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گفت وگوی کیمیای وطن با دکتر بهزاد ذوالفقاری 
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:

 هشدار درباره مصرف 
بیش از حد گیاهان دارویی

صفحه 7

| اعالم نشدن دارایی 
مسئوالن به قوه قضائیه 

»جرم« است   صفحه 2

اشرافیگری، مسری و کشنده است      

له
قا

رم
س اسالم  در  تنفر  از مفاهیم مورد  یکی  اشرافیگری، 

آشکار  ظلم  یک  عنوان  به  آن  با  مبارزه   و 
مورد توجه بزرگان دین بوده است.

پرچمدار  کرم)ص(،  ا پیامبر  اسالم،  شخصیت  اول   
همه  که  همچنان  هستند.  اشرافیگری  با  مبارزه 
اشراف  این  عکس  به  بودند.  شیوه  این  بر  پیامبران 
کردند؛ زیرا  که در مقابل پیامبر خدا صف آرایی  بودند 
گونه استثمار و استعمار مقابله می کردند. ایشان با هر 

یعنی  ایشان  بنیانگذار اسالم، جانشین بحق  از   پس 
ظلم  با  مبارزه  پرچم  علیه السالم   علی بن ابیطالب 
نهادند  دوش  بر  برافراشتند،  را  اشرافیگری  و  ستم  و 
این  در  و  کردند  مجاهدت  عدالت،  برقراری  برای  و 
تحقق  برای  همام  امام  آن  رسیدند.  شهادت  به  راه 
مبارزه  به  اشرافیت  و  ستم  با  انسانیت،  و  عدالت 
برخاستند. فریاد پرطنین علی)ع( علیه تجمل پرستی 
کمتر از مبارزه پیوسته و خستگی ناپذیر  و اشرافیگری، 

آن حضرت با ظلم و بی عدالتی نیست...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

  فیبر نوری جایگزین کابل های 
مسی در استان اصفهان   صفحه 4

   آخر هفته از سفرهای غیرضروری 
خودداری کنید   صفحه 3

  حجم کتب درسی امکان خالقیت را 
گرفته است   صفحه 7

   جزئیات سبد حمایت غذایی 
اعالم شد   صفحه 3

ویژه های امروز

 انسان عاقل خود را اخبار روز
از داشتن سالح دفاعی محروم نمی کند

گر دست از موشک برندارید  معاون اول رئیس جمهور گفت: می گویند ا
و این کار را متوقف نکنید، شما را تحریم می کنیم. آیا هیچ انسان 

عاقلی چنین اقدامی انجام می دهد که خودش را از یک سالح 
دفاعی محروم کند؟
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جای خالی هواداران

غریب مثل ذوب آهن
صفحه 6

کیمیای وطن با   گفت وگوی 
کبریان، خواننده اصفهانی: رسول ا

 | هنرمندان
 الگوی جامعه هستند   صفحه 5

گام تا خودکفایی   | یک 
در تولید بنزین   صفحه 3

کلیدی زنان  نقش 
در تحقق اقتصاد مقاومتی

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید
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روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

))آگهی  مزایده عمومی((

نوبت اول

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

شهرداری فوالدشهر به استناد مجوز  شماره 4/95/1855 مورخ 95/10/27 

شورای اسالمی شهر در نظر دارد بهره برداری از غرفه صخره آبشار واقع 

در ورودی شهر پارک خلیج فارس فوالدشهر را از طریق مزایده عمومی و 

با قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی 

از شرایط و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا روز شنبه مورخ 95/12/7 

به واحد امور قراردادهای شهردار ی مراجعه نمایند.

چاپ دوم

))آگهی مزایده عمومی((

نوبت اول

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

شهرداری فوالدشهر به استناد مجوز شماره 4/95/1771 مورخ 95/10/12 

شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه خودروی 

سواری مگان )MEGAN( اتوماتیک 2000 مدل 1392 از طریق مزایده 

عمومی و با قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید. متقاضیان می توانند 

شنبه  روز  تا  حداکثر  مزایده  اسناد  دریافت  و  شرایط  از  آگاهی  جهت 

مورخ 95/12/7 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

چاپ دوم

گرامی، جناب آقای مهندس مهدی حیدری زاده  برادر 
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیریت مخابرات منطقه اصفهان 

تبریک عرض می کنیم و توفیق خدمت صادقانه به مردم شهیدپرور استان را 

از درگاه خداوند متعال برای شما خواستاریم. 
مدیرمسئول و کارکنان روزنامه کیمیای وطن

کیمیای وطن:  گزارش ویژه 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

اهمیت و نقش بازی 
کودکان در شکل گیری شخصیت 

صفحه 8

کشایی گرامی، جناب آقای مهندس حسین  برادر 
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مشاور مدیر عامل مخابرات ایران 

تبریک عرض می کنیم و توفیق خدمت صادقانه به مردم شهیدپرور استان را 

از درگاه خداوند متعال برای شما خواستاریم.
مدیرمسئول و کارکنان روزنامه کیمیای وطن



یادداشت سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

فرمانــده قــرارگاه پدافنــد هوایــی خاتم االنبیــا)ص( 
گفــت: اگــر مقــام عظمــای والیــت فقــط لــب  تــر 
کننــد، دشــمنان خبیــث نظــام مقــدس جمهــوری 

اســامی ایــران را از 
اعمال ننگینشان، پشیمان خواهیم کرد.

 امیــر فــرزاد اســماعیلی در مراســم یــادواره 
شــهید باباخانــی در شهرســتان نطنــز، ضمــن 
عــرض تســلیت بــه مناســبت شــهادت حضــرت 
زهــرا)س(، از دهــه فجــر بــه عنــوان نمــاد وحدت 
ــرد  ــاد ک ــت ی ــاب و مل ــم انق ــر معظ ــن رهب  بی
ــوس  ــم منح ــای رژی ــردم، خیانت ه ــت: م و گف

ــرد. ــد ب ــاد نخواهن ــچ گاه از ی ــوی را هی پهل
اســماعیلی بــا بیــان اینکــه »نوجوانــان و جوانــان 
 امــروز، روزهــای دفــاع مقــدس را درک نکرده اند«

ــاع  ــت دف ــود، قداس ــن وج ــا ای ــرد: ب ــار ک اظه
ــا  ــای آن ه ــامی در باوره ــاب اس ــدس و انق مق
ــد  ــرارگاه پدافن ــده ق ــه شــده اســت. فرمان نهادین
هوایــی خاتم االنبیــا)ص( حضــور میلیونــی مــردم 
ــای  ــر ادع ــی ب ــاه را گواه ــم ۲۲ بهمن م در مراس
خــود خوانــد و گفــت: یاوه گویــی ســران اســتکبار 
جهانــی نه تنهــا لــرزه ای بــر پیکــره ملــت شــریف 
ایــران وارد نمــی آورد، بلکــه باعــث همدلــی و 

اتحــاد کلمــه بیشــتر در بیــن ملــت خواهــد شــد.
نظــام  میــز  روی  را گزینــه   ایــران  ملــت  وی 
ــرد  ــوان ک ــران عن ــوری اســامی ای مقــدس جمه
ــتکبار  ــا اس ــچ گاه ب ــه هی ــر اینک ــد ب ــا تاکی و ب
جهانــی ســر ســازگاری نداشــته و نخواهیــم 
داشــت، گفــت: شــعار مــرگ بــر آمریــکا و مــرگ 
ــه مناســبت های  ــر اســرائیل کــه هــر ســاله و ب ب
ــود  ــداز می ش ــور طنین ان ــطح کش ــف در س مختل
ــارز ایــن ناســازگاری اســت. اســماعیلی  ــه ب نمون
تصریــح کــرد: جملــه معــروف امــام خمینــی)ره( 
ــد  ــچ غلطــی نمی توان ــکا هی ــد »آمری ــه فرمودن ک
بــه  اســت کــه  ایــن  نشـــان دهنده  بکنــد«، 
حــول و قــوه الهــی ایــن انقــاب بــه کــوری 
ــه  ــت و ب ــد رف ــش خواه ــمنانش پی ــم دش چش
دســت صاحــب اصلــی آن یعنــی حضــرت ولــی 

ــد شــد. ــر)عج( ســپرده خواه عصـ
ــوز روحیــه  ــر اینکــه هن ــا تاکیــد ب وی در ادامــه ب
دفــاع مقــدس در ملــت ایــران وجــود دارد، گفــت: 
اگــر مقــام عظمــای والیــت فقــط لــب  تــر کننــد 
نظــام مقــدس جمهــوری  دشــمنان خبیــث 
اســامی ایــران را از اعمــال ننگینشــان، پشــیمان 

ــرد. ایســنا ــم ک خواهی

ــی  ــران در پیام ــی ای ــرژی اتم ــازمان ان ــس س رئی
بــه ســیزدهمین همایــش اقامــه نمــاز صنعــت 
ــق  ــد از تزری ــت: بای ــهد گف ــور در مش ــته ای کش هس
افــکار انحرافــی و صوفیانــه در پوشــش عرفــان 
اســامی  ایــران  جوانــان  اذهــان  بــه  اســامی 

جلوگیــری شــود.
ــام کــه روز سه شــنبه  ــن پی ــر صالحــی در ای علی اکب
توســط بهــروز کمالونــدی، ســخنگوی ســازمان انرژی 
ــخ  ــول تاری ــت: در ط ــد، آورده اس ــت ش ــی قرائ اتم
ــه در  ــد ک ــور کردن ــی ظه ــامی فرقه های ــدن اس تم
ــه  ــی زمین ــات دین ــان احــکام اســامی و واجب جری

ــد. گمراهــی خــود و دیگــران را فراهــم آوردن
وی در ایــن پیــام خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر 
شــبکه های  حیــرت آور  گســترش  واســطه  بــه 
اجتماعــی و سوء اســتفاده بدخواهــان نظــام، افــکار 
انحرافــی و صوفیانــه تحــت عنــوان عرفــان اســامی 
ــذا ضــروری  ــق می شــود؛ ل ــان کشــور تزری ــه جوان ب
اســت بــا بهره گیــری از سرچشــمه عرفــان اســامی 
ــر انقــاب،  ــی معمــار کبی ــار عرفان و بهره گیــری از آث
اســام واقعــی در جامعــه ترویــج و توطئــه دشــمنان 

خنثــی شــود.
ــت:  ــرده اس ــان ک ــام خاطرنش ــن پی ــی در ای صالح
بــرای تحقــق ایــن مهــم وظیفــه ســنگینی بــر عهــده 

عالمــان نهــاده شــده تــا نســل امــروز و آینده ســازان 
ایــران فــردا را بــا حقایــق اســامی آشــنا ســازند.

رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران در ایــن پیــام 
افــزوده اســت: حضــرت امــام خمینــی)ره( در 
ــه مبحــث نمــاز توجــه جــدی  ــی خــود ب ــار عرفان آث
انجام شــده  تحقیقــات  واســطه  بــه  و  داشــتند 
دربــاره شــخصیت آن حضــرت، زوایایــی از روش 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــا و ب ــرای م ــی ب ــم ربان ــن عال ای

ــت. ــده اس ــدا ش ــی هوی ــلوک واقع س
در ایــن پیــام آمــده اســت: برخــاف ســیره و روش 
متشــرعان ظاهرگــرا، نمــاز و عمــل بــه فرائــض 
امــام خمینــی)ره(،  فکــری  منظومــه  در  دینــی 
مقدمــه ای بــرای حضــور پیوســته در عرصــه حیــات 
ــا هــدف  ــا ب ــات دینــی تنه اجتماعــی اســت و واجب
نجــات فــردی بــرای مســلمانان نیســت؛ بلکــه 
حرکــت در ایــن مســیر انســان را از زاویه نشــینی 
برحــذر داشــته و بــه تــاش بــرای مبــارزه بــا ظلــم 
فرامی خوانــد. وی در ایــن پیــام آورده اســت: زمانــی 
کــه امــام)ره( هدایــت جامعــه اســامی را بــر عهــده 
ــه  ــد ک ــر ایشــان خــرده می گرفتن ــد، برخــی ب گرفتن
ــات اجتماعــی  ــار معضــات حی ــد گرفت ســالک نبای
ــر نقــش اجتماعــی احــکام  ــام)ره( ب ــا ام شــود؛ ام

ــا ــد. ایرن ــد کردن اســامی تاکی

پوریانــی از پرونــده کاهبــرداری 1۲ میلیــارد تومانــی 
ــه  ــه بهان ــی ب ــدوق خانگ ــدازی صن ــق راه ان از طری
اعطــای وام بــا ســود بیــش از 30 درصــد خبــر داد.

ــی،  ــاس پوریان ــن، عب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ  ب
ــد از  ــیه بازدی ــران، در حاش ــم ته ــس کل محاک رئی
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــهید محات ــی ش ــع قضای مجتم
یکــی از پرونده هــای مطرح شــده در ایــن مجتمــع 
اظهــار کــرد: پرونــده ای تحــت عنــوان کاهبــرداری 
1۲ میلیــاردی توســط یــک زن در ایــن مجتمــع در 
حــال رســیدگی بــوده کــه پــس از انجــام تحقیقــات 

ــت کیفرخواســت صــادر شــد. در نهای
وی در تشــریح جزئیــات ایــن پرونــده گفــت: 
ــی  ــدوق وام خانگ ــدازی صن ــا راه ان ــردار ب  زن کاهب
 و پــس از جلــب اعتماد عمومی بــه بهانه اعطای وام 
ســپرده گذاری  درصــد،   30 از  بیــش  ســود  بــا 
مــردم را بــه ارزش 1۲ میلیــارد تومــان جمــع آوری 
 کــرده و ســپس متــواری شــده بــود کــه دســتگیر 

شد.
پوریانــی تصریــح کــرد: از آنجایــی کــه متهــم 
را  مــردم  ســپرده های  غیرقانونــی  شــکل  بــه 
ــود،  ــرده ب ــرداری ک ــق کاهب ــن طری ــه و از ای گرفت
ــت  ــکیل و در نهای ــرا تش ــی در دادس ــده قضای پرون
ــادر  ــرداری ص ــوان کاهب ــت عن ــت تح کیفرخواس

شــد. رئیــس کل محاکــم تهــران از ثبــت 170 
شــکایت کیفــری در ایــن پرونــده خبــر داد و گفــت: 
پــس از ارســال پرونــده بــه دادگاه، قاضــی شــعبه 
ــا تغییــر  113۲ مجتمــع قضایــی شــهید محاتــی ب
ــل  ــام تحصی ــه اته ــه را ب ــه، متهم ــوان مجرمان عن
مــال نامشــروع محکــوم بــه رد مــال و حبــس کــرد 
ــد  ــر تأیی ــن رأی در دادگاه تجدیدنظ ــت ای و در نهای

شــد.
پوریانــی ضمــن هشــدار بــه مــردم اظهــار کــرد: ایــن 
افــراد در ابتــدا بــه منظــور جــذب مشــتری و کســب 
ــت  ــارف پرداخ ــودهای غیرمتع ــردم، س ــاد م اعتم
ــپرده ها  ــزان س ــه می ــس از اینک ــا پ ــد؛ ام می کردن
ــب  ــتفاده و تصاح ــه سوء اس ــدام ب ــد، اق ــاد ش زی

ــد. ــردم کردن ــای م پول ه
ــه  ــوارد توج ــن م ــه ای ــردم ب ــرد: م ــح ک وی تصری
ویــژه کننــد و در قبــال پیشــنهادات این چنینــی 

ــد. ــام ندهن ــی انج ــی اقدام ــدون بررس ب
پایــان گفــت:  در  تهــران  محاکــم  رئیــس کل 
ــع  ــه در مراج ــن زمین ــددی در ای ــای متع پرونده ه
قضایــی تشــکیل شــده؛ ایــن در حالــی اســت 
کــه افزایــش آگاهــی مــردم می توانــد نه تنهــا 
از متضــرر شــدن آن هــا و منافعشــان، بلکــه از 
تشــکیل پرونــده نیــز جلوگیــری کنــد. میــزان

ــی  ــت علن ــامی در نشس ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
نوبــت عصــر دیــروز )سه شــنبه( پارلمــان و در جریــان 
ــه الیحــه برنامــه  ــان ب ــرادات شــورای نگهب ــه ای رســیدگی ب
ششــم توســعه، مــاده 135 ایــن الیحــه را بــا اصاحاتــی بــه 

ــب رســاندند. ــه تصوی ــن نظــر آن شــورا ب منظــور تأمی
ــوع  ــات موض ــی مقام ــس، تمام ــه مجل ــب مصوب ــه موج ب
اصــل 14۲ قانــون اساســی موظــف شــدند امــوال و دارایــی 
ــه  ــوه قضائی ــس ق ــه رئی ــور ب ــل مذک ــق اص ــود را مطاب خ
اعــام کننــد. اعــام نشــدن امــوال یــا کتمــان آن یــا گــزارش 
ناقــص آن، جــرم و مســتوجب مجــازات تعزیــری درجــه 6 
)محرومیــت از حقــوق اجتماعــی( اســت. طبــق اصــل 14۲ 
ــر  ــی رهب ــران، دارای ــوری اســامی ای ــون اساســی جمه قان
ــران و همســر  ــور، وزی ــان رئیس جمه ــور، معاون رئیس جمه
ــس  ــت، توســط رئی ــد از خدم ــل و بع ــان قب ــدان آن و فرزن
 قــوه قضائیــه رســیدگی می شــود کــه برخــاف حــق 

افزایـــش نیـافته باشـد. فارس

بــه گــزارش کیمیــای وطــن در جلســه علنــی دیــروز 
ــزارش  ــان بررســی گ ــس شــورای اســامی و در جری مجل
کمیســیون تلفیــق درخصــوص الیحــه برنامــه ششــم 
ــدگان  ــان، نماین ــن نظــر شــورای نگهب ــت تأمی توســعه جه
ــت  ــور موافق ــه مذک ــوادی از الیح ــاح م ــا اص ــس ب مجل
ــد 1۲  ــاح بن ــا اص ــدگان ب ــاس نماین ــن اس ــر ای ــد. ب کردن
مــاده 1۲0 الیحــه برنامــه ششــم توســعه بــا 146 رأی 
ــوع ۲۲1  ــع از مجم ــف و 5 رأی ممتن ــق، 9 رأی مخال مواف

ــد.  ــت کردن ــن موافق ــر در صح ــده حاض نماین
ــده  ــاده 1۲0 آم ــی م ــی 1۲ اصاح ــد الحاق ــاس بن ــر اس ب
اســت  موظــف  دولــت   )4 الحاقــی  )مــاده  اســت: 
بــه  را  توســعه سیاســی  الزم جهــت  برنامه ریزی هــای 
گونــه ای طراحــی کنــد کــه تــا پایــان اجــرای قانــون 
ــق  ــی مطاب ــکل های سیاس ــزاب و تش ــم، اح ــه شش برنام
ضوابــط قانونــی کــه بــه تصویــب مجلــس شــورای اســامی 
ــن در  ــش از ای ــد. پی ــرار گیرن ــت ق ــورد حمای ــد، م می رس
مصوبــه مجلــس عبــارت »و یارانــه آن هــا مطابــق بودجــه 
ســنواتی بــر اســاس آیین نامــه ای تخصیــص می یابــد 
کــه بــه پیشــنهاد وزارت کشــور بــه تصویــب هیئــت وزیــران 
ــر  ــن نظ ــور تأمی ــه منظ ــه ب ــت ک ــود داش ــد« وج می رس

ــن ــد. خبرآنای ــذف ش ــان ح ــورای نگهب ش

امیر اسماعیلی:

هیچ گاه با استکبار جهانی سر سازگاری نخواهیم داشت

صالحی:

از تزریق افکار انحرافی و صوفیانه به جوانان جلوگیری شود
کالهبرداری 12 میلیارد تومانی از طریق تشکیل صندوق خانگی

اعالم نشدن دارایی مسئوالن به قوه قضائیه 

»جرم« است

یارانه احزاب حذف شد

 نمایندگان مردم به حذف یارانه احزاب 

رأی موافق دادند

حتما بخوانید!
کالهبرداری 12 میلیارد تومانی از... چهارشنبه  27  بهمن ماه   21395

ـــمـــاره  371  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

اشرافیگری، ُمسری و کشنده است                                                                                 

ادامه از صفحه یک: 
و شــاید راز آن در ایــن باشــد کــه اشــرافیگری و 
ــد.  ــمار می آی ــه ش ــزرگ ب ــای ب ــی، از ظلم ه برتری طلب
اصلــی  ارکان  از  ظلم ســتیزی  و  عدالــت  بی تردیــد 
ــام و  ــاس اس ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــام و حکومت نظ
مکتــب والیــت برپــا می شــود و تحقــق راســتین 
ــان  ــوق مظلوم ــاق حق ــا احق ــزرگ، جــز ب ــن رکــن ب ای
ــر اشــرافیان و  و مســتضعفان و تنــگ کــردن عرصــه ب
تعدیگــران امکان پذیــر نیســت. از ایــن روســت کــه در 
حکومــت عــدل علــوی، خــروش و شــورش آن حضرت 
ایشــان  اقدامــات  اساســی ترین  از  آنــان  برابــر  در 
ــرافیگری  ــود اش ــن نم ــش کوچک تری ــت و حضرت اس
و  برنمی تابــد  را  نامعقــول  و  افراطــی  رفاه طلبــی  و 
ــد.  ــاذ می کن ــر آن اّتخ ــع را در براب ــخت ترین مواض س
در  برخوردهــا  علــوی، شــدیدترین  مکتــب  در  آری 
ــا  ــان، ب ــوق مظلوم ــاق حق ــرافیگری و احق ــه اش زمین
کارگــزاران و مدیــران حکومــت اســت. در قامــوس 
ــه  ــت ک ــن اس ــل ای ــواره اص ــی)ع(، هم ــت عل حکوم
ــداران  ــه فرمان ــی همیش ــت و گوی ــردم اس ــا م ــق ب  ح

و کارگزاران حکومتی، متهم و محکوم هستند.
 در ســیره آن حضــرت بــه محــض اینکــه کوچک تریــن 
علیــه  شــخص  ضعیف تریــن  ســوی  از  شــکایتی 
ــر  ــید، دیگ ــان می رس ــه ایش ــم ب ــی و حاک ــک وال ی
ــفته  ــد؛ برآش ــوده می ش ــرت رب ــرار از آن حض آرام و ق
ــد و در صــورت  می شــدند و بی درنــگ تحقیــق می کرن
احــراز درســتی شــکایت، بــدون هیــچ ماحظــه ای و در 
کمــال خشــونت، شــدیدترین برخوردها را بــا آن کارگزار 

و اســتاندار می کردنــد. 
در همیــن راســتا خطــاب بــه یکــی از کارگــزاران 
می نویســند: ای پســر حنیــف! بــه مــن گــزارش 
ــه  ــو را ب ــره ت ــرمایه داران بص ــردی از س ــه م ــد ک داده ان
ــه  ــرعت ب ــه س ــو ب ــرده و ت ــوت ک ــود دع ــی خ مهمان
ســوی آن شــتافتی. خوردنی هــای رنگارنــگ بــرای تــو 
ــد. مــن  ــو نهادن ــد و ظــروف پــر از غــذا جلــوی ت آوردن
گمــان نمی کــردم مهمانــی کســانی را بپذیــری کــه بــر 
ســر ســفره آن هــا فقــط ثروتمنــدان حاضــر می شــوند 
و نیازمنــدان مظلــوم در آن جایــی ندارنــد! اندیشــه کــن 
در کجایــی و بــر ســر کــدام ســفره حاضــر می شــوی!

مــوال  می گویــد  مــا  بــه  نهیــب  ایــن  در  دقــت 
عثمان بن حنیــف را نــه بــرای حرامخوارگــی، بلکــه بــرای 
 فراموشــی حــال فقــرا و مظلومــان توبیــخ می کنــد 
و می فرمایــد چــرا حشــر و نشــر تــو بــا ســرمایه داران و 
اغنیاســت؛ لــذا در حکومت اســامی و علوی کارگــزاران و 
مســئوالن، نــه خــود بایــد اهــل اشــرافیگری و رفاه طلبــی 
باشــند و نــه بــا چنیــن کســانی مــراوده و ارتبــاط داشــته 
ــی  ــی، ویروس ــرافیگری و لذت جوی ــی اش ــند. گوی باش
ــا لجنــی بــس متعفــن اســت کــه  ــاک ی بســیار خطرن
همــگان، به ویــژه مســئوالن حکومتــی، بایــد بــه شــدت 

از آن اجتنــاب ورزنــد. 
ــک اشــتر می نویســند:  ــه مال ــن آن حضــرت ب همچنی
ــی روا  ــت خیانت ــا نزدیکان ــت ی ــی از کارگزاران ــر کس اگ
ــلمانان  ــال مس ــردم و بیت الم ــوال م ــه ام ــت و ب داش
ــت بکــش  ــواری و مذل ــه خ ــرد، او را ب دســت  درازی ک
ــت  ــگ و تهم ــان نن ــزن و نش ــر او ب ــت ب و داغ خیان

ــر او بگــذار.  ب
خــوب بنگریــم! اینکــه رهبــری معظــم در قضیــه 
ــد و برخــورد  ــاد زدن ــه فری دریافت هــای نجومــی آنگون
ــا ایــن پدیــده شــوم را خواســتار شــدند، بــه همیــن  ب
ــل  ــر دلی ــه ه ــی ب ــفانه بعض ــه متاس ــت ک ــل اس دلی
ــردم در  ــوز م ــد و هن ــتند بفهمن ــا نخواس ــد ی نفهمیدن

ــتند. ــوع هس ــن موض ــه ای ــار نتیج انتظ
البتــه مــردم نــه فقــط بــرای حقوق هــای نجومــی کــه 
ــی،  ــای نظارت ــرافیگری از نهاده ــا اش ــه ب ــرای مقابل ب
به ویــژه قــوه قضائیــه انتظــار مقابلــه و برقــراری عدالــت 
و رفــع ظلــم دارنــد و ایــن انتظــار زیــادی نیســت کــه 
ــا همــه مشــکات بســازند و خــم  ــه ب مردمــی صبوران
بــه ابــرو نیاورنــد، امــا عــده ای هــر چنــد از نظــر تعــداد 
کــم، دستشــان را تــا مرفــق در کیســه بیت المــال فــرو 

کننــد و بــه زندگــی اشــرافی برســند. 
در هــر حــال متاســفانه رگــه ای از اشــرافیگری در 
رده هــای مختلــف دیــده می شــود کــه بایــد آن را 
درمــان کــرد. ایــن بیمــاری بــه شــدت مســری و 
ــده اســت  ــا، فریبن ــور دنی ــرا زر و زی کشــنده اســت؛ زی
و می توانــد همــه را بــه خــود جلــب کنــد؛ مگــر 
پرهیــزکاران و عاشــقان خــدا را. خطــر اشــرافیگری بــه 
ــه  ــا ب ــه ت ــا اینک ــود؛ کم ــد ب ــاز خواه ــدت هزینه س ش
ــته  ــت داش ــرای مل ــادی ب ــای زی ــز هزینه ه ــال نی ح
ــردم در انتخــاب  ــه دســت م ــد ب ــا بای ــن ب اســت. ای

ــود. ــرف ش ــه برط ــت و محققان درس

فاطمه، الگوی تربیت و آموزش                                                                                 

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

فاطمــی  عــزای  پرچــم  روزهایــی کــه  ایــن  در 
برافراشــته اســت و مــردم در ســوگ شــهادت آن 
بانــوی دو عالــم در غــم و انــدوه هســتند، بنــا را بــر 
ایــن گذاشــتیم کــه ســیره و ســبک زندگــی ایشــان 
را کوتــاه مــرور کنیــم و از آن الگــوی بی بدیــل درس 

ــم. بگیری
 حضــرت فاطمــه)س( بــا همــه مشــکاتی کــه 
داشــتند ســعی می کردنــد خــود را شــاد نگــه داردنــد 
و ایــن شــادی و خوشــحالی را در بیــت خــود تســری 
دهنــد. ســبک زندگــی ایشــان در حــدی بــود کــه از 
ــت  ــزایی در تربی ــش بس ــه نق ــودکان ک ــا ک ــازی ب ب

ــد.  ــاب نمی کردن ــم اجتن ــتند ه ــا داش آن ه
نقــل شــده اســت کــه فاطمــه)س( فرزنــدش 
بــاال  و  می گرفــت  دســت  روی  را  حســن)ع( 
ــبه  ــود: اش ــی داد و می فرم ــت م ــت و حرک می انداخ
أبــاک یــا حســن، و اخلــع عــن الحــق الّرســن، و اعبد 

ــن.  ــوال ذا االحس ــن، و الت ــًا ذامن اله
ــم  ــمان ظل ــاش و ریس ــدرت ب ــر پ ــن، نظی ای حس
صاحــب  کــه  را  خداونــدی  و  کــن  دور  حــق  از 
ــره دل دوســت  ــراد تی ــا اف نعمت هاســت بپرســت و ب

مبــاش.
ــرای کــودک می خواننــد و از راه  چــه شــعر زیبایــی ب
ــد  ــه فرزن ــد. ب ــه او می دهن ــی ب ــازی درس زندگ ب
می آموزنــد: راه پــدرت را برگزیــن، بــا ظلــم بــه 
مبــارزه برخیــز، بــر حــق پافشــاری کــن. همچنیــن از 
ــد و او را از دوســتی  طرفــی درس پرســتش می دهن
و همنشــینی بــا افــراد تیــره دل و در واقــع غیرموحــد 

ــد. ــذر می دارن ــر ح ب
ایشــان همیشــه رســیدگی بــه فرزنــدان را در اولویــت 
ــه  ــد: روزی فاطم ــلمان می گوی ــد. س ــرار می دادن ق
ــود. در  ــه مشــغول آســیاب ب ــدم ک ــرا)س( را دی زه

ــرد. ــه می ک ــدش حســین گری ــگام فرزن ــن هن ای
 عــرض کــردم: بــرای کمــک بــه شــما آســیاب کنــم 

یــا بچــه را آرام نمایــم؟ 
ــی  ــد اول ــردن فرزن ــه آرام ک ــن ب ــود: م ــان فرم ایش

ــد. ــیاب را بچرخانی ــما آس ــتم، ش هس
همچنیــن از نــکات بــارز حضــرت زهــرا)س( در 
تربیــت فرزنــدان، ســبک عملــی تشــویق بــه عبــادت 
ــوی  ــن الگ ــی والدی ــلما وقت ــود. مس ــا ب ــرای آن ه ب
ــروردگار باشــند، در  ــادت پ ــرای عب ــی کــودکان ب عمل
آینــده و بزرگســالی آن هــا نیــز بــه تاســی از والدیــن 

ــرد. ــد ب ــن راه را پیــش خواهن ای
در همیــن زمینــه امــام حســن)ع( می فرماینــد: 
مــادرم فاطمــه را در شــب جمعــه در محــراب عبــادت 
ــت. او  ــغول اس ــاز مش ــادت و نم ــه عب ــه ب ــدم ک دی
پیوســته بــه رکــوع و ســجود مشــغول بــود تــا شــب 

ــه پایــان رســید. ب
آن حضــرت در شــب بیست وســوم مــاه مبــارک 
رمضــان کــودکان خــود را بــه بیــداری فرامی خواندنــد. 
تــا  می خواباندنــد  را  بچه هــا  روز  در  حضــرت 
آنــان  بــه  کمتــری  غــذای  و  کننــد  اســتراحت 
ــت  ــه و موقعی ــیوه زمین ــن ش ــه ای ــا ب ــد ت می دادن
بهتــری بــرای شــب زنــده داری داشــته باشــند.

 ایشــان نمی گذاشــت احــدی از اهــل خانــه خوابــش 
ــه از  ــی ک ــت کس ــروم اس ــد: مح ــرد و می فرمودن بب

بــرکات شــب قــدر غافــل باشــد.
ــائل  ــن مس ــرا)س( در آموخت ــه زه ــرت فاطم حض

ــد.  ــتاق بودن ــران مش ــه دیگ ــن ب دی
روزی زنــی نــزد او آمــد و گفــت: مــادری پیــر 
ــرا  ــرد و م ــتباهی ک ــود اش ــاز خ ــاره نم ــه درب دارم ک

فرســتاده تــا از شــما مســئله ای را بپرســم. 
حضــرت زهــرا)س( ســؤال او را پاســخ فرمودنــد؛ زن 
ــار دوم و ســوم مســئله ای پرســید و پاســخ  ــرای ب ب

شــنید. 
ــوی  ــار آن بان ــار تکــرار شــد و هــر ب ــا ده ب ــن کار ت ای

ــد.  ــخ فرمودن ــؤال وی را پاس ــوار، س بزرگ
شــد  شــرمگین  پی درپــی  رفت وآمدهــای  از  زن 
و گفــت: دیگــر شــما را بــه زحمــت نمی انــدازم. 
ــوالهایت  ــا و س ــم بی ــاز ه ــد: ب ــه)س( فرمودن فاطم
ــن ناراحــت  ــی م ــدر ســؤال کن ــر ق ــو ه ــرس؛ ت را بپ
نمی شــوم؛ زیــرا از پــدرم رســول خــدا صلــی هللا 
علیــه و الــه و ســلم شــنیدم کــه فرمودنــد روز 
ــه  ــرو مــا محشــور می شــوند و ب قیامــت علمــای پی
آن هــا بــه انــدازه دانششــان خلعت هــای گرانبهــا 
عطــا می شــود و پــاداش آن هــا بــه انــدازه تاششــان 

ــدا. ــدگان خ ــت بن ــاد و هدای ــرای ارش ــت ب اس

خبر کوتاه 

افزایش 3 برابری حقوق مشاغل تخصصی 

در مناطق محروم
ــد حقــوق  نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی مقــرر کردن
مشــاغل تخصصــی در مناطــق مــرزی و محــروم ســه برابــر 
ــروز  ــح دی ــی صب ــس در جلســه علن ــدگان مجل شــود. نماین
ــان از  ــورای نگهب ــرادات ش ــع ای ــان رف ــنبه( و در جری )سه ش
الیحــه برنامــه ششــم تبصــره یــک مــاده 38، ایــن الیحــه 
ــوق و  ــورای حق ــه ش ــرح ک ــن ش ــه ای ــد؛ ب ــاح کردن را اص
دســتمزد می توانــد بــا پیشــنهاد روســای قــوا، وزرا یــا 
ــی  ــه ریاســت دســتگاه های اجرای ــور ک ــان رئیس جمه معاون
ــی  ــام دســتگاه های اجرای ــن مق ــد و باالتری ــده دارن ــر عه را ب
ــق  ــی مناط ــای عملیات ــی در واحده ــاغل تخصص ــرای مش ب
مــرزی و محــروم تــا 60 درصــد دریافتــی موضــوع ایــن مــاده 

ــد. ــر ســقف مقــرر ایــن مــاده را منظــور کن عــاوه ب
در جریــان بررســی ایــن بنــد، علــی الریجانــی، رئیــس 
مجلــس، گفــت کــه در صــورت اجــرای ایــن قانــون، حقــوق 
مشــاغل تخصصــی در واحدهــای عملیاتــی مناطــق مــرزی و 

ــنا ــد. ایس ــش می یاب ــر افزای ــه براب ــا س ــروم ت مح

ــت  ــر دس ــد اگ ــت: می گوین ــور گف ــاون اول رئیس جمه مع
ــما  ــد، ش ــف نکنی ــن کار را متوق ــد و ای ــک برنداری از موش
را تحریــم می کنیــم. آیــا هیــچ انســان عاقلــی چنیــن 
ــاح  ــک س ــودش را از ی ــه خ ــد ک ــام می ده ــی انج اقدام

ــد؟ ــروم کن ــی مح دفاع
ــاون  ــری مع ــای وطــن، اســحاق جهانگی ــزارش کیمی ــه گ ب
اول رئیس جمهــور، صبــح دیــروز در مراســم اختتامیــه 
نخســتین جایــزه ایثــار و رســانه کــه در تــاالر وحــدت برگــزار 
شــد، بــا اشــاره بــه دوران دفــاع مقــدس و ایثــار و فــداکاری 
مــردم در طــول 8 ســال دفــاع مقــدس اظهــار داشــت: در 
ــه تجربیــات 8 ســال دفــاع  دنیــای فعلــی هنگامــی کــه ب
مقــدس خــود نگاهــی می اندازیــم، واقعــا بی عدالتــی  
و زورگویــی  می بینیــم؛ بــه قــدری کــه انســان متحیــر 

می شــود.
و  پایتخــت  ایــران،  ملــت  افــزود:  ادامــه  در  وی   
همچنیــن بخــش وســیعی از کشــور در 8 ســال دفــاع 
موشــک ها  بــاران  زیــر  مواقــع  بعضــی  در   مقــدس 
و هواپیماهــای مدرنــی کــه دشــمنان در اختیــار رژیــم 
عــراق می گذاشــتند، قــرار می گرفــت و در ایــن هنــگام 
اگــر بــه زحمــت امــکان تهیــه یــک موشــک وجــود 
اوقــات  داشــت، می توانســتیم شــلیک کنیــم؛ گاهــی 
می کردیــم.  متوقــف  را  ایــن کار  انجــام  هفتــه  چنــد 
از  دفــاع  بــرای  ایــران  وقتــی  شــرایطی  چنیــن  در 
دفاعــی  ســاح  یــک  کــه  می کنــد  اقــدام   خــودش 
آن  کــه  قدرت هایــی  کنــد،  تهیــه  موشــک  یــک  و 
روزهــا موشــک در اختیــار دشــمن مــا قــرار می دادنــد 
ــت  ــا مل ــد ب ــان تهدی ــا زب ــا ب ــار دنی ــه و کن ــروز از گوش ام
دســت  اگــر  می گوینــد  می کننــد؛  صحبــت  ایــران 
نکنیــد  متوقــف  را  کار  ایــن  و  برنداریــد  موشــک   از 

ــه آن  ــی ک ــن ملت ــذا اینچنی ــم. ل ــم می کنی ــما را تحری ش
دوران زمــان جنــگ را تجربــه کــرده آیــا حاضــر اســت 

ــد؟  ــی بکن ــن اقدام همچی
هیــچ انســان عاقلــی چنیــن اقدامــی انجــام می دهــد کــه 
ــی و پیشــگیری در  ــک ســاح دفاع ــد خــودش را از ی بیای

ایــن منطقــه محــروم کنــد؟
ــای  ــا تجربه ه ــرد: م ــد ک ــور تأکی ــاون اول رئیس جمه  مع
ــر  ــته ایم و ه ــدس داش ــاع مق ــادی از دوران دف ــیار زی بس
آنچــه بتوانیــم ایــن دوران باشــکوه ملــت ایــران را بــه خوبــی 
ــل های  ــران و نس ــده ای ــرای آین ــا ب ــم، حتم ــاب دهی بازت

ــود. ــد ب ــده خواه ــذار و تعیین کنن ــده تأثیرگ آین
روزنامه نــگاران  کار  امــروز  کــرد:  تأکیــد  جهانگیــری   
آن هــا  دیــروز  کار  از  متعهــد  و  مســتقل  رســانه های  و 
و  اخاقمــدار  روزنامه نــگاران  نیســت؛  کم اهمیت تــر 
بــه قانــون،  مســئول، رســانه ها و شــبکه های منتظــم 
ــان  ــت همچن ــی مل ــوق اساس ــور و حق ــت کش ــه سرنوش ب
پیشــگامان راه اســتقال، آزادی و جمهــوری اســامی ایــران 

ــند. ــد باش ــم بای ــن ه ــتند و اینچنی هس
ــه رســانه ها، شــبکه های  ــم ک ــد کنی ــد تأکی ــزود: بای  وی اف
اجتماعــی و روزنامه نگارانــی کــه در دفــاع از قانــون و مبــارزه 
بــا فســاد و ویژه خــواری و ترویــج فرهنــگ عقانیــت، 
گفت وگــو، آشــتی ملــی و انســجام ملــی قــدم برمی دارنــد، 

ــام و تمــام فــداکاری و ایثارگــری هســتند. مصــداق ت
 معــاون اول رئیس جمهــور خاطرنشــان کــرد: بایــد ترویــج 
ــه  ــف ب ــطوح مختل ــا و در س ــه گونه ه ــار را ب ــگ ایث فرهن

ــم.  ــی پیــش ببری ــوان یــک وظیفــه دینــی و مل عن
فــداکاری فقــط امــری تاریخــی و متعلــق بــه دیــروز 
نیســت؛ بلکــه امــروز و فــردای مــا بیشــتر نیازمند فــداکاری 

ــجو ــت. دانش ــجاعت اس و ش

محمــد محمــودی شاه نشــین، درخصــوص برگــزاری 
ــن  ــه ای بی ــت: جلس ــار داش ــوراها اظه ــات ش انتخاب
انتخابــات  بــر  نظــارت  اعضــای هیئــت مرکــزی 
ــس  ــا رئیــس مجل شــوراها و هیئت هــای اســتانی ب
وزارت  معــاون  کشــور،  وزیــر  سیاســی  معــاون 
مربوطــه  دســتگاه های  کل  مدیــران  و  اطاعــات 

ــد. ــزار ش برگ
نماینــده مــردم شــهریار، قــدس و مــارد در مجلــس 
ــه  ــن جلس ــه در ای ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ش
اجــرای  و  انتخابــات  دربــاره سیاســت های کلــی 
ــس  ــس مجل ــد و رئی ــرح ش ــی مط ــن، مباحث قوانی
ــون تاکیــد  ــّر قان ــر اجــرای ُم شــورای اســامی نیــز ب
 کــرد، گفــت: دیدگاه هــا و رویکردهــای الزم بیــان شــد 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــز م ــوت نی ــف و ق ــاط ضع و نق
ــی  ــور داخل ــوراها و ام ــیون ش ــو کمیس ــت. عض گرف
کشــور در مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: 
پیــش از ایــن جلســه، جلســه ای نیــز در وزارت کشــور 
ــر  ــز ب ــن جلســه نی ــه برگــزار و در ای ــا مراجــع 4گان ب
 اجــرای قانــون تاکیــد شــد و نماینــدگان وزارت کشــور

هیئــت نظــارت و شــورای نگهبــان توســط نماینــدگان 
آن هــا در ایــن جلســه معرفــی شــدند.

انتخابــات  بــر  نظــارت  مرکــزی  هیئــت  رئیــس 
ــه  ــان اینک ــا بی شــوراهای اســامی شــهر و روســتا ب
منتظریــم تــا ببینیــم کــه فــردا شــورای نگهبــان چــه 
تصمیمــی راجــع بــه طــرح اصــاح قانــون انتخابــات 
ــن  ــر کل ای ــرد: اگ ــان ک ــد، بی ــاذ می کن ــوراها اتخ ش
طــرح پذیرفتــه شــود، شــرایط خیلــی تغییــر می کنــد 
ــه  ــود را ب ــد کار خ ــط بای ــتگاه های مرتب ــه دس و هم

ــد. ــاز کنن ســرعت آغ
ــورت  ــه در ص ــان اینک ــا بی ــین ب ــودی شاه نش محم
تأییــد اصــاح قانــون انتخابــات شــوراها بایــد از شــنبه 
هفتــه آینــده رونــد برگــزاری انتخابــات از جملــه 
ــم، متذکــر  ــاز کنی ــی را آغ تشــکیل هیئت هــای اجرای
ــا توجــه بــه بررســی  شــد: اگــر ایــرادی وارد شــود، ب
الیحــه بودجــه ســال 96 در مجلــس، بعیــد می دانــم 

کــه اصــاح قانــون شــوراها بــه ایــن دوره از انتخابــات 
ــام  ــه ثبت ن ــن باشــیم ک ــال ای ــه دنب ــد ب برســد و بای
را بــه طریــق دیگــری چنــد روز پیــش از عیــد نــوروز 

انجــام دهیــم.
ــه مجلــس از ســوی  وی افــزود: در صــورت رد مصوب
شــورای نگهبــان، راهــکار ایــن اســت کــه دولــت 
الیحــه دو فوریتــی را ارائــه و تاکیــد کنــد کــه برگــزاری 
ــه  ــات در آن زمــان شــرایط ســختی را دارد و ب انتخاب
طــور اســتثنائی بــرای ایــن دوره، رونــد برگــزاری 

ــاز شــود. ــر آغ ــه زودت ــک هفت ــات ی انتخاب
انتخابــات  بــر  نظــارت  مرکــزی  هیئــت  رئیــس 
ــه  ــان اینک ــا بی شــوراهای اســامی شــهر و روســتا ب
تشــکیل  اســتان ها  همــه  نظارتــی  هیئت هــای 
شــده اند، اظهــار داشــت: در شهرســتان های بســیاری 
بــه صــورت کامــل هیئت هــای نظــارت تشــکیل شــده 
اســت؛ هیئت هــای نظــارت حــدود 9 اســتان تکمیــل 

شــده اند و احــکام خــود را دریافــت کرده انــد.
محمــودی شاه نشــین بــا بیــان اینکــه بعضــی از 
اســتان ها نیــز تــا حــدودی هیئت هــای نظــارت 
ــد مــا  ــد، گفــت: تاکی شهرســتان ها را تشــکیل داده ان
ــه  ــاری، هم ــه ج ــان هفت ــا پای ــه ت ــوده ک ــن ب ــر ای ب
ــات شــوراها تشــکیل  ــر انتخاب ــارت ب ــای نظ هیئت ه

ــت ــه مل ــود. خان ش

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:

تشکیل هیئت های نظارت بر انتخابات شوراها تا پایان هفته

جهانگیری:

  انسان عاقل، خود را 
از داشتن سالح دفاعی محروم نمی کند

خبر سیاسی 

 »آخوندی« اول اسفند 

استیضاح می شود
برگــزاری  از  اســامی  شــورای  مجلــس  رئیــس 
ــه  ــازی در جلس ــر راه و شهرس ــتیضاح وزی ــه اس جلس
ــی  ــر داد. عل ــس خب روز یکشــنبه )اول اســفند( مجل
الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای اســامی، در 
ــس شــورای  ــروز مجل ــت عصــر دی ــی نوب جلســه علن
اســامی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه اســتیضاح وزیــر 
راه و شهرســازی اعــام وصــول شــده و مجلــس 
بایــد ایــن اســتیضاح و بررســی بودجــه 96 را بــا هــم 
ــن موضــوع  ــدی ای ــای آخون ــه آق ــذا ب ــد، ل ــم کن تنظی
ــته  ــه نوش ــس نام ــه مجل ــان ب ــم؛ ایش ــاع دادی را اط
و گفتــه اســت کــه اختیــار آن را بــه رئیــس مجلــس 

می دهــم.
تصمیــم  هیئت رئیســه  در  هــم  مــا  افــزود:  وی 
اســتیضاح  ابتــدا  یکشــنبه  روز  در  کــه  گرفتیــم 
آقــای آخونــدی انجــام شــود و بعــد وارد بررســی 
ایــن  در  مشــکلی  تــا  شــویم   96 ســال  بودجــه 
 زمینــه پیــش نیایــد و هــر دو موضــوع را بررســی 

کنیم. تسنیم
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ــد  ــان می توانن ــی زن ــاد مقاومت ــق اقتص ــرای تحق  ب
در مدیریــت منابــع و زمــان، اصــاح الگــوی مصــرف 
ایجــاد اشــتغال و ارزش هــای اخاقــی، نقــش موثری 
ــازه ای در  ــده ت ــا پدی ــروز ب ــان ام داشــته باشــند. جه
کارآفرینــی روبه روســت کــه مــا را ملــزم بــه دارا بــودن 
ــائل  ــا مس ــد ت ــان می کن ــدی از کارآفرین ــل جدی نس
اجتماعــی را بهتــر درک کننــد و بــرای پیشــبرد اقتصــاد 
ــه  ــعاری ک ــه ش ــه ب ــا توج ــد. ب ــرح دهن ــه ط جامع
ــاره بحــث اقتصــاد  امســال رهبــر معظــم انقــاب درب
مقاومتــی در نظــر گرفتنــد و بــا توجــه بــه اهمیتــی کــه 
ایــن مقولــه بــرای رونق بخشــی در زمینــه کار، تولیــد و 
اشــتغال جامعــه دارد، بــه ســراغ یکــی از اصلی تریــن 
ــا بررســی  ــن موضــوع کــه همان زمینه هــای تحقــق ای
ابعــاد حضــور زنــان در اقتصــاد مقاومتــی اســت، 
ــتادان  ــان و اس ــا کارشناس ــو ب ــا گفت وگ ــا ب ــم ت رفتی
دانشــگاه، مشــکاتی را کــه بــرای ایــن قشــر در جامعه 

وجــود دارد، بیشــتر مــورد ارزیابــی قــرار دهیــم.
    امتیازاتی برای زنان

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــیخ بهایــی در 
گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن بــا بیــان 
ــای  ــان، الگوه ــی زن ــع کارآفرین ــی از موان ــه یک اینک
ــردان  ــس م ــان برعک ــرا زن ــت، زی ــان اس ــی آن ذهن
 ابتــدا تهدیــدات و ســپس فرصت هــا را می بیننــد 
ــان در ایــران جایــگاه خــود را در  گفــت: متاســفانه زن

ــد.  ــدا نکرده ان ــاد پی اقتص
اینکــه  بیــان  بــا  ســید محمدحســن شهشــهانی 
پایــدار داشــت توســعه  نمی تــوان  بانــوان   بــدون 

ــی را در  ــان امتیازات ــرای زن ــد ب ــئوالن بای ــزود: مس اف
ــی  ــر دلیل ــه ه ــا ب ــان مدت ه ــرا زن ــد؛ زی ــر بگیرن نظ
 در بخش هــای اقتصــادی نادیــده گرفتــه شــدند؛ 
بایــد ایــن تبعیــض برداشــته شــود تــا زنــان جایــگاه 

خــود را بازیابنــد. 
    معیار شناسایی زنان موفق

مدیــر مرکــز کارآفرینــی دانشــگاه شــیخ بهایــی 
بــا بیــان اینکــه نــوآوری، ریســک و رشــد، ســه 
ــرد:  ــه ک ــق اســت، اضاف ــان موف ــار شناســایی زن معی
آگاه ســازی و توانمندســازی زنــان، راه را بــرای بانــوان 
ــرد.  ــد ک ــاز خواه ــی ب ــادی و کارآفرین ــوزه اقتص در ح
ــی  ــی، یعن ــاد مقاومت ــه اقتص ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
افــزود:  موجــود  امکانــات  از  بهینــه  بهره بــرداری 

ــه توجــه کــرد کــه تحقــق توســعه  ــن نکت ــه ای ــد ب بای
پایــدار بــدون توجــه بــه زنــان محقــق نخواهــد شــد. 
ــوان  ــرای بان ــان راه را ب آگاه ســازی و توانمندســازی زن
ــرد.  ــد ک ــاز خواه ــی ب ــادی و کارآفرین ــوزه اقتص در ح
شهشــهانی بــا تاکیــد بــر اینکــه زنــان در تحقــق 
ــد، همان طــور  اقتصــاد مقاومتــی نقــش کلیــدی دارن
ــواده  ــت خان ــی در مدیری ــش مهم ــه نق ــه در خان ک
دارنــد، گفــت: در حــال حاضــر فعالیــت زنــان در 
ــور  ــت کش ــی از جمعی ــان نیم ــت. زن ــور 11.9 اس کش

در  ظرفیــت  ایــن  بایــد  و  می دهنــد  تشــکیل  را 
بخش هــای مختلــف مــورد توجــه قــرار گیــرد.

     سرباز زدن کارفرمایان از بیمه کردن
ــه  ــی خان ــر اجرای ــان، دبی ــر بّرش ــز اصغ ــه نی در ادام
ــن، از  ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب ــر در گفت وگ کارگ
مهم تریــن موانــع حضــور زنــان در زمینــه کار و تولیــد 
ســخن گفــت و بــه ایــن موضــوع اشــاره داشــت 
ــک  ــای کوچ ــم در واحده ــع مه ــن موان ــه مهم تری ک
صنفــی )ســوپرمارکت ها فروشــگاه ها(، ســرباز زدن 
ــردن  ــه ک ــرد از بیم ــاغل خ ــژه مش ــان به وی کارفرمای
ــد  ــعی می کنن ــق س ــن طری ــه ای ــه ب ــت ک ــان اس زن
ــد. ــع کنن ــی خــود من ــا و حقــوق قانون ــان را از مزای زن

    رکود حاکم بر بازار اشتغال
ــر  ــم ب ــود حاک ــا رک ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب بّرش
ــتر  ــه، بیش ــکاری در جامع ــار بی ــتغال و آم ــازار اش ب
ــع  ــل قان ــه دلی ــان را ب ــد زن ــل دارن ــان تمای کارفرمای
ــردن از  ــر ک ــرف نظ ــی و ص ــوق حداقل ــه حق ــودن ب ب
ــار  ــد، اظه ــه کار گیرن ــتغال ب ــهیات اش ــه و تس بیم
داشــت: در کارگاه هــای بــزرگ نســبت بــه کارگاه هــای 

کوچــک حقــوق کارگــران زن رعایــت می شــود. 
ــان داشــت: مشــکل از آنجــا شــروع می شــود  وی بی
کــه واحدهــای کوچــک صنفــی بــه کــم توقــع بــودن 
ــت  ــا، رأی مثب ــا و پاداش ه ــه مزای ــا نســبت ب خانم ه
دارنــد و ایــن مســئله ســبب شــده کــه حضــور زنــان 
در مشــاغل صنفــی کوچــک از 10 درصــد بــه 50 درصــد 
برســد؛ وضعیــت ایــن می شــود کــه نســبت و تــوازن 
ــد  ــای کار و تولی ــردان در محیط ه ــان و م ــور زن حض
یکســان نیســت. البتــه ایــن هــرم بایــد حفــظ شــود 
ــاغل  ــی مش ــه در بعض ــم ک ــاز داری ــم نی ــاز ه ــی ب ول
ــر  ــان پررنگ ت ــی حضــور زن ــد پرســتاری و مامای مانن
باشــد تــا حضــور مــردا؛ همچنیــن در بعضــی مشــاغل 
ــتر  ــان بیش ــور زن ــه حض ــت ک ــاز اس ــم نی ــی ه صنعت

باشــد.

گزارش ویژه کیمیای وطن: 

نقش کلیدی زنان 
در تحقق اقتصاد مقاومتی

احــد رســتمی، مدیــر کل رفــاه وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی، از آغــاز توزیــع ســبد حمایــت غذایــی خانوارهــای 
نیازمنــد از ابتــدای هفتــه جــاری خبــر داد و گفــت: روز 
ــدان  ــی نیازمن ــبد غذای ــار س ــته اعتب ــه گذش ــنبه هفت چهارش
ــاری  ــه ج ــدای هفت ــد و از ابت ــز ش ــور واری ــه کل کش از خزان

ــه  ــد ب ــز ســهم خانوارهــای نیازمن ــا واری ــز ب نی
ــاغ  ــا اب ــرح ب ــن ط ــراد، ای ــداد اف تناســب تع
بــا  وی  آغــاز شــد.  اســتان ها  تمــام  بــه 
اشــاره بــه اینکــه ســبد حمایــت غذایــی فقــط 
ــم  ــش دائ ــت پوش ــای تح ــامل خانواده ه ش
ــی)ره( و ســازمان  ــام خمین ــداد ام ــه ام کمیت
ــا  ــن خانواده ه ــت: ای بهزیســتی می شــود، گف

ــا بــه همــراه داشــتن کارت هــای بانکــی متصــل  می تواننــد ب
ــرف  ــگاه های ط ــه فروش ــود ب ــدی خ ــه نق ــاب یاران ــه حس ب
ــد.  ــت کنن ــود را دریاف ــی خ ــبد غذای ــه و س ــرارداد مراجع ق
ــرای  ــد ب ــموالن بای ــه مش ــگاه هایی ک ــاره فروش ــتمی درب رس
ــه  ــا مراجع ــه آن ه ــود ب ــی خ ــت غذای ــبد حمای ــت س دریاف

کننــد، گفــت: ایــن افــراد بــرای دریافــت ســبد غذایــی خــود 
ــه  ــکا، اســکاد )اتحادی ــه یکــی از ۶ هــزار فروشــگاه ات ــد ب بای
ــکان  ــت(، ام ــان دول ــرف کارکن ــای مص ــری تعاونی ه سراس
فرهنگیــان، تعاونــی مصــرف محلــی، ســپه، رفــاه و شــهروند 
ــام  ــه اق ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــه کنن ــور مراجع ــطح کش در س
ســبد حمایــت غذایــی گفــت: اقــام ایــن 
ــرغ  ــت م ــز، گوش ــت قرم ــامل گوش ــبد ش س
تخم مــرغ، برنــج، حبوبــات، ماکارونــی، لبنیــات 
روغــن مایــع، رب گوجه فرنگــی و خرماســت 
ــار  ــب اعتب ــه تناس ــد ب ــموالن می توانن ــه مش ک
واریزشــده بــه حســاب آن هــا، بــرای دریافــت 
ســبد غذایــی خــود از هــر نــام تجــاری مــد نظــر 
اقــدام کننــد. ایــن مقــام مســئول افــزود: بــرای خانواده هــای 
یــک نفــره ۳0 هــزار تومــان، بــرای خانواده هــای دو نفــره 50 
ــت  ــن جمعی ــش از ای ــای بی ــرای خانواده ه ــان و ب ــزار توم ه
بــه ازای هــر نفــر 10 هــزار تومــان بــه حســاب سرپرســتان این 

ــر ــت. مه ــده اس ــز ش ــا واری خانواده ه

وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه راه انــدازی کامــل فــاز اول 
پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس تــا یک مــاه آینــده گفــت: 

ایــران ســال 9۶ بنزیــن وارد نمی کنــد. 
بیــژن زنگنــه گفــت: بــه زودی فــاز اول ایــن پاالیشــگاه در 
ــم  ــن مه ــا انجــام ای ــرد و ب ــرار می گی ــرداری ق ــدار بهره ب م

کشــور را در تولیــد بنزیــن خودکفــا خواهیــم 
کــرد. 

ــن  ــه ممک ــرد: البت ــح ک ــت تصری ــر نف وزی
اســت نهایتــا چنــد روزی تأخیــر وجــود 
داشــته باشــد؛ امــا در حــال حاضــر بــه 
صــورت ۳ شــیفت فعالیت هــا بــرای اتمــام 

ــت.  ــام اس ــال انج ــروژه در ح پ
ــش  ــی پاالی ــرکت مل ــل ش ــر عام ــی، مدی ــاس کاظم عب
ــر  ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی، ب ــای نفت ــش فرآورده ه و پخ
پاالیشــگاه   CCR واحــد  زمان بنــدی  برنامــه  اســاس 
ســتاره خلیــج فــارس تــا پایــان امســال راه انــدازی خواهــد 
شــد، گفــت: بــر ایــن اســاس تــا خردادمــاه ســال آینــده 

فــاز اول ایــن پاالیشــگاه، میعانــات گازی بــا ظرفیــت تولید 
روزانــه 1۲ میلیــون لیتــر بنزیــن بــا اســتاندارد یــورو چهــار 

ــدازی خواهــد شــد. ــا راه ان ــه اروپ اتحادی
ــان اینکــه از ایــن رو ســال 9۶  ــا بی ــر نفــت ب  معــاون وزی
عمــا واردات بنزیــن کشــور متوقــف خواهــد شــد، تاکیــد 
ــد  ــان می ده ــم نش ــرف ه ــار مص ــرد: آم ک
ــدی  ــدود ۳.9 درص ــد ح ــود رش ــا وج ــه ب ک
ــت  ــول هف ــن در ط ــرف بنزی ــط مص متوس
ــا  ــرف ت ــد مص ــال، رش ــت امس ــه نخس ماه
ــر از ۲ درصــد کاهــش  ــه کمت ــان ســال ب پای

ــد.  یاب
پاالیشــگاه ســتاره خلیــج  تقطیــر  واحــد 
ــرداری رســید ظرفیــت  ــه بهره ب ــه گذشــته ب فــارس کــه هفت
گازی میعانــات  بشــکه  هــزار   1۲0 روزانــه   پاالیــش 

تولیــد روزانــه 1۲ میلیــون لیتــر نفتــا، 4 میلیــون و 500 هزار 
لیتــر گازوئیــل، ۳ میلیــون و 500 هــزار لیتــر نفــت ســفید و 

۳00 هــزار تــن گاز مایــع را دارد. خبــر فارســی

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانسرویس اقتصاد

در ســال آینــده ادارات موظــف بــه تولیــد ۲0 درصــد از انــرژی 
مــورد نیــاز خــود از انرژی هــای تجدیدپذیــر هســتند. مدیــر 
ــرق شهرســتان  ــع ب ــت مصــرف توزی ــگ مدیری ــه فرهن خان
اصفهــان گفــت: در بررســی هایی کــه در پــی افزایــش 
مصــرف ادارات صــورت گرفتــه، مشــخص شــد کــه بیشــترین 
ــه  ــورت گرفت ــه ادارات ص ــش موتورخان ــرق در بخ ــرف ب مص
ــع  ــرح جام ــت ط ــکری در نشس ــدی عس ــت. محمدمه اس
ــی  ــی ادارات دولت ــرژی مقدمات ــزی ان ــار و ممی ــت ب مدیری
ــان اوج  ــرای زم ــرح ب ــن ط ــزود: ای ــان اف ــتان اصفه شهرس
ــرق کــه در ســه ماهــه تابســتان اتفــاق می افتــد،  مصــرف ب
در نظــر گرفتــه شــده اســت. وی افــزود: در شــش ماهــه اول 
ــه  ــرق ادارات ب ــرف ب ــه مص ــی در زمین ــال 95 نگرانی های س
وجــود آمــد کــه 9 درصــد افزایــش مصــرف در ایــن بخــش 

مشــاهده شــد.
ــش  ــی افزای ــه در پ ــی هایی ک ــت: در بررس ــان داش وی بی
شــده کــه  مشــخص  صــورت گرفتــه،  ادارات  مصــرف 
بیشــترین مصــرف بــرق در بخــش موتورخانــه ادارات صــورت 
گرفتــه اســت. ایــن مقــام مســئول گفــت: در بعضــی ادارات 
 سیســتم موتورخانه هــا مســتهلک شــده و نیــاز بــه نوســازی 
ــاره  ــا اش ــکری ب ــود دارد. عس ــتم آن وج ــازی سیس و بازس
ــاختمان های ادارات  ــرق در س ــرژی ب ــده ان ــارف عم ــه مص ب

گفــت: بــه ترتیــب بیشــترین مصــرف بــرق در بخــش 
موتورخانــه 4۳ درصــد، بخــش ســامانه های سرمایشــی 
درصــد   1۶ اداری  تجهیــزات  درصــد،   15 گرمایشــی   و 
و در بخــش ســامانه های روشــنایی 15 درصــد صــورت 
ــن نشســت  ــزاری ای ــدف از برگ ــن ه ــرد. وی مهم تری می گی
را مدیریــت مصــرف در زمــان اوج بــار از 15 خــرداد تــا 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــوان ک ــت و عن ــهریور دانس 15 ش
بیشــترین مصــرف در ایــن بــازه زمانــی بــه بحث هــای 
ــردن بحــث  ــال ک ــا دنب ــم ب ــق دارد، می توانی سرمایشــی تعل
ــرف  ــداوم مص ــد م ــرژی و رص ــزی ان ــار و ممی ــت ب مدیری
ــم.  ــرق بپردازی ــرف ب ــازی مص ــه بهینه س ــرق در ادارات ب ب
عســکری مطــرح کــرد: بــر اســاس مصوبــه هیئــت وزیــران، 
ادارات در ســال آینــده موظــف بــه تولیــد ۲0 درصــد از انــرژی 
ــه  ــتند ک ــر هس ــای تجدیدپذی ــود از انرژی ه ــاز خ ــورد نی م
همیــن امــر بــر جذابیــت اســتفاده از پانل هــای خورشــیدی 
ــی  ــه بررس ــم زاده ب ــین رحی ــه امیرحس ــد. در ادام می افزای
ــع  ــرکت توزی ــط ش ــه توس ــی ادارات ک ــرق بعض ــرف ب مص
شهرســتان اصفهــان صــورت گرفتــه بــود، اشــاره کــرد و 
گفــت: اداره آموزش وپــرورش شهرســتان اصفهــان بــه دلیــل 
ــه  ــی ب ــاز چندان ــود نی ــرد خ ــی و منحصربه ف ــی قدیم طراح
ســامانه های سرمایشــی و گرمایشــی نــدارد کــه همیــن 
 امــر بــه کنتــرل مصــرف بــرق ایــن اداره منجــر شــده 

است. 

مدیــر عامــل اتحادیــه تعاونی هــای فــرش دســتباف می گویــد: 90 
ــتغال زایی  ــت و اش ــی و ارزآور اس ــور صادرات ــرش کش ــت ف ــد صنع درص
زیــادی دارد؛ بــه نحــوی کــه تولیــد یــک تختــه فــرش دســت کم 10 نفــر 

را مشــغول می کنــد. 
ــه بهرامــی اظهــار کــرد: در بحــث عرضــه فــرش و صنایــع دســتی  عبدال
تنــوع زیــادی وجــود دارد و می تــوان گفــت کــه کشــور مــا در ایــن عرصــه 
ــه  ــت ب ــوع و کمی ــع دســتی در تن ــا جــزو ســرآمدان حــوزه صنای در دنی
ــوالت،    ــه محص ــوع در عرض ــن تن ــل همی ــه دلی ــی ب ــی رود؛ ول ــمار م ش
قیمــت تمام شــده محصــول و تــوان رقابت پذیــری مــا در بازارهــای 
ــت و  ــنتی اس ــا س ــادرات م ــادی از ص ــش زی ــفانه بخ ــزود: متاس ــت. وی اف ــه اس ــش یافت ــدف کاه ه
ــی و  ــه علم ــر بدن ــد؛ از ســوی دیگ ــل می کنن ــی و بازارســازی ســنتی عم ــرش درخصــوص بازاریاب تجــار ف
دانش آموختــه بــه بدنــه ســنتی متصــل نشــده و ایــن ضعــف ســاختاری در تــوان صادراتــی مــا تاثیرگــذار 
ــوان کــرد و گفــت:  ــدگان عن ــه مشــکات پیــش روی بافن ــوده اســت. بهرامــی تأمیــن ســرمایه را از جمل ب
متاســفانه بودجــه کافــی بــه ایــن زمینــه تخصیــص داده نشــده و بــرای حــل مشــکل نقدینگــی و تأمیــن 

ــی شــود. ــی و مناســب پیش بین ــار کاف ــد اعتب ــع دســتی بای ــرش و صنای ــوزه ف ســرمایه در ح

معــاون ســازمان راهــداری کل کشــور اعــام کــرد: علــت انســداد بعضــی 
محورهــا در ۲۲ اســتان کشــور، تشــخیص کاهــش دیــد افقــی و احتمــال 
ســقوط بهمــن بــوده کــه بــا پیگیری هــای صورت گرفتــه از ســوی 
راهــداران بخــش جالــب توجهــی از آن هــا بــار دیگــر امــکان تــردد را پیــدا 
ــرف در محورهــای ســه اســتان  ــارش ب ــداد ب ــد. حســن نیا از امت کرده ان
بوشــهر، هرمــزگان و فــارس ســخن گفتــه و اعــام کــرده تــردد در ایــن 
ــا رعایــت نــکات ایمنــی و تجهیــز خودروهــا بــه  محورهــا بایــد همــراه ب
امــکان زنجیــر چــرخ در مواقــع خــاص باشــد. معــاون ســازمان راهــداری 
 همچنیــن از پیش بینی هــا بــرای بــارش بــرف در دامنــه زاگــرس 
و البــرز ســخن گفتــه و از مســافران خواســته اســت از انجــام ســفرهای غیرضــروری در روزهــای آخــر هفتــه 
جــاری در محورهــای نزدیــک بــه ایــن دو رشــته کوه خــودداری کننــد. ســازمان راهــداری اعــام کــرده کــه 
مســافران می تواننــد آخریــن وضعیــت راه هــا را بــا تمــاس شــماره 141 ارزیابــی کننــد و پــس از اطمینــان 
ــی اســت پــس از بارش هــای  ــد. گفتن ــزی کنن ــرای ســفر برنامه ری ــودن مســیر ب ــاز ب از شــرایط ایمــن و ب
ســنگین بــرف و بــاران در طــول ســاعات گذشــته در محورهــای مختلــف کشــور بعضــی از محورهــا بــه دلیــل 

شــرایط جــّوی مســدود اعــام شــده اند. وزارت راه

در سال آینده اجباری شد:

تأمین 20 درصد انرژی ادارات از محل انرژی های تجدیدپذیر

هر تخته فرش، 10 اشتغال آخر هفته از سفرهای غیرضروری خودداری کنید

حتما بخوانید!
3عرضه دولتی شکر برای کنترل قیمت چهارشنبه   27  بهمن ماه  1395

ـــمـــاره 371 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

نرخ گندم سرانجام تصویب شد
پس از 140 روز تأخیـر در تصویـب 
نـرخ هــــای خریـــد تضمینــی 
محصــوالت کشــاورزی، دولــت 
باالخــره نــرخ گنــدم را بــه گفتــه 
ــاد کشــاورزی تصویــب  ــر جه وزی
کــرد؛ امــا هنــوز ایــن نــرخ از 
ــر  ــاغ نشــده، ب ــت اب ســوی دول
اســاس اطاعــات رســیده همــان نــرخ 1۳00 تومــان دولــت بــه 

تصویب رسیده است. 
وزارت جهــاد کشــاورزی نــرخ پیشــنهادی خریــد تضمینــی برای 
ــراه  ــه هم ــان ب ــش رو را 14۸5 توم ــی پی ــدم در ســال زراع گن
ــه  ــاورزی در نیم ــوالت کش ــر محص ــنهادی دیگ ــای پیش نرخ ه
ــان  ــود و از هم ــرده ب ــم ک ــت تقدی ــت دول ــه هیئ ــهریورماه ب ش
ــد  ــرخ خری ــدی ن ــدود 1۷ درص ــش ح ــا افزای ــت ب ــدا دول ابت
تضمینــی گنــدم از کیلویــی 1۲۷0 تومــان بــه 14۸5 تومــان 
ــرای آن داده و  ــت ب ــه نوبخ ــنهادی ک ــرده و پیش ــت ک مخالف
حتــی یــک بــار در حاشــیه یــک همایــش بــه خبرنــگاران اعــام 
کــرد، 1۳00 تومــان بــود؛ بــر اســاس اطاعــات از مصوبــه شــش 
روز گذشــته شــورای اقتصــاد همیــن نــرخ بــه تصویــب رســیده 
ــد  ــرخ خری ــد ن ــدام ۲.۳ درص ــن اق ــا ای ــت ب ــت در نهای و دول

ــش داده اســت. ایســنا ــدم را افزای ــی گن تضمین

رشد تولید فوالد در ایران
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه آمــار تولیــد فــوالد 
ــران در ســال ۲01۶ در حالــی کــه  از رشــد 10 درصــدی فــوالد ای
 در همیــن زمــان فــوالد جهــان حــدود یــک درصــد رشــد داشــت

ــر داد. محمدرضــا نعمــت زاده در هفتمیــن همایــش فــوالد   خب
ــا  ــد ت ــه بای ــوالدی ک ــع ف ــرح جام ــه ط ــاره ب ــا اش ــدن ب و مع
ــان  ــت: زم ــد، گف ــن برس ــون ت ــم 55 میلی ــه رق ــال 1404 ب س
ــم  ــال و نی ــدود دو س ــوالدی ح ــع ف ــرح جام ــه روی ط مطالع
ــه دارد و  ــم ادام ــوز ه ــای آن هن ــه بازنگری ه ــید ک ــول کش ط
بایــد آن را بــر اســاس شــرایط جهانــی به روزرســانی کنیــم. وی 
ــد ســنگ آهن  ــون تولی ــار تاکن ــر اســاس آم ــزود: ب در ادامــه اف
کشــور از ۶۲ میلیــون تــن بــه ۷5 میلیــون تــن رســیده کــه بــر 
اســاس هدف گذاری هــای انجام شــده نیــاز داریــم تولیــد ایــن 
محصــول را دو برابــر کنیــم. نعمــت زاده در ادامــه بــا اشــاره بــه 
وضعیــت تولیــد ورق ضــد زنــگ در کشــور گفــت: بایــد تولیــد 
ــترش  ــز گس ــگ نی ــد زن ــوزه ورق ض ــور در ح ــوالد را در کش ف
ــت  ــختی نیس ــل کار س ــن عم ــم؛ ای ــد کنی ــم و آن را تولی  دهی
و بایــد طــوری در ایــن مســیر حرکــت کنیــم کــه پیشــرفت های 
خوبــی حاصــل شــود و بــه ســمت تولیــد فوالدهــای مخصــوص 
آلیــاژی پیــش برویــم کــه در کنــار آن تولیــد فــوالد عــادی نیــز 

ادامــه داشــته باشــد. ایرنــا

 سه سنگ پیش پای وام ۴0 میلیونی 

مسکن مهر
دو هفتــه از صــدور اباغیــه اجرایــی افزایــش وام مســکن مهــر 
)از ۳0 بــه 40 میلیــون تومــان( می گــذرد؛ امــا شــرایط ســخت 
ــدگان، ســازندگان مســکن را  ــرای دریافت کنن ــک مســکن ب بان
ــره انجمــن  ســردرگم کــرده اســت. یکــی از اعضــای هیئت مدی
انبوه ســازان تهــران کــه از پیمانــکاران طــرح مســکن مهــر اســت 
ــر  ــا انتقــاد از شــروط غیراصولــی بانــک مســکن می گویــد: ب ب
ــک  ــد چ ــکاری نبای ــچ پیمان ــده هی ــروط اعمال ش ــاس ش اس
برداشــتی داشــته باشــد؛ ضمــن اینکــه بایــد مفاصــای حســاب 
ــی  ــرده و حسابرس ــت ک ــال 94 پرداخ ــا س ــود را ت ــی خ مالیات
فعالیت هــای مالــی پیمانــکار هــم تــا ســال 94 تکمیــل و تأییــد 
ــد: وجــود  ــان شــمیرانی می افزای شــده باشــد. محمدرضــا نوری
ــکار  ــرکت های پیمان ــه ش ــت ک ــی اس ــرط در حال ــه ش ــن س ای
 حسابرســی )ارائــه اظهارنامــه مالیاتــی، جلســات حــل اختــاف
بررســی لوایــح مختلــف(، فعالیت هــای مالــی ســال 94 را تــازه 
آغــاز کرده انــد و در ایــن میــان ســازندگان طــرح مســکن مهــر 
ــرح ــن ط ــی ای ــی و دریافت ــه در پرداخت ــود موازن ــل نب ــه دلی  ب

چــک برگشــتی دارنــد. بــه گفتــه وی بــه نظــر می رســد 
بانــک مســکن بــا توجــه بــه الــزام شــروط موجــود، بــه دنبــال 

ــر ــت. مه ــازندگان اس ــه س ــردن وام ب ــت نک پرداخ

عرضه دولتی شکر برای کنترل قیمت
معــاون وزیــر صنعــت گفــت: بــه منظــور کاهــش ســطح 
عمومــی قیمــت شــکر، عرضــه ایــن محصــول از محــل 
موجــودی کارخانه هــای قنــد و شــکر و شــرکت بازرگانــی 
دولتــی ایــران بــا قیمت هــای مصــوب انجــام می شــود. یــدهللا 
ــروه  ــات کارگ ــات جلس ــاس تصمیم ــر اس ــزود: ب ــی اف صادق
تنظیــم بــازار و بــه منظــور کاهــش ســطح عمومــی قیمت شــکر 
ــکر  ــد و ش ــای قن ــودی کارخانه ه ــل موج ــکر از مح ــه ش  عرض
ــوب  ــای مص ــا قیمت ه ــران ب ــی ای ــی دولت ــرکت بازرگان و ش
ــی دولتــی  ــار کــرد: شــرکت بازرگان ــرد. وی اظه صــورت می پذی
ــی  ــکر آمادگ ــد و ش ــای قن ــی کارخانه ه ــن صنف ــران و انجم ای
ــف و  ــدگان عمــده )صن ــا مصرف کنن ــرای همــکاری ب خــود را ب
صنعــت( شــکر اعــام کردنــد و بــا همــکاری ایــن دو مرکز شــکر 

ــرد.  ــم ک ــب فراه ــای مناس ــا قیمت ه ــوان ب را می ت
ــر  ــروش ه ــت ف ــر قیم ــاس، حداکث ــن اس ــر ای ــت: ب وی گف
کیلوگــرم شــکر فلــه درب کارخانــه ۲5 هــزار و ۲00 ریــال، حداکثر 
قیمــت فــروش هــر کیلوگــرم شــکر فلــه درب مغــازه ۲۸ هــزار 
ــروش شــکر بســته بندی 900  ــر قیمــت ف ــال، حداکث و 550 ری
ــت  ــر قیم ــال و حداکث ــزار و 500 ری ــازه ۲9 ه ــی درب مغ گرم
فــروش هــر کیلوگــرم شــکر بســته بندی درب معــازه ۳۲ هــزار 

ریــال اســت. اقتصــاد آنایــن

کارگران، خواهان دستمزد منصفانه
ــد:  ــران می گوی ــی کارگ ــای صنف ــی انجمن ه ــون عال ــس کان رئی
غیبــت نماینــدگان کارگــری در جلســات دســتمزد شــورای عالــی 
ــم  ــد کاری کنی ــت و نبای ــر اس ــا بدت ــردن آن ه ــرکت ک کار از ش
ــدازد.  ــروه کارگــری بین ــن گ ــه زمی ــوپ را ب ــل ت ــه طــرف مقاب ک
ــه  ــه مطالب ــا بیــان اینکــه دســتمزد منصفان غامرضــا عباســی ب
و خواســته جامعــه کارگــری اســت و کارگــران انتظــار دارنــد در 
بحــث دســتمزد، دولــت التفــات و عنایــت بیشــتری بــه وضــع 
معیشــت آن هــا داشــته باشــد، ادامــه داد: اعتقــاد مــا در کلیــت 
قضیــه ایــن اســت کــه نبایــد هیــچ تفاوتــی در بحــث دســتمزد 
بیــن کارمنــدان و کارگــران باشــد تــا همــه حقوق بگیــران توانمنــد 

شــوند و قــدرت خریــد پیــدا کننــد. خبــر فارســی

افتخاری دیگر در کارنامه شهرداری اصفهان 

ثبت شد:

 کسب دیپلم افتخار نتیجه 

تبلیغات محیطی مؤثر در سطح شهر

روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان در  کیمیای وطن
دومیــن جشــنواره بـرتـریـن هـــای تبلیغـــات ایــران در 
بخــش مســابقه و در رشــته بخــش ویــژه بــا موضــوع 
اقتصــاد مقاومتــی در شــاخه ترویــج مصــرف کاالهــای 
داخلــی و کاهــش واردات بــر اســاس رأی هیئــت 
ــاهین  ــت ش ــته دریاف ــه اول و شایس ــز رتب داوران حائ
ــط عمومــی در  ــی و در بخــش فعالیت هــای رواب طای
قالــب کمپیــن تبلیغاتــی حائــز دریافــت دیپلــم افتخار 

شد. 
شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  بــه گــزارش 
اصفهــان دومیــن جشــنواره برترین هــای تبلیغــات 
ایــران بــا معرفــی آثــار برگزیــده روز دوشــنبه ۲5 
همایش هــای  مرکــز  در  جــاری  ســال  بهمن مــاه 
ــن  ــه نصیرالدی ــالن خواج ــیما، س ــی صداوس بین الملل
طوســی برگــزار شــد و بــر اســاس آن شــرکت کنندگان 
برتــر در ایــن دوره از جشــنواره مــورد تقدیــر و تجلیــل 

ــد.  ــرار گرفتن ق
بــه گفتــه علــی فروزفــر، دبیــر هیئــت داوران جشــنواره 
اثــر   1500 از حــدود  ایــران  تبلیغــات  برترین هــای 
کــه  اثــر   500 جشــنواره،  دبیرخانــه  بــه  ارســالی 
 مطابــق بــا شــرایط مدنظــر جشــنواره بودنــد، انتخــاب 
ــا از  ــد ت ــرار داده ش ــای داوری ق ــار گروه ه و در اختی
بیــن آن هــا آثــاری کــه بتواننــد امتیــازات الزم را کســب 

کننــد، مــورد تقدیــر قــرار گیرنــد. 
فروزفــر بــا بیــان اینکــه شــاخص های داوری بــر 
اســاس دو معیــار علمــی و تجربــی و مطابــق بــا 
ــت  ــه ظرفی ــده اند، ب ــه ش ــی تهی ــتانداردهای جهان اس
ــت  ــت: هیئ ــرد و گف ــاره ک ــنواره اش ــن جش داوران ای
داوری جشــنواره بــا بهره گیــری از ۶5 داور خوش نــام، 
ــی را  ــای تبلیغات ــی آگهی ه ــم، کار بررس ــرب و عال مج
ــتقل،  ــرای داوری مس ــدات الزم ب ــام داده و تمهی انج
منصفانــه و واقعــی فراهــم شــد تــا در نهایــت آثــار برتر 

ــد.  ــرار گیرن ــر ق مــورد تقدی
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــت رواب ــی اس گفتن
ــت های  ــتای سیاس ــاری در راس ــال ج ــدای س در ابت
مدیریــت شــهری اصفهــان مبنــی بــر توجــه ویــژه بــه 
مقولــه حمایــت از کاالی ایرانــی، تبلیغــات وســیع 
ــن  ــرد و از ای ــاز ک ــی را آغ ــهر و مل ــطح ش ــود در س خ
ــی را در  ــازی مردم ــی از فضاس ــت موج ــق توانس طری

ــد.  ــاد کن ــهروندان ایج ــن ش بی
مطلــوب رســانه ای  تولیــدات  محیطــی،   تبلیغــات 

و  رادیویــی  مختلــف  برنامه هــای  ویــژه  برگــزاری 
ــی از  ــبکه های مل ــتان و ش ــطح اس ــی در س تلویزیون
 جملــه برنامــه »شــب های فیــروزه ای«، نمونــه ای 
عمومــی  روابــط  توســط  اســت کــه  اقداماتــی  از 
شــهرداری اصفهــان انجــام شــده و بــر مبنــای آن 
هموطنــان و به ویــژه شــهروندان اصفهانــی بــه مصــرف 
تولیــدات داخلــی از طریــق خریــد از بازارهــای روز 
ــدام  ــن اق ــدند. ای ــب ش ــهر ترغی ــطح ش ــر در س کوث
انقابــی در نگــرش مثبــت بــه مقولــه حمایــت از کاالی 

ــود.  ــی ب ایران
بــر همیــن اســاس رونــد فعالیت هــای تبلیغاتــی 
ــرب  ــط داوران مج ــور توس ــوزه مذک ــده در ح انجام ش
دومیــن دوره جشــنواره تبلیغــات ایــران مــورد ارزیابــی 
ــهرداری  ــی ش ــط عموم ــت رواب ــت و در نهای ــرار گرف ق
اصفهــان در ایــن دوره از جشــنواره در بخش مســابقه و 
در رشــته بخــش ویــژه بــا موضــوع اقتصــاد مقاومتــی 
در شــاخه ترویــج مصــرف کاالهــای داخلــی و کاهــش 
واردات بــر اســاس رأی هیئــت داوران حائــز رتبــه اول 

و شایســته دریافــت شــاهین طایــی شــد.

یک گام تا خودکفایی در تولید بنزینجزئیات سبد حمایت غذایی اعالم شد

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران 95/195

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد خدمات بهره برداری و نگهداری از ایستگاه پمپاژ چشمه مروارید - انتقال موقت 
آب آشامیدنی و چشمه موردل را از طریق مناقصه عمومی با شرایط و مشخصات زیر به متقاضی واجد صاحیت واگذار 

نماید. از مناقصه گرانی که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت می گردد تا نسبت به تهیه، تکمیل و تحویل اسناد 

ارزیابی توان انجام کار اقدام نمایند.

مبلغ برآورد: حدود 5۷00000000 ریال )پنج میلیارد و هفتصد میلیون ریال(
محل اجرا: استان چهارمحال و بختیاری شهرستان کوهرنگ منطقه بی رگان

مدت اجرا: 1۲ ماه
واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت 15 روز مهلت دارند نسبت به تهیه و تکمیل اسناد 

ارزیابی از سایت ESRW.IR گزینه مناقصه ها، سامانه امور قراردادها اقدام نموده و مدارک تکمیلی را به نشانی اصفهان - پل 
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صندوق پستی ۳91 دبیرخانه امور قراردادها تحویل دهند.
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حتما بخوانید!
رشد سریع اعتیاد در کشور

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــایت در  ــون 2500 س ــاری تاکن ــال ج ــاه س ــدای آذرم از ابت
1400 نقطــه اســتان اصفهــان بــه فیبــر نــوری تبدیــل شــده 

اســت.
ــان  ــرات اســتان اصفه ــره شــرکت مخاب ــس هیئت مدی رئی
ــرات  ــی مخاب ــای مس ــع آوری کابل ه ــرح جم ــل ط از تکمی
اســتان  در  نــوری  بــا کابل هــای  آن هــا  جایگزینــی  و 
ــن طــرح، ســرویس  ــا اجــرای ای ــه ب ــر داد ک ــان خب اصفه
باکیفیت تــری در بخــش اینترنــت و تلفــن ثابــت بــه 

ــد.  ــد ش ــه خواه ــترکان ارائ مش
حســین کشــایی در مراســم معارفــه مدیــر جدیــد مخابــرات 
منطقــه اصفهــان اظهــار کــرد: شایســته نیســت کــه عملکــرد 
شــرکت مخابــرات در ســال های اخیــر بــه اســم یــک 
ــرکت  ــن ش ــای ای ــه موفقیت ه ــود؛ هم ــام ش ــخص تم ش
ــرات اســتان  ــان شــرکت مخاب ــه کارکن ــاش هم ــون ت مدی

ــوده اســت. ــان ب اصفه
    نقش مهم فناوری اطالعات در صنایع

ــان از  ــتان اصفه ــرات اس ــت: مخاب ــه گف ــایی در ادام کش
ســال 1393 بــه عنــوان دســتگاه پیشــتاز نســبت بــه دیگــر 
اســتان ها، عملیــات نوســازی خطــوط انتقــال مخابراتــی از 

ــوری را آغــاز کــرد. ــر ن ــوژی فیب ــه تکنول ســیم مســی ب
ــل  ــه طــور کام ــزی ب ــل مرک ــوری، کاب ــزود: در فیبرن وی اف
ــه  ــق ب ــی موف ــال پیاپ ــدت 3 س ــرف م ــد و ظ ــذف ش ح
ــان  ــتان اصفه ــرات اس ــی مخاب ــبکه مس ــل ش ــذف کام ح
ــراه و  ــن هم ــه شــبکه تلف ــدای ســال 95 ب شــدیم و از ابت

ــم.  ــت یافتی FTTH دس
ــتان  ــه اس ــان اینک ــا بی ــان ب ــره در پای ــس هیئت مدی رئی
اصفهــان توانایــی راه انــدازی »ســاب ســوئیچ« در شــهرهای 
ــات  ــاوری اطاع ــز و مشــهد را دارد، گفــت: فن شــیراز، تبری
ــا  ــد؛ کم ــا کن ــی ایف ــد نقــش مهم ــع می توان ــه صنای در هم
ــت  ــرفت صنع ــادی از پیش ــش زی ــز بخ ــون نی ــه تاکن اینک

ــت. ــوم IT و ICT اس ــون عل مدی
    8 درصــد مشــترکان تلفــن ثابــت و همــراه در 

اصفهــان
عضــو هیئت مدیــره شــرکت مخابــرات ایــران در ایــن آئیــن 
نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه 15 درصــد از مشــترکان بانــد پهــن 
اینترنــت کشــور نیــز از اســتان اصفهــان هســتند کــه ایــن 

ــن  ــات در ای ــش ارتباط ــت نق ــای اهمی ــام، گوی ــار و ارق آم
ــن  اســتان اســت، گفــت: بســیاری از طرح هــای موفــق ای
ــاط کشــور اجــرا شــده  ــرداری و در ســایر نق  اســتان، الگوب
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــک تراکم ــت. باب ــه اس ــعه یافت و توس
ــور  ــات در کش ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــه فن ــون عرص اکن
رقابتــی شــده، افــزود: شــرکت مخابــرات ایــران نیــز در ایــن 
ــرار  ــود ق ــتور کار خ ــی را در دس ــدام اساس ــد اق ــتا چن راس
داده کــه شــامل تجمیــع و یکپارچه ســازی شــرکت های 
اســتانی، ایجــاد شــبکه آی پــی یکپارچــه در کشــور، تربیــت 

ــت. ــی اس ــزی عملیات ــته و بودجه ری ــران شایس مدی
    اصفهان، چهار راه ارتباطی کشور

ــان  ــت اســتانداری اصفه همچنیــن معــاون توســعه مدیری
گفــت: اصفهــان، چهــارراه ارتباطــی کشــور اســت و در 
ــت  ــات، وضعی ــی و ارتباط ــاخت های اینترنت ــه زیرس زمین
بســیار خوبــی دارد. حســین سیســتانی بــا اشــاره بــه 
ــد  ــان حــدود 5 هــزار کارمن ــرات اســتان اصفه اینکــه مخاب
و کارشــناس دارد، افــزود: مســائلی نیــز بیــن شــرکت 
ــا  ــه ب ــته ک ــود داش ــهرداری وج ــان و ش ــرات اصفه مخاب
ــدی  ــی در حــال برطــرف شــدن اســت. مه ــل و رایزن تعام
حیــدری زاده، مدیــر مخابــرات منطقــه اصفهــان نیــز در ایــن 
مراســم اظهــار امیــدواری کــرد کــه توســعه کیفــی خدمــات 
ــرکت  ــن ش ــان ای ــت کارکن ــت و هم ــا حمای ــرات ب مخاب
رونــد رو بــه رشــد خــود را ادامــه دهــد. در ایــن مراســم از 
خدمــات حســین کشــایی قدردانــی و مهــدی حیــدری زاده 
بــه عنــوان مدیــر جدیــد مخابــرات منطقــه اصفهــان معرفــی 

شــد.

در مراسم تودیع و معارفه مدیر مخابرات منطقه اصفهان عنوان شد:

فیبرنوری جایگزین کابل های مسی

 حفظ امنیت در کشورهای منطقه 

مهم تر از تأمین امنیت است

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

صفــار هرنــدی، عضــو مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام، در 
دانشــگاه  دانشــجویان  جمــع 
آزاد اســامی فاورجــان گفــت: 
در  امنیــت  پایــداری  و  حفــظ 
کشــورهای همســایه مهم تــر از تأمیــن امنیــت اســت؛ چــرا کــه 
ــه امنیــت  اگــر امنیــت در کشــورهای همســایه برقــرار باشــد، ب
ــه  ــروز ب ــت: ام ــم. وی گف ــت یافته ای ــی دس ــای واقع ــه معن ب
ــک  ــوان ی ــه عن ــران را ب ــگان، ای ــه هم ــیده ایم ک ــی رس جایگاه
ــری  ــگام تصمیم گی ــه ای می شناســند؛ ســوریه هن ــدرت منطق ق
ــران  ــرد و تمــام خواســته های ای ــران مــدد می گی سیاســی از ای
ــه  ــان اینک ــا بی ــدی ب ــرد. صفارهرن ــل می پذی ــال می ــا کم را ب
ــران امنیــت خــود را تأمیــن  ــا مــدد از ای کشــورهای همســایه ب
می کننــد، افــزود: کشــور عــراق کــه در 8 ســال جنــگ تحمیلــی 
علیــه ایــران می جنگیــد، امــروز امنیــت خــود را مرهــون حضــور 
استراتژیســت هایی همچــون ســردار قاســم ســلیمانی می دانــد؛ 
بــا  مصاحبــه  در  عــراق  رئیس جمهــور  بودیــم کــه  شــاهد 
رســانه ها عنــوان کــرد اگــر نیروهــای بســیج تحــت فرماندهــی 
ــد، تمامــی شــهرهای مذهبــی  ســردار ســلیمانی در عــراق نبودن
عــراق تصــرف و بغــداد توســط داعــش و جریان هــای وابســته 

بــه اشــرار بین الملــل تســخیر می شــد.

رشد سریع اعتیاد در کشور

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان 

اردســتان، در جلســه شــورای  علیرضــا غیــور، فرمانــدار 
هماهنگــی مــواد مخــدر در فرمانــداری گفــت: مســائل و 
مشــکات موجــود در بحــث مــواد مخــدر از دغدغه هــای 
ــق  ــزود: طب ــت. وی اف ــئوالن اس ــور و مس ــام کش ــی نظ اصل
ــام  ــود انج ــی خ ــوزه اجتماع ــور در ح ــه وزارت کش ــی ک پایش
می دهــد و طبــق آخریــن اطاعــات از ســوی ایــن نهــاد، رونــد 
رشــد اعتیــاد در کشــور ســریع و رو بــه جلــو اســت. فرمانــدار 
اردســتان بــا بیــان اینکــه آمــار معتــادان کشــور فزاینده اســت، 
تصریــح کــرد: همــه ایــن مــوارد مــورد توجــه مســئوالن اســت 
و مــا در ایــن زمینــه بایــد تــاش بیشــتری داشــته باشــیم. 
غیــور بــا بیــان اینکــه طــاق پــس از اعتیــاد یکی از مشــکات 
اجتماعــی اســت، تصریــح کــرد: یکــی از علــل آن و همچنیــن 
ســرقت ها کــه در جامعــه افزایــش داشــته، بــر اســاس اعــام 
نیــروی انتظامــی، افــراد معتــاد هســتند. وی تصریــح کــرد: 
اگــر در حوزه هــای مختلــف عملکــرد بهتــری داشــته باشــیم 

قطعــا در بخــش مــواد مخــدر تاثیرگــذار خواهــد بــود.

اخبار کوتاه

تشکیل گروه خیران مدرسه ساز در اردستان

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان 

مدیــر آمــوزش و پــرورش شــهر 
کــرد:  درخواســت  اردســتان 
مســئوالن و معاونــان قبلــی اداره 
آمــوزش و پــرورش در ادامــه 
ــک  ــن اداره کم ــای ای فعالیت ه
ــی  ــه هم اندیش ــفیعی در جلس ــی ش ــند. عیس ــا باش ــار م ی
مدیــران و معاونــان ســابق آمــوزش و پــرورش در محــل ایــن 
اداره گفــت: بــه فرمــوده حضــرت امــام)ره( نگذاریم قــدرت بر 
مــا ســوار شــود و ایــن مــا باشــیم کــه ســوار بــر قــدرت شــویم 
تــا بــا قــدرت کار را ادامــه دهیــم. شــفیعی بــا بیــان اینکــه در 
شهرســتان اردســتان حاشــیه ها بــر اصــل و متــن برتــری دارد 
تصریــح کــرد: صاحبــان اهــل علــم و فرهنــگ دارای قــدرت 
کافــی هســتند کــه بتواننــد مشــکات اداره را برطــرف کننــد. 
ــا بیــان اینکــه ایــن پســت   مدیــر اداره آمــوزش و پــرورش ب
ــت در  ــی اس ــی، امانت ــای قبل ــما روس ــون ش ــام همچ و مق
ــه  ــدت و ب ــی و وح ــا هم اندیش ــرد: ب ــح ک ــا، تصری ــت م دس
ــم  ــوارد تعلی ــری م ــور پیگی ــه منظ دور از مســائل سیاســی ب
ــت  ــرد: حمای ــح ک ــد. وی تصری ــاری کنی ــا را ی ــت، م  و تربی
و همدلــی شــما در ایــن مــدت کوتــاه باعــث پیشــرفت کارهــا 
ــا  ــده کاره ــه عم ــم پوشــیده نیســت ک ــر کســی ه ــوده و ب ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــفیعی ب ــت. ش ــز اس ــان عزی ــر دوش معلم ب
تشــکیل گــروه خیــران مدرسه ســاز و صنــدوق قرض الحســنه 
ــت  ــتان اس ــرورش اردس ــوزش و پ ــم اداره آم ــای مه از کاره
ادامــه داد: مــا را بــا ارائــه نظــرات، طرح هــا و راهکارهایتــان در 

ایــن راه یــاری رســانید.

معارفه مدیر شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان برخوار

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهانبرخوار 

جلســه تکریــم و معارفــه دکتــر کمالــی رئیــس ســابق شــبکه 
بهداشــت و درمــان برخــوار و دکتــر حاجیــان رئیــس جدیــد 

ایــن اداره برگــزار شــد. 
ــای  ــاره فعالیت ه ــی درب ــه  توضیحات ــه ارائ ــی ب ــر کمال دکت
دوران مدیریتــش در شهرســتان برخــوار پرداخــت و ســپس 
تاجمیــری فرمانــدار شهرســتان پــس از تکریــم دکتــر کمالــی 
بــه بــرکات و توفیقــات دولــت تدبیــر و امیــد اشــاره کــرد. در 
ــتان  ــت کل اس ــز بهداش ــس مرک ــوی، رئی ــر خدی ــه دکت  ادام
ــان، از   ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش و مع
دکتــر کمالــی بــرای زحماتشــان در دوره مدیریتشــان تشــکر 
ــبکه  ــد ش ــر جدی ــان، مدی ــر حاجی ــی دکت ــه معرف ــرد و ب ک

ــت. ــان، پرداخ ــت و درم بهداش

اخبار کوتاه

M.Togheiani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان در 
ــتان  ــرق شهرس ــور ب ــر ام ــه مدی ــم و معارف ــم تکری مراس
برخــوار گفــت: در ارزیابی هــای 6 ماهــه شــرکت توزیــع بــرق 

اصفهــان،  شهرســتان برخــوار رتبــه نخســت 
ــانی و 5  ــان را در خدمت رس ــتان اصفه اس

ــرده اســت.  ــی کســب ک شــاخصه ارزیاب
حمیــد عاقه منــدان اظهــار داشــت: برخــوار 
کارنامــه درخشــانی در شــاخص های مختلف 
به ویــژه خدمــات غیرحضــوری داشــته و بــا 
مشــارکت بیــش از 80 درصــدی مشــترکان 

بــرق در پرداخت هــای غیرحضــوری رتبــه اول را در بیــن 
ــه خــود اختصــاص داده اســت.  شهرســتان های اصفهــان ب
وی بــا اشــاره بــه شــرایط اقلیمــی شهرســتان افــزود: 
ــی  ــی و خانگ ــاری، صنعت ــف تج ــز مختل ــود مراک ــا وج ب
ــی داد.  ــتان روی م ــن شهرس ــادی در ای ــی های زی خاموش

ــراری  ــم آن برق ــن آیت ــرداری کــه مهم تری در شــاخص بهره ب
ــدود  ــه ح ــت، آن را ب ــش خاموشی هاس ــدار و کاه ــرق پای ب

50 درصــد رســانده ایم. 
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان تصریــح 
کــرد: بــا توجــه بــه فرســودگی خــاک ایــن منطقــه، برخــوار 
ــان  جــزو اولیــن شهرســتان های اســتان اصفه
اســت کــه در آن اســتفاده از تیــر اچ ممنوع شــد 
و بــه جــای آن از تیــر گــرد اســتفاده می شــود. 
داشــت: چارچوب هــای  اظهــار  عاقه منــدان 
ــار  ــرق در چه ــی و خطــوط کان صنعــت ب اصل
ــع انســانی  ــارت اســت از حــوزه مناب محــور عب
ــات  ــرداری، خدم ــور اول، بهره ب ــوان مح ــه عن ب
ــتان  ــزود: اس ــرق. وی اف ــات ب ــش تلف ــوری و کاه غیرحض
اصفهــان بــا اجــرای برنامه هــای مختلــف در 23 شهرســتان 
ــال های  ــرق در س ــرکت ب ــن ش ــوان برتری ــه عن ــته ب توانس
اخیــر کارنامــه درخشــانی از نظــر خدمات رســانی و رشــد و 

توســعه در همــه ابعــاد داشــته باشــد.

رتبه نخست برخوار در ارزیابی شرکت برق اصفهان 

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

مدیــر کل دفتــر امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری 
ــاب آوری  ــای ت ــی و ارتق ــرح توان افزای ــت: ط ــان گف اصفه
ــون تومــان در اســتان  ــار 80 میلی ــا اعتب ــان ب اجتماعــی زن

اصفهــان در راســتای ارتقــای آگاهی هــا 
و ســطح ســامت جســمانی، روانــی و 
ــت.  ــده اس ــی ش ــوان اجرای ــی بان اجتماع
ــا اشــاره بــه ســامانه  ســهیا اثنی عشــران ب
اســتان  شــاخص  بانــوان  اطاعــات 
ــور  ــار در کش ــن ب ــرای اولی ــه ب ــان ک اصفه
ــت  ــرار اس ــرد: ق ــار ک ــود، اظه ــرا می ش اج

ــوان  ــور بان ــاون ام ــور مع ــا حض ــامانه ب ــن س ــفند ای 9 اس
ریاســت جمهــوری رونمایــی شــود کــه تاشــی در جهــت 
 تعامــل بیــن مــردم و دولــت و صرفه جویــی در منابــع 
و انــرژی خواهــد بــود. وی وجــود اطاعــات جامــع زنــان 
بــرای دســتگاه ها دینامیــک بــودن ســامانه و امــکان 

گزارش گیــری از اطاعــات را از مزایــای ایــن ســامانه 
ــی  ــک اطاعات ــامانه دارای بان ــن س ــت: ای ــرد و گف ــر ک ذک
ــان  ــوزه زن ــه ح ــوط ب ــار مرب ــتان، آم ــاخص اس ــان ش  زن
و مراکــز مربــوط بــه آن هاســت کــه نیازمنــد طبقه بنــدی و 

ــوده اســت. ــز ب شاخص ســنجی نی
ــرل  ــرح کنت ــه ط ــاره ب ــا اش ــران ب  اثنی عش
ســرطان دهانــه رحــم و ســرطان پســتان 
ــان  ــون توم ــار 153 میلی ــا اعتب ــهرضا ب در ش
و غربالگــری 19 هــزار نفــر گفــت: طــرح 
حمایــت از توان افزایــی زنــان مدیــر بــا اعتبــار 
12 میلیــون تومــان بــا هــدف ارتقــای دانــش 
 و مهارت هــای مدیریتــی، بهبــود عملکــرد 
و فراهــم کــردن زمینه هــای رشــد و شــکوفایی اســتعدادهای 
بانــوان مدیــر و مســئول درحــال اجراســت. وی بــه وجــود 
26 بــاغ بانــوان در اســتان اصفهــان اشــاره کــرد و گفــت: 2 
بــاغ بانــوان دیگــر تــا پایــان ســال در شــهر درچــه و مبارکــه 

ــرداری خواهــد رســید. ــه بهره ب ب

در شهر

»آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر 
تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول 
به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
.  سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود 
بشماره  بهزاد  فرزند  دوستی  مورخ 1395/04/03 زهرا   139560302027004227 شماره  رای   -1

شناسنامه 739 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289376980 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

2- رای شماره 139560302027004230 مورخ  1395/04/03حمید عباس زاده فرزند حسن بشماره 

شناسنامه 1848 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286612802 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بمانعلی  فرزند  عبداللهیان  رمضانعلی  مورخ 1395/07/29   139560302027009420 رای شماره   -3

بشماره شناسنامه 64 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291261257 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 

به مساحت 95/174  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   7007 پاک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  قاسم  فرزند  صادقی  مورخ  1395/07/29علی   139560302027009447 شماره  رای   -4

شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291720340 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پاک _ فرعی از اصلی 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

36/170 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

5- رای شماره 139560302027009847 مورخ  1395/08/08سیدعلی سیدحسینی فرزند سیدمحمد 

بشماره شناسنامه 47111 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281569372 در ششدانگ یکباب مغازه با 

ساختمان فوقانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 3751 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 35/101 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  رضا  فرزند  ناظمی  مورخ  1395/08/09عباسعلی   139560302027009908 شماره  رای   -6

شناسنامه 12 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659681816 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه دو طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 9170 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 229/80 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

7- رای شماره 139560302027009913 مورخ  1395/08/09فاطمه حدادای هرندی فرزند مرتضی 

بشماره شناسنامه 3379 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659170811 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه دو طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 9170 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 229/80 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

8- رای شماره 139560302027010814 مورخ 1395/08/25 سعید دهقانی ابری فرزند محمدعلی 

بشماره شناسنامه 12 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291412115 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 162 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت241/16  مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  علی  فرزند  قربانی  مورخ  1395/08/25طاهره   139560302027010817 شماره  رای   -9

شناسنامه 2701 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290635250 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 162 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  241/16مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  فرزند مختار  یسلیانی  ایران  مورخ  1395/08/27  رای شماره 139560302027010915   -10

شناسنامه 52 صادره از فریدونشهر بشماره ملی 1129722236 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  105/19مترمربع. 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی سید حسین میر اسماعیلی هفدانی فرزند جعفر.

11- رای شماره 139560302027011381 مورخ  1395/09/14 زهره فرحناكیان  فرزند عباس بشماره 

شناسنامه 1894 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286547423 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پاک 10389 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 116/56 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

12- رای شماره 139560302027011619 مورخ 1395/09/17 علی زمانی چریانی فرزند حسن بشماره 

شناسنامه 32636 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282253719 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1567 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

13- رای شماره 139560302027011677 مورخ 1395/09/18 رسول لیث صفار فرزند علی بشماره 

شناسنامه 1349 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283583550 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 424/20مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

14- رای شماره 139560302027011678 مورخ  1395/09/18محمد لیث صفار فرزند علی بشماره 

شناسنامه 965 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287820735 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 424/20مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

15- رای شماره 139560302027011679 مورخ  1395/09/18احمدرضا لیث صفار فرزند علی بشماره 

از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو  در  ملی 1282360825  بشماره  اصفهان  از  صادره   43980 شناسنامه 

یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  424/20مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  خوراسگانی  عبدالهی  فخری  مورخ  1395/09/23   139560302027011969 شماره  رای   -16

یداله بشماره شناسنامه 10220 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283804077 در ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 9170 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت  211/10مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  سرخی  ده  چوپانی  اکرم   1395/09/28 مورخ   139560302027012195 شماره  رای   -17

خداخواست بشماره شناسنامه 1 صادره از لنجان بشماره ملی 5419789191 در ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 5 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت  55/83مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  رای شماره 139560302027012238 مورخ  1395/09/29محمدعلی رضازاده سواردزی   -18

یکباب  اصفهان بشماره ملی 1283933373 در ششدانگ  از  حسین بشماره شناسنامه 50 صادره 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 10103 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 263/50مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

19- رای شماره 139560302027012315 مورخ  1395/10/01مصطفی گردانی طالخونچه فرزند رمضان 

بشماره شناسنامه 1180 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289503257 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 160 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت  130/70مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  فرزند حسن  1395/10/01 سمیرا سلطانی  رای شماره 139560302027012323 مورخ   -20

شناسنامه 0 صادره از اصفهان بشماره ملی 1270215302 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 160 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت  130/70مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

21- رای شماره 139560302027012438 مورخ  1395/10/04 پری عموئی فرزند صفرعلی بشماره 

از اصفهان بشماره ملی 1283809362 در ششدانگ یکباب خانه احداثی  شناسنامه 10749 صادره 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 166 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  143/94مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

22- رای شماره 139560302027012447 مورخ  1395/10/04صدیقه رجائی فرزند سیداكبر بشماره 

شناسنامه 19 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649875057 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پاک 38 فرعی از اصلی 7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  فشارکی  هاشمی  مورخ   1395/10/05سیدعلی   139560302027012493 شماره  رای   -23

سیدمهدی بشماره شناسنامه 930 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287292097 در سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یکباب مغازه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1 واقع 

در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  33/55مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

24- رای شماره 139560302027012497 مورخ  1395/10/05میثم پیرعلی زفره  فرزند محمد بشماره 

از ششدانگ  دانگ مشاع  اصفهان بشماره ملی 1281062863 در سه  از  شناسنامه 63745 صادره 

یکباب مغازه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 

18 ثبت اصفهان به مساحت 33/55 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

25- رای شماره 139560302027012536 مورخ  1395/10/05كاظم عابدان زاده زواره  فرزند جواد 

بشماره شناسنامه 2692 صادره از تهران بشماره ملی 0054175399 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 198/5 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

فرزند  اصفهانی  اثنی عشری  رای شماره 139560302027012543 مورخ  1395/10/05محمد   -26

هادی بشماره شناسنامه 1521 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285481836 در ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 180 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

27- رای شماره 139560302027012552 مورخ  1395/10/06عبداله غامی كفرانی فرزند غامرضا 

بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659835376 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 

از قطعه زمین پاک 12710 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 235/65  بر روی قسمتی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

28- رای شماره 139560302027012735 مورخ  1395/10/07جال قاسمی سودانی فرزند مسیب 

بشماره شناسنامه 16 صادره از اصفهان بشماره ملی 1290216134 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  161/75مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

دارالضیاره  فرزند رضا بشماره  29- رای شماره 139560302027012821 مورخ 1395/10/09 محمد 

شناسنامه 26 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286976413 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها 

ثمنیه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 

51 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

30- رای شماره 139560302027012855 مورخ  1395/10/11غامحسین سربلوک زاده هرندی فرزند 

محمد بشماره شناسنامه 428 صادره از اصفهان بشماره ملی 1284602321 در ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 4745 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  73/50مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  هرندی  امینی  حسین  امیر   1395/10/13 مورخ   139560302027012974 شماره  رای   -31

از  مشاع  دانگ  دو  در   5650057877 ملی  بشماره  هرند  از  صادره   0 شناسنامه  بشماره  حسنعلی 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 3126 فرعی از اصلی 15190 واقع 

در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/10 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

32- رای شماره 139560302027012977 مورخ 1395/10/13 صدیقه جعفری هرندی فرزند حسین 

از ششدانگ  دانگ مشاع  دو  در  بشماره ملی 5659703240  از هرند  41 صادره  بشماره شناسنامه 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت  132/10مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

33- رای شماره 139560302027012982 مورخ  1395/10/13محسن امینی هرندی فرزند حسنعلی 

بشماره شناسنامه 0 صادره از هرند بشماره ملی 5650088721 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  132/10مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

34- رای شماره 139560302027013017 مورخ  1395/10/14علی رضا جمشیدی كیا فرزند عبدالعلی 

یکباب خانه  در ششدانگ  بشماره ملی 1287866328  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 1328 صادره 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 11518 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 230 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

35- رای شماره 139560302027013021 مورخ  1395/10/14 یداله سلیمی آذرخوارانی فرزند حسین 

از  دانگ مشاع  در سه  ملی 5649169497  بشماره  اصفهان  از  941 صادره  بشماره شناسنامه  علی 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 13067 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  101/43مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  پورآذرخوارانی  غامی  اكرم  مورخ  1395/10/14   139560302027013024 شماره  رای   -36

محمد علی بشماره شناسنامه 60818 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281035807 در سه دانگ مشاع 

از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 13067 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  101/43مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

37- رای شماره 139560302027013060 مورخ 1395/10/14 داود انصاری ناصری فرزند سیف اله 

خانه  یکباب  ششدانگ  در   1930619316 ملی  بشماره  اندیمشك  از  صادره   590 شناسنامه  بشماره 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 44 و 45 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  218/57مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

38- رای شماره 139560302027013066 مورخ 1395/10/15 احمد كریمی كردآبادی فرزند علیرضا 

بشماره شناسنامه 21 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291283692 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 

روی قسمتی از قطعه زمین پاک 2 فرعی از اصلی 10246 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 160/74مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  فرزند غضنفر  قاسمی  رای شماره 139560302027013067 مورخ  1395/10/15احمد   -39

احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ  ملی 5659048676  بشماره  کوهپایه  از  1871 صادره  شناسنامه 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 162 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  115/33مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

40- رای شماره 139560302027013129 مورخ 1395/10/15  سید یحیی موسوی  فرزند سید ناصر 

بشماره شناسنامه 39521 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282324764 در ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 137/24 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

41- رای شماره 139560302027013147 مورخ  1395/10/15ناصر فخاری فرزند غامرضا بشماره 

شناسنامه 8778 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283789655 در ششدانگ دفتر فروش مصالح 

ساختمانی احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 12 فرعی از اصلی 11497 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت 224/39 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  اعتباریان خوراسگانی  رای شماره 139560302027013152 مورخ  1395/10/15حسین   -42

یکباب  ششدانگ  در   1283639051 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1022 شناسنامه  بشماره  رضا 

ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 118 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان به مساحت  210/29مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

43- رای شماره 139560302027013189 مورخ  1395/10/16سیداسداله موسوی فرزند سیدعباس 

بشماره شناسنامه 107 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291281479 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 

 132/10 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6155 پاک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  زارعین گشیری  بیگم  مورخ  1395/10/16صدیقه   139560302027013191 شماره  رای   -44

یکباب  ششدانگ  در   1291306684 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   6 شناسنامه  بشماره  حسین 

به  اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع   10951 زمین پاک  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  ساختمان 

مساحت  209/67مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  علی  فرزند  گیانی  منصور   1395/10/18 مورخ   139560302027013345 شماره  رای   -45

شناسنامه 9040 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292619031 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پاک 3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 300/66مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  تهرانی  دادخواه  اله  مورخ  1395/10/18حبیب   139560302027013352 شماره  رای   -46

محمود بشماره شناسنامه 783 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288672977 در چهار دانگ مشاع از 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 155/49 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

47- رای شماره 139560302027013357 مورخ  1395/10/18فریده وطن خواهان اصفهانی فرزند 

حسین بشماره شناسنامه 41521 صادره از اصفهان بشماره ملی 1280303948 در دو دانگ مشاع از 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  155/49مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

48- رای شماره 139560302027013384 مورخ  1395/10/18 محمد قائد امینی هارونی  فرزند 

مرحوم حاجی آقا بشماره شناسنامه 1382 صادره از شهركرد بشماره ملی 4620469084 در ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 278/15 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

حسین شاهزیدی فرزند علی .

49- رای شماره 139560302027013417 مورخ  1395/10/19مرتضی آخوندی دهاقانی  فرزند یداله 

بشماره شناسنامه 227 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 5129589701 در ششدانگ یکباب خانه 

احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 13019 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 121/11 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  اصفهانی  روحانی  مورخ  1395/10/23محمدعلی   139560302027013617 شماره  رای   -50

محمدحسین بشماره شناسنامه 6865 صادره از خمینی شهر بشماره ملی 1140631047 در سه دانگ 

مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 15234 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت  424/20مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  اصفهانی  روحانی  مورخ  1395/10/23احمد   139560302027013620 شماره  رای   -51

دانگ  سه  در   1283578409 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   890 شناسنامه  بشماره  محمدحسین 

مشاع از ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 15234 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت  424/20مترمربع. خریداری طی سند رسمی.                     

                                                                                         ادامه در صفحه بعد

رونمایی از سامانه اطالعات بانوان شاخص استان اصفهان
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حتما بخوانید!
12 فیلم، نامزد اکران نوروزی هستند

S.Sasani@eskimia.ir
ستایش ساسانی نژادسرویس فرهنگ

ــه داشــتن صدایــی  ــاز ب خواننــدگان اصفهانــی از دیرب
ــد. موســیقی در شــهر تاریخــی  خــوش شــهره بوده ان
اصفهــان ریشــه ای کهــن دارد و هنــوز هــم شــما 
ــد  ــد، می توانی ــو بیفت ــل خواج ــه پ ــان ب ــرگاه گذرت ه

ــنوید.  ــذر را بش ــدگان رهگ ــوش خوانن ــوای خ ن
ــه در  ــت ک ــی اس ــده اصفهان ــان، خوانن ــول اکبری رس
کارنامــه خــود بازیگــری را هــم تجربــه کــرده اســت. 
ــه  ــت ک ــان اس ــابقه اصفه ــدان باس ــی از هنرمن او یک
ــه  ــا او ب ــرای شــهرش دارد. ب ــی ب دغدغه هــای فراوان

گفت وگــو نشســتیم.
    دید شما به هنر و هنرمند چگونه است؟

هنــر، یــک رســالت اســت و هنرمنــدان بــرای عمــوم 
جامعــه، یــک الگــوی بــزرگ هســتند. امیــدوارم کــه 
ــه  ــردم ب ــرای م ــر را ب ــی هن ــره واقع ــدان چه هنرمن
نمایــش بگذارنــد و ایــن رســالت را بــه خوبــی انجــام 

ــد.  دهن
هنرمنــد بایــد منــش و متانــت زیــادی داشــته 
باشــد. مــا اســتادان بزرگــی داریــم؛ همچــون اســتاد 
مشــایخی کــه واقعــا رفتــار ایشــان بایــد بــرای بقیــه 

ــد. ــو باش ــدان الگ هنرمن
ــد  ــه می خواهن ــی ک ــه جوانان ــنهادتان ب     پیش

ــت؟ ــوند، چیس ــر ش وارد هن
ــه  ــوند و ب ــر ش ــق وارد هن ــا عش ــم ب ــنهاد می کن پیش
دیــد شــغل پردرآمــد بــه آن نــگاه نکننــد. اگــر عاشــق 
ــده می شــوند و  ــه خــود دی کارشــان باشــند، خــود ب

بــه در آمــد هــم می رســند؛ در غیــر ایــن صــورت بــه 
ــند. ــت نمی رس موفقی

    از مسئوالن چه انتظاری دارید؟
ــا  ــود. نابرابری ه ــتری ش ــه بیش ــدان توج ــه هنرمن ب

ــات. ــه مادی ــی آورد، ن ــای درم ــدان را از پ هنرمن
 ای کاش بی عدالتی  نبود!

 چــه خــوب بــود پاتوقــی در اصفهــان بــرای هنرمنــدان 
تــا یکدیگــر را مالقــات کننــد؛  تشــکیل می شــد 

همچنیــن مــردم شــهر اصفهــان نیــز بتواننــد در 
ــته  ــداری داش ــود دی ــهر خ ــدان ش ــا هنرمن ــی ب مکان
باشــند، نظــرات خــود را بــه هنرمنــدان بگوینــد و 

ــوند. ــر ش ــردم نزدیک ت ــه م ــز ب ــدان نی هنرمن

    لطفا در باره آلبوم جدیدتان توضیح دهید.

 آلبــوم جدیــدم در 15 تــراک بــا تنظیم هــای نــو 
و خیلــی جوان پســند آمــاده شــده اســت. کار دو 
صدایــی اســت؛ یعنــی در واقــع دو خواننــده دارد.

 نــام آن را می خواهــم »تــا هســتم« یــا »کنــارم 
ــذارم. ــون« بگ بم

ــه  ــاره همســر اســت و بقی ــوم درب ــراک ایــن آلب  3 ت
ــاره  ــت درب ــوان گف ــا می ت ــادر. تقریب ــدر و م ــاره پ درب
افــراد خانــواده اســت. البتــه کاری واقعــا دلــی و 
عاشــقانه اســت کــه امیــدوارم بــر دل مــردم بنشــیند.

    مهم تریــن دغدغــه اصفهــان بــرای تئاتــر 

چیســت؟
تئاتــر اصفهــان حمایــت می خواهــد. مــا درواقــع 
ــرای اجــرای  ــان ب یــک ســالن خــوب در شــهر اصفه

ــم.  ــوار داری ــکل آکساس ــم. مش ــر نداری تئات
ــام  ــای ارح ــش از آق ــا پی ــال های 1340 تقریب  در س
صــدر، یعنــی زمــان آقــای فرهمنــد، کارهــای نمایشــی 
بســیار جــدی و زیبــا انجــام می شــد؛ کارهایــی 
همچــون نمایــش نفــت، اســکندر و تخــت جمشــید 
در آتــش. مــا بایــد روزبــه روز در تئاتــر پیشــرفت 
می کردیــم؛ ولــی متاســفانه چنیــن اتفاقــی در تئاتــر 

ــاد.  ــان نیفت اصفه

- فــؤاد صفاریان پــور، کارگــردان شکرســتان، دربــاره ورود 
شــخصیت  »شکرســتان« گفــت:  بــه  جدیــد  عروســک 
ــه  ــت ک ــتان اس ــک شکرس ــن عروس ــاغالم«، جدیدتری »ش
ــده  ــه عه ــه و صداپیشــگی او ب ــن رفت ــل دوربی ــی مقاب به تازگ

ــت. ــان اس ــد لقمانی محم
- وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی درخصــوص شفافیت ســازی 
مالــی جشــنواره فیلــم فجــر ســی وچهارم و ســی وپنجم 
ــم  ــنواره فیل ــی جش ــازی مال ــزوم شفافیت س ــرد: ل ــد ک تأکی

ــالغ کردیــم. ــه ســازمان ســینمایی اب فجــر را ب
- نوزدهمیــن جشــنواره بین المللــی قصه گویــی صبــح امــروز 
۲۷ بهمــن در مرکــز آفرینش هــای فرهنگی هنــری کانــون 

ــزار می شــود. ــان برگ ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک پ
- حســن معجونــی قصــد دارد نمایــش »ســه خواهــر« اثــر 
ــه  ــز ب چخــوف را اردیبهشــت ماه ســال ۹۶ در تماشــاخانه پالی
ــن  ــور حس ــا حض ــر« ب ــه خواه ــش »س ــرد. نمای ــه بب صحن
ــد  ــام، به آفری ــا رحیمی س ــتانی، پوری ــدی بجس ــی، مه معجون
ــینیان ــین حس ــکار، حس ــا جدی ــریفی، فریب ــان، آوا ش  غفاری
ــه  ــی، فرزان ــا درگاه ــدی، آناهیت ــین امی ــرابی، حس ــراز س ف
میدانــی، میــالد شــجره و ســیاوش نائینــی روی صحنــه 

مــی رود.
- امیــر اســفندیاری، مدیــر بخــش بین الملــل فارابــی، گفــت: 
ــای  ــاره فیلم ه ــه درب ــه همیش ــزرگ ک ــیار ب ــتباه بس ــک اش ی
ایرانــی می شــود، ایــن اســت کــه فکــر می کننــد وقتــی شــما 
ــازار جهانــی حضــور داریــد  بــه عنــوان پخش کننــده در یــک ب
فقــط قــرار اســت اتفاقــات جشــنواره ای بــرای آن فیلــم بیفتد.

- تازه تریــن آلبــوم موســیقی کارن همایونفــر، آهنگســاز 
ــن روزهــا« در  ــوان »همــه ای ــا عن ــران، ب مطــرح ســینمای ای
قالــب ۲ لــوح فشــرده در دســترس عالقه منــدان قــرار گرفــت. 
در ایــن آلبــوم برگزیــده، موســیقی متــن فیلم هــای »خشــم 
و هیاهــو«، »خانــم«، »مــردی بــرای تمــام فصــول«، »نقــش 
ــنبه،  ــه«، »چهارش ــن«، »مدین ــب«، »م ــیفت ش ــگار«، »ش ن
1۹ اردیبهشــت«، »نفــس گــرم«، »تنهایــی لیــال« و... منتشــر 

شــده اســت.
ــا  ــوان »ملکــه موریانه هــا« ب ــا عن - ســامان ســالور فیلمــی ب

ــازد. ــان زن می س ــک قهرم ــت ی محوری
- مازیــار فالحــی، خواننــده کشــور، دربــاره کارهــای جدیــدش 
ــوم  ــه روی آلب ــت ک ــم اس ــال و نی ــه دو س ــک ب ــت: نزدی گف
»یــادم تــرا فرامــوش« کار می کنــم. البتــه در وســط کار اســم 
آلبــوم عــوض شــد؛ چنــد کاری کــه در فیلم هــا انجــام شــده 
ــد  ــر خواه ــوم منتش ــن آلب ــر در ای ــه دیگ ــراه 14 قطع ــه هم ب

شــد.
- 14 نقاشــی ارزشــمند از جملــه یکــی از تابلوهــای »ســالوادور 
دالــی«، هنرمنــد سرشــناس اســپانیایی، در خانــه ای منتســب 

بــه یــک گــروه مافیــای ایتالیایــی کشــف شــد.
- بیمــاری ســرطان پوســت هیــو جکمــن، بازیگــر اســترالیایی 

دوبــاره عــود کــرده اســت.

حاشیه تازه علی ضیاء
علــی ضیــاء، مجــری سرشــناس 
ــر  ــار دیگ ــک، ب ــول ی ــه فرم برنام
حاشیه ســاز شــد. پــس از ماجــرای 
ــز  ــه پروی ــن مجــری ب ــن ای توهی
چنــد  و  چندیــن  و  مظلومــی 
آخریــن  در  او  دیگــر،  حاشــیه 
ــازه ای را  ــیه ت ــود حاش ــه خ برنام
ــای  ــی رفتاره ــه بعض ــترده ب ــادات گس ــس از انتق ــم زد. پ رق
ــن مــورد، وی طــی  ــرا در آخری ــون، اخی مجــری جــوان تلویزی
اجــرای برنامــه »فرمــول یــک« شــبکه یــک، هنــگام اجــرای 
برنامــه و در مقابــل دوربیــن آنتــن زنــده ســیما، لیــوان آبــی را 
ــا  ــا مثــال آیتمــی فــان و ب ــه صــورت همــکار خــود پاشــید ت ب
ــه در  ــردی ک ــاال ف ــد احتم ــد. هرچن ــرده باش ــرا ک ــاط اج نش
مقابــل »علــی ضیــاء« حضــور داشــت، در مقابــل چنیــن 
ــه  ــه اش در برنام ــته و وظیف ــی داش ــی قبل ــی آمادگ رفتارهای
اجــرای همیــن آیتم هاســت، امــا مگــر مشــکل کار صرفــا 
ــانه  ــده رس ــن زن ــا آنت ــت؟ آی ــخص اس ــت آن ش ــک حرم هت
ــه  ــی ک ــه اجتماع ــک برنام ــرای ی ــان اج ــم زم ــی، آن ه مل
بیننــدگان زیــاد و از اقشــار گوناگونــی دارد و قــرار اســت 
ــن  ــه شــود، جــای چنی ــد در آن گفت ــای جــدی و مفی حرف ه
رفتــار غیرحرفــه ای  وســخیفی اســت؟ آیــا برنامه ســازان 
ــا  ــه درجــه ای از پوچــی رســانه ای رســیده اند کــه ب تلویزیــون ب
ــردن  ــرگرم ک ــد س ــزی قص ــت و توهین آمی ــار زش ــن رفت چنی
ــد؟ ای کاش  ــون را دارن ــور تلویزی ــردن کنداکت ــب و پرک مخاط
مدیــران ارشــد تلویزیــون بــا نگاهــی جدیــد، حساســیت 
ــرام  ــظ احت ــی و حف ــت پرســتیژ رســانه مل ــه رعای بیشــتری ب
مخاطبــان داشــته باشــند و بــا کنتــرل بعضــی رفتارهــای 

نادرست، از تکرار چندباره آن ها جلوگیری کنند. فردا

جهاِن فیلم سازی کریستوفر نوالن کتاب شد
کتــاب »ســینمای کریســتوفر نــوالن؛ تصویــر ناممکن« نوشــته 
جکلیــن فربــی و اســتوارت جــوی بــا ترجمــه نیوشــا صــدر در 
مجموعــه کتاب هــای »جهــان ســینما، نقــد و تفســیر« نشــر 
چترنــگ منتشــر شــده اســت. بعضــی از ســرفصل های 
مهــم ایــن کتــاب عبارتنــد از: فیلم شناســی نــوالن، رویاهــای 
بزرگ تری داشــته بــاش عزیــز، بالیــدن یــک مؤلــف از خــالل 
نقدهــای کوتــاه، ســینه فیلیــا در مقیــاس وســیع، تمثیل هــای 
فراگیرنــده فیلم ســازی نــوالن در تلقیــن و پرســتیژ، قدیســان، 
نوآرپســت مدرن  فانتــزی  تروریســت ها،  و  گناهــکاران 
ــازی  ــان، منطــق ب ــا، لغــزش ابرقهرم ــادآوری، تجســم تروم ی
ویدئویــی در تلقیــن، در بــاب کارکــرد همــزاد در پرســتیژ 
کریســتوفر نــوالن، شــنیدن موســیقی در رؤیــا و دربــاره زمــان. 
ــن« در  ــر ناممک ــوالن؛ تصوی ــتوفر ن ــینمای کریس ــاب »س کت
3۸1 صفحــه و بــا شــمارگان 1000 نســخه و بــه قیمــت 30000 

تومــان توســط نشــر چترنــگ منتشــر شــده اســت. ایبنــا

اخبار کوتاه

مدیــر شــبکه ســه ســیما دربــاره  تعطیلــی برنامــه  »هفــت« 
ــه  ــش برنام ــد و پخ ــدف از تولی ــه ه ــر اینک ــد ب ــا تأکی ب
»هفــت« کمــک بــه پیشــرفت ســینمای ایــران و ســاخت 
فیلــم مطلــوب اســت، اظهــار کــرد:  نمی گویــم ایــن برنامــه 
کامــل اســت؛ نواقصــی هــم داشــته، امــا تعطیــل نخواهــد 

شــد. 
نقـــد  پورمحمـــدی گفــت:    علـی اصغـــر 
نشــان دادن شــاخص و معیــار بــرای فیلــم 
ســینمای  چشــم انداز  ترســیم  و  خــوب 
مطلــوب اســت. نقــد بــزرگ کــردن، نشــان 
دادن خوبی هــا و زیــر ذره بیــن گذاشــتن 
بدی هاســت؛ بــا تخریــب تفــاوت دارد و 

ــد.  ــازنده باش ــد س بای
ــت  ــد را رعای ــی نق ــه ویژگ ــیما، س ــه س ــبکه س ــر ش مدی
ــک  ــد در ی ــه بای ــت ک ــوزی دانس ــتی و دلس ــت، راس عدال
برنامــه تلویزیونــی لحــاظ شــود. او گفــت:  برنامــه »هفــت« 
ــت  ــد، از آن حمای ــوب باش ــن چارچ ــه در ای ــی ک ــا زمان ت

می کنیــم؛ امــا اگــر در مســیر درســتی نباشــد و بــه بیراهــه 
بــرود، تذکــر می گیــرد و اگــر روزی هــم تولیــد و ســاخت 
ایــن برنامــه بــه نفــع ســینما نباشــد، تعطیــل خواهــد شــد. 
ــت،  ــته اس ــی داش ــتی ها و نواقص ــون کاس ــت« تاکن »هف
ــر  ــران مؤث ــینمای ای ــرفت س ــرای پیش ــوع ب ــا در مجم ام

ــوده اســت.  ب
مدیــر شــبکه ســه ســیما در عیــن حــال بــا 
ــد  ــت« واح ــه »هف ــه برنام ــر اینک ــاد ب اعتق
ســمعی و بصــری و روابــط  عمومــی ســازمان 
ســینمایی نیســت، اظهــار کــرد: ایــن برنامــه 
از اســتقالل خوبــی برخــوردار اســت و تاکنون 
هــم فشــارهای زیــادی را تحمــل کــرده 
اســت. امیدواریــم همچنــان در مســیر درســت، اســتوار گام 
ــات  ــژه انتخاب ــای وی ــش برنامه ه ــاره پخ ــردارد. وی درب ب
نیــز اظهــار کــرد:  برنامه هــای انتخابــات زیــر نظــر معاونــت 
سیاســی صداوسیماســت و مســئولیت ایــن برنامه هــا بــر 

عهــده معــاون سیاســی اســت. ایســنا

اظهارات مدیر شبکه سه در واکنش به خبر تعطیلی »هفت«
ســخنگوی شــورای صنفــی نمایــش بــا اشــاره بــه اینکــه 1۲ 
ــوروزی هســتند، تاکیــد کــرد: قیمــت  ــم نامــزد اکــران ن فیل
بلیــت ســینماها در ســال ۹۶ هفتــه آینــده اعــالم می شــود. 
ــا  ــش، ب ــی نمای غالمرضــا فرجــی، ســخنگوی شــورای صنف
ــورا  ــن ش ــاه ای ــنبه ۲5 بهمن م ــه روز دوش ــه جلس ــاره ب اش

گفــت: فیلم هــای »گشــت ۲« بــه کارگردانــی 
ســعید ســهیلی، »ماجــرای نیمــروز« بــه 
کارگردانــی محمدحســین مهدویــان، »هاری« 
بــه کارگردانــی امیراحمــد انصــاری »یــک 
همایــون  بــه کارگردانــی  بخصــوص«  روز 
ــا«  ــدون امض ــخ، ب ــدون تاری ــعدیان، »ب اس
ــراری«  ــد، »ف ــد جلیلون ــی وحی ــه کارگردان ب

بــه کارگردانــی علیرضــا داوودنــژاد، »آشــوب« بــه کارگردانــی 
هاتــف  بــه کارگردانــی  »آباجــان«  راســت گفتار،  کاظــم 
علیمردانــی، »زرد« بــه کارگردانــی مصطفــی تقــی زاده، »رگ 
خــواب« حمیــد نعمــت هللا، »ســه بیگانــه« بــه تهیه کنندگــی 
مســعود ردایــی و »کارگــر ســاده نیازمندیــم« بــه کارگردانــی 

منوچهــر هــادی، نامــزد اکران نــوروزی شــدند. وی ادامــه داد: 
»خــوب، بــد، جلــف« بــه کارگردانــی پیمــان قاســم خانی نیــز 
از چهارشــنبه ایــن هفتــه ۲۷ بهمن مــاه در ســینماهای کشــور 
اکــران می شــود و نمایــش آن در اکــران نــوروزی ادامــه 
ــینمایی  ــرگروه های س ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب دارد. فرج
ــه  ــر گرفت ــال ۹5 در نظ ــد س ــال ۹۶ مانن در س
ــینماها  ــت س ــت بلی ــرد: قیم ــد ک ــده، تاکی ش
ــش  ــی نمای ــورای صنف ــدی ش ــه بع در جلس
بررســی می شــود. فرجــی در پایــان بــا اشــاره 
ــرده  ــام ب ــه ن ــی ک ــن فیلم های ــه از بی ــه اینک ب
شــد، تنهــا ۶ فیلــم بــرای اکــران نــوروزی 
انتخــاب می شــوند، گفــت: همــه چیــز بســتگی 
ــده و شــرکت پخــش فیلم هــای انتخاب شــده  ــه کنن ــه تهی ب
دارد کــه کــدام فیلم هــا بــرای اکــران نــوروزی آمــاده شــوند. 
البتــه یکــی از شــرط های اصلــی بــرای انتخــاب؛ ارائــه مجــوز 
نمایــش فیلــم اســت کــه فیلم هــای مدنظــر بایــد آن را 

ــر دریافــت کــرده باشــند. مه

گفت وگوی کیمیای وطن با رسول اکبریان، خواننده اصفهانی:

هنرمندان، الگوی جامعه هستند

فرزند  قهنویه  دهقانی  مورخ  13۹5/10/۲3عباسعلی   13۹5۶030۲0۲۷013۶۲1 شماره  رای   -5۲

از  دانگ مشاع  در سه  ملی 1۲۹1۸550۷۶  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 4 صادره  جهانگیر 

ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1۲151 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  1۹۶/40مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

53- رای شماره 13۹5۶030۲0۲۷013۶۲4 مورخ 13۹5/10/۲3 زهرا كرباسی والشانی فرزند امراله 

بشماره شناسنامه 11 صادره از خمینی شهر بشماره ملی 114۲04۷504 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1۲151 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  1۹۶/40مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

54- رای شماره 13۹5۶030۲0۲۷013۶5۹ مورخ 13۹5/10/۲3 پروین دخت راطق فرزند رضا بشماره 

شناسنامه 11۹۲ صادره از اصفهان بشماره ملی 1۲۸5305345 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 

انبار احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1040۸ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 ۲0۲۹/45مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

55- رای شماره 13۹5۶030۲0۲۷013۶۶1 مورخ  13۹5/10/۲3علی راتق فرزند رضا بشماره شناسنامه 

انبار  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  چهار  در   1۲۸4415۶1۹ ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   ۶۲۸

مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   1040۸ پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 

۲0۲۹/45 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

5۶- رای شماره 13۹5۶030۲0۲۷013۶۹5 مورخ  13۹5/10/۲3پرویز اکبری فرزند نعمت اله بشماره 

شناسنامه 1۷ صادره از مبارکه بشماره ملی 541۹5۶۹۶۲0 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

به مساحت ۶۹/۲0  باقیمانده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  از قطعه زمین پالک 103۹3  قسمتی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  رای شماره 13۹5۶030۲0۲۷013۸54 مورخ 13۹5/10/۲5 محمد علی رحمانی مطلق    -5۷

حسن بشماره شناسنامه ۷۹50 صادره از اصفهان بشماره ملی 1۲۸3۷۸1۲۹۸ در ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1151۸ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

 ۲1۸/55مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

قربانعلی  فرزند  صادقی  حسین   13۹5/10/۲5 مورخ   13۹5۶030۲0۲۷013۸۸۶ شماره  رای   -5۸

بشماره شناسنامه ۶3 صادره از اردستان بشماره ملی 11۸۹14۷۷۶۹ در سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3 فرعی از اصلی 10۲40 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت  145/۸1مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

رمضانعلی قربانیان.

5۹- رای شماره 13۹5۶030۲0۲۷013۸۹0 مورخ 13۹5/10/۲5 ماهرخ عابدی مارچوبه فرزند حسن 

بشماره شناسنامه 3 صادره از اردستان بشماره ملی 11۸۹۷۲۸311 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3 فرعی از اصلی 10۲40 واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان به مساحت 145/۸1 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

رمضانعلی قربانیان.

۶0- رای شماره 13۹5۶030۲0۲۷013۹34 مورخ  13۹5/10/۲۶مریم پرورش فرزند عباسعلی بشماره 

شناسنامه 10۲4 صادره از اصفهان بشماره ملی 1۲۸5۷1400۸ در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۲3 فرعی از اصلی 1154۸ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  1۶0/4۲مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

علی  قدیر  فرزند  اسماعیلی  مورخ  13۹5/10/۲۷حسین  رای شماره 13۹5۶030۲0۲۷013۹۶۷   -۶1

بشماره شناسنامه ۲۲4 صادره از اصفهان بشماره ملی 1۲۸3۶۶314۷ در ششدانگ یکباب باغ احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1151۶ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1۲43/۲4 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۶۲- رای شماره 13۹5۶030۲0۲۷013۹۶۸ مورخ 13۹5/10/۲۷ علی اصغر باقران فرزند رسول بشماره 

شناسنامه ۹0 صادره از شهرضا بشماره ملی 11۹۹34۲033 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

از قطعه زمین پالک 115۹۹ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 11۶/40 مترمربع.  قسمتی 

خریداری طی سند رسمی.

۶3- رای شماره 13۹5۶030۲0۲۷013۹۶۹ مورخ  13۹5/10/۲۷زهره صالحی ابری  فرزند سیدمرتضی 

بشماره شناسنامه ۶51 صادره از اصفهان بشماره ملی 1۲۹1443۷۲1 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1۶۹ فرعی از اصلی 1۲۹53 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 10۸/۸۸ مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۶4- رای شماره 13۹5۶030۲0۲۷013۹۷1 مورخ  13۹5/10/۲۷ایران توكلی دارگانی فرزند محمدصادق 

بشماره شناسنامه 30 صادره از فالورجان بشماره ملی 1111۶10541 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 1۸ ثبت اصفهان به مساحت  1۸۷/0۸مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

۶5- رای شماره 13۹5۶030۲0۲۷0141۷۶ مورخ  13۹5/10/30اعظم نجاریان خوراسگانی فرزند رضا  

بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان بشماره ملی 1۲۹1۷345۸۹ در ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۶555 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1۲۸ مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

فرزند  آبادی   دولت  داوری  مورخ  13۹5/10/30حسین  رای شماره 13۹5۶030۲0۲۷0141۷۷   -۶۶

محمد علی بشماره شناسنامه 1۶5 صادره از اصفهان بشماره ملی 1۲۸4۲۶۹۷۸۷ در ششدانگ یکباب 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1۹ واقع در بخش 1۸ ثبت اصفهان به مساحت 

 1۶۹/5۹مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  دستجردی  مورخ  13۹5/11/03سیدعلی حسینی   13۹5۶030۲0۲۷014300 رای شماره   -۶۷

در ششدانگ   1۲۸۶3۷۸۲۸1 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   34۶ شناسنامه  بشماره  ابراهیم  سید 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 103۹3 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 135/34 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

فرزند  سواردزی  مورخ  13۹5/11/03محسن کردگاری   13۹5۶030۲0۲۷014301 شماره  رای   -۶۸

یکباب  اصفهان بشماره ملی 1۲۸3۹33۸3۷ در ششدانگ  از  حسین بشماره شناسنامه ۹۶ صادره 

خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13۸-14۲-143 فرعی از اصلی 10353 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  1۹1/۹5مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

۶۹- رای شماره 13۹5۶030۲0۲۷01430۲ مورخ  13۹5/11/03اسمعیل مداحی فرزند یداله بشماره 

شناسنامه 5 صادره از مباركه بشماره ملی 541۹3۷0۸5۹ در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک 10۸ فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

1۸۲/۲0 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

اله بشماره  ۷0- رای شماره 13۹5۶030۲0۲۷0143۷4 مورخ  13۹5/11/04جالل رفیعی فرزند ولی 

شناسنامه 3۶۲5 صادره از خمینی شهر بشماره ملی 114130۶۹۹۹ در ششدانگ یکباب خانه احداثی 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1۲۶11 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 1۶۲ مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.

۷1- رای شماره 13۹5۶030۲0۲۷0144۶0 مورخ 13۹5/11/0۶ حمیده ورپائی فرزند قدمعلی بشماره 

شناسنامه ۲3 صادره از نائین بشماره ملی 1۲4۹۹۸140۹ در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 

قسمتی از قطعه زمین پالک ۶۲۹1 فرعی از اصلی 151۹0 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

110 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

تاریخ انتشار نوبت اول:13۹5/11/1۲ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 13۹5/11/۲۷

رییس منطقه ثبت اسناد وامالک  شرق اصفهان حسین هادیزاده« 34۶4۲/م الف

مفاد آراء
و  اراضی  و  ثبتی   قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  قانون و ماده 13  آگهی موضوع ماده 3 

ساختمان های فاقد سند رسمی برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان 

امالک  و  متقاضیان  مشخصات  لذا  است.  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات 

مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 

تاریخ  از  توانند  می  باشند.  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که 

انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس 

از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند. ردیف 1- برابر رای شماره 13۹5۶030۲0۲3001405مورخ 13۹5/10/30 آقای محمد علی 

خادمی    به شماره شناسنامه 5۹ کدملی 51۲۹۷50314 صادره از دهاقان  فرزند کریم   بر ششدانگ 

یکباب ساختمان به مساحت 340 متر مربع مفروزی از پالک شماره 13۸3-4 اصلی واقع در بخش 

ثبت اصفهان که بصورت قولنامه عادی خریداری نموده است.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹5/11/1۲   

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹5/11/۲۷ 

شماره : 34۷۸1/ م الف    امیر حسین صفائی    رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی حصر وراثت
 1 ح  ۸1۸/۹5 ش  به کالسه  دادخواست  شرح  به   1۲0 شماره  شناسنامه  دارای  خیری   علی  آقای 

)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا 

خیری حبیب آبادی بشناسنامه ۲1۸۸ در تاریخ 13۹4/1۲/1۲  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- فاطمه نساء خیری حبیب آبادی ش.ش 1۹ )همسر 

متوفی(  )۲( علی ش.ش 1۲0  )3( زهره  ش.ش 5۶۹۷ )4( طیبه ش.ش ۶۷ )5( طاهره ش.ش 

انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک  آبادی  فرزند رضا )فرزندان متوفی(  1۲۲ همگی خیری حبیب 

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

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/10۷0/م الف به تاریخ  13۹5/11/۲5

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
نظر به اینکه بموجب اجرائیه صادره محکوم علیه علیرضا ترک به پرداخت ۹۹55۷0000 ریال در حق 

آقای ایراج ترک و خانم ندا حسینی محکوم گردیده است و هیچگونه اموالی معرفی نکرده است که 

خانم زهرا باقری فرزند محمد علی با ارائه سند ملک شماره ۲145/445 ضمانت وی را کرده است 

و محکوم له تقاضای فروش ملک فوق که یک باب منزل مسکونی واقع در خورزوق خ شهید باهنر 

خ مولوی نبش 1۸ متری را جهت فروش معرفی کرده است و کارشناس محترم دادگستری به مبلغ 

فوق  منزل  لذا جهت فروش  میباشد  در تصرف ضامن  فعال  و  است  ارزیابی کرده  ریال   ۲۸00000000

جلسه مزایده در تاریخ 13۹5/1۲/۲4 ساعت 10 در دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار برگزار میشود 

و طالبین میتوانند پنج روز قبل مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام مراجعه و جهت 

شرکت در جلسه مزایده در مورخه فوق مراجعه نمایند و قیمت از مبلغ ارزیابی شروع میشود و ملک 

به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته میشود الزم به ذکر است خریدار میبایستی 10 

درصد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید مدیر دفتر شعبه 

دوم اجرای احکام حقوقی برخوار.

مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه  حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/۸۷۹/م الف به تاریخ ۹5/11/۲4

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اینکه بموجب اجرائیه صادره محکوم علیه آقای عبدالعلی رفیعی فرزند عبدالرحیم محکوم  به  نظر 

نامبرده  اینکه  به  نظر  باشد  دولت می  االجرای  بابت حق  ریال   4۷1۷۲۶000 مبلغ  پرداخت  به  است 

از اجرای کامل حکم و پرداخت مبالغ فوق خودداری نموده و هیچگونه اموالی معرفی نکرده است 

محکوم له مقداری تجهیزات معرفی کرده است که 1- دو دستگاه پرس آجر ساخت شرکت سینا به 

ارزش پایه به مبلغ 150000000 ریال ۲- دو عدد مخزن آب 10000 لیتری مستعمل به ارزش 30000000 

ریال 3- یک عدد پایه جرثقیل به مبلغ 1000000 ریال و 4- یک عدد دستگاه نقاله مستعمل به مبلغ 

۲0000000 ریال که جمع 4 ردیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۲01000000 ریال ارزیابی 

ایی  مزایده  فوق جلسه  تجهیزات  لذا جهت فروش  است  را جهت فروش معرفی کرده  است  شده 

در تاریخ 13۹5/1۲/1۷ ساعت 11 در دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار برگزار میشود و طالبین 

میتوانند پنج روز قبل مزایده جهت بازدید از اموال به دفتر اجرای احکام مراجعه و جهت شرکت در 

جلسه مزایده در مورخه فوق مراجعه نمایند و قیمت از مبلغ ارزیابی شروع میشود و ملک به کسی 

که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته میشود الزم به ذکر است خریدار میبایستی 10 درصد مبلغ 

مورد مزایده را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید مدیر دفتر شعبه دوم اجرای 

احکام حقوقی برخوار.

مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه  حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/3۷/10۷1/م الف به تاریخ ۹5/11/۲5

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محسن صفدریان دارای شناسنامه شماره ۸55  به شرح دادخواست به کالسه ۶۲۸۷/۹5 از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منوچهر صفدریان 

بشناسنامه 31۷۹۶  در تاریخ ۹5/10/۲۲   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- طلعت رمضانی - ش ش 104۲  زوجه ۲- مریم صفدریان قمشه - ش 

ش 11۸  فرزند  3- مهشید صفدریان - ش ش ۲۲0۹  فرزند 4- محسن صفدریان قمشه - ش ش 

۸55  -  فرزند  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی 

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

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

شماره : 3۶51۲/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محسن طهرانی نژاد دارای شناسنامه شماره 541۶۹  به شرح دادخواست به کالسه ۶۲۹4/۹5 از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد طهرانی نژاد 

بشناسنامه 4۲۹  در تاریخ ۹5/5/۲3   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- محسن طهرانی نژاد - ش ش 541۶۹  فرزند ۲- مجتبی طهرانی نژاد - 

ش ش 55555  فرزند  3- نفیسه طهرانی نژاد - ش ش ۲34۹  فرزند 4- ملوک جمالی - ش 

ش 3۹۷  -  همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی 

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

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

شماره : 3۶511/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم پری نصر اصفهانی دارای شناسنامه شماره ۹۷0  به شرح دادخواست به کالسه ۶۲۸3/۹5 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عصمت نصر کارالدانی 

بشناسنامه ۹5۸  در تاریخ ۹5/3/۲۸   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- محمد مهدی نصر اصفهانی  - ش ش ۲5  فرزند ۲- پری نصر اصفهانی 

- ش ش ۹۷0  فرزند  3- زهرا نصر اصفهانی - ش ش 40  فرزند 4- ناهید نصر اصفهانی - ش 

ش ۲۷  -  فرزند  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی 

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

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

شماره : 3۶510/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مهرانگیز معتمدی دارای شناسنامه شماره ۲04۹  به شرح دادخواست به کالسه ۶۲۶۲/۹5 از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزت مهاجرطادی 

آدرمنابادی بشناسنامه 1۸3۹  در تاریخ ۹5/۹/۲1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- علیرضا معتمدی  - ش ش ۹۷۶  فرزند ۲- مهرانگیز معتمدی 

- ش ش ۲04۹  فرزند  3- زهره معتمدی - ش ش ۲1۶0  فرزند 4- لیال معتمدی - ش ش 445  

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

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

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

شماره : 3۶50۹/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از   ۶۲3۷/۹5 به کالسه  دادخواست  شرح  به    5۲۲1۸ شماره  شناسنامه  دارای  زهرا کاروان  خانم 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد گیالنیان 

بشناسنامه ۲۸۸0۶  در تاریخ ۹5/۸/14  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 1- رسول گیالنیان  - ش ش 3۹4  فرزند ۲- نفیسه گیالنیان - ش 

ش 54۷۸  فرزند  3- ریحانه گیالنیان - ش ش 1۲۷0۹۲1355  فرزند 4- زهرا کاروان - ش ش 

5۲۲1۸  -  همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی 

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

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

 شماره : 3۶50۸/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم شیوا نوابی دارای شناسنامه شماره 53۲۸1  به شرح دادخواست به کالسه ۶۲40/۹5 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا شجاعی بشناسنامه 

4۶۶  در تاریخ ۹5/10/5   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- شاهین شجاعی  - ش ش 1۲۷11۷1۶51  فرزند ۲- شیوا نوابی - ش ش 53۲۸1  همسر  

3- طلعت کیان ارثی - ش ش 3  مادر 4- شقایق شجاعی - ش ش 1۲۷034413۷  -  فرزند  

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

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

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

شماره : 3۶50۷/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای رمضانعلی عبداللهیان دارای شناسنامه شماره ۶4  به شرح دادخواست به کالسه ۶3۲۶/۹5 از 

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

بشناسنامه ۲40  در تاریخ ۹5/10/1۹   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- علی عبداللهیان  - ش ش 1۲۷۸13۸43۹  فرزند ۲- اکرم محمد حسنی 

خوراسگانی - ش ش 1۸5۷۸  همسر  3- بتول عبداللهیان خوراسگانی - ش ش ۷4۷0  مادر 4- 

رمضانعلی عبداللهیان - ش ش ۶4  -  پدر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 

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

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

شد. 

شماره : 3۶505/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

۱۲ فیلم، نامزد اکران نوروزی هستند
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حتما بخوانید!

واکنش کمیته انضباطی به ... چهارشنبه  27  بهمن ماه   61395
ـــمـــاره  371 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 بازتاب استقبال گرم ایرانی ها 

از کشتی گیران آمریکایی 
کشــتی گیران آمریکایــی کــه تــا 
ــران  ــه ای ــفر ب ــو س ــتانه لغ آس
پیــش رفتــه بودنــد، با اســتقبال 
ــرکت  ــرای ش ــا ب ــرم ایرانی ه گ
ایــران  وارد  جــام  جهانــی  در 
شــدند. جــردن بــاروز کــه دو بــار 
ــک شــرکت  ــای المپی در بازی ه
ــود در  ــه خ ــات در صفح ــن لحظ ــی را از ای ــرده، عکس های ک
ــه  ــت ب ــی اس ــت. گفتن ــرار داده اس ــی ق ــبکه های اجتماع ش
دنبــال فرمــان دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــوری آمریــکا 
مبنــی بــر ممنوعیــت ورود شــهروندان هفــت کشــور از جملــه 
ایــران بــه آمریــکا، ارتبــاط دو کشــور بــر روی تشــک کشــتی 
بــه مخاطــره افتــاد؛ امــا پــس از آنکــه یــک قاضــی آمریــکا 
فرمــان ترامــپ را تعلیــق کــرد، ایــران نیــز بــا ورود کشــتی گیران 
آمریکایــی بــرای حضــور در جــام جهانــی کرمانشــاه موافقــت 
کــرد. جــام جهانــی کشــتی آزاد روزهــای 28 و 29 بهمن مــاه 
در کرمانشــاه برگــزار می شــود. در ایــن رقابت هــا هشــت 
ــد کــه در  ــا در دو گــروه حضــور دارن ــر کشــتی دنی کشــور برت
گــروه A تیم هــای روســیه، آمریــکا، آذربایجــان و گرجســتان 
ــه  ــران، ترکی ــای ای ــز تیم ه ــابقات نی ــن مس ــروه B ای و در گ

هند و مغولستان حضور دارند. مهر

اشکان دژاگه بازیکن وولفسبورگ شد
بازیکــن ملی پــوش فوتبــال ایــران پــس از کش وقوس هــای 
ــت بازیکــن وولفســبورگ آلمــان شــد. اشــکان  ــاد در نهای زی
دژاگــه، ملی پــوش لژیونــر فوتبــال ایــران، پــس از یــک 
ــر در  ــتارگان قط ــگ س ــر در لی ــق و پردردس ــل ناموف نیم فص
آخریــن روزهــای نقل وانتقــاالت زمســتانی فوتبــال اروپــا، بــه 

وولفســبورگ آلمــان پیوســت. 
ــی  ــه قهرمان ــبورگ ب ــا وولفس ــن ب ــش از ای ــه پی ــه ک دژاگ
بونــدس لیــگا نیــز دســت یافتــه بــود، بــرای شــروعی دوبــاره 
راهــی ایــن تیــم مطــرح بونــدس لیــگا شــد؛ امــا مشــکالتی 
ــازی  ــدور کارت ب ــه و ص ــت رضایت نام ــیر دریاف ــه در مس ک
ــا ایــن بازیکــن در هفته هــای  ــاد، باعــث شــد ت او اتفــاق افت
گذشــته نتوانــد بــرای ایــن تیــم بــازی کنــد. بــا وجــود ایــن 
بــا گذشــت دو هفتــه از پایــان نقل وانتقــاالت، مشــکل دژاگــه 
بــرای حضــور در جمــع شــاگردان والریــن اســماعیل برطــرف 
شــد تــا کاپیتــان تیــم ملــی پــس از یــک نیم فصــل دوری از 
عرصــه باشــگاهی، در آســتانه دور جدیــد بازی هــای مقدماتــی 

جــام جهانــی راهــی بونــدس لیــگای آلمــان شــود. 
 حضــور دژاگــه کــه کــی روش نیــز اعتقــاد ویــژه ای بــه او دارد 
در ســطح اول فوتبــال آلمــان بــرای تیــم ملــی فوتبــال ایــران 

نیــز خبــر بســیار خوبــی اســت. گل

 دو مربی خارجی در کنار کوالکوویچ
ملــی  تیــم  جدیــد  ســرمربی 
والیبــال ایــران دو مربــی را بــا 
ــا از  ــی آورد ت ــران م ــه ای ــود ب خ
ــی بهــره  حضــور آن هــا در کادر فن
بــرد. ایگــور کوالکوویــچ قــرار بــود 
ایــن هفتــه بــرای امضــای قــرارداد 
والیبــال  فدراســیون  بــا   خــود 
و رســمی شــدن مســئولیت جدیــدش بــه تهــران بیایــد کــه بــه 
دلیــل انجــام بعضــی امــور اداری در کشــورش، زمــان آمدنــش 
بــه تهــران تغییــر کــرد. بــر ایــن اســاس ایــن مربــی اهــل کشــور 
ــد.  ــه تهــران می آی ــه نگــرو روز یکشــنبه یکــم اســفندماه ب مونت
ــاره زمــان حضــور ایگــور کوالکوویــچ در ایــران  افشاردوســت درب
بــه ســایت هــواداری تیــم ملــی والیبــال گفــت: کوالکوویــچ در 
 حــال انجــام کارهــای ویــزای خــودش و همســرش اســت 
و احتمــاال هفتــه آینــده بــه ایــران خواهــد آمــد. وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه دو مربــی خارجــی همــراه کوالکوویــچ بــه ایــران خواهنــد 
آمــد، اظهــار داشــت: ایــن دو مربــی خارجــی بــه عنــوان دســتیار 
فنــی و بدنســاز در کادر فنــی تیــم ملــی حاضــر خواهنــد شــد. 
دبیــر فدراســیون والیبــال درخصــوص حضــور مربیــان داخلــی در 
ــی  ــان داخل ــک از مربی ــدون ش ــت: ب ــی گف ــم مل ــی تی  کادر فن
در کادر فنــی بهــره خواهیــم بــرد و ایــن بــار ســعی می کنیــم از 
ــرای ایــن منظــور بهــره  ــری ب ــی شناخته شــده تر و باتجربه ت مرب

ببریم. کاپ

 بازتاب مسابقات والیبال در برف ایران 

FIVB در
ــزاری  ــد از برگ ــه تمجی ــال ب ــی والیب ــیون جهان ــایت فدراس س
ــتین دوره  ــت. نخس ــران پرداخ ــرف ای ــال در ب ــابقات والیب مس
ــه  ــرف در قــاره آســیا کــه ب ــال در ب ــی والیب مســابقات بین الملل
میزبانــی پیســت دیزیــن تهــران برگــزار شــد، بازتــاب گســترده ای 
ــی  ــیون جهان ــه فدراس ــان از جمل ــف جه ــایت های مختل در س
 FIVB ،ــال ــی والیب ــیون جهان ــایت فدراس ــت. س ــال داش والیب
ــال در  ــای والیب ــتین دوره رقابت ه ــت: نخس ــاره نوش ــن ب در ای
بــرف در قــاره آســیا در ایــران برگــزار و ایــن بازی هــا بــه صــورت 
مســتقیم از شــبکه ســه ایــران پخــش شــد. ایــن رقابت هــا در 
ــطح  ــری از س ــاع 2۶۵۰ مت ــن در ارتف ــی دیزی ــت بین الملل پیس
دریــا و در شــرایطی فوق العــاده بــا حضــور ۱۰ تیــم برگــزار شــد. 
دانیــل پوکرســینک و تــادی بوژنــک، قهرمانــان والیبــال ســاحلی 
ــد، از اســتانداردهای بــاالی  ــه تهــران آمــده بودن اســلوونی کــه ب
ــاال  ــران بســیار ســطح ب ــد. رقابت هــای ته ایــن مســابقات گفتن
قــوی و مرحلــه پایانــی بســیار حســاس بــود. مــا متاســفانه بــه 
فینــال نرســیدیم. شــبکه ســه تلویزیــون ایــران هــم بــا وجــودی 
ــش  ــر پخ ــدود ظه ــتقیم و ح ــور مس ــه ط ــابقات را ب ــه مس ک
ــا ــه رکــورد یــک میلیــون بیننــده دســت یافــت. فیب می کــرد، ب
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ــال ذوب آهــن فــردا در هفتــه بیســت ودوم  تیــم فوتب
لیــگ برتــر در دیــداری ۶ امتیــازی بــه مصــاف 
ــرای هــر دو تیــم از  اســتقالل مــی رود. ایــن دیــدار ب
ــن  ــرا ذوب آه ــت؛ زی ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی اهمی
بــه شــدت نیازمنــد پیــروزی و کــم کــردن فاصلــه بــا 
اســتقالل رده ســومی اســت و از آن ســو اســتقالل نیز 
ــور  ــا تراکت ــه ب ــردن فاصل ــال کم ک ــه دنب ــه شــدت ب ب
ــه  ــم هم ــدار علی رغ ــن دی ــا ای ــت؛ ام ــی اس رده دوم
ــان  ــم میزب ــع تی ــه نف ــدان ب ــیت هایش چن حساس

ــی رود. ــش نم ــن پی ــی ذوب آه یعن
دیوارکوتاهذوبآهن    

کمیســیون امنیتــی ویــژه دیــدار تیم هــای ذوب آهــن 
ــاری  ــه ج ــدای هفت ــران ابت ــتقالل ته ــان و اس اصفه
خروجی هــای  مهم تریــن  از  یکــی  شــد.  برگــزار 
ایــن جلســه آن بــود کــه 2۰ درصــد از گنجایــش 
ورزشــگاه فوالدشــهر بــه تماشــاگران منتســب بــه تیــم 
میهمــان اختصــاص داده شــود. ایــن اتفــاق در حالــی 
ــه ســیر صعــودی اســتقالل  ــا توجــه ب می افتــد کــه ب
ــم  ــن تی ــق ای ــه توفی ــر و از جمل ــای اخی در هفته ه
در راهیابــی بــه جــدول اصلــی لیــگ قهرمانــان آســیا 
و البتــه پیــروزی در شــهرآورد پایتخــت، می تــوان 
تصــور کــرد کــه هــواداران آبی هــا ســرخوش از نتایــج 
ــتری  ــزه بیش ــار انگی ــن ب ــاال ای ــر، احتم ــوب اخی خ

ــرای حضــور در ورزشــگاه داشــته باشــند.  ب

ســکوهای  از  ذوب آهــن  میهمــان  اســمی  ســهم 
ــات  ــه دفع ــبت ب ــی نس ــهر در حال ــگاه فوالدش ورزش
ــر شــده کــه میــزان اســتقبال هــواداران  ــی دوبراب قبل
ــاری  ــل ج ــم در فص ــن تی ــای ای ــی از بازی ه اصفهان
احتمــاال در اخــذ ایــن تصمیــم بی تأثیــر نبــوده اســت.

    ذوبآهن،تیمغریب
دیدارهــای ذوب آهــن در بیشــتر مواقــع در ورزشــگاه 
ــرای  ــود. ب ــزار می ش ــاگر برگ ــی از تماش ــا خال تقریب
ــه  ــم ک ــن تی ــی ای ــابقه خانگ ــن مس ــال از آخری مث
اواســط مــاه جــاری برابــر صبــا برگــزار شــد، فقــط ۵۰۰ 

ــد و در ایــن شــرایط شــاید کاهــش  نفــر دیــدن کردن
ــا  ــی آن ه ــدار خانگ ــن از دی ــواداران ذوب آه ــهم ه س
برابــر اســتقالل بی ارتبــاط بــا میــزان اســتقبال آن هــا 

ــم نباشــد. ــن تی از دیدارهــای گذشــته ای
 غریــب بــودن تیم هــای اصفهانــی در اصفهــان به ویــژه 
ــت و  ــدی نیس ــوع جدی ــهر موض ــگاه فوالدش در ورزش
ــراوان  ــای ف ــم موفقیت ه ــی علی رغ ــای اصفهان تیم ه
ــا  ــل ب ــای فص ــتر بازی ه ــر در بیش ــال های اخی در س
ــی  ــتند. حت ــه رو هس ــود روب ــواداران خ ــری ه بی مه
ــش  ــگاه نق ــاح ورزش ــود افتت ــا وج ــم ب ــپاهان ه س
جهــان و ســهولت دسترســی بــه ایــن ورزشــگاه 
آنچنــان کــه بایــد بــا اســتقبال هــواداران خــود روبــه رو 
نمی شــود. متاســفانه هــواداران ذوب آهــن و اصفهــان 
حمایــت از تیــم محبوبشــان را موکــول بــه بازی هــای 
صورتــی کــه  در  هــم  آن  می کننــد؛  فصــل  آخــر 
ــن  ــر ای ــی باشــد و در غی تیمشــان در کــورس قهرمان
ــت از  ــی حمای ــه خــود، یعن ــن وظیف صــورت مهم تری
تیــم را بــه دســت فراموشــی می ســپارند. البتــه ایــن 
مــدل هــواداری تنهــا مختــص اصفهــان نیســت و در 
بســیاری از شــهرها اوضــاع بــه همیــن صــورت اســت. 
ــه  ــا آنگون ــال م ــواداری در فوتب ــف ه ــفانه تعری متاس
ــل  ــر و تحم ــوادارن صب ــاده و ه ــا نیفت ــد ج ــه بای ک
 الزم را بــرای حمایــت از تیــم محبوبشــان ندارنــد 
ــا کوچک تریــن نوســانی یــا تیــم را رهــا می کننــد   و ب
و یــا فریــاد مــرده بــاد و زنــده بــاد علیــه تیــم خــود 

ــد. ــر می دهن س

جای خالی هواداران

غریب مثل ذوب آهن

مهــرداد پهلــوان زاده پــس از حــذف هــر ســه بانــوی ایــران 
ــی از  ــان گفــت: نگران ــان جه از دور نخســت مســابقات زن
اینکــه اســرار بــازی خادم الشــریعه توســط مربــی اش لــو 
داده شــده باشــد، بــر بــازی ســارا تأثیــر گذاشــت. رئیــس 
فدراســیون شــطرنج گفــت: رابیــن، مربــی خادم الشــریعه 

کــه مدت هــا بــا او کار می کنــد، همســر 
ــت.  ــریعه اس ــتانی خادم الش ــب گرجس رقی
بــه نظــر می رســد تمــام اســرار بــازی ســارا 
ــود؛  ــخت ب ــارا س ــود. کار س ــو داده ب را او ل
ــاق کار را ســخت تر  ــن اتف ــرس ســارا از ای ت
بــازی شــطرنج بازان  اســرار  زیــرا  کــرد؛ 
را مربی هــا بهتــر از حتــی خــود بازیکــن 

ــو داده  ــازی را ل ــن روش ب ــه رابی ــه اینک ــد. واهم می دانن
ــت. ــم ریخ ــه ه ــریعه را ب ــد، خادم الش باش

 پهلــوان زاده ادامــه داد: ســارا مثــل همیشــه جنگنــده نبــود، 
در فــرم دلخواهــش قــرار نداشــت و بــه نظــرم مــا ســارای 
ــدی  ــا رقیــب قدرتمن ــم. آتوســا هــم ب همیشــگی را ندیدی

روبــه رو بــود و رقیبــش نفــر بیســتم جهــان بــود. در 
ــرد و  ــت و ب ــن اس ــی همی ــابقات ورزش ــورت مس ــر ص ه
ــم کــه در کشــور  ــی بدشــانس بودی باخــت دارد؛ امــا خیل
خودمــان نتیجــه نگرفتیــم. بــرای مــا خیلــی مهــم بــود کــه 

ــد.  بازیکنانمــان نتیجــه بگیرن
پهلــوان زاده بــا اشــاره بــه رضایــت مســئوالن 
ــار  ــابقات اظه ــزاری مس ــدل برگ ــده از م فی
ــل  ــزاری، مح ــکل برگ ــئوالن از ش ــرد: مس ک
اســکان و ســالن مســابقات رضایــت زیــادی 
دارنــد. یکــی از مهم تریــن نیازهــای مــا 
جــذب توریســت اســت و اگــر صنعــت 
آمــدش  در  منبــع  بیفتــد،  راه  توریســت 
زیــاد اســت؛ از ورزش هــم بایــد بــرای معرفــی کشــورمان 
ــر  ــازی، تصاوی ــز ب ــر می ــت ه ــا در پش ــم. م ــتفاده کنی اس
یکــی از مناطــق گردشــگری ایــران را قــرار دادیــم تــا ایــن 
تصاویــر مخابــره  شــود و خارجی هــا اماکــن دیدنــی ایــران 

ــنا ــند. ایس را بشناس

اسرار بازی خادم الشریعه توسط مربی اش لو رفته بود
ســخنان  بــه  فدراســیون  انضباطــی  کمیتــه  رئیــس 
ــش  ــی واکن ــت رحمت ــه محرومی ــراض ب ــان و اعت منصوری
نشــان داد و گفــت: هــر جــا علیــه قرمــز و آبــی رأی 
می دهیــم، تهدیــد می شــویم؛ ولــی از هیــچ تهدیــدی 
ــای  ــاره واکنش ه ــن زاده درب ــماعیل حس ــیم. اس نمی ترس

مختلفــی کــه بــه رأی کمیتــه انضباطــی 
بعــد از دربــی شــده و اینکــه گفتــه می شــود 
ایــن رأی ســریع اعــالم شــده، گفــت: مــا در 
فصــل جــاری ســعی کرده ایــم بــا توجــه بــه 
ــکام را زود  ــه اح ــابقات، هم ــردگی مس فش
صــادر کنیــم. کســی کــه در بــازی بــزرگ کار 
زشــتی انجــام داده، نبایــد طــوری باشــد کــه 

در مســابقه بعــد بــازی کنــد؛ بــه عنــوان مثــال اگــر بــا تأخیر 
رأی ســید جــالل حســینی را می دادیــم، چــون پرســپولیس 
ــاد.  ــه عقــب می افت ــن رأی ب ــازی دارد، ای ــردای آن ب پس ف
رئیــس کمیتــه انضباطــی خاطرنشــان کــرد: بیشــتر تیم هــا 
ــی  ــت پیــش رحمت ــد وق ــی چن ــد. وقت ــم کرده ان ــا را مته م

درخواســت کــرد محرومیتــش تعلیــق شــود و مــا هــم ایــن 
ــان  ــی شــد و مخالف ــه انضباطــی آب ــم، کل کمیت کار را کردی
و پرسپولیســی ها بــه مــا گفتنــد شــما اســتقاللی هســتید. 
ــتقاللی ها و  ــم، اس ــادر کرده ای ــن رأی را ص ــه ای ــم ک االن ه
ــا  ــر حــال حرف ه ــه ه پرسپولیســی ها ناراحــت هســتند. ب
زیــاد بــوده؛ ولــی اگــر موضــع رســمی باشــگاه 

ــم.  ــخ می دهی ــود، پاس ــالم ش اع
حســن زاده در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا 
ــدار  ــوان مثــال کمیتــه انضباطــی در دی ــه عن ب
ماشین ســازی و تراکتورســازی تبریــز و زمانــی 
کــه بازیکــن تراکتورســازی بــه ســینه داور زده 
ــی زود  ــی آرای درب ــده، ول ــادر نش ــش ص رأی
ــات  ــر در مطبوع ــک خب ــی ی ــت: وقت ــود، گف ــالم می ش اع
ــد  ــالش کنی ــما ت ــر ش ــود، اگ ــر می ش ــی تیت ــر و حت منتش
و بگوییــد این طــور نبــوده، دیگــر فایــده نــدارد. دیگــر شــما 
ــا  ــد. م ــوده را نداری ــور نب ــد این ط ــت کنی ــه ثاب فرصــت اینک

ــالغ شــده اســت. ورزش3 ــم و اب ــازی را داده ای رأی آن ب

رونوشتآگهیحصروراثت
خانم پروین رشیدی دارای شناسنامه شماره 3۶  به شرح دادخواست به کالسه ۶334/9۵ از این دادگاه 

بشناسنامه  محمدی  محمد  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در 

29994  در تاریخ 9۵/۱۰/۱۱   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به ۱- علیرضا محمدی   - ش ش ۵2۱  فرزند 2- محسن محمدی - ش ش ۱738  فرزند  3- 

فرشاد محمدی - ش ش 822۵  فرزند 4- پروین رشیدی  بیرگانی - ش ش 3۶  -  همسر  اینک 

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

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

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 3۶۵۰4/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
 ۶33۵/9۵ به کالسه  دادخواست  شرح  به    7۰ شماره  شناسنامه  دارای  مبارکه  امیری  حسین  آقای 

امیری  احمد  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  دادگاه  این  از 

بشناسنامه ۱  در تاریخ 9۵/8/4   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به ۱- بتول السادات خلیفه سلطانی   - ش ش 7  2- حسین امیری مبارکه - ش ش 

7۰  3- کبری امیری - ش ش ۶9  4- حسن امیری - ش ش 24۱  -  اینک با انجام تشریفات 

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

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

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 3۶۵۰2/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
خانم سودابه حاتمی دارای شناسنامه شماره ۱27۱7۱۱۰87  به شرح دادخواست به کالسه ۶3۰7/9۵ از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلمان حاتمی ماربینی 

بشناسنامه ۶  در تاریخ 9۵/۱۰/22  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به ۱- حمید  حاتمی ماربینی - ش ش 92۵7۶  فرزند 2- ریحانه حاتمی ماربینی - ش 

ش 3777  فرزند  3- سودابه حاتمی ماربینی - ش ش ۱27۱7۱۱۰87  فرزند 4- زینب سیف اللهی - 

ش ش 2۶24  -  همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی 

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

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

شماره : 3۶۵۰۱/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای علی امینی دارای شناسنامه شماره ۵4  به شرح دادخواست به کالسه ۶3۰8/9۵ از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یداله امینی دهنوی بشناسنامه 248  

در تاریخ ۶۶/۱۱/۱۰  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

۱- علی امینی - ش ش ۵4  فرزند 2- ایوب امینی دهنوی - ش ش ۱۰4  فرزند  3- جهان امینی 

دهنوی - ش ش 2299  فرزند 4- سکینه امینی دهنوی - ش ش 239۰  -  فرزند اینک با انجام 

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

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

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 3۶۵۰۰/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای علی اکبر انصاری دارای شناسنامه شماره 282  به شرح دادخواست به کالسه ۶324/9۵ از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا ناظم بشناسنامه 9۶۱  

در تاریخ 9۵/۵/2۰  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

۱- محسن انصاری - ش ش ۱2734۰۶۶2۱  فرزند 2- محدثه انصاری - ش ش ۱27۶۶32۰۱۰۰  فرزند  

3- علی اکبر انصاری - ش ش 282  همسر 4- ایران عمو هادی - ش ش ۶۱9  -  مادر ۵-عبدالرسول 

ناظم ش ش ۵۵۱ پدر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی 

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

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

شماره : 3۶4۵۵/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای فردوس نصوحی دهنوی  دارای شناسنامه شماره 2۰  به شرح دادخواست به کالسه ۶۱42/9۵ از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم نصوحی دهنوی  

بشناسنامه ۵4۱۰۰8494۱ در تاریخ 9۵/۱۰/۶   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به ۱- غالمحسین نصوحی دهنوی 2۱ پدر 2- فردوس نصوحی دهنوی 2۰ مادر   

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

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

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 3۶484/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

دادنامه 
شماره دادنامه : 9۵۰997۰3۶۱7۰۱293 تاریخ تنظیم : ۱39۵/9/۱۱ شماره پرونده :94۰998۰3۶۱7۰۰7۵4 

شماره بایگانی : 94۰82۵ خواهان: خانم مینا کافیان فر فرزند عباسعلی با وکالت خانم مهر السادات 

سیدی دستجردی فرزند سید ابوالقاسم به نشانی اصفهان – چهار راه شیخ صدوق ابتدای شیخ صدوق 

شمالی جنب چاپ ندا ساختمان 384 طبقه 2 دفتر وکالت آقای مجتبی داوری خوانده آقای ابراهیم 

تیموری فرزند قدیر نشانی مجهول المکان خواسته ها : ۱- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- مطالبه 

اجرت المثل اموال 3- مطالبه خسارت دادرسی دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح ذیر 

مبادرت به صدور رای می نماید . رای دادگاه : در خصوص دعوی خانم مهر السادات سیدی دستجردی به 

وکالت از خانم مینا کافیان فر به طرفیت آقای ابراهیم تیموری فرزند قدیر علی به خواسته الزام خوانده 

به تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از یک باب منزل مسکونی به پالک ثبتی شماره 44/2۰8 

بخش ۱4 ثبت اصفهان با حق المجری و مطالبه اجرت المثل آن از تاریخ 77/۱۰/24 به انضمام خسارت 

دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده طی سند عادی مورخ 77/۱۰24 اقدام به 

اصداق یک دانگ مشاع از پالک ثبتی موضوع خواسته به خواهان نموده است و با عنایت به اینکه خوانده 

علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است و حسب 

نظریه مصون از اعتراض کارشناس منتخب دادگاه اجرت المثل سهم خواهان مبلغ 9۵۶۰۰۰۰۰ ریال تعیین 

گردیده است لذا دعوی خواهان را ثابت  و وارد تشخیص مستندا به مواد ۵۱۵ و ۱98 قانون آئین دادرسی 

مدنی و مواد 32۰و22۰و2۱9 قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ 

مشاع از پالک ثبتی موضوع خواسته با حق المجری از قطعه 2۰9 به نام خواهان و همچنین محکومیت 

تاریخ  از  خواهان  سهم  مشاع  دانگ  یک  المثل  اجرت  بابت  ریال   9۵۶۰۰۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  خوانده 

77/۱۰24 لغایت 9۵/7/24 و مبلغ ۱8۶93922 ریال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر 

واعالم می نماید در اجرای بند ۱4 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمددولت و مصرف آن در موارد 

معین خواهان مکلف به ابطال مابه التفاوت تمبرهزینه دادرسی به مبلغ 23۱4997 ریال می باشد   رای 

صادر شده غیابی ظرف مهلت 2۰ روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت 2۰ 

روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است. 

م الف 3۵78۵ مهدی حاجیلو رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

دادنامه
کالسه پرونده : 9۵۰2۰۱ شماره دادنامه : 9۵۰997۶793۵۰۱834 بتاریخ 9۵/۱۰/28 مرجع رسیدگی شعبه 

پنجم شورای حل اختالف اصفهان خواهان : بانک صادرات ایران سر پرستی شعب اصفهان به نشانی 

خیابان سعادت آباد سرپرستی بانک صادرات ایران وکیل : بهروز صادقی درمیانی اصفهان خیابان شیخ 

بهایی جنب اصفهان کلینیک ساختمان ایزدی طبقه سوم واحد ۵ خواندگان : ۱- زهرا جعفری 2- امین 

طالبیان عنبرانی 3- ابوالقاسم جعفری  همگی مجهول المکان خواسته : مطالبه  گردشکار : پس از ارجاع 

پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی 

شورا ختم رسیدگی را اعالم و شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی شورا : در خصوص 

دعوی بانک صادرات ایران سر پرستی شعب اصفهان با وکالت بهروز صادقی درمیانی به  طرفیت ۱- زهرا 

جعفری 2-  امین طالبیان عنبرانی 3- ابوالقاسم جعفری به خواسته مطالبه مبلغ 748372۰8 ریال 

با احتساب کلیه خسارت  از وام اشتغالزایی شماره 9۰39424493 /۶۱۰۱47۱۱۰۵۰۰7  موضوع قسمتی 

قانونی اعم از هزینه های دادرسی و خسارت  تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با توجه به محتویات پرونده 

ثبتی ۶۵۶  به شماره  تقدیمی  به شرح دادخواست والیحه  داداظهارات وکیل خواهان  کپی مصدق قرار 

بتاریخ 9۵/۵/2۵ و 7۱۵ بتاریخ 9۵/۶/3مبنی بر اینکه خوانده ردیف اول خانم زهرا جعفری به عنوان 

وام گیرنده و خواندگان ردیف دوم و سوم به عنوان ضامنین به موجب قرار داد پیوست دادخواست مبلغ 

۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال مورخ 9۰/۱2/۱4 وام اشتغالزایی دریافت نموده اند و باز پرداخت وام به صورت ۶۰ قسط 

از قرار ماهیانه ۱۶۶7۰۰۰ ریال به انضمام پرداخت مبلغ ۱۱9984۰۰ریال بابت کار مزد و در صورت تاخیر 

پرداخت اقساط تا تسویه کامل بدهی از تاریخ تاخیر نسبت به مبالغ پرداخت نشده مبلغی به میزان ۱2 

درصد در سال پرداخت نماید که مبلغ محاسبه شده تا فروردین سال 9۵ می باشد و خواندگان تاکنون از 

پرداخت این مبلغ استنکاف نموده اند و در عین عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی و عدم ارسال 

الیحه دفاعیه در مقابل دعوی مطروحه لذا شورا دعوی خواهان را به نظر وارد و ثابت دانسته و به استناد 

مواد ۱98 و ۵۱9و۵22 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 

748272۰8 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱422۵۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 

حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 9۵/2/۱ 

لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مدت قابل واخواهی ظرف مهلت 2۰ روز پس 

از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد 

.م الف 3۵77۶ قاضی شورای حل اختالف شعبه پنجم حوزه قضائی اصفهان 

ابالغرایداوری
شماره کالسه بایگانی : 9۵۰728 این جلسه در ساعت ۱۶ مورخ 9۵/۵/۱8 با حضور آقای مصطفی کریمی 

) داور مرضی الطرفین ( و آقای جالل اردالنی )داور خریدار( و آقای قریشی ) داور فروشنده ( در محل 

اصفهان سپاهانشهر خیابان فارابی 3 پالک ۵4 طبقه اول تشکیل و بر اساس مدارک و اسناد ارایه شده 

توسط داورین طرفین هئیت داوری با استعانت از خداوند متعال به صورت ذیل اقدام به صدور رای می 

نماید . با توجه به سند مالکیت به شماره ثبت 8743۶ و شماره ملک ۱39۰/۱۰ به موضوعیت ملک مورد 

منازعه به مالکیت و واگذاری قطعی ملک موصوف به نام آقای بهنام قدیمی و آقای احسان فریدونی در 

مورخه ۱384/۱2/28 و متعاقب واگذاری آقای قدیمی و فریدونی به آقای سید محمد هاشمی فرزند 

سلیمان در مورخه ۱389/4/۱ که در دفتر خانه 4۱۰ شیراز تنظیم وقطعی گردیده است  بر اساس وکالت 

تنظیمی به مشاره ۰484۶2۵ح/88 تنظیم شده در دفتر ۱4۱ شیراز به موکلی آقای سید محمد هاشمی 

و وکیلی آقای سید عباس حسینی به موضوعیت واگذاری اختیارات تام و تمام از جمله فروش ملک 

موصوف و وکالت تنظیمی به شماره ۵34۱74ت/89به موکلی سید عباس حسینی مطلق و وکیلی آقای 

رحیم میرزاجانی با همان اختیارات وکالتنامه اولیه ثبت شده در دفتر ۱4۱ شیراز و پس از آن تنویض همان 

اختیارات وکالت از سوی آقای میرزا جانی به آقای ولی اله ریاحی ثبت شده در دفتر 2۵۰ اصفهان و پس  

از آن تنویض همان وکالت با همان  اختیارات از سوی آقای ریاحی به آقای اسماعیل شاهین شمس 

آبادی به شماره وکالت 7۰4۱۱۶خ/89 در مورخه ۱39۰/9/2 و پس از آن واگذاری ملک موصوف از سوی 

آقای شاهین بصورت سند عادی مورخه ۱39۰/9/3 به آقای سعید برزو سیچانی فرزند ولی اله به شماره 

ملی ۱2887924۱7 و پس  از آن فروش از سوی آقای سعید برزو سیچانی  به خانم معصومه جعفری 

فرزند بهادر به شماره ملی 229۱2۰2۱۵4 طبق سند و مبایعه نامه  عادی ممورخه ۱39۱/4/۵ و با توجه 

به اظهارات طرفین و اذعان آقای سیچانی مبنی بر فروش ملک مذکور و اخذ ثمن معامله هئیت داوری 

خانم معصومه جعفری را به عنوان مالک ملک شناخته وآقای سعید برزو سیچانی و ایادی قبل از آن را 

مکلف و موظف به انتقال سند به نام خانم جعفری  می داند. لذا خانم جعفری می بایست در صورت 

عدم انتقال عادی ملک توسط مالکین قبلی نسبت به استحقاق حقوق خود از طریق مبادی قانونی اقدام 

نماید . این رای با توجه به توافقات حاصله قطعی و مصون از اعتراض از سوی طرفین می باشد .داور 

مرض الطرفین : مصطفی کریمی داور فروشنده : سید محمد باقر قریشی 3- داور خریدار : جالل اردالنی

 م الف 3۵78۰ شعبه ۱۰ حقوقی 

دادنامه
کالسه پرونده 9۵۰7۰۶ شماره دادنامه : ۱۶۵۶ تاریخ 9۵/9/3۰مرجع رسیدگی شعبه هشت شورای حل 

اختالف خواهان حسین رفیعائی فرزند حیدر علی اصفهان خ زاهد بن بست ناصر پالک 22  خوانده 

ایمان ضرافت کار فرزند رحیم مجهول المکان شورا باعنایت به محتویات پرونده و اخذ نظر مشورتی اعضا 

شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای شورای حل اختالف در 

خصوص دعوی اقای حسین رفیعائی فرزند حیدر علی به طرفیت آقای ایمان ضرافت کار فرزند رحیم 

خواسته مطالبه سی و نه میلیون و سیصد هزار ریال وجه چک به شماره 49۵۶۰۰ به تاریخ 9۵/3/۱۰ 

تقدیمی تصویر  به دادخواست  توجه  با  قانونی  انضمام مطلق خسارت  به  ایران  بانک صادرات  بر عهده 

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

خواهان در مطالبه وجه ان داردو اینکه خوانده علی رقم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و 

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

و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 3۱۰و3۱3 قانون تجارت 

و ۱98٫۵۱۵٫۵۱9٫۵22 قانون دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 393۰۰۰۰۰ ریال 

بابت اصل خواسته و ۱887۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر اگهی به مبلغ ۱2۰۰۰۰ریال و خسارت 

تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف به تاریخ 9۵/3/۱۰ تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 

صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

 شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد

 م. الف 3۵7۵۰ شعبه هشت شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه93۰997۰3۵۰9۰۱9۰۶ شماره پرونده 93۰998۰3۵۰9۰۰7۶8 شماره بایگانی شعبه 93۰84۱ 

خ  نشانی  به  ناصر  فرزند  سمیعی  وحید  وکالت  با  اقتصاد  مهر  بانک  93/۱۱/28خواهان  تنظیم  تاریخ 

فرزند  ابوطالبی  ۱-محسن  خواندگان   4 واحد  پندار  ساختمان  دهش  چهارراه  به  نرسیده  مفید  شیخ 

حسین مجهول المکان 2-ایمان عکاف زاده فرزند مهدی مجهول المکان 3-اقای امیر ابوطالبی فرزند 

حسین مجهول المکان 4-اقای حسین احمدی فرزند عبدالخالق مجهول المکان  خواسته مطالبه وجه 

بابت... گردش کار دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای نماید رای 

دادگاه دعوی خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت اقای وحید سمیعی به طرفیت خواندگان ۱-محسن 

ابوطالبی2-حسین احمدی3-امیر ابوطالبی4- ایمان عکاف زاده بخواسته مطالبه مبلغ 2۰7۶۰۰۰۰۰ ریال 

ارائه شده  به دادخواست تقدیمی و قرار  با توجه  تادیه می باشد  انضمام خسارت دادرسی و تاخیر  به 

که حسب ان خوانده ردیف اول اقدام به دریافت وام از بانک خواهان کرده و سایر خواندگان ضمانت 

وی را کرده اند و متعهد به پرداخت شده اند و خواندگان ردیف 2 و3هر یک جداگانه یک فقره چک 

صادر و تحویل خواهان داده اند و با توجه به عدم حضور خواندگان و عدم ایراد و دفاع در قبال دعوی 

 22۰ و  و2۱9   ۱۰ موارد  استناد  به  و  دانسته  وارد  را  دعوی  دادگاه  دین  بقای  استصحاب  و  مطرح شده 

مبلغ  پرداخت  به  را متضامنا  دادرسی مدنی خواندگان  ایین  موارد ۱98و۵۱۵و۵۱9قانون  و  قانون مدنی 

هزینه  بابت  ریال   ۶۵28۰۰۰ مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  هزار  وششصد  میلیون  هفت  و  دویست 

دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در وجه خواهان محکوم میکند خسارت تاخیر 

از تاریخ تنظیم داد خواست 93/7/۱۵ در زمان اجرا محاسبه   در تادیه وفق قرار داد 23درصد سالیانه 

می شود

 م الف 3۵7۶۵ علیرضا اصالنی رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
واقع در بخش  از 7897 اصلی  چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 2394 فرعی 

۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام حسن طغیانی پزوه فرزند علی و غیره در جریان ثبت است 

و رای شماره ۱39۵۶۰3۰2۰27۰۰32۱۰ و۱39۵۶۰3۰2۰27۰۰32۱7   مورخ 9۵/۱۱/3 از طرف هیات حل 

اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده  و با توجه به اینکه تحدید 

حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت 

و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱39۵/۱2/22 دوشنبه   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 امالک مطابق ماده 

2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ 

آیین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 

دادخواست به مراجع ذیصالح 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: ۱39۵/۱۱/27 

شماره :3۶788/ م الف حسین هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان 

رونوشتآگهیحصروراثت
آقای احمد نکوئی ریزی دارای شناسنامه شماره 8۶  به شرح دادخواست به کالسه ۶3۱8/9۵ از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم آغا شهیدی ریزی 

الفوت آن  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ 9۵/9/۱۶    بشناسنامه 4۶2۰  در 

مرحوم منحصر است به ۱- رضا نکوئی ریزی - ش ش ۱3۰  فرزند 2- منوچهر نکوئی ریزی - ش ش 

8۰  فرزند  3- علی محمد نکوئی ریزی - ش ش ۱7۶  فرزند 4- مرتضی نکوئی ریزی - ش ش 2۱9  

فرزند ۵- احمد نکوئی ریزی - ش ش 8۶  فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

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

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

شد. 

شماره : 3۶4۵۶/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشتآگهیحصروراثت
این  از  آقای محمود حسینی دارای شناسنامه شماره 932  به شرح دادخواست به کالسه ۶2۵۵/9۵ 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید عبدالرسول حسینی 

بشناسنامه 9  در تاریخ 9۵/9/۶   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به ۱- محمود حسینی - ش ش 932  فرزند 2- نرگس حسینی - ش ش 22  فرزند  

3- فاطمه حسینی - ش ش ۱4۰۶  فرزند 4- زهرا حسینی - ش ش ۱۰  فرزند ۵- صدیقه مکتوبیان 

بهارانچی - ش ش 2۰  همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در 

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

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

شماره : 3۶4۵7/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

واکنش کمیته انضباطی به سخنان منصوریان

منا
: ای

س
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گیاهــان دارویــی از ارزش و اهمیــت خاصــی در تأمیــن 
 بهداشــت و ســامتی جوامــع، هــم بــه لحــاظ درمــان 
ــن  ــتند؛ ای ــوردار هس ــا، برخ ــگیری از بیماری ه ــم پیش و ه
ــته  ــر داش ــای بش ــی هم پ ــی قدمت ــع طبیع ــش از مناب  بخ
و یکــی از مهم تریــن منابــع تأمیــن غذایــی و دارویــی بشــر 

ــد. ــل ها بوده ان ــول نس در ط
 یــک بــاور غیرعلمــی رایــج در اذهــان عمومــی ایــن اســت 
کــه داروهــای گیاهــی بســیار کم خطرتــر از داروهــای 
شــیمیایی هســتند؛ در حالــی کــه یــک داروی گیاهــی فقــط 
ــر باشــد و مصــرف  ــد مؤث ــی مناســب می توان ــا دوز درمان ب
ــمومیت در  ــث مس ــت باع ــن اس ــدازه آن ممک ــش از ان بی

فــرد شــود.
    داروهای گیاهی

ــت  ــو هیئ ــوزی و عض ــری فارموکون ــاری، دکت ــزاد ذوالفق به
علمــی دانشــگاه اصفهــان دربــاره گیاهــان دارویــی گفــت: در 
کشــور مــا بــا توجــه بــه ســابقه اســتفاده بیشــتر از داروهــای 
طبیعــی و گیاهــی، تمرکــز بیشــتری روی ایــن بحــث بــوده 
ــان  ــر گیاه ــات مؤث ــایی ترکیب ــته شناس ــن رش ــدف ای و ه
ــوزی روی  ــا در بخــش فارموکون ــی و اثربخشــی آن ه داروی
ــرای  ــا ب ــری آن ه ــی و کارب ــاال اثربخش ــات و احتم حیوان

انســان اســت. 
دکتــر بهــزاد ذوالفقــاری در ادامــه بحــث اظهــار کــرد: 
ــربت ــرص، ش ــی، ق ــکل داروی ــه ش ــی ب ــای گیاه  داروه

ــان  ــر آن از گیاه ــاده مؤث ــده اند و م ــه ش ــول و…. تهی کپس
ــکیل  ــی تش ــای گیاه ــه از عصاره ه ــا ک ــدان معن ــت. ب اس

ــرای  ــت ب ــی را در طبیع ــان داروی ــد گیاه ــده اند. خداون ش
ــواد  ــاوی م ــان ح ــن گیاه ــده و ای ــان ها آفری ــتفاده انس اس
مؤثــر بــا آثــار فارموکولوژیــک مطلــوب  هســتند کــه در 
پیشــگیری و درمــان بیماری هــا بــه اشــخاص کمــک 

می کننــد.
    شیوه مصرف گیاهان دارویی

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه اصفهــان درخصــوص شــیوه 
مصــرف گیاهــان دارویــی گفــت: شــیوه های مصــرف یــک 
ــتفاده  ــورد اس ــه م ــت ک ــک اس ــورت خش ــه ص ــا ب ــاه ی گی
ــوان یــک عصــاره گیاهــی  ــه عن قــرار می گیــرد و در واقــع ب
مصــرف شــده و گاهــی اثــرات فارموکولوژیــک مطلوبــی دارد 
یــا  ممکــن اســت بــه صــورت دم کــرده، جوشــانده، شــکل 

ــی و… مصــرف شــوند. داروی
 نبایــد فرامــوش کنیــم بخــش زیــادی از داروهایــی کــه مــا 
در بــازار رســمی بــه عنــوان دارو می شناســیم، مــواد اولیــه و 

موثــر آن از گیاهــان اســتخراج می شــوند.
ماحصــل  ترکیباتــی  و….  اتروپیــن  امــروزه کدئیــن،   
کشــت و ترکیبــات گیاهــان دارویــی هســتند و بــه صــورت 

قــرار می گیرنــد. اختیــار مــردم  در  فرآوری شــده 

  عارضه دارو
ــادآور شــد: هنگامــی کــه از عارضــه یــک دارو ســخن  وی ی
گفتــه می شــود، نبایــد ترســید؛ بســیاری از اشــخاص عارضــه 
ــد؛  ــودداری می کنن ــرف آن خ ــد و از مص ــا را می بینن داروه
ــر  در صورتــی کــه پزشــک معالــج همیشــه منافــع را در براب
ــع  ــد؛ درواق ــز می کن مضــرات دارو می ســنجد و دارو را تجوی

ــاری را  ــم بیم ــا بتوانی ــم ت ــد بپذیری ــه را بای ــک عارض ریس
درمــان کنیــم. سیســتم بــدن مــا، سیســتم بیولوژیک اســت 
و هــدف پزشــک رســاندن بــدن بــه تعــادل اســت تــا کارکــرد 

خوبــی داشــته باشــد و بــه تندرســتی برســد. 
هیــچ  داروهــای گیاهــی  نمی شــود کــه  البتــه گفتــه 
عارضــه ای ندارنــد؛ بایــد بــر روی ایــن مباحــث بیشــتر تأمــل 
و بــا مصــرف هــر نــوع داروی گیاهــی آن را پایــش کــرد تــا 
ــکار  ــم راه ــوارض ناخواســته ایجــاد شــد، بتوانی چنانچــه ع

ــم.  ــاب کنی ــبی انتخ مناس
ــر اســت؛ بعضــی از  ــان انکارناپذی عارضــه دســته ای از گیاه
گیاهــان ممکــن اســت در شــخص حساســیت بــه نــور ایجاد 
ــدی را  ــا آنزیم هــای کب ــزی شــود ی ــا موجــب خونری ــد ی کن
مختــل کنــد؛ ایــن عارضه هــا بــرای بعضــی از گیاهــان 
ــد هســتند، شــناخته شــده اســت. ــورد تأیی ــه م ــی ک داروی

    منع مصرف گیاهان دارویی
وی درخصــوص منــع مصــرف گیاهــان دارویــی عنــوان 
ــه و شــیرده  ــرای خانم هــای حامل ــی ب ــان داروی ــرد: گیاه ک
بیمارانــی کــه دچــار بیماری هــای بدخیــم  هســتند و ســرعت 
تشــخیص و درمــان در آن هــا مهــم اســت و بــرای بیمارانــی 
کــه دچــار نارســایی کلیــه و نارســایی کبــدی  هســتند، منــع 
ــورت  ــه ص ــه ب ــی ک ــای عجیب ــود ادعاه ــرف دارد. وج مص
نامســتند در اختیــار مــردم قــرار می گیــرد، ضایعاتــی را 
ایجــاد کــرده کــه بســیار ناامیدکننده تــر و اســف بارتر هســتند. 
بنابرایــن تاکیــد می شــود کــه حتمــا بــه متخصــص مراجعــه 
ــه  ــی ک ــرد فرآورده های ــن از کارب ــی یافت ــا آگاه ــد و ب کنی
احتمــاال شناخته شــده نیســتند و احتمــال بــروز مشــکات را 

ــد. ــد، از مصــرف آن هــا بپرهیزی دارن

گفت وگوی کیمیای وطن با دکتر بهزاد ذوالفقاری، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان:

 هشدار درباره مصرف بیش از حد 
گیاهان دارویی

اجرایبرنامهآموزشی»زنگعروسکها«

درمدارساصفهان

کیمیای وطن
اجــرای برنامــه نمایشــی »زنــگ 
عروســک ها« تــا پایــان ســال 
ابتدایــی  مــدارس  در  جــاری 
اصفهــان بــا هــدف ترویــج فرهنگ 
می شــود.  اجــرا  شــهروندی 
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــه  ــر کمیت ــان، دبی ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح س
فرهنــگ شــهروندی بــا بیــان اینکــه ایــن برنامــه بــا مشــارکت 
ــده  ــام ش ــک انج ــل و ترافی ــت حمل ونق ــوزش معاون اداره آم
ــی  ــری قالب های ــا به کارگی ــه ب ــن برنام ــرای ای ــت: در اج گف
ــکال  همچــون نمایش هــای عروســکی، مســابقه، برنامــه موزی
بــا تن پوش هــای عروســکی و... ، موضوعــات ترافیکــی، محیــط 
ــع  ــوزان مقط ــه دانش آم ــی ب ــه و ایمن ــک زبال ــت، تفکی زیس
ــن  ــی آمــوزش داده می شــود. ســعید امامــی اجــرای ای ابتدای
برنامــه را در دو مرحلــه عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: در مرحلــه 
اول کــه از مــدارس ابتدایــی دولتــی ناحیــه 4 اصفهــان شــروع 
شــده، در 350 مدرســه بــرای مقاطــع ابتدایــی تــا پایــان ســال 
ــگ عروســک ها« اجــرا خواهــد  ــه نمایشــی »زن جــاری، برنام
شــد. وی افــزود: مرحلــه دوم ایــن طــرح در ســال آینــده اجــرا 
ــوزان  ــه دانش آم ــه اینک ــا توجــه ب ــد اســت ب ــه امی می شــود ک
تأثیرپذیرتریــن افــراد جامعــه بــه شــمار می آینــد، ایــن برنامه هــا 
ــر بســزایی در ارتقــای فرهنــگ شــهروندی داشــته باشــد.  تأثی

حجمکتبدرسی

امکانخالقیتراگرفتهاست
ــه  ــان اینک ــا بی ــش روان شناســی مدرســه ب ــس همای رئی
ــور  ــر کش ــرای سراس ــد ب ــی واح ــب درس ــتفاده از کت اس
ــرورش،  ــب درســی پ ــت: حجــم کت ــاک اســت، گف خطرن
خاقیــت و نشــاط را گرفتــه اســت. فریبــرز درتــاج افــزود: 
یکــی از آرزوهــای دیرینــه مــا شــکل گیری آمــوزش 
یکپارچــه در کشــور اســت؛ بــرای مــا ایــده آل اســت 
ــومین  ــس س ــد. رئی ــته باش ــد پیوس ــوزش فرآین ــه آم ک
همایــش روان شناســی مدرســه گفــت: بایــد از بــدو 
ــی از  ــا دانش آموختگ ــتانی ت ــه پیش دبس ــودک ب ورود ک
دانشــگاه، یــک وزارتخانــه متولــی باشــد کــه ایــن نیازمنــد 
ــترین  ــه داد: بیش ــاج ادام ــت. درت ــی اس ــی آموزش جراح
ســاعات درســی را کشــور ژاپــن بــا ۲40 روز دارد و پــس از 
آن کمتریــن ۱۸0 روز در آمریکاســت. اگــر تعطیلــی مــدارس 
در پنجشــنبه ها را در کشــورمان حســاب کنیــم پایین تریــن 
ــب درســی در  ــا حجــم کت ــم؛ ام ســاعت آموزشــی را داری

ــر ــر اســت. مه ــا ســایر کشــورها دو براب مقایســه ب

اخبار کوتاه

نصبپرچمآبیدرسواحلپاک
معــاون رئیس جمهــور و رئیــس 
ســازمان حفاظت محیط زیســت 
کشــور بــا بیــان اینکــه ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت بــا 
همــکاری وزارت کشــور، برنامــه 
»پرچــم آبــی« را در ســواحل 
ــن  ــت: در ای ــد، گف ــرا می کن اج
 طــرح ســواحل پــاک و اســتاندارد شناســایی می شــوند 
ــه  ــرح ب ــن ط ــود. ای ــب می ش ــا نص ــم در آن ه ــن پرچ و ای

بهبود کیفیت سواحل کمک می کند. 
معصومــه ابتــکار ادامــه داد: ســمن ها می تواننــد نقــش 
موثــری در برقــراری ارتبــاط بــا مــردم و فرهنگ ســازی داشــته 
باشــند و رویکــرد دولــت نیــز بهره گیــری از تــوان تشــکل های 
ــا  ــکار ب ــت. ابت ــت اس ــط زیس ــظ محی ــرای حف ــاد ب مردم نه
ــی کــه توســط  ــان اینکــه انتظــار مــی رود ســمن ها از قدرت بی
ــار ســازمان ها و اجــرای  ــر رفت ــان داده شــده ب ــه آن ــت ب دول
ــرای  ــا ب ــرد: حرکت ه ــح ک ــند، تصری ــذار باش ــا تأثیرگ پروژه ه
ــا  ــد و ب ــان باش ــد دانش بنی ــت بای ــط زیس ــت از محی حفاظ
ــط و  ــای غل ــاح الگوه ــازی، اص ــوزش، فرهنگ س ــه آم ارائ
ــراث ــرد. می ــت محیطی کار ک ــتباه زیس ــای اش ــر رفتاره تغیی

پلیسفتادرچهمواردی

منتظرشکایتنمیماند؟
ــا  ــای ناج ــس فت ــی پلی ــی و حقوق ــور بین الملل ــاون ام مع
اعــام کــرد کــه ۸0 درصــد جرائــم فضــای ســایبری در 

انگیزه هــای مالــی انجــام می شــود.  کشــورمان بــا 
ســرهنگ حســین رمضانــی بــا رد ایــن موضــوع کــه پلیــس 
ــرد  ــد ک ــدام خواه ــکایت اق ــام ش ــورت اع ــط در ص ــا فق فت
ــا  ــن جرم ه ــی از ای ــم؛ یک ــرم داری ــوع ج ــن ن ــت: چندی گف
ــد؛  ــاق می افت ــخصی اتف ــه ش ــی علی ــه جرم ــت ک ــن اس ای
ــی  ــه جعل ــک صفح ــردن ی ــاز ک ــا ب ــب ی ــر اکاذی ــد نش مانن
ــرد اســت  ــه شــکایت ف ــاز ب ــک شــخص. این هــا نی ــرای ی ب

ــا رســیدگی شــود. ت
 وی افــزود: در مــواردی ماننــد آمــوزش نحــوه ســاخت 
مــواد مخــدر یــا اســتعمال آن و همچنیــن عرضــه و فــروش 
ــس  ــازی، پلی ــای مج ــاز در فض ــی و غیرمج ــای تقلب داروه
منتظــر شــکایت مــردم نمی مانــد و بــرای برخــورد بــا 

داده ایــم. انجــام  را  عملیات هــای گســترده ای  این هــا، 
ــا  ــای ناج ــس فت ــی پلی ــی و حقوق ــور بین الملل ــاون ام  مع
مجــازی  فضــای  در  مانــدن کاربــران  بی هویــت  دربــاره 
ــچ  ــت و هی ــق نیس ــث مطل ــک بح ــت ی ــرد: امنی ــح ک تصری
ــا تمــام کشــورهای  ــران ی ــرای ای ــق ب ــه صــورت مطل وقــت ب
ــت در فضــای ســایبر  ــا حاصــل نمی شــود. مســئله امنی دنی

ــی ــر فارس ــت. خب ــه کشورهاس ــه هم ــز دغدغ نی

اخبار کوتاه

بهزیســتی کشــور گفــت: مشــکل  رئیــس ســازمان 
بهزیســتی در طرح هــای ســاماندهی آن اســت کــه بــرای 
مثــال اگــر صبــح کــودک را شناســایی کنیــم و بپذیریــم 
ــگیری  ــرای بازپس ــا ب ــن آن ه ــان روز والدی ــر هم و عص
کودکشــان بــه مراکــز بهزیســتی مراجعــه کننــد، بــه 

لحــاظ قانونــی و حقوقــی هیــچ منعــی 
ــواده  ــه خان ــدادن کــودک ب ــل ن ــرای تحوی ب
محســنی  بندپــی  انوشــیروان  نداریــم. 
درصــد   70 حــدود  دســت کم  افــزود: 
متکدیــان در تهــران، غیرایرانــی هســتند.وی 
ــاه ســال  ــرد: از مردادم ــوان ک ــن عن همچنی
جــاری طــرح جمــع آوری و ســاماندهی 

متکدیــان را اجــرا کرده ایــم و تــا حــدود ۲ هفتــه پیــش 
ــداد  ــی ۱0 روزه، تع ــرح ضربت ــرای ط ــاز اج ــل از آغ و قب
۲460 کــودک زیــر ۱5 ســال را پذیرفتیــم و همزمــان 
ــوزی  ــای مهارت آم ــز کاس ه ــا نی ــن آن ه ــرای والدی ب
ــال  ــرد: در ح ــان ک ــن بی ــی همچنی ــم. بندپ ــزار کردی برگ

حاضــر در حــال رایزنــی بــا قــوه قضائیــه هســتیم 
تــا چنانچــه کودکــی بیــش از دو بــار در طرح هــای 
بــه بهزیســتی ارجــاع داده  جمــع آوری شناســایی و 
شــود - چــه ایرانــی و چــه غیرایرانــی - بــرای پذیــرش 
ــم و  ــدام کنی ــز شــبه خانواده اق ــا در مراک ــدت آن ه بلندم
ــا را  ــز آن ه ــن نی ــه والدی در صــورت مراجع
ــان  ــم و رهاش ــل ندهی ــواده تحوی ــه خان ب
نکنیــم. بندپــی در ادامــه بــر لــزوم اجــرای 
و  کار  کــودکان  ســاماندهی  طرح هــای 
خیابــان و همچنیــن متکدیــان تاکیــد کــرد 
و گفــت: بایــد ایــن طرح هــای جمــع آوری 
و ســاماندهی اجرایــی شــود زیــرا برخــی از 
ایــن کــودکان متصــل بــه باندهایــی هســتند کــه از آنهــا 
ــم  ــایر جرای ــا س ــاق و ی ــدر، قاچ ــع موادمخ ــرای توزی ب
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــد ای ــتفاده می کنن سوءاس
ــا حــدی  ــن مســائل ت ــوان از ای ــا می ت ــن جمع آوری ه ای

ــنا ــرد. ایس ــگیری ک پیش

نماینــده ولــی فقیــه در امــور حــج و زیــارت و سرپرســت 
ــرای  ــرایط ب ــه ش ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــی اب ــاج ایران حج

ــی فراهــم شــود.  ــران ایران ــوب زائ انجــام حــج مطل
ــکر  ــی قاضی عس ــید عل ــلمین س ــام و المس حجت االس
برنامه ریــزی و هماهنگــی بعثــه  در نشســت شــورای 

ــج و  ــازمان ح ــری و س ــم رهب ــام معظ مق
زیــارت کــه در آســتانه اعــزام هیئــت ایرانــی 
ــر  ــت: اگ ــد، گف ــکیل ش ــتان تش ــه عربس ب
عربســتان واقعــا می خواهــد حجــاج ایرانــی 
بــه حــج برونــد، بایــد از تعلــل و ایجــاد 
تأخیــر در رونــد صــدور ویــزا و مذاکــرات 
بپرهیــزد و در اســتقبال از زائــران ایرانــی 

مصمــم باشــد. وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه هیئــت 
اعزامــی جمهــوری اســامی ایــران بــه ریاســت سرپرســت 
ــرف  ــا ط ــرات ب ــان مذاک ــارت در پای ــج و زی ــازمان ح س
ســعودی بــا دســتاورد مثبــت بــه کشــور بازگــردد و شــرایط 
ــران ایرانــی فراهــم شــود. ــرای انجــام حــج مطلــوب زائ ب

ــت  ــرار اس ــتان ق ــالی عربس ــه ارس ــه دعوتنام ــه ب ــا توج ب
هیئــت ایرانــی بــرای مذاکــره بــا طــرف ســعودی 5 

اســفندماه بــه عربســتان بــرود. 
نماینــده ولــی فقیــه همچنیــن از کمیته هــا و کارگروه هــای 
تخصصــی حــج خواســت بــه صــورت فشــرده برنامه هــای 
حــوزه خــود را پیگیــری و راهکارهــای جدیــد 

بــرای هــر مــورد ارائــه کننــد.
 در ایــن جلســه حمیــد محمدی، سرپرســت 
ســازمان حــج و زیــارت، بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــدی  ــورت ج ــه ص ــی ب ــای کارشناس کمیته ه
ــود را  ــئولیت خ ــوزه مس ــف ح ــاد مختل ابع
ــد ــی می کنن ــرایط روز بررس ــا ش ــق ب  منطب

تصریــح کــرد: آنچــه بــه خیــر و صــاح زائــر و نظــام اســت 
در ایــن جلســات مــورد توجــه قــرار می گیــرد و همــه 
دســت اندرکاران درصــدد هســتند کلیــه تمهیــدات الزم 
ــران  ــزت زائ ــا ع ــراه ب ــوب هم ــام حجــی مطل ــرای انج را ب

ــر ــازند. مه ــم س ــی فراه ایران

عربستانبایددراستقبالاززائرانایرانیمصممباشدمشکالتبهزیستیدرنگهداریازکودکانمتکدی

حتما بخوانید!
مشکالت بهزیستی در نگهداری ...

 دادنامه 

 شماره دادنامه : 950997035350۲000 تاریخ تنظیم :95/۱۱/3 شماره پرونده : 95099۸00359300۲65 

شماره بایگانی  شعبه : 95046۲ پرونده کاسه 95099۸00359300۲65 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)۱09 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره شکات ۱- آقای صالح جامعه طواف فرزند محمود بنشانی خ 

بزرگمهر ک گلبرگ پ ۲   ۲- آقای مجتبی حافظی صفت فرزند عباسعلی بنشانی اصفهان خ صمدیه 

غرب ک سادات بن سادات پ ۱4۲    3 آقای سید انوش علم داری الیادرانی فرزند سید مهدی بنشانی 

: اصفهان خ زاهد ک ۲۲ ک باغ کلم بن وفادار م ارش  4- آقای حشمت جعفری رزوه فرزند علی 

قلی بنشانی اصفهان -  زینبیه کوی منتظر المهدی بن بست یک   5- آقای سید جال شاهی فرزند 

سید اسماعیل بنشانی اصفهان زینبیه سه راه دولت آباد کوچه فخر کوچه سینا پ ۱7   6- آقای علی 

مرتبی مقدم فرزند رضا بنشانی اصفهان خ سروش کوچه مهدیه کوی محسن موذنی پ 7     7- آقای 

صالح جامع طحاف فرزند محمود بنشانی پل بزرگمهر کوچه گلبرک پ ۲  ۸ آقای مهدی کرمی فرزند 

نوروز علی بنشانی اص خ رباط خ رزمندگان ک شهید دایی جعفری  بن پرواز منزل دوم سمت راست  

9- آقای مهدی زنکانی زمان آبادی فرزند امیر بنشانی اصفهان خ ابن سینا ک میشرفاطمی پ 49  

۱0- آقای محسن کرمی سبدانی ف اسماعیل بنشانی اصفهان ملک شهر خ مفتح نبش ک ۲5   ۱۱- 

آقای پیمان همدانی فرزند مصطفی بنشانی اصفهان خ عبدالرزاق بازار بزرک سرای میرزا کوچک تولیدی 

پوشین  ۱۲ – آقای مسعود شیری فرزند قربانعلی بنشانی خ ابن سینا ک 33 ک شهید رسول عمرو 

۱3- آقای مهدی شهریاری فرزند اسمعیل بنشانی اصفهان خ زینبیه ایستگاه باسکول پ 54 متهمین 

: آقای محسن رمضانی نشانی مجهول المکان ۲- آقای رسول رحیمی فرزند مصطفی با وکالت آقای 

علیرضا کارگر فرزند مهدی بنشانی اصفهان خ بزرگمهر جنب کانتری ۱4 ساختمان ارس ط اول اتهام 

سرقت موتور گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت بصدور 

رای می نماید.رای دادگاه در خصوص اتهام آقای رسول رحیمی فر زند مصطفی با وکالت آقای علیرضا 

کار گر دایر بر مشارکت با دیگر متهم متواری آقای محسن رمضانی در دوازده فقره سرقت موتور سیکلت 

و خودرو از مالباختگان ۱- انوش علمداری موتور سیکلت بشماره 6۲9-۱56۸۸ که موتور سیکلت به 

شاکی مسترد شده است ۲- مسعود شیری موتور سیکلت هوندا به شماره 6۲9-66594 که به شاکی 

مسترد شده و رضایت خود را اعام نموده است مهدی زنکانی هوندا به شماره انتظامی 74549-6۲۲  

4- حسن کرمی موتور سیکلت به شماره 6۲9-74549   5- مهدی کرمی موتور سیکلت بشماره 6۲۲-

55۸54   6- حشمت هللا جعفری موتور سیکلت به شماره انتظامی 6۲3-36۱44  7- صالح جامع 

طحاف موتور سیکلت به شماره انتظامی 6۲۱-354۲3   که شکات ردیف دوم الی هفتم رضایت خود را 

اعام نموده اند ۸- مهدی شهریاری موتور سیکلت به شماره انتظامی ۱3۸-۱۱39۱  9- پیمان همدانی 

موتور سیکلت به شماره انتظامی 6۲۸-36759   ۱0 – علی مرتبی مقدم موتور سیکلت به شماره انتظامی 

6۲5-36۱66   ۱۱- سید جال شاهی موتور سیکلت به شماره انتظامی 6۲9-399۲4 و خودروی پراید 

نقره ای به شماره ۱4۲و6۲ایران۱3 متعلق به آقای مجتبی حافظی که خود رو به وی مسترد شده است 

و شکایت  اصفهان  انقاب شهرستان  و  عمومی  دادسرای  از  به کیفر خواست صادره  عنایت  با  دادگاه 

شکات خصوصی و گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و کشف برخی از اموال مسروقه در تصرف متهم 

و دفاعیات با وجه متهم و وکیل وی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به وی محرز 

و مسلم بوده مستندات به مواد ۱9 و ۱۲5و ۱34 قانون مجازات اسامی مسبب سال۱39۲ و مواد 66۱ و 

667 قانون مجازات اسامی بخش تعزیرات مصوب سال ۱35۲ هریک از متهمین را به تحمل ۱۲ فقره 

۲5 ماه حبس و 75 ضربه شاق تعزیری) که صرفا مجازات به اشد قابل اجرا خواهد بود (و رد عین 

اموال مسروقه و در صورت فقدان به رد مثل یا قیمت اموال در حق مالباختگان ردیف هشتم الی یازدهم 

محکوم می نماید رای صادره در خصوص متهم ردیف اول حضوری و ظرف مدت ۲0 روز پس از اباغ 

قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان و در خصوص متهم ردیف دوم آقای محسن رمضانی 

غیابی و ظرف مدت بیست پس از اباغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت ۲0 روز پس 

از اباغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد . 

م الف 35756حسین گازری رئیس شعبه ۱09 دادگاه کیفری ۲ اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پاک شماره 794 فرعی از ۱040۸ اصلی واقع در بخش 5 

ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام رضا اسماعیلی فرزند صفرعلی در جریان ثبت است و رای شماره 

۱3956030۲0۲7009437   مورخ 95/7/۲9 از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق 

اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده  و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق 

قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 

متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱395/۱۲/۲۲ دوشنبه   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 ۲0 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آیین نامه قانون ثبت 

معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 

اینصورت  در غیر  نماید  ارائه  ثبتی  این منطقه  به  را  و گواهی طرح دعوی خود  اقدام  ذیصاح قضایی 

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: ۱395/۱۱/۲7

 شماره :366۱۸/ م الف حسین هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 777/95 ش۲5   خواهان حمیدرضا عباسی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به 

طرفیت رسول ماهرانی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  مورخ 96/۱/9  ساعت ۱5:30 

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

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

در اصفهان-ابتدای خیابان آتشگاه- مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی اباغ قانونی  تلقی شده  و 

تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 36559/م الف مدیر دفتر شعبه ۲5 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95۱53۸ خواهان مهری بهشتی نیا دادخواستی مبنی بر: استرداد مبلغ به 

طرفیت محمد صادق بهروز  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 96/۱/۱5 ساعت  ۱0/30 

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 ۸۱6575644۱ شورای حل اختاف 

اصفهان – شعبه ۱3 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در 

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

شماره: 3577۱/م الف مدیر دفتر شعبه ۱3 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره 950۲74 اجرائی  

موضوع علیه محمد جواد جلیلی فرزند شیر علی      و له مژگان فاحی فرزند باقر     در تاریخ 95/۱۲/9 

به منظور فروش ملکی آقای واقع در فاورجان – فلکه معلم – چهل دستگاه – کوی شهید شاپوری راد 

– کوچه هفتم – سومین منزل جنوبی سمت راست  که دارای سابقه ثبتی نمی باشد و ملک مذکور مفروز 

می باشد و متعلق حق غیر نمی باشد   از ساعت ۱0 الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام 

حقوقی فاورجان  اطاق ۲۲۸ برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به 

مبلغ000/ ۲/400/000 ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور 

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

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

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

 مدیر  اجرای  احکام حقوقی فاورجان

آگهی مزایده 
کاسه  اجرائی  پرونده  موجب  به   ۱395/۱۱/۲3: ثبت  :۱3950430۲۱۲۸0000۱۱تاریخ  مزایده   شماره 

۸9000۱۱ شش دانگ یک قطعه زمین  پاک ثبتی سه باقیمانده فرعی از هزار و پانصد و هفتاد و نه 

اصلی  بخش یک گلپایگان که سند آن در صفحه 537 دفتر ۱۱6 اماک با شماره چاپی ۲۲۲4۲ ثبت 

و صادر و به آقای حسین نوری  منتقل شده است. که طی نامه شماره ۱39405۸0۲0۱0000663 مورخ 

۱394/09/۲۲ اداره ثبت اسناد و اماک گلپایگان بابت طلب بانک اقتصاد نوین و حقوق دولتی بازداشت 

مساحت  و  ندارد  ساختمانی  پروانه  باشد که  می  مسکونی  زمین  بصورت  فوق  پاک  است.   گردیده 

ششدانگ به میزان سیصد و پنجاه متر مربع می باشد.  حدود و مساحت شش دانگ : شماال بطول 

سیزده متر و بیست صدم متر درب و دیواریست به کوچه اشتراکی مورد ثبت دو و چهار و پنج فرعی از 

اصلی مذکور ، شرقا بطول بیست و دو متر و سی صدم متر دیوار به دیوار پاک هشت فرعی از هزار و 

پانصد و هفتاد و نه جنوبا به طور غیر مستقیم به طول هفده  متر  و سی صدم متر دیوارست به پاک 

هزار و پانصد و شصت و یک و هزار و پانصد و شصت و دو غربا به طول بیست و دو متر و هشتاد صدم 

متر دیواریست به باغچه پنج فرعی از اصلی مذکور با حق مجری از باغچه پنج فرعی از هزار و پانصد 

هفتاد و نه که شش دانگ پاک مذکور طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ یک میلیارد و دویست و 

بیست و پنج میلیون ریال ارزیابی شده است.  پاک مذکور فاقد بیمه می باشد .  پاک فوق از ساعت 

9 الی ۱۲ روز سه شنبه مورخ هفدهم اسفند ماه هزار و سیصد و نود و پنج در اداره ثبت اسناد و اماک 

گلپایگان واقع در گلپایگان – خیابان آیت اله خوانساری جنب پمپ بنزین از طریق مزایده به فروش 

می رسد . مزایده از مبلغ یک میلیارد و دویست و بیست و پنج میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت 

پیشنهادی نقدا فروخته می شود. متقاضیان میتوانند از مورد مزایده واقع در خیابان فرمانداری پشت 

دبیرستان ۱7 شهریور روبروی مقبره بابا عبداله  بازدید نمایند. الزم به ذکر است به پرداخت بدهی های 

مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 

آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 

آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده  مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 

بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا 

وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

شماره :646/ م الف 

تاریخ انتشار اگهی :۱395/۱۱/۲7  رئیس  اداره ثبت اسناد و اماک گلپایگان – مهدی صادقی 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم خاتون تکیه بانی فوالدی  دارای شناسنامه شماره 43  به شرح دادخواست به کاسه 63۲5/95از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی بیگی دارگانی  

الفوت آن  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ 95/۱0/۱    بشناسنامه ۱343 در 

انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک  بانی فوالدی 43 مادر    تکیه  به ۱- خاتون  مرحوم منحصر است 

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

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

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 365۱۸/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-۸۸6خواهان امیر عباس بخشائی    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به 

مورخ  روز..........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  غفاری  اعظم  و  غفاری   علیرضا  طرفیت 

96/۱/۲۸ساعت ۱7/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

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

به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا  مجتمع شماره۲ شورای 

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

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 36۸45/م الف مدیر دفتر شعبه ۲7مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۸۸7/95خواهان امیر عباس بخشائی    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به 

طرفیت علیرضا غفاری  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ 96/۱/۲۸ساعت ۱۸:00 

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

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

در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق – چهارراه وکا  مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه و 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذمی شود.

شماره: 36۸46/م الف مدیر دفتر شعبه ۲7مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ 
شعبه  بایگانی  شماره  پرونده:95099۸035090073۱  شماره   95۱0460350900۱50: خواست  در  شماره 

قنبریان  رضوان  و  طوقیان   نرگس  خواهان  دعوی  در خصوص  تنظیم:۱395/۱۱/03  تاریخ   950۸47:

 7۲۲ شماره  رهنی  سند  واریزی  وجه  بابت  وجه  مطالبه  خواسته  به  مجید کاظمی  خوانده  بطرفیت 

تاریخ  به  و  ثبت  مذکور  دادخواست  است که  تقدیم کرده  اصفهان  9 حقوقی  به شعبه  را  دادخواستی 

در  به  توجه  با  و  بودن  المکان  علت مجهول  به  باشد  دارای وقت رسیدگی می   ۱۱ ۱396/۱/7 ساعت 

خواست خواهان مبنی بر نشر آگهی وقت رسیدگی. دادگاه با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 

دستور تا مراتب یک نوبت در جراید کثیر االنتشار اگهی شود تا خوانده پس از نشر اگهی و اطاع از مفاد 

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

وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردند. شماره :34۱۸9/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد رضا محسنی اژیه

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  95099۸0360۲0۱۲9۲شماره  پرونده:  95۱0۱0035370۸75۲شماره  اباغیه:  شماره 

متهم  به طرفیت  دادخواستی  خالقداد   ۱395/۱۱/09 شاکی  محبوبه شیبک  تنظیم:  تاریخ   95۱4۲7

محمد رضا فریاد رس فرزند علی به خواسته ترک انفاق  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو مجتمع امور تجاری و بازرگانی شهرستان 

اصفهان )۱۱۱ جزایی سابق (  واقع در اصفهان – کنار گذر اتوبان شهید خرازی – حدفاصل خیابان آتشگاه 

و میزا طاهر – مجتمع قضائی امور تجاری و بازرگانی ارجاع و به  کاسه  95099۸0360۲0۱۲9۲ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن ۱396/0۱/۱9 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 

متهم  و درخواست شاکی و به تجویز ماده ۱74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 

کیفری و دستور دادگاه مراتب  یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس از 

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

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

شماره: 349۸5/م الف 

رییس شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۱۱ جزایی سابق ( – مسعود بهرامی راد 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  95099۸0350300۸۲۲شماره  پرونده:  95۱0۱00350309۱۱۸شماره  اباغنامه:  شماره 

به  دادخواستی  آبادی   زارعی شمس  مجتبی  / شاکی  خواهان   ۱395/۱0/۲9 تنظیم:  تاریخ   950999

طرفیت خوانده / متهم مهرداد شمس تبریزی  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت 

عمومی شهرستان شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  وجه چک   مطالبه  و  تامین خواسته  و  تادیه  تاخیر 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 

خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 

305 ارجاع و به کاسه 95099۸0350300۸۲۲ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱396/0۱/۲0 و ساعت 

۱۱:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به 

تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 

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

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

و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 33۸66/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95۱444خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت رضا رضائی دادخواستی 

مبنی بر:مطالبه چک به طرفیت حمید نبی زاده  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. 

مورخه 96/۱/۱5 ساعت ۱0 صبح  تعیین گردیده با توجه 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 ۸۱6575644۱ 

مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه ۱3 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

تصمیم  و  تلقی  اباغ شده  رسیدگی  وقت  عدم حضور  در صورت  نماید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست 

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 3306۱/م الف مدیر دفتر شعبه ۱3 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

تبادل لوایح تجدید نظر خواهی 
خ   – رهنان   : نشانی  : کارمند  شغل  هاشم  پدر:سید  نام  اعتصامی  محمد  سید   : خواه  نظر  تجدید 

شریف شرقی جنب مدرسه شریفی کوچه الله پاک ۲۱ کد پستی :۸۱۸97۱7۱95 تجدید نظر خواندگان 

محمد  جان   -۲ المکان  مجهول   : نشانی  آزاد   : شغل  عباسعلی  پدر:  نام  جاگیری  محمد  علی   -۱:

غامعلی  فرزند  ابوالفضل کرمی   -3 المکان  مجهول   : نشانی  آزاد    : شغل  محمد  پدر:  نام  کریمی 

نشانی  معلم   : شغل  اکبر  فرزند  محمدی  ملک  حبیب   -4 المکان  مجهول   : نشانی  : کارمند  شغل 

المکان 6-  مجهول   : نشانی  آزاد  عبدهللا  شغل:  فرزند سید  عقیلی  علی  المکان 5- سید  مجهول   :

مجید قربانی فرزند ابراهیم شغل : آزاد نشانی : اصفهان خ امام خمینی چهارراه شریف تاالر الماس 

 : نشانی  وکیل   : غامرضا شغل  پدر:  نام  عبدالرحیم صباغ   : قانونی  نماینده  یا  وکیل  تاالرآیدین    یا 

 : خواسته  نظر  تجدید   09۱33۱44657 همراه  دوم  طبقه  صاد  مجتمع  شاهد  میدان  رهنان  اصفهان 

تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 950997036۱70075۸ مورخ 95/9/۲۸ صادره از شعبه ۲۸ دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان دالئل و منضمات دادخواست ۱- الیحه تجدید نظر خواهی ۲- تصویر پروانه 

ساختمانی  ۱0۲65 مورخ ۸۱/۱0/۲ شهرداری منطقه ۱۱ 3- استناد به پرونده های 9۱0۲۲۲ و 9۱0۲۲3 

اینجانب  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

از دادگاه شعبه ۲۸ حقوقی  نسبت به  دادنامه صادره شماره 950997036۱70075۸ مورخ 95/9/۲۸ 

اصفهان که در تاریخ 95/6/9  اباغ شده است درخواست رسیدگی مجدد می نمایم. ضمنا رونوشت 

 دادنامه بدوی و الیحه اعتراضیه و سایر مدارک که جمعا پنج برگ می باشد پیوست دادخواست تقدیم

 می گردد. 

شماره :357۸۱/م الف دادگاه شعبه ۲۸ حقوقی اصفهان
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حوادثسالمت

چرامردانکمترعمرمیکنند؟
ــه در  ــه ای ک ــاس مطالع ــر اس ب
مؤسســه ملــی علــوم بــه چــاپ 
رســید، محققــان ادعــا کردنــد که 
مــردان، تلومرهــای کوتاه تــری 

نسبت به زنان دارند.
تیــم تحقیقاتــی انگلیســی بــا 
بررســی DNA و کروموزوم هــای 
۳۳۳ مــرد و زن ۵۴ تــا ۷۶ ســاله و اندازه گیــری طــول 
تلومرهــای افــراد دریافتنــد تلومرهــای کوتــاه متعلــق بــه مردان 

اســت.
 پــس از انجــام آزمایش هــا و بررســی ســوابق پزشــکی 
افــراد، مشــخص شــد کــه اســترس، یکــی از عوامــل تأثیرگــذار 
ــان در معــرض  ــش از زن ــردان بی ــر اســت و م ــدازه تلوم ــر ان ب

ــد. ــرار دارن ــترس زا ق ــای اس کاره
ــان قلــب و هورمــون هیجــان در  ــا افزایــش ضرب  اســترس، ب
مــردان، بــه DNA آن هــا آســیب وارد می کنــد. بررســی ها 
ــرای مــردان  ــکاوری و بازگشــت ب نشــان می دهــد کــه دوره ری
طوالنی تــر از زنــان اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه زمــان بیشــتری 

ــوند.  ــارج ش ــترس خ ــردان از اس ــا م ــد ت ــول می کش ط
ــه از  ــی ک ــه مردان ــد ک ــده نشــان می ده ــه دســت آم ــج ب نتای
ــر  ــا دیگ ــوردار هســتند، در مقایســه ب ــر برخ ــای کوتاه ت تلومره
مــردان، ۵۵ درصــد عصبی ترنــد و ۱۰ درصــد نــگاه بدبینانه تــری 

بــه زندگــی دارنــد. 
اثــر  بــر  آســیب هایی کــه  روانــی،  اســترس  بــر  عــاوه 
ــاه  ــود، در کوت ــلول ها وارد می ش ــه س ــف ب ــای مختل بیماری ه
شــدن تلومرهــا نقــش بســزایی دارد؛ بــرای مثــال تقــای بیمار 
هنــگام درد کشــیدن، شــوک های عصبــی یــا قــرار گرفتــن در 
ــه ســلول ها  ــه دود ســیگار، ب ــرض بعضــی ســموم از جمل مع

ــد.  ــدی وارد می کن ــیب ج آس
ــراض  ــم ام ــه عل ــس مؤسس ــتپتو، رئی ــدرو اس ــاد ان ــه اعتق ب
ــامت  ــدن، س ــگاه لن ــکی دانش ــای پزش ــری و مراقبت ه مس
ســلولی، ســامت DNA و ســامت روان، ســه فاکتــور بــه هــم 

ــد. وابســته هســتند کــه در طــول عمــر نقــش دارن
 تحقیقــات ثابــت کرده انــد کــه تغییــر در ســبک زندگــی 
ماننــد رژیــم غذایــی ســالم تر و ورزش بیشــتر، می توانــد 
ــث  ــی باع ــد و حت ــک کن ــه بازگشــت ســامت ســلول ها کم ب

ــود. ــا ش ــول تلومره ــش ط افزای
 همچنیــن مصــرف مــواد دارای آنتی اکســیدان زیــاد ماننــد 
ــوگا و مدیتیشــن ــه کمــک ی ــرل اســترس ب  ســبزیجات و کنت

بــه کنــد شــدن رونــد آســیب پذیری ســلول ها کمــک می کنــد. 
ــت نیوز بهداش

واژگونیخودرودرسمیرم

۵نفرمجروحبرجایگذاشت
 مدیریــت حــوادث و فوریت هــای اورژانــس پزشــکی 
ــت  ــر بی احتیاطــی و رعای ــر اث ــان اعــام کــرد: ب اصفه
نکــردن قوانیــن و نــکات ایمنــی، راننــده خــودروری ال 

9۰ در ســمیرم، دوراهــی مــورک تصــادف کــرد.
غفــور راســتین افــزود: در پــی وقــوع ایــن تصــادف و 

واژگونــی خــودرو، ۵ نفــر مجــروح شــدند.
ــادف۲ زن ۴۶  ــن تص ــان ای ــرد: مصدوم ــان ک  وی بی
و ۳۸ ســاله، ۱ مــرد ۴۶ ســاله، ۲ کــودک ۱ و ۲ ســاله 

بودند. 
ــت حــوادث و فوریت هــای اورژانــس پزشــکی  مدیری
ــه  ــن حادث ــام ای ــی اع ــرد: در پ ــان ک ــان اذع اصفه
خودروهــای امــدادی بــه محــل تصــادف اعــزام 
شــدند و ۵ نفــر مصــدوم بــا ترومــای ســطحی 
 را بــه بیمارســتان سیدالشــهدای ســمیرم انتقــال 

ایمـنا دادنـد. 

مهآلودگی،دامنمسافرانفرودگاهرا

همگرفت
فــرودگاه بین المللــی شــهید بهشــتی اصفهــان اعــام 
ــی  ــد کاف ــود دی ــوا و نب ــی ه ــت  مه آلودگ ــه عل ــرد ب ک
چندیــن پــرواز داخلــی و خارجــی لغــو یــا بــه تاخیــر 
افتــاده اســت. بــر ایــن اســاس، پروازهــای ایــن 

ــر اســت: ــه شــرح زی ــرودگاه ب ف
پرواز ۴۵۳۱ ماهان مسیر تهران - اصفهان
پرواز ۶۲۰۷ تابان مسیر مشهد - اصفهان 

پــرواز شــماره ۶۲۳۲ تابــان تهــران - اصفهان دوشنبه شــب 
پــرواز شــماره ۶۲۳۰ تابــان ۰۷:۰۰ صبــح سه شــنبه 

مســیر اصفهــان- تهــران
 پــرواز ۸9۲-۸9۳ ترکیــش مســیر اســتانبول- اصفهــان

-استانبول
 پــرواز ۱۲۸۰-۱۲۸۱ قشــم ایر مســیر تهــران- اصفهــان

- تهران 
ــان نجــف ــان مســیر اصفه ــرواز -۷۲۵۵-۷۲۵۶ تاب  پ

-اصفهان 
پرواز ۴۵۳۰ ماهان مسیر اصفهان - تهران 

مشــهد مســیر  ایران ایرتــور   ۸۰۴۳ -  ۸۰۴۲  پــرواز 
- اصفهــان - مشــهد لغــو شــد و  پــرواز ۳۷۵9 
ــاد. ــر افت ــه تاخی ــادان ب ــان- آب ــیر اصفه ــمان مس آس

بــه گفتــه یــک متخصــص تغذیــه، اگــر آب سردشــده کتــری 
را دوبــاره بجوشــانید، غلظــت نیتــرات موجــود در آب افزایــش 
ــد و ادامــه ایــن کار در طوالنی مــدت می توانــد ســامت  می یاب

مصرف کننــده چنیــن آبــی را تهدیــد کنــد. 
ــرای  شــاید شــما هــم جــزو آن افــرادی باشــید کــه بارهــا ب
تهیــه چــای یــا رقیــق کــردن شــیر خشــک نــوزاد، آب 
ــد؛   ــرف کرده ای ــانده و مص ــاره جوش ــری را دوب ــده کت سردش
دکتــر عیــن هللا ولــی زاده، کارشــناس تغذیــه بــا هشــدار دربــاره 
لــزوم پرهیــز از چنیــن کاری گفــت: در آب چندبــار جوشــیده، 
غلظــت نیتــرات بیشــتر می شــود و ســامت مصرف کننــده را 

ــدازد.  ــر می ان ــه خط ب
وی بــا تاکیــد بــر ایــن موضــوع افــزود: بــر اثــر تبخیــر دوبــاره 
آب و افزایــش غلظــت مــواد ســمی، ترکیبــات خطرناکــی در 
آب جــوش انباشــته می شــود کــه مهم تریــن آن هــا نیتــرات 

اســت. نیتــرات، یــک مــاده شــیمیایی و ســمی اســت.
ــه  ــاد و ب ــت زی ــرات در غلظ ــه نیت ــی ک ــه وی زمان ــه گفت  ب
دفعــات، در معــرض حــرارت قــرار  گیــرد، ترکیبــات آن 
ــود  ــل می  ش ــن تبدی ــه نیتروزامی ــد و ب ــر می یاب ــا تغیی کام
ــرات  ــن، نیت ــر ای ــزون ب ــد. اف ــرطان زا باش ــد س ــه می توان ک
ــا  ــون ب ــود و در خ ــل  ش ــت تبدی ــه نیتری ــد در روده ب می توان

هموگلوبیــن ترکیــب شــود و توانایــی انتقــال اکســیژن خــون 
ــر  ــد. دکت ــش ده ــز را کاه ــژه مغ ــدن، به وی ــای ب ــه بافت ه ب
ولــی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه نیتــرات، تهدیــدی بالقــوه بــرای 
ســامتی نــوزادان بــه شــمار مــی رود، گفــت: اگــر نــوزادی از 
ــرات  ــه نیت ــد ک ــه کن ــی تغذی ــا آب شــیر خشــک رقیق شــده ب
آن باالســت، احتمــال ابتــا بــه بیمــاری »مت هموگلوبینمــی« 
یــا »ســندروم نــوزاد کبــود« در او افزایــش می یابــد. نوزادانــی 
کــه از شــیر مــادر تغذیــه می کننــد، حتــی اگــر مادرشــان نیــز 
از آبــی بــا غلظــت زیــاد نیتــرات نوشــیده باشــد، در معــرض 

ــتند. ــی« نیس ــاری »مت هموگلوبینم ــه بیم ــا ب ــر ابت خط
بــه گفتــه ایــن متخصــص تغذیــه، امــروزه کیت هــای خانگــی 
 بــرای آزمایــش میــزان نیتــرات آب بــه بــازار آمده انــد 
ــی  ــایع ترین آزمایش ــامیدنی ش ــرات آب آش ــش نیت و آزمای
اســت کــه افــراد، آزمایشــگاه های تجــاری و آزمایشــگاه های 
همــکار وزارت بهداشــت انجــام می دهنــد. بنابرایــن بایــد 
ــود  ــامتی خ ــن س ــور تامی ــه منظ ــه ب ــرد ک ــان ک  خاطرنش
و کــودکان بهتــر اســت قبــل از گــرم کــردن دوبــاره آب کتــری 
 یــا ســماور، آب جوشــیده سردشــده پیشــین را خالــی کنیــد 
و بــا جایگزیــن کــردن آب تــازه، ایــن آب را بجوشــانید و 

مصــرف کنیــد. ســامت آناین

کتریوسماورهممیتوانندباعثبیماریشوند

چهارشنبه27بهمنماه1395 ـــمـــاره371 ســـــالسومݡسݒ

حضرتفاطمهعلیهاالسالممیفرمایند:
اگربهآنچهتورابهآنفرمانمیدهیم،عمل

کنیوازآنچهبرحذرمیداریمدورىکنی،از
شیعیانمایى،وگرنههرگز.
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رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری
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توجه:
 مطالب منت�ش شده

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

رســیدگی بــه مشــکات مــردم، یکــی از بخش هــای برنامــه چتــر ارتبــاط 
اســت. در همیــن راســتا مهنــدس دواتگــر، رئیــس اداره فــروش خانگی 
تلفــن ثابــت شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان، پاســخگوی دو ســؤال 

مشــترکان در ایــن برنامــه شــدند.
    در شهرســتان شاهین شــهر مدتــی اســت خــط تلفــن ثابــت ارائــه 

نمی شــود؛ دلیــل ایــن موضــوع چیســت؟
در بیشــتر نقــاط شاهین شــهر مــا امــکان ارائــه خــط تلفــن در کمتریــن 
ــا  ــداری کــه ب ــان دهخــدا، بســیج و به ــه جــز خیاب ــم و ب زمــان را داری
ــه  ــرای ارائ ــچ مشــکلی ب ــاط هی ــه نق ــی روبروســت، در بقی مشــکل فن
تلفــن ثابــت وجــود نــدارد. البتــه در ایــن نقــاط هــم مشــکل تــا اوایــل 

ســال آینــده حــل خواهــد شــد.

    در مرکــز ولیعصــر اصفهــان درخواســت تلفــن کرده ایــم؛ امــا االن 
حــدود 6 مــاه اســت کــه خــط تلفــن ارائــه نشــده اســت. لطفــًا دلیــل 

ایــن موضــوع را عنــوان کنیــد.
بــه زودی مشــکات در مرکــز ولیعصــر حــل خواهــد شــد و امــکان ارائــه 

ــد تلفــن ثابــت فراهــم می شــود. خط هــای جدی

ها�ن
ا�ن اص�ن ا�ت اس�ت ک�ت م�نا�ب کا�ن �ش �ت اال�ت م�ش س�ن �ب س�ؤ �پ

مرکــز مطالعــات طــول عمــر دانشــگاه اســتنفورد در پایــگاه 
اینترنتــی خــود ضمــن اعــام ۳ عامــل اصلــی در زمینــه طول 
عمــر انســان از ســران کشــورها، ســرمایه گذاران و محققــان 
جهانــی درخواســت کــرده کــه بــه تحقیقــات ایــن دانشــگاه 
در ایــن رابطــه بپیوندنــد. طبــق آمارهــای منتشرشــده، کشــور 
آمریــکا توانســته اســت در طــول یــک قــرن اخیــر میانگیــن 
ــد  ــش ده ــمگیری افزای ــور چش ــه ط ــود را ب ــر خ ــول عم ط
ــال  ــه ۳۰ س ــوارد ب ــی م ــش در بعض ــزان افزای ــن می ــه ای ک
نیــز رســیده اســت؛ امــا در دو دهــه اخیــر، ایــن رونــد دچــار 
مشــکاتی شــده اســت. در پایــگاه ایــن مرکــز، هــدف از ایــن 
ــد و کیفیــت ســامت انســان ها  ــروژه، افزایــش عمــر مفی پ
ــروژه در ســال گذشــته کار خــود  بیــان شــده اســت. ایــن پ
را آغــاز کــرده و تاکنــون اطاعــات جالبــی از یافته هــای 
محققــان دانشــگاه اســتنفورد در ایــن زمینــه منتشــر شــده 
 اســت. بــر اســاس ایــن نتایــج زندگــی ســالم، امنیــت مالــی 
افزایــش  عوامــل  مهم تریــن  از  اجتماعــی،  مشــارکت  و 
و  زندگــی محســوب می شــوند  و کیفیــت  طــول عمــر 
محققــان کیفیــت ایــن عوامــل را در بیــن شــش کشــور و در 

گروه هــای ســنی مختلــف بررســی کرده انــد.
ــا نقصــان شــدید نســبت بــه  در حــال حاضــر عاملــی کــه ب

ــت. ــی اس ــت مال ــوده، امنی ــه ب ــته مواج ــال های گذش س
در بخشــی از جامعــه آمریــکا کــه از تحصیــات عالــی 
ــان  ــود را نش ــتر خ ــوع بیش ــن موض ــتند، ای ــوردار نیس برخ
می دهــد؛ بــه طــوری کــه میــزان اســترس و نگرانــی 
ــا ۳۴ ســال  ــی در رده ســنی ۲۵ ت ــه مســائل مال نســبت ب
ــده  ــر ش ــج براب ــش، پن ــال پی ــه ۱۵ س ــبت ب ــکا نس در آمری
ــن  ــی بی ــتردگی ارتباط ــی و گس ــارکت اجتماع ــت. مش اس
ــرای  ــوده اســت؛ ب ــه ب ــا کاهــش نســبی مواج ــز ب ــراد نی اف
ــدآوری ــه فرزن ــن ب ــل زوجی ــه ازدواج، تمای ــه ب ــال عاق  مث

شــرکت در مراســم  عمومــی و مذهبــی نســبت بــه دو 
دهــه قبــل کاهــش داشــته و ایــن مســئله ســبب افزایــش 
ــام  ــان اع ــت. محقق ــده اس ــه ش ــراد در جامع ــی اف تنهای
ــی بیــش از حــد ســبب می شــود مشــکات  ــد تنهای کرده ان
افــراد بیشــتر بــه چشمشــان بیایــد و ایــن موضــوع زمینــه 
افســردگی و ناراحتــی را در آن هــا ایجــاد می کنــد کــه خــود 
یکــی از عوامــل کوتاهــی عمــر محســوب می شــود. از بیــن 
ایــن ســه عامــل فقــط ســامت زندگــی در آمریــکا بــه ســبب 
رشــد اجتماعــی و افزایــش آگاهــی افــراد وضعیــت بهتــری 
دارد. محققــان در حــال تــاش هســتند تــا راهکارهایــی برای 

بهبــود وضعیــت دو عامــل دیگــر بیابنــد. ایســنا
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نقــش  تبییــن  بــا  مادرانــه«  »بازی هــای  نشســت 
بــازی  وســیله  بــه  فرزنــدان  تربیــت  در  والدیــن 
ــای  ــه الگوه ــی و ارائ ــنین کودک ــا در س ــا آن ه ــردن ب ک
بــازی درســت در بــاغ بانــوان پردیــس برگــزار شــد. 
بازی هــا امــروزه بــا توجــه بــه پیشــرفت فنــاوری 
و بــه روز شــدن وســایل ارتباطــی، هــر روز بیــش از 
ظاهــری  دگرگونی هــای  و  تغییــرات  دچــار   پیــش 

و حتی باطنی شده است. 
از  یکــی  عنــوان  بــه  بــازی  روان شناســی  علــم  در 
پررنگ تریــن عوامــل تاثیرگــذار در خاقیــت و رشــد 
کــودکان مــورد توجــه قــرار گرفتــه و متناســب بــا هــر یک 
از مراحــل رشــد انســان، بازی هــای مختلفــی نــام بــرده 
می شــود کــه هــر کــدام بــه نوبــه خــود تأثیــر شــگرفی در 

ــت.  ــد گذاش ــرد خواه ــخصیت ف ــات و ش روحی
کــودکان  بیشــتر  هــوش  و  توانایــی  بــه  توجــه  بــا 
ــه  ــش، اینک ــه پی ــد ده ــودکان چن ــه ک ــبت ب ــروز نس ام
ــات  ــر روحی ــد ب ــزان می توان ــه می ــا چ ــردن ت ــازی ک  ب
ــز،  ــد نی ــر باش ــدان مؤث ــخصیت فرزن ــکل گیری ش و ش
یکــی از دغدغه هــای مهــم والدینــی اســت کــه بــا انــواع 
بازی هــای کامپیوتــری و ســبک زندگــی آپارتمان نشــینی 

مواجــه هســتند. 
تحــرک کــه می تــوان از بــازی بــه عنــوان یکــی از 
مصداق هــای آن نــام بــرد، در دوران ســنی مختلــف 
ــت  ــار تقوی ــده و در کن ــه خــود دی ــی را ب اشــکال گوناگون
اجتماعــی  رشــد  و  نقش پذیــری  هیجانــی،  هــوش 
ــا  ــی آن ه ــای روان ــه غن ــد ب ــده، می توان ــودکان در آین ک
کمــک کنــد؛ چــرا کــه بازی هایــی کــه بــا تحــرک همــراه 
ــای شــادی بخش در درون  ــه ترشــح هورمون ه اســت، ب
بــدن منجــر می شــود و ســامت روانــی و حتــی جســمی 

ــد.  ــن می کن ــان را تأمی انس
ــوان  ــاغ بان ــده، ب ــای گفته ش ــه پیش فرض ه ــه ب ــا توج ب
پردیــس ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
ــل  ــه« در مح ــای مادران ــوع »بازی ه ــا موض ــتی ب نشس
ایــن بــاغ برگــزار کــرد کــه بــا اســتقبال بســیار خوبــی از 

طــرف مــادران و فرزنــدان آن هــا همــراه بــود. 
مدیــر بــاغ بانــوان پردیــس درخصــوص برگــزاری ایــن 
ــینی  ــت آپارتمان نش ــه وضعی ــه ب ــا توج ــت: ب ــت گف نشس
ــن  ــار چنی ــن ب ــرای اولی ــی، ب ــبک زندگ ــر س ــردم و تغیی م
نشســت آموزشــی در ســالن گردهمایــی بــاغ بانــوان پردیس 

ــود.  ــراه ب ــی هم ــا اســتقبال خوب ــه ب ــزار شــد ک برگ
ــرده  ــرکت ک ــش ش ــن همای ــه در ای ــی ک ــزود: مادران وی اف
بودنــد، ابتــدا بــه صــورت تئــوری و نظــری پــای صحبت هــای 
ــری  ــور نظ ــری ام ــس از فراگی ــتند و پ ــردی نشس ــر کُ دکت
ــه  ــودکان، ب ــازی در روان و شــخصیت ک ــر ب ــه تأثی ــوط ب مرب

ــد. ــه فراگرفتن ــن زمین ــی در ای ــی آموزش های ــورت عمل ص

شــکل گیری  در  والدیــن  نقــش  تأثیــر      

فرزنــدان شــخصیت 
متاســفانه امــروزه بــا وجــود شــرایطی چــون افزایــش 
ــن  ــزل، تأمی ــارج از من ــوان در خ ــتغال بان ــن ازدواج، اش س
ــا  ــرس از محدودیت ه ــوارد ت ــی م ــاید در بعض ــارج و ش مخ
و اســترس های بچــه دار شــدن، خانواده هــا تمایــل چندانــی 

ــد. ــد بیشــتر ندارن ــرای داشــتن فرزن ب
 زمانــی کــه تمامــی ایــن عوامــل در کنــار هــم جمــع شــده و 
کودکــی در یــک خانــواده بــه دنیــا می آیــد، بیشــتر مــادران 
ــد  ــدان خــود ندارن ــا فرزن ــازی ب ــرای ب ــری ب ــه و صب حوصل
ــودک  ــد ک ــه مه ــی ب ــا را طــی ســاعات طوالن ــا آن ه و عموم
ــرات  ــواره در نظ ــه هم ــت ک ــی اس ــن در حال ــپارند. ای می س
مختلــف آکادمیــک بــه نقــش پــدر و مــادر در تربیــت 
ــد  ــش بتوان ــن نق ــر ای ــژه اگ ــده؛ به وی ــاره ش ــدان اش فرزن
ــخصیت  ــری در ش ــتر و مثبت ت ــر بیش ــردن تأثی ــازی ک ــا ب ب

ــد.  ــته باش ــدان داش فرزن
ــه«  ــای مادران ــت »بازی ه ــه نشس ــان اینک ــا بی ــان ب اخاقی

بیــش از ۲۰۰ نفــر مخاطــب داشــت، بیــان کــرد: از 
ــت  ــادران تربی ــژه م ــن، به وی ــای والدی ــه دغدغه ه جمل
فرزندانشــان اســت؛ بــه گونــه ای کــه بــا حوصلــه و نشــاط 

ــد.  ــت بگذارن ــا وق ــرای آن ه بیشــتری ب
ــازی در  ــند ب ــه باش ــد متوج ــادران بای ــه داد: م وی ادام
ــر  ــیار مؤث ــا بس ــدان آن ه ــی فرزن ــطح تربیت ــای س ارتق
ــا  ــردی ب ــر کُ ــا دکت ــذا در نشســت آموزشــی م اســت؛ ل
ــازی را در  ــن و ب ــش والدی ــئله، نق ــن مس ــر ای ــد ب تاکی
ــا  ــه ب ــرد ک ــح ک ــودکان تصری ــخصیت ک ــکل گیری ش ش
ــود. ــراه ب ــان هم ــوی مخاطب ــی از س ــای خوب واکنش ه

رشــد  بــرای  آمــوزش  کنــار  در  بــازی      

فرزنــدان شــخصیت 
مدیــر بــاغ بانــوان پردیــس بــا اشــاره بــه برگــزاری 
غرفه هــای بــازی در کنــار آموزش هــای تئــوری در محــل 
ــن  ــت همچنی ــن نشس ــرد: در ای ــح ک ــوان تصری ــاغ بان ب
ــان مجــرب  ــا حضــور مربی ــازی ب ــای آموزشــی ب غرفه ه
بــرای کــودکان برپــا شــد کــه در آن انــواع بازی هــا 
بــرای رده ســنی ۳ تــا ۶ ســال و مقطــع دبســتان وجــود 

ــت.  داش
وی افــزود: مــادران نیــز پــس از فراگیــری مطالــب 
دکتــر کــردی، در ایــن غرفه هــا بازی هــای گوناگونــی 
ــای  ــه بازی ه ــوط ب ــا مرب ــتر آن ه ــه بیش ــد ک ــاد گرفتن ی
بازی هــای  و  حرکتــی  توپــی  بازی هــای  آپارتمانــی، 

ــود. ــری ب فک
ــتقبال  ــه اس ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــان خاطرنش  اخاقی
ــار،  ــمار حض ــت های بی ش ــان و درخواس ــوب مخاطب خ
لــوح فشــرده نشســت آموزشــی تهیــه خواهــد شــد و در 
ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــدان ق ــان و عاقه من ــار مخاطب اختی

اهمیتونقشبازیدرشکلگیریشخصیتکودکان


