب ب ــس خط ــال در ســوره یون خــدای متع
می فرمایــد: سرگذشــت نــوح را بــر آنــان تــاوت کــن، 
ــم در  ــر توقف ــوم، اگ ــت:  ای ق ــش گف ــه قوم ــه ب ــی ک هنگام
بیــن شــما و یــادآوری آیــات الهــی بــرای شــما ســخت اســت 
ــت  ــاخته اس ــتتان س ــرکاری از دس ــل، ه ــل تحم ]و غیرقاب
انجــام دهیــد و کوتاهــی نکنیــد؛ چــرا کــه[ مــن بــر خــدا تکیــه 
نمــوده و تــوکل کــرده ام ] و از غیــراو هراســی نــدارم[. ســپس 
مى گویــد: اگــر مى توانیــد برخیزیــد، و بــه زندگــى مــن 
پایــان دهیــد و لحظــه اى مــرا مهلــت ندهید«)یونــس/ 71(.

ــا قاطعیتــى کــه ویــژه  نــوح)ع( فرســتاده بــزرگ پــروردگار ب
ــا  ــهامت ب ــجاعت و ش ــت ش ــت، در نهای ــی اس ــران اله پیامب
ــمنان  ــل دش ــت، در مقاب ــه داش ــدودى ک ــم و مح ــرات ک نف
نیرومنــد و ســر ســخت ایســتادگى مى کنــد و قــدرت آنهــا را 
بــه ســخره مى گیــرد و بــى اعتنایــى خویــش را بــه نقشــه ها 
توجــه  بــا  مى دهــد.  نشــان  آنهــا  بت هــاى  و  افــکار   و 
ــى  ــده، در آن زمان ــازل ش ــه ن ــات در مک ــن آی ــه ای ــه اینک ب
کــه پیامبــر)ص( نیــز در شــرایطى مشــابه نــوح)ع( زندگــى 
مى کــرد و مومنــان در اقلیــت بودنــد، قــرآن مى خواهــد 
ــز همیــن دســتور را بدهــد  ــر)ص( و مســلمانان نی ــه پیامب ب
ــا  ــه ب ــد، بلک ــت ده ــمن اهمی ــدرت دش ــه ق ــد ب ــه نبای ک
ــه داده،  ــود را ادام ــت خ ــتر حرک ــهامت بیش ــت و ش قاطعی
ــچ  ــت و هی ــدا اس ــان خ ــه تکیه گاهش ــرا ک ــرود؛ چ ــش ب پی
نیرویــى تــاب مقاومــت در برابــر قــدرت او را نــدارد. علــی)ع( 
در غررالحکــم فرمودنــد: شــجاعت، عزتــی نقــد اســت؛ و 
 نیــز فرمودند:الشــجاعُة نصــرٌة حاضــرٌة و فضیلــٌة ظاهــرٌة

»غــرر الحکــم، ح 1700«؛ شــجاعت، نصرتــی نقــد و فضیلتــی 
ــام  ــا شــجاعت حضــرت ام ــاط ب ــادر ارتب آشــکار اســت؛ و ام
اینکــه خودشــان فرمودنــد وهللا هیــچ وقــت نترســیدم و ایــن 
در زمانــی اســت کــه ایشــان هیــچ قدرتــی نداشــتند و امــرای 
ارتــش او را دســتگیر و تحــت الحفــظ بــه تهــران بردنــد و ....

حجــت االســام غیــوری نقــل مــی کنــد: هیــچ گاه در برابــر 
هیــچ یــک از مخالفیــن داخلــی و خارجــی، کوچکتریــن 
 ضعفــی را از خــود نشــان ندادنــد و هــر قــدر مخالــف 
ــان،  ــق تشخیصش ــر و طب ــخت ت ــان س ــود، ایش ــر ب ــوی ت ق
ــادی  ــه ای ــد. آن روزی ک ــدرت برخــورد مــی کردن ــام ق ــا تم ب
طاغــوت بــه مدرســه فیضیــه یــورش آوردنــد و بنــا ایــن بــود 
ــام  ــزل ام ــه من ــه، ب ــام جنایاتشــان در فیضی ــد از اتم ــه بع ک
حملــه ور شــوند، حضــرت راضــی نشــدند درب خانــه را 
ــب  ــدس، از پزشــکان مراق ــور مق ــر پ ــن دکت ــد. همچنی ببندن
و معالــج امــام، نقــل مــی کنــد: از اهــل بیــت امــام شــنیدم 
کــه ایشــان در جلســات خصوصــی شــان گفتــه بودنــد: مــن 
ــه ام و  ــو نگرفت ــرس خ ــده ت ــل پدی ــزی مث ــه چی ــا ب  اص
نمــی دانــم تــرس چیســت؛ یعنــی وقتــی آدمــی مــی ترســد 
چطــور مــی شــود و مــا از نظــر پزشــکی ایــن قضیــه را 
 لمــس کردیــم کــه اصــا تــرس در تــن امــام وجــود نداشــت؛ 
چــرا کــه از نظــر فیزیولــوژی و پزشــکی، کســی کــه بترســد، 
مــاده ای در بدنــش ترشــح مــی شــود بــه نــام »آدرنالیــن« 
و ایــن مــاده در ضمــن ترســیدن، مســئول تظاهــرات تــرس 
اســت؛ یعنــی باعــث افزایــش تعــداد ضربــان قلب می شــود، 
رنــگ انســان ســفید مــی شــود، بــدن بــه لــرزش و ارتعــاش 
ــاال مــی رود و حالــت نامطلوبــی  درمــی آیــد، فشــار خــون ب
ــه  ــا هشــت، ن در شــخص ایجــاد مــی شــود و مــا کــه دقیق
ســال نبــض امــام در دســتمان بــود و حتــی ایــن اواخــر کــه 
ــرل مــی شــد،  ــه مانیتور«کنت ــه »تل ــه طریق ــب ایشــان ب  قل
ــز  ــود، هرگ ــادی رخ داده ب ــات زی ــدت نامایم ــن م و در ای

ــاال رود. ــام ب ــب ام ــان قل ــم ضرب ندیدی
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عکاســی در ســفر یکــی از بخش هــای مهــم ســفر مــا 
ایرانی هاســت. همیــن امــروز هــم اگــر بــه آلبوم هــای 
ــه  ــوط ب ــر، مرب خانوادگیتــان ســر بزنیــد، بســیاری از تصاوی
ســفرهای خانوادگــی اســت. ثبــت ایــن لحظــات دلنشــین 

ــه  ــده ک ــان ش ــدری آس ــه ق ــوژی ب ــدد تکنول ــه م ــروزه ب ام
همــه مــا درون موبایل هایمــان یــک دوربیــن تمــام و کمــال 
 بــرای عکاســی داریــم. امــا بازهــم عکاســی بــا دوربین هــای 
ــت  ــیاری دوس ــت و بس ــری اس ــز دیگ ــه ای چی ــه حرف نیم
دارنــد تــا در حیــن ســفر بــا دوربین هایــی قدرتمندتــر 
ــا  ــر ب ــد و تصاوی ــی بپردازن ــه عکاس ــل ب ــن موبای از دوربی

ــه  ــن بهان ــه همی ــد. ب ــت کنن ــان ثب ــری از سفرش کیفیت ت
در گــزارش امــروز چنــد دوربیــن مناســب بــرای عکاســی و 

ــم.  ــی می کنی ــما معرف ــه ش ــت ارزان ب ــا قیم ــه ب البت
D3300 نیکون    

قیمت: ۱.۳۲۰.۰۰۰ تومان
D۳۳۰۰ دوربیــن ILC رده ی ابتدایــی نیکــون اســت کــه 
ــته ی  ــل گذش ــه نس ــبت ب ــادی را نس ــازی های زی بهینه س
خــود تجربــه کــرده اســت. ایــن دوربیــن از همــان سنســور 
۲۴ مگاپیکســلی CMOS موجــود در D۳۲۰۰ بهــره می بــرد؛ 
امــا پردازشــگر جدیــد، منظره یــاب چشــمی بزرگتــر و 
ــا رزولوشــن ۱۰8۰P و نــرخ ۶۰ فریــم  امــکان فیلمبــرداری ب
ــه نســل گذشــته  ــر ثانیــه نقــاط برتــری D۳۳۰۰ نســبت ب ب
ــه شــکل  خــود اســت. عمــر باتــری در ایــن دوربیــن نیــز ب
ــه  ــور ک ــت. همانط ــرده اس ــدا ک ــش پی ــمگیری افزای چش
ــی رود،  ــار م ــی انتظ ــه ای رده ی ابتدای ــای حرف از دوربین ه
کیفیــت تصاویــر JPEG نیکــون D۳۳۰۰ بســیار خــوب 
ــه در  ــردازش می شــوند. البت ــی پ ــه خوب اســت و رنگ هــا ب
نظــر داشــته باشــید لنــز ۵۵-۱8 میلی متــری تعبیــه شــده 
همــراه دوربیــن امــکان بهــره بــردن از تمــام تــوان سنســور را 
فراهــم نمی کنــد و بــه همیــن دلیــل قویــا توصیــه می شــود 
ــید. ــته باش ــر داش ــر را در نظ ــزی باکیفیت ت ــه ی لن ــه تهی ک

100D/EOS Rebel SL1 کانن    
قیمت: ۱.۴۵۰.۰۰۰ تومان

۱۰۰D کوچکتریــن DSRL موجــود در بــازار اســت. ایــن 
ــوس  ــتم فوک ــلی سیس ــور ۱8 مگاپیکس ــه سنس ــن ب دوربی
خــودکار هیبریــدی مجهــز شــده اســت. ایــن ۱۰۰D در 
ــرد  ــرار می گی ــن 7۵۰D ق ــن پایی ــوالت کان ــدی محص رده بن

و  آماتــور  عکاســان  مناســبی،  امکانــات  ارایــه ی  بــا  و 
خانواده هــا را در نظــر گرفتــه اســت؛ بــه عنــوان مثــال 
می تــوان از نمایشــگر لمســی ایــن دوربیــن نــام بــرد 
ــوس را  ــت فوک ــورد نظــر جه ــکان انتخــاب ســوژه م ــه ام  ک
ــری  ــز ۵۵-۱8 میلی مت ــت لن ــه کی ــد. ۱۰۰D ب ــا می کن محی
مجهــز بــه اســتپر موتــور بهــره می بــرد کــه بدیــن وســیله بــه 
ــت  ــر )قابلی ــریع تر و کم صدات ــوس س ــکان فوک ــن ام دوربی

ــرداری( را می دهــد. ــن فیلمب ــردی در حی بســیار کارب
EOS M3 کانن    
قیمت: ۲.۱۲۰.۰۰۰ تومان

بــا   APS-C مگاپیکســلی   ۲۴ سنســور  از   M۳ کانــن 
ــه کار  سیســتم فوکــوس خــودکار هیبریــدی ۴۹ نقطــه ای ب
ــور  ــرد. تمامــی قابلیت هــای مذک ــره می ب ــه در 7۶۰D به رفت
ــای  ــا نمونه ه ــابه ب ــی مش ــا طراح ــک و ب ــه ای کوچ در بدن
ــد  ــل جدی ــن در نس ــت. کان ــده اس ــام ش ــه انج ــدون آین ب
ســری M دکمه هــای کنترلــی بیشــتری را تعبیــه کــرده 
اســت تــا اعمــال تنظیمــات دســتی ســاده تر فراهــم شــود. 
ــش  ــی چرخ ــز توانای ــن نی ــن دوربی ــی ای ــگر لمس نمایش
ــای  ــت عکس ه ــرای ثب ــاال ب ــمت ب ــه س ــه ب ــا ۱8۰ درج ت
ــه ســمت  خودگرفــت )ســلفی( و چرخــش ۴۵ درجــه ای ب
ــاص،  ــرایط خ ــرداری در ش ــی و فیلمب ــرای عکاس ــن ب پایی
ــد  ــی اســت، امــا می توانی ــاب داخل ــد منظره ی دارد. M۳ فاق
ــی از نمونه هــای  ــوازم جانب ــه وســیله ی کفشــک اتصــال ل ب
ــن  ــد. کان ــره ببری ــد EVF-DC۱ به ــن مانن ــوص کان مخص
ــطی دارد و  ــرد متوس ــرداری عملک ــای فیلمب M۳ در زمینه ه
ــتاندارد ۲۴، ۲۵ و ۳۰  ــرخ اس ــا از ن ــن ۱۰8۰P تنه در رزولوش

ــد. ــتیبانی می کن ــه پش ــر ثانی ــم ب فری

گزارش اختصاصی کیمیای وطن؛

بهترین دوربین های بازار برای سفر

ــازی  ــاز ذخیره س ــه آغ ــاره ب ــا اش ــت ب ــر نف ــاون وزی مع
ــام  ــاز مــردم در ای ــرای تأمیــن ســوخت مــورد نی بنزیــن ب

ــرد.  ــریح ک ــد را تش ــرح جدی ــات ط ــوروز جزئی ن
بنزیــن  تامیــن  برنامه هــای  دربــاره  عبــاس کاظمــی 
نــوروزی، گفــت: هــم اکنــون ذخیــره ســازی بــرای 

ــه  ــردم ب ــاز م ــورد نی ــل م ــن و گازوئی بنزی
ــاه  ــفند م ــی اس ــای پایان ــرای روزه ــژه ب وی
ــاون  ــت. مع ــده اس ــاز ش ــوروز آغ ــام ن و ای
وزیــر نفــت، تصریــح کــرد: هــم اکنــون 
ــه  ــور ب ــن کش ــازی بنزی ــره س ــم ذخی حج
افزایــش  لیتــر  یــک میلیــارد  از  بیــش 
یافتــه اســت. مدیرعامــل شــرکت ملــی 

همچنیــن  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  و   پاالیــش 
در خصــوص آغــاز فراینــد ثبت نــام خودروها بــرای دریافت 
ســهمیه گازوئیــل، اظهــار داشــت: تاکنــون بــا اجــرای طــرح 
تخصیــص گازوئیــل بــر اســاس میــزان پیمایــش، بــه طــور 
متوســط روزانــه حــدود هشــت میلیــون لیتــر در مصــرف 

ــی حاصــل شــده اســت.  ــی صرفه جوی ــرآورده نفت ــن ف ای
ــا بیــان اینکــه فــاز اول ایــن طــرح  ایــن مقــام مســئول ب
صرفــا بــرای خودروهــای گازوئیــل ســوز اجــرا شــد کــه در 
مســیرهای بــرون شــهری رفــت و آمــد می کردنــد و دارای 
بارنامــه بودنــد، اظهــار داشــت: در مرحلــه دوم اجــرای ایــن 
طــرح ثبــت نــام از خودروهــای دیزلــی که در 
داخــل شــهرها رفــت و آمــد می کننــد، آغــاز 

شــده اســت.
ــه  ــن مرحل ــه در ای ــام اینک ــا اع ــی ب  کاظم
ــتر  ــه بیش ــوزی ک ــل س ــای گازوئی خودروه
بــرای حمــل بــار، مصالــح ســاختمانی و 
ــد  ــردد می کنن ــهرها ت ــل ش ــافر در داخ مس
ایــن  بایــد ثبــت نــام کننــد، خاطرنشــان کــرد: بــر 
اســاس بایــد بــر اســاس اطاعیــه شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده هــای نفتــی ایــن دســته خودروهــا در مــدت زمــان 
ــه منظــور دریافــت  ــام ب ــه ثبــت ن تعییــن شــده نســبت ب

ــر ــد. مه ــدام کنن ــهمیه اق س

معــاون شــرکت فرودگاه هــا، هزینــه بــاالی اراضــی اطــراف 
ــی  ــا معرف ــدم توســعه آنه ــل ع ــی از دالی ــا را یک فرودگاه ه
ــدارد؛  ــا وجــود ن ــرودگاه ه ــکان توســعه ف ــت: ام ــردو گف ک
ــه  ــود هواپیماهــای بدن ــی، کمب ضمــن اینکــه مشــکل اصل

کوچــک اســت. 
حمیدرضاســیدی افــزود: مشــکل کمبــود 
اراضــی فرودگاه هــــای شــمالی کشـــور، 
مربــوط بــه محدودیــت جغرافیایی آنهاســت؛ 
زیــرا تعــدادی از آنهــا در کنــار دریــا هســتند 
ــن  ــکان توســعه ای ــن اســاس ام ــر همی و ب
فرودگاه هــا وجــود نــدارد. وی دربــاره انتقــاد 
ــی  ــود اراض ــاره کمب ــدگان درب ــی نماین برخ

فرودگاه هــای  داشــت:  اظهــار  شــمالی،  فرودگاه هــای 
 رامســر، نوشــهر و ... فضایــی بــرای گســترش ندارنــد؛ 
بــه عنــوان نمونــه، اراضــی اطــراف فــرودگاه رامســر متعلــق 
بــه ارگان هــای دولتــی و افــراد حقیقــی اســت کــه حاضــر 
ــم  ــی ه ــای دولت ــتند و ارگان ه ــا نیس ــروش زمین ه ــه ف  ب

ــیدی،  ــه س ــه گفت ــد. ب ــکاری نمی کنن ــه هم ــن زمین در ای
مســاله ای کــه در واگــذاری اراضــی اطــراف فرودگاه هــای 
ــای  ــت رقم ه ــث درخواس ــود دارد، بح ــور وج ــمالی کش ش
بــاال بــرای واگــذاری زمین هاســت کــه پرداخــت ایــن مبالــغ 
در تــوان شــرکت فرودگاه هــا و حتــی دولــت نیســت؛ زیــرا 
قیمــت زمیــن در ایــن مناطــق باالســت. وی 
ــی فرودگاه هــای کشــور،  گفــت: شــرایط فعل
بــرای پــرواز مناســب اســت و مشــکل اصلــی 
صنعــت فرودگاهــی، نبــود هواپیماهــای بدنــه 

متوســط و کوچــک اســت. 
وی اضافــه کــرد: اگــر هواپیمــای »ای تی آر« 
ــاوگان هوایــی وجــود داشــت،  بیشــتری در ن
افزایــش  پــرواز در فرودگاه هــای شهرســتان ها  حجــم 
ــه  ــا توج ــرد: ب ــان ک ــئول بی ــام مس ــن مق ــت. ای  می یاف
ــه اینکــه برخــی فــرودگاه هــا مســافر چندانــی ندارنــد و  ب
بایــد میــزان عرضــه و تقاضــا مناســب باشــد، توســعه آنهــا 

توجیــه اقتصــادی نــدارد. اقتصادآنایــن

حتما بخوانید!
3توزیع بسته حمایت غذایی از ... شنبه   16  بهمن ماه  1395

ـــمـــاره 361 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

توزیع بسته حمایت غذایی از هفته آینده
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزیــر 
اجتماعــی از توزیــع مرحلــه دوم 
ــرای  ــی ب ــت غذای ــته حمای بس
نیازمنــدان از هفتــه آینــده خبــر 
 داد و گفــت: در ایــن مرحلــه 
جمعیــت  از  نفــر  میلیــون   ۱۱
کشـــــور تحــت پــــــوشش 
ــی  ــش بین ــار پی ــت: اعتب ــی گف ــی ربیع ــد. عل قرارمی گیرن
شــده بــرای اجــرای ایــن طــرح در ایــن مرحلــه ۲۰۰ میلیــارد 
ــه  ــی ک ــت؛ وی از نیازمندان ــده اس ــه ش ــر گرفت ــان در نظ توم
تاکنــون شناســایی شــده اند خواســت بــرای دریافــت بســته 
غذایــی خــود منتظــر دریافــت پیامــک از طریــق تلفن هــای 
همــراه خــود باشــند. وی دربــاره افــرادی کــه تحــت پوشــش 
ســازمان بهزیســتی و کمیتــه امــداد امــام خمینــی قــرار دارنــد 
ــی  ــته های غذای ــانی بس ــاع رس ــع و اط ــه توزی ــت: وظیف گف
ــاد  ــن دو نه ــده ای ــش، برعه ــت پوش ــدان تح ــرای نیازمن ب
حمایتــی اســت کــه هــم زمــان اجــرا می شــود. ربیعــی ارزش 
ریالــی هــر بســته غذایــی را بیــن ۳۰ تــا ۱۲۰ هزارتومــان بــرای 
خانوارهــای کــم جمعیــت و پرجمعیــت اعــام کــرد و افــزود: 
در ایــن مرحلــه تــاش شــده اســت بســته های غذایــی 

پیش بینی شده از تنوع کاال برخوردار باشد. صدا و سیما

حذف 29 میلیون یارانه بگیر
ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــبات کش ــوان محاس ــس کل دی ریی
ــک  ــار ده ــد چه ــا بای ــدی یارانه ه ــون هدفمن ــق قان طب
شــود،  حــذف  دریافتی شــان  یارانه هــای  پردرآمــد، 
ــه حــذف  ــد از دریافــت یاران ــر بای ــون نق گفــت: ۲۹ میلی
شــوند. عــادل آذر گفــت: راهبــرد مســئوالن نظام اســامی 
ــی روز  ــای نفت ــه درآمده ــتگی ب ــه وابس ــت ک ــن اس ای
ــی  ــه نظارت ــزود: مجموع ــد. وی اف ــش یاب ــه روز کاه ب
شــامل دیــوان محاســبات، ســازمان بازرســی و ســازمان 
ــی  ــعه مل ــدوق توس ــره صن ــر ذخی ــر ب ــی ناظ حسابرس
اســت، تــا ایــن ذخیــره بــرای کشــور مانــدگار و در امــور 
ــت  ــه دول ــد براینک ــا تاکی ــه شــود. وی ب ــی هزین زیربنای
ــون و  ــه میلی ــدود س ــه ح ــد یاران ــق ش ــال ۹۴ موف درس
دویســت و پنجــاه هــزار نفــر را قطــع کنــد و از ایــن محــل 
هــزار میلیــارد تومــان صرفــه جویــی شــد، اظهارداشــت: 
بــا وجــود ایــن صرفــه جویــی، هنــوز نســبت بــه قانــون 
عقــب هســتیم. عــادل آذر بــا بیــان اینکــه دولــت هفتــاد 
ــازی  ــون هدفمندس ــرای قان ــان از اج ــارد توم ــزار میلی ه
ــورات  ــر کس ــس از کس ــه پ ــته ک ــد داش ــا، درآم یارانه ه
ــان  ــارد توم ــزار و ۴۰۰ میلی ــغ، ۳۶ ه ــن مبل ــی از ای قانون
خالــص درآمــد اصــاح قیمــت حامل هــای انــرژی 
اســت، اظهــار داشــت: ایــن مبلــغ بــه صنــدوق ســازمان 

هدفمنــدی یارانه هــا واریــز می شــود. خبرآنایــن

تجلیل از هیات نمایندگان ادوار 

اتاق بازرگانی اصفهان

کیمیای وطن
هیــات  از  تجلیــل  آییــن 
ــی  ــاق بازرگان ــدگان ادوار ات نماین
اصفهــان بــا حضــور رییــس 
ایــران،  بازرگانــی  اتــاق 
ــی از  ــان و جمع اســتاندار اصفه
فعــاالن اقتصــادی در ســالن 
شــد.  برگــزار  اصفهــان  اتــاق  بین المللــی  همایش هــای 
بازرگانــی  اتــاق  رییــس  ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی 
ــاب  ــروزی انق ــر و پی ــه فج ــت ده ــا گرامیداش ــان ب اصفه
ــزو  ــواره ج ــان هم ــت: اصفه ــران گف ــامی ای ــکوهمند اس ش
شــهرهای پیشــتاز در انقــاب اســامی بــود کــه نقــش 
موثــری در پیــروزی انقــاب داشــت. وی تصریــح کــرد: 
هــدف از برگــزاری ایــن مراســم تکریــم از فعــاالن اقتصــادی 
اســت کــه بــرای توســعه شــهر و اســتان خــود همــواره تــاش 
ــی  ــاق بازرگان ــاله ات ــت 8۵ س ــاره قدم ــا اش ــد. وی ب می کنن
اصفهــان، گفــت: بــه همــت حــاج حســین کازرونــی و جمعــی 
ــائل و  ــه مس ــده ک ــاده ش ــی نه ــادی، بنای ــاالن اقتص از فع
مشــکات فعــاالن اقتصــادی را بتواننــد بــا رایزنــی و همدلــی 
برطــرف کننــد و ایــن بنــا همچنــان نســل بــه نســل منتقــل 
ــاق  ــتم ات ــدگان دوره هش ــات نماین ــده هی ــه عه ــروز ب و ام

ــت. ــه اس ــی قرارگرفت بازرگان

مشارکت چین در پروژه قطار سریع السیر 

اصفهان- تهران
ــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان گفــت: عملیــات  مدی
ــران،  ــم- ته ــان- ق ــروژه قطــار سریع الســیر اصفه ــی پ اجرای
حدفاصــل قــم- تهــران با مشــارکت شــرکت CRET از کشــور 
چیــن آغــاز شــد. حجــت هللا غامــی افــزود: بــا تکمیــل ایــن 
ــه  ــتان ب ــاده ای اس ــفرهای ج ــیاری از س ــم بس ــروژه حج پ
ریــل منتقــل خواهــد شــد. وی بــا بیــان اینکــه مــا در اســتان 
ــا قطــار حومــه ای و شهرســازی ریــل  چنــد برنامــه مرتبــط ب
پایــه را شــروع کردیــم، ادامــه داد: یکــی از برنامه هایــی 
ــاهین  ــان- ش ــار اصفه ــم قط ــی کنی ــت عملیات ــرار اس ــه ق ک
ــی  ــورای عال ــه ش ــه ب ــن برنام ــرح ای ــه ط ــت ک ــهر اس  ش
حمــل و نقــل ارســال شــده اســت. وی بیــان کــرد: در 
ــهر  ــرای ش ــری ب ــزار نف ــدود ۳۰۰ ه ــت ح ــق ۱۴۰۴ جمعی  اف
ــروژه  ــن پ ــن رو، ای ــده؛ از ای ــی ش ــهر پیش بین ــاهین ش ش
ــه  ــهری را ب ــن ش ــفرهای بی ــادی از س ــم زی ــد حج می توان

ــرد.  ــاال بب ــفر را ب ــی س ــد و ایمن ــاص ده ــود اختص خ
وی افــزود: امیدواریــم بــا تصویــب ایــن طــرح و بــا مشــارکت 

بخــش خصوصــی ایــن محــور عملیاتــی شــود. مهــر

امکان توسعه فرودگاه ها وجود نداردذخیره سازی بنزین نوروزی آغاز شد
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H.Shariati@eskimia.ir
حامد شریعتیسرویس اقتصاد

ــالگرد  ــتمین س ــی و هش ــان در س ــتان اصفه ــتاهای اس ــه روس ــانی ب ــزرگ آبرس ــروژه ب ۲8 پ
ــد رســید. ــرداری خواه ــره ب ــه به ــاح و ب ــران افتت ــاب اســامی ای ــروزی شــکوهمند انق پی

 مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان اصفهــان در ایــن خصــوص گفــت: وظیفــه 
شــرکت آب و فاضــاب روســتایی تامیــن آب شــرب ســالم و پایــدار و نیــز جمــع آوری و دفــع 
فاضــاب روســتاها اســت کــه بــا توجــه بــه اهمیــت بحــث آب آشــامیدنی بــه خصوص در ســال 
هــای اخیــر کــه بــا تشــدید پدیــده خشکســالی روبــه رو هســتیم، مســئله آبرســانی و تأمین آب 

شــرب در اولویــت اقدامــات ایــن شــرکت قــرار گرفتــه اســت. 
وی افــزود: در راســتای منویــات و تاکیــدات رهبــر معظــم انقــاب در خصــوص اقتصــاد 
ــه  ــه تامیــن، توزیــع و مصــرف آب شــرب، طــرح آبرســانی ب ــرای مدیریــت بهین مقاومتــی و ب
تعــدادی از روســتاها بــه صــورت تجمیــع شــده و در قالــب مجتمــع آبرســانی اجــرا می شــود و 
در ایــن خصــوص، در شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان اصفهــان ۳۳ مجتمــع آبرســانی 

در دســت اجــرا اســت. 
محمدحســین قرائتــی، بــا اشــاره بــه تخصیــص ۴8۲ هــزار میلیــون ریــال از محــل اعتبــارات 
صنــدوق توســعه ملــی بــرای پروژه هــای آبرســانی روســتایی اســتان اصفهــان، ایــن اقــدام را 
ــه دســتور مقــام معظــم رهبــری و تصویــب مجلــس شــورای اســامی صــورت گرفــت،  کــه ب
بســیار مهــم و کارگشــا دانســت و اظهــار داشــت: بــا تخصیــص ایــن اعتبــارات و بهــره گیــری 
ــتیم  ــتان، توانس ــار اس ــرکت آبف ــان ش ــان و کارشناس ــات مهندس ــی و تجربی ــوان تخصص  از ت
ــام هللا  ــرده و در ای ــل ک ــتایی را تکمی ــک روس ــانی ت ــروژه آبرس ــانی و ۱۱ پ ــع آبرس  ۱7 مجتم

دهه فجر انقاب، به روستائیان شریف استان هدیه نماییم. 
ــع آب،  ــبکه توزی ــر ش ــال، ۲۶ کیلومت ــط انتق ــذاری خ ــه گ ــر لول ــرای ۲8۹ کیلومت ــی، اج  قرائت

۱۰۰ کیلومتــر اصــاح و توســعه شــبکه، احــداث ۱7 ایســتگاه پمپــاژ و حفــر ۶ حلقــه چــاه آب را از 
اقدامــات انجــام شــده بــرای تکمیــل ۲8 پــروژه آمــاده افتتــاح در دهــه فجــر برشــمرد و اعــام 
کــرد: بــا افتتــاح و بهــره بــرداری از ایــن پروژه هــا، ۶۵ هــزار نفــر از آب شــرب ســالم و پایــدار 

بهــره منــد خواهنــد شــد. 
88 روســتا در شهرســتان هــای اردســتان، اصفهــان، تیــران و کــرون، دهاقــان، ســمیرم، شــاهین 
شــهر و میمــه، شــهرضا، فریــدن، فریدونشــهر، فاورجــان، کاشــان، لنجــان، مبارکــه، ناییــن و 

نجــف آبــاد از ایــن پروژه هــا بهــره منــد خواهنــد شــد. 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان اصفهــان، اعتبــارات هزینــه شــده بــرای 
ــرد و  ــوان ک ــال عن ــون ری ــزار میلی ــر ۶۱۰ ه ــغ ب ــا را بال ــن پروژه ه ــرداری از ای ــره ب ــل و به تکمی
ابــراز امیــدواری کــرد روســتائیان محتــرم اســتان در مصــرف آبــی کــه بــرای تأمیــن و توزیــع آن 

ــد. ــی نماین ــه جوی ــای ســنگین صــرف می شــود، صرف هزینه ه

مدیرعامل شرکت آبفار استان اصفهان خبر داد:

بهره مندی 65000 نفر از روستائیان استان اصفهان از آب شرب سالم
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حتما بخوانید!
موتورسواران عامل بیش از 90 درصد...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریاصفهان

ــک  ــون ی ــد: تاکن ــان می گوی ــرکل پســت اســتان اصفه مدی
ــه  ــان ب ــهری در اصفه ــاختمان ش ــزار س ــون و 430 ه میلی
ــق  ــرای تحق ــا ب ــده اند؛ ام ــز ش ــف مجه ــی ن ــتم ج سیس
ــتیم  ــد هس ــات نیازمن ــری اقدام ــک س ــه ی ــف ب ــی ن ج
ــدام موضــوع استانداردســازی نشــانی ها  ــه نخســتین اق ک

ــان،  ــرکل پســت اســتان اصفه ــی، مدی اســت. ســعید رجال
در نشســت پایــان ســال خــود بــا خبرنــگاران بااظهــار 
تاســف از اینکــه 30 درصــد معابــر اســتان بــی نــام هســتند 
ــرای پســت اســت، گفــت:  و ایــن موضــوع یــک مشــکل ب
ایــن درحالــی اســت کــه 42 درصــد اماکــن نیــز پــاک کــد 

ــد.  ــهرداری ندارن ــی ش ــتی 10 رقم پس
ــهرداری  ــف ش ــرد ضعی ــاد از عملک ــا انتق ــی، ب ــعید رجال س

ــان  ــی در 107 شهرســتان اصفه ــاک کوب ــه نصــب پ در زمین
ــر  ــه دردفات ــت ک ــتانی اس ــتین اس ــان نخس ــزود: اصفه اف
ــه  ــت ارائ ــزاری جه خــود اســتفاده از توکن هــای ســخت اف
ــور  ــی را درکش ــوالت سفارش ــتی از روی مرس ــات پس خدم
ــی  ــاد مقاومت ــال اقتص ــن درس ــت. هم چنی ــام داده اس انج

ــه جــا گذاشــته اســت.  ــی را ب ــرات خوب ــر، اث حــذف تمب
ــرویس  ــه 26 س ــرویس ب ــت س ــه هف ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــردم در دول ــه م ــت ب ــه خدم ــت ارائ جه
عــادی رشــد  در پســت  اســت، گفــت:  یافتــه   ارتقــاء 
95 درصــدی را داشــته ایم، بــه گونــه ای کــه عملکــرد اســتان 

اصفهــان در زمینــه پســت عــادی افزایــش یافتــه اســت.
تصادفاتنامهرسانها    

ــه رســان ها را  ــرای نام وی یکــی از مشــکات ســختی کار ب
 تصادفــات عمــده درســطح شــهرعنوان کــرد و وظیفــه آنهــا 
ــش  ــل افزای ــه دلی ــوروز را ب ــد ن ــام عی ــوص در ای ــه خص ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــی، ب ــت. رجال ــتر دانس ــا بیش ــم کاره حج
پســت اســتان دوران حیــات جدیــدی را آغــاز کــرده و 
ــت،  ــده اس ــت ش ــی پس ــرکت مل ــارم ش ــه چه وارد مرحل
 افــزود: ســاماندهی تجــارت الکترونیــک، حمــل و نقــل بــار، 
ــرح کان  ــه شــهروندان و ط ــه پســتی ب ــات پای ــه خدم ارائ
ملــی جــی نــف از جملــه مــواردی اســت کــه پســت برعهــده 

دارد. 
 وی بــا بیــان اینکــه در 10 ماهــه ســال جــاری حــدود 
ــده  ــام ش ــت انج ــط پس ــخصی توس ــر ش ــزار تمب ــه ه س
اســت، ادامــه داد: یکــی دیگــر از زمینه هــای ســرویس 
ــه در  ــت ک ــت اس ــخیص هوی ــا تش ــه ناج ــت، ب ــی پس  ده

ــن در  ــم. همچنی ــک کرده ای ــا کم ــه ناج ــره ب ــزار فق 41 ه
ــال  ــه س ــض در 10 ماه ــون قب ــج میلی ــرات پن ــه مخاب زمین

ــم. ــادر کردی ــاری ص ج
     کنترلهوشمند

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان، ب ــتان اصفه ــت اس ــرکل پس مدی
ــه  ــدا ب ــیر از مب ــول مس ــه GPS در ط ــا ب ــز کامیون ه تجهی
ــت،  ــتان اس ــت اس ــات اداره کل پس ــر اقدام ــد از دیگ مقص
گفــت: همچنیــن بخــش مجهــز کــردن نامــه رســان، کنتــرل 
ــز  ــن را نی ــر از موضعی ــردن 245 نف ــز ک ــمند و مجه هوش
داشــته ایم. وی بــا اشــاره بــه اینکــه یــک هــزار و 16 واحــد 
ــر  ــر 105 کیلومت ــغ ب ــاحتی بال ــی در مس ــی و خصوص دولت
مربــع واحدهــای پســتی اســتان را تشــکیل می دهنــد، 
اضافــه کــرد: بــه ازای هــر چهــار هــزار و 802 نفــر، یــک واحد 
پســت در اســتان وجــود دارد و تعــداد نیروهــای انســانی نیز 

ــر اســت. 683 نف
     مرسوالتپستی

رجالــی بــا بیــان اینکــه در 10 ماهــه ســال جــاری 12 میلیــون 
ــت:  ــت، گف ــده اس ــان وارد ش ــتان اصفه ــه اس ــوله ب مرس
ــن مــدت از اســتان خــارج  ــز در ای ــون مرســوله نی 14 میلی
ــه 45 هــزار مرســوله  ــه طــور متوســط روزان شــده اســت. ب
بــه اســتان وارد و 49 هــزار مرســوله از اســتان خــارج 
می شــود. وی بــا بیــان اینکــه یکــی دیگــر از اقدامــات پســت 
ــت،  ــی اس ــن الملل ــش بی ــکاری بخ ــط و هم ــعه رواب توس
گفــت: تجهیــز مرکــز مبــادالت اســتان بــا پســت خارجــه در 
اولویــت قــرار گرفتــه اســت، بــه گونــه ای کــه در حــال حاضــر 

ــم. ــز وارد کنی ــه را نی ــوالت خارج ــم مرس می توانی

مدیرکل پست استان اصفهان:

حذف تمبر، اثر خوب اقتصاد مقاومتی بود

تجهیز 40 شهر اصفهان به فیبر نوری

کیمیای وطن

ــرات  ــرکت مخاب ــل ش مدیرعام
اســتان اصفهــان گفــت: امــروزه 
و  آب  عنصــر  چهــار  کنــار  در 
خــاک و هــوا، عنصــر اطاعــات 
ــن  ــوان پنجمی ــه عنــ ــز ب نیـــ
عنصــر اصلــی در دنیــا شــناحته می شــود. حســین کشــایی، 
ــن  ــز تلف ــروژه در مرک ــزار و 406 پ ــاح دو ه ــم افتت در مراس
اســتقال، اظهــار کــرد: افتتــاح پروژه هــای شــرکت مخابــرات 
ــه  ــرکت از هفت ــن ش ــکاران ای ــات هم ــل زحم ــتان حاص اس
ــا بیــان اینکــه تــا پایــان  دولــت تــا دهــه فجــر اســت. وی ب
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــهر از اس ــاری 40 ش ــال ج ــاه س ــن م بهم
ــاط  ــه نق ــیدگی ب ــزود: رس ــود، اف ــز می ش ــوری مجه ــر ن فیب
ــه ویــژه شــخص  کــور، همــوراه دغدغــه مســئوالن اجرایــی ب
ــای  ــاح پروژه ه ــا افتت ــتا ب ــن راس ــه در ای ــود؛ ک ــتاندار ب اس
جدیــد کیفیــت ارائــه خدمــات بــه مــردم اصفهــان افزایــش 
می یابــد. وی بــا بیــان اینکــه اتصــال فیبــر نــوری تــا منــازل 
ــه  ــک مرحل ــرد، وارد ی ــر در اســتان صــورت گی و مشــاغل اگ
ــون  ــک میلی ــت: ی ــد، گف ــم ش ــات خواهی ــی از اطاع  مدرن
و 500 هــزار تلفــن ثابــت، در جمعیتــی بالــغ بــر پنــج میلیــون 

و 350 هــزار نفــر مســتقر شــده اســت.

موتورسواران عامل بیش از 90 درصد 

تصادفات یزد 
ــه  ــاره ب ــا اش ــزد ب ــی ی ــی و رانندگ ــس راهنمای ــس پلی ریی
ضــرورت اســتفاده از کاه ایمنــی توســط موتورســواران، گفــت: 
موتورســواران بیــش از 90 درصــد تصادفــات اســتان را بــه خود 

اختصــاص دادنــد. 
ســرهنگ »منصــور جمشــیدی« درمراســم توزیــع رایــگان کاه 
ــان اینکــه حراســت  ــا بی ــزدی ب ــن موتورســواران ی ــی بی ایمن
ــور یکــی از دغدغه هــای جــدی پلیــس  از جــان راکبیــن موت
راهنمایــی و رانندگــی یــزد اســت، اظهــار کــرد: تصــادف 
موتورســیکلت بیشــترین آمــار تصادفــات دراســتان یــزد را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت. 
رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی یــزد اســتفاده از 
 کاه ایمنــی را ضــروری دانســت و بیــان کــرد: بیــش از 
90 درصــد علــت فوتــی تصادفــات در درون شــهرهای اســتان 
 یــزد بــه دلیــل ضربــه بــه ســر و ضربــه مغــذی اتفــاق 

می افتد. 
ــتفاده  ــه اس ــازی در زمین ــگ س ــزوم فرهن ــر ل ــیدی ب جمش
ــه داد: رانندگــی  ــرد و ادام ــد ک ــه تاکی ــی در جامع از کاه ایمن
درســت و صحیــح بــا اســتفاده از ابزارهــای ایمنــی، مهمتریــن 
ــی  ــی و رانندگ ــوادث راهنمای ــات و ح ــش تصادف ــل کاه عام

اســت. ایســنا

اخبار کوتاه

تمامی محورهای کرمان باز است
ــس راه  ــده پلی ــین فرمان جانش
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم اس
در  بــاران  و  بــرف  بــارش 
ــتان  ــی اس ــای مواصات محوره
گفــت: در حــال حاضــر تــردد در 
جاده هــای کرمــان جریــان دارد. 
ــی  ــی رضایــ ــرهنگ علـــ  ســ
ــان  ــتان کرم ــی در اس ــامانه بارش ــت س ــه فعالی ــاره ب ــا اش ب
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر شــاهد بــارش بــرف و بــاران در 
ــف در  ــرف خفی ــارش ب محورهــای اســتان هســتیم. وی از ب
گردنه هــای کفنوئیــه و خانــه ســرخ خبــر داد و افــزود: تــردد 
در تمامــی جاده هــای منطقــه امــکان پذیــر اســت. ســرهنگ 
ــر  ــه شــرایط جــوی حاکــم ب ــا توجــه ب ــی ادامــه داد: ب رضای
ســفرهای  انجــام  از  افــراد  می شــود  توصیــه  اســتان 
ــه در  ــم ک ــرادی ه ــت: اف ــد. وی گف ــز کنن ــروری پرهی غیرض
ــا  ــد، حتم ــدا می کنن صــورت ضــرورت در جاده هــا حضــور پی
ــرم  ــاس گ ــرخ و لب ــر چ ــل زنجی ــتانی از قبی ــزات زمس  تجهی
ــس راه  ــده پلی ــین فرمان ــند. جانش ــته باش ــراه داش ــه هم ب
اســتان کرمــان بیــان کــرد: راننــدگان حتمــا از ســامت 
سیســتم گرمایشــی خــودروی خــود اطمینــان حاصــل کــرده و 

با باک پر اقدام به حضور در جاده کنند. مهر

افتتاح نمایشگاه کاالی ایرانی در شهرکرد
ــی،  ــاق بازرگان ــا حضــور رییــس ات ــی ب نمایشــگاه کاالی ایران
صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران در شــهرکرد افتتــاح شــد. 
رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران 
در ایــن مراســم گفــت: فضــای کســب و کار در کشــور رو بــه 
 بهبــود اســت. غامحســن شــافعی عنــوان کــرد: زمینــه بــرای 
ــم  ــور فراه ــف در کش ــای مختل ــذاری در بخش ه ــرمایه گ س
ــه توســعه  ــد زمین ــه اینکــه بای ــا اشــاره ب شــده اســت. وی ب
ــد کــرد: توســعه  ــم، تاکی صــادرات را در کشــور افزایــش دهی
صــادرات موجــب فعــال شــدن واحدهــای صنعتــی و ایجــاد 

ــود.  ــتغال می ش اش
مدیــرکل صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال و بختیــاری 
ــگاه  ــن نمایش ــه در ای ــت: 70 غرف ــم گف ــن مراس ــز در ای نی
وجــود دارد کــه کاالهــای تولیــدی ایــن اســتان توســط 
ــوند.  ــی می ش ــا معرف ــن غرفه ه ــدی در ای ــرکت های تولی ش
نعیــم امامــی تاکیــد کــرد: 57 محصــول جدیــد شــرکت های 
رونمایــی  نمایشــگاه  ایــن  در حاشــیه  اســتان  تولیــدی 
ــک  ــه مــدت ی ــن نمایشــگاه ب ــرد: ای ــان ک می شــوند. وی بی
هفتــه در ســطح اســتان دایــر اســت. وی گفــت: محصــوالت 
 جدیــد ایــن اســتان از جملــه چــادر مشــکی، موکــت، 
ــی  ــای غذای ــر، مکمل ه ــات کامیپوت ــر، قطع ــس کامپیوت کی
و... از مهمتریــن محصوالتــی هســتند کــه در ایــن نمایشــگاه 

ــنا ــوند. ایس ــی می ش رونمای

اخبار کوتاه

H.Farokhi@eskimia.ir
حمیدفرخیاردستان

ــرد:  ــار کــ ــتان اظهــ ــازندگی اردسـ ــیج س ــئول بس  مس
بــه مناســبت دهــه فجــر انقــاب اســامی برپایــی 
ــی  ــع تبدیل ــی، صنای نمایشــگاه محصــوالت اقتصادمقاومت

و صنایــع دســتی در اردســتان برپــا شــده 
ــت.  اس

ــیه  ــی، در حاشـ ــر صادقـــ ــرهنگ امی س
اقتصــاد  آوردهــای  دســت  نمایشــگاه 
ــرارگاه بســیج  ــت: توســط ق ــی گف مقاومت
ســازندگی اردســتان ایــن نمایشــگاه با 22 
ــرار خواهــد  ــه مــدت ســه روز برق ــه ب غرف

ــود.  ب
وی افــزود: ایــن نمایشــگاه بیشــتر بحــث ترویــج مشــاغل 
خانگــی را دارد و بــا عنــوان زنــان و مشــاغل و غرفه هایــی 
کــه ایجــاد شــده، کســانی هســتند کــه از تســهیات 
اقتصــاد مقاومتــی بــا حمایــت بســیج ســازندگی اســتفاده 

ــش و  ــه نمای ــروز ب ــان ام ــای آن ــه کاره ــه نمون ــرده ک ک
ــان اینکــه  ــا بی ــی ب ــروش گذاشــته شــده اســت. صادق ف
بحــث ایــن نمایشــگاه بیشــتر ترویجــی و آموزشــی اســت، 
را  بیشــتری  غرفه هــای  می توانســتیم  تصریــح کــرد: 
ــن  ــه همی ــکان ب ــود م ــت کمب ــه عل ــی ب ــم، ول ایجــاد کنی
مقــدار اکتفــا شــده اســت. کارشــناس اقتصــاد 
غرفه هایــی کــه  تصریــح کــرد:  مقاومتــی 
ایجــاد شــده عبارتنــد از: قــارچ خوراکــی، 
ــک،  ــان خش ــی، ن ــرغ بوم ــی، م ــل طبیع عس
ترشــی، انــار، شــیرینی خانگــی، زعفــران 
 و در بحــث صنایــع دســتی کیــف ســازی، 
ــرای تشــویق  ــه ب چــرم دوزی و ســفالگری ک
ــه نمایــش در  ــه داری کــه جویــای کار باشــند ب ــان خان زن
ــگاه  ــن نمایش ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب ــت. صادق ــده اس آم
بــه صــورت شهرســتانی اســت تصریــح کــرد: هــدف ایــن 
نمایشــگاه تفهیــم بــه افــراد جویــای کار اســت کــه بداننــد 

ــرد. ــغل ک ــاد ش ــتان ایج ــطح شهرس ــود در س می ش

برپایی نمایشگاه محصوالت اقتصاد مقاومتی در اردستان

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

جانشــین فرمانــده کل ســپاه پاســداران گفــت: مــا امــروز 
بــه برکــت ایــن مقاومت هــا از هــر زمــان دیگــری در تاریــخ 
ایــران قدرتمندتریــم. مــا هیــچ چیــزی بــرای یــک مبــارزه 

نداریــم.  امــروزی کــم  قدرت هــای  بــا 
تکیــه گاه اصلــی مــا ایمــان شکســت ناپذیر 
مــردان و زنــان ایــن ســرزمین اســت. 
تکیــه گاه مــا بــه عاشوراســت کــه بــه ســاح 
ــد.  ــدرت می ده ــا ق ــدگان م ــازوی رزمن و ب
ســردار حســین ســامی، در گنکــره ســردار 
شــهید محمــود خادمــی و 1700 شــهید 

شهرســتان کاشــان گفــت: قرارگیــری قــدرت مردمــی 
ــامی  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــه و رهب ــت فقی ــار والی در کن
می توانــد بــر هــر قــدرت بزرگــی در منطقــه و جهــان غلبــه 

ــد.  کن
 جانشــین فرمانــده ســپاه پاســداران انقــاب اســامی 

بــا اشــاره بــه اینکــه وجــود رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
و مشــارکت مــردم در صحنه هــای مختلــف، کشــورمان را از 
ــدرت در  ــه ای مصــون داشــت و کشــور را در اوج ق هــر فتن
ــه برکــت  ــار داشــت: امــروز ب منطقــه محافظــت کــرد؛ اظه
ــامی  ــوری اس ــی، جمه ــوان داخل ــای ج ــدی نیروه توانمن
آمادگــی  و  اقتــدار  عــزت،  اوج  در   ایــران 
قــرار دارد و کشــور مــا از لحــاظ تجهیــزات 
مــدرن نظامــی و نیــروی انســانی در اوج 
آمادگــی دفاعــی در برابــر دشــمنان قــرار 

گرفتــه اســت. 
ســردار ســامی، بــا اشــاره بــه اینکــه شــهدای 
مــا عاشــورا را در عصــر حاضــر تجدیــد حیــات 
بخشــیدند گفــت: شــهدا در عمــق زندگــی مــا مقاومــت را 

جــاری کردنــد و درس بزرگــی بــه همــه مــا دادنــد.
ــای  ــی پ ــه حت ــت ک ــوری اس ــا کش ــا تنه ــت: اینج  وی گف
یــک مقــام آمریکایــی و صهیونیســتی در آن بــاز نیســت و 

ایــن خــود افتخــاری اســت.

در شهر

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
ثبت   16 بخش  در  واقع  اصلی    45/151 شماره  پاک  خانه  باب  یک  حدود ششدانگ  تحدید  چون 

اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام خانم فاطمه احمدی کتایونچه فرزند علی  در جریان ثبت است و 

به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت 

و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1395/12/10 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 و طبق تبصره 2 ماده 

واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 

به این اداره تسلیم نمایید.

تاریخ انتشار : 1395/11/16 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/1021/الف/م به تاریخ 95/11/12

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پاک شماره 45/159  اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 

به علت عدم حضور  و  زینلی فرزند علی  در جریان ثبت است  نام حسین  به  ثبتی  پرونده  که طبق 

متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 

تحدید حدود پاک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1395/12/10 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 و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 

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

دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.

تاریخ انتشار : 1395/11/16 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/1022/الف/م به تاریخ 95/11/12

آگهیتحدیدحدودعمومی)ماده14قانونثبت(مربوطبهقسمتیازاراضیبرخوار
پیرو آگهی نوبتی مندرج در روزنامه ی کیمیای وطن به شماره 279 مورخ 1398/08/01 و 303 مورخ 

1395/09/01 مربوط به اماکی که در سه ماهه دوم سال 1395 تقاضای ثبت آنها پذیرفته شده و به 

موجب ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود رقبات ذیل واقعات در بخش 16 ثبت اصفهان که تاکنون تحدید 

حدود آنها به عمل نیامده است به شرح ذیل اعام می گردد: اراضی باشرب خورزوق پاک 121 اصلی 

و فروعات زیر:939 فرعی: آقای سعید عنایتی خورزوقی فرزند جعفر و وحید عنایتی خورزوقی فرزند 

جعفر ششدانگ یک قطعه زمین روز یکشنبه 1395/12/08 راس ساعت 9 صبح.938 فرعی: آقای احمد 

صابری فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین روز یک شنبه 1395/12/08 راس ساعت 9 صبح در 

محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا طبق قانون ثبت به صاحبان اماک و مجاورین پاک های فوق 

الذکر اعام می شود که در تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک حاضر چنانچه هر یک از صاحبان اماک 

یا نماینده قانونی آنها هنگام تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک آنها با حدود 

اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک که در موقع 

مقرر حاضر نبودند مطابق مقرات ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تعیین حدود فقط 

تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار : 1395/11/16 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/1015/الف/م به تاریخ 95/11/11

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکدولتآبادبرخوار

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

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار  آباد  دولت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 

بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده  محرز  ذیل  متقاضیان 

ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 

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

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

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

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 139560302018003615 

فرزند جال بشماره شناسنامه 66068  پرونده 1391114402018000604 خانم زهره حداداشنی  کاسه 

صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  198.40 متر مربع احداثی بر روی 

قسمتی از پاک 387  اصلی واقع در دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از 

آقای حسین داوری دولت آبادی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/16

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/01

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/993/الف/م به تاریخ 95/11/09

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکدولتآبادبرخوار

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

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار  آباد  دولت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 

بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده  محرز  ذیل  متقاضیان 

ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 

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

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

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

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 139560302018003668 

کاسه پرونده 1392114402018000348 آقای سروش ناظمی  فرزند حاجی آقا بشماره شناسنامه 63 

صادره از نجف آباد  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  161.98 متر مربع احداثی بر روی 

قسمتی از پاک 28  اصلی واقع در شهرک ولی عصر  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه 

از آقای مسیب سعیدی خرزوقی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/16

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/01

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/990/الف/م به تاریخ 95/11/09

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکدولتآبادبرخوار

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

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد 

رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان 

ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 

اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار 

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

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

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

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 139560302018003585 کاسه پرونده 

1394114402035000260 آقای غامرضا سلیمانی  فرزند محمد ابراهیم  بشماره شناسنامه 811 صادره 

از تهران  نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  382.64 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از 

پاک 435  اصلی واقع در دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/11/16       تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/12/01

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:995 /37/05/الف/م به تاریخ 95/11/09

آگهیمتهممجهولالمکان
شماره نامه :9510113722601814 شماره پرونده :9509983722601043 شماره بایگانی شعبه :951130 

تاریخ تنظیم:1395/11/03 شاکی : حسین اکبری فرزند داود متهم : مجید هاشمی فرزند علی اکبر 

اتهام : خیانت در امانت نظر به اینکه متهم مذکور از طریق این شعبه تحت تعقیب بوده و دسترسی به 

وی به لحاظ مجهول المکان بودن مشارالیه مقدور نمیباشد لذا مراتب در راستای ماده 174 قانون آیین 

دادرسی کیفری به وی اباغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار اگهی جهت اخذ توضیح راجع به اتهام خود در 

شعبه دوم بازپرسی گلپایگان حاضر گردد.در غیر اینصورت غیابا رسیدگی و قرار مقتضی صادر میگردد.

شماره :594/م الف دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب گلپایگان  

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک شماره 2603 فرعی از 15202/4 اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام رمضانعلی صفدریان فرزند عباسقلی ووغیره   در جریان ثبت 

است و رای شماره 139560302027009137 و 139560302027009141 مورخ95/7/26 از طرف هیات 

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

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

تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 

تاریخ 95/12/10 روزسه شنبه    نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در  ثبت و بر طبق تقاضای 

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: 1395/11/16 

شماره :34813/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
ثبت اصفهان که  واقع در بخش 5  یکبابخانه   شماره پاک 10174/3  چون تحدید حدود ششدانگ 

طبق پرونده ثبتی بنام سارا یاوری فرزند محمد ابراهیم    در جریان ثبت است و رای شماره 5479 

و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اختاف موضوع  از طرف هیات حل  مورخ1395/05/04 

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 1395/12/11 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این 

آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 

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

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

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

خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به 

دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره 

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

تاریخ انتشار: 1395/11/16 شماره 35146/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان  حسین هادیزاده

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  پاک شماره792 فرعی از  10408 اصلی  واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام سعید مهماندوست فرزند حسن و غیره    در جریان ثبت است 

حل  هیات  طرف  از  139560302027009692مورخ95/8/3  139560302027009688و  شماره   وآرای 

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 95/12/14 شنبه 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: 1395/11/16

 شماره 35050/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان 

دادنامه
آقای مجید خلیلی ده کلبعلی فرزند رضا ساکن اصفهان- خیابان کشاورز- کوچه شهید شهریاری پاک 

125 دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ هفت میلیون تومان وجه یک فقره چک به شماره 706313 

مورخه 95/3/22 عهده بانک صادرات به طرفیت آقای محمد پوالدیان فرزند حسین که با ارجاع به این 

شعبه ثبت به کاسه 277/95 برای روز شنبه  95/12/14 ساعت 16/30 عصر تعیین وقت شده است 

و چون خوانده مجهول المکان اعام گردیده است لذا دستور شورا در اجرای ماده 1023 و 1029 قانون 

مدنی و ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی 

می شود تا خوانده )نامبرده فوق( با اطاع از وقت رسیدگی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعام نشانی 

کامل نسخه ثانی دادخواست وضمائم را نیز دریافت و برای روز مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد و اال 

این آگهی به منزله اباغ تلقی می شود.

مدیر دفتر شعبه4 شورای حل اختاف فاورجان – )ابریشم(

آگهیابالغدادخواستوضمائمووقترسیدگیبهآقایعبدالحمیداخالقی
اخاقی  عبدالحمید  آقای  طرفیت  به  دادخواستی  نصرهللا     فرزند  اسدی  مهدی  آقای  اینکه  به  نظر 

حل  شورای   5 شعبه  به  تقدیم که  خودرو   رسمی  سند  انتقال  به  الزام  خواسته  به  مهدی     فرزند 

 9 ساعت   95/12/16 مورخه  دوشنبه  روز  برای  و  ثبت   25/94 به کاسه  و  ارجاع  فاورجان  اختاف 

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

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

االنتشار رسمی درج و آگهی میشود و از خوانده دعوت مینماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل 

اختاف شعبه 5 حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه 5 فاورجان  جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر 

 اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب وشورا/ دادگاه غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد 

نمود . 

رئیس شورای حل اختاف شعبه 5 حقوقی فاورجان 

آگهیابالغ
شعبه:  بایگانی  9309983653401137شماره  پرونده:  9510103653408560شماره  اباغنامه:  شماره 

931232تاریخ تنظیم: 1395/11/03 خواهان / شاکی مهدی عشوری مهرنجانی و سید علی هاشمی  

دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم سید علی هاشمی و مهدی عشوری مهرنجانی به خواسته تامین 

خواسته و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان فاورجان  

نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فاورجان  واقع 

در فاورجان – خیابان ماصدرا – ساختمان دادگستری - طبقه اول اتاق شماره 225ارجاع و به کاسه 

و   1395/12/19 ان  استماع گواهی گواهان  و  رسیدگی  وقت  ثبت گردیده که   9309983653401137

ساعت 9:30تعیین 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 انقاب در امور مدنی و دستور 

دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی 

و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی و استماع گواهی گواهان حاضر گردد.

شماره: 937/م الف 

فاورجان- خسرو  دادگستری شهرستان  دادگاه عمومی )حقوقی(  دوم  دادگاه حقوقی شعبه  منشی 

آقایی

آگهیابالغوقتدادرسیودادخواستوضمائمبه
کاسه پرونده :320/95 وقت رسیدگی : 95/12/25 ساعت 5/30 عصر خواهان : محسن جزینی خوانده 

جهت  نموده که  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  خواهان  مطالبه  خواسته  شریفیان  مرتضی   :

رسیدگی به شعبه نهم ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 

درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 

یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی میبشود تا خوانده از تاریخ نشر اخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر 

دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در 

وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. آدرس شورا خمینی شهر – درچه – خ سجاد روزهای 

زوج 6/5-4/5 عصر مدیر دفتر شعبه 9 شورای حل اختاف خمینی شهر

جمهوری اسالمی در اوج عزت، اقتدار و آمادگی قرار دارد

منا
: ای

س
عک
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حتما بخوانید!
اشک کارگردان »انزوا« درآمد

S.Sasani@eskimia.ir
ستایش ساسانی نژادسرویس فرهنگ

اصفهــان بــا دارا بــودن پیشــینه تاریخــی در عرصــه هنــر یکی 
از شــهرهای بــزرگ تئاتــر در زمینــه طنــز وکمــدی محســوب 
می شــود. اصفهــان پیشــرو، مبــدا و مکتــب کمــدی و 
ــر  ــژه ای در تئات ــگاه وی ــوده و جای ــور ب ــز کش ــت طن پایتخ
ــا  ــم ب ــه تصمیــم گرفتی ــه همیــن بهان ــز و کمــدی دارد؛ ب طن
 یکــی از کمدیــن هــای زنــده دل و شــیرین زبــان اصفهانــی 

آقــای قــدرت هللا ایــزدی، بازیگــر، کارگــردان و تهیــه کننــده 
بــه صحبــت بنشــینیم.

    فعالیــت هنــری خــود را از چــه زمانــی شــروع 
کردیــد؟

 در ســال 1364 جنــاب آقــای شــهریار کرمــی از مــن 
در خواســت کردنــد کــه در برنامــه ای بــه نــام شــهر و 
همشــهری فعالیــت کنــم؛ نمایش هــای کوتاهــی بــود 
 قبــول کــردم و انجــام دادم و پــس از آن بــا اســتاد عزیــزم 

آقــای محمــد معاجــزی در ســازمان صــدا و ســیما شــروع 
بــه فعالیــت کــردم و مــورد تشــویق همــکاران قــرار گرفتــم و 
از آنجــا شــد کــه فعالیــت خــود را کــم کــم شــروع کــردم و 
نمایــش خواســتگاری و بعــد از آن بــه دنبالــش فیلم هــای 
ســینمایی و ســریال های مختلفــی کار کــردم تــا بــه امــروز 

کــه در خدمــت مــردم هســتم.
    فعالیــت در زمینــه بازیگــری را بیشــتر دوســت داریــد 

ــا کارگردانی؟ ی
بازیگری را ترجیح می دهم.

    اگــر برمــی گشــتید بــه ســال هــای گذشــته آیــا بــاز 
ــد؟ ــاب می کردی ــر را انتخ ــم هن ه

بلــه، حتمــا هنــر را انتخــاب می کــردم؛ چــه توفیقــی بهتــر از 
ایــن کــه خلقــی را بخندانــی.

    چنــد فرزنــد داریــد؛ آیــا هیــچ کــدام از آنهــا بــه عرصه 
هنــری وارد شــده اند؟

4 فرزنــد دارم؛ پســر بزرگــم کمــال، آهنــگ ســازی فیلم هــا 
و تئاترهــا را انجــام می دهــد؛ دختــر بزرگــم نقاشــی و 
مینیاتــور کار می کنــد. پســرم علیرضــا تصویــر بــرداری فیلــم 
و ســریال انجــام می دهــد؛ ســریال رشــید حرفــه ای را هــم 
علیرضــا تصویــر بــرداری کــرد و دختــر آخــرم هــم دانشــجو 

اســت.
نــزول  نتیجــه  انــزوای هنرمنــدان و در      دلیــل 

چیســت؟  اصفهــان  در  نمایشــی  فعالیت هــای 
ده هــا دلیــل وجــود دارد، امــا اگــر بخواهــم مهمتریــن دالیــل 

را عنــوان کنــم بایــد بگویــم:
ــا  ــگاه آنه ــوش شــدن جای ــدان و فرام ــت هنرمن 1- مظلومی

2- دوری هنرمنــدان فرهیختــه و دردمنــد از حضــور در 
صحنه هــای مــورد نیــاز و در نتیجــه ایجــاد فضــا بــرای 
حضــور هنرمنــد نماهــا 3- مدیریــت افــرادی کــه همــه چیــز 
ــد ــی رانن ــا م ــاح بندی ه ــی و جن ــروه گرای ــروه و گ  را در گ

 4-پاییــن نگــه داشــتن ذائقــه مــردم و افــت کیفــی کارهای 
نمایــش  و کارهــای  ســریال ها  و  صحنــه ای  نمایشــی 
ــذاری در  ــط ارزش گ ــای غل ــینما 5- معیاره ــون وس تلویزی
جشــواره هــا و روی آوردن هنرمنــدان بــه ســوی موضوعــات 
خنثــی و یــا تلــخ و ســیاه 6- تــاش بیگانــگان بــرای فریــب 
ــت  ــواره ای و غفل ــبکه های ماه ــه ش ــدان ب ــذب هنرمن و ج
برخــی مســئوالن در ارزش گــذاری و سیاســت گــذاری بــرای 
دلگرمــی هنرمنــدان و ایجــاد فضــای پویــا و امیــد بخــش در 

ســینما، تئاتــر و تلویزیــون.
ــر  ــه هن ــد ب ــان عالقمن ــه جوان ــما ب ــه ی ش     توصی

چیســت؟
ــر  ــد؛ اگ ــوم کنن ــن خــود و خدایشــان را معل ــف بی اوال تکلی
ــه  ــن عرص ــختی های ای ــد س ــد بای ــزه دارن ــتعداد و انگی اس
ــن  ــه ام ای ــد و توصی ــد و کمربندهــا را محکــم ببندن را بپذیرن
اســت کــه اگــر بــرای امــرار معــاش، مســیر دیگــری داریــد،   
ــه هنــر و کار دلــی وارد ایــن عرصــه شــوید. ــرای عشــق ب ب

    بزرگترین آرزوی شما چیست؟
آرزوی مــن شــاد کــردن دل مــردم اســت و چــون احســاس 
ــا را  ــارات آنه ــم انتظ ــعی می کن ــردم دارم، س ــه م ــد ب  تعه
ــد  ــه امی ــم؛ ب ــرآورده کن ــکاتم ب ــه ی مش ــم هم ــی رغ عل
ــور  ــته و در خ ــی شایس ــای نمایش ــق و کاره ــای موف روزه

ــز. ــردم عزی م

اجرای گروه موسیقی »طوبی« در 

هنرسرای خورشید

کیمیای وطن

ــه  ــی« ب ــیقی »طوب ــروه موس  گ
ــژه  ــری وی ــرزاد کبی سرپرســتی ف
ایــام دهــه فجــر، 16 و 17 بهمــن 
ــه  ــید ب ــرای خورش ــاه در هنرس م

ــردازد.   ــه می پ ــرای برنام اج
خورشــید  هنرســرای  رییــس 
ــام دهــه فجــر،  ــه مناســبت ای ــر گفــت: ب ــن خب ــان ای ــا بی ب
و  بــه سرپرســتی  موســیقی »طوبــی«  کنســرت گــروه 
نوازندگــی تــار »فــرزاد کبیــری« بــه اجــرای برنامه می پــردازد. 
منصــور قربانــی اظهــار داشــت: هنرســرای خورشــید اصفهــان 
ــروه موســیقی  ــن گ ــان ای ــه مــدت دو روز میزب ســاعت 19 ب
ــده  ــه ســلطانی نوازن ــد خلیف ــزود: حمی ــود. وی اف ــد ب خواه
ــی  ــت اله ــی نعم ــار، عل ــده گیت ــا دری نوازن ــو، حمیدرض پیان
ــن، داوود  ــده ویول ــری نوازن ــد قیص ــار، وحی ــم ت ــده ب نوازن
 قهــرودی نوازنــده تنبــک، کاخــن و دایــره و همچنیــن 
ســعد شــریعت خواننــده گــروه از جملــه عوامــل گــروه 
موســیقی طوبــی هســتند کــه در محــل هنرســرای خورشــید، 
ــه  ــرد: عاق ــح ک ــد. وی تصری ــه می پردازن ــرای برنام ــه اج ب
منــدان بــرای تهیــه بلیــط و حضــور در ایــن کنســرت موســیقی 
 NAVAYEMEHR.IR می تواننــد بــه ســایت نــوای مهــر
مراجعــه کــرده و یــا بــا شــماره 34593560 تمــاس حاصــل 

کننــد.

اشک کارگردان »انزوا« درآمد
کارگــردان فیلــم »انــزوا« گفــت: خواســتم فیلمــی بســازم کــه 
بــه بســیاری از رفقایــم کــه زیــر 1.5 متــر خــاک خوابیده انــد 
ــه  ــانی ک ــه کس ــازند، ب ــان را بس ــم بلندش ــتند فیل و نتوانس
ــک  ــم تک ت ــد، بگوی ــار رفتن ــوس شــده اند و از ســینما کن مای
ــی در نشســت  ــاس میرزای ــی عب ــم. مرتضــی عل ــا قهرمانی م
رســانه ای فیلمــش بــا بغــض و گریــه بیــان کــرد: مــن 
فیلم ســاز خوبــی نیســتم و تنهــا مقــاوت کــردم تــا ثابــت کنــم 
منــزوی نیســتم و می توانــم فیلمــی بســازم کــه فــرم بیانــی 
داشــته باشــد. او افــزود: یــاد تشــییع جنــازه نیمــا طباطبایــی 
ــود را  ــینمایی خ ــد س ــم بلن ــال فیل ــد امس ــه بای ــادم ک افت
ــد  ــرا بای ــت. چ ــاک نمی رف ــا خ ــر خرواره ــاخت و زی می س
جوانــان مــا بــر اثــر ســرطان بمیرنــد؟ مــن خواهــش می کنــم 
بزرگترهــا کمــی بــه مــا توجــه کننــد. او در بخــش دیگــری از 
صحبت هایــش بیــان کــرد: خــدا را شــکر می کنــم کــه 
ایل بیگــی معاونــت ارزشــیابی ســینما شــد و بــه امثــال مــن 
خیلــی خــوب کمــک کــرد. همچنیــن از محمدحســین فــرج 
کــه مشــاور مــن اســت و ســال گذشــته و امســال شــاگردان 

ــم. ایســنا ــاد هســتند، تشــکر می کن ــن حــوزه زی او در ای

اخبار کوتاه

حسن جوهرچی، در پناه او آرام گرفت

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگی

خبرهــای تلــخ امســال گویــا 
ــوز  ــد؛ هن ــی ندارن ــال تعطیل خی
نشــده  تمــام  پاســکو  داغ 
ــر  ــزاران نف ــتان ه ــیل سیس س
از مــردم دیــار رســتم را آواره 
کــرد، هنــوز ســیل فــرو کــش نکــرده بــود کــه بهمــن جــان 
تعــدادی از کولبــران زحمتکــش کــرد را گرفــت، هنــوز داغ 
کولبــران تــازه بــود کــه کاظــم افرندنیــا بازیگــر پیشکســوت 
دارفانــی را وداع گفــت و هنــوز وداع بــا ایــن هنرمنــد 
ــود کــه حســن جوهرچــی بازیگــر خــوش  تمــام نشــده ب
 اخــاق و باشــخصیت ســینما و تلویزیــون بــه دیــار باقــی 

شتافت. 
خانــواده ای  در   1347 ســال  در  چــی  جوهــر  حســن 
اردبیلــی و در محلــه ای در تهــران بــه دنیــا آمــد. او در رشــته 
 عکاســی دانشــگاه هنرهــای زیبــای تهــران پذیرفتــه شــد و 
همــان جــا بــود که بــرای بــازی در فیلــم »فیــل در تاریکی« 
ــرداری آن  ــر ب ــل تصوی ــه مراح ــی ک ــد. فیلم ــاب ش انتخ
ــا اینکــه  متوقــف و پــس از 15 ســال تکمیــل شــد. امــا ب
 فیــل در تاریکــی پخــش نشــده بــود، توانمنــدی ایــن جوان 
بــا اســتعداد گــوش بــه گــوش بــه ســیروس الونــد رســید 
ــه عنــوان یکــی از نقــش  ــا از وی در فیلــم »برخــورد«، ب ت

آفرینــان فیلمــش اســتفاده کنــد. 
 جوهرچــی در ســال 73 و بــا ســریال »در پنــاه تــو« 
موفــق  ورودی  توانســت،  و  شــد  دیــده  خوبــی   بــه 

به عرصه سینما و تلویزیون داشته باشد. 
از ســال 67 کــه جوهرچــی بــرای اولیــن بــار جلــوی 
دوربیــن رفــت تــا نیمــه بهمــن مــاه 95 کــه بــر اثــر بیمــاری 
کبــدی در بیمارســتانی در تهــران دچــار ایســت قلبــی شــد، 
در بیــش از 60 اثــر ســینمایی و تلویزیونــی نقــش آفرینــی 
ــو،  ــاه ت ــد از: درپن ــار عبارتن ــن آث ــی از ای ــه برخ ــت ک داش
ــور،  ــس جمه ــای ریی ــی، آق ــخ، آب ــای تل ــلطان، بادام ه س
ضیافــت، باالتــر از خطــر، افســانه دو خواهــر، تنهایــی لیــا، 
ــته  ــک فرش ــان، او ی ــن حی ــر اب ــن، جاب ــب های روش ش

ــود، دومیــن انفجــار و .... ب
ــرداز(  ــره پ ــات )چه ــاز بی ــر مهن ــی همس ــن جوهرچ حس
بــود و حاصــل ایــن ازدواج یــک پســر بــه نــام علــی و یــک 
دختــر بــه نــام آوا اســت. هــر دو فرزنــد حســن جوهرچــی 
دســتی در کارهــای هنــر دارنــد و دوســت دارنــد راه پــدر و 

مادرشــان را ادامــه دهنــد.
از طــرف روزنامــه کیمیــای وطــن ایــن حادثــه تلــخ را بــه 
خانــواده و دوســتان ایشــان تســلیت مــی گوییــم و بــرای 

بازمانــدگان آرزوی صبــر و آرامــش داریــم. 
روحش شاد

یادداشت

ــاره  ــون درب ــینما و تلویزی ــر س ــیدی بازیگ ــان جمش پژم
ــغول  ــا مش ــن روزه ــت: ای ــود گف ــر خ ــای اخی فعالیت ه
ــه  ــا« ب ــه م ــمتی »خان ــریال 60 قس ــش در س ــای نق ایف
ــریال  ــک س ــه ی ــتم، ک ــدم هس ــامان مق ــی س کارگردان

ــر  ــن اث ــه وی، ای ــه گفت ــت. ب ــدی اس کم
ســیما  ســوم  شــبکه  از  پخــش  بــرای 
تاکنــون  و  می شــود  ضبــط  نــوروز   در 
ــرداری شــده اســت  10 قســمت از آن فیلمب
ــط  ــز ضب ــاه نی ــت م ــط اردیبهش و در اواس
دربــاره  جمشــیدی  می شــود.  تمــام  آن 
ــه  ــریال »خان ــود در س ــای خ ــم بازی ه ه

مــا« اظهــار کــرد: در »خانــه مــا« عــاوه بــر مــن، ویشــکا 
آســایش، فرهــاد آئیــش، حســن زارعــی، علــی شــادمان، 
صمــدی،  آزاده  خیراندیــش،  تیموریــان، گوهــر   رویــا 

رضا ناجی و ... به ایفای نقش می پردازند. 
وی در پایــان دربــاره داســتان ایــن اثــر گفــت: ایــن 

ســریال روایتگــر داســتان مالباختگانــی اســت کــه مجبــور 
ــد.  ــی کنن ــم زندگ ــا ه ــه ب ــک خان ــی در ی ــوند مدت می ش
ــازی  ــده تاکســی فــرودگاه را ب مــن هــم نقــش یــک رانن
می کنــم کــه یــک زن پــا بــه مــاه دارد. نقــش ایــن زن را 

آزاده صمــدی بــازی می کنــد. 
گفتنــی اســت ســامان مقــدم پیــش از 
ایــن در تلویزیــون مجموعه هــای موفقــی 
مثــل »شــمس العمــاره« و »پریدخــت« 
ــا« ســومین  ــه م ــرده و »خان ــی ک را کارگردان
می شــود.  محســوب  او  بلنــد  ســریال 
آخریــن ســاخته ی ســینمایی مقــدم »نهنگ 
عنبــر، سلکشــن رویــا« اســت. دیگــر عوامــل اصلــی 
»خانــه مــا« عبارتنــد از: سرپرســت نویســندگان: خشــایار 
الونــد، مدیــر تصویربــرداری: داود رحمانــی، طــراح گریــم: 
ــز:  ــه ری ــردان و برنام ــدواری، دســتیار اول کارگ ــان امی ایم
علیرضــا شــمس، مدیــر تولیــد: شــهرام دانــش پــور. مهــر

پژمان جمشیدی:

هنوز مشغول سریال نوروزی »خانه ما« هستم
 پــــوران درخشــنده تهیــه کننـــــده و کارگــردان فیلــم 
» زیــر ســقف دودی« در آســتانه نمایــش فیلــم جدیــدش 
در بــرج میــاد جشــنواره ســی و پنجــم فیلــم فجــر بیــان 
ــن آن را  ــه م ــود ک ــردم ب ــفارش م ــم س ــن فیل ــرد: ای ک

ســاختم؛ درواقــع بــرای خــود مــردم اســت 
ــد.  ــد آن را ببینن و بای

ــه در  ــی ک ــتقبال خوب ــا اس ــاره ب ــا اش او ب
ســینماهای مردمــی جشــنواره از فیلمــش 
ــه ســانس فــوق العــاده  صــورت گرفتــه و ب
هــم رســیده اســت، تاکیــد کــرد: زیــر ســقف 
ــده  ــت ش ــردم روای ــود م ــان خ دودی از زب

 اســت. درخشــنده همچنیــن در توضیــح فیلــم خــود 
ــگاه  ــک روزی ن ــت: » ی ــم گف ــردان فیل ــوان کارگ ــه عن ب
می کنــی و می بینــی کــه انــگار هیــچ کــس تــو را نمی بینــد، 
حتــی شــریک زندگــی ات. خــوب نــگاه کــن. شــاید اولیــن 
کســی کــه تــو را ندیــد خــود تــو بــودی، زیــر همیــن ســقف 

ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــر اجتماع ــک اث ــم ی ــن فیل دودی«. ای
ــردازد و در دو  ــان زوج هــا می پ موضــوع طــاق عاطفــی می
خانــه واقــع در منطقــه الهیــه، یــک خانــه در منطقــه جردن، 
ــوم و تحقیقــات واقــع  در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد عل
در منطقــه پونــک، یــک خانــه در منطقــه 
فرشــته تهــران، بانکــی واقــع در خیابــان 
انبــاری  ســوله های  تهــران،  عصــر  ولــی 
ــتوران  ــرا، در رس ــت زه ــاده بهش ــع در ج واق
لئــون )ســام ســنتر(، کارخانــه ای در منطقــه 
تهــران  شــهر  خیابان هــای  وردآورد کــرج، 
 و ... فیلمبــرداری شــده اســت. در پــروژه 
بازیگــران ســینمای  از  »زیــر ســقف دودی« تعــدادی 
ــی،  ــا زارعــ ــی، مری ــاد اصانـ ــه؛ فرهـ ــران، از جملــ  ایــ
 بهنــوش طباطبایــی، هوشــنگ توکلــی، مریــم بوبانــی، 
آزیتــا حاجیــان، حســام نــواب صفــوی و فرشــید زارعی فــرد 

بــه ایفــای نقــش پرداخته انــد. خبرآنایــن

دادنامه
))رای شورا((در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه عادل جعفری رمضانعلی   ساکن سودرجان – خ 

مطهری – جنب مخابرات  به طرفیت ایرج قائد امینی فرزند معصومعلی  ساکن مجهول المکان  به 

شماره های 404818 و 404803 بانک ملی    به خواسته مطالبه مبلغ 92/000/000  ریال بابت دو فقره 

چک فقره سفته / چک سند سند عادی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست و ضمائم 

تقدیمی نظر به این که با اباغ اخطاریه و اطاع خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده و 

به عمل  ایراد و تکذیبی  ناحیه خواهان هیچ گونه  از  ابراز شده  به دعوی مطروح و مستندات  نسبت 

نیاورده و منکر اصالت مستند نیز نشده و دلیل و مدرکی که داللت بر برائت ذمه خود داشته باشد اقامه 

ننموده و دالیل ارایه شده از سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده رابه میزان اصل خواسته دارد. 

بنابر این شورا با اتفاق نظر مستندا به مواد 198 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310-313-

311-309-307 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ نود و دو  میلیون ریال بابت اصل خواسته و 

پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید / سفته چک به مبلغ قابل محاسبه در اجرای احکام  

ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید و اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر 

تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب و از خوانده اخد و به خواهان پرداخت 

نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس  از اباغ قابل واخواهی در همین شورا است .

 رئیس شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف فاورجان

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره .......اجرائی  

موضوع علیه فتح اله جوانمردی قهدریجانی فرزند حسین      و له آقای حمید عباسی      در تاریخ 

سه شنبه  1395/11/26 به منظور فروش یک دستگاه سواری پراید تیپ  gtxi مدل 1388 رنگ نوک 

دفتر  در  مزایده  11 صبح جلسه  الی   10 از ساعت  انتظامی 136 ی 57-ایران43   به شماره  مدادی 

اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق 228 برگزار نماید اموال   موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی 

از  توانند پنج روز قبل  . متقاضیان خرید می  ارزیابی شده است  به مبلغ90/000/000ریال  دادگستری 

مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع 

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

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

شده را همراه داشته باشند. 

مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی فاورجان

دادنامه
 950220 شعبه:  بایگانی  شماره   1395/10/8 تنظیم:  تاریخ   9509976836101859 دادنامه:  شماره 

های کاسه:  پرونده   9509986836101105 و   9509986836100192  : ها  پرونده  شماره   951249  ،

)مجتمع  اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   1 شعبه   9509986836100192 و   9509986836101105

شهید قدوسی( تصمیم نهایی شماره خواهان: خانم زهرا رحیمی فرزند نعیم اله به نشانی: اصفهان 

– خیابان زینبیه – ایستگاه دوطفان – مجتمع الله – کوچه ایثار 1 – بن بست نیلوفر 1 – پاک 41 – 

همراه 09100383681 خوانده: آقای منگل حکیمی فرزند حکیم به نشانی: مجهول المکان خواسته ها: 

1- حضانت 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- طاق به درخواست زوجه گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق 

پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه خواسته خانم 

زهرا رحیمی فرزند نعیم هللا به طرفیت آقای منگل حکیمی فرزند حکیم صدور حکم اجرای صیغه طاق 

به سبب ترک زندگی مشترک و پرداخت نکردن نفقه وی و فرزندان مشترک است. خواهان و خوانده 

هر دو تبعه کشور افغانستان می باشند. خواهان در توضیح اظهار داشته به موجب سند عادی ازدواج 

در تاریخ 1378/11/9 به عقد نکاح دایم خوانده درآمده و ثمره آن سه فرزند مشترک به اسامی آقایان 

سلیمان دوازده ساله و محمدامین هشت ساله و خانم مریم ده ساله است. ولی هم اکنون افزون 

بر چهار سال است خوانده ترک زندگی مشترک نموده و رفته و نفقه او و فرزندانش را نیز پرداخت 

نکرده و به همین سبب در عسر و حرج شدید بسر می برد خواهان صدور حکم بر اجرای صیغه طاق 

خود و حضانت فرزندان خویش است که با التفات به مفاد دادخواست و روگرفت سند عادی ازدواج 

پیوست آن و مشروح اظهارات خواهان در جلسات دادرسی و عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی 

و دیگر مراحل آن، که با وصف نشر آگهی اباغ حضور نیافته و الیحه ای ارسال نکرده و گواهی گواهان 

که با حضور در جلسه دادگاه گفته خواهان را درباره غیبت چندین ساله خوانده تأیید کرده اند و از سوی 

دیگر تاش دادگاه و داور خواهان و مشاور مرکز مشاوره خانواده در راستای ترغیب و تشویق زوجه به 

پایدار نگهداشتن زندگی مشترک و رویگردانی از جدائی مؤثر واقع نگردیده دادگاه با استناد به مواد 

197 – 195- 194 قانون مدنی افغانستان و نظریه مشاور قضایی حکم اجرای صیغه طاق را صادر 

می نماید. حضانت فرزندان مشترک را نیز به ایشان )خانم زهرا رحیمی( واگذار می نماید. خواهان 

می تواند پس از قطعیت حکم به یکی از دفاتر رسمی ثبت طاق مراجعت و با حق توکیل غیرصیغه 

طاق خود را از نوع طاق رجعی اجرا و آن را ثبت نماید. رعایت اصول و موازین شرعی طاق به عهده 

مجری صیغه طاق است. رأی دادگاه غیابی است و مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در 

همین دادگاه است.مه . 

شماره: 34338/ م الف رئیس شعبه یکم دادگاه خانواده اصفهان – عباسعلی عرب پور

دادنامه
شماره دادنامه: 9509976836101880 تاریخ تنظیم: 1395/10/12 شماره پرونده: 9509986836100821 

شماره بایگانی شعبه: 950927 پرونده کاسه: 9509986836100821 شعبه 1 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( تصمیم نهایی شماره خواهان: خانم رویا محمدی فرزند قربان به 

نشانی: اصفهان – خ امام خمینی – تابلو خانه اصفهان – ک آزادگان – ک نگار- پاک 25 – همراه: 

المکان  مجهول  نشانی:  به  علی  فرزند گندم  زاده  نبی  محمدعارف  آقای  خوانده:   09386085508

خواسته: ثبت واقعه طاق گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و با اعام ختم 

رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی دادگاه خواسته خانم رویا محمدی فرزند 

قربان به طرفیت آقای محمد عارف نبی زاده فرزند گندم علی صدور حکم بر تنفیذ طاق می باشد. 

خواهان در توضیح اظهار داشته خود و همسرش هر دو تبعه کشور افغانستان می باشند و به موجب 

به دلیل  و  باشد  ازدواج سه فرزند می  این  ثمره  و  دائم خوانده درآمده  ازدواج  به عقد  اسناد عادی 

نبود تفاهم در تاریخ 1394/6/11 به موجب سند عادی طاق پیوست پرونده به نحو عادی و توافقی 

طاق ایشان اجرا گردیده و خواهان صدور حکم به تنفیذ آن است که با التفات به مفاد دادخواست و 

احراز وجود رابطه زوجیت با وصف اینکه سه فرزند مشترک دارند و عدم حضورخوانده با وصف اباغ 

و گواهی طاق به شماره 124/4 مورخ 94/6/11 که موید اجرای صیغه طاق به صورت توافقی می 

باشد و نظر موافق مشاور قضائی دادگاه خواسته خواهان را محرز دانسته و با استناد به ماده 4 قانون 

حمایت خانواده و مواد 1278 – 1275 – 1257 قانون مدنی اجرای صیغه طاق خواهان پرونده خانم 

رویا محمدی در تاریخ 1394/6/11 را تنفیذ و تأیید می نماید ایشان می تواند نسبت به ثبت آن در 

دفتر رسمی طاق اقدام نماید. رأی دادگاه غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در 

این شعبه می باشد./ع 

شماره: 34337/ م الف رئیس شعبه 1 دادگاه خانواده اصفهان – عباسعلی عرب پور

دادنامه
کاسه پرونده: 950853 شماره دادنامه: 9509976793501881 – 95/11/3 مرجع رسیدگی: شعبه 

پنجم شورای حل اختاف اصفهان خواهان: حمید عبدالحسینی به نشانی: سپاهان شهر – بلوار غدیر – 

مجتمع تجاری هما – پوشاک ونا وکیل: محمد حاجی حسینلو به نشانی: اصفهان – خیابان شریعتی 

غربی – مجتمع رامین – طبقه 2 – واحد 5 )دفتر وکالت آقای حسین حمزه( خوانده: ایران آقاجانی 

با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء  المکان شورا  افجدی به نشانی: مجهول 

شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:رأی شورای حل اختاف

در خصوص دعوی آقای حمید عبدالحسینی با وکالت محمد حاجی حسینلو به طرفیت خانم ایران 

آقاجانی افجدی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه چک به شماره 421068 – 94/12/12 

به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق 

استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  علیه که  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  و گواهی  چک 

خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 

و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود 

ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 

313 قانون تجارت و 198 ، 515 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/485/000 ریال  بابت هزینه 

دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 

)94/12/12( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 

مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی دراین شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 

روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

 شماره: 34978/ م الف قاضی شعبه 5 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970350500936 تاریخ تنظیم: 1395/6/20 شماره پرونده: 9409980350501309 

شماره بایگانی شعبه: 941450 پرونده کاسه: 9409980350501309 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

راکتورهای  نهایی شماره: 9509970350500936 خواهان: شرکت سوخت  اصفهان تصمیم  شهرستان 

هسته ای به شماره ثبت 225876 با نمایندگی آقای علی یاری فرزند مظاهر و خانم هدی هاشمی آزاد 

فرزند هاشم همگی به نشانی: اصفهان – 20 کیلومتری جنوب شرقی اصفهان – جاده روشن دشت – 

منطقه هسته ای شرکت سوخت راکتورهای هسته ای و کد پستی 8146519570  خوانده: آقای حسن 

تأخیر  المکان خواسته ها: مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت  به نشانی: مجهول  احمدی 

تأدیه 3- تأمین خواسته 4- مطالبه وجه سفته رأی دادگاه در خصوص دادخواست شرکت سوخت 

راکتورهای هسته ای به طرفیت آقای حسن احمدی به خواسته مطالبه دو فقره سفته به شماره های 

و  دادرسی  انضمام خسارات  به  ریال   200/000/000 مبلغ  به  مورخ 1394/5/3   575521 و   575522

خسارت تأخیر تأدیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه وجود سفته ها واخواست در ید 

خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده داشته خوانده دعوی حاضر نشده و دلیلی بر پرداخت بدهی خود 

به دادگاه ارائه ننموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی مستندًا به مواد 198، 

519 ، 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 200/000/000 ریال بابت 

اصل خواسته و پرداخت 6/650/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه همزمان با واخواست 

لغایت زمان اجرا در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی 

در این شعبه می باشد.

شماره: 34902/ م الف رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – خسروی فارسانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 993/95   خواهان سید محسن احدی فر دادخواستی مبنی بر: مطالبه 

وجه به طرفیت محسن و ریحانه اصفهانیان  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز دوشنبه  مورخ 

خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  تعیین گردیده  4عصر  ساعت    95/12/16

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 2 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: 34250/م الف مدیر دفتر شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1061/95 خواهان مجتبی احمدی دادخواستی مبنی بر: مطالبه  به طرفیت 

ابراهیم شریفی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 95/12/16 ساعت 4 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 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختاف 

اصفهان – شعبه 22 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: 33855/م الف مدیر دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:  در خصوص پرونده کاسه 1053/95 خواهان مسیح مکاری- حسین مکاری دادخواستی مبنی 

مطالبه  به طرفیت حسین سوادکوهی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 95/12/16 

ساعت 3/30 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  

پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441  نیلی  روبه روی مدرسه  ارباب – 

شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 22 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: 33817/م الف مدیر دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1063/95 خواهان مجتبی احمدی دادخواستی مبنی بر: مطالبه  به طرفیت 

آزاده محبی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 95/12/16 ساعت 4/30 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 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختاف 

اصفهان – شعبه 22 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: 33856/م الف مدیر دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبلغ  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  موسوی  شها  خواهان    951350 کاسه  پرونده  خصوص  در 

مورخ    ..... روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  لهراسب صادقی   به طرفیت  ریال    50/000/000

95/12/16 ساعت 9/30  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  ارباب – 

روبه روی مدرسه نیلی مجتمع شماره یک 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: 33783/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره اباغیه: 9510100350109130 شماره پرونده: 9509980350100502 شماره بایگانی شعبه: 950604  

به طرفیت خوانده  بهمنی دادخواستی  ابراهیم رضوی قلعه  تنظیم: 1395/10/12 خواهان سید  تاریخ 

حسن احمدی و داوود حسینی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و 

مطالبه وجه چک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 

شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   1 شعبه  به 

اتاق شماره 333 ارجاع و به کاسه   نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 

9509980350100502 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/12/16 و ساعت 10:30تعیین شده است. 

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

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

کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

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

حاضر گردد.شماره: 31738/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- فرزانه سلیمانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951149   خواهان منصور نیکو نژاد دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

زهرا اصغری  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 95/12/16 ساعت 10/00 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 شیخ صدوق شمالی-چهارراه وکا مجتمع شماره 2 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: 34211/م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   9409980361701295 پرونده:  شماره   9510100361708489 اباغیه:  شماره 

به طرفیت  تنظیم: 1395/09/30 خواهان/ شاکی علی محمد حسینی دادخواستی  تاریخ    941431

های  دادگاه  تقدیم  مالی(   ثالث)غیر  جلب  خواسته  به  بافیون  شعر  حسن  محمد  متهم   خوانده/ 

دادگاه عمومی حقوقی  به شعبه 28  نموده که جهت رسیدگی  اصفهان  عمومی شهرستان شهرستان 

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

استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کاسه  9409980361701295 ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن 1395/12/16 و ساعت 09:15تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 

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

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

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

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

شماره: 30121/م الف

 منشی دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- محمد قدیری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1090/95 خواهان رسول رئیسی فیل آبادی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به 

طرفیت عباس فرامرزی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .........  مورخ 95/12/16 ساعت 8/30  

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 به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار 

راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 53 

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: 32198/م الف مدیر دفتر شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951352  خواهان مهدی کرد سیچانی دادخواستی مبنی بر: مطالبه مبلغ 

مورخ    ..... روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  فاتحی   زهره  طرفیت  به  ریال    153/500/000

95/12/16 ساعت 10  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  ارباب – 

روبه روی مدرسه نیلی مجتمع شماره یک 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: 33777/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

قدرت اهلل ایزدی در گفت و گوی اختصاصی با کیمیای وطن:

آرزوی من شاد کردن دل مردم است

پوران درخشنده:

»زیر سقف دودی« به سفارش مردم ساخته شده است
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حتما بخوانید!

شنبه  16  بهمن ماه   61395 جباروف به سپاهان پیوست
ـــمـــاره  361 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 جباروف به سپاهان پیوست
کاپیتــان تیــــــم ملـــی فوتبــال 
ازبکســتان کـــــه نتــــوانست 
اســــتقالل را در رقابت هــــای 
داخلــــی و خارجــــی همراهــی 
ــل و  ــن روز نق ــد، در آخریـــ کن
ــپاهان  ــم س ــه تیـــ ــاالت ب انتق

اصفهان پیوست. 
باشــگاه اســتقالل بســیار امیــدوار بــود کــه در نیــم فصــل دوم 
ــاروف،  ــرور جب ــان و س ــک تیموری ــذب آندرانی ــا ج ــد ب بتوان
ــل  ــم فص ــر از نی ــگاه را بهت ــن باش ــال ای ــم فوتب ــرایط تی ش
ــا  ــوی فیف ــه از س ــی ک ــال محرومیت ــن ح ــا ای ــد. ب اول کن
بــرای ایــن باشــگاه در نظــر گرفتــه شــد، عمــال اجــازه ثبــت 
ــن روز  ــه آخری ــی ک ــداد. درحال ــان را ن ــن بازیکن ــرارداد ای ق
ــن  ــم فصــل دوم ســپری شــد، در آخری ــاالت نی ــل و انتق نق
ســاعات روز پنجشــنبه آندرانیــک تیموریــان و ســرور جبــاروف 
مقصــد  فســخ کردنــد.  اســتقالل  بــا  را  قراردادهایشــان 
ــپاهان  ــی س ــاروف راه ــا جب ــد، ام ــخص نش ــان مش تیموری
شــد. جبــاروف کــه کاپیتــان تیــم ملــی فوتبــال ازبکســتان نیز 
هســت پــس از آنکــه قــراردادش را بــا اســتقالل فســخ کــرد، 
ــال  ــم فوتب ــا تی ــدی را ب ــرارداد جدی ــان شــد و ق راهــی اصفه
ــا  ــا ادامــه رقابت هــای لیــگ برتــر را ب ســپاهان امضــا کــرد ت

ــد. کاپ ــم ســپری کن ــن تی پیراهــن زرد ای

راز گریه دروازه بان استقالل خوزستان 

فاش شد
دروازه بــان اســتقالل خوزســتان بعــد از پیروزی مقابــل پدیده 
ــخ، از  ــی و تل ــه طوالن ــن گری ــت. راز ای ــدت می گریس ــه ش ب
دســت رفتــن کودکــی بــود کــه قــرار بــود شــمع زندگــی وحیــد 
ــازی  ــش از ب ــا روز پی شــیخ ویســی و همســرش باشــد؛ ام
اســتقالل خوزســتان و پدیــده، بــه شــیخ ویســی خبــر رســید 
ــی  ــیخ ویس ــت. ش ــوده اس ــا نب ــه دنی ــد او ب ــر فرزن ــه عم ک
پــس از ایــن اتفــاق و در حالــی کــه وضعیــت روحــی خوبــی 
نداشــت بــه شــیراز رفــت تــا در کنــار خانــواده اش باشــد، امــا 
او بــا توجــه بــه تعصــب و حــس مســئولیت پذیــری بــا تمــام 
مشــکالت و در حالــی کــه پورموســوی از او خواســته بــود در 
کنــار خانــواده باشــد، بــه اهــواز بازگشــت و در بــازی بــا پدیــده 
توانســت عملکــرد خوبــی از خــود بــه نمایــش بگــذارد. بعــد 
از بــرد اســتقالل خوزســتان، شــیخ ویســی در حالــی کــه تنهــا 
اشــک می ریخــت بــه رختکــن رفــت، در حالــی کــه هیچکــس 
اســتقالل  اعضــای  )بــه جــز  ورزشــگاه  در  از حاضریــن 
خوزســتان( از قضیــه خبــر نداشــتند. ازیکنــان اســتقالل 
خوزســتان کــه از ایــن موضــوع بســیار ناراحــت شــده بودنــد، 
ــا پدیــده را پیــروزی شــوند و  ــازی ب ــا ب هــم قســم شــدند ت
آن را بــه شــیخ ویســی و خانــواده داغــدارش تقدیــم کننــد.

 مراد محمدی:

مبلغ قراردادم قابل مقایسه با ایران نیست
ســرمربی جدیــد تیــم ملــی 
کشــتی آزاد ترکمنســتان بــا ابراز 
قــراردادش  مبلــغ  از  رضایــت 
ــل  ــراردادم قاب ــغ ق ــت: مبل گف
مقایســه بــا مربیگــری در ایــران 
ــار  ــه اختی ــن اینک ــت؛ ضم نیس
بــه همــه  نبایــد  تــام دارم و 
قبــول  دربــاره  محمــدی،  مــراد  بدهــم!  پــس  جــواب 
ــار  ــتان، اظه ــتی آزاد ترکمنس ــی کش ــم مل ــرمربی گری تی س
کــرد: تقریبــا دو مــاه پیــش، قبــل از رقابت هــای کشــتی آزاد 
ــران  ــا مدی ــه را ب ــرات اولی ــان، مذاک ــگاه های جه ــام باش ج
فدراســیون کشــتی ترکمنســتان طــی یــک ســفر ۲۴ ســاعته 
 بــه ایــن کشــور داشــتم. در ایــن مذاکــرات حضــوری، 
ــتان  ــی ترکمنس ــم مل ــوه کار در تی ــات و نح ــزان امکان ــا می ب
ــن  ــتی گیران ای ــدادی از کش ــا تع ــن ب ــدم. همچنی ــنا ش آش
کشــور نیــز صحبت هایــی داشــتم. وی افــزود: در ایــن ســفر 
ــول  ــرای قب ــی را کــه ب ــاه پیشــنهادهای خــودم و انتظارات کوت
ســرمربی گری تیــم ملــی ترکمنســتان داشــتم بــه آنهــا دادم 
ــا جــواب مــورد نظرشــان را پــس از بحــث و بررســی  ــا آنه ت
ــان  ــد. پــس از رقابت هــای جــام باشــگاه های جه اعــالم کنن
در اوکرایــن، مدیــران فدراســیون کشــتی ترکمنســتان در 
ــن پیشــنهادها، خواســتار  ــول ای ــده ضمــن قب ــا بن تمــاس ب
 حضــور مــن در ایــن کشــور و امضــای قــرارداد شــدند ؛

کــه ایــن کار چنــد روز پیــش انجــام شــد و مــن نیــز پــس از 
امضــای قــراردادی یک ســاله، کار خــود را بــه صــورت رســمی 

آغاز کردم. مهر

آرزویم حضور در رئال مادرید اسپانیاست
ــن  ــران، یکــی از بزرگتری ــره ای ــال 5 نف ــوش فوتب ــک ملی پ ی
ــد  ــال مادری ــال رئ ــم فوتب ــور در تی ــود را حض ــای خ آرزوه
اســپانیا عنــوان کــرد و گفــت: پیشــنهادات زیــادی از تیم هــای 
ــا دوســت دارم  ــل و اســپانیا دارم، ام ــه برزی ــی از جمل اروپای
ــوان  ــه عن ــه ب ــری، ک ــزاد زادعلی اصغ ــروم. به ــپانیا ب ــه اس ب
ــده  ــاب ش ــره ۲017 انتخ ــال 5 نف ــایی فوتب ــکار تماش ورزش
ــای  ــی از تیم ه ــا یک ــراردادش ب ــد ق ــا عق ــه ب ــت در رابط اس
اروپایــی افــزود: در حــال حاضــر بــه مــدت 3 ســال بــا یکــی 
ــال آن  ــک س ــرارداد دارم و ی ــه ق ــگاه ترکی ــای باش از تیم ه
ــد از کشــورهای اروپایــی  ــه اتمــام می رســد. هرچن امســال ب
پیشــنهاد دارم، امــا باشــگاه ترکیــه هنــوز رضایــت خــروج مــن 
را از ایــن تیــم نمی دهــد؛ بنابرایــن بــرای پیوســتن بــه یکــی 
از تیم هــای اروپایــی بایــد در ابتــدا وضعیــت خــود را بــا ایــن 
تیــم تــرک مشــخص کنــم و ســپس تصمیــم بگیــرم کــه بــا 

ــوم. گل ــره ش ــی وارد مذاک ــای اروپای ــک از تیم ه ــدام ی ک

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

درهفتــه ای کــه هشــت تیــم برتــر لیــگ دســته یــک کشــور 
بــرای بقــا و صعــود بــه لیــگ برتــر بــا تمــام قــوا درمرحلــه 
ــد، کارســتان  ــه مصــاف هــم رفتن اول مســابقات پلــی آف ب
ــی و  ــازی جنجال ــان در ب ــی اصفه ــد هوای ــد پدافن ــم رع تی
ــگفت  ــه را ش ــان، هم ــم کاش ــرش محتش ــم ف ــت تی شکس

ــرد. زده ک

    مشکالت مالی رعد
تیــم رعــد پدافنــد هوایــی اصفهــان از جملــه تیم هــای 
در  بــه  در  بازیکنانــش  اســت کــه  ودرخشــانی   جــوان 
در پــی دریافــت حــق الزحمــه خــود بــه هــردری می زننــد؛ 
امــا فقــط بــا وعده هــای ســرخرمن مواجــه هســتند، 
ــا  ــن روزه ــد هــم ای ــد پدافن ــم رع ــه مســئوالن تی ــا ک مضاف
ــا  ــنیده ه ــد وش ــه گریبانن ــت ب ــی دس ــی پول ــی ب ــا اپیدم ب
حکایــت از آن دارد کــه یکصــد وپنجــاه میلیــون تومــان 

پولــی کــه قراربــوده درقبــال واگــذاری چنــد بازیکــن بــه تیــم 
پارســه تهــران بــه دســت آورد، متاســفانه تــا کنــون وصــول 
ــان  ــی و بازیکن ــات کادر فن ــد مطالب ــا بتوانن ــت ت ــده اس نش
 تیــم را پرداخــت کننــد. بــه همیــن خاطــر زمزمه هایــی 
ــم رعــد  ــه احتمــال داده می شــد تی ــه گــوش می رســید ک ب
ــود  ــی آف صع ــه پل ــه مرحل ــتگی ب ــا شایس ــه ب ــد ک پدافن
ــدار خــود  ــد و اولیــن دی ــاز بمان کــرده از ادامــه مســابقات ب
 را در مقابــل تیــم همــدان انجــام ندهــد؛ امــا بــا وســاطت و 
پــا درمیانــی تنــی چنــد ازدلســوزان واقعــی والیبــال اصفهــان 
بــه ویــژه علــی قاســمی رییــس ســازمان ورزش شــهرداری 
ــکالت  ــل مش ــر ح ــاعدت در ام ــکاری و مس ــول هم ــه ق ک
مالــی تنهــا نماینــده کالن شــهر اصفهــان را داده بــود، پــای به 
میــدان نهادنــد و بــه اســتقبال تیــم قدرتمنــد اتحــاد جــوان 
همــدان رفتنــد و دریــک بــازی پــر افــت وخیــز و جنجالــی 

موفــق بــه کســب پیــروزی بســیار ارزشــمندی شــدند.
    پیروزی درخشان رعد در دیدار جنجالی

 در ایــن بــازی شــاگردان علــی بهرامــی نیــا بــا اقتــدار
ســت هــای اول و دوم را بــا نتایــج مشــابه ۲3/۲5 بــه ســود 
خــود تمــام کردنــد و درحالــی کــه همــه منتظــر یــک بــازی 
ســه گیمــه بودنــد، در کمــال نابــاوری تیــم رعــد پدافنــد دچار 
ــاد  ــالف زی ــا اخت ــوم را ب ــت س ــد و س ــی ش ــت فاحش اف
ــه  ــه ب ــی خبارگ ــاگردان عل ــه ش ــد. البت 1۲/۲5 واگذارکردن
ــاس  ــال معتضــدی و عب ــردار دانی لطــف ســرویس های زه
ــد  ــر زده می ش ــاالی 1۲0 کیلومت ــرعت ب ــا س ــه ب ــی ک فتح
ــکل  ــا مش ــده ه ــت کنن ــن دریاف ــرای بهتری ــت را ب ودریاف
می کــرد و همچنیــن دفــاع عالــی روی تــور و اســپک 

ــای  ــوی روی پاس ه ــین رض ــاع حس ــل دف ــر قاب ــای غی ه
نــاب دو پاســور خــوش نقــش خــود، موفــق بــه کســب ایــن 
نتیجــه درخشــان شــدند و همیــن نتیجــه بــه آنهــا روحیــه 
ــه ۲6/۲8  ــا نتیج ــم ب ــارم را ه ــت چه ــا س ــی داد ت مضاعف
بــه ســود خــود تمــام کننــد و سرنوشــت بــازی را بــه ســت 
ــا سایرســت هــا  پنجــم بکشــانند! ســت پنجــم متفــاوت ب
ــرای  ــان، ب ــی اصفه ــد هوای ــد پدافن ــرا ســربازان رع ــود؛ زی ب
ــا شــروع خــوب  ــازی خانگــی ب ــن ب ــروزی در ای کســب پی
۲/5 پیــش افتادنــد و بــا قدرتمنــدی در زدن آبشــارهای بــی 
ــل مســعود محمــدزاده، محمــد صــادق زارع و شــاهین  بدی
حــاج رســولی کــه در کار دفــاع روی تــور هــم بســیار خــوب 
عمــل کردنــد بــه برتــری 9/15 دســت پیــدا کردنــد و فاتــح 
ایــن بــازی ســخت و ماراتــن گونــه کــه بیــش از 150 دقیقــه 

ــه طــول انجامیــد، شــدند.  ب
متاســفانه در پایــان بــرای چندمیــن بــار شــاهد بداخالقی در 
ورزش شــدیم، مربــی و تنــی چنــد از بازیکنــان تیــم اتحــاد 
ــاوت  ــوه قض ــه نح ــازی ب ــدای ب ــه از ابت ــدان ک ــوان هم ج
ــا  ــد و حتــی کاپیتــان تیمشــان هــم ب داوران معتــرض بودن
کارت زرد جریمــه شــده بــود، بــا حرکت هــای غیــر ورزشــی 
ــراد کلمــات زشــت ودور از شــان ورزشــکاری و توهیــن  و ای
بــه داور دوم، جنجــال آفریــن شــدند؛ کــه دخالــت بــه موقــع 
ــه  ــی مدبران ــالن و پادرمیان ــر در س ــی حاض ــروی انتظام نی
ــی فدراســیون  ــر اعزام ــده و ناظ ــدری نماین ــد بن ــای احم آق
کــه خــود ازجملــه پیشکســوتان داوری بیــن المللــی اســت، 
قائلــه ختــم بــه خیرشــد و از بــروز یــک فاجعــه تاســف بــار 

جلوگیــری بــه عمــل آمــد.

در رقابت های پلی آف والیبال دسته یک کشور اتفاق افتاد

کارستان رعد پدافند هوایی اصفهان در 
دیداری جنجالی

ــل  ــه دلی ــا و ب ــا رای فیف ــازی ب ــال تراکتورس ــم فوتب تی
ــی،  ــک بازیکــن خارجــــ ــات ی ــردن مطالب  پرداخــت نک
ــت  ــروم اس ــتانی مح ــاالت زمس ــل و انتق ــره نق از پنج
ــه  ــه ب ــه صــورت آزاد و چ ــه ب ــن چ و حــق جــذب بازیک
ــدارد.  صــورت دریافــت رضایت نامــه از باشــگاه دیگــر را ن

تراکتورســازان  کــه  وقتــی   پنجشــنبه 
قصــد گرفتن کارت ITC ســجاد شــهباززاده 
متوجــه  داشــتند،  را   TMS سیســتم  از 
محرومیــت خــود شــده و حــاال بایــد دیــد 
تراکتورســازان کــه بــا شــروع فصــل نقــل و 
انتقــاالت، امیــد عالیشــاه و احمــد نوراللهی 
ــوان ســرباز و هاشــم بیــک زاده را  ــه عن را ب

ــد  ــه تیــم خــود اضافــه کرده ان ــه صــورت بازیکــن آزاد ب ب
ــر.  ــا خی ــی مواجــه می شــوند ی ــا محرومیت ب

اگــر باشــگاه هایی کــه پــس از اضافــه شــدن ایــن ســه 
بازیکــن بــا تراکتورســازی دیــدار کرده انــد از ایــن باشــگاه 
ــازان  ــرای تراکتورس ــز ب ــا نی ــم فیف ــد و حک ــکایت کنن ش

بــا  تیم هــا  ایــن  دیدارهــای  باشــد،  بــوده  قطعــی 
ــان  ــرر سرخپوش ــه ض ــر و ب ــر صف ــه ب ــازان س تراکتورس

ــد.  ــد ش ــالم خواه ــزی اع تبری
ــه  ــه متوج ــود ک ــی ب ــگاهی ایران ــن باش ــتقالل، اولی اس
ــد  ــان جدی ــا از بازیکن ــود و آنه ــت خــود شــده ب محرومی
ــد؛ امــا تراکتورســازان  خــود اســتفاده نکردن
ایـــن محــــرومیت  از  کـــه اطالعـــــی 
نداشــــتند از ســــه بازیکن جدیــــد خـــود 
 در دیدارهــای نیــم فصــل دوم اســتفاده 

کرده اند. 
فصــل  از  تراکتورســازی  محرومیــت 
نقــل و انتقــاالت مربــوط بــه شــکایت 
ــه در  ــت ک ــم اس ــن تی ــی ای ــن پرتغال ــال، بازیک ــو وی ژائ
ســال 91 بــه ســرخ پوشــان تبریــزی پیوســت، امــا 
ــا  ــت ب ــرد و در نهای ــدا ک ــه پی ــال 95 ادام ــا س ــده ت  پرون
بــی توجهــی مســئوالن تراکتورســازی، ایــن تیــم از نقــل و 

انتقــاالت زمســتانی محــروم شــد. ایســنا

فاجعه در تراکتور
ســرمربی ســپاهان کــه فصــل قبــل موفــق شــد اســتقالل 
ــت  ــم گرف ــد، تصمی ــر کن ــگ برت ــان لی ــتان را قهرم  خوزس
ــار  ــم کن ــن تی ــت ای ــی پوشــان، از هدای ــه راه طالی در میان

ــد.  ــتعفا کن ــود اس ــمت خ ــرود و از س ب
ــل  ــه دلی ــی ب ــاره خاص ــه اش ــدون اینک ــی ب ــدهللا ویس عب

ــا انتشــار نامــه ای  ــد، ب اســتعفای خــود بکن
کــه آن را در اختیــار ورزش ســه قــرارداد 
داد از ســمت خــود کنــار رفــت. ویســی کــه 
بعــد از شکســت نزدیــک مقابــل پیــکان در 
جلســه بــا مدیــران ســپاهان شــرکت کــرده 
ــن  ــا ای ــکاری ب ــه هم ــت ادام ــود، در نهای ب

ــده اســت.  ــه صــالح ندی ــم را ب تی
متــن نامــه خداحافظــی احساســاتی ویســی را بخوانیــد: 
ــر می شــود ...  ــظ ســپاهان! چــه زود دی ســالم و خداحاف
ــا  ــان مدت ه ــردم خــوب اصفه ــر زود می شــود. م چــه دی
در انتظــار جــاری شــدن زاینــده رود هســتند، چراکــه 
طــراوت و شــادابی را در روان شــدن زاینــده رود دیده انــد. 

ــد  ــم خواهن ــپاهان را ه ــی س ــع قهرمان ــور قط ــه ط ــا ب آنه
ــا و  ــال شــدن پلیدی ه ــر م ــا ب ــا ب ــار تنه ــن ب ــا ای ــد؛ ام دی
ــن  ــواداران از م ــود دارد. ه ــن وج ــه در ای ــتی هایی ک پس
ســپاهانی جدیــد، تمیــز و جــوان می خواســتند؛ کمــا اینکــه 

ــت.  ــوز زالل نیس ــده رود هن ــاری زاین آب ج
ســپاهان هــم راه جــاری شــدن را آغــاز کــرد، 
امــا هنــوز زالل نیســت. دکتــر ســبحانی عزیز 
شــما هــم باهــوش باشــید کــه بــه شــما هــم 
اطالعــات غلــط می دهنــد. ســپاهانی های 
عزیــز باهــوش باشــید؛ کرانچــار، فرکــی 
و اســتیماچ رفتنــد و مــن هــم مــی روم. 
اگرچــه رفتنــم جایــز نیســت، ولــی مــی روم. 
ــع  ــر مناف ــه خاط ــه ب ــران ک ــه گ ــا توطئ ــم، ام ــن رفت م
شــخصی و عقــده کرســی مدیریــت، پنهــان شــده اند، 
مانده انــد. بــا تشــکر از هــواداران خــوب، مســئوالن و 
ــد.  ــار مــن بودن ــا معرفــت کــه همیشــه کن پیشکســوتان ب

خداحافــظ ســپاهان. ورزش3

آگهی مناقصه های عمومی شماره 95/25 ، 95/26 و95/27
نوبت اول

شرکت مناقصه گزار: شرکت تولید نیروی برق اصفهان

تاریخ ومحل فروش اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ 95/11/16 لغایت دوشنبه 95/11/۲۴ به آدرس :اصفهان، 
ابتدای اتوبان ذوب آهن، بلوار شفق، جاده نیروگاه ساختمان معاونت بهره برداری، شرکت تولید نیروی برق اصفهان، 
امور تدارکات وقراردادها)تماس در صورت نیاز ساعات اداری روزهای کاری با شماره تلفن 37871785)031(

خانم باغبان

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز وجه نقد، بحساب ۲175090۲3۲005 نزد 
بانک ملی، شعبه اسالم آباد)3119(بنام شرکت تولید نیروی برق اصفهان

مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه: حداکثر تاساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 95/1۲/۴ به آدرس: اصفهان، 
ابتدای اتوبان ذوب آهن، بلوار شفق، جاده نیروگاه ساختمان معاونت بهره برداری شرکت تولید نیروی برق اصفهان

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 95/1۲/۴ سالن جلسات شرکت تولید 
نیروی برق اصفهان

شرایط مناقصه:
1- مبلغ خرید اسناد مناقصه عمومی: جهت خرید هرکدام از اسناد مناقصه شماره 95/۲5و 95/۲6و 95/۲7 مبلغ 
500.000 ریال به حساب جاری شماره ۲175090۲3۲005 بانک ملی، شعبه برق اسالم آباد کد)3119(به نام شرکت 

تولید نیروی برق اصفهان.
۲- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ وساعت اعالم شده )9صبح روز چهارشنبه مورخ 95/1۲/0۴(
ترتیب اثر داده نخواهدشد.

۴- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه موجود می باشد.
ضمنا این آگهی در پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی 

برق حرارتی به آدرس www.tpph.ir قابل مشاهده می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )مناقصه (- ریال

موضوع مناقصه شماره مناقصه

117.000.000 اجرای پروژ ه های سرمایه گذاری و بهینه سازی نیروگاه اصفهان و هسا در سال 1396 95/25

390.000.000 انجام تعمیرات دوره ای نیروگاه اصفهان و هسا برای سال 1396 95/26
2.364.471.000 خرید برق )وآمادگی ( از نیروگاه اصفهان و هسا در سال 1396 95/27

شرط ورود به مناقصه های شماره 95/25و95/26و95/27:
1- داشتن پروانه معتبر صالحیت بهره برداری و نگهداری از نیروگاه با رعایت ظرفیت مجاز نیروگاه های بخار و گازی مندرج در پروانه بهره برداری 

2- داشتن گواهینامه کیفیت در ارتباط با فعالیت های نیروگاه های بخاری و گازی 
3- داشتن نیروی انسانی متخصص و مناسب مورد نیاز 

شرکت تولید نیروی برق اصفهان 21346 م الف

آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شماره 950/6011

)شماره 200951188000020 درسامانه ستاد(
شرکت تولید نیروی برق اصفهان

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان
انتقال و فوق توزیع شرکت برق  تامین 1۴00بشکه ۲10 لیتری روغن ترانسفورماتورهای  توان  موضوع فراخوان: 

منطقه ای اصفهان
شرایط و الزامات ورود به فراخوان: 

* دارا بودن گواهی تایپ تست مطابق با استاندارد IEC60۲96 ورژن ۲01۲ از یکی از آزمایشگاه های تخصصی 
و معتبر روغن

سازنده  یا  توزیع  فوق  و  انتقال  ترانسفورماتورهای  روغن  تولیدکنندگان  رسمی  نماینده  بایستی  مناقصه گر   *
ترانسفورماتورهای انتقال و فوق توزیع باشد.

نحوه دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: کلیه مراحل برگزاری فراخوان های ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل 
الکترونیکی دولت )ستاد( به  با مراجعه به سامانه تدارکات  تا تهیه لیست کوتاه  ارزیابی کیفی  اسناد استعالم 
آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. )اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )توکن(: مرکز تماس: ۲7313131-

0۲1 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 - 0۲1 تماس با کارفرما. در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای 
کاری با شماره 031-36۲699۴8(

مهلت دریافت استعالم های ارزیابی کیفی: از ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 95/11/16 لغایت ساعت 16:00 روز 
چهارشنبه مورخ 95/11/27

مهلت و محل تحویل استعالم های ارزیابی کیفی: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات استعالم ارزیابی 
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  در   95/12/14 مورخ  شنبه  روز  9:00 صبح  ساعت  تا  حداکثر  بایستی  کیفی 
)ستاد(بارگذاری و نسخه فیزیکی آن در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت 

برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.
شرایط فراخوان:

1-پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان  در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های واجد شرایط برای 
دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

۲-شرکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا ۲سال آینده از نتایج این فراخوان جهت اجرای پروژه های مشابه 
استفاده نماید.

3-سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در استعالم ارزیابی کیفی، موجود می باشد.
ضمنا می توانید ا ین آگهی را در سا یت ها ی ا ینترنتی مشاهده کنید

www.setadiran.ir            www.erec.co.ir       www.tavanir.org.ir       http://iets.mporg.ir

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان 21617 م الف

نوبت اول

شرکت برق منطقه ای اصفهان

عبدهللا ویسی و خداحافظی از سپاهان
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P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیسرویس اجتماعی

ــده شــهری  ــده ناپایدارکنن ــروزه یکــی از چالش هــای عم ام
در کشــور، گونــه ای شهرنشــینی بــا مشــکالت حــاد موســوم 
بــه اســکان غیــر رســمی یــا حاشــیه نشــینی اســت. 
ســکونتگاه های غیــر رســمی کــه مهاجــران روســتایی و 
ــا  ــای داده، عمدت ــود ج ــهری را در خ ــه ش ــان جامع محروم
بــدون مجــوز در درون یــا خــارج از محــدوده قانونــی 

ــت  ــند مالکی ــدان س ــت. فق ــده اس ــود آم ــه وج ــهرها ب ش
زیرســاخت های  و  خدمــات  از  محرومیــت  و  رســمی 
ــه  ــت؛ البت ــکونتگاه ها اس ــن س ــاخص های ای ــهری از ش ش
ــروز  ــه نواحــی، در ب ــن گون ــر ای ــم ب شــرایط موجــود و حاک

ناهنجاری هــای اجتماعــی بســیار مســاعد هســتند. 
 فقــر، جمعیــت زیــاد، ناپایــداری و بی ارزشــی کالبــدی، 
دسترســی ها،  ضعــف  و  شــهری  زیرســاخت های  نبــود 
خدمــات عمومــی و کاربری هــای مــورد نیــاز حیــات شــهری، 

ــای  ــداوم مولفه ه ــات و ت ــکان ثب ــه ام ــتند ک ــی هس عوامل
ــدت  ــه ش ــازی را ب ــد نوس ــهری در رون ــت ش ــازنده هوی س
ــهری را در  ــت ش ــروزه مدیری ــه ام ــد. آنچ ــف می کنن ضعی
اقــدام و مداخلــه در بافت هــای فرســوده مصمــم می ســازد 
نــه تنهــا مســائل کالبــدی ایــن بافت هــا، بلکــه افزایــش روز 
ــی  ــزون مشــکالت در بافت هــای فرســوده اســت. معضل اف
کــه چنــد ســالی اســت اصفهــان هــم بــا آن روبــه رو شــده 
ــا  ــن ب ــای وط ــوی کیمی ــه گفتگ ــوع بهان ــن موض ــت. ای اس

ــود. ــان ب ــی اســتانداری اصفه ــت عمران معاون
    7400 هکتار بافت فرسوده در استان اصفهان

ــار  ــه حــدود 7400 هکت ــان اینک ــا بی ــه، ب ــی طرف ــد عل محم
ــان مصــوب شــده اســت؛  بافــت فرســوده در اســتان اصفه
ــه 13 درصــد از  ــک ب ــان نزدی ــت فرســوده اصفه ــت: باف گف

ــت.  ــکیل داده اس ــور را تش ــوده کل کش ــت فرس باف
ــه  ــا توج ــه داد: ب ــان ادام ــتاندار اصفه ــی اس ــاون عمران مع
ــا 30 درصــد بیشــترین  ــان ب ــه اســتان، شــهر اصفه ــه پهن ب
میــزان بافــت فرســوده، کاشــان 10 درصــد و خمینــی شــهر 
8 درصــد، نجــف آبــاد 6 درصــد، مبارکــه 5 درصــد و شــهرضا 
4 درصــد بــه ترتیــب بیشــترین آثــار بافــت فرســوده شــهری 
ــهرها در کل  ــی ش ــا بق ــد. م ــاص داده ان ــود اختص ــه خ  را ب
ــوند.  ــامل می ش ــتان را ش ــوده اس ــت فرس ــد باف 36 درص
ــهری  ــوده ش ــت فرس ــاماندهی باف ــدم س ــزود: ع ــه اف طرف
ــهری  ــه ش ــه، منطق ــر مترقب ــوادث غی ــاظ ح ــا از لح ــه تنه ن
ــی  ــه از لحــاظ اجتماع ــد، بلک ــر می کن را بســیار آســیب پذی
در بلنــد مــدت تاثیــرات نامطلوبــی در بافــت محلــی ایجــاد 
خواهــد کــرد. وی بــا اشــاره بــه طرح هــای تشــویقی در ایــن 

زمینــه تصریــح کــرد: سیاســت های تشــویقی در قالــب ارائــه 
تســهیالت کــم بهــره، ارائــه تخفیفــات در پروانــه و عــوارض 
شــهری، تعریــف محورهــا و طرح هــای شــهری بــه منظــور 
ســاماندهی بافت هــای فرســوده، نوســازی و بهســازی 

ــات اســت. ــن اقدام ــه ای ــا از جمل بافت ه
    پروژه های محله محور

ــرد:  ــان ک ــر نش ــان خاط ــتاندار اصفه ــی اس ــاون عمران مع
مطابــق مطالعــات، حــدود 40 محلــه شناســایی شــده اســت 
ــدام  ــت اق ــه دارای الوی ــدود 12 محل ــداد ح ــن تع ــه از ای ک
معرفــی گردیــده کــه طرح هــای بازآفرینــی و محــرک 
توســعه، ماننــد بهســازی معابــر در محــالت شــهرهای نائین، 
ــت؛  ــام اس ــال انج ــان در ح ــدگل و اصفه ــان، آران و بی کاش
ــد ســازی ســکونتگاه های  ــای توانمن ــن طــور پروژه ه و همی
غیررســمی در محــالت اصفهــان و خمینــی شــهر در مرحلــه 
انجــام اســت. طرفــه ادامــه داد: ایــن پروژه هــا محلــه محــور 
ــتند.  ــرا هس ــل اج ــالت قاب ــطح مح ــا در س ــوده و عموم ب
ــروع  ــه ش ــهر در مرحل ــطح ش ــز در س ــی نی ــه پروژه های البت
ــه  ــی کارخان ــه بازآفرین ــتند، از جمل ــی هس ــات اجرای اقدام
ریســباف کــه تبدیــل بــه مــوزه شــد. وی افــزود: تســهیالت 
ودیعــه  و همیــن طــور  واحدهــای مســکونی  ســاخت 
ــازی  ــن بهس ــت و همچنی ــده اس ــی ش ــش بین ــکن پی مس
معابــر و زیرســاخت ها در دســتور کار قــرار دارد، البتــه در 
کنــار اقدامــات اجرایــی اقدامــات ترویجــی و فرهنگــی نیــز 
ــالش  ــی ت ــه، تمام ــه طرف ــه گفت ــرار دارد. ب ــتور کار ق در دس
ــازی  ــن بازس ــا ضم ــت ت ــن اس ــر ای ــتان ب ــئوالن اس مس
مناطــق فرســوده، بافــت تاریخــی شــهرها نیــز حفــظ شــود.

گفتگوی اختصاصی کیمیای وطن با معاون عمرانی استاندار اصفهان:

بافت فرسوده اصفهان، در انتظار احیا

اعالم آخرین مهلت پرداخت جریمه 

غیبت سربازی
ــام  ــان نظ ــن سازمـــ جانشیــ
وظیفــــه عمومـــی ناجا، آخرین 
مهلــت نــام نویســی در طــــرح 
پــــرداخت جریمـــــه غیبــت 
ســربازی را پایــان اســفند ۹5 
اعــالم کــرد و گفــت: امــکان 
طــرح  ایــن  شــدن   منتفــی 
در ســال آینــده وجــود دارد. ســردار ابراهیــم کریمــی افــزود: 
ــون در ایــن طــرح  ــا کن 16۹ هــزار نفــر از ابتــدای ســال ۹5 ت
نــام نویســی کرده انــد. وی گفــت: نــام نویســی در ایــن طــرح 
ــا تعــداد نفــرات بیشــتری در  اوایــل دی مــاه تمدیــد شــد ت
ســال ۹5 در آن نــام نویســی کننــد. ســردار کریمــی بــا بیــان 
اینکــه دور ســوم نــام نویســی ایــن طــرح تــا پایــان اســفندماه 
ــت  ــرح فرص ــموالن ط ــزود: مش ــت، اف ــد داش ــه خواه ادام
دارنــد تــا زمــان اعــالم شــده بــه یکــی از دفاتــر نظــام وظیفــه 
ــد.  ــه کنن ــی مراجع ــام نویس ــرای ن ــور ب ــتان های کش در اس
جانشــین ســازمان نظــام وظیفــه عمومــی ناجــا اضافــه کــرد: 
افــرادی کــه تــا پایــان ســال بــرای ثبــت نــام اقــدام می کننــد 
بایــد یــک ســوم جریمــه خــود را پرداخــت کننــد کــه در ایــن 
صــورت ایــن دســته از افــراد شــامل مقــررات ســال ۹5 
ــرای  ــه اج ــرد: چنانچ ــح ک ــی تصری ــردار کریم ــوند. س می ش
ــه  ــرادی ک ــود، اف ــد ش ــز تمدی ــال ۹6 نی ــون در س ــن قان ای
امســال ثبــت نــام نکــرده و واریــزی نداشــته اند، 10 درصــد بــه 

مبالغ جریمه آنها اضافه خواهد شد. خبرفارسی

افزایش 30 درصدی آمار فرزند خواندگی 

در کشور
ــت:  ــور گف ــتی کش ــازمان بهزیس ــی س ــور اجتماع ــاون ام مع
ــدت  ــبت م ــه نس ــاری ب ــال ج ــی در س ــد خواندگ ــار فرزن آم
زمــان مشــابه ســال گذشــته، 30 درصــد رشــد داشــته اســت. 
ــون  ــالغ قان ــد از اب ــت: بع ــد گف ــعودی فری ــب هللا مس حبی
جدیــد فرزنــد خواندگــی و عملیاتــی شــدن آن، شــرایط 
بــرای واگــذاری نــوزادان بــه خانواده هــا فراهــم شــده اســت. 
معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور بــا اشــاره 
ــرد: در  ــی اظهارک ــد خواندگ ــه آســان تر شــدن شــرایط فرزن ب
ــت  ــا جه ــرای خانواده ه ــد، شــرایط آســان تری ب ــون جدی قان
فرزنــد خواندگــی در نظــر گرفتــه شــده و ســازمان بهزیســتی 
اکنــون ارتبــاط بســیار خوبــی بــا قضــات دادگاه هــای خانــواده 

سراســر کشــور دارد. 
ــه درک  ــته ایم ب ــون توانس ــبختانه اکن ــرد: خوش ــد ک وی تاکی
متقابلــی در بخــش فرزنــد خواندگــی برســیم و قضــات 
ــراه  ــور هم ــتی کش ــازمان بهزیس ــا س ــواده ب ــای خان دادگاه ه

میــزان شــده اند. 

اخبار کوتاه

اهمیت حفاظت از جنگل ها
ــازمان  ــگل س ــور جن ــاون ام مع
پــروژه  اگــر  جنگل هــا گفــت: 
مدیـــــریت چنــــد منظــــوره 
جنگل هــــــای هیرکانـــــی در 
محـــدوده هــــای آزمـایشـــی 
پاسخگـــــوی حفــظ جنـــگل 
باشــد، بـــــرای حفــظ تمـــام 
پوشــش جنگلــی کشــور، مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت. 
عباســعلی نوبخــت بــا اشــاره بــه تبعــات تخریــب جنگل هــای 
هیرکانــی، عنــوان کــرد: اگــر پیرامــون حفظ پوشــش کل کشــور 
ــمت  ــه س ــت ب ــت جمعی ــیل حرک ــود، س ــری نش ــم گی تصمی
شــمال زاگــرس و شــمال ایــران افزایــش پیــدا می کنــد و در 
آینــده بــه دلیــل کــم آبــی اســتان های فــالت مرکــزی برخــی 
ــان  ــا بی ــی از ســکنه شــوند. وی ب مناطــق ممکــن اســت خال
اینکــه ممکــن اســت بــرای تصمیــم ســازها مهــم نباشــد، امــا 
اگــر دچــار قحطــی شــویم ایــن مــا هســتیم کــه بایــد بــه نســل 
بعــد پاســخگو باشــیم، گفــت: امــروز بدتریــن زمــان قبــول این 
ــه  ــه ب ــک مرحل ــذار از ی ــال گ ــون در ح ــت؛ چ ــئولیت اس مس
مرحلــه دیگــری هســتیم وایــن زمــان گــذر بیشــترین فشــار را 
بــرای همــه ایجــاد خواهــد کــرد. نوبخــت در پایــان تاکیــد کــرد: 
ــران آب را  ــکل بح ــد مش ــگل بای ــور جن ــان ام ــام متخصص تم
ــران  ــن بح ــت از ای ــرون رف ــرای ب ــران ب ــد و ای ــانه ای کنن رس
نیازمنــد اســتقرار گونه هــای مختلــف گیاهــی اســت کــه 

می توانند سطح ایستایی را تغییر بدهند. ایسنا

جامعه باید مشکالت روانی اعتیاد را 

باور کند
ــوم پزشــکی شــهید بهشــتی گفــت: بایــد  اســتاد دانشــگاه عل
مــردم و مســئوالن بــه ایــن بــاور برســند کــه اعتیــاد بــه مصــرف 
ــمی،  ــکالت جس ــا، دارای مش ــردان ه ــدر و روان گ ــواد مخ م

روانــی و اجتماعــی اســت. 
احمــد رضــا بهرامــی افــزود: افــرادی کــه موادمخــدر مصــرف 
می کننــد مســائل و مشــکالت درونــی ذهنــی دارنــد و در 
مقابــل امــری کــه چنــدان مشــکل و ناراحــت کننــده نیســت، 
ــوند  ــی و آزرده می ش ــت، عصبان ــاد ناراح ــد زی ــریعا و در ح س
ــار  ــد. وی اظه ــورد نمی کنن ــا آن برخ ــی ب ــورت منطق ــه ص و ب
ــل و  ــق می ــائل، طب ــه مس ــد هم ــراد می خواهن ــن اف ــرد: ای ک
یــا خواســته آنهــا باشــد و اگــر در مســاله ای چنیــن وضعیتــی 
نباشــد موجــب رنجــش آنهــا می شــود. بهرامــی، شــدت بــروز 
بیماری هــای عصبــی، ســرخوردگی و مشــکالت روانــی را 
ــاال  ــیار ب ــد، بس ــرف می کنن ــدر مص ــواد مخ ــه م ــرادی ک در اف
ــه اول  ــاد در وهل ــا اعتی ــه ب ــرای مقابل ــه داد: ب ــت و ادام دانس
بایــد توانایی هــای فــردی را ارتقــا بخشــید تــا شــخص بتوانــد 
ــر ــاد دور ســازد. مه ــگال اعتی ــر، خــود را از چن ــع خط در مواق

اخبار کوتاه

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

 نهمیــــن کنفرانــس ملـــی نظریـــه گروه هـــای ایـــران، 
بــا حضــور جمعــی از اندیشــمندان و محققــان سراســر کشــور 
و برخــی کشــورهای خارجــی در دانشــگاه کاشــان برگــزار شــد. 

دبیــر علمــی ایــن کنفرانــس ملــی گفــت: حدود 
یکصــد مقالــه بــرای ارائــه در ایــن کنفرانــس، به 
دبیرخانــه ارســال و پذیرفتــه شــد؛ کــه حــــدود 
ــه  ــه در ایـــن کنفرانــس ســه روزه ب 36 مقالــ
صــورت ســخنرانی و بقیــه بــه صــورت پوســتر 
بــرای حاضــران ارائــه می شــود. پروفســور 
اینکــه  بیــان  بــا  اشــرفی،  علیرضــا   ســید 

در ایــن کنفرانــس اســتادان برجســته ای از دانشــگاه های 
کشــورهای فرانســه، مجارســتان، چیــن و ایــران دعــوت 
کــه  اســت  ایــن  بــر  ســعی  کــرد:  اظهــار   شــده اند، 
کارشناســان  و  متخصصــان  تجــارب  از  اســتفاده  بــا 
 داخلــی و خارجــی، آخریــن دســتاوردها و پژوهش هــای 

ــن  ــزاری چنی ــود و برگ ــه ش ــا ارائ ــه گروه ه ــه روز در نظری ب
همایش هایــی می توانــد در تبــادل اطالعــات و اســتفاده 
از تجربیــات روز دنیــا در ایــن زمینــه بــرای دانشــجویان 
ــی  ــی و ترکیباتـ ــه هندســ ــد باشــد. وی نظریـــ بســیار مفی
گــــروه، نظریــه گروه هــــای متناهـــی و نمایش هــــای 
نامتناهـــی،  گروه هـــای  نظریــــه  آنهـــا، 
و  گــروه هــــا  در  الگوریتمـــی   مســــائل 
ــری روی  ــای صــوری هندســه جب ــان هـــ زب
ــای  ــی و روش حلقه هــ ــر ل ــا، جبــ گروه هــ
و  تعمیم هــا  مــدل گروه هــا،  نظریــه  لــی، 
و  علــوم  شــاخه های  ســایر  در  کاربردهــا 
رمزنــگاری  کریســتال،  فناوری)گروه هــای 
ــبات  ــی، محاس ــای کوانتوم ــروه، گروه ه ــه گ ــای نظری ــر مبن ب
کوانتومــی( را از محورهــای ایــن کنفرانــس بیــان کــرد.وی در 
ــن شــاخه های  ــروه، یکــی از مهم تری ــه گ ــزود: نظری ــه اف ادام
ــایر  ــی در س ــای فراوان ــه کاربرده ــت، ک ــض اس ــی مح ریاض

شــاخه های علــم و فنــاوری دارد.

H.Farokhi@eskimia.ir
حمیدفرخیاردستان

مســئول حــوزه نمایندگــی ولــی فقیه در ســپاه اردســتان اظهار 
کــرد: دیــدار بــا خانــواده شــهدا روحیــه بخــش بــوده و حضــور 
 در کنــار خانــواده شــهدا توفیقی اســت الهــی برای مســئوالن و 

خدمــت گــزاران نظــام اســالمی کــه بایــد 
ــد  ــالم محم ــت االس ــد. حج ــدر بدانن آن را ق
حســین مســعودیان در دیــدار از خانــواده 
شــهید عبــاس دیانیــان کــه بــه مناســبت 
ــد،  ــام ش ــالمی انج ــالب اس ــر انق ــه فج ده
ــه انقــالب اســالمی،  گفــت: ایــن شــجره طیب
شــهدا  خــون  بــا  و  راحــل  امــام  توســط 

ــم از  ــه داری ــا هرچ ــزود: م ــت. وی اف ــیده اس ــر رس ــه ثم ب
ــه  ــم ک ــار می کنی ــت و افتخ ــران اس ــهدا و ایثارگ ــواده ش خان
ــان  ــا بی ــعودیان، ب ــم. مس ــزان کنی ــن عزی ــف ای ــود را وق خ
اینکــه باالتریــن درجــه ای کــه خداونــد بــه یــک انســان غیــر 
معصــوم می دهــد شــهادت اســت، تصریــح کــرد: ایــن 

ــد می شــود.  ــص خداون ــدگان مخل ــب بن ــط نصی شــهادت فق
 مســئول حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه ســپاه اردســتان 
ــژه  ــه وی ــردم و ب ــه م ــت ب ــا خدم ــار م ــه افتخ ــان اینک ــا بی ب
خانــواده معــزز شــهدا و جانبــازان اســت، تصریــح کــرد: بایــد 
ــر و رفــع  ــر و مطلوب ت همــواره در جهــت خدمــت رســانی بهت
مشــکالت و نواقــص احتمالــی تــالش کنیــم. 
وی بــا بیــان اینکــه شــهادت و جانفشــانی 
و  دســتاوردها  انقــالب،  راه  در  رزمنــدگان 
بــه دنبــال  پیامدهــای بســیار ارزشــمندی 
ــرکات  ــار و ب ــرد: آث ــح ک ــت، تصری ــته اس داش
ــگاه  ــت و جای ــر منزل ــهدا، ب ــزرگ ش ــت ب حرک
نظــام و انقــالب اســالمی افــزوده اســت. 
ــتقامت  ــر و اس ــر از صب ــا تقدی ــی ب ــائل دین ــناس مس کارش
خانواده هــای معظــم شــهدا در راه دفــاع از کیــان انقــالب 
اســالمی گفــت: خانواده هــای معظــم شــهدا بــا تقدیــم 
ــی  ــار بزرگ ــداکاری و ایث ــالم، ف ــالب و اس ــهیدان در راه انق ش

کرده انــد.

شهادت فقط نصیب بندگان مخلص خداوند می شودارائه 100 مقاله به کنفرانس ملی نظریه گروه های ایران در کاشان

حتما بخوانید!
اعالم آخرین مهلت پرداخت جریمه ...

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی شهرستان 
گلپایگان

و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 

فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  اطالع عموم  منظور  به  فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان  ساختمانهای 

15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

اعتراض طبق مقررات سند مالكیت  انقضای مدت مذكور و عدم وصول  نمایند.بدیهی است در صورت 

صادر خواهد شد.

1-رای شماره 2775 - تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه دلگشایی فرزند مهدی بشماره 

شناسنامه 13 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان قدیمی به مساحت1705.65  مترمربع 

مجزی شده از پالك18۹ فرعی از 7 اصلی  واقع در بخش 2 گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز 

گردیده است.

بشماره  بهمن   فرزند  اکبری   نیره  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -4160 شماره  2-رای 

مترمربع   4144.12 به مساحت  باغ   باب خانه  در ششدانگ یک  گلپایگان  از  شناسنامه 205  صادره 

از مالک رسمی   واقع در بخش 3 گلپایگان خریداری  اصلی  از 47   از پالک 21۹ فرعی  مجزی شده 

محرز گردیده است.

3-رای شماره 4163- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمد تقی سخایی فرزند رضا بشماره 

شناسنامه 475  صادره از گلپایگان در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 12.0۹ مترمربع مجزی شده از 

پالك12 فرعی از ۹06 اصلی واقع دربخش 3 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

بشماره  براتعلی   فرزند  خوبخت  مصطفی  آقای  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -4050 شماره  4-رای 

شناسنامه17848  صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان نیمه کاره به مساحت 15۹.22 

مترمربع مجزی شده از  پالك 4247 اصلی  واقع دربخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده 

است.

بشماره  امیر  فرزند  دالور   رقیه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -  4085 شماره  5-رای 

شناسنامه 12 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی و باغ متصله به 

مساحت 12720.82 مترمربع پالك 5 فرعی از 4375 اصلی واقع دربخش1 خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

میرزا  فرزند  آبادی  علی  اکبر  علی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -4117 شماره  6-رای 

بشماره شناسنامه 80 صادره از گلپایگان در ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 1080.42 مترمربع 

مجزی شده از پالك 31 فرعی از 42 اصلی واقع در بخش 3 گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز 

گردیده است..

فرزند حسین   محمدحسن گرجی   آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -4107 7-رای شماره 

بشماره شناسنامه 1474  صادره از خوانسار در ششدانگ یك قطعه زمین محصور با ساختمان موجود در 

آن به مساحت 151.8۹ مترمربع مجزی شده از پالك5  فرعی از 4024  اصلی واقع دربخش 1 خریداری 

ازمالک رسمی  محرز گردیده است.

8-رای شماره 4104- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای سید جواد مقدسی  فرزند مصطفی 

بشماره شناسنامه 355صادره از گلپایگان در ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی به مساحت 1273.67 

مترمربع پالك 230۹  اصلی واقع دربخش 1  خریداری از مالک  رسمی محرز گردیده است.

فرزند محمد  آقای محمد حسین جمالی  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -4061 ۹-رای شماره 

تقی بشماره شناسنامه 6۹ صادره از گلپایگان در ششدانگ یك باب خانه به مساحت 818.78 مترمربع 

مجزی شده از پالك 50  اصلی باقیمانده واقع در بخش 7 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

محمدجعفر  فرزند  قراتکنی  عقیل  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -4158 شماره  10-رای 

بشماره شناسنامه 3۹ صادره از الیگودرز در ششدانگ یك باب ساختمان مسکونی به مساحت 16۹.35 

مترمربع مجزی شده از پالك 228 فرعی از  1  اصلی واقع دربخش2 خریداری از مالك رسمی محرز 

گردیده است.

ناطقی فرزند  آقای علی اصغر  11-رای شماره 4080 و 4078 - تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی  

ابراهیم بشماره شناسنامه 2037 صادره از خوانسار در پنج و هفت هشتاد و دوم دانگ مشاع و آقای 

ابوالقاسم ناطقی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 35 صادره از خوانسار  در هفتاد و پنج هشتاد و دوم 

دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  1008.0۹ مترمربع مجزی شده از  پالک 467 

فرعی از 1 اصلی واقع دربخش 2خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

آقای علی صبری  فرزند مرتضی بشماره  بالمعارض متقاضی  12-رای شماره 4168-تصرفات مالكانه 

شناسنامه 740 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با ساختمان موجود در آن به 

مساحت 511.11 مترمربع مجزی شده از پالک 1 فرعی از 1760 اصلی واقع در بخش 1 خریداری از مالک 

رسمی محرز گردیده است.

فرزند محمد  پرست   یزدان  رقیه  متقاضی خانم  بالمعارض  مالكانه  رای شماره 3۹32-تصرفات   -13

بشماره شناسنامه 8صادره از خوانسار در ششدانگ یك باب عمارت به مساحت 233.17 مترمربع مجزی 

شده از پالك 388 فرعی از 6 اصلی واقع دربخش 2 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

14- رای شماره 3۹23 - تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای وحید حاجی وند فرزند صفرعلی 

بشماره شناسنامه 66 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 485.41مترمربع مجزی 

شده از پالك 1760 اصلی واقع دربخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

15- رای شماره 36۹3- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای سید حسین میر محمدی فرزند سید 

محمد رضا  بشماره شناسنامه 365 صادره از گلپایگان  در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 402.40 

مترمربع مجزی شده از پالك 272 اصلی واقع دربخش 1  خریداری از مالک رسمی  محرز گردیده است.

16- رای شماره  3776- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای ریحان اعجازی فرزند حسن بشماره 

شناسنامه 4  صادره از گلپایگان  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 167.37 

مترمربع مجزی شده از پالک 1814فرعی از  1 اصلی واقع دربخش 2 خریداری از مالک رسمی محرز 

گردیده است.

17- رای شماره 3784- تصرفات مالكانه بالمعارض خانم فاطمه باطنی فرزند احمد بشماره شناسنامه 

7 صادره از گلپایگان در ششدانگ  یک باب خانه قدیمی به مساحت 483.50 مترمربع مجزی شده از 

پالك  3۹3 فرعی از 7 اصلی واقع دربخش 2  گلپایگان خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

18- رای شماره 3854- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه غفاری فرزند یداله بشماره 

شناسنامه 15 صادره از گلپایگان در ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 1211.65 مترمربع مجزی 

شده از  پالک 248۹  اصلی واقع دربخش1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

1۹- رای شماره 3853- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی قانونی فرزند نگهدار  بشماره 

شناسنامه 1131 صادره از تهران در ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت10۹.۹3 مترمربع مجزی شده 

از پالك 17  اصلی  واقع در بخش1  خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

20- رای شماره 3۹38- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا یاوری فرزند قربانعلی   بشماره 

شناسنامه 1210062666 صادره از گلپایگان درششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 6۹.36  مترمربع 

مجزی شده از پالك 2۹2۹ اصلی واقع دربخش1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

21- رای شماره  3776 و 3775 - تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای ریحان اعجازی  فرزند 

حسن  بشماره شناسنامه 4 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع و متقاضی خانم مریم اعجازی فرزند 

محمدرضا بشماره شناسنامه 35۹ صادره از مرکزی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 167.37 متر مربع مجزی شده از پالک 1814 فرعی از 1 اصلی واقع دربخش 2 خریداری از  

مالک رسمی محرز گردیده است.

اکبر  آقای  مجتبی خوبرو فرزند علی  22- رای شماره 3852- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 

بشماره شناسنامه 654صادره از خوانسار در ششدانگ یك باب خانه به مساحت 203.05 مترمربع مجزی 

شده از پالك 4247 اصلی واقع در بخش 1 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

فرزند محمود   آقای حمیدرضا سفاری  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  رای شماره 41۹4-   -23

بشماره شناسنامه 151  صادره از گلپایگان در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3351.45 

مترمربع مجزی شده از پالک 1 فرعی از 1763  اصلی واقع دربخش 1 خریداری از مالك رسمی محرز 

گردیده است.

24- رای شماره 4154- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای احمد مخلصی فرزند حسین  بشماره 

شناسنامه 85 صادره از گوگد در دو و دو پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 

215.64 مترمربع مجزی شده از پالك 227 فرعی از 5 اصلی واقع دربخش 4 خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

سید  فرزند  موسوی  جعفر  سید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -4152 شماره  رای   -25

حسین   بشماره شناسنامه 325۹ صادره از گوگد در ششدانگ یك باب انبار به مساحت 8۹.20 مترمربع 

مجزی شده از پالک 227 فرعی از 5  اصلی واقع دربخش 4 خریداری  از مالک رسمی  محرز گردیده 

است.

اکبر   فرزند  آقامحمدی   مرتضی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -4150 شماره  رای   -26

بشماره شناسنامه 4347 صادره از گوگد در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 311.21مترمربع مجزی 

شده از  پالك  ۹23 فرعی از 5 اصلی واقع دربخش 4خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.

27- رای شماره 4165 -تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم صنا ملکی  فرزند علی محمد بشماره 

شناسنامه 4۹40 صادره از الیگودرز در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 110 مترمربع مجزی شده از 

پالک706 فرعی از 2  اصلی  واقع در بخش 2 خریداری از مالك رسمی محرز گردیده است. 

28- رای شماره 4181- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمود سلیمان پور   فرزند فرج 

از گلپایگان در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 142.40  هللا  بشماره شناسنامه 350صادره 

مترمربع مجزی شده از  پالك  2272  اصلی واقع در بخش 1 خریداری مالک رسمی محرز گردیده است.

2۹- رای شماره 4155- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای مسلم مخلصی فرزند احمد بشماره 

شناسنامه  ۹6۹3 صادره از تهران در سه و سه پنجم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان   به 

مساحت 215.64 مترمربع مجزی شده از پالک 227 فرعی از 5  اصلی  واقع در بخش 4 خریداری از 

مالک رسمی محرز گردیده است.

30- رای شماره 4204- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای امان اله غفاری فرزند خسرو  بشماره 

 4134 مساحت  به  باغ  درب  یک  از ششدانگ  مشاع  دانگ  سه  در  گلپایگان  از  صادره   40 شناسنامه 

مترمربع مجزی شده از پالك  242فرعی از 7  اصلی واقع در بخش 2 خریداری از مالک رسمی محرز 

گردیده است.

31- رای شماره 4048- تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای یداله فیاضی فرزند علیرضا  بشماره 

شناسنامه 62 صادره از گلپایگان در ششدانگ یك قطعه زمین محصور با ساختمان های موجود در آن به 

مساحت 7702.21 مترمربع مجزی شده از پالک 2۹ اصلی واقع در بخش 4 خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

مجتبی  فرزند  مسلمی  حسین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالكانه  تصرفات   -2421 شماره  رای   -32

بشماره شناسنامه 6۹0 صادره از گلپایگان درششدانگ یك باب عمارت  به مساحت 112.0۹  مترمربع 

واقع شده بر روی قسمتی از پالک 1052فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 4 خریداری از مالک رسمی 

محرز گردیده است.

33- رای شماره 4102-تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا مظاهری فرزند حیدر بشماره 

شناسنامه 16825 صادره از گلپایگان در ششدانگ یك باب ساختمان به مساحت 1۹۹.65 مترمربع پالک 

26۹ فرعی از 1  اصلی واقع در بخش 2 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است .

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹5/11/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹5/11/16

 مهدی صادقی وصفی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک گلپایگان                                                                                 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  احمدیان  حسین  امیر  خواهان     ۹48/۹5 پرونده کالسه  خصوص  در 

مورخ  دوشنبه   روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  چراغی   علی  و  بهناز  طرفیت  به  وجه 

خوانده  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  گردیده  تعیین  عصر   4/30 ساعت   ۹5/12/16

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

مجتمع  آتشگاه-  خیابان  اصفهان-ابتدای  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 

نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   2 شماره 

خواهد اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  شده   تلقی  قانونی   ابالغ  رسیدگی  وقت  در  حضور  عدم  صورت   در 

 شد.

شماره: 34226/م الف مدیر دفتر شعبه 31 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹5051۹   خواهان مجید زمانی علویچه دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

اکبر رضائی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ..........  مورخ ۹5/12/16 ساعت 11 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 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

 نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد

 شد.

شماره: 342۹5/م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی احضار متهم )مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست( 
شماره نامه :۹510110354402226 شماره پرونده:۹50۹۹80365701360 شماره بایگانی شعبه:۹51641  

تاریخ تنظیم:13۹5/11/0۹محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفر خواست در 

پرونده کالسه۹50۹۹80365701360   و ۹51641  ک 118 شکایت صغری غالمی فرزند حسینعلی علیه 

تقی دربندری فرزند اسداله به اتهام ترک انفاق، توهین تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 

شعبه ارجاع ووقت رسیدگی برای مورخه ۹5/12/16 ساعت 11 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 

المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 344 قانون آئین دادرسی دادگاههای 

عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت 

مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 

خواهد آمد.

شماره :34۹03/م الف  شعبه 118 دادگاه کیفری دو اصفهان

آگهی حصر وراثت
آقای ابراهیم سلیمانی آب نیلی بشناسنامه 3 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه ورثه 

، درخواستی بشماره ۹5/1575 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عباسعلی 

سلیمانی آب نیلی بشناسنامه 15 در تاریخ 13۹5/8/1 درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند 

از 1-ابراهیم سلیمانی آب نیلی فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 3 نسبت با متوفی : فرزند2-محمد 

سلیمانی آب نیلی فرزند عباسعلی شماره شناسنامه ۹ نسبت با متوفی : فرزند3-حسینعلی سلیمانی 

آب نیلی فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 8 نسبت با متوفی : فرزند4-حسن سلیمانی آب نیلی فرزند 

عباسعلی شماره شناسنامه 3 نسبت با متوفی : فرزند5-علی سلیمانی آب نیلی فرزند عباسعلی شماره 

شناسنامه 2 نسبت با متوفی : فرزند6-فاطمه بیگم موسوی آب نیلی فرزند کمال شماره شناسنامه 3 

نسبت با متوفی : همسرپس از تشریفات قانونی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 

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

دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد 

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

دادنامه
کالسه پرونده: ۹5-467 شماره دادنامه: 747-۹5/5/18 مرجع رسیدگی: شعبه 53 شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان: امیر یاوری دارانی فرزند محمدتقی به نشانی: خ ولی عصر – ابتدای خ صغیر اصفهانی 

– جنب کوچه شیخ یزدی – فروشگاه رضا خواندگان : 1- سمیه حمیدی فرزند هدایت هللا 2- مهدی 

چراغی اصفهانی فرزند تقی به نشانی: هردو مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال بابت 

یک فقره چک بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه 2- بدوًا صدور قرار تأمین خواسته با عنایت 

به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 

به صدور رأی می نماید.رأی قاضی شورادر خصوص دعوی آقای امید یاوری دارانی به طرفیت 1- سمیه 

حمیدی 2- مهدی چراغی به نحو تضامنی به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال )صد میلیون ریال( 

وجه چک به شماره ی 4852۹5 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به 

محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 

علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم 

ابالغ آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 

نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد 

که مستندًا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 1۹8 ، 515 ، 51۹ و 522 قانون آ.د.م حکم به محکومیت 

خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال )صد میلیون ریال( بابت اصل خواسته و 

2/5۹5/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 120/000 ریال هزینه نشر آگهی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 

سررسید چک موصوف )۹5/2/25( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی 

صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 

اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 34260/ م الف قاضی شعبه 53 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: ۹50404 شماره دادنامه: 1617-۹5/۹/22 مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف 

خواهان: محمدرضا کریمی به نشانی: اصفهان – خ امام خمینی – خ باباگلی – اتحادیه کامیون داران 

اصفهان وکیل: عاطفه تقی زاده به نشانی: اصفهان – خ چهارباغ باال – مجتمع کوثر – طبقه 4 – واحد 603 

خوانده: عبدالناصر اسماعیلی به نشانی: مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 

مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی شورای 

حل اختالف در خصوص دعوی آقای محمدرضا کریمی با وکالت خانم عاطفه تقی زاده به طرفیت آقای 

عبدالناصر اسماعیلی به خواسته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال وجه چک به شماره ۹5/2/25-020۹48  

به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به دادخواست تقدیمی، تصویر مصدق چک 

و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 

مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 

الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 

ننموده است، لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون 

تجارت و 1۹8 و 515 و 51۹ و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و 460/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و حق 

الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )۹5/2/25( تا 

تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی دراین شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 34275/ م الف قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان
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حوادثفناوری

تست جالب اعتیاد به تلفن همراه!
ــرادی  ــد اف ــان معتقدن کارشناس
شــنیدن  توهــم  دچــار  کــه 
صــدای زنــگ تلفن همراهشــان 
هســتند بیشــتر احتمــال دارد به 
گوشــی همــراه خــود معتــاد 

شوند.
تلفــن همــراه زندگــی روزانــه 
ــش هیچ کــس  ــه پی ــد ده ــرده و چن ــف خــود ک ــراد را وق اف
ــن  ــی، چنی ــا ارتباطات ــیله ی صرف ــن وس ــرد ای ــور نمی ک تص

ــود آورد. ــه وج ــرایطی را ب ش
ایــن وضعیــت بــر زندگــی و حیــات بســیاری از افــراد تاثیــر 
می گــذارد و افزایــش کاربــری تلفــن همــراه، افــراد را بــه آن 

معتــاد کــرده اســت.
بســیاری از افــراد بــه خصــوص جوانــان، از اعتیــاد بــه 
اســتفاده از تلفن هــای همــراه رنــج می برنــد و حتــی نســبت 

ــد. ــی ندارن ــچ آگاه ــه آن هی ب
دانشــگاه  اجتماعــی  تحقیقــات  موسســه  متخصصــان 
میشــیگان بــه مطالعــه روی الگوهــای رفتــاری افــرادی 
ــه تلفــن همراهشــان اعتیــاد داشــتند. ایــن  پرداختنــد کــه ب
ــگ  ــال زن ــان در ح ــن همراهش ــد تلف ــور می کنن ــراد تص اف
خــوردن اســت و بــه طــور مــداوم تلفــن همراهشــان را چــک 
ــت  ــی دریاف ــاس و پیام ــچ تم ــه هی ــی ک ــد؛ در صورت می کنن
ــه  ــک ب ــی در کم ــانه های اصل ــی از نش ــن یک ــد. ای نکرده ان
تشــخیص افــرادی اســت کــه بــه تلفــن همراهشــان اعتیــاد 
ــد. در ایــن بررســی ۷۶۶ دانشــجو شــرکت داشــتند کــه  دارن
نیمــی از آنــان زن بودنــد. ابتــدا از آنــان درخواســت شــد بــه 
پرسشــنامه ای در مــورد وضعیــت ثبــات روحــی و ویژگی هــای 
ــورد  ــش هایی در م ــپس پرس ــد. س ــخ دهن ــخصیتی پاس ش
ــان از توهــم شــنیدن صــدای زنــگ تلفــن همــراه  ــه آن تجرب
ــن از شــرکت کنندگان درخواســت  ــر ای مطــرح شــد. عــاوه ب
شــد تــا بــه ایــن پرســش پاســخ دهنــد کــه آیــا تمایــل دارنــد 
بــرای داشــتن احساســی بهتــر در مواقــع تنهایــی بــا دوســتان 
خــود بــه صــورت آنایــن چــت یــا صحبــت کننــد؟ همچنیــن 
ــل خــود را  ــان خواســته می شــود موبای ــه از آن ــی ک در مواقع

ــد داشــت؟ ــد، چــه احساســی خواهن خامــوش کنن
ــخ های  ــی  پاس ــج بررس ــوز، نتای ــر ورلدنی ــزارش نیچ ــه گ ب
 ارائــه شــده بــه ایــن ســواالت نشــان داد افــرادی کــه 
بــه لحــاظ احساســی ثبات بیشــتری دارنــد، کمتر به اســتفاده 
 از تلفــن همــراه خــود وابســته هســتند؛ در حالیکــه دیگــران 
ــه  ــاد ب ــان، بیشــتر احتمــال دارد دچــار اعتی ــه خصــوص زن ب

تلفــن همــراه شــوند. ســامت نیــوز

قتل هولناک دختر ۱۵ ساله توسط 

پسر ۲۵ ساله در اصفهان!
ــر  ــدر و مــادر دخت  ســاعت هشــت و نیــم صبــح سه شــنبه پ
۱۵ ســاله کــه ســاکن حومــه شــهر اصفهــان هســتند 
بــه کانتــری محــل رفتنــد و خبــر دادنــد فرزندشــان از 
ــت؛  ــده اس ــم ش ــوزی گ ــور مرم ــه و به ط ــرون رفت ــه بی خان
ــرای  ــه مأمــوران و کارآگاهــان پلیــس، جســت وجو ب بافاصل
ــاعت  ــرانجام س ــد و س ــاز کردن ــده را آغ ــر گمش ــن دخت  یافت
۲ بعدازظهــر همــان روز، جســد دختــرک را کــه براثــر خفگــی 
بــه قتــل رســیده بــود در نزدیکــی محل ســکونت خانــواده اش 

پیــدا کردنــد. 
ســرهنگ ســتار خســروی رییــس آگاهی اســتان اصفهــان در 
ایــن بــاره گفــت: هم زمــان با شــروع تحقیقــات ویــژه جنایی، 
ســرنخ هایی از قاتــل به دســت آمــد و پــس از شــش ســاعت 
جســت و جــو پســر ۲۵ ســاله ای کــه از ســاکنان محــل زندگی 
خانــواده دختــر ۱۵ ســاله بــود در حــال فــرار توســط مامــوران 
دســتگیر شــد. در بررســی پیشــینه ایــن جــوان روشــن شــد 

وی دارای ســه فقــره ســابقه کیفــری اســت. 
پانــزده ســاله  اعتــراف کــرد: دختــر  بازجویی هــا  وی در 
ــه اش  ــپس خف ــانده و س ــی کش ــل خلوت ــه مح ــه زور ب را ب
کــرده اســت. به گفتــه رییــس آگاهــی اصفهــان، کارآگاهــان 
ســرگرم بازجویــی از متهــم بــه قتــل هســتند تــا علــت 
 و انگیــزه او را در ربــودن و خفه کــردن دختــرک روشــن 

کنند.

تريلي ولوو با ظروف شيشه اي قاچاق 

در یزد توقيف شد
ــين  ــرهنگ »حس ــزد، س ــتان ی ــي اس ــس آگاه ــس پلي ریي
رضايــی«، گفــت: مامــوران پليــس آگاهــی اســتان از خبــری 
ــروف  ــه »ظ ــک محمول ــال ي ــری و انتق ــوص بارگي در خص
 شيشــه ای« آشــپزخانه قاچــاق از جنــوب شــرق کشــور 

به سمت تهران مطلع شدند. 
وی ادامــه داد: مامــوران ضمــن کنتــرل محورهــای مواصاتــی 
بــا انجــام عمليــات ايســت و بازرســی يــک دســتگاه تريلــی 
ــد  ــه را متوقــف کردن ــوو« حامــل ايــن محمول ــردار »ول کانتين
و در بازرســی از آن، ۲۷ هــزار قلــم انــواع ظــروف شيشــه ای 
خارجــی قاچــاق کشــف شــد. ســرهنگ رضايــی ارزش ايــن 
محمولــه کشــف شــده را 3 ميليــارد لاير بيــان کــرد و افــزود: 
مامــوران يــک متهــم را در ايــن رابطــه دســتگير و بــه دادســرا 
ــا  ــه ب ــه جانب ــارزه هم ــر مب ــه ب ــد. وی در خاتم ــی کردن معرف

کاالی قاچــاق تاکيــد کــرد. پایــگاه خبــری پلیــس ایــران

پیــاز از قدیمی تریــن ســبزیجاتی اســت کــه بشــر اســتفاده 
ــه  ــم دادن ب ــرای طع ــا ب ــه  تنه ــن ســبزی ن ــد. از ای می کن
غــذا، بلکــه حتــی بــرای بســیاری، حکــم طــا داشــته و آن 

ــد. ــه کار می برده ان ــود ب ــتدهای خ را در داد و س
ــل  ــد، بی دلی ــل بودن ــاز قائ ــرای پی ــا ب ــه قدم ــی ک ارزش
ــه  ــات گســترده پژوهشــگران در ده ــرا تحقیق نیســت؛ زی
ــته  ــرده برداش ــه پ ــن زمین ــی در ای ــق جالب ــر از حقای اخی

ــت. اس
    ضدانعقاد

پیــاز قرمــز می توانــد بــه حفــظ کلســترول خــون کمــک و 
از ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی پیشــگیری کنــد. محققــان 
بــا انجــام مطالعاتــی روی حیوانــات متوجــه شــدند 
ــزان  ــد می ــه می توان ــد از ۸ هفت ــز بع ــاز قرم ــرف پی مص
ــش  ــد کاه ــزان ۲۰ درص ــه می ــدن ب ــد را در ب ــترول ب کلس

دهــد؛ امــا در همیــن دوره زمانــی، هیــچ تغییــری در 
ــه وجــود نمــی آورد. ــدن ب میــزان کلســترول های خــوب ب

طبــق نتایــج تحقیقاتــی کــه در ســال ۲۰۱۲ در مجلــه 
فاوونوئیــدی  منتشــر شــد،   Clinical investigation 
بــه نــام روتیــن کــه بــه وفــور در خانــواده پیازهــا و ســیب 
از تشــکیل لخته هــای خونــی در عــروق  دارد،  وجــود 
فیبریــن  تشــکیل  حقیقــت،  در  می کنــد.  پیشــگیری 
در ســیاهرگ ها و تجمــع پاکت هــا در ســرخرگ ها از 
عوامــل بــروز لخته هــای خونــی و ســکته اســت کــه ایــن 

ــود. ــاخت آن می ش ــع س ــب مان ترکی
    ضدسرطان

ــاز  ــر پی ــه تاثی ــد از مطالع ــل بع ــگاه کورن ــان دانش  محقق
ــای آزاد، در ســال  ــب رادیکال ه ــر رشــد ســلولی و تخری ب

۲۰۰۴ اعــام کردنــد موســیر و انــواع پیــاز بــه دلیــل خواص 
آنتی اکســیدانی برجســته، تاثیــر ویــژه ای بــر کاهــش 
پیشــرفت ســرطان کبــد دارنــد و از رشــد ســلول های 
ــر  ــات دیگ ــق تحقیق ــد. طب ــگیری می کنن ــرطانی پیش س
ــار در  ــزان ۲ ب ــه می ــاز ب ــم پی ــرف منظ ــمندان، مص دانش
ــرطان روده  ــه س ــا ب ــر ابت ــح خط ــور واض ــه ط ــه، ب هفت

ــد. ــم می کن ــزرگ را ک ب
    خون ساز

اســیدفولیک یــا ویتامیــن B ۹ یکــی از ترکیب هــای مــورد 
نیــاز مغــز و تضمین کننــده ســامت روان و احســاس 
ــاز  ــه آب پی ــا نصــف پیمان افــراد اســت. ۱۲۵ میلی لیتــر ی
می توانــد ۹ درصــد از نیــاز روزانــه بــدن بــه اســیدفولیک را 
برطــرف کنــد؛ بنابرایــن عــادت بــه خــوردن پیــاز بــه تامیــن 

ــه اســیدفولیک کمــک می کنــد.  نیــاز بــدن ب
کمبود اسید فولیک موجب کم خونی می شود.

    استخوان ساز
طبــق تحقیقــات پژوهشــگران دانشــکده پزشــکی جنــوب 
ــد،  ــر ش ــال ۲۰۰۹ منتش ــروح آن در س ــه مش ــا ک کالیفرنی
پیــاز  یــک  روزی  زنانــی کــه  در  اســتخوان ها  تراکــم 
مصــرف می کننــد، ۵ درصــد بیــش از زنانــی اســت 
 کــه یکبــار در مــاه پیــاز می خورنــد. از ســوی دیگــر،

ــد در مقایســه  ــاز مصــرف می کنن ــب پی ــه مرت ــی ک در زنان
بــا زنانــی کــه پیــاز نمی خورنــد، احتمــال شکســتگی 
ــا  ــه خانم ه ــن ب ــد؛ بنابرای لگــن ۲۰ درصــد کاهــش می یاب
ــی  ــه پوک ــا ب ــگیری از ابت ــرای پیش ــود ب ــه می ش توصی
از عادت هــای  یکــی  بــه  را  پیــاز  اســتخوان، خــوردن 

ــان ــه آرم ــد. روزنام ــل کنن ــود تبدی ــی خ غذای

4 فایده پیاز برای بدن
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بردیا عباس زادهکیمیای وطن

ــه در  ــت ک ــی اس ــد مخابرات ــای جدی ــی از تکنولوژی ه ــوری یک فیبرن
ــنایی  ــرای آش ــت. ب ــی اس ــای مس ــا کابل ه ــدن ب ــن ش ــال جایگزی ح
بیشــتر بــا ایــن ســرویس بــا مهنــدس شــاهین ملــک زاده، کارشــناس 

مســئول نگهــداری و پشــتیبانی سیســتم های مخابراتــی شــرکت 
ــو نشســتیم.  ــت و گ ــه گف ــان ب ــرات اســتان اصفه مخاب

آنچه می خوانید حاصل این گفت و گوست.
    حوزه وظایف نگهداری و پشتیبانی سیستم های مخابراتی

وظیفــه مــا پشــتیبانی از اینترنــت مخابــرات در ســطح اســتان اصفهــان 
اســت. مــا در ایــن بخــش ســعی می کنیــم مشــکات را پیــش بینــی 
و در پــاره ای مــوارد رفــع کنیــم. در اصــل پشــتیبانی از خدمــات اینترنــت 
بــر بســتر خــط، بــر عهــده بخــش نگهــداری و پشــتیبانی سیســتم های 

مخابراتــی اســت.
    ارتقاء اینترنت

ــد  ــر آن تاکی ــتان ب ــرات اس ــت مخاب ــه مدیری ــای ک ــی از بخش ه یک
ــاندن  ــتیم، رس ــری آن هس ــام و پیگی ــال انج ــز در ح ــا نی ــد و م  دارن

فیبر نوری تا درب منازل است.
    فیبر نوری

ــن  ــت؛ ای ــه اس ــر اولی ــه 3 عنص ــاز ب ــی نی ــال اطاعات ــر انتق ــرای ه ب
ــی  ــال. یک ــط انتق ــده و محی ــتنده، گیرن ــد از فرس ــل عبارتن ــه عام س
و گیرنــده کابــل  فرســتنده  بیــن  شــده  شــناخته  محیط هــای   از 

فیبر نوری است. 

ــال، از مزیت هــای  ــا دیگــر محیط هــای انتق ــوری در مقایســه ب ــر ن فیب
ــرات ســعی  ــم مخاب ــل ه ــن دلی ــه همی بســیاری برخــوردار اســت و ب
 دارد تــا ایــن نــوع محیــط انتقــال را جایگزیــن بســترهای قبلــی

کند.
    تاریخچه استفاده از فیبر نوری

ــصت  ــه ش ــد و از ده ــداع ش ــی اب ــورهای اروپای ــوری در کش ــر ن فیب
تحقیقــات در ایــن زمینــه در ایــران آغــاز شــد و کارخانه هــای تولیــد آن 
در کشــور احــداث شــد؛ از همــان زمــان تــا کنــون جایگزینــی فیبرنــوری 

ــه دارد.  ــد کابل هــای مســی ادام ــا بســترهای قدیمــی مانن ب
مهنــدس شــاهین ملــک زاده افــزود: مــا می خواهیــم بــه ایــن ســمت 
ــی  ــدل قدیم ــن م ــت، جایگزی ــوری در نهای ــر ن ــه فیب ــم ک ــت کنی حرک

ــاط در کل کشــور شــود. ارتب
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