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سیاسی  ارزشمند  و  سنگین  اقدامات  از  یکی 
یک  اتخاذ  و  انتخاب  فاطمه)س(،  حضرت 

درهم  را  غاصب  کمیت  حا که  بود  سیاسی  کتیک  تا
کوبید و توانست ضربه سهمگینی بر پیکر حکومت 
بیدار  برای  که  ایشان  وصیت نامه   یعنی  آورد؛  وارد 
عدم  و  عمومی  افکار  توجه  و  خفته  افکار  ساختن 
 بهره برداری حاکمان سیاسی وقت از مراسم سوگواری 

و دفن آن حضرت نگاشته شد. 
خود  سیاسی  وصیت نامه  در  زهرا)س(  حضرت 
که حضرت علی)ع(، ولی بر حق باید  کید می کند  تأ
سیاستمداری  هیچ  روز  بدان  تا  کند؛  عمل  آن  به 
ظرافت های  آن  با  و  مدبرانه  و  گاهانه  آ چنین 
بکر  شیوه ای  کار  این  بود؛  نکرده  عمل  سیاسی، 
حرفه ای  سیاستمداری  سوی  از  که  بود  تازه  و 
موقعیت  تحقیر  و  والیت  حریم  از  دفاع  دلیل  به 

سیاسی خلیفه وقت اتخاذ شده بود...
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فرهنگ ســازی  بــرای  اصفهــان گفــت:  شــهردار 
ــام  ــه ن ــتانی ب ــوارض، بوس ــات و ع ــت مالی پرداخ
ــود. ــداث می ش ــان اح ــات در اصفه ــتان مالی بوس
 به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شــهرداری اصفهان

مهــدی جمالی نــژاد در حاشــیه چهل وهشــتمین برنامه 
ــاح« در جمــع  ــد افتت ــا چن ــه، ب از طــرح »هــر هفت
ابرپروژه هــای مناطــق  اظهــار كــرد:  خبرنــگاران 
دیگــر در منطقــه 7 وجــود نداشــته؛ امــا پروژه هــای 
ــاد اســت و ســعی شــده  محله محــور آن بســیار زی
در ایــن منطقــه نیازهــای اولیــه شــهروندان مدنظــر 

قــرار گیــرد.
 وی بــا بیــان اینكــه بــرای خیابان ســازی ها و 
ــان  ــارد توم ــه 5 میلی ــک ب ــر نزدی ســاماندهی معاب
هزینــه كرده ایــم، تصریــح كــرد: نیازهــا و ملزومــات 
ــر  ــاماندهی معاب ــد س ــات مانن ــن مح ــهر در ای  ش
ــت  ــی اس ــای ترافیک ــع گلوگاه ه ــا و رف و پیاده روه
ــارد  ــر، 5 میلی ــرای ســاماندهی معاب ــون ب ــه تاکن ک

ــه شــده. تومــان هزین
 شــهردار اصفهــان ادامــه داد: بــرای پیاده روســازی 

خیابــان کاوه یــک میلیــارد تومــان و بــرای ســاماندهی 
بلــوار ورودی و خیابــان شــهرک ولیعصــر 3 میلیــارد و 

300 میلیــون تومــان هزینــه شــده اســت.
ــات و  ــت مالی ــازی پرداخ ــرای فرهنگ س ــتانی ب بوس

ــوارض ع
ــه  ــمندی ك ــت: كار ارزش ــار داش ــان اظه ــهردار اصفه ش
ــاد  ــر اقتص ــت وزی ــه درخواس ــار ب ــتین ب ــرای نخس ب
ــرای فرهنگ ســازی  ــه ب ــن اســت ك ــرد ای صــورت می گی
پرداخــت مالیــات و عــوارض، بوســتانی بــه نــام مالیــات 
امــروز کلنــگ  در اصفهــان احــداث می شــود کــه 

ــد. ــن زده ش ــه زمی ــداث آن ب اح
ــا  ــژاد از احــداث مجتمــع تجــاری گلســتان ب  جمالی ن
اعتبــار 3 میلیــارد تومــان بــه صــورت مشــاركتی خبــر 
ــای  ــرای پروژه ه ــر اج ــال های اخی ــت: در س داد و  گف
مشــارکتی در شــهر اصفهــان ســرعت گرفتــه اســت؛ بــه 
ــی  ــش خصوص ــرمایه گذار بخ ــذب س ــه ج ــه ای ک گون
در ســال جــاری نســبت بــه 10 ســال گذشــته 2 برابــر 

افزایــش یافتــه اســت.
ــزار و 650  ــاری 2 ه ــال ج ــه س ــه داد: بودج  وی ادام
ــر آن  ــد براب ــه چن ــد ک ــی ش ــان پیش بین ــارد توم میلی

ــف شــده اســت. ــروژه مشــارکتی تعری پ
ــا بیــان اینكــه جنــس شــهرداری خدمت رســانی  وی ب
ــوده و در حــوزه اقتصــادی، بازرگانــی  ــه شــهروندان ب ب
ــرد:  ــان ک ــت، اذع ــوده اس ــق ب ــر موف ــی کمت و بازاریاب
بــا  را  پروژه هــا  بعضــی  بنابرایــن ســعی کرده ایــم 

ــم. ــام دهی ــی انج ــش خصوص ــارکت بخ مش
جمالی نــژاد بــه مشــکات ترافیکــی پایانــه کاوه اشــاره 
کــرد و گفــت: زمینــی بــه مســاحت 20 هکتــار در 
ــا مشــارکت  ــا ب ــه كاوه خریــداری شــده ت اطــراف پایان

پایانــه  ایــن  ورودی  آشــفتگی  خصوصــی  بخــش 
ــد. ــدا کن ــش پی کاه

 وی در ادامــه بــا اشــاره بــه احــداث پــروژه دلفیناریــوم 
داشــته های  کنــار  در  اینكــه  بیــان  بــا  و  اصفهــان 
میراثــی و فرهنگــی بــه دنبــال ایجــاد جاذبه هایــی 
 از ایــن دســت در ســطح شــهر اصفهــان نیــز هســتیم 
گفــت: بــرای احــداث پــروژه دلفیناریــوم اختــاف 
ســلیقه بیــن محیــط زیســت و حــوزه میــراث و 

دارد.  وجــود  گردشــگری 
گردشــگری  ارتقــای  بــرای  دلفیناریــوم  احــداث 
ــای  ــد دغدغه ه ــا بای ــت دارد؛ ام ــیار اهمی ــان بس اصفه

عاقه منــدان بــه محیــط زیســت را نیــز شــنید.

پروژه هــای کالن عمرانــی در اصفهــان آمــاده بهره بــرداری 
هستند

ــز در  ــان نی ــهرداری اصفه ــهری ش ــران ش ــاون عم مع
ــه اینکــه شــهرداری  ــا اشــاره ب ــه ب ــن برنام حاشــیه ای
درآمــدی  بحــث  در  رکــود  علی رغــم  اصفهــان 
فعالیت هــای عمرانــی خوبــی را داشــته، اظهــار داشــت: 
ــه  ــور ب ــورت کان و محله مح ــه دو ص ــا ب ــن پروژه ه ای

بهره بــرداری رســیده اســت.
از  بســیاری  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  مظفــر  ایــرج 
ــد  ــه، چن ــر هفت ــرح »ه ــب ط ــه در قال ــی ک پروژه های
کاربردهــای  می رســند  بهره بــرداری  بــه  افتتــاح« 
خوبــی در نقــاط مختلــف شــهری دارنــد، ابــراز داشــت: 

همچنیــن پروژه هــای کان در دســت اجــرا نیــز در 
ــای  ــیاری از گره ه ــد بس ــرداری می توانن ــورت بهره ب ص
ترافیکــی و خدماتــی شــهر اصفهــان را بازگشــایی کننــد.
معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره 
پیشــرفت 63 درصــدی ســالن  همایش هــای  بــه 
ــدان  ــروژه می ــت: ابرپ ــراز داش ــان اب ــی اصفه بین الملل
اســتقال، پارکینــگ فرشــادی، پارکینــگ محتشــم 
کاشــانی و زیرگــذر میــدان احمدآبــاد نیــز آمــاده 

اســت. بهره بــرداری 
وی در ادامــه افتتــاح پروژ ه هــا در قالــب برنامــه »هــر 
هفتــه، چنــد افتتــاح« را ایجــاد فضــای رقابتــی ســالم 
ــان  ــهرداری اصفه ــف ش ــق مختل ــران مناط ــن مدی بی
ــادی  ــای ش ــه فض ــن برنام ــزود: ای ــرد و اف ــوان ک عن
ــهروندان  ــه ش ــانی ب ــه خدمت رس ــاط را در عرص و نش

ایجــاد کــرده اســت.
ــه  ــزان توج ــود می ــاح«، یادب ــد افتت ــه، چن ــر هفت »ه

ــت ــهروندان اس ــات ش ــه مطالب ــهری ب ــران ش مدی
ــا  ــم ب ــن مراس ــیه ای ــز در حاش ــور نی ــا مص احمدرض
اشــاره بــه اینکــه در ایــن برنامــه 36 هــزار متــر عرصــه 
آمــاده کاشــت فضــای ســبز را کلنگ زنــی کردیــم، 
ــه زودی  ــرح ب ــن ط ــرداری از ای ــت: بهره ب ــار داش اظه

ــد. ــد ش ــاز خواه آغ
ــی  ــی از مناطق ــه 7 یک ــه منطق ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
اســت کــه بــه دلیــل وجــود فضــای ســبز بــاغ فــدک در 
ایــن زمینــه کمبــود ســرانه زیــادی نــدارد، افــزود: امروز 
ــج( در  ــوی ولیعصر)ع ــبز ک ــای س ــی فض ــا کلنگ زن ب
ایــن منطقــه محــروم، شــاهد بهبــود وضعیــت ظاهــری 
و رشــد و توســعه اقتصــادی بیشــتر ایــن محلــه 

ــود. ــم ب خواهی

ــا  ــان ب ــهرداری اصفه ــهری ش ــات ش ــاون خدم مع
اشــاره بــه اینکــه مــردم منطقــه 7 اغلــب فرهنگــی 
ــد  ــع بای ــت: در واق ــراز داش ــتند، اب ــد هس و کارمن
ــه،  ــر هفت ــه »ه ــه برنام ــیم ک ــته باش ــه داش توج
چنــد افتتــاح« یادبــودی درخصــوص میــزان توجــه 
شــهرداری بــه مطالبــات شــهروندان در مناطــق 

ــت. ــف اس مختل
شــهرداری  عملکــرد  درخصــوص  ادامــه  در  وی 
ــت:  ــز گف ــی نی ــاد مقاومت ــق اقتص ــوزه تحق در ح
ــوب  ــعار خ ــن ش ــق ای ــهرداری در تحق ــه ش کارنام
ــات  ــوزه خدم ــه در ح ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــوده اس ب
ــده  ــی ش ــتا اجرای ــن راس ــروژه در ای ــهری 700 پ ش

ــت. اس
مصــور بــا شــاره بــه اینکــه بــرای ســال 96 نیــز 700 
ــی،  ــاد مقاومت ــعار »اقتص ــق ش ــرای تحق ــروژه ب پ
اقــدام و عمــل« در دســتور کار دارد، تصریــح کــرد: 
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه شــهر موجــود زنــده 
اســت و شــهرداری هرگــز نمی توانــد از اقــدام و 

عمــل جــدا باشــد.

شهردار اصفهان خبر داد:

احداث نخستین بوستان مالیات کشور در اصفهان کلید خورد

کاویانی  کیمیای وطن با محمد رضا  گفت وگوی 
نقاش و مجسمه ساز

 هنرمند امروز بیشتر 
به فکر نان شب است تا هنر
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــدی  ــی پورمحم ــلمین مصطف ــام و المس حجت االس
گفــت: دنیــای ســایبری، دنیــای امــروز ماســت و هــر 
روز هــم بزرگ تــر می شــود. از چنــد ســال پیــش 
خواســته بودنــد کــه وزارت دادگســتری در بحث هــای 

حقوقــی جرائــم ســایبری وارد شــود.
و  پیشــنهادها  امیــدوارم  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
راهکارهایــی کــه در اینجــا ارائــه می شــود، ابتــر 
نمانــد، گفــت: فضــای مجــازی، فضــای حاکــم اســت. 
ــر  ــارد نف ــی از 3.7 میلی ــن دارم حاک ــه م ــاری ک آم
ــت در  ــوذ اینترن ــب نف ــان اســت و ضری ــر در جه کارب

ــت. ــد اس ــا 57 درص ــور م کش
ــای  ــر پهن ــال های اخی ــه داد: در س ــدی ادام پورمحم
اســت.  شــده  ... گســترده  و  دامنه هــا  و  باندهــا 
وقتــی از منظــر جــرم، جرم شناســی و مبــارزه بــا 
ــه رو می شــویم، فضــای  ــن فضــا روب ــا ای آســیب ها ب
ــد؛  ــدا می کن ــه پی ــا غلب ــن م ــم در ذه ــک و مبه تاری
طبیعــی اســت یــک پزشــک جامعــه را از نــگاه 
بیمــاری می بینــد و یــک پلیــس هــم جامعــه را 
بــه شــکل مجــرم می بینــد کــه ایــن نکتــه کار دســت 
مــا می دهــد و در برنامه ریزی هــا مشــکل ایجــاد 
ــا بیــان اینکــه کشــور اگــر می خواهــد  ــد. وی ب می کن
امنیــت و پیشــرفت داشــته باشــد باید توســط فناوری 

و تکنیــک اتفــاق بیفتــد، گفــت: مــا جرم انــگاری 
ــگاری  ــم. جرم ان ــاح کنی ــه را اص ــه جامع ــم ک کردی
ــده بیشــتر  ــم بیشــتر شــده، پرون بیشــتر شــده، مته
ــه جــرم بیشــتر شــده  ــم ک ــم می گوی ــاز ه شــده و ب
اســت؛ ایــن یعنــی ایــن چرخــه معیــوب اســت. آمــار 
ایــن رونــد تخلــف و جــرم را کــه در کشــور خودمــان 
بررســی کنیــم، هــر ســال بایــد کاهــش پیــدا می کــرد، 
ــان  و مجرمــان و ... را  امــا بیشــتر شــده؛ آمــار زندانی
ــن  ــا ای ــم. ب ــام کنی ــیم اع ــت می کش ــر خجال دیگ
ــا  ــد ب ــیم، بای ــکات نمی رس ــل مش ــه ح ــورد ب برخ
جرم انــگاری کمتــر بهبــود و ســامت اجتماعــی را 

ــم. ــم کنی ــان فراه ــرای جامعه م ب
وزیــر دادگســتری بــا اشــاره بــه موضــوع حریــم 
ــیار  ــردم بس ــی م ــم خصوص ــت: حری ــی گف خصوص
مــورد تاکیــد اســت و شــریعت مــا هم به آن حســاس 
اســت. حریــم خصوصــی یکــی از دغدغه هایــی اســت 

ــم. ــت کنی ــد آن را رعای ــا بای ــه م ک
ــت  ــان درس ــا زب ــد و ب ــق ش ــه رفی ــا جامع ــد ب   بای
و از روی محبــت و دلســوزی بــا آن هــا صحبــت کــرد؛ 
 وگرنــه اگــر بگوییــم ایــن  کار را بکــن، ایــن کا ر را نکــن

ــان  ــد زب ــا بای ــان م ــن زب ــد؛ بنابرای ــی می رون ــر آب زی
ــت باشــد. ایســنا محب

محســن رضایــی در جمــع مــردم شهرســتان 
لنجــان اســتان اصفهــان ضمــن تســلیت شــهادت 
حضــرت زهــرا)س( اظهــار داشــت: فرزنــدان این 
ــدس  ــاع مق ــی در دف ــور، کار بزرگ ــه از کش منطق
ــر  ــپ ۴۴ قم ــاهمرادی در تی ــهید ش ــد. ش کردن
بنی هاشــم حماســه آفریــد. عملیــات بــدر و عبــور 
 از رود دجلــه، توســط فرزنــدان شــما انجــام شــد 
ــه از  ــد ک ــانی بودن ــن کس ــما اولی ــدان ش و فرزن
ــای  ــتان، علم ــن شهرس ــد. ای ــور کردن ــه عب دجل
ــم  ــته و امیدواری ــیع داش ــخ تش ــی در تاری بزرگ
نــور علــم و جهــاد در ایــن منطقــه همچنــان پرتــو 

ــاند.  بیفش
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تصریــح 
ناکارآمــدی، فســاد  داخــل کشــور،  در   کــرد: 
و انحرافــات ماننــد یــک بمــب عمــل می کننــد و 
بنابرایــن بایــد بــا غربزدگــی و تحجــر مبــارزه کرد؛ 
ــم از  ــارزه نکنی ــیب ها مب ــن آس ــا ای ــر ب ــرا اگ زی
داخــل تهــی می شــویم. مشــکاتی کــه در یکــی 
ــاعت ها  ــد و س ــش آم ــور پی ــای کش از فرودگاه ه
مــردم را گرفتــار کــرد، قطــاری کــه آتــش گرفــت و 
مــردم مظلومانــه در آن ســوختند، گــرد و غبــاری 
کــه مــردم خوزســتان را مــی آزارد و دریاچه هایــی کــه 
خشــکیده اند، همگــی ناشــی از ناکارآمــدی اســت.

 رضایــی بــا تأکیــد بــر ایــن مطلــب کــه راه نجــات 
نیســت  آمریکایی هــا  و  خارجی هــا  نــزد  مــا 
ــار  ــه ب ــاب، س ــد از انق ــال های بع ــزود: در س اف
ــه  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــام)ره( و مق در دوران ام
دولت هــا اجــازه داده شــد تــا بــا کشــورهای 
ــا  ــند؛ ام ــته باش ــتری داش ــل بیش ــی تعام غرب
ــرای دفــع ضــرر  ــا ب افزایــش ایــن تعامــات تنه
خــوب بــود. ســود و درآمــد و فایــده جالــب 

ــت. ــی دربرنداش توجه
 وی گفــت: انحــراف چــه در بعــد غرب زدگــی 
تحجــر  چــه  و  بیگانــگان  بــه  شــیفتگی   و 
ــور  ــروز کش ــای ام ــطحی نگری، از چالش ه و س
ــاب ــر انق ــر از رهب ــردن جلوت ــت ک ــت. حرک  اس

انحرافــی خطرنــاک اســت کــه بایــد کنتــرل 
ــود.  ش

ــر  ــراف و تحج ــر انح ــر دو خط ــا ه ــه ب در مقابل
بایــد بــه ارزش هــای اصیــل انقابــی بازگردیــم و 
ــا از  ــم ت ــار بگذاری ــی را کن ــری و قوم گرای طایفه گ

ــم. ــیب نبینی درون آس
 دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در 
پایــان یــادآور شــد: عــاوه بــر پیوندهــای دفاعــی 
بــا همســایگان بایــد بــرای صــادرات محصــوالت 
ــم. دانشــجو ــا برنامــه پیــش بروی ــز ب ــی نی ایران

یکــی از اعضــای مجلــس ســوریه گفــت: در هــر درگیــری 
کــه بیــن ایــران و ترکیــه اتفــاق بیفتــد، در کنــار ایــران و 

علیــه ترکیــه خواهیــم ایســتاد.
فــارس شــهابی، عضــو مجلــس ســوریه و رئیــس 
توئیتــر خــود  اتحادیــه صنایــع ســوریه، در صفحــه 
نوشــت: در هــر درگیــری کــه بیــن ایــران و ترکیــه 
ــان  ــه و اردوغ ــه ترکی ــران و علی ــار ای ــد، در کن ــاق افت اتف
خواهیــم  کــرد،  نابــود  و  غــارت  را  کشــورمان   کــه 

ایستاد.
 کشــور ترکیــه از زمــان آغــاز جنــگ در ســوریه در ســال 
2011، از نیروهــای مخالــف دولــت بشــار اســد حمایــت 
ــروش  ــد و ف ــا گــروه تروریســتی داعــش خری ــرد و ب ک
نفتــی می کــرد؛ برعکــس جمهــوری اســامی ایــران کــه 

ــد. ــت می کن ــای بشــار اســد حمای از نیروه
ــت از  ــی در حمای ــه نوع ــه ب ــارات ک ــن اظه ــم ای علی رغ
ــواره  ــات کشــورمان هم ــم مطــرح شــده، مقام ــران ه ای
ــه در  ــران همیش ــت های ای ــه سیاس ــد ک ــام کرده ان اع
ــت  ــه اس ــدت در منطق ــتی و وح ــاد دوس ــتای ایج راس
ــه  ــران ب ــق ای ــچ کشــوری از طری ــت هی ــچ گاه امنی و هی
خطــر نخواهــد افتــاد، مگــر اینکــه تعرضــی صــورت 

ــنا ــرد. ایس بگی

ــن  ــه ای ــخ ب ــور، در پاس ــر کش ــی، وزی ــی فضل ــا رحمان عبدالرض
ســوال کــه شــما قبــا دربــاره احتمالــی ورود پول هــای کثیــف بــه 
ــون  ــه اینکــه هم اکن ــا توجــه ب ــد، ب ــرده بودی ــت ک ــات صحب انتخاب
فرآینــد انتخابــات 96 آغــاز شــده، چــه برنامــه ای بــرای جلوگیــری 
از ایــن پول هــا در عرصــه انتخابــات داریــد، اظهــار داشــت: در ایــن 
ــا( را  ــع کاندیداه ــازی مناب ــه  شفاف س ــه ای )الیح ــوص الیح خص
تدویــن کردیــم و بــه مجلــس هــم فرســتادیم و قــرار بــود در قــوه 
 مقننــه تصویــب شــود کــه گفتنــد ایــن موضــوع خیلــی مهــم اســت 
و بایــد بررســی بیشــتری صــورت گیــرد و در نهایــت هــم تصویــب 
نشــد. وی در ادامــه تأکیــد کــرد: اکنــون هــم مــا طبــق چارچــوب 
ــم  ــی، حتمــا ماحظــات الزم را در نظــر می گیری وظایف هــای قانون
و مراقبــت می کنیــم تــا جایــی کــه قانــون بــه مــا اجــازه دهــد، بــا 

همــکاری دســتگاه ها مانــع ایــن کار شــویم. فــارس

در روز پایانــی رزمایــش بــزرگ دریایــی والیــت 95، زیردریایی هــای 
ــه 100  ــتقر در فاصل ــش و مس ــی رزمای ــه عموم ــه منطق ــی ب اعزام
ــایی  ــامانه های شناس ــری از س ــا بهره گی ــاحل ب ــری از س کیلومت
ــدام  ــطحی اق ــناور س ــداف ش ــری اه ــف و رهگی ــه کش ــبت ب  نس
و بــا شــلیک اژدرهــای ضــد ســطحی عملیــات انهــدام یگان هــای 
ــن  ــاس ای ــر اس ــد. ب ــام دادن ــت انج ــا موفقی ــدف را ب ــناور ه ش
گــزارش، طــی ایــن عملیــات، اژدر والفجــر، جدیدتریــن اژدر 
ــا موفقیــت  ــار ب ــرای اولیــن ب نیــروی دریایــی راهبــردی ارتــش، ب
ــدم  ــناورش را منه ــدف ش ــد و ه ــلیک ش ــر ش ــی غدی از زیردریای
کــرد. رزمایــش بــزرگ دریایــی والیــت 95 نیــروی دریایــی ارتــش 
ــب هللا  ــادار حبی ــر دری ــوی امی ــرا)س( از س ــز یازه ــام رم ــا اع ب
ســیاری، فرمانــده نیــروی دریایــی راهبــردی ارتــش، روز یکشــنبه 
08 اســفند آغــاز شــد. در رزمایــش بــزرگ دریایــی والیــت 95 کــه 
 در محــدوده ای بــه وســعت 2 میلیــون کیلومتــر مربــع از تنگــه هرمز 
ــدب  ــاب المن ــه ب ــد و تنگ ــوس هن ــمال اقیان ــان، ش ــای عم دری
ــناور  ــای ش ــت، یگان ه ــزاری اس ــال برگ ــه در ح ــدار 10 درج ــا م ت
زیرســطحی و ســطحی نیــروی دریایــی راهبــردی ارتــش بــا همــراه 
داشــتن بالگردهــای دریایــی در قالــب ناوگروه هــای دفاعــی 
می شــوند  مســتقر  مشخص شــده  محورهــای  در  و  عمــق   در 
ــرا  ــده اج ــای تدوین ش ــر برنامه ه ــه را براب ــای محول و ماموریت ه

ــش ــی ارت ــروی دریای ــط عمومــی نی ــد. رواب می کنن

جمعــی از ســهامداران پدیــده شــاندیز روز گذشــته مقابــل 
مجلــس شــورای اســامی تجمــع کردنــد. 

همچنیــن عــده ای از اعضــای کانــون بازنشســتگان و 
ــع  ــز در تجم ــان نی ــرورش اصفه ــوزش و پ ــن آم موظفی
دیگــری مقابــل مجلــس خواســتار رســیدگی بــه وضعیــت 

شــدند. حقوقی شــان 
کانــون  تجمع کننــدگان  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
ــان  ــرورش اصفه ــوزش و پ ــن آم ــتگان و موظفی بازنشس

داشــتند. دســت  در  پاکاردهایــی 
همچنیــن جمعــی از بازرســان وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت نیــز مقابــل مجلــس تجمــع کردنــد. ایــن 
تجمع کننــدگان در اعتــراض بــه وضعیــت اســتخدامی 
ــد و خواســتار  ــل مجلــس تجمــع کردن و حقوقشــان مقاب

ــنیم ــدند. تس ــان ش ــه وضعیتش ــیدگی ب رس
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ـــمـــاره  383  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

روش های مبارزه حضرت فاطمه)س(

      )تازه ترین تاکتیک(                                         
ادامه از صفحه یک: 

ــه او ســتم  ــه ب ــد احــدی از کســانی ک ــت کردن ایشــان وصی
ــبانه او  ــوند و ش ــر نش ــازه اش حاض ــییع جن ــد در تش کرده ان

ــد.  ــن کنن را دف
ــه سیاســی از دســت  ــا ایــن وصیت نامــه، حرب در حقیقــت ب
ــرگ  ــتند در م ــان می خواس ــد. آن ــه ش ــت گرفت ــان وق حاکم
ــه  ــم و ارادت ب ــک و مات ــرایی و اش ــا مرثیه س ــرت ب آن حض
ــارزات  ــا و مب ــت او، مخالفت ه ــف از رحل ــرت و تأس آن حض
حضــرت زهــرا علیهاالســام را در دفــاع از حریــم والیــت 
ــود را در  ــه خ ــت غاصبان ــد و خاف ــرار دهن ــعاع ق تحت الش
اذهــان جامعــه بــر حــق جلوه گــر ســازند؛ امــا دفــن شــبانه 
ــودن مــکان دفــن ایشــان، ایــن  آن حضــرت و نامشــخص ب
ســؤال را در میــان اّمــت اســامی ایجــاد کــرد کــه چــرا دخــت 
ــی  ــن وصّیت ــدر او چنی ــر گرانق ــه گوه ــر و یگان ــی پیامب گرام

کــرده اســت.
همســر  وصیــت  بــه  علیه الســام  علــی  حضــرت   
ــه  ــان جامع ــدام اذه ــن اق ــا ای ــرد. ب ــل ک سیاســتمداش عم
ــروعیت  ــادی مش ــد زی ــا ح ــد و ت ــد ش ــک و تردی ــار ش دچ
ــرت  ــت آن حض ــت و مظلومی ــؤال رف ــر س ــت زی ــه وق خلیف
زهــرا  حضــرت  چــرا  اینکــه  و  نمایــان گردیــد  بیشــتر 
ــام  ــا تم ــی 95( روز ب ــه قول ــدت 75 )و ب ــام در م علیهاالس
ــیر  ــرد مس ــاش ک ــون ت ــیوه های گوناگ ــا ش ــوان ب ــاب و ت ت
انحرافــی امــت را روشــن ســازد کــه چــرا امــام بــر حــق علــی 
علیه الســام را تنهــا گذاشــته اند و کج راهــه ای را انتخــاب 
ــه  ــی ک ــت اســت؛ در حال ــه خــاف حــق و حقیق ــد ک کرده ان

ــت. ــق اس ــر ح ــام ب ــی علیه الس عل
 آری، از مهم تریــن ضربه هایــی کــه فاطمــه علیهاالســام بــر 
بنیــان خافــت غاصــب ســقیفه ای وارد ســاخت، وصیــت آن 

حضــرت بــه مخفــی مانــدن مرقــد مطهــرش بــود. 
مؤمنــان  امیــر  بــه  ســفارش هایش  در  حضــرت  آن 
ــی  ــد جنازت ــهد اح ــک ان الیش ــود: »اوصی ــام فرم علیه الس

مــن هــؤالء الذیــن ظلمونــی و... .« 
تــو را وصیــت می کنــم هیــچ یــک از آنــان کــه بــه مــن ظلــم 
ــن  ــازه م ــییع جن ــد در تش ــد، نبای ــب کردن ــرا غص ــق م و ح
ــول  ــمن رس ــن و دش ــمن م ــا دش ــرا آن ه ــد؛ زی ــرکت کنن ش
خــدا صلــی هللا علیــه و آلــه هســتند و اجــازه نــده احــدی از 
آن هــا و پیروانشــان بــر مــن نمــاز گــذارد و مــرا شــب دفــن 
ــه  ــا ب ــه و دیده ه ــم ها آرام گرفت ــه چش ــگام ک ــن؛ آن هن ک

ــه باشــند. خــواب فرورفت
 ایــن وصیــت، ضربــه ســهمگینی بــر پیکــر حکومــت غاصــب 
وارد ســاخت؛ ضربــه ای کــه تــا قیــام قیامــت اســتمرار خواهــد 
داشــت و ســندی زنــده و مانــدگار بــر محکومیــت حکومــت 
آنــان و غیرعادالنــه بــودن آن از منظــر زهــرای مرضیــه 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــام ب علیهاالس
بــا  علیهاالســام  اطهــر  زهــرای  نیــز  ایــن  از  پیــش 
مخالفت هــای همه جانبــه خویــش، به ویــژه بــا مقاومــت 
حیرت انگیــزش در مقابــل اصــرار غصب کننــدگان خافــت 
بــرای بیعــت گرفتــن از علــی علیه الســام، بــه همــگان اعــان 

ــت. ــروع اس ــان غیرمش ــه خافتش ــرد ک ک
صدیقــه طاهــره نه تنهــا بــا خطبه هــای آتشــین خــود اعتبــار 
ــود در  ــال خ ــور فع ــا حض ــه ب ــرد، بلک ــؤال ب ــر س ــارا زی آن ه
ــارزه همچــون ســپر محکمــی از جــان علــی  خــط مقــدم مب
علیه الســام و حامیانــش محافظــت کرد و فضای مناســبی را 
بــرای بنی هاشــم فراهــم کــرد تــا بیعــت را بــه تاخیــر بیندازنــد 
و ایــن روش مبــارزه تــا روز و لحظــات آخــر عمــر شریفشــان 
ادامــه داشــت. از طرفــی حضــرت زهــرا علیهاالســام بــا توجه 
ــی علیه الســام  ــه حــذف عل ــش از توطئ ــه شــناخت دقیق ب
ــخصیت واال و  ــی ش ــوار آن، معرف ــای ناگ ــا و پیامده از یاده
ممتــاز علــی علیه الســام را ســرلوحه اهــداف مبارزاتــی خــود 
قــرار داد. آن بانــوی بزرگــوار در شــرایطی کــه هیچ کــس 
ــان  ــه می ــخنی ب ــام س ــی علیه الس ــرد از عل ــت نمی ک جرئ
آورد، ســوابق درخشــان امیــر مؤمنــان را در خطبه هــای خــود 
مطــرح و چهــره ممتــاز آن حضــرت را بــه تازه مســلمانان 
معرفــی کــرد.گاه از مجاهدت هــای علــی علیه الســام در 
لحظه هــای سرنوشت ســاز جنگ هــای صــدر اســام یــاد 
ــی را  ــا و دالوری هــای مول ــرد و رشــادت ها و جانبازی ه می ک

بــه خاطــر مــردم مــی آورد. 
ــای  ــرت، افش ــنگرانه آن حض ــات روش ــر از اقدام ــی دیگ یک
ماهیــت جریــان برانــدازی و بیــان ریشــه های سیاست ســتیز 
بــا علــی علیه الســام بــود. آن حضــرت معتقــد بــود کســانی 
کــه علــی علیه الســام را از صحنــه بیــرون کرده انــد، از 
ــش در  ــن و قاطعیت ــان دی ــر مخالف ــل او در براب ــدت عم ش
مقابــل دشــمنان اســام و زیاده خواهــان و افزون طلبــان 
ــرای  ــام در اج ــی علیه الس ــد عل ــان می دانن ــد. آن ــم دارن بی
عدالــت ذره ای کوتاهــی نخواهــد کــرد و در راه تحقــق احــکام 
الهــی از مــرگ نمی هراســد؛ از ایــن رو او را کنــار زدنــد تــا بــه 
ــداف شــخصی و خواســته های نفسانی شــان  ــه اه آســانی ب

ــد.  دســت یابن
ــذی  ــود: »ماال ــه می فرم ــه و آل ــی هللا علی ــر صل ــر پیامب دخت
نقمــوا مــن ابــی الحســن؟!...؛« بــه چــه دلیلــی از ابوالحســن 
انتقــام گرفته انــد؟ بــه خــدا قســم! بــه دلیــل ســختی 
شمشــیرش و بی باکــی نســبت بــه مردنــش و شــدت 
تاختنــش ]بــر آنــان[ و مجــازات ]کــردن بــا[ آســیب زدنــش 
در جنــگ و خشــم کــردن او در راه خــدا از او انتقــام گرفتنــد.
وجــه دیگــر مبارزاتــی فاطمــه)س( مبــارزه بــا تســاهل 
ــامح  ــاهل و تس ــه تس ــت ک ــت آن اس ــود. حقیق ــواص ب خ
برخــی از اصحــاب موجــب شــد تــا بعضــی عناصــر جاه طلــب 
ــوق مســلم  ــت علیهم الســام را از حق ــل بی و زیاده خــواه، اه
الهی شــان محــروم ســازند . اگــر انصــار و ســایر عاقمنــدان 
خانــدان پیامبــر صلــی هللا علیــه و آلــه از مهاجــران و قبایــل 
قریــش، بــه صــورت فعــال در صحنــه حضــور داشــتند و بــه 
ــوق  ــی علیه الســام و حق ــت عل ــان خاف ــور جــدی خواه ط
مالــی حضــرت زهــرا علیهاالســام می شــدند، هرگــز آن 

ــی داد. ــخ رخ نم حــوادث تل
ــا  ــه ب ــواص جامع ــدار و خ ــاب نام ــوان اصح ــا عن ــا ب آن ه
ســکوت خــود بســتر مناســبی را بــرای شــکل گیری و بــه بــار 

ــد.  ــم آوردن ــا فراه ــتن توطئه ه نشس
ــرد  ــخ ک ــان را توبی ــام آن ــرا علیهاالس ــرت زه ــن رو حض از ای
ــرار داد  ــش ق ــکار خوی ــای آش ــرزنش و مامت ه ــورد س  و م
و بدیــن وســیله حجیــت اجمــاع خــواص صحابــه در بیعــت 

بــا خلیفــه را از بیــن بــرد.

ما منتظریم؟                                           
ــت  ــادت اس ــرج عب ــار ف ــه انتظ ــم ک ــات داری  در روای
و نیــز داریــم کــه می فرمایــد: »مــن مــات و لــم یعــرف 
امــام زمانــه مــات میتــه جاهلیــه« کســی کــه بمیــرد و 
امــام زمانــش را نشــناخته باشــد، جاهــل مــرده اســت. 
راه رســیدن  و ورود بــه خیــل عظیــم منتظــران واقعــی 
ــران  ــتر منتظ ــا بیش ــت؛ ام ــان اس ــام زم ــناخت ام ش
ایــن ســوال را دارنــد کــه آیــا منتظــر واقعــی هســتند و 
می شــود از منتظــران واقعــی امــام زمــان) عــج( بــود؟

ــن  ــن ســوال ای ــه ای نخســتین و ســاده ترین پاســخ ب
اســت کــه  منتظــر امــام زمان)عــج( بایــد ماننــد یــک 
ــا  ــی انســان حقیقت ــد. وقت ــی کن ــی زندگ ــر واقع منتظ
منتظــر کســی باشــد، تمــام رفتــار و ســکناتش نشــان 
از منتظــر بــودن او دارد؛ بــه عنــوان مثــال اگــر منتظــر 
میهمــان باشــد حتمــا خانــه را تمیــز و مرتــب می کنــد 
لبــاس  بــا  و  آمــاده می کنــد  را  پذیرایــی  وســایل 
مرتــب و چهــره ای شــاداب در انتظــار می مانــد. چنیــن 
کســی می توانــد ادعــا کنــد کــه منتظــر میهمــان بــوده 
اســت. امــا کســی کــه نــه خانــه را مرتــب و نــه وســایل 
ــب  ــاس مرت ــه لب ــت و ن ــرده اس ــاده ک ــی را آم  پذیرای
و تمیــزی پوشــیده اســت و نــه اصــا بــه فکــر میهمــان 
ــوده  ــان ب ــار میهم ــه در انتظ ــد ک ــا کن ــر ادع ــت، اگ اس
ــی  ــر گزافه گوی ــرد و ب ــد ک ــخند خواهن ــه او را ریش هم

ــد. ــد خندی او خواهن
بنابرایــن انتظــار پیــش از آنکــه در ادعــای انســان 
فهمیــده شــود بایــداز رفتــار و کــردار او مشــاهده شــود. 
ــا چنیــن توضیحــی روشــن اســت کــه یــک منتظــر  ب
واقعــی امــام زمــان بایــد رفتــارش بــه گونــه ای باشــد 
کــه هــر لحظــه منتظــر ظهــور امــام زمان)عــج( باشــد. 
ــد  ــه او بدهن ــر را ب ــن خب ــه ای ــه ک ــر لحظ ــی در ه یعن
ــام  ــاری ام ــرای ی ــد ب ــاده باش ــود و آم ــحال ش خوش
زمان)عــج( بــا مــال و جــان خویــش جهــاد و خــود را 

ــد.  ــدا کن ــرت ف در راه آن حض
بنابرایــن یــک منتظــر واقعــی اهــل گنــاه و دلبســتگی 
ــد  ــی نمی توان ــن کس ــه چنی ــرا ک ــت؛ چ ــا نیس ــه دنی ب
دســت  آلودگی هــا  و  دلبســتگی ها  وابســتگی ها،  از 
ــدس  ــداف مق ــت اه ــت در جه ــاده خدم ــردارد و آم ب
ــرط اول  ــه ش ــد ک ــان ش ــد. بی ــج( باش ــام زمان)ع ام
انتظــار شــناخت و معرفــت اســت تــا انســان میهمــان 
خــود را نشناســد و از خصوصیــات خــوب او مطلــع 
نباشــد، منتظــر او نخواهــد شــد. تنهــا هنگامــی انســان 
در انتظــار کســی می نشــیند کــه او را خــوب بشناســد.

امــا اگــر انســان کســی را نشناســد، حتــی اگــر بدانــد 
کــه آن شــخص خواهــد آمــد برایــش اهمیتــی نخواهد 
داشــت و منتظــر او نخواهــد مانــد. دربــاره انتظــار 
امــام زمان)عــج( هــم، چنیــن اســت. کســانی کــه آن 
ــان  ــا اهــل ادی ــار ی ــد کف حضــرت را نمی شناســند مانن
دیگــر، هرگــز انتظــار او را نمی کشــند؛ امــا کســانی کــه 
ــام و  ــد و از مق ــند و ارزش او را می دانن او را می شناس
جایــگاه  او آگاهــی دارنــد، منتظــر او می ماننــد. ریشــه 
محبــت و دلدادگــى بــه امام)عــج( در معرفــت ایشــان 
ــر  ــت خالص ت ــه معرف ــدازه ک ــه هران ــت. ب ــه اس نهفت
و عمیق تــر باشــد، محبــت حاصلــه نیــز شــدیدتر و 

ــود. ــد ب ــر خواه قوى ت
نوبــت محبــت اســت؛ وظیفــه  از شــناخت  پــس 
دیگــری کــه منتظــران آن حضــرت بایــد در خــود 
ــی  ــت قلب ــد، محب ــش دهن ــد و آن را افزای ــاد کنن ایج
بــه اهــل بیت)ع(اســت. بدیهــی اســت کــه تــا انســان 
از میهمــان خویــش خوشــش نیایــد و نســبت بــه 
ــه او را  ــم ک ــد ه ــر چن ــد، ه ــته باش ــت نداش او محب
ــد.  ــدن او باش ــر آم ــا منتظ ــد واقع ــد نمی توان بشناس
 منتظــران واقعــی بایــد وضعیــت روحــی و فکــری 
و عملــی خــود را بــه گونــه ای ســامان دهنــد کــه 
ســنخیت کاملــی بــا امــام زمان)عــج( داشــته باشــند. 
ایجــاد ســنخیت بــا امــام زمان)عــج( از طریــق تقویــت 
ــوی  ــات معن ــی و درج ــل اخاق ــوا و فضای ــان و تق ایم
ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــا در ای ــود. تنه ــل می ش حاص
ــت.  ــان را داش ــام زم ــه ام ــت ب ــای محب ــوان ادع می ت
در صورتــی کــه فــرد رفتــارش مطابــق میــل امــام 
ــه  ــت او در دلــش زبان زمان)عــج( باشــد، شــعله محب
ــاد  ــه فری ــرت او را ب ــق آن حض ــید و عش ــد کش خواه
خواهــد آورد و دوری اش را بــر او ســخت و ناگــوار 
خواهــد ســاخت. طبیعــی اســت کــه هــر چقــدر ایــن 
ســنخیت بیشــتر باشــد، محبــت آن حضــرت بــه 
منتظــر بیشــتر خواهــد شــد و محبــت منتظــر نیــز بــه 
ــر خواهــد گشــت. منتظــر واقعــی  آن حضــرت افزون ت
ــرای تســریع  ــور حضــرت لحظه شــماری و  ب ــرای ظه ب
در ظهــور امــام زمان)عــج( دعــا می کنــد و از خــدا 
ــا  ــا ب ــر او را برســاند. آی ــر چــه زودت ــه ه ــد ک می خواه

ــم؟ ــا منتظری ــرایط م ــن ش ای

خبر سیاسی 
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نیروهای مسلح اختصاص یافت
ــی  ــان بررس ــامی در جری ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
ــره  ــد ب تبص ــال 96، بن ــه س ــه بودج ــه ای الیح ــش هزین بخ
ــه  ــن الیحــه را پــس از بحــث و بررســی ب 11 مــاده واحــده ای
تصویــب رســاندند.به دولــت اجــازه داده می شــود تمامــی 
ــال  ــش از 8 س ــه بی ــی ک ــه عموم ــت وظیف ــموالن خدم مش
ــت  ــان غیب ــدت زم ــه م ــت جریم ــا پرداخ ــد را ب ــت دارن غیب
به صــورت نقــد و اقســاطی کــه تــا پایــان ســال 1396 تســویه 
ــای  ــل از اعط ــای حاص ــام درآمده ــاف کند.تم ــود، مع می ش
معافیت هــای مشــموالن مذکــور بــه حســاب درآمــد عمومــی 
کشــور موضــوع ردیــف 150128 نزد خزانــه داری کل کشــور واریز 
ــارد )15.000.000.000.000(  ــزار میلی ــا ســقف 15 ه می شــود و ت
ــال در قالــب ردیــف 130- 530000  جــدول شــماره 9 ایــن  ری
ــت  ــط تقوی ــای ذیرب ــه ردیف ه ــه صــورت مســاوی ب ــون ب قان
بنیــه دفاعــی نیروهــای مســلح مطابــق موافقتنامــه متبادلــه با 
ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور اختصــاص می یابــد. فــارس

ــکاری  ــوع بی ــاره موض ــور درب ــاون اول رئیس جمه مع
در کشــور اظهــار داشــت: بنــده در ســخنرانی های 
اخیــرم بــر ایــن نکتــه تأکیــد کــرده ام کــه مهم تریــن 
چالشــی کــه اکنــون کشــور بــا آن رودررو اســت 
مســئله بیــکاری اســت. طــی ســال های اخیــر یعنــی 
ــزان  ــت می ــد داش ــه خواه ــه ادام ــر ک ــل اخی 8 فص
افــراد متقاضــی کار بیــش از یــک میلیــون و 200 
هــزار نفــر خواهــد بــود؛ یعنــی ســالی یــک میلیــون 
ــده  ــه عم ــم ک ــای کار داری ــزار متقاضــی جوی و 200 ه
ــرده هســتند. از ســوی  ــان تحصیلک ــراد جوان ــن اف ای
ــران میــزان شــغل ایجــاد کردنــش  دیگــر اقتصــاد ای
مشــخص اســت. در دوره طایــی اقتصــاد ایــران 
ــال  ــار در س ــاس آم ــر اس ــرده ب ــاد ک ــغل ایج ــه ش ک
ــزار  ــون و 600 ه ــران 1۴ میلی ــاغان ای ــداد ش 75 تع
نفــر بــود. همچنیــن در ســال 8۴ ایــن تعــداد بــه 20 
میلیــون و 600 هــزار نفــر رســید. در واقــع در بهتریــن 
حالــت اقتصــاد ایــران، 600 هــزار شــغل ایجــاد کــرد. 
متأســفانه یــک دوره ای هــم هســت کــه از ســال 8۴ 

تــا 91 از 20 میلیــون و 600 هــزار نفــر بــاز هــم در ســال 
91 ایــن عــدد ثابــت می مانــد؛ یعنــی خالــص ایجــاد 
شــغل صفــر اســت کــه ســال های وفــور درآمــد نفــت 
ــک  ــن ی ــه داد: بنابرای ــری ادام ــود. جهانگی ــران ب ای
ــی  ــه زمان ــن فاصل ــکار در ای ــراد بی ــه ای از اف مجموع
ــتند.  ــر هس ــون نف ــدود 3 میلی ــه ح ــد ک ــی ماندن باق
همچنیــن مجموعــه ای شــامل ســاالنه یــک میلیــون 
ــاد  ــه اقتص ــم ک ــی کار داری ــر متقاض ــزار نف و 200 ه
ــه  ــخگویی اش ب ــد پاس ــاش کن ــدر ت ــر چق ــران ه ای
 ایــن حجــم بیــکاری کار بســیار دشــواری اســت 
و مــا بــر اســاس مرکــز آمــار ایــران در ســال 9۴-95 
حــدود 700 هــزار شــغل ایجــاد کردیــم. حــاال اینکــه 
ــدگار اســت، بحث هــای  ــا مان ــدار ی ایــن شــغل ها پای

ــه  ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــت. وی در پاس ــری اس دیگ
ــدام مشــکل از سیســتم  ــم ک ــت یازده ــول دول در ط
بانکــی  نظــام  حــل کرده ایــد، گفــت:   را  بانکــی 
مشــکات زیــادی دارد؛ بخشــی از منابــع نظــام بانکی 
در جاهــای مختلــف ثبــت شــده اســت، لــذا بخشــی 
ــه  ــه ب ــی ک ــت اســت و پول های ــع در دول ــن مناب از ای
دولــت دادنــد و قــوه مجریــه در زمانــی کــه بایــد ایــن 
ــام  ــته انج ــرده، نتوانس ــت می ک ــا را بازپرداخ پول ه
ــی  ــه طرح های ــز ب ــع نی ــن مناب ــی از ای ــد. بخش ده
ــا  ــه آن طرح ه ــد ک ــت کرده ان ــه پرداخ ــردد ک برمی گ
اقتصــادی نبــوده و نتوانســته آن منابــع را بازگردانــد. 
همچنیــن بخشــی از منابــع بانــک مرکــزی در قالــب 
معوقــات بانکــی برمی گــردد کــه االن حــدود 100 
هــزار میلیــارد تومــان معوقــات بانکــی داریــم کــه بــه 
شــرکت های خصوصــی وام داده شــده و نتوانســتند 
ــم  ــری ه ــش دیگ ــن بخ ــد. همچنی ــت کنن بازپرداخ
معــوق  ســرمایه گذاری ها  در  اســت کــه  منابعــی 

ــارس شــده اســت. ف

علــی نوبخــت، نماینــده مــردم تهــران و رئیــس 
کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای 
ــته اش در  ــر روز گذش ــه تذک ــاره ب ــا اش ــامی، ب اس
ــار داشــت: روز گذشــته  ــس اظه ــی مجل صحــن علن
ــده ای اشــاره کــرد  و در صحــن علنــی مجلــس نماین
کــه در یــک شــهری گفتنــد مــا کار نمی کنیــم، 

ــول  ــی پ ــن اجتماع ــدگان تأمی ــه از بیمه ش ــر اینک مگ
بگیریــم و بعــد ســرویس می دهیــم کــه مــن مجبــور 
ــردم. ــورد ک ــدت برخ ــه ش ــم و ب ــع گرفت ــدم موض ش
ــراض  ــه اعت ــه قص ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
یــک نماینــده در صحــن علنــی مجلــس و بــه دنبــال 
ــه  ــت هزین ــا دریاف ــود و آی ــه ب ــما چ ــورد ش آن برخ
ــوی  ــم از س ــی آن ه ــن اجتماع ــدگان تامی از بیمه ش
خیــر،  یــا  دارد  صحــت  دولتــی  بیمارســتان های 
بیمه شــدگان  از  می خواهنــد  شــهری  در  افــزود: 
تأمیــن اجتماعــی پــول بگیرنــد؛ چــون اختافــی بیــن 

وزارت بهداشــت و وزارت تعــاون صــورت گرفتــه و بــر 
ــژه در تأمیــن اجتماعــی  ســرِ بســیاری از مــوارد به  وی
ــگاهی  ــس دانش ــت. رئی ــورت گرف ــدی ص ــت ب حرک
بــه مدیــر درمــان تأمیــن اجتماعــی آن اســتان نامــه 
ــول  ــا از بیمه شــدگان شــما پ ــروز م ــه از ام نوشــت ک
بگیریــم کــه مــن ایــن موضــوع را بــه  شــدت محکــوم 

کــردم.
بهداشــت و  ادامــه داد: مســئوالن وزارت  نوبخــت 
ــن  ــل ای ــه دلی ــد ب ــکی گفته ان ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــن  ــازمان تأمی ــادی از س ــوه زی ــا وج ــه م ــت ک اس

ــکار هســتیم  ــران طلب ــه ســامت ای ــی و بیم  اجتماع
ــا  ــد. م ــا بدهن ــه م ــول را ب ــریع پ ــد س ــا بای و این ه

ــم. ــول داری ــن را قب ــم ای ه
ــن  ــده ای ــش بن ــد: خواه ــادآور ش ــه ی وی در خاتم
ــی  ــا کارهــای اجرای ــه کارهــای پزشــکی را ب  اســت ک
و مالــی قاطــی نکنیــم. مــا بــه  شــدت ایــن موضــوع 
را رصــد می کنیــم و اجــازه نخواهیــم داد ایــن مســئله 
 )اخــذ بدهــی بیمارســتان ها و پزشــکان از مــردم 
و بیمه شــدگان تامیــن اجتماعــی( انجــام بگیــرد و از 
ــی، وزارت  ــن اجتماع ــر از مســئوالن تأمی ــی دیگ طرف
ــه  ــم ک ــش می کنی ــت خواه ــاون و وزارت بهداش تع
ــار  ــم بیم ــه چش ــا دود آن ب ــد ت ــل کنن ــم تعام ــا ه ب

ــرود. فــارس ن

ــات  ــات مصوب ــریح جزئی ــی در تش ــد خدابخش محم
کمیســیون تلفیــق برنامــه ششــم توســعه درخصــوص 
ایــرادات شــورای نگهبــان گفــت: در مــاده 38 برنامــه 
ــتمزد  ــوق و دس ــرای حق ــدی ب ــعه قواع ــم توس شش
ــار  ــره 1، چه ــه در تبص ــود ک ــده ب ــه ش ــر گرفت در نظ
ــار گــروه  ــد کــه ایــن چه گــروه مســتثنی شــده بودن
شــامل افــراد دارای مشــاغل خــاص، واحدهــای 
عملیاتــی هماننــد پزشــکان، افــراد شــاغل در مناطــق 
مــرزی و همچنیــن افــراد شــاغل در مناطــق محــروم 
مجلــس شــورای  در  مــردم  نماینــده  می شــدند. 
اســامی افــزود: بــرای تامیــن نظــر شــورای نگهبــان 
مناطــق  در  مدیریتــی  پســت های  دارای  افــراد 
محــروم نیــز بــه ایــن اســتثنا اضافــه شــدند کــه بــر 
ایــن اســاس دســتگاه ها می تواننــد مــازاد بــر ســقف 
حقــوق، 60 درصــد دریافتــی آن هــا را افزایــش دهنــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــورای نگهبــان درخصــوص 
ــرح  ــودن آن را مط ــوی ب ــبهه رب ــس ش ــذب فاینان ج
ــراد  ــن ای ــادآور شــد: مجلــس درخصــوص ای کــرد، ی
بــر مصوبــه خــود اصــرار کــرد؛ چراکــه در برنامــه پنجم 
ــه  ــد ک ــرح ش ــودن مط ــوی ب ــث رب ــز بح ــعه نی توس
ــا  ــرد. خدابخشــی ب ــد ک ــه را تایی ــن مصوب ــع ای مجم
اشــاره بــه ایــراد مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام به 
مــاده ای از الیحــه برنامــه درخصــوص همسان ســازی 
ــا  ــد: ب ــادآور ش ــتگان ی ــاغان و بازنشس ــوق ش حق
تعییــن محــل اعتبــار ایــن مــاده ســعی شــد کــه ایراد 
مجمــع رفــع شــود؛ بــر ایــن اســاس قــرار بــود دولــت 

ــی  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه س ــود را ب ــای خ بدهی ه
ــاده از  ــن م ــار ای ــم اعتب ــرر کردی ــد؛ مق ــت کن پرداخ

ایــن محــل تأمیــن شــود.
وی بــا اشــاره بــه ایــراد مجمــع تشــخیص مصلحــت 
اســامی  شــورای  مجلــس  مصوبــه  بــه  نظــام 
درخصــوص بازنشســتگی 20 ســاله بانــوان ادامــه 
داد: مجمــع اعــام کــرد ایــن مصوبــه بــار مالــی دارد 
ــد  ــه تأکی ــی ک ــاد مقاومت ــت های اقتص ــا سیاس و ب
بــر صرفه جویــی در هزینه هــا دارد، مغایــر اســت؛ 
ــار  ــرای حــل مشــکل ب بنابرایــن کمیســیون تلفیــق ب
مالــی شــرط گذاشــت؛ بانوانــی کــه بــا 20 ســال 

بایــد  شــوند،  بازنشســته  می خواهنــد  خدمــت 
ــزود:  ــی اف ــند. خدابخش ــن باش ــال س دارای 50 س
همچنیــن ایــرادات بــر مصوبــات مجلــس مبنــی بــر 
کارکنــان پســت های فشــار قــوی، بیمــه محصــوالت 
ــتان ها  ــانی شهرس ــروی انس ــن نی ــاورزی و تامی کش
ــر  ــی ب ــار مال ــه ب ــیس ک ــای جدیدالتاس و بخش ه
دوش دولــت می گذاشــت، اصــاح شــد. ســخنگوی 
ــس  ــه ششــم توســعه مجل ــق برنام کمیســیون تلفی
ــه ای  ــی دو هفت ــذف مرخص ــامی از ح ــورای اس ش
آقایانــی کــه صاحــب فرزنــد می شــوند بــا توجــه بــه 
ایــراد شــورای نگهبــان خبــر داد و گفت:برنامــه ششــم 
ــا نیازهــای  ــه متناســب ب ــوده ک ــه ای ب توســعه برنام
ــت و  ــده اس ــب ش ــن و تصوی ــردم تدوی ــور و م کش

ــت ــه مل ــت. خان ــر اس ــی و نظارت پذی عملیات

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس:

دود اختالفات وزارتخانه ها نباید به چشم بیماران برود

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه:

سقف حقوق مدیران، ۶0 درصد افزایش یافت

تاکیددوبارهمعاوناولرئیسجمهور:

مشکلبیکاری،مهمترینچالشکشوراست
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

آیــت هللا مــکارم شــیرازی گفــت: گــوش بانک هــا بدهــکار 
کســی نیســت؛ پــس از دســتوراتی کــه بانــک مرکــزی 
ــه  ــا ب ــن بانک ه ــه ای ــتیم ک ــاهد آن هس ــت ش داده اس
ــش  ــه بخش ــا ب ــد؛ آن ه ــوش نمی دهن ــی گ ــرف کس ح
ــد. ــوش نمی دهن ــز گ ــون نی ــش از ۱۰۰ میلی ــات بی اضاف

آیــت هللا مــکارم شــیرازی پیــش از ظهــر دیــروز در دیــدار 
بــا رئیــس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال گفــت: تــا زمانی 
ــه  ــا ب ــاد م ــود، اقتص ــل نش ــم ح ــئله مه ــه مس ــه س ک

ــد. ــی نمی رس جای
 وی افــزود: دردهــای اقتصــادی مــا شــامل قاچــاق

یارانه هــا و بانک هاســت؛ تــا زمانــی کــه ایــن مشــکالت 
ــه جایــی نمی رســد و قطعــا  حــل نشــود، اقتصــاد مــا ب
رشــد اقتصــادی در زندگــی مــردم خــود را نشــان 

نمی دهــد.
ایــن مرجــع تقلیــد بیــان کــرد: گــوش بانک هــا بدهــکار 
کســی نیســت؛ پــس از دســتوراتی کــه بانــک مرکــزی 
ــه حــرف  ــا ب ــن بانک ه ــه ای داده، شــاهد آن هســتیم ک
کســی گــوش نمی دهنــد؛ آن هــا بــه بخشــش اضافــات 

ــد. ــز گــوش نمی دهن ــون نی بیــش از ۱۰۰ میلی
ــتند  ــرد هس ــا متم ــیاری از بانک ه ــرد: بس ــد ک  وی تاکی
و بــه ایــن دســتورات گــوش نمی دهنــد و تــا زمانــی کــه 

ایــن رونــد ادامــه دارد، مشــکالت حــل نمی شــود.
آیــت هللا مــکارم شــیرازی خاطرنشــان کــرد: در مســائل 
اقتصــادی درد بی درمــان نداریــم؛ بایــد دردهــا حــل 
شــود؛ چــه دلیلــی دارد کــه ده هــا میلیــون نفــر کــه دارای 
ــه  ــزی ک ــد و چی ــه دریافــت کنن ــات هســتند، یاران امکان
بایــد صــرف تولیــد و مــردم شــود، بــه جیــب ایــن افــراد 

بــرود. 
ایــن مرجــع تقلیــد بیــان کــرد: وقتــی بیان شــده کــه 25 
میلیــارد دالر کاال در کشــور قاچــاق می شــود، یــک عــدد 
ــزرگ را درمــان  ــن درد ب ــد ای وحشــتناک اســت کــه بای
کــرد؛ ایــن مملکــت مــرز و اطالعــات و ســپاه و دســتگاه 
قضایــی دارد؛ اگــر همــه دســت بــه دســت هــم بدهنــد 
بــه ایــن قــدرت فائــق می آینــد؛ ولــی نمی دانــم مشــکل 

ــر  ــارد دالر دیگ ــوز ۱5 میلی ــد هن ــه می گوین ــت ک کجاس
ــود. ــاق می ش قاچ

وی اظهــار کــرد: مبــارزه بــا قاچــاق، دارای ابعــاد مختلفی 
ــروج  ــری از ورود و خ ــتین آن جلوگی ــه نخس ــت ک اس
ــد  ــند؛ تولی ــوت ببخش ــل را ق ــد داخ ــد تولی ــت؛ بای اس
داخــل بایــد کیفیــت داشــته باشــد؛ وقتــی تولیــد داخــل 
ــن  ــه ای ــود، ب ــد می ش ــری تولی ــور دیگ ــارک کش ــا م ب

معنــی اســت کــه مــردم هنــوز بــه کاالی ایرانــی اعتمــاد 
ــد. ندارن

ــی  ــا زمان ــت هللا مــکارم شــیرازی خاطرنشــان کــرد: ت آی
ــد  ــح کارســاز نخواه ــت نشــود، نصای ــا باکیفی ــه کااله ک
بــود؛ کارخانه هــای ازکارافتــاده بایــد بــه کار بیفتنــد؛ زیــرا 
ــا  ــد، قطع ــد نکنن ــا تولی ــن کارخانه ه ــه ای ــی ک ــا زمان ت
ــود  ــازار وج ــی در ب ــود و کاالی ــد ب ــدی نخواه ــر تولی دیگ

ــیم. ــا نباش ــد خارجی ه ــه نیازمن ــت ک ــد داش نخواه
ــور  ــن ام ــزو مهم تری ــی ج ــائل فرهنگ ــزود: مس وی اف
اســت؛ تجربــه هــم ثابــت کــرده تــا زمانــی کــه مســائل 
فرهنگــی حــل نشــود، مشــکالت حــل نمی شــود؛ باید در 
ایــن زمینــه فرهنگ ســازان جامعــه کار کننــد؛ بایــد فتــوا 
بدهنــد کــه قاچــاق حــرام اســت، دور زدن قوانیــن کشــور 
ــز  ــز نی ــراغ قرم ــروج از چ ــی خ ــت؛ حت ــی اس کار حرام

حــرام اســت؛ زیــرا خــالف قوانیــن کشــور اســت.
آیــت هللا مــکارم شــیرازی گفــت: در کنــار ایــن بحــث بــه 
ــرف  ــاق مص ــم کاالی قاچ ــفارش می کنی ــز س ــردم نی م
نکنیــد؛ رئیس جمهــور آمریــکا کــه بــه مســائل فرهنگــی 
اعتقــاد نــدارد نیــز بــر مصــرف کاالی داخلــی اصــرار دارد؛ 
ــوز  ــرای کشــور مــا زشــت اســت کــه هن ــن مســئله ب ای
ــزام  ــی الت ــرف کاالی داخل ــه مص ــت ب ــن وضعی ــا ای  ب

نداریم.
ــود  ــع خ ــد موان ــاق کاال بای ــئوالن قاچ ــزود: مس وی اف
ــر  ــه قوی ت ــن زمین ــان و در ای ــفاف بی ــکل ش ــه ش را ب
عمــل کننــد؛ قطعــا اگــر این گونــه شــود مــا نیــز 
ــم.  ــان می کنی ــه شــکل شــفاف بی ــن مباحــث را ب همی

ــوزه ــزاری ح خبرگ

آیت اهلل مکارم شیرازی:

بسیاری از بانک ها متمرد هستند

ــاری در  ــفندماه ج ــن و اس ــب بهم ــای مناس ــی بارش ه در پ
ــود  ــتان بهب ــا در ۱۴ اس ــور، بارش ه ــتان های کش ــتر اس بیش
ــر اســاس  ــی اســت. ب ــان منف ــه و در ۱۷ اســتان همچن یافت
ــع  ــت مناب ــرکت مدیری ــوی ش ــده از س ــار ارائه ش ــن آم آخری
ــزان  ــا ۴ اســفندماه جــاری، می ــر ت ــدای مه ــران، از ابت آب ای

بارش هــای ۱۴ اســتان کشــور مثبــت و ۱۷ 
اســتان منفــی اســت. میــزان بارش هــای 
اســتان های  جملــه  از  اســتان کشــور   ۱۷
ــرز ــل، الب ــی، اردبی ــرقی و غرب ــان ش  آذربایج
ــن ــان، قزوی ــمالی، زنج ــان ش ــالم، خراس  ای
بویــر  و  کردســتان، کرمانشــاه، کهگیلویــه 
 احمــد، گلســتان، گیــالن، لرســتان، مازنــدران

ــفندماه  ــا ۴ اس ــی ت ــال آب ــدای س ــدان، از ابت ــزی و هم مرک
ــا مــدت مشــابه ســال گذشــته منفــی  جــاری در مقایســه ب
ارزیابــی شــده اســت. بــر همیــن اســاس، میــزان بارش هــای 
ــهر،  ــان، بوش ــتان های اصفه ــه اس ــور از جمل ــتان کش ۱۴ اس
تهــران، چهارمحــال و بختیــاری خراســان جنوبــی و رضــوی، 

فــارس بلوچســتان،  و  سیســتان  ســمنان،   خوزســتان، 
ــا ۴  ــی ت ــال آب ــدای س ــزد از ابت ــزگان و ی ــان، هرم ــم، کرم ق
اســفندماه جــاری در مقایســه بــا مدت مشــابه ســال گذشــته 
ــه  ــی از آن اســت ک ــزارش حاک ــن گ ــوده اســت. ای ــت ب مثب
ــه اســتان چهارمحــال  ــوط ب ــزان بارش هــا مرب  بیشــترین می
و بختیــاری بــا ۴۱2 میلیمتــر و کمتریــن میزان 
ــا ۳۶.۶  ــزد ب ــتان ی ــه اس ــوط ب ــا مرب بارش ه
میلیمتــر بــوده اســت. بــر این اســاس  پــس از 
چهارمحــال و بختیــاری، لرســتان بــا ۳۷۳.2۳ 
ــا ۳۱۷.۳  ــد ب ــه و بویراحم ــر و کهگیلوی میلیمت
میلیمتــر مقــام دوم و ســوم پربارش هــای 
کشــور را از ابتــدای ســال آبــی تــا ۴ اســفندماه 

جــاری بــه خــود اختصــاص دادنــد. 
ــمنان  ــتان های س ــزد، اس ــتان ی ــس از اس ــر پ ــوی دیگ از س
بــا ۶2.۹ میلیمتــر و خراســان جنوبــی بــا ۶۳.۷ میلیمتــر رتبــه 
دوم و ســوم کم بارش هــای کشــور را از تاریــخ اول مهرمــاه تــا 

۴ اســفندماه جــاری از آن خــود کردنــد. مهــر

مهنــدس احمــد صفــی، معــاون برنامه ریــزی و امــور 
اقتصــادی ســازمان جهــاد کشــاورزی اصفهــان، بــا حضــور 
ــون  ــی همچ ــای اساس ــازار کااله ــم ب ــا تنظی ــاط ب در ارتب
ــم  ــه تنظی ــرد: در زمین ــار ک ــی اظه ــواد پروتئین ــوه و م می
ــازار  ــی کاال در ب ــازار بایــد دو مؤلفــه اصلــی یعنــی فراوان ب

و نظــارت و کنتــرل بــازار را مــورد توجــه 
ــرار داد.  ق

جهــاد  وزارت  وظایــف  داد:  ادامــه  وی 
ــی کاال  ــا در بخــش فراوان کشــاورزی عمدت
تعریــف شــده و موضــوع نظــارت در حیطــه 
و  حمایــت  ســازمان  اصنــاف،  وظایــف 

تعزیــرات قــرار دارد. 
در  اقتصــادی ســازمان  امــور  و  برنامه ریــزی  معــاون 
ادامــه بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت بــازار میــوه افــزود: 
تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان پیش بینــی می کردنــد 
امســال ســال بســیار خوبــی هــم بــه لحــاظ بــازار داخلــی 
و هــم از جهــت صــادرات در بــازار میــوه به ویــژه مرکبــات 

ــی  ــرف ناگهان ــرما و ب ــا س ــیم؛ ام ــته باش ــال داش و پرتق
باعــث آســیب بــه محصــوالت و بخــش جالــب توجهــی از 
مرکبــات شــمال شــد و ایــن در حالــی اســت کــه حــدود 
ــن  ــود و ای ــد می ش ــمال تولی ــات در ش ــد مرکب ۷۰ درص
ــن  ــازار شــد. در ای ــه ب ــش ب ــث وارد شــدن تن ــاق باع اتف
شــرایط توجــه بیشــتر خریــداران بــه ســمت 
ــه در آن  ــت ک ــوب کشــور رف محصــوالت جن

مناطــق نیــز مشــکالتی بــه وجــود آمــد. 
وی تصریــح کــرد: خوشــبختانه تدابیــر الزم 
ــطح  ــوه در س ــازار می ــرل ب ــتای کنت در راس
اســتان شــکل گرفتــه، دو کاالی اساســی 
ایــن بــازار یعنــی پرتقــال و ســیب بــه میــزان 
ــن  ــکلی در ای ــده و مش ــازی ش ــد و ذخیره س ــی خری کاف
ــد  ــرورت و صالح دی ــورت ض ــدارد. در ص ــود ن ــه وج زمین
می تــوان بــه زودی بخشــی از ایــن محصــوالت را وارد بــازار 
و از طریــق فروشــگاه های بــزرگ در ســطح شــهر عرضــه 

ــاد کشــاورزی کــرد. جه

حتما بخوانید!
3بهبود وضعیت بارش ها در ۱۴ استان چهارشنبه   ۱۱  اسفندماه  ۱395

ـــمـــاره 383 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

سبد معیشت 2 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 

تعیین شد
ــه  ــم هزین ــدن رق ــی ش ــا نهای ب
در  کارگــران  معیشــت  ســبد 
و  مــزد  تخصصــی  کارگــروه 
کارگــری  گروه هــای   توافــق 
و کارفرمایــی، احتمــال افزایــش 
ــه رقــم  حداقــل مــزد کارگــران ب
2 میلیــون و 5۰۰ هــزار تومــان در 

سال ۹۶ قوت گرفت. 
در جلســه روز گذشــته ســتاد دســتمزد کــه نماینــدگان 
گروه هــای کارگــری، کارفرمایــی و دولــت در آن حضــور 
ــری  ــای کارگ ــه ســبد معیشــت خانواره ــم هزین داشــتند، رق
ــه  ــان ب ــزار توم ــون و 5۰۰ ه ــا 2 میلی ــه گروه ه ــق هم ــا تواف ب
ــورای  ــده ش ــه آین ــا در جلس ــد ت ــرر ش ــید و مق ــب رس تصوی
عالــی کار بــه عنــوان مبنــای تعییــن دســتمزد ســال ۹۶ قــرار 

ــرد.  گی
مــالک اصلــی در روش محاســبه ایــن رقــم آمارهــای مراکــز 
 رســمی و معتبــری چــون مرکــز آمــار ایــران، بانــک مرکــزی
ــت  ــه وزارت بهداش ــود تغذی ــت بهب ــه و معاون ــتیتو تغذی انس

ــود. ب
ــدن  ــک ش ــه نزدی ــه ب ــا توج ــزارش، ب ــن گ ــاس ای ــر اس  ب
ــه  ــی کار ب ــورای عال ــت ش ــال نشس ــی س ــای پایان ــه روزه ب
احتمــال زیــاد هفتــه آینــده خواهــد بــود و در ایــن نشســت 
ــی  ــری و ۳ تشــکل عال ــده کارگ ــی، ۳ نماین ــده دولت 5 نماین

ــن ــاد آنالی ــت. اقتص ــد یاف ــور خواهن ــی حض کارفرمای

لغو ممنوعیت واردات نارنگی از پاکستان
ــی از  ــت واردات نارنگ ــران ممنوعی ــرد ای ــالم ک ــتان اع پاکس
پاکســتان را تــا 2۰ آوریــل 2۰۱۷ )بــه مــدت 5۰ روز( لغــو کــرد.

 نظرمحمــد رنج هــا، مشــاور وزارت بازرگانــی پاکســتان اعــالم 
ــمی  ــور رس ــه ط ــران ب ــا ای ــارت ب ــای تج ــازمان ارتق ــرد: س ک
روز دوشــنبه اعــالم کــرد کــه ممنوعیــت روی واردات نارنگــی 
پاکســتان بــه ایــران برداشــته شــده و از ایــن بــه بعــد 
ــتان  ــتان و بلوچس ــرزی سیس ــای م ــق بازاره واردات از طری

امکان پذیــر خواهــد بــود. ایران جیــب

سهام عدالت چقدر می ارزد؟
ــاز  ــده آغ ــه آین ــت از هفت ــهام عدال ــاب س ــه صورت حس ارائ
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی می توانن ــون ایران ــود و ۴۷ میلی می ش
ــان  ــن می ــد. در ای ــت کنن ــده، آن را دریاف ــامانه طراحی ش س
ارزش فعلــی ســهام عدالــت 2 میلیــون تومــان بــرآورد 
می شــود. دولــت اعــالم کــرده کــه در هفتــه آینــده، ســامانه 
ــد  ــی خواه ــت را رونمای ــهام عدال ــاماندهی س ــا س ــط ب مرتب

ــا کــرد. ایرن

وزیر راه وشهرسازی خبر داد:

مدیریت خودکار جاده ها با دوربین
وزیرراه وشهرســازی از مدیریــت 
ــدازی  ــا راه ان ــا ب ــودکار جاده ه خ
دوربین هــای ثبــت تخلــف خبــر 
داد. عبــاس آخونــدی در مراســم 
فعال ســازی 52۷ دســتگاه دوربیــن 
ثبــت تخلــف در جاده هــای کشــور 
گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه ایــن 
ــرار  ــار ق ــن در اختی ــورت آنالی ــه ص ــات را ب ــا، اطالع دوربین ه
ــاده ای  ــک ج ــر ترافی ــاهده تصاوی ــا مش ــافران ب ــد، مس می ده
ــد  ــاص، می توانن ــرایط خ ــک و ش ــان اوج ترافی ــژه در زم به وی

بــرای مدیریت خودکار جاده ها اقدام کنند. 
ــف در  ــت تخل ــای ثب ــون دوربین ه ــت: هم اکن ــار داش وی اظه
2۱ اســتان کشــور فعــال هســتند. آخونــدی ادامــه داد: ســامانه 
ثبــت تخلــف در کشــور یکــی از ۳ پــروژه مهــم حــوزه فنــاوری 
اطالعــات در کشــور اســت کــه بهره گیــری از آن می توانــد 
تغییــر رفتــار در میــان مســافران، پلیــس و کارمنــدان ســازمان 

ــد.  راهــداری و نیروهــای امــدادی ایجــاد کن
بــه گفتــه وزیــر راه وشهرســازی انتظــار مــی رود کــه ۱۸۸۰ 
ــدازی شــود  ــده راه ان ــای آین ــف طــی ماه ه ــت تخل ــن ثب دوربی
ــاوری  ــز فن ــتم متمرک ــک سیس ــاهد ی ــدام ش ــن اق ــا ای ــه ب ک

اطالعــات در جاده هــا خواهیــم بــود. ایســنا

ساخت ۳۸ هزار واحد مسکونی خّیرساز 

در کشور
ــران مسکن ســاز ایــران گفــت: ۳۸  مدیــر عامــل انجمــن خّی
هــزار واحد مســکونی در ســطح کشــور توســط ایــن انجمن در 
دســت  ســاخت اســت. کیومــرث ســلگی در نشســت هیئــت 
  امنــای انجمــن خّیــران مسکن ســاز هرمــزگان در بندرعبــاس

ــدون  ــول ب ــوار دارای دو معل ــزار و 5۰۰ خان ــرد: ۱۱ ه ــار ک اظه
ــت  ــرار اس ــه ق ــده اند ک ــور شناسایی ش ــز در کش ــکن نی مس
بــا کمــک انجمــن و دیگــر نهادهــا، صاحــب مســکن شــوند. 
وی بــه آمادگــی انجمــن خیــران مسکن ســاز در زمینــه  
نوســازی بافــت فرســوده اشــاره کــرد و افــزود: طــرح مســکن 
اجتماعــی هــم در انجمــن بررســی شــده و قــرار اســت محــور 
کار قــرار گیــرد. او در پایــان اظهــار کــرد: طــرح 2۱۶ واحــدی 
ــا  ــاز ب ــران مسکن س ــن خّی ــکاری انجم ــا هم ــاس ب بندرعب
ــت و  ــاخت اس ــال س ــی در ح ــرفت فیزیک ــد پیش ۹5 درص
ــن  ــن در ای ــد. همچنی ــرداری می رس ــه بهره ب ــده ب ــال آین س
نشســت جاســم جــادری اســتاندار هرمــزگان بــا بیــان اینکــه 
در هرمــزگان ۳۸ هــزار خانــوار تحــت پوشــش کمیتــه امــداد 
و بهزیســتی قــرار دارنــد، اضافــه کــرد: بــرای تأمیــن مســکن 
ــاز  ــران مسکن ســاز نی ــه کمــک خی ــوار ب ــزار خان ــن ۳۸ ه ای

اســت. اقتصــاد آنالیــن

میوه شب عید به میزان کافی ذخیره شده استبهبود وضعیت بارش ها در ۱۴ استان

توجه:
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 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد
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خطــوط تلفــن همــراه، یکــی از پرکاربردتریــن خطــوط تلفنــی حــال حاضــر اســت و تقریبــا 
ــا  ــرای آشــنایی بیشــتر ب ــد. ب ــه از آن اســتفاده می کنن ــه اقشــار جامع ــراد از هم ــه اف هم
ایــن خطــوط بــا خانــم مهنــدس فرشــته صبایــی، رئیــس اداره مشــتریان ســیار شــرکت 
ــن  ــل ای ــد حاص ــه می خوانی ــتیم. آنچ ــو نشس ــه گفت وگ ــان، ب ــتان اصفه ــرات اس مخاب

گفت وگوســت.
    سرویس های تلفن همراه

ــران  ــت. کارب ــک اس ــدا و پیام ــر از ص ــون فرات ــراه اکن ــن هم ــد تلف ــرویس های جدی س
امــروزه ترجیــح می دهنــد بــرای ارتباطــات از شــبکه های اجتماعــی اســتفاده کننــد و ایــن 

ــالش  ــا ت ــر ب ــال های اخی ــراه اول در س ــت هم ــت. اینترن ــت اس ــد اینترن ــبکه ها نیازمن ش
ــال در ســطح  ــرای مث ــا ب همــه همــکاران همــراه اول پیشــرفت چشــمگیری داشــته و م
شــهر اصفهــان هــم شــاهد ســرعت بیشــتر و هــم شــاهد پوشــش دهی بهتــری هســتیم. 
ــه  ــاهد عرض ــرات ش ــرکت مخاب ــتان در ش ــه دوس ــکاری هم ــا هم ــز ب ــتان ها نی در شهرس

ــت همــراه اول هســتیم. اینترن
    بسته های اینترنت

ــر  ــا اگ ــی دارد؛ ام ــبتا باالی ــه نس ــادی، هزین ــتفاده ع ــورت اس ــراه اول در ص ــت هم اینترن
ــری  ــه بســیار کمت ــا هزین ــد ب ــد، می توانن ــی اســتفاده کنن مشــترکان از بســته های اینترنت

ــد. از اینترنــت بهــره برن
    انواع بسته های اینترنتی

راه کوتــاه خریــد بســته، وارد کــردن کــد #۱۰۰* اســت. مشــترک می توانــد بــا وارد شــدن 
بــه ایــن ســامانه بســته های روزانــه، هفتگــی یــا ماهانــه را بنــا بــر نیــاز خــود خریــداری 
کنــد. به تازگــی بســته های ۶ ماهــه هــم از ســوی همــراه اول ارائــه می شــود کــه افــرادی 
کــه تمایــل بــه اســتفاده بلندمــدت دارنــد، می تواننــد از ایــن طریــق مدت زمــان بیشــتری 

را از اینترنــت اســتفاده کننــد. 
مشــترکان گرامــی بــرای خریــد ایــن بســته ها بایــد بــه ســایت my.mci.ir مراجعــه کننــد. 
بــرای خریــد بســته ها در خــط اعتبــاری بایــد بــه میــزان مبلــغ طــرح شــارژ داشــت و در 

ــغ روی قبــض اعمــال می شــود. ــز مبل خط هــای دائمــی نی

سم�ت دوم(
�ن همراه )�ق ل�ن طوط �ق

�ن

دکتــر گونتــر هورتستســکی معــاون وزیــر امــور 
نوردرایــن  ایالــت  صنایــع  و  انــرژی  اقتصــادی، 
وســتفالن آلمــان بــه همــراه هانــس یورگــن فررگمن 
مســئول بخــش فاضــالب وزارت کشــاورزی و محیــط 
زیســت و هیئتــی از بخــش خصوصــی کشــور آلمــان 
آبفــای اســتان اصفهــان  بــا حضــور در شــرکت 
زمینه هــای همــکاری بیــش از پیــش شــرکت آب و 
فاضــالب اســتان اصفهــان را بــا شــرکت های آلمانــی 

ــد. ــم کردن فراه
در ایــن جلســه معــاون وزیــر امــور اقتصــادی، انــرژی 
ــع ایالــت نوردرایــن وســتفالن آلمــان گفــت:  و صنای
ایــن اولیــن ســفر رســمی مــن بــه ایــران و اصفهــان 
ــی و  ــارت فن ــر مه ــن ســفر تحــت تأثی اســت و در ای
ــتان  ــالب در اس ــت آب و فاض ــاالن صنع ــی فع علم

اصفهــان قــرار گرفتــم.
وی بــا بیــان اینکــه ایالــت نوردرایــن وســتفالن 
بــا داشــتن ۱۸ میلیــون نفــر جمعیــت از تراکــم 
ــش  ــا پی ــرد: ت ــالم ک ــت، اع ــوردار اس ــیاری برخ بس
ــت  ــکلی جه ــت مش ــن ایال ــالدی، ای ــه ۶۰ می از ده
ــن  ــه ای ــل اینک ــه دلی ــی ب ــت؛ ول ــن آب نداش تأمی
ــان محســوب می شــود  ــی آلم ــه قطــب صنعت منطق
ــم در  ــن ه ــه رای ــوا، رودخان ــی ه ــر از آلودگ ــه غی ب
ــی فاضــالب  ــه اصول ــود تصفی ــل نب ــه دلی ــه ای ب بره
ــه  ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــوده ش ــی، آل ــای صنعت واحده
حتــی شــهروندان اجــازه شــنا کــردن در ایــن رودخانه 
ــان  ــی می ــاد تفاهم نامه های ــا انعق ــا ب ــتند؛ ام را نداش
کشــور و ایاالتــی کــه از ایــن رودخانــه بهره منــد 

اصولــی  تصفیــه  جهــت  اقداماتــی  می شــوند 
ــرار  ــتور کار ق ــی در دس ــای صنعت ــالب واحده فاض

ــت. گرف
معــاون وزیــر امــور اقتصــادی، انــرژی و صنایــع 
ایالــت نوردرایــن وســتفالن بــا اشــاره بــه تجربیاتــی 
کــه در زمینــه مهــار آلودگــی و تصفیــه فاضــالب 
ــه  ــا توج ــاالت ب ــن ای ــان ای ــت: کارشناس ــد، گف دارن
ــرف آب  ــت مص ــی مدیری ــان، توانای ــه تجربه هایش ب
ــاب  ــه پس ــن آب و تصفی ــع تأمی ــاماندهی مناب و س
فاضــالب را بــه خوبــی دارنــد و انتظــار مــی رود 
این گونــه نشســت ها و ســمینارها میــان فعــاالن 
صنعــت آب و فاضــالب و متخصصــان آلمانــی ادامــه 
ــوژی  ــال تکنول ــی و انتق ــای آموزش ــا زمینه ه ــد ت یاب

ــود. ــا ش ــان مهی ــران و اصفه ــه ای ب
محمــودی،  ســتار  مهنــدس  از  نقــل  بــه  وی 
ــاالن  ــت فع ــت: در حقیق ــرو، گف ــر نی ــام وزی قائم مق
بایــد  اصفهــان  و  ایــران  در  خصوصــی  بخــش 
زمینه هــای همــکاری بــا متخصصــان آلمانــی را 
ــش  ــی نق ــش خصوص ــه بخ ــرا ک ــازند؛ چ ــا س مهی
مؤثــری در اقتصــاد دارد و دولت هــا هــم نقــش 
حمایتــی و نظارتــی دارنــد. همچنیــن انتظــار مــی رود 
ایــن جلســه آغازکننــده فصــل جدیــدی میــان 
اصفهــان  و  ایــران  آلمــان  همکاری هــای کشــور 

ــد. باش
در ادامــه ایــن جلســه مهنــدس هاشــم امینــی، مدیر 
عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان، 
گفــت: شــرکت آب و فاضــالب اســتان همیشــه 
همکاری هــای جالــب توجهــی بــا کارشناســان و 
متخصصــان آلمانــی داشــته اســت؛ بــه طــوری 
ــان  ــتان اصفه ــالب اس ــه فاض ــن تصفیه خان ــه اولی ک
ــد. ــداث ش ــان اح ــت آلم ــا وان ــرکت پاس ــط ش توس

ــل  ــه دلی ــه ای ب ــه در بره ــت ک ــی اس ــن در حال ای
فعــاالن  میــان  ارتبــاط  محدودیت هــا  از  بعضــی 
امــا  شــد؛  قطــع  آلمانی هــا  بــا  آبفــا  صنعــت 
ــابرجام  ــر در دوران پس ــال اخی ــبختانه در ۳ س خوش
ــا  ــت آبف ــاالن صنع ــان فع ــکاری می ــای هم زمینه ه

ــی  ــه پیش بین ــد ک ــرار ش ــی برق ــان آلمان و متخصص
ــت  ــای فعالی ــک زمینه ه ــده ای نزدی ــود در آین می ش
ــش  ــش از پی ــی، فنی مهندســی و اقتصــادی بی علم

میــان ایرانی هــا و آلمانی هــا برقــرار شــود.
وی بــا اشــاره بــه دعــوت فعــاالن بخــش خصوصــی 
در ایــن جلســه گفــت: در ایــن جلســه از برخــی 
اصفهــان  اســتان  در  بخــش خصوصــی  فعــاالن 
دعــوت بــه عمــل آمــد تــا ارتبــاط مســتقیم بــا 
متخصصــان آلمانــی برقــرار کننــد و فعالیت هایــی را 
ــد. ــرار دهن ــتور کار ق ــف در دس ــای مختل در بخش ه

وی بــا بیــان اینکــه شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
هم اکنــون بازســازی شــبکه فاضــالب شــهر اصفهــان 
آلمــان  کشــور  از  تکنولــوژی  به کارگیــری  بــا  را 
اجرایــی کــرده اســت، خاطرنشــان ســاخت: در حــال 
ــان  ــهر اصفه ــالب ش ــبکه فاض ــازی ش ــر بازس حاض
ــری از  ــا بهره گی ــورو ب ــون ی ــص 5۰ میلی ــا تخصی ب
تکنولــوژی آلمانــی اجرایــی شــده ات و در آینــده ای 
نزدیــک مناقصــه فــاز دوم بازســازی شــبکه فاضــالب 
شــهر اصفهــان بــا اعتبــاری بالــغ بــر 5۰ میلیــون یــورو 
ــی رود کارشناســان  ــار م ــه انتظ ــی می شــود ک عملیات
آلمانــی در برگــزاری ایــن مناقصــه حضــوری جــدی 

داشــته باشــند.
الزم بــه یــادآوری اســت کارشناســان آلمانــی بــا 
فعــاالن بخــش خصوصــی و فعــاالن صنعــت آبفــای 
اســتان اصفهــان در ۳ پنــل جداگانــه در زمینــه آب و 
ــادل نظــر  ــه بحــث و تب فاضــالب و ســرمایه گذاری ب

ــد. پرداختن

معاون وزیر امور اقتصادی، انرژی و صنایع ایالت نوردراین وستفالن آلمان:

تحت تأثیر مهارت فنی و علمی آبفای اصفهان قرار گرفتم محمدرضــا نعمــت زاده در تازه تریــن اظهــارات خــود بــا انتقــاد شــدید از عملکــرد بانک هــا در تســهیالت دهی بــه تولیدکننــدگان اعــالم کــرده کــه رونــد دریافــت تســهیالت 
از بانک هــا بــه گونــه ای اســت کــه کار را از طریــق نزول خــواری و دریافــت بهــره پیــش می بریــم و بــه همیــن دلیــل کارمــان برکــت نــدارد. از آن ســو امــا آمارهــای بانکــی 
نشــان از آن دارد کــه همــواره صنعــت باالتریــن ســهم تســهیالت بانکــی را دریافــت کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بانــک مرکــزی معتقــد اســت رونــق تولیــد صرفــا 

بــه تزریــق نقدینگــی وابســته نیســت و صنعتگــران بایــد هزینه هــای خــود را تعدیــل کننــد. 
ــد، اعــالم کــرده در نتیجــه اقدامــات انجام شــده و تســهیالتی  ــه حــوزه صنعــت و گالیه هایــی کــه صنعتگــران دارن ــا نحــوه پرداخــت تســهیالت ب ایــن بانــک در رابطــه ب
کــه پرداخــت شــده اســت، رشــد شــاخص تولیــد کارگاه هــای بــزرگ صنعتــی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل در بهــار تــا 2.۹ و در تابســتان امســال تــا ۴.۱ درصــد 

افزایــش یافتــه کــه در مجمــوع رشــد ۳.5 درصــدی را بــرای آن رقــم زده اســت. 
ــه  ــاری، وظیف ــی، ارزی و اعتب ــت های پول ــوزه سیاس ــه در ح ــئولیت های محول ــه مس ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــرده ک ــوان ک ــتر عن ــات بیش ــزی در توضیح ــک مرک ــه بان البت
اساســی را بــر عهــده ایــن بانــک قــرار داده و هــدف اصلــی سیاســت های اتخاذشــده نیــز ایجــاد ثبــات، تعــادل و ســالمت نظــام بانکــی و همچنیــن رعایــت منافــع تمامــی 
ذی نفعــان در بــازار پــول اســت کــه ســهامداران، ســپرده گذاران و تســهیالت گیرندگان را دربــر می گیرنــد، بنابرایــن بانــک مرکــزی بــه عنــوان نهــاد متولــی سیاســتگذاری 
پولــی بایــد در برابــر تمــام اقشــار جامعــه پاســخگو باشــد و امــکان اعمــال سیاســت های پولــی و بانکــی بــا هــدف جلــب رضایــت گروه هــا و صنــوف خــاص بــدون توجــه 

بــه تبعــات و اثــرات آن بــر اقتصــاد وجــود نــدارد. بانــک مرکــزی

قیمــت قطعــات کوچــک ســکه در حالــی طــی روزهــای اخیــر بــا شــیب صعــودی همــراه شــده کــه طــی روزهــای ابتدایــی اســفند، نیم ســکه و ربع ســکه حــدود ۴۰ هــزار 
تومــان و ســکه گرمــی ۱۸ هــزار تومــان در بــازار افزایــش قیمــت پیــدا کرده انــد.

ــازار داخلــی نیــز بگــذارد، امــا  ــر روی ب ــد افزایشــی داشــته اســت و انتظــار می رفــت کــه تأثیــر خــود را ب ــا وجــود آنکــه قیمــت جهانــی طــال در هفته هــای اخیــر رون  ب
ایــن اتفــاق رخ نــداد و بــه دلیــل نزولــی شــدن نــرخ دالر و ورود آن بــه کانــال ۳۷۰۰ تومــان، قیمــت طــال و ســکه تمــام در بــازار داخلــی از ثبــات نســبی برخــوردار شــد 
ــا و  ــی و نرخ ه ــبات بین الملل ــر مناس ــت تأثی ــه تح ــش از آنک ــی بی ــازار داخل ــد ب ــکه برمی آی ــال و س ــازار ط ــران ب ــان و ناظ ــی کارشناس ــل برخ ــه از تحلی ــور ک و همان ط
شــاخص های جهانــی باشــد، متأثــر از نــرخ ارز اســت؛ امــا دربــاره افزایــش قیمــت قطعــات کوچــک ســکه در روزهــای اخیــر، اصلی تریــن دلیــل افزایــش تقاضــا بــرای 

ــوان می شــود. ایســنا ــن اقــالم از ســکه عن ای

دلخوری بانک مرکزی از اظهارات اخیر نعمت زاده

افزایش غیرمنتظره قیمت سکه های کوچک
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زهرا نصیریکیمیای وطن

رئیــس ســازمان هواشناســی در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار 
ــا  ــه بارورســازی ابره ــرا امســال مقول ــه چ ــای وطــن ک کیمی
در اصفهــان انجــام نشــد بــا توجــه بــه اینکــه بارندگــی کمــی 
در ایــن شــهر وجــود داشــت، گفــت: ایــن موضــوع از لحــاظ 
علمــی در شــرایط خاصــی امــکان پذیــر بــوده، امــا کار ســختی 
اســت کــه شــرایط آن تحقــق پیــدا کنــد و در صــورت تحقق نیز 

در بهتریــن حالــت 10 درصــد تأثیرگــذار خواهــد بــود.
رئیــس ســازمان هواشناســی کشــور در ســفر خــود بــه اصفهان 
ــای جــوی 9 ســال گذشــته در  ــه بارش ه ــه اینک ــا اشــاره ب ب
ایــران هیــچ گاه از حــد معمــول بیشــتر نشــده و ایــن احتمــال 
وجــود دارد کــه درآینــده ترســالی را شــاهد نباشــیم، گفــت: در 
واقــع خشکســالی، یکــی از ویژگی هــای جدانشــدنی منطقــه 
ماســت و پیشــینه طوالنــی دارد و ادامــه هــم خواهــد داشــت. 
داود پرهیــزکار بــا اشــاره بــه اینکــه اصفهــان در ســال زراعــی 
جــاری نســبت بــه بلندمــدت بــا 26 درصــد کاهــش بارندگــی 
ــر  ــه و بوی ــتان، کهگیلوی ــت: خوزس ــت، گف ــوده اس ــه ب مواج
احمــد، یــزد، کرمانشــاه، ایــام و اصفهــان، رتبه هــای اول 
ــا بلندمــدت را دارا  تــا ششــم کاهــش بارندگــی در مقایســه ب
ــوی در  ــای ج ــش بارش ه ــوری کاه ــن کش ــتند؛ میانگی هس

ســال جــاری زراعــی در مقایســه بــا بلندمــدت 7 درصد اســت.
     بودجه  کم هواشناسی

اســتان  پروژه هــای هواشناســی  افتتــاح  مراســم  در  وی 
 اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه بودجــه یک ســاله جــاری 
ــی ســازمان هواشناســی و 31 اســتان کشــور حــدود  و عمران
ــت  ــون دالر اس ــادل 30 میلی ــان و مع ــارد توم ــد میلی یک ص
افــزود: اعتبــارات هواشناســی کشــورهای آمریــکا، چیــن 
ــارد دالر ــارد دالر، 3 میلی ــب 4 میلی ــه ترتی ــان ب ــن و آلم  ژاپ

750 میلیون دالر و 400 میلیون دالر است. 
ــا اشــاره بــه اینکــه ایــران موظــف بــه کاهــش 12  پرهیــزکار ب
ــت  ــده اس ــال 2030 ش ــا س ــه ای ت ــای گلخان ــدی گازه درص
ادامــه داد: اســتفاده از انرژی هــای بــادی و خورشــیدی، یکــی 
ــه ای اســت؛ در  ــای گلخان ــی کاهــش گازه ــای اصل از راهکاره
ایــن راســتا برنامه ریــزی بــرای اســتفاده از انرژی هــای پــاک 

بیــش از گذشــته مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
    80 درصد پیش بینی ها درست است

ــی  ــای وطــن مبن ــگار کیمی ــه پرســش خبرن وی در پاســخ ب
بــر دقیــق بــودن پیش بینی هــای انجام شــده، گفــت: ۸0 
ــا  ــت؛ ام ــت اس ــی درس ــای هواشناس ــد از پیش بینی ه درص
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه پیش بینی هــای هواشناســی 
بــر اســاس احتمــال اســت و قطعــی نیســت. بــه هــر حــال 

اعتمــاد بــه ایــن پیش بینی هــا ضــروری اســت و بایــد توجــه 
داشــته باشــیم کــه هــر چــه از زمــان اعــام گزارش هــا فاصلــه 

ــد. ــم، درصــد خطــا افزایــش می یاب بگیری
 پرهیــزکار تصریــح کــرد: اینکــه گفتــه می شــود هواشناســی در 
اطاعــات دســت می بــرد، حــرف اشــتباهی اســت؛ اگــر چنین 

اتفاقــی رخ دهــد، کاما مشــخص اســت.
    بارورسازی ابرها، چندان تاثیرگذار نیست

ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــی در پاس ــازمان هواشناس ــس س رئی
کــه چــرا امســال مقولــه بارورســازی ابرهــا در اصفهــان 
ــن  ــی در ای ــی کم ــه بارندگ ــه اینک ــه ب ــا توج ــد ب ــام نش انج
شــهر وجــود داشــت، گفــت: ایــن موضــوع از لحــاظ علمــی در 
ــوده، امــا کار ســختی اســت  ــر ب شــرایط خاصــی امــکان پذی

کــه شــرایط آن تحقــق پیــدا کنــد و در صــورت تحقــق نیــز در 
بهتریــن حالــت 10 درصــد تأثیرگــذار خواهــد بــود. وی افــزود: 
بــرای مقابلــه بــا خشکســالی در اقلیــم خشــکی ماننــد ایــران 
ــه  ــد ب ــت و بای ــدنی نیس ــا ش ــا اص ــازی ابره ــده باورس پدی
ــی  ــر کل هواشناس ــم. مدی ــه آب بروی ــت بهین ــمت مدیری س
اســتان اصفهــان نیــز گفــت: طــی دو ســه ســال اخیــر 
ــی  ــان به یادماندن ــتان اصفه ــی اس ــفندماه ها در هواشناس اس
ــن  ــال در ای ــر س ــن اداره ه ــزات ای ــه تجهی ــرا ک ــده اند؛ چ ش
مــاه جدیدتــر و بهتــر شــده  اســت. مجیــد بیجنــدی افــزود: در 
حــوزه ســتاد ســفر بــرای مســافران نــوروزی، اســتان اصفهــان 
ــت  ــتیم مدیری ــم و توانس ــیم کردی ــب تقس ــار قط ــه چه را ب
هواشناســی را بــرای ایــن مدت زمــان بــه خوبــی انجــام 
دهیــم. گفتنــی اســت در ایــن مراســم ســامانه مانیتورینــگ 
ــی هواشناســی  ــز پیش بین ــاده ای مرک ــر ج ــت تصاوی و دریاف
 اســتان اصفهــان بــا هزینــه 500 میلیــون ریــال، احــداث 
 و تجهیــز کتابخانــه اداره کل هواشناســی بــا 200 میلیــون ریــال

ســالن اجتماعــات و مرکــز آمــوزش الکترونیکــی هواشناســی 
ــای هواشناســی اســتان  ــز اداره ه ــال، تجهی ــارد ری ــا 4 میلی ب
ــت  ــی مدیری ــال و خــودرو عملیات ــارد ری ــا 3 میلی ــان ب اصفه
بحــران مجهــز بــه ایســتگاه خــودکار ســیار هواشناســی بــا 2 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــال ب ــارد ری میلی

معاون وزیر و رئیس سازمان هواشناسی کشور در پاسخ به خبرنگار کیمیای وطن:

بارورسازی ابرها، تنها راه حل مشکل بی آبی نیست

داوری طرح شهر یاد میدان آزادی کرمان 

آغاز شد
ــدان  ــاد می ــهر ی ــرح ش داوری ط
ــح روز گذشــته  ــان صب آزادی کرم
)سه شــنبه( در ســالن ســادات 
شــهرداری کرمــان آغــاز شــد. 
معــاون معمــاری و شهرســازی 
ــن  ــان در حاشــیه ای شــهردار کرم
مراســم بــا بیــان اینکــه حــدود 90 
ارومیــه  تبریــز،  اصفهــان،  تهــران،  شــهرهای  از   طــرح 
ــه  ــان ب ــتان کرم ــف اس ــهرهای مختل ــن ش ــت و همچنی و رش
حــوزه معاونــت شهرســازی و معمــاری شــهرداری کرمــان ارســال 
ــی  شــده، گفــت: میــدان آزادی، یکــی از میدان هــای به یادماندن
شــهر کرمــان اســت؛ بنابرایــن ایــن موضــوع کــه میــدان آزادی 
یکــی از میدان هــای اصلــی شــهر و بــرای مــردم کرمــان 
ــور  ــا و عب ــه پیاده راه ه ــه ب ــن توج ــز اســت و همچنی خاطره انگی
عابــران پیــاده، در فراخــوان مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت. 
ــاری و  ــه معم ــدازی دبیرخان ــه راه ان ــماعیلی ب ــن پوراس محس
ــرای  ــت: ب ــرد و گف ــاره ک ــان اش ــهرداری کرم ــازی در ش شهرس
داوری آثــار نیــز ســعی شــده از داورانــی اســتفاده شــود کــه در 
کنــار تخصــص و شــهرت، توانایــی و تجربــه کافــی داشــته 
ــرای طراحــی  ــزاری مســابقه ب ــه برگ ــان اینک ــا بی باشــند. وی ب
ــاده،  ــاق افت ــان اتف ــهر کرم ــار در ش ــرای اولین ب ــدان، ب ــک می ی
گفــت: امیدواریــم توســط داوران طرحــی در خــور شــأن میــدان 

آزادی و شهر کرمان انتخاب شود. ایسنا

 اجرای طرح سالمت مسافران نوروزی 

در چهارمحال و بختیاری
مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر چهارمحــال و بختیــاری 
ــوروزی از 25 اســفندماه  گفــت: طــرح ســامت مســافران ن
ــه  ــده ادام ــال آین ــن س ــا 15 فروردی ــاز و ت ــاری آغ ــال ج س
ــار کــرد: در ایــن طــرح 19 پســت  دارد. محمــد فروغــی اظه
ــر  ــر، نجاتگ ــور 310 امدادگ ــا حض ــت ب ــیار و موق ــت، س  ثاب
ــه  ــد ک ــانی می کنن ــافران خدمات رس ــه مس ــر کادر ب و نجاتگ
ــات و  ــودروی نج ــتگاه خ ــس، 10 دس ــتگاه آمبوالن 24 دس
ــا در نظــر  ــن روزه ــرای ای 10 دســتگاه خــودروی کمــک دار ب
ــران،  ــار امدادگ ــت: در کن ــی گف ــت. فروغ ــده اس ــه ش گرفت
داوطلبــان جمعیــت هــال احمــر نیــز حضــور دارنــد؛ هفــت 
پســت ثابــت و شــش پســت ســیار و 70 نفــر از پزشــکان و 
ــد  ــکاری خواهن ــا مســافران هم ــا ب ــن روزه پرســتاران در ای
ــت هــال  ــان جمعی ــه جوان ــه اینک ــا اشــاره ب داشــت. وی ب
احمــر نقــش بســزایی در ایــن طــرح ایفــا می کننــد، تصریــح 
ــا  ــحاب ب ــرح س ــت در ط ــت و 9 پس ــت ثاب ــرد: 17 پس ک
ــه  ــات ارائ ــافران خدم ــه مس ــان ب ــر از جوان ــور 9۸۸ نف حض

می دهنــد. مهــر

اخبار کوتاه

برگزاری یادواره شهید حاج حسین خرازی 

در فالورجان

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

ــین  ــاج حس ــهید ح ــادواره ش ی
خــرازی در دانشــگاه آزاد اســامی 

ــزار شــد.  فاورجــان برگ
ــردار  ــدا س ــم ابت ــن مراس در ای
حاج حســین رضایــی از همرزمان 
ــاع  ــال دف ــت س ــده دوران هش ــوار و رزمن ــهید بزرگ ــن ش ای
ــهید  ــن ش ــادت های ای ــف رش ــی را در وص ــدس، خاطرات مق

ــرد.  ــو ک ــی بازگ ــگ تحمیل ــوار در جن بزرگ
در ادامــه قربانــی از مداحــان اهــل بیــت در وصــف حضــرت 
زهــرا مدیحه ســرایی کــرد. در پایــان از بانــوان کانــون رهــروان 
شــهدا کــه در جمــع آوری اســناد شــهدای شهرســتان همکاری 
دارنــد، تجلیــل و تقدیــر شــد. شــایان ذکــر اســت این یــادواره 
بــا همــکاری تشــکل دانشــجویی یوســف زهــرا، بســیج 
ــزار  ــهدا برگ ــروان ش ــون ره ــهیدآوینی و کان ــجویی ش  دانش

شد.

تجلیل از بانوان افتخارآفرین شاهین شهری

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهانشاهین شهر

آییــن تجلیــل از بانوان افتخارآفرین ورزشــی بــا حضور دکتر 
ــان ــر ورزش و جوان ــوان وزی ــاون ورزش بان ــان، مع  محمدی
دکتــر ســلطان حســینی مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان 

برگــزار شــد. 
ــوان  ــل از بان ــن تجلی ــدار، در آیی ــری، فرمان ــا بصی علیرض
ــان  ــر محمدی ــور دکت ــا حض ــه ب ــی ک ــن ورزش افتخارآفری
بانــوان وزیــر ورزش و جوانــان، دکتــر  معــاون ورزش 
ســلطان حســینی مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان برگزار 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــخنان مق ــه س ــاره ب ــن اش ــد، ضم ش
)مــد ظلــه العالــی( و تاکیــد ایشــان بــر موضــوع تحصیــل 
ــا اشــاره بــه ارتقــای جایــگاه و منزلــت  تهذیــب و ورزش، ب
ــوان  ــگ و پیشــرفت های بان ــان در جامعــه، حضــور پررن زن
اجتماعــی  فرهنگــی،  علمــی،  مختلــف  عرصه هــای   در 
و ورزشــی بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی گفــت: دولــت 
 تدبیــر و امیــد توجــه و اهتمــام ویــژه ای بــه حــوزه ســامت

ــای شــاخص های ســامت  ــی و ارتق ــژه ورزش همگان به وی
دارد. 

وی بــا ابــراز خرســندی از موفقیت هــای بانــوان شهرســتان 
ــتان  ــرد: در شهرس ــان ک ــف خاطرنش ــای مختل در عرصه ه
زمینــه  در  خوبــی  ظرفیت هــای  میمــه  و  شاهین شــهر 
ــته اند در  ــتان توانس ــوان شهرس ــود دارد و بان ــی وج ورزش

ــد. ــی کنن ــی افتخارآفرین ــی و بین المل ــابقات مل مس

اخبار کوتاه

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

ــا   شــهردار ســین برخــوار گفــت: مجــوز احــداث کارخانه ه
و کارگاه هــای صنایــع غذایــی در شــهر ســین برخــوار گرفتــه 

ــه  ــداث آن ب ــگ اح ــه زودی کلن ــده و ب ش
ــود. ــن زده می ش زمی

 ابوالفضــل توکلــی افــزود: ایــن کارگاه 
صنایــع غذایــی در 210 هــزار متــر مربع و در 
ســه فــاز اســت کــه در فــاز اول قنادی هــا، 
ــات و  ــاز دوم لبنی ــه و در ف ــک و کلوچ کی
در فــاز ســوم تولیــد آجیــل و تخمــه 

می شــود.  راه انــدازی 
ــه منظــور ســاماندهی کارگاه هــای  کارگاه صنایــع غذایــی ب
قنــادی و لبنیــات و آجیــل شــهر ســین احــداث می شــود. 
ــادی در شــهر  ــش از 350 کارگاه قن ــار داشــت: بی وی اظه
ــهر  ــن ش ــه در ای ــیرینی هایی ک ــت و ش ــال اس ــین فع س

ــز صــادر  ــه عــراق نی ــع و ب ــد می شــود در کشــور توزی تولی
می شــود. بــا توجــه بــه شــعار امســال »اقتصــاد مقاومتــی 
ــش  ــی نق ــواد غذای ــهرک م ــداث ش ــل« اح ــدام و عم اق

ــن شــهر دارد.  مهمــی در توســعه اقتصــادی ای
شــهردار ســین برخــوار تصریــح کــرد: اقتصــاد 
ــی اســت؛  ــت مل ــده امنی ــی تأمین کنن مقاومت
هــر  در  همــه  آن  تحقــق  در  بایــد  پــس 
ــر داشــته  جایگاهــی کــه هســتیم نقــش مؤث
 باشــیم. ســه عامــل روحیــه، فضاشناســی 
و راهــکار، شــروط تحقــق سیاســت های کان 

در اقتصــاد مقاومتــی اســت. 
توکلــی دورنمــای اقتصــاد شــهر ســین را روشــن برآوردکرد 
ــین  ــهر س ــی در ش ــع غذای ــداث کارگاه صنای ــزود: اح و اف
برخــوار باعــث ایجــاد فرصــت شــغلی در شهرســتان 
می شــود و امیدواریــم بــا ایجــاد ایــن کارگاه شــاهد رشــد 

ــزون و پیشــرفت شــهر ســین برخــوار باشــیم. روزاف

شهردار سین برخوار خبر داد:

اخذ مجوز برای احداث کارخانه های صنایع غذایی در سین برخوار

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

غیــور، فرمانــدار اردســتان، بــا بیــان اینکــه ســرمایه های 
ــرد: هــر چــه  ــد ک ــردم هســتند، تاکی ــاب م ــن انق ــی ای اصل

ــات  ــتری در انتخاب ــور بیش ــردم حض ــن م ای
ــان  ــه نش ــود را در صحن ــند و خ ــته باش داش
ــرده  ــینی ک ــم عقب نش ــمنان ه ــد، دش  دهن
و نمی تواننــد بــه ایــن کشــور آســیبی برســانند. 
ــات  ــرد: انتخاب ــار ک ــتان اظه ــدار اردس فرمان
ــای  ــوری و شــوراها از ویژگی ه ریاســت جمه
خــاص برخــوردار اســت کــه می توانــد نقــش 

بســزایی در امــور اجرایــی کشــور داشــته باشــد. علیرضــا غیــور 
در اولیــن »همایــش اخــاق سیاســی و مشــارکت حداکثــری 
ــاد  ــالن اداره ارش ــال 96« در س ــات س ــرای انتخاب ــردم ب م
ــدام از  ــر ک ــه ه ــه ای ک ــاس وظیف ــر اس ــت: ب ــتان گف اردس
دســتگاه ها دارنــد، تــاش و عنایــت ویــژه خــود را بــه منظــور 

هــر چــه بهتــر برگــزار کــردن انتخابــات داشــته باشــند. 
وی افــزود: انتخابــات در کشــور مــا از دو بعــد دارای اهمیــت 
اســت؛ یکــی نقــش اساســی کــه در آینــده کشــور دارد و 
ــد.  ــر می رس ــه نظ ــر ب ــه مهم ت ــی آن ک ــد خارج ــری بع دیگ
فرمانــدار شهرســتان اردســتان گفــت: مــردم در 
ــا  ــداده و ب هیــچ دوره از خــود ضعفــی نشــان ن
حضــور قــوی و ارزشــمند ایــن مطلــب را تأییــد 
ــه عملکــرد  ــا توجــه ب ــد. ایــن مســئول ب کرده ان
شــوراهای شــهر و روســتا افــزود: عملکــرد شــما 
اگــر خــوب بــوده باشــد مــردم هــم بــه منظــور 
ــد.  ــد ش ــویق خواهن ــات تش ــرکت در انتخاب ش
وی بــه اعضــای شــوراهای اســامی روســتاها کــه در جلســه 
ــای  ــات در فض ــان انتخاب ــد: زم ــادآور ش ــتند، ی ــور داش حض
ــرده  ــاع ک ــم دف ــول ه ــزار، از اص ــود را برگ ــات خ  آرام تبلیغ
ــد و  ــات تشــویق کنی ــه منظــور شــرکت در انتخاب و مــردم را ب

ــه باشــید. ــی و یکپارچگــی جامع واســطه همدل

در شهر

دادنامه
کاسه پرونده : 95/95 شماره دادنامه : 205-95/05/27 مرجع رسیدگی شورای حل اختاف برخوار 

خواهان : محمود اثنی عشر به نشانی دولت آباد منطقه صنعتی خ بهارستان 46 سمت راست کاشی 

ختم  اعام  با  مطالبه  خواسته  المکان  مجهول  نشانی  به  سلیمانی  مژگان   : خوانده  سناتور  سازی 

رسیدگی و اخذ نظر مشورتی اعضا محترم شورا به شرح ذیل مبادرت و صدور رای می گردد.دادنامه

فرزند  سلیمانی  مژگان  طرفیت  به  عبدالحسین  فرزند  عشر  اثنی  محمود  دادخواست  خصوص  در 

مورخ   1469/567051/45 شماره  چک  موضوع  ریال   70000000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  رضا 

تقدیمی  دادخواست  مفاد  به  توجه  با  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به   94/03/03

وی  دعوی  خواهان  ید  در  اصل چک  وجود  علیه  محال  بانک  از  صادره  پرداخت  عدم  نامه  گواهی 

و  تجارت  قانون   313 و   310 مواد  و  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   519 و   19۸ مواد  به  مستندا  وارد 

ماده واحده استحضاریه الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده 

تورم  شاخص  بالحاظ  تادیه  تاخیر  احتساب  با  و  اصل چک  بابت  ریال   70000000 مبلغ  پرداخت  به 

دادرسی  هزینه  بابت  ریال   1035000 مبلغ  پرداخت  نیز  و  اجرای حکم  زمان  تا   94/03/03 تاریخ  از 

این  در  واخواهی  قابل  اباغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  می گردد  اعام  و  صادر 

شهرستان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  آن  از  پس  روز  بیست  و   شعبه 

می باشد. 

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1111/م الف به تاریخ 07 /95/12

آگهی حصر وراثت
آقای محمد زیدیان   دارای شناسنامه شماره 69۸3 به شرح دادخواست به کاسه ۸54/95 ش ح 

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

زیدیان دستجردی  بشناسنامه 3165 در تاریخ 1395/11/16  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

اله دادی دستجردی فرزند محمد ش.ش  به:1- هاجر  الفوت آن مرحوم منحصر است  ورثه حین 

12۸ )همسر متوفی(  )2( زهرا ش.ش 76  )3( مهری  ش.ش 53 )4( فاطمه ش.ش 21 )5( 

خدیجه ش.ش 201 )6( مرضیه ش.ش 25 )7( محمد ش.ش 69۸3 )۸( عباس ش.ش 6110 

با  اینک  )9( عبدالحسین ش.ش 5196 همگی زیدیان دستجردی  فرزند علی )فرزندان متوفی( 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

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

صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1106/م الف به تاریخ  1395/12/0۸

آگهی حصر وراثت
آقای محسن نجیبی دارای شناسنامه شماره 51000۸3603 به شرح دادخواست به کاسه ۸59/95 

ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

حسین نجیبی کتایونچه بشناسنامه ۸51 در تاریخ 1395/04/2۸  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- عصمت احمدی فرزند رضا ش.ش 29 )همسر 

متوفی(  )2( مصطفی ش.ش 29  )3( محمد  ش.ش 222 )4( محسن ش.ش 51000۸3603 )5( 

زهرا ش.ش 96  همگی نجیبی کتایونچه  فرزند حسین )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات 

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

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

 شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1105/م الف به تاریخ  1395/12/07

آگهی حصر وراثت
آقای علی محمد رنجبران   دارای شناسنامه شماره 2194 به شرح دادخواست به کاسه ۸49/95 

ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

خانم رنجبران لودریچه  بشناسنامه 3۸۸ در تاریخ 1395/10/1۸  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- علی محمد ش.ش 2194 )2( عزیز ش.ش 

1155  )3( اکبر  ش.ش ۸22 )4( عزت رنج بران ش.ش 17 )5( منیره ش.ش 4 همگی رنجبران 

لودریچه  فرزند حسین )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی 

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

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1100/م الف به تاریخ  1395/12/05

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه ۸54/95  اجرای 

احکام به نفع مهدی شهبازی و  علیه احمد رضا ترک به خواسته مطالبه مبلغ ۸9250000 ریال جلسه 

مزایده ای به منظور فروش 1/4 از 1/3 از دویست سهم مشاع از هشتصد سهم از 4137 سهم شش 

دانگ از پاک 2346 فرعی از 445 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به آدرس خورزوق بلوار 

با مساحت عرصه حدود 220   ۸3451 بلوار پاک 270 کد پستی 3۸۸51-  جانبازان سمت جنوب 

متر مربع اعیانی احداث شده در طبقه همکف و اول جمعا 230 متر مربع می باشد که با مصالح 

دارای  است  احداث شده  و طاق ضربی  آهن  تیر  و سقف  آجری  دیوار  بصورت  متعارف  ساختمانی 

انشعابات آب برق و گاز و حیاط سازی در تاریخ 95/12/25 ساعت 9 صبح برگزار می باشد که توسط 

کارشناس ارزش شش دانگ 2220000000 ریال ارزیابی گردیده و فعا در تصرف خانم سوسن اورنگی 

است برگزار می نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام 

دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر اجرای از مبلغ ارزیابی شده شروع و ملک 

به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است خریدار می بایستی 

10 در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب دادگستری واریز نماید.

مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1110/م الف به تاریخ 95/12/05

دادنامه
کاسه پرونده : 94/95 شماره دادنامه : 201-95/05/27 مرجع رسیدگی شورای حل اختاف برخوار 

خواهان : محمود اثنی عشر اژیه به نشانی دولت آباد منطقه صنعتی خ بهارستان 46 سمت راست 

کاشی سازی سناتور خوانده : محمد عمادی به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه با اعام ختم 

رسیدگی و اخذ نظر مشورتی اعضا محترم شورا به شرح ذیل مبادرت و صدور رای می شود.دادنامه

در خصوص دادخواست محمود اثنی عشر اژیه فرزند عبدالحسین به طرفیت محمد عمادی فرزند 

عبدالرسول به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال موضوع چک شماره 025۸75 مورخ 

93/09/24 عهده بانک ملی بلوار اشرفی خمینی شهر به انضمام مطالبه هزینه دادرسی و احتساب 

تاخیر تادیه با توجه به مفاد داغدخواست تقدیمی و تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت از بانک 

محال علیه و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی دعوای خواهان را وارد دانسته مستندا به مواد 19۸ 

و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و ماده واحده استحضاریه الحاق 

یک تبصره به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج 

میلیون  ریال بابت اصل خواسته  و با احتساب تاخیر تادیه از تاریخ 93/09/24 لغایت اجرای حکم  

و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و یکصد و پنج هزار  ریال بابت هزینه دادرسی صادر و اعام می گردد 

رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان می باشد. 

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1112/م الف به تاریخ 07 /95/12

ابالغ
در خصوص رسیدگی به اعتراض واصله به عملیات اجرایی وارده به شماره 13950500212۸00041۸ 

– 1395/07/07 موضوع پرونده اجرایی کاسه 9100004 نظریه رئیس ثبت به شرح بین الهالین به 

شما اباغ می گردد. مقتضی است در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض دارید، ظرف مدت 10 روز 

از تاریخ اباغ کتبًا به شعبه/اداره اجرا اعام نمائید. ضمنًا به اعتراضی که خارج از موعد مقرر واصل 

گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. ) بانک پاسارگاد شعبه سعادت آباد اصفهان با ارائه تقاضای صدور 

اجراییه به تاریخ 1395/05/0۸  به استناد سندرهنی 150690 – 13۸7/11/03 تنظیمی دفتر 15 اصفهان 

و برگه های الزم االجرا صادره توسط دفترخانه مذکور که ممهور به مهر اجرا شود می باشد تقاضای 

صدور اجراییه علیه محمد زهری فرزند محمدرضا بعنوان بدهکار و وثیقه گذار را بعلت عدم ایفا تعهد 

نموده است ، پرونده اجرائی کاسه 9100004 در اجرا تشکیل و با بررسی گزارش ممیز اجرا و پرونده 

به  نسبت  معین  موعد  در  بدهکار  و  صورت گرفته  پست  توسط  ارفاقی  اخطاریه  معین گردید  ثبتی 

پرداخت بدهی خود اقدام ننموده طبق پرونده و اوراق الزم االجرا بدهی بدهکار شامل 2/000/000/000 

تاریخ 1391/05/0۸  جمعا  تا  تادیه  تاخیر  بابت خسارت  ریال  و 2/251/397/260  بابت اصل  ریال 

بمبلغ 4/251/397/260 ریال و از تاریخ 1391/05/09 به ازای هر روز تاخیر مبلغ 1/753/424  ریال 

به انضمام کلیه هزینه های اجرایی و ثبتی و حق بیمه و سایر هزینه های اجرایی تا وصول کل طلب 

بانک تعیین گردیده مورد وثیقه شامل پاک 3625  بخش یک ثبت گلپایگان بوده لذا حسب تقاضای 

نامه  ناصر مذهبی( طی  ارجاع و کارشناس )آقای  به کارشناس  ارزیابی  بستانکار مورد وثیقه جهت 

نموده  ارزیابی  ریال   10/672/700/000 را  وثیقه  مورد   1393/06/05  –  13930500212۸000063 وارده 

اجراءبه شماره  واحد  واقعی گردیده. طبق گزارش مسئول  اباغ  بستانکار  وکیل  به  نظریه کارشناس 

وارده 13930490212۸000252مورخ 93/09/01 حاکی از آن است که در سند تنظیمی آدرس بدهکار 

گلپایگان خیابان شهید عابدی خیابان امام حسن مجتبی 12متری فجر کوچه 6 ساختمان چهارم طبق 

دوم تعیین گردیده ولی در زمان اباغ اجرائیه و نظریه کارشناس اداره پست شهرستان اعام نموده که 

نامبرده در آدرس اعامی شناسایی نشده فلذا اباغ میسر نشده است در این اثناءبانک بستانکار طی 

نامه ایی اعام می نماید که بدهکار در زندان اوین می باشد وسپس طی نامه دیگر به استناد وکالتنامه 

تنظیمی به شماره31979مورخ 13۸۸/11/05 دفترخانه اسناد رسمی رودهن تقاضا می نماید که چون 

استناد  اجراءبه  واحد  اباغ گردد.  وی  اجراءبه  اوراق  باشد  می  بدهکار  وکیل  نادری  غامرضا  آقای 

درخواست بانک نسبت به اباغ اوراق به آقای غامرضا نادری اقدام می نماید پس از آن بدهکار طی 

نامه وارده به شماره 13930500212۸00090مورخ 1393/07/06 اعام می دارد که اختیارات وکیل شامل 

امور اجراء نبوده و باعنایت به اینکه واحد اجراء آگاه به محبوس بودن اینجانب بوده  نسبت به اباغ 

به فردی که در پرونده سمتی نداشته معترض شده و تقاضای تجدید امر کارشناسی را نموده است 

ونیز اعام نموده که علیه وکیل در مرجع قضایی با عنوان خیانت در امانت طرح دعوی نموده که منجر 

به صدور رای به شماره 920494مورخ 1392/06/03 به نفع وی گردیده در نهایت با عنایت به گزارش 

صدرالذکر اجراء و مفاد نامه اعتراضی بدهکار به استناد ماده16و 1۸آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 

مصوب 13۸7/06/11 که اعام نموده کلیه اباغیه ها و اخطاریه ها به محلی که در سند قید شده اباغ 

می گرددو چنانچه محل شناخته نشود اباغ بایستی به وسیله آگهی در روزنامه صورت پذیرد اعتراض 

بدهکاررا وارد دانسته و به استناد ماده 169آیین نامه اجراءرای به تجدید آگهی مزایده صادر می گردد 

سپس رای ماده 169 به درخواست بستانکار طی وارده 13950500212۸000240 – 1395/05/13  از 

طریق درج در آگهی به محمد زهری اباغ قانونی میگردد ، سپس آگهی مزایده در تاریخ 1395/06/16 

منتشر و در تاریخ  1395/07/04 مزایده بدون حضور خریدار برگزار گردید و بستانکار تقاضای انتقال 

ششدانگ مورد وثیقه را نموده  و با نظر به اینکه آقای غامرضا نادری وکیل آقای محمد زهری بدهکار 

پرونده ضمن ارائه رای شماره 9409970370600575 – 1394/05/06 مبنی بر اعتبار وکالت و تقاضای 

کارشناسی مجدد رای بر تجدید ارزیابی را نموده و لذا با نظر به اینکه ارزیابی در سال 93 صورت گرفته 

و جهت جلوگیری از تضییع حق نامبرده به استناد ماده 172 آیین نامه اجراء رای به تجدید کارشناسی 

و مزایده صادر می گردد . این رای به استناد ماده 169 آیین نامه اجراء ظرف ده روز از تاریخ اباغ که 

همان تاریخ انتشار آگهی میباشد قابل اعتراض بوده تا به استناد بند ۸ ماده 25 اصاحی قانون ثبت 

جهت رسیدگی به اعتراض در هیات نظارت مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.(
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1259/95 خواهان اسماعیل مختاری اسفیدواجانی با وکالت الهام محرابی 

تهرانی  دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت احسان مفید فرزند محمدرضا تقدیم نموده و 

وقت رسیدگی برای روز -  مورخ 96/1/15  ساعت 10/30  تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 

به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی 

)ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 52 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: 35767/م الف مدیر دفتر شعبه 52 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
رضائی   رضا  وکالت  با  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  خواهان    951443 پرونده کاسه  خصوص  در 

دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک به طرفیت علی طهرانی زاده و حسین کانی فرد  تقدیم نموده و 

وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 96/1/15  ساعت  9:30 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 

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

ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی ۸165756441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 13 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: 3299۸/م الف مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 972/95 خواهان سهیل بینا دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت امید 

بابایی و ناصر زمانی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 96/1/16 ساعت 1۸/30 

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 چهارراه سپهساالر- اول خیابان حاج رحیم  ارباب مجتمع شماره یک شورای حل اختاف 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی اباغ 

شده  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 342۸2/م الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۸19/95   خواهان حمیدرضا ریسمانچیان دادخواستی مبنی بر: تایید فسخ 

مبایعه نامه به طرفیت لقمان ثابت  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 96/1/19 

ساعت 6 عصر تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

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

این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق چهارراه وکا- مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در 

وقت رسیدگی اباغ شده تلقی  و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.جهت استماع شهادت شهود حاضر 

چنانچه شهود معارضی دارید معرفی نمایید.

شماره: 3۸309/م الف مدیر دفتر شعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951516  خواهان حمیدرضا اسامی دادخواستی مبنی بر: الزام به انتقال 

سند خودرو  به طرفیت مهدی سعادت-ابراهیم رضائی خوزانی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای 

روز .....  مورخ 96/1/16  ساعت  10 تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده 

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

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

کد پستی ۸165756441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 32 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: 3761۸/م الف مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شماره   95099۸0350400771 پرونده:  شماره   9510100350410356 اباغیه:  شماره 

950۸65  تاریخ تنظیم: 1395/09/22 خواهان/ شاکی اکبر داراب نژاد دادخواستی به طرفیت خوانده/ 

و حسن  آئین  نیک  محسن  و  اصفهان  االئمه)ع(  ثامن  اعتبار  تعاونی  و  عابد  مغاره  رضوان  متهم  

بحرینیان به خواسته الزام به فک رهن و مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک 

و الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تفکیک ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  به شعبه 4  نموده که جهت رسیدگی  اصفهان  شهرستان 

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

ارجاع و به کاسه  95099۸0350400771 ثبت گردیده که وقت رسیدگی  اتاق شماره 30۸  طبقه 3 

و  بودن خوانده/ متهم   المکان  به علت مجهول  است.  09:00تعیین شده  و ساعت   1396/01/16 آن 

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: 29224/م الف

 منشی دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-علی وهاب

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

قانون  دوم موضوع  رای شماره 139560302007005۸17 هیات  برابر  فاقد سند رسمی  ساختمانهای 

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

فرزند  فاورجانی  میرلوحی  مجید  سید  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  فاورجان  ملک 

رمضان  بشماره شناسنامه ۸75 صادره از در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 

219/67 متر مربع پاک 6 فرعی از 6 اصلی واقع در کرسگان خریداری از مالک رسمی آقای غامعلی 

یزدانی دینانی فرزند علیرضا محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 

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

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

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

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

مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول:95/12/11 

تاریخ انتشار نوبت دوم:95/12/26 

شماره :1093/م الف اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و اماک فاورجان

فرماندار اردستان:

دشمنان نمی توانند به ایران اسالمی آسیبی برسانند

سنا
: ای

س
عک
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حتما بخوانید!
مخاطب شبکه چهار دارای ...

V.Sadeghi@eskimia.ir
وحید صادقیسرویس فرهنگ

فنــون  تحلیلی آموزشــی  نشســت های  دوره  نخســتین   
برگزیـــده  اســـتادان  حضـــور  بــا  فیلمـنامـه نویســـی 
فیلمنامه نویســی کشــور بــا محوریــت دفتــر تخصصــی 
ــهرداری  ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــه س ــته ب ــینما وابس س

اصفهــان در حــال برگــزاری اســت.
ســـازمان  بــه  وابســـته  ســـینما  تخصصـــی  دفتــر   
ــز  ــکاری مرک ــا هم ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح
آمــوزش بنیــاد ســینمایی فارابــی دوازدهمیــن جلســه ایــن 
ــه  ــفندماه در کتابخان ــه 6 اس ــی را جمع دوره تحلیلی آموزش

مرکــزی شــهرداری اصفهــان برگــزار کــرد.
    کارکردها و اهداف فیلمنامه

 در ایــن نشســت تحلیلی آموزشــی بــا حضــور فرهــاد توحیدی 
ســینمای  شـــهیر  و  باتجربــه  فیلمنامه نویســان  از   یکــی 
 کشــور بــه شــناخت کارکردها و اهــداف فیلمنامه پرداخته شــد 
و ســواالتی چــون فیلمنامــه دربــاره کیســت، فیلمنامــه دربــاره 

چیســت و ... مطــرح شــد.
    هدف فیلمنامه، قهرمان است

فرهــاد توحیــدی از فیلمنامه نویســان مطــرح کشــور در 
ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه در فیلمنامه نویســی ســاختار 
ســه پرده ای از ســه مقولــه معرفــی، رویارویــی و گره گشــایی 
تشــکیل می شــود، اظهــار داشــت: هــدف فیلمنامــه، قهرمــان 
ــه  ــوط ب ــان و مرب ــور قهرم ــول مح ــز ح ــه چی ــت و هم اس

اوســت.
 وی ادامــه داد: در ایــن زمینــه بایــد بــه مباحثــی توجــه کــرد 

کــه تأثیــر بســزایی در رونــد فیلمنامه نویســی دارنــد؛ ســوال 
ایــن اســت کــه چــه کســی قهرمــان داســتان اســت؟ چــه 
چیــزی می خواهــد؟ چــرا؟ انگیــزه قهرمــان چیســت؟ 

ــه و هــدف داســتان چیســت؟ چگون
    اهمیت وجود کهن الگوهای باستانی

 ایــن مــدرس فیلمنامه نویســی 12 کهن الگــو در طراحــی 

و ســاختار دراماتیــک معرفــی کــرد و دربــاره آناتومی داســتان 
ــاره  ــود درب ــای خ ــی از صحبت ه ــح داد؛ وی در بخش توضی
ــته در  ــه از گذش ــتانی ک ــای باس ــود کهن الگوه ــت وج اهمی

ــت. ــخن گف ــت س ــته اند، در روای ــور داش ــتان ها حض داس
    اهمیت تیپ سازی

فیلم هــای ســینمایی  فیلمنامــه  توحیــدی کــه  فرهــاد 
زیــادی از جملــه »مــرد عوضــی« و »50 کیلــو آلبالــو« و... را 
در کارنامــه کاری خــود دارد، اعتقــاد دارد اهمیــت تیپ هــا در 
فیلمنامــه بــه شــناخت و تیپ ســازی شــخصیتی در روایــت 
و پرداختــن بــه آن در فیلمنامه نویســی منجــر می شــود. 
ــه  ــخصیت های فیلمنام ــتن ش ــرای نوش ــت: ب ــدی گف توحی
بایــد بــه هســتی خصوصــی او نفــوذ کنیــم تــا شــخصیت را 
بفهمیــم و درک کنیــم. بــرای ســاختن قهرمــان و ضدقهرمــان 
بایــد هــر 2 را بشناســیم و درک درســتی از آن هــا پیــدا کنیــم. 
وی بــا بیــان اینکــه در کل هیــچ خــوب مطلقــی وجــود نــدارد 
و هیــچ بــِد مطلقــی نیــز وجــود نــدارد، خاطرنشــان کــرد: اگر 
نقــاب کســی بــد باشــد، ممکــن اســت ســایه او خوب باشــد 
و اگــر نقــاب کســی خــوب باشــد، ممکــن اســت ســایه او 

بــد باشــد. 
ــه 2 دســته  ــدی شــخصیت های فیلمنامــه را ب فرهــاد توحی
ــده  ــخصیت های خودبازن ــد: ش ــد و می گوی ــیم می کن  تقس

و خودَبَرنــده از ایــن جملــه بــه حســاب می آینــد. خودبازنــده 
ــدرت  ــرش ق ــه پذی ــوف ب ــب اراده و معط ــخصیتی صاح ش
اســت و خودبرنــده صاحــب اراده معطــوف بــه قــدرت اســت. 
وی تصریــح کــرد: در شــخصیت خودبازنــده افــراد ضعیــف 
ــخصیت  ــتند و در ش ــه هس ــته و نوچ ــراد وابس ــه اف از جمل
ــده ــد کنترل کنن ــتند؛ مانن ــور هس ــراد دیکتات ــده اف  خودبرن

قاضی و قلدر.
 ایــن فیلمنامه نویــس تصریــح کــرد: در بیشــتر فیلمنامه هــا 
و روایــت داســتانی آن هــا در پــرده اول فیلــم، قهرمــان 
 نســبت بــه ضدقهرمــان نقطه ضعف هــای بیشــتری دارد 
و شــخصیت ضعیف تــری محســوب می شــود. در پــرده 
 دوم قهرمــان بــه جــدال و تــاش بــرای رفــع ضعــف 
و مشــکات خــود می پــردازد تــا بــه وحــدت برســد و در پرده 
ــه نتیجــه می رســد  ــه طــور معمــول ایــن قهرمــان ب  ســوم ب

و موفق می شود که پیروز داستان باشد. 
ــه  ــی ک ــام چیزهای ــم تم ــد فیل ــه در رون ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  می شــنویم متــن فیلــم حســاب می شــود، چیــزی کــه ب
عهــده نویســنده و فیلمنامه نویــس آن فیلــم اســت، افــزود: 
در فیلمنامه نویســی کارهــای زیــادی هســت کــه بایــد انجــام 
ــه رو  ــتخوان داری روب ــوب و اس ــم خ ــا فیل ــا ب ــا م ــود ت ش
شــویم و رضایــت کافــی مخاطــب و تماشــاچی را بــه دســت 
ــه قــول شــعری از شــاملو  ــم. توحیــدی ادامــه داد: ب بیاوری
کــه تفســیرش این گونــه اســت کــه »کوتــاه بــود، امــا همــه 
ــای  ــه و گزینه ه ــم در فیلمنام ــا ه ــم م ــت«، فیل ــز داش چی
ــا  ــد دیگــر، بایــد همــه چیــز تمــام و کامــل باشــد ت هدفمن

ــد. مخاطــب آن را پــس نزن

- پرویــز پرســتویی در جدیدتریــن فعالیــت خــود در 
حــوزه موســیقی، پــس از انتشــار آلبوم هایــی ماننــد 
»بابایــی«، »مــن پرویــز پرســتویی« و ... کــه دکلمه هــای 
خواننــده  عنــوان  بــه   این بــار  را شــامل می شــد،  او 
ــی  ــا گلروی ــای یغم ــا ترانه ه ــود را ب ــار خ ــن آث جدیدتری

منتشــر می کنــد.
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می ــس س  - رئی
و گردشــگری در ســفر اخیــر خــود بــه اســتان یــزد، خانــه 
ــه اش  ــتور تخلی ــش دس ــاه پی ــه چندم ــی« را ک »حیران
ــا  ــار ب ــد، این ب ــاکن در آن داده بودن ــدان س ــه هنرمن را ب

ــه نســاجی« افتتــاح کــرد. ــوان »خان عن
- رمــان »جاســوس« نوشــته پائولــو کوئلیــو بــا ترجمــه 
ــاب  ــان کت ــارات جه ــط انتش ــریعتمداری توس ــو ش پرت
ــا 1۹0  ــاب ب ــن کت ــد. ای ــر ش ــازار نش ــی ب ــر و راه منتش
صفحــه مصــور، شــمارگان 2 هــزار و 200 نســخه و قیمــت 

ــال منتشــر شــده اســت. ــزار ری 1۸0 ه
- دفتــر برگــزاری اهــدای جوایــز مراســم اســکار پــس از 
ــه  ــر ب ــه منج ــائلی ک ــه مس ــی همه جانب ــق و بررس تحقی
ــی  ــک عذرخواه ــده شــد، ی ــام برن ــی ن اشــتباه در معرف
دیگــر منتشــر کــرد. در ایــن بیانیــه گفتــه شــده برایــان 
کالینــان، یکــی از شــرکای PwC، بــه اشــتباه پاکــت رزرو 
ــزه  ــت جای ــای پاک ــه ج ــر زن را ب ــن بازیگ ــزه بهتری جای
برنــده بهتریــن فیلــم بــه وارن بیتــی و فــی دانــاوی داد و 

همــه ایــن اشــتباهات از آنجــا ناشــی شــد.
- حســن همایــون از انتشــار مجموعــه شــعر جدیــدش 

بــا نــام »آشــویتس خصوصــی مــن« خبــر داد.
نمایــش  دســت اندرکاران  احســان کرمــی گفــت:   -
ــد  ــادی ســرمایه گذاری کرده ان ــردم ع ــوس« روی م »مأن
و امیــدی بــه حضــور مســئوالن بــرای دیــدن ایــن 

ــد. ــش ندارن نمای
ــت«  ــیقی »پال ــروه موس ــمی گ ــوم رس ــومین آلب - س
 تحــت عنــوان »تمــاِم ناتمــام« در دو شــکل صوتــی 
ــه تهیه کنندگــی  و تصویــری، از صبــح روز 10 اســفندماه ب
»احســان رســول اف« و توســط نشــر موســیقی »نوفــه« 

منتشــر و روانــه بــازار موســیقی کشــور شــد.
- چهارمیــن کتــاب پیمــان فیوضــات بــا نــام »بن بســتی 
در آفریقــا« بــه چــاپ رســید. ایــن کتــاب در ۹6 صفحــه 
بــا تیــراژ 1000 نســخه و قیمــت ۷500 تومــان در نشــر نــی 

منتشــر شــده اســت.
- عبــاس غزالــی، بازیگــر فیلــم ســینمایی »مــن یوســفم 
مــادر«، از پایــان فیلمبــرداری ایــن اثــر و آمــاده شــدنش 
بــرای نمایــش در ســی وپنجمین جشــنواره جهانــی فیلــم 

ــر گفت. فج
ــی« را  ــی واقع ــب ول ــش عجی ــب »نمای ــر خاس - یاس
ــه« در  ــر »آروانت ــتیوال تئات ــفندماه در فس ــه دوم اس نیم

ــرد. ــه می ب ــه روی صحن ــور فرانس کش

رونمایی از کتاب »هندسه در هنر معماری«

کیمیای وطن

کتــاب  از  رونمایــی  مراســم 
»هندســه در هنــر معمــاری« بــه 
نویســندگی اکبــر زمانــی لنجانــی 
بزرگداشــت  روز  بــا  همزمــان 
طوســی  نصیرالدیــن  خواجــه 
توســط ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــزار  ــا برگ ــی آق ــام علی قل ــوزه حم ــان در م ــهرداری اصفه ش

ــد. ش
 بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــاری«  ــر معم ــه در هن ــاب »هندس ــان، کت ــهرداری اصفه  ش
ــدر  ــاش گرانق ــل ت ــی، حاص ــوزش ریاض ــرد آن در آم و کارب
ــی در  ــی لنجان ــر زمان ــد ســاله اکب ــن و چن و ارزشــمند چندی
تحقیــق و محاســبه ریاضــِی اشــکال هندســی در کاشــیکاری 
ــا  ــدا ت ــر معمــاری اســامی از ابت ــه هن ــط ب و نمادهــای مرتب

بــه حــال اســت. 
ــازمان  ــا س ــی آق ــام علی قل ــوزه حم ــط م ــاب توس ــن کت ای
همــکاری  بــا  و  اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی 
ــه  پژوهشــکده هنرهــای ســنتی اســامی در 1000 نســخه و ب
ــده و در  ــر ش ــان منتش ــزار توم ــد 35 ه ــت جل ــت پش قیم
دســترس عاقه منــدان بــه معمــاری و ریاضیــات قــرار گرفتــه 

ــت. اس

سینماها امروز و فردا تعطیل است
کیمیای وطن تمامــی ســینماهای سراســر کشــور از 

امــروز چهارشــنبه 11 اســفند ســاعت 1۷ تــا پایــان روز 
پنجشــنبه 12 اســفند بــه مناســبت فرارســیدن ســالروز 
شــهادت حضــرت فاطمــه الزهــرا)س( تعطیــل اســت و هیــچ 
ــفند  ــه 13 اس ــد. از روز جمع ــش درنمی آی ــه نمای ــی ب فیلم

فعالیت سینماها به روال عادی بازمی گردد.

نسخه فیلم »خانه خدا« ترمیم شد
ــم  ــی فیل ــنواره جهان ــخنگوی جش ــجاع نوری، س ــا ش علیرض
ــنواره  ــی در جش ــم قدیم ــش 10 فیل ــاح و نمای ــر، از اص فج
ــرار  ــه ق ــران ک ــینمای ای ــای س ــی از گنجینه ه ــر داد: یک خب
اســت در جشــنواره ســی وپنجم نمایــش داده شــود نســخه 
مرمت شــده فیلــم »خانــه خــدا« بــه کارگردانــی جــال 
ــوع  ــده . موض ــد ش ــال 13۴5 تولی ــه در س ــت ک ــدم اس مق
ایــن فیلــم حــج و مناســک آن اســت و نعمــت حقیقــی هــم 
ــم  ــن آن را ابراهی ــوده و تدوی ــم ب ــرداران فیل ــه فیلمب از جمل

ــده داشــته اســت.  ــر عه گلســتان ب
ــا 0۸ اردیبهشــت  ــم فجــر، 01 ت ســی وپنجمین جشــنواره فیل

ــنا ــود. ایس ــزار می ش ــران برگ 13۹6 در ته

اخبار کوتاه

ــاره حضــورش در  ــی، بازیگــر پیشکســوت، درب ــد لوالی حمی
مجموعــه »پنچــری« کــه ایــن روزهــا بــه کارگردانــی بــرزو 
ــژاد بــرای شــبکه ســه در حــال تولیــد اســت، گفــت:  نیک ن
ــری«  ــریال »پنچ ــم س ــه در تی ــحالم ک ــی خوش ــن خیل م

کار می کنــم. ایــن اولیــن همــکاری مــن 
ــش از  ــی پی ــت؛ ول ــژاد اس ــرزو نیک ن ــا ب ب
ــده، چندیــن  ــا مهــران مهــام، تهیه کنن ایــن ب
بــار کار کــرده بــودم. وی ادامــه داد: مــن در 
ایــن ســریال نقــش عمــو پرویــز را دارم کــه 
ــرادرزاده  مــردی حــدود 65 ســاله اســت و ب
خــود را کــه یوســف تیمــوری اســت، بــزرگ 

کــرده اســت. ایــن بازیگــر بــا اشــاره بــه ایــن نقــش توضیــح 
داد: شــخصیت عمــو پرویــز آنقــدر بــرادرزاده خــود را دوســت 
 دارد کــه حاضــر اســت خــودش بــه خانــه ســالمندان بــرود 
و خانــه اش را بــه بــرادرزاده اش کــه می خواهــد ازدواج کنــد 
ــد  ــی را در رون ــات مختلف ــا، اتفاق بدهــد و طــی داســتان م

ــای شــخصیت های  ــه قصه ه ــن شــخصیت و البت ازدواج ای
ــاره  ــون درب ــر ســینما و تلویزی ــن بازیگ ــم. ای ــر می بینی دیگ
ــن  ــرد: م ــوان ک ــال ها عن ــن س ــون در ای ــکات تلویزی مش
حــدود ســه ســال در تلویزیــون حضــور نداشــتم و در 
فیلم هــای  یــا  خانگــی  نمایــش  شــبکه 
ــازی کــردم. در ایــن چنــد ســال  ســینمایی ب
اصــا کاری  یــا  نمی شــد  پیشــنهادی  یــا 
ــن  ــود. در ای ــنهاد ش ــد پیش ــه بخواه ــود ک نب
چنــد ســال کار طنــز در تلویزیــون کمتــر ارائــه 
ــدر  ــم آنق ــر ه ــای دیگ ــد و در مجموعه ه ش
بازیگــر حضــور دارد کــه بــه راحتــی می شــد از 
دیگــران هــم اســتفاده کــرد. بازیگــر ســریال »زیــر آســمان 
شــهر« در پایــان دربــاره حضــور در ســریال های جــدی 
ــوان کــرد: مــن کارهــای جــدی هــم داشــته ام و عاقــه  عن
هــم دارم؛ امــا بیشــتر کارهایــم طنــز بــوده و حتــی بیننــده 

ــر ــد. مه ــدی ببین ــار کم ــرا در آث ــم دوســت دارد م ه

حمید لوالیی:

بیننده دوست دارد مرا بیشتر در طنز ببیند
ــاره  ــا اش ــرخ« ب ــه »چ ــوم برنام ــری س ــده س تهیه کنن
ــت:  ــه گف ــن برنام ــوای ای ــاختار و محت ــر در س ــه تغیی ب
مخاطــب شــبکه چهــار دارای تعریــف مشــخصی اســت؛ 
مخاطبــی کــه اهــل علــم اســت و می خواهــد در جریــان 

ــرد  ــرار گی ــی ق ــات علم ــن اطاع به روزتری
ــی  ــی توجه ــث علم ــی مباح ــه حواش و ب

ــد.  ــته باش نداش
ــه ای  ــه را مجل ــن برنام ــروزی ای ــم فی مری
ــه  ــی مجل ــت: ویژگ ــت و گف ــی دانس علم
ــم  ــک آیت ــا ی ــه تنه ــت ک ــن اس ــی ای علم
نــدارد و بســته بــه زمــان دو یــا چنــد 

آیتــم جداگانــه دارد. مــا هــم تــاش کردیــم کــه در 
داشــته  آیتــم  دو  برنامــه »چــرخ«  از  هــر قســمت 
اینکــه رشــته های مختلــف علمــی  بــرای  باشــیم و 
را جــا نگذاریــم، هــر آیتــم را بــه یکــی از رشــته های 
علــوم اختصــاص دادیــم؛ بــه عنــوان مثــال بــرای 

جســم  روح،  ســامت  شــامل  کــه  پزشــکی   آیتــم 
»چــرخ  آیتــم  می شــود،   ... و  زندگــی  ســبک  روان، 
ــوم  ــری س ــده س ــم. تهیه کنن ــر گرفتی ــات« را در نظ حی
برنامــه »چــرخ« بــا بیــان اینکــه »در ایــن برنامــه 
ترویجــی  بــه شــکلی  تــاش می شــود 
ــه  ــود«، ادام ــگاه ش ــی ن ــث علم ــه مباح ب
ــای  ــی از ماموریت ه ــم، یک ــج عل داد: تروی
اولیــه و مهــم شــبکه چهــار سیماســت. 
معمــوال برنامه ســازی در شــبکه چهــار بایــد 
ــی و  ــای علم ــن یافته ه ــاس آخری ــر اس ب
حرکــت در مرزهــای دانــش باشــد و درواقــع 
بایــد دانشــمندان، نخبــگان و فرهیختــگان جامعــه را مورد 
توجــه قــرار دهــد و بــا نهادهــای علمــی کشــور در ارتبــاط 
ــبکه  ــش ش ــروه دان ــرخ« کاری از گ ــه »چ ــد. برنام باش
چهــار ســیما اســت کــه از شــنبه تــا چهارشــنبه هــر هفتــه 

ســاعت 1۹ پخــش می شــود. ایســنا

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم فاطمه چمی دارای شناسنامه شماره 6  به شرح دادخواست به کاسه 1163/۹5 از این شورا در 

آقامحمدی بشناسنامه  اله  داده که شادروان فتح  نموده و چنین توضیح  خواست گواهی حصر وراثت 

1603 در تاریخ ۹5/2/5  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :

1 – علی اصغر آقامحمدی - فرزند فتح اله - ش ش 5 2- ابراهیم آقامحمدی ورنوسفادرانی - فرزند 

فتح اله - ش ش 126۹۴ 3-خاور آقامحمدی - فرزند فتح اله - ش ش 30  ۴- اعظم آقامحمدی  

ورنوسفادرانی- فرزند فتح اله - ش ش 13 5- اکرم آقامحمدی  ورنوسفادرانی- فرزند فتح اله - ش 

ش 13 6- صدیقه آقامحمدی - فرزند فتح اله - ش ش 20 ۷- فاطمه چمی - فرزند محمدحسن 

را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با  ندارد.اینک  ورثه دیگری  - ش ش 6 متوفی 

باشد ظرف یک  او می  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد و  تا هر کسی  نماید  نوبت آگهی می 

ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تحویل دارد، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت 

صادر خواهد شد.

شماره:66۷/م الف رئیس شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای محمدرضا جمشیدی دارای شناسنامه شماره ۴  به شرح دادخواست به کاسه 1166/۹5 از این شورا 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر جمشیدی بشناسنامه 5 

در تاریخ ۹5/11/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :1 – علی 

محمد جمشیدی - فرزند علی اکبر - ش ش 20۷-صادره از گلپایگان 2- مجتبی جمشیدی - فرزند 

ش  ش   - اکبر  علی  فرزند   - جمشیدی  محمدرضا   -3 گلپایگان  از  ۹-صادره  ش  ش   - اکبر  علی 

۴-صادره از گلپایگان ۴- اکرم جمشیدی - فرزند علی اکبر - ش ش 22۷-صادره از گلپایگان 5- افسر 

جمشیدی - فرزند علی اکبر - ش ش 1۴1-صادره از گلپایگان 6- اقدس جمشیدی - فرزند علی اکبر 

- ش ش ۴-صادره از گلپایگان ۷- اشرف جمشیدی - فرزند علی اکبر - ش ش 1-صادره از گلپایگان 

۸- شهربانو ساسانی - فرزند محمد علی - ش ش 5-صادره از گلپایگان متوفی ورثه دیگری ندارد.اینک 

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 

و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تحویل دارد، بدیهی 

است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد.

شماره:66۸/م الف رئیس شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13۹56030200۷005۸10 هیات دوم موضوع قانون تعیین 

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

بشماره  مرتضی   فرزند  دهقان کلیشادی  زهرا  خانم  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  فاورجان 

شناسنامه ۸3 در یک باب خانه به مساحت 1۸1/50 متر مربع پاک 1۹ اصلی واقع در کلیشاد خریداری 

از مالک رسمی آقای رضا حیدری کلیشادی فرزند عباسعلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم 

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

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

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

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

مقررات  سند مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول:۹5/12/11 

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹5/12/26 

شماره :1106/م الف اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و اماک فاورجان

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13۹56030200۷005۸12 هیات دوم موضوع قانون تعیین 

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

فاورجان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد مهدی هدایت کلیشادی فرزند علی بشماره 

شناسنامه ۸1 صادره از فاورجان درششدانگ یک باب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت ۴6/2۸ 

متر مربع پاک 1۹ اصلی واقع در کلیشاد خریداری از مالک رسمی آقای مصطفی هدایت کلیشادی فرزند 

کاظم محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 

در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 

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

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

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

تاریخ انتشار نوبت اول:۹5/12/۹ 

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹5/12/2۴ 

شماره :10۸3/م الف  اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی ابالغ موضوع ماده 105 آئین نامه اصالحی قانون ثبت)بهاء ثمینه اعیانی(
نظر به اینکه ششدانگ پاک شماره 52۷ فرعی بمساحت 265۴/5 متر مربع منتزع شده از پاک 53۴ 

اصلی واقع در فرتخون بخش نه ثبت اصفهان)باستثناء بهاء ثمینه اعیانی( بنام وراث مرحوم حسن شیخ 

صراف فرزند محمد جعفر در جریان ثبت است و وراث مالک به استناد تبصره های یک و دو ماده 105 

آئین نامه اصاحی قانون ثبت بموجب تقاضای وارده بشماره 2033۴6-13۹5/11/۴ خواستار واریز بهاء 

ثمینه اعیانی ملک مزبور به صندوق اداره ثبت بنام اکبر و مهدی شیخ صراف دو تن از وراث مرحومه خانم 

رباب بیگم شیخ صراف همسر مرحوم حسن شیخ صراف و حذف عبارت بهاء ثمینه اعیانی را از سند 

خود نموده اند و اعام داشته اند که اطاعی از محل اقامت اقامت نامبردگان و یا احیانا ورثه و قائم مقام 

قانونی آنان ندارند بنابراین در اجرای تبصره های مذکور اقدامات قانونی معمول و طبق نظریه کارشناس 

و طی فیش شماره  تعیین  ریال  بمبلغ 363636۴  اعیانی ملک مذکور  ثمینه  بهاء  دادگستری  رسمی 

6۹۸۹۷۴۷5 به صندوق اداره ثبت فاورجان سپرده شده است لذا بموجب این آگهی که یک نوبت منتشر 

خواهد شد به نامبردگان و یا وراث و قائم مقام قانونی آنان اباغ می گردد تا چنانچه مدعی تضیع حقی 

می باشند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به 

اداره ثبت فاورجان ارائه نمایند و در صورتی که ظرف مهلت مذکور گواهی طرح دعوی به اداره ثبت تسلیم 

نشود این اداره برابر مقررات اقدام خواهد نمود و در صورتی که مدعی تضیع حق نباشد با ارائه مدرک 

شناسایی معتبر جهت دریافت سپرده فوق به این اداره مراجعه نمایند بدیهی است در صورت طرح دعوی 

اقدامات موکول به ارائه حکم قطعی از مراجع ذیصاح قضائی خواهد بود./

شماره:10۸۹/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پاک شماره 1۹/۹51  واقع در جعفرآباد کلیشاد بخش ۹ 

ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره ۷003۹25-13۹5/۸/16 در اجرای قانون 

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی  به نام آقای مراد علی محمودی برام فرزند محمد مراد در جریان 

ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 

15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز چهار شنبه مورخ 13۹6/1/16 

ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 

گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 

ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 13۹5/12/11 مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان

گواهی  حصروراثت
خانم فخری السادات میرلوحی فاورجانی  بشناسنامه شماره ۹63 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و 

رونوشت شناسنامه ورثه در خواستی بشماره ۹5/1۷00 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است 

که شادروان اصغر میرلوحی فاورجانی بشناسنامه شماره 112 در تاریخ ۸5/10/۹ در گذشته و ورثه وی 

در هنگام در گذشت عبارتند از1-سید محسن میرلوحی فاورجانی  فرزند سید اصغر شماره شناسنامه 

شناسنامه 533۴  اصغر شماره  فرزند سید  میرلوحی  2-مرتضی  فرزند  متوفی  با  نسبت   11000۸151۸

نسبت با متوفی فرزند 3-مصطفی میرلوحی فاورجانی  فرزند سید اصغر شماره شناسنامه 63۹ نسبت 

با متوفی فرزند ۴-مهری السادات میرلوحی فاورجانی  فرزند سید اصغر شماره شناسنامه 1612 نسبت 

شماره  اصغر  سید  فرزند  فاورجانی   میرلوحی  السادات  فخری  با متوفی فرزند 5- 

شناسنامه ۹63 نسبت با متوفی فرزند 6-صدیقه رهنما فاورجانی فرزند محمد شماره شناسنامه 1۴2 

نسبت با متوفی همسر ۷-مجتبی میرلوحی فاورجانی  فرزند سید اصغر شماره شناسنامه ۸05 نسبت 

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

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

در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. 

دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان 

ابالغیه
شماره اباغنامه:۹510100351312۴21 شماره پرونده:۹50۹۹۸0351200۴3۸ شماره بایگانی شعبه:۹50۴۹۹ 

تاریخ تنظیم:13۹5/12/0۴ مشخصات اباغ شونده حقیقی:1- نام: حسن 2- نام خانوادگی:شاهرودی 

3- نام پدر: محمد مهدی ۴- نشانی: مجهول المکان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای علی خاصی 

بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 0001۷6۷0 صادره از این شعبه ، به پیوست نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما اباغ میشود.مقتضی است حسب ماده 3۴6 قانون آئین دادرسی 

دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، 

به این دادگاه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید.واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال 

میگردد.توجه: پس از دریافت این اباغیه، اباغ اوراق قضائی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و 

اباغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام میشود،بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام 

و مشاهده این اباغیه و اباغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه 

حساب کاربری)شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک 

قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید.

شماره:3۸32۷/م الف شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: سپیده       نام خانوادگی: رجبی دهکردی   نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:مهدی  نام خانوادگی:عباسی با وکالت آقای حسین محمدیان   نشانی 

محل اقامت: وکیل – اصفهان -  خ شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( ط 3 واحد 

شهرستان  اختاف  حل  شورای    12 حوزه  تاریخ۹5/۸/23   1۴35 شماره  رای  موجب  به:به  1۸محکوم 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ ده میلیون ریال وجه چک 

شماره ۹2200۸/01۹۴5۸-۹3/11/1 بانک رفاه کارگران بابت اصل خواسته و مبلغ 1300000 ریال بابت هزینه 

دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید 

چک موصوف )۹3/11/1( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید و هزینه نیم عشر 

حق االجرا/ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف 

است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 

معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 

مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره3۸312/ م الف دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:۹50۹۹۸6۸36600۸6۸  شماره  اباغنامه:۹510106۸3660۷523  شماره 

مرضیه-کیومرث- نام:  حقیقی:1-  شونده  اباغ  مشخصات  تنظیم:13۹5/11/05  تاریخ  شعبه:۹5103۷ 

مریم-سیاوش 2- نام خانوادگی:همگی حسین زاده 3- نام پدر: موسی ۴- نشانی: مجهول المکان 

 – میر(  )خ  فندرسکی  میر  خ  اصفهان  حضور:  محل   11:30 ساعت  یکشنبه  حضور:13۹6/01/20  تاریخ 

اتاق 202 در خصوص  باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی - طبقه 2 -  حدفاصل چهارباغ 

دعوی منیژه زارعی سفید دشتی بطرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 

شوید. شماره:3۴۹0۹/م الف 

منشی شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)مجتمع شهید قدوسی( راضیه افغانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 2۸۹/۹5 ش 51 ح خواهان شرکت سامان دام ایرانیان با وکالت آقای مجید 

دارابی آغچه دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت رضا حمزه ای تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای 

بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  تعیین گردیده    ۸/30 ۹6/1/20 ساعت  مورخ  یکشنبه   روز 

خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به 

نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 

شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 51 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: 365۴3/م الف مدیر دفتر شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹5161۹ خواهان مهدی چنگانی دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک به طرفیت 

آقای احسان صیدی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ ۹6/1/20 ساعت  ۹/30 تعیین 

جراید  در  مراتب   ، خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به   باعنایت   . است  گردیده 

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

روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 5۷ کد پستی ۸165۷56۴۴1 شورای حل اختاف 

اصفهان – شعبه 13 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: 3۸2۹6/م الف مدیر 

دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ تجدید نظرخواهی
در خصوص پرونده کاسه 25۹/۹5 شعبه 16 شورای حل اختاف اصفهان تجدید نظر خواه آقای غامرضا 

ادیبی به طرفیت 1-مهدی شجاعی 2-شکوفه صفوی دادخواست تجدید نظر خواهی به شماره ۴1/۹5 به 

شعبه ی 16 تقدیم نموده است،لذا با توجه  به  مجهول المکان بودن خواندگان برابر ماده ۷3 قانون آئین 

دادرسی مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا تجدید نظر خوانده 10 روز پس از نشر آگهی به این شعبه واقع 

در اصفهان- خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا- شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده تلقی و پرونده به 

مراجع تجدید نظر ارسال خواهد شد.

شماره: 3۸301/م الف مدیر دفتر شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقای علیرضا خادم الحسینی دارای شناسنامه شماره 3۸1  به شرح دادخواست به کاسه 11۷6/۹5 از 

این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گوهر کریمی بشناسنامه 

2۴2 در تاریخ ۹5/12/2  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به :1 

– محسن خادم الحسینی – فرزند علی محمد - ش ش 13 2- علیرضا خادم الحسینی - فرزند علی 

محمد - ش ش 3۸1 3- صدیقه خادم الحسینی - فرزند علی محمد - ش ش 21

۴- آمنه خادم الحسینی - فرزند علی محمد - ش ش 23۴ 5- مریم خادم الحسینی - فرزند علی 

محمد - ش ش 53 متوفی ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 

در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او می باشد ظرف 

یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تحویل دارد، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار 

وراثت صادر خواهد شد.

شماره:66۹/م الف رئیس شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  وجه  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  پور  خان  سلمان  خواهان   113۹/۹5 پرونده کاسه  در خصوص 

طرفیت سید مصطفی میر کمالی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز یکشنبه  مورخ ۹6/1/21 ساعت 

10  تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، 

مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد 

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

53 ح شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

عدم حضور در وقت رسیدگی اباغ شده  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۷۷06/م الف مدیر دفتر شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
وکالت خانم  با  عام(  اقتصاد )شرکت سهامی  بانک مهر  پرونده کاسه ۹33/۹5 خواهان  در خصوص 

شهربانو بیگی دادخواستی مبنی بر: مطالبه وجه به طرفیت 1-علیرضا خرمی 2-کیوان خورسندی بروزان 

تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز یکشنبه  مورخ ۹6/1/21 ساعت 10/30  تعیین گردیده است . 

باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 

از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد 

امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 53 ح شورای حل اختاف اصفهان 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی اباغ 

شده  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 3۷6۷۴/م الف مدیر دفتر شعبه 53 مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹5-6۴1 خواهان حجت اله محرابی و نسرین قاسم محرابی با وکالت خانم 

اکرم بهشتی و سیما علوی حجازی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت رضا افشاری  تقدیم نموده و 

وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ ۹6/1/21 ساعت  1۸  تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان 

بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در جراید 

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

روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 5۷ کد پستی ۸165۷56۴۴1 شورای حل اختاف 

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

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

شماره: 3۴۹۹3/م الف مدیر دفتر شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹51۴30   خواهان ساناز صفرلی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت یاشار 

صفرلی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ ۹6/1/21 ساعت 11:00  تعیین گردیده است 

. باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آئین دادرسی 

مدنی ، مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان-ابتدای 

خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکا- مجتمع شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی اباغ شده  تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 35۷66/م الف مدیر دفتر شعبه 1۴ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

فرهادتوحیدی،نویسندهفیلمنامه»مردعوضی«،ازاهمیتتیپسازیمیگوید

ویژگیهایقهرمانموفقدرفیلمنامهها

مریم فیروزی:

مخاطب شبکه چهار دارای تعریف مشخصی است
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باشو، ستاره جدید فوتبال ایران چهارشنبه  11  اسفندماه   61395
ـــمـــاره  383 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 خبر بد برای سپاهان و عبدهللا ویسی
ــال  ــم فوتب ــی تی ــک دفاع هافب
ســپاهان بــه دلیــل پارگــی ربــاط 
از  را  فصــل  ادامــه  صلیبــی 

دست داد. 
حمــود قائــد رحمتــی کــه در 
چنــد بــازی اخیــر در پســت 
ســپاهان  دفاعــی  هافبــک 
ــت، در  ــم داش ــی ه ــل قبول ــرد قاب ــود و عملک ــاده ب ــا افت ج
ــر ســپهر نقــش جهــان دچــار  ــازی تدارکاتــی ســپاهان براب ب

شــد.  مصدومیــت 
ــاط  ــرد رب ــخص ک ــن مش ــن بازیک ــوی ای ــواب ام آرآی زان ج
ــد  ــب قائ ــن ترتی ــت. بدی ــده اس ــاره ش ــای او پ ــی پ صلیب
رحمتــی عــاوه بــر از دســت دادن فصــل جــاری، قســمتی از 

ــد.  ــت می ده ــم از دس ــده را ه ــل آین فص
بــدون شــک بــا توجــه بــه اینکــه ســپاهان در پســت هافبــک 
دفاعــی بــا کمبــود بازیکــن مواجــه اســت، مصدومیــت 
ــن  ــر ممک ــن خب ــاید بدتری ــی ش ــد رحمت ــدت قائ طوالنی م

ــی رود.  ــمار م ــه ش ــش ب ــی و تیم ــدهللا ویس ــرای عب ب
ســپاهان اصفهــان یکشــنبه هفتــه آینــده میزبــان ذوب آهــن 
در دربــی اصفهــان اســت و نبــود یــک بازیکــن تاثیرگــذار تیــم 

ویســی را دچــار مشــکل خواهــد کــرد. ایمنــا

فینال بانوان در فوالدشهر
ــن  ــازان میه ــدار آینده س ــن دی ــگاه ذوب آه ــت باش ــا موافق ب
ــزار  ــهر برگ ــتادیوم فوالدش ــم در اس ــهرداری ب ــاد و ش نجف آب

می شــود. 
ــر  ــگ برت ــش روی لی ــدار پی ــاس ترین دی ــدار، حس ــن دی ای
ــم آینده ســازان  ــون تی ــه هم اکن ــرا ک ــود؛ چ ــد ب ــوان خواه بان
میهــن نجف آبــاد بــا یــک بــازی و دو امتیــاز بیشــتر نســبت 
ــازی  ــه تیــم دوم جــدول، صدرنشــین اســت و اگــر ایــن ب ب
ــرای  ــادی ب ــان برســاند، بخــت زی ــه پای ــود ب ــه ســود خ را ب

ــی خواهــد داشــت.  قهرمان
ذوب آهــن کــه خــود یکــی از تیم هــای حاضــر در لیــگ برتــر 
بانــوان اســت، پذیرفتــه دیــدار تیــم آینده ســازان میهــن 
ــازان  ــد. آینده س ــی کن ــم را میزبان ــهرداری ب ــاد و ش نجف آب
میهــن کــه از ابتــدای فصــل خــود را مدعــی قهرمانــی نشــان 
ــه  ــی از جمل ــم مل ــناس تی ــن سرش ــد بازیک ــود و چن داده ب
ــر  ــار دارد، پیش ت ــوری را در اختی ــروغ م ــد و ف ــام فرهمن اله
ــا  ــرد؛ ام ــزار می ک ــاد برگ ــهر نجف آب ــود را در ش ــای خ بازی ه
بــا توجــه بــه حساســیت ایــن بــازی و کشــاندن تماشــاگران 
ــان  ــهر اصفه ــت در ش ــم گرف ــتادیوم تصمی ــه اس ــتری ب بیش
پذیــرای ایــن بــازی باشــد. هیئــت فوتبــال اســتان اصفهــان 
ــد  ــن درخواســت موافقــت کرده ان ــا ای و باشــگاه ذوب آهــن ب
و اســتادیوم فوالدشــهر ســاعت 10 صبــح روز جمعــه میزبــان 
فینــال لیــگ برتــر بانــوان کشــور خواهــد بــود. ورزش بانــوان

باشو، ستاره جدید فوتبال ایران
 یکــی از بهتریــن نتایــج را در 
هفتــه بیست وششــم رقابت هــای 
اول  دســته  قهرمانــی  فوتبــال 
ایرانجــوان  باشــگاه های کشــور 
بوشــهر بــه دســت آورد. ایــن تیــم 
در خانــه تیــم خونه به خونــه 2 بــر 
همــه  بــا  تــا  شــد  پیــروز   1
ــدن در  ــه مان ــد، ب ــرم می کن ــا آن دســت وپنجه ن مصائبــی کــه ب
ــازی کســی  جــدول بازی هــا امیــدوار شــود؛ امــا ســتاره ایــن ب
ــه  ــادی ب ــباهت زی ــه ش ــک ک ــدی کوچ ــدی قائ ــز مه ــود ج نب
دارد.  بیضایــی  بهــرام  هنرپیشــه »باشــو غریبــه کوچــک« 
ــان  ــون توم ــراردادش 5 میلی ــود ق ــه می ش ــه گفت ــی ک بازیکن
اســت و یکــی دو ماهــی اســت بــه واســطه درخشــش در 
ــوت  ــان دع ــی جوان ــم مل ــه اردوی تی ــته اول ب ــای دس بازی ه
می شــود. مهــدی قائــدی، زننــده هــر دو گل ایرانجــوان در بــازی 
ــه  ــش گرفت ــه در پی ــدی ک ــن رون ــا ای ــود و ب ــه ب ــا خونه به خون ب
محتمــل اســت در جــام جهانــی زیــر 20 ســال یکــی از شــاگردان 

ثابت امیرحسین پیروانی باشد. گل

چاچیچ:

در ایران پول بیشتری نسبت به اروپا می دهند
دریافت کننــده تیــم والیبــال بانــک ســرمایه گفــت: در ایــران 
ــرارداد  ــغ ق ــی، مبل ــورهای اروپای ــی از کش ــه خیل ــبت ب نس
بازیکنــان بیشــتر اســت. وویــن چاچیــچ، دریافت کننــده 
تیــم والیبــال بانــک ســرمایه، دربــاره دو ســال حضــورش در 
ایــران بــه ســایت هــواداری تیــم ملــی والیبــال گفــت: بایــد 
ــرای  ــران را ب ــه ای ــی ک ــی از دالیل ــه یک ــم ک ــارف بگوی بی تع
ادامــه والیبالــم انتخــاب کــردم، مســائل مالــی بــود. در ایــران 
ــرارداد  ــغ ق ــی، مبل ــه بســیاری از کشــورهای اروپای نســبت ب
بازیکنــان بیشــتر اســت و ایــن موضــوع شــرایط خوبــی بــرای 
والیبالیســت ها فراهــم می کنــد. وی ادامــه داد: از طرفــی 
ــن  ــی ای ــم مل ــه روزی دارد. تی ــه ای و ب ــال حرف ــران، والیب ای
ــار  ــازی کن ــت و ب ــان اس ــای جه ــع بهترین ه ــور در جم کش
ــاع روی  ــن دف ــد ســید محمــد موســوی، بهتری ــی مانن نفرات
تــور جهــان، افتخــار بزرگــی اســت. موضــوع دیگــر ایــن اســت 
ــاه  ــه م ــران س ــال ای ــگ والیب ــزاری لی ــان برگ ــه مدت زم ک
کوتاه تــر از لیــگ کشــورهای اروپایــی اســت و ایــن هــم یکــی 
دیگــر از دالیلــی بــود کــه مــن را مجــاب کــرد در لیــگ ایــران 
ــان بزرگــی در  ــا بازیکن ــرد: م ــوان ک ــچ عن ــم. چاچی ــازی کن ب
تیممــان داریــم. در واقــع بهترین هــای والیبــال ایــران در تیــم 
ــرده  ــر ک ــا زیادت ــات را از م ــن توقع ــده اند و ای ــع ش ــا جم م
اســت. البتــه نمی تــوان بــه طــور قطعــی تیــم بانــک ســرمایه 
ــدون شــک یکــی از شــانس های  را قهرمــان دانســت؛ امــا ب
ــال ــیون والیب ــم. فدراس ــمار می روی ــه ش ــی ب ــی قهرمان اصل
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ــدار تماشــایی  ــک دی ــق شــد در ی ــران موف اســتقال ای
ــد و گام  ــم بکوب ــتان را در ه ــاون عربس ــا 3 گل، التع ب

ــردارد.  ــود ب ــروه خ ــود از گ ــی در راه صع محکم
ــوان  ــتاره های ج ــش س ــار درخش ــت در کن ــن موفقی ای
ــان،  ــا منصوری ــون علیرض ــک مدی ــدون ش ــتقال ب اس

ــت.  ــتقال، اس ــزه اس ــوان و باانگی ــی ج مرب
ســر  پشــت  را  دشــواری  فصــل  کــه  منصوریــان 
می گذاشــت در نهایــت پــس از فــراز و فرودهــای بســیار 
موفــق شــده نظــم تیمــی و ســبک بــازی مدنظــرش را 
بــه تیــم دیکتــه کنــد؛ هــر چنــد هنــوز بازیکنان اســتقال 
نمی تواننــد صددرصــد خواســته های منصوریــان را اجــرا 
ــروزی  ــرای پی ــم ب ــدازه ه ــن ان ــا همی ــا فع ــد، ام کنن

کافــی اســت. 
ــل  ــه دالی ــت ب ــم داش ــی خواهی ــزارش نگاه ــن گ در ای

موفقیت هــای اخیــر ســرمربی اســتقال.
    تعصب کنار زمین

ــه  ــت ک ــی اس ــته مربیان ــان از آن دس ــا منصوری علیرض
ــش  ــتد و نمای ــط آرام بایس ــار خ ــد کن ــز نمی توان هرگ
ــان داخــل  ــد بازیکن ــد. او مانن شــاگردانش را تماشــا کن
زمیــن اســترس دارد، پرافت وخیــز اســت و البته نســبت 
ــان  ــا نش ــازی، واکنش ه ــن ب ــداد در زمی ــر روی ــه ه ب
ــی  ــج خوب ــتقال نتای ــه اس ــی ک ــاید زمان ــد. ش می ده
ــن  ــد ای ــیاری می گفتن ــت، بس ــر نمی گرف ــگ  برت در لی
ــن اســترس  ــان داخــل زمی ــه بازیکن ــا ب جنب وجوش ه

ــتقال،  ــواداران اس ــیاری از ه ــاال بس ــا ح ــد؛ ام می ده
ــار خــط هســتند.  ــن تحــرکات کن عاشــق همی

ــال کامــا نشــان  ــان در دوره حضــورش در فوتب منصوری
ــا  ــع ب ــتقال دارد و درواق ــه اس ــی ب ــب خاص داده تعص
جنب وجوش هایــش کنــار زمیــن، همیــن موضــوع را بــه 

ــد. ــان می ده ــش نش ــواداران تیم ه
    کم شدن استرس

 منصوریــان، مربــی ای اســت کــه بارهــا نشــان داده پیــش 
ــادی را  ــه نتیجــه برســد اســترس زی ــه تیمــش ب از اینک
تحمــل می کنــد؛ امــا دســت کم ایــن اتفــاق بــرای او 

در بــازی برابــر التعــاون صــادق نبــود؛ چــرا کــه 35 ثانیــه 
بــرای بــه ثمــر رســیدن گل اول آبی هــا کافــی بــود. البتــه 
ــو  ــش جل ــتقال از حریف ــه اس ــس از اینک ــان پ منصوری
ــرد و شــاید  ــال ک ــاد دنب ــی زی ــا هیجان ــازی را ب ــاد، ب افت
بعــد از گل دوم ایــن تیــم کــه توســط محســن کریمــی بــه 
ــه اولیــن پیــروزی  ثمــر رســید، او کمــی آرام و امیــدوار ب
آســیایی اســتقال فکــر کــرد و البته از استرســش کم شــد.

    احترام میان بازیکنان
ــد از  ــن بع ــل زمی ــان داخ ــد بازیکن ــت بدانی ــب اس جال
ــد شــادی  ــه ثمــر رســاندند، ترجیــح دادن گل هایــی کــه ب
خــود را بــا ســرمربی جــوان تیمشــان قســمت کننــد کــه 
ــه  ــی ب ــه پادوان ــود ک ــومی ب ــن آن گل س ــاید مهم تری ش
ــد  ــد گل بزن ــق ش ــه موف ــض اینک ــه مح ــاند و ب ــر رس  ثم

به سمت منصوریان رفت و او را در آغوش گرفت. 
منصوریــان کــه در ایــن مــدت نشــان داده کــه چقــدر برای 
بازیکنــان بزرگ تــر تیمــش احتــرام قائــل اســت، بعــد از 
پایــان بــازی بــا التعــاون دســت مهــدی رحمتــی را گرفــت 
و بــا او بــه ســمت تماشــاگران ایرانــی حاضر در اســتادیوم 
ســلطان قابــوس رفــت و ایــن پیــروزی را در کنــار کاپیتــان 
تیمــش جشــن گرفــت. علیرضــا منصوریــان پــس از ثبــت 
4 پیــروزی 3 گلــه پشــت ســر هــم در لیــگ  برتــر حــاال 
بــا 3 گلــی کــه تیمــش بــه التعــاون زد، موفــق شــده یــک 
ــد.  ــت وپا کن ــش دس ــواداران تیم ــرای ه ــد ب ــاد جدی نم
البتــه امــروز منصوریــان محبوب تریــن اســتقالی حاضــر 
در فوتبــال ایــران اســت و دیگــر هــواداران ایــن تیــم نگران 

اوضــاع تیمشــان نیســتند.

نگاهی به دالیل موفقیت منصوریان

پیش به سوی آسمان آبی

کــی روش برخــاف آنچــه در روزهــای اخیــر عنــوان 
ــوت از  ــرای دع ــو را ب ــی برانک ــود عذرخواه ــده ب ش
پرسپولیســی ها شــرط نکــرده بــود. اتفاقــی کــه 
ــوع  ــد، وق ــی روش روی حــرف خــود می مان ــر ک اگ
آن دور از ذهــن بــود. واقعیــت ایــن اســت کــی روش 

تصمیــم گرفتــه بــود پرسپولیســی ها را 
ــم  ــه تی ــل اعتراضــات برانکــو ب ــه دلی ب
ــه از  ــا همیش ــد، ام ــوت نکن ــی دع مل
فاصلــه ای  عمــل  تــا  تصمیم گیــری 
ــر  ــت ه ــور نیس ــن ط ــود دارد و ای وج

ــود.  ــی ش ــی عمل تصمیم
بــه نظــر می رســد کــی روش در خلــوت 

ــردن از  ــوت نک ــید دع ــه رس ــن نتیج ــه ای ــود ب خ
ــرای وی  ــه ب ــی ک ــدا از پیامدهای ــی ها ج پرسپولیس
ــود  ــد ب ــی خواه ــت، ظلم ــد داش ــراه خواه ــه هم ب
ــه  ــو ب ــی. برانک ــم مل ــی ها و تی ــق پرسپولیس در ح
ــه  ــرض شــد، ن ــی معت ــم مل نحــوه آماده ســازی تی

پرسپولیســی ها و اگــر پرسپولیســی ها بــه تیــم 
ملــی دعــوت نمی شــدند، در واقــع بهــای گنــاه 
ایــن  در  از همــه مهم تــر  و  را می دادنــد  نکــرده 
بیــن تیــم ملــی زیــان می دیــد؛ تیمــی کــه هــم بــه 
ــا.  ــه ایرانی ه ــه هم ــم ب ــق دارد و ه ــی روش تعل ک
ــه  ــر مصاحب ــای اخی ــویی در روزه از س
تیــم  از  بــر حمایــت  مبنــی  برانکــو 
ــد.  ــره ش ــی روش مخاب ــرای ک ــی ب مل
ــات هــم طاهــری، سرپرســت  ــه دفع ب
باشــگاه پرســپولیس، بــا حضــور در 
فدراســیون فوتبــال خطــاب بــه مهــدی 
تــاج اعــام کــرد کــه ایــن باشــگاه 
هماننــد ســنوات گذشــته حامــی تیــم ملــی اســت 
ــداف  ــد اجــازه داد ســوء تفاهمات کوچــک اه و نبای
بــزرگ را نابــود کنــد. هــر آنچــه بــود بــه خیــر 
ــم  ــپولیس ه ــم پرس ــان تی ــال بازیکن ــت و ح گذش
ــد. ورزش 3 ــد ش ــوت خواهن ــی دع ــم مل ــه تی ب

پرسپولیسی ها به تیم ملی دعوت می شوند
مهاجــم جــوان تیــم ملــی ایــران گفــت: دو بــازی بســیار 
ــام  ــه ج ــران را ب ــد ای ــن می توان ــر و چی ــا قط ــم ب مه

جهانــی نزدیــک کنــد.
گفتــه   همیشــه  می گویــد:  جهانبخــش  علیرضــا 
ــازی  ــی ب ــم مل ــی در تی ــه وقت ــت ک ــادم هس ــدرم ی پ

می کنــم، 80 میلیــون ایرانــی مــن را نــگاه 
ــی از آن  ــن یک ــتم م ــد. می دانس می کنن
80 میلیــون نفــر هســتم. وقتــی در جــام 
ــدم  ــران را می دی ــازی ای ــل، ب ــی قب جهان
موفــق  ملی پوشــان  می کــردم  آرزو  و 
ــی  ــه خوب ــردم را ب ــاس م ــوند، احس ش
درک می کــردم. وقتــی بــه جــام جهانــی 

آمــدم آن احســاس را هــم بــا خــودم آوردم. مــن یــک 
ایرانــی هســتم و هــر چــه در تــوان دارم بــرای جنگیــدن 
مســئولیت  می گــذارم.  پرچــم کشــورم  از  دفــاع  و 
ســنگینی را حــس می کنــم و انگیــزه ای دوچنــدان دارم 

ــم.  ــواده و کشــورم را خوشــحال کن ــا خان ت

جهانبخــش در ادامــه بــه تمجیــد از کارلــوس کــی روش 
ــن  ــه م ــت ک ــی اس ــی روش کس ــت: ک ــت و گف پرداخ
ــال  ــی 19 س ــم. وقت ــا او کار کن ــت دارم ب ــا دوس واقع
ــه  ــران آورد و ب ــی ای ــم مل ــه تی ســن داشــتم، مــن را ب
مــن اعتمــاد کــرد. پــس خیلــی بــه او مدیــون هســتم و 
همیشــه از او تشــکر می کنــم کــه بــه مــن 

کمــک کــرد.
دارد  اســت کــه دوســت  او مربــی ای   
ــرای  ــد و ب ــان جــوان پیشــرفت کنن بازیکن
ــر شــدن هســتم ــال بهت ــه دنب ــه ب  مــن ک

ــی روش بســیار  ــوس ک ــا کارل ــردن ب کار ک
خــوب و لذت بخــش اســت. 

 رابطــه خیلــی خوبــی بــا کارلــوس کــی روش دارم 
ــی  ــم مل ــز از او در تی ــران نی ــردم ای ــه م ــم ک و می دان
راضــی هســتند. کارلــوس کــی روش توانســت ایــران را 
بــه جــام جهانــی برســاند و اکنــون در آســتانه رســاندن 

ایــران بــه جــام جهانــی دیگــر اســت. فیفــا
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)ارغوان( طبقه 3  تجارت  بانک  اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی ساختمان  اقامت:  نشانی محل 

واحد 18محکوم به:به موجب رای شماره 1468 تاریخ95/8/11 حوزه سی و سه  شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال 

بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و مبلغ 1/335/000 ریال هزینه دادرسی و 

مبلغ 120/000 ریال هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/6/6 لغایت 

زمان اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی/ ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 

که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع 

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

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

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

شماره38313/ م الف دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: ابوالفضل      نام خانوادگی: اسفند یاری  نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:جواد نام خانوادگی:ترک خلخانی با وکالت آقای حسین محمدیان  

بانک تجارت )ارغوان(  نشانی محل اقامت: وکیل – اصفهان -  خ شیخ صدوق شمالی ساختمان 

ط 3 واحد 18محکوم به:به موجب رای شماره 1448 تاریخ95/8/23 حوزه 12  شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ بیست و هفت 

اصل  بابت  تجارت  بانک  ریال وجه چک شماره 496346 -95/3/20  هزار  نود  و  یکصد  و  میلیون 

خواسته و مبلغ 1730000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی و خسارت 

تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )95/3/20( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 

و اعام می گردد و هزینه نیم عشر حق اجراء.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 

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

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

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

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

شماره38325/ م الف دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مجتبی       نام خانوادگی: نظریان ملک آباد   نشانی محل اقامت: 

حسین  آقای  وکالت  با  خانوادگی:عباسی  نام  نام:مهدی   له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول 

محمدیان   نشانی محل اقامت: وکیل – اصفهان -  خ شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت 

12  شورای  تاریخ95/8/23 حوزه  رای شماره 1436  موجب  به:به  واحد 18محکوم  )ارغوان( ط 3 

حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 

بیست میلیون ریال وجه چک شماره 251760-95/1/12 بانک رفاه کارگران بابت اصل خواسته و مبلغ 

1550000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه 

از تاریخ سر رسید چک موصوف )95/1/12( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می 

نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا/ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 

اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 

پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 

و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 

خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره38324/ م الف دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه:  پرونده: 9509980362601373شماره  اباغنامه: 9510100354307789شماره  شماره 

اله  آقای روح  به طرفیت  آقای میثم درباغی شکایتی  تنظیم: 1395/11/25 شاکی  تاریخ   951469

باغبان بصیر به اتهام خیانت در امانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 

رسیدگی به شعبه 117 دادگاه کیفری دو اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – 

ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 4 اتاق 458 ارجاع و به کاسه  951469ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن 1396/2/27 ساعت 09:00تعیین شده است که به علت مجهول المکان بودن 

متهم  و درخواست شاکی  و به تجویز ماده 349  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 

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

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

رسیدگی حاضر گردد.شماره: 37015/م الف  متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 117 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان )117 جزایی سابق (- زهرا توکلی فارفانی 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محمد      نام خانوادگی: مهدی نژاد  نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:احمد رضا    نام خانوادگی:جدید االسامی  نشانی محل اقامت: فاورجان 

روستای درچه عابد به منزل دکتر امینی محکوم به:به موجب رای شماره 1577 تاریخ95/9/22 حوزه 

12 اصفهان   شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 

به:حکم به محکومیت خوانده به ایفای تعهد نسبت به انضمام قرار داد مورخ 92/10/15 و پرداخت مبلغ 

3/100/000 ریال بابت هزینه دادرسی مقوم به مبلغ 50/000/000ریال در حق خواهان صادر و اعام می 

نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا/ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 

اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 

پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 

و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 

خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره38267/ م الف دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

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

در اجرای 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 

انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  از تاریخ اولین  مذکور اعتراض دارند 

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 متضر به دادگاه نخواهد بود. 1-رای اصاحی شماره 

139560302027011315 مورخ 1395/09/11 آقایان محمد علی و مسعود ورثه ولی اله قادری زفره ئی 

فرزند محمد علی بشماره  شناسنامه 5591 صادره از زفره بشماره ملی 5418675893 در ششدانگ 

یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک 9932 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 102/83 متر مربع صحیح میباشد که در رای صادره به شماره 139560302027005246 مورخ 

1395/04/29 اشتباه محمود ثبت شده است لذا بدینوسیله اصاح میگردد. 

شماره:38363 / م الف رییس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان حسین هادیزاده 

آگهی ابالغ 
شماره اباغنامه :9510103654401961 شماره پرونده :9509983654400235 شماره بایگانی شعبه 

احترام محمودی  و  اله  نبی  فرزند  رضا خرمی  تنظیم:1395/12/02 خواهان حمید  تاریخ   950246:

فرزند ناصر و زهرا رشیدی فرزند یداله و زهرا رشیدی فرزند ابراهیم با وکالت آرمان کمانی دادخواستی 

به طرفیت خوانده رسول فخرنیان فرزند حسین و عباس امینی فرزند رضا به خواسته اعام تنفیذ و 

ابطال قولنامه 15602 مورخ 92/2/15 و اعام تنفیذ و ابطال قولنامه 15615 مورخ 92/2/5 و جبران 

تامه خسارات دادرسی اعم  از حق الوکاله وکیل تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان فاورجان نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان فاورجان واقع در فاورجان 

– خیابان ماصدرا – ساختمان دادگستری – طبقه اول – اتاق 125 ارجاع و به کاسه 950246 ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن در تاریخ 96/01/20 و ساعت 11/30 صبح تعیین شده است . به علت 

مجهول المکان بودن خواندگان و در خواست و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 

عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 

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

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

مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان فاورجان – حسین شمس 

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980350200855شماره  پرونده:  9510100350209590شماره  اباغنامه:  شماره 

خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  چراغی   رضا  احمد  خواهان   1395/10/29 تنظیم:  تاریخ   951010

مهناز نانوا زاده – مصطفی کریمی نیسیانی – مجید گلیار – سعید رحیمی – محمد فخاری – شرکت 

پرداخت  از  اعسار   – ) مالی  )غیر  ثالث  به خواسته جلب  به مدیریت سعید گلیار  آریان  برج  آذین 

نموده که جهت رسیدگی  اصفهان  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان  تقدیم  دادرسی   هزینه 

– خ شهید  باال  اصفهان خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان  عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه   2 به شعبه 

اتاق شماره 304 ارجاع و به کاسه   نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 

9509980350200855ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/1/28 و ساعت 9 صبح تعیین شده است. 

به علت مجهول المکان بودن خوانده گان مهناز نانوا زاده – مصطفی کریمی نیسیانی – مجید گلیار 

– محمد فخاری-  شرکت آذین برج آریان به مدیریت سعید گلیار و درخواست خواهان 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 خواندگان 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: 33863/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  9509980351400877شماره  پرونده:  9510100351411472شماره  اباغنامه:  شماره 

طرفیت  به  دادخواستی  بالمی   نژاد  یحیی  عباس  خواهان   1395/11/07 تنظیم:  تاریخ   950983

هزینه  پرداخت  از  واعسار  خواسته  تامین  و  وجه چک  مطالبه  خواسته  به  گنجه  پور  کیانوش صفر 

عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تادیه   تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارات  مطالبه  و  دادرسی 

شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

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

اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع و به کاسه 9509980351400877 ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن 96/1/27 و ساعت 10/30صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 

و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور 

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

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

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

شماره: 35004/م الف منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
زاده  خانوادگی:صادق  نام  عمومی مشخصات طرفین:خواهان:نام:مهدی  دادگاه  به  دادخواست  برگ 

1291963383 نام پدر:سعید شغل:آزاد محل اقامت:خ آتشگاه- بعد از چهارراه دوم جنب پل عابر 

پیاده موسسه حقوقی راه صادق 09133170178 خوانده:نام:مالک نام خانوادگی:پوالدی قهفرخی نام 

پدر:محمدعلی شغل:آزاد آدرس:مجهول المکان خواسته یا موضوع بهای آن: مطالبه مبلغ 6/150/000 

 0109543622001 جاری  عهده  اردل  شعبه  ملی  بانک   837605 بشماره  فقره چک  یک  وجه  ریال 

به انضمام خسارات اعم از دادرسی و تاخیر و تادیه، بدوا تقاضای صدور قرار تامین خواسته قبل از 

بانک  اباغ اجرا دالئل و منضمات دادخواست)مدارک(: تصویر مصدق چک- گواهی عدم پرداخت 

عهده   93/06/01 مورخ   837605 شماره  به  چک  فقره  یک  موجب  به  دادخواست:اینجانب  شرح 

از خوانده محترم طلبکارم  ریال   6/150/000 مبلغ  به  اردل  بانک ملی شعبه   0109543622001 جاری 

است.علیهذا  پرداخت گردیده  عدم  گواهی  به صدور  منجر  علیه  محال  بانک  به  مراجعه  از  که پس 

از  خواسته  تامین  قرار  صدور  تجارت  قانون   292 ماده  به  استناد  با  بدوا  دادخواست  این  تقدیم  با 

و کواد 198  قانون مذکور  و 313   310 مواد  به  ماهیت مستندا  در  و  دارایی خوانده محترم  و  اموال 

به مواد 2  الحاقی  امور مدنی و تبصره  انقاب در  آیین دادرسی دادگاههای عمومی و  و 519 قانون 

با احتساب کلیه  بپرداخت مبلغ خواسته  بر محکومیت خوانده  قانون صدور چک صدور حکم  و 12 

خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ صدور لغایت زمان اجرای حکم مورد استدعاست.

نیز  اجرا  اباغ  از  قبل  خواسته  تامین  قرار  صدور  مدنی  دادرسی  آیین   117 ماده  به  مستندا   بدوا 

خواستارم.

شماره:38311/م الف دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:9509980350400621  شماره  اباغنامه:9510100350413622  شماره 

نام   -2 ولی  نام:  حقیقی:1-  شونده  اباغ  مشخصات  تنظیم:1395/12/05  تاریخ  شعبه:950700 

خانوادگی:پیرمردوند چگینی 3- نام پدر: - 4- نشانی: مجهول المکان در خصوص تجدید نظر خواهی 

آقای حسین طالبی بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 9509970350401659 صادره از این شعبه 

، به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما اباغ میشود.مقتضی است 

حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی 

دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید.واال 

پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد.توجه: پس از دریافت این اباغیه، اباغ اوراق 

قضائی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و اباغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء 

انجام میشود،بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این اباغیه و اباغیه های آتی از 

و رمز( دریافت  به سامانه حساب کاربری)شناسه  نمایید. چنانچه جهت ورود  اقدام  طریق سامانه 

ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به 

دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید.

شماره:38271/م الف شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:9409980350400240  شماره  اباغنامه:9510100350413601  شماره 

شعبه:940256 تاریخ تنظیم:1395/12/04 مشخصات اباغ شونده حقیقی:1- نام: محمدرضا 2- نام 

خانوادگی:پیرایش3- نام پدر: مظفر 4- نشانی: مجهول المکان در خصوص تجدید نظر خواهی پرویز 

رئیسی بطرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 9509970350400955 صادره از این شعبه ، به پیوست 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما اباغ میشود.مقتضی است حسب ماده 

346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده 

روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعام نمایید یا به دادگاه تحویل دهید.واال پرونده با همین 

کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد.توجه: پس از دریافت این اباغیه، اباغ اوراق قضائی به صورت 

الکترونیک انجام خواهد شد و اباغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام میشود،بنابراین 

ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این اباغیه و اباغیه های آتی از طریق سامانه اقدام 

نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه حساب کاربری)شناسه و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت 

نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی 

به این واحد مراجعه نمایید.

شماره:38272/م الف شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی احضار متهم
حسب محتویات پرونده کاسه 1767/95 در اجرای ماده 344 ق آ د ک وقت رسیدگی مورخ96/2/9 

ساعت 9 صبح به آقای مسعود جوادی فر فرزند مهدی مجهول المکان اباغ می شود که در خصوص 

شکایت کانتری 16 فیض علیه شما دایر بر آلودگی صوتی جهت دفاع در مورد اتهام وارده به شما در 

شعبه 106 کیفری شورای حل اختاف اصفهان به آدرس شهرک آزمایش حاضر شوید بدیهی است 

از طریق  آگهی  نشر  هزینه  اتخاذ خواهد شد.ضمنا  قانونی  تصمیم  دادگاه  در  در صورت عدم حضور 

حسابداری پرداخت می گردد.

شماره:38336/م الف مدیر دفتر شعبه 106 کیفری شورای حل اختاف اصفهان

دو بازی مهم تا رسیدن به جام جهانی
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P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیسرویس اجتماعی

نقــص توجــه و بیش فعالــی، اختاللــی اســت کــه در آن 
پرتحرکــی، بی توجهــی و رفتارهــای ناگهانــی بیشــتر و شــدیدتر 
ــی  ــه بیش فعال ــودکان ب ــد ک ــج درص ــا پن ــه ت ــود دارد. س وج
از  شــایع تر  پســرها  در  اختــالل  ایــن  و  هســتند  مبتــال 
 دخترهاســت. در برخــی کــودکان بیشــتر عالئــم پرتحرکــی 
و رفتارهــای ناگهانــی و در برخــی دیگــر عالئــم بی توجهــی 
و  روان پزشــکی کــودک  تخصــص  فــوق  می شــود.  دیــده 
ــانه های  ــت: نش ــن گف ــای وط ــا کیمی ــو ب ــوان در گفت وگ نوج
ــب در  ــن بیمــاری پیــش از ۱۲ ســالگی شــروع شــده و اغل ای

دوران مدرســه مشــکالت جدی تــر می شــود. 
مشــکل اصلــی کــودکان بیش فعــال ناتوانــی در حفــظ و تنظیــم 

رفتارشــان و هماهنگــی بــا محیط اطرافشــان اســت.
    نقصتمرکز/بیشفعالی

دکتــر مصطفــی نجفــی ادامــه داد: در ایــن کــودکان خوابیــدن 
و غــذا خــوردن منظــم نیســت، از نظــر هیجانــی ثبــات ندارنــد 
و ناگهــان می خندنــد یــا گریــه می کننــد، رفتارشــان قابــل 
ــد  ــوره درمی رون ــریع از ک ــت، س ــی نیس ــا ارزیاب ــی ی  پیش بین
ــد ــی کنن ــار خودشــان را پیش بین ــای رفت ــد پیامده  و نمی توانن

احتمــال  و  می کننــد  شــرکت  خطرنــاک  فعالیت هــای  در 
ــت.  ــاد اس ــان زی ــه دیدنش صدم

ــن  ــام ای ــان افــزود: ن ــوم پزشــکی اصفه دانشــیار دانشــگاه عل
بیمــاری نقــص تمرکز/بیش فعالــی اســت. ســه گــروه در ایــن 
ــد کــه  ــد؛ گروهــی کــه نقــص تمرکــز دارن بیمــاری وجــود دارن
معمــوال در دخترهــا بیشــتر اســت. گروهــی بیشــتر بیش فعــال 
ــران  ــتر در پس ــه بیش ــد ک ــی دارن ــای ناگهان ــتند و رفتاره هس

ــت  ــترین عل ــه بیش ــوم ک ــته س ــی در دس ــود؛ ول ــده می ش دی
ــکل را  ــر دو مش ــت، ه ــا و مطب هاس ــه کلینیک ه ــه ب مراجع
ــه گــروه بیش فعــال معــروف  ــد کــه در جامعــه ب ــا هــم دارن ب

شــده اند.
نقصدرتکاملسیستماعصاب    

ــت  ــاره عل فــوق تخصــص روان پزشــکی کــودک و نوجــوان درب
ایــن بیمــاری تصریــح کــرد: بــه نظــر می رســد علــت آن بیشــتر 
بــه نقــص در تکامــل سیســتم اعصــاب مربــوط باشــد. کــودکان 

ــه،  ــئول توج ــه مس ــز ک ــمت هایی از مغ ــاال در قس ــال احتم مبت
ــص  ــار نق ــت، دچ ــی اس ــای حرکت ــم فعالیت ه ــز و تنظی تمرک
جزئــی هســتند. تــوارث و ژنتیــک در ایــن اختــالل نقــش دارد. 
همچنیــن در بعضــی مــوارد در جریــان حاملگــی یــا زایمــان یــا 
پــس از آن صدمــات جزئــی بــه ســاختمان مغــز وارد می شــود 

ــد باعــث ایــن مشــکل شــود. کــه می توان
 دکتــر نجفــی بــا بیــان اینکــه رفتارکــودکان ADHD بــر 
ــر  ــه تأثی ــردم و مدرس ــاع م ــواده، اجتم ــا در خان ــرد آن ه عملک

ســوء می گــذارد، خاطــر نشــان کــرد: ایــن رفتــار باعــث 
مدرســه  کادر  خانــواده،  اطرافیــان،  منفــی   واکنش هــای 
جــدی  مشــکالت  رفتارهــا  ایــن  می شــود.  همســاالن  و 
باعــث کاهــش  و  ایجــاد می کنــد  اجتمــاع  و  در مدرســه 
کــودکان  ایــن  در  بی کفایتــی  احســاس  و  اعتمادبه نفــس 
ــر  ــاع متنف ــه و اجتم ــا از مدرس ــت آن ه ــن اس ــود. ممک می ش

شــوند.
برخوردمناسب    

ــه  ــوان ادام ــودک و نوج ــکی ک ــص روان پزش ــوق تخص ــن ف ای
ــص  ــک نق ــوان ی ــه عن ــاری را ب ــن بیم ــد ای ــن بای داد: والدی
ــودک  ــه ک ــته و ب ــز دانس ــد مغ ــه رش ــل اولی ــف در مراح خفی
خــود بــه دیــد کودکــی تنبــل، نافرمــان، شــرور و فضــول 
ــد،  ــته باش ــی داش ــاری طبیع ــد رفت ــد می توان ــر بخواه ــه اگ ک
ــد  ــالش می کن ــه ت ــد ک ــی بدانن ــه او را کودک ــد؛ بلک ــگاه نکنن ن
ــد.  ــار بیای ــی خــود کــه خــارج از کنترلــش اســت، کن ــا ناتوان ب
ــرای تشــویق  نجفــی افــزود: والدیــن بایــد راه هــای دیگــری ب

در  موفقیــت  احســاس  ایجــاد  و  اعتمادبه نفــس  تقویــت 
کودکشــان بیابنــد. فعالیت هــای ورزشــی، هنــری، فنــی و اجتماعــی 
می توانــد فرصت هایــی بــرای نمایــان کــردن توانایی هــای 
ــویق  ــع تش ــا بالطب ــن فعالیت ه ــد. ای ــاد کن ــودکان ایج ــن ک ای
ــی حاصــل  ــار منف ــد آث ــال داشــته و می توان ــه دنب بیشــتری ب
از تجربه هــای بــد قبلــی را کاهــش دهــد و جایگزیــن آن 
ــا  ــب ب ــورد مناس ــرد: برخ ــان ک ــان خاطرنش ــد. وی در پای کن
کــودکان دچــار ADHD بــه زمــان، پشــتکار، کوشــش، مداومــت 
ــه همیــن دلیــل  ــاز دارد؛ ب ــادی نی و همــکاری و هماهنگــی زی
 مربیــان و والدیــن بایــد همــواره روحیــه ای بــا نشــاط، شــاداب

طنزپرداز و شوخ طبع را در خود حفظ کنند.

گفت وگوی دکتر مصطفی نجفی، فوق تخصص روان پزشکی با کیمیای وطن

رفتار مناسب با کودک بیش فعال

 استفاده از فضای مجازی 

برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

ــت  ــی بزرگداش ــه هماهنگ جلس
ــیس  ــالروز تأس ــهید و س روز ش
ــا حضــور  بنیــاد شــهید برخــوار ب
امام جمعه شهرســتان، بخشــداران 
حبیب آبــاد و  مرکــزی   بخــش 
ــیج  ــت بس ــه مقاوم ــپاه ناحی ــده س ــی، فرمان ــده انتظام فرمان
ــئوالن  ــر مس ــران و دیگ ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــس بنی رئی
ــدار  ــاون فرمان ــه ریاســت محمــود ســلطانی، مع شهرســتان ب
ــاون  ــد. مع ــزار ش ــداری برگ ــات فرمان ــالن جلس ــل س در مح
فرمانــدار شهرســتان برخــوار در ایــن جلســه ضمن گرامیداشــت 
روزهــای فاطمیــه بــه موضــوع شــهادت و ایثارگری هــای 
شــهدا در طــول جنــگ تحمیلــی و نیــز شــهدای مدافــع حــرم 
پرداخــت و افــزود: الزم اســت تــالش بیشــتر و مداومــی 
ــژه  ــار و شــهادت به وی ــه ایث ــاره مقول ــرای فرهنگ ســازی درب ب
ایثارگــران شهرســتان توســط دســتگاه های اجرایــی بــه عمــل 
ــوزان  ــرای دانش آم ــدگار و… ب ــر مان ــب اث آورده شــود و در قال
تبییــن شــود. محمــود ســطالنی در ادامــه گفــت: اقــدام 
درخصــوص گــردآوری خاطــرات شــهدا و مکتوبــات آنــان بــرای 
ــر در  ــتان و نش ــهدای شهرس ــاب ش ــدگار کت ــر مان ــن اث تدوی
رســانه های محلــی ضمــن اســتفاده از فضــای مجــازی بــرای 

ــت. ــروری اس ــهادت ض ــار و ش ــازی ایث فرهنگ س

افزایش ظرفیت هنرستان ها
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  متوســطه  آمــوزش  معــاون 
ــعه  ــرورش در توس ــوزش و پ ــد وزارت آم ــت های جدی سیاس
ــرای  متــوازن و هدایــت تحصیلــی را تشــریح کــرد و گفــت: ب
ــر  ــا اگ ــم ت ــاد می کنی ــری ایج ــت حداکث ــده ظرفی ــال آین س
 در جایــی متقاضــی بــرای ورود بــه رشــته هایی داشــتیم 
ــه  ــات ب ــا ایجــاد ظرفیت هــای جدیــد در حــد امکان بتوانیــم ب

ــم.  ــوزان پاســخ دهی ــر درخواســت دانش آم حداکث
ــری«  ــت حداکث ــاد »ظرفی ــح ایج ــان در توضی ــی زرافش عل
گفــت: نــرخ پوشــش مــا در فنی وحرفــه ای و کارودانــش 
۱7 درصــد اســت. بعضــی هنرســتان های فنی وحرفــه ای 
ــون ورودی  ــاله آزم ــه س ــدار هم ــته های پرطرف ــرای رش ــا ب م
برگــزار می کننــد و مــا توصیــه کردیــم اگــر ایــن امــکان وجــود 
دارد بــرای ســال آینــده ظرفیــت ۱7 درصــدی را بــه ۱9 یــا ۲0 
ــتری  ــوزان بیش ــای دانش آم ــه تقاض ــا ب ــانند ت ــد برس درص
بــرای ورود بــه مراکــز فنی وحرفــه ای پاســخ دهیــم. زرافشــان 
ــه  ــد ک ــان می ده ــای وزارت کار نش ــن گزارش ه ــزود: آخری اف
آموزش هــای مدرســه ای بیــش از آمــوزش عالــی توانســته اند 

ــد. آمــوزش و پــرورش ــه ایجــاد اشــتغال کمــک کنن ب

اخبار کوتاه

جزئیات برنامه های درمانی جدید سرطان
وزارت  ســرطان  اداره  رئیــس 
بهداشــت از برنامــه ایــن وزارتخانــه 
بــرای ارائــه خدمات طب تســکینی 
در مراکــز درمان ســرطان خبــر داد. 
دکتــر علــی مطلــق دربــاره برنامــه 
وزارت بهداشــت بــرای توســعه 
طــب تســکینی در مراکــز درمــان 
ســرطان گفــت: در برنامــه توســعه مراکــز درمــان ســرطان 
زیرســاخت های الزم بــرای ارائــه خدمــات طــب تســکینی 
ــه  ــز ب ــده نی ــال آین ــه س ــا س ــی دو ت ــد و ط ــترش می یاب گس
ــز  ــات نی ــن خدم ــرطان، ای ــان س ــز درم ــعه مراک ــور توس فراخ
ــات در  ــن خدم ــه ای ــزود: ارائ ــد. وی اف ــدا می کن ــترش پی گس
دنیــا نیــز جدیــد اســت و تجربــه زیــادی در ایــن زمینــه وجــود 
نــدارد؛ بــه همیــن دلیــل طراحــی آن کار ســاده ای نبــود. به ویــژه 
اینکــه ایــن خدمــات را کســانی بایــد ارائــه دهنــد که در صــف اول 
ارائــه خدمــت قــرار دارنــد؛ ماننــد پزشــکان عمومــی و پرســتاران 
ــن  ــه ای ــا ارائ ــی آن ه ــون در دوره آموزش ــه چ ــده ک آموزش دی
خدمــات وجــود نداشــته، بایــد در قالــب آموزش هــای کوتاه مــدت 
حرفــه ای، مهارت هــای الزم را فراگیرنــد. بــه گفتــه مطلــق، تمرکــز 
اصلــی در برنامــه گســترش خدمــات طــب تســکینی، بــر ارائــه 
ــادی از  خدمــات ســرپایی و کلینیکــی اســت؛ چــون حجــم زی
نیازهــای تســکینی بیمــاران مبتــال بــه ســرطان از جنــس ایــن 

نوع از خدمات است. سالمت

 انتصاب رئیس جدید سازمان 

وظیفه عمومی ناجا
رئیــس جدیــد  اشــتری،  از ســوی ســردار  طــی حکمــی 
ــه عمومــی ناجــا منصــوب شــد. ســردار ســعید  ســازمان وظیف
منتظرالمهــدی، ســخنگوی نیــروی انتظامــی، گفــت: بــر اســاس 
ــه  ــوروزی ب ــده نیــروی انتظامــی، ســرتیپ بهــرام ن حکــم فرمان
ریاســت ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا منصــوب شــده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه ســردار صدرالســادات، رئیــس پیشــین ایــن 
ســازمان، بــه دلیــل بازنشســتگی از وظیفــه عمومــی خداحافظی 
ــردار  ــتگی س ــد بازنشس ــال از موع ــن س ــت: چندی ــرده، گف ک
ــتگی  ــا بازنشس ــرانجام ب ــا س ــود؛ ام ــته ب ــادات گذش صدرالس
ــان در  ــات ایش ــت از اقدام ــه الزم اس ــد ک ــت ش ــان موافق ایش
ــم.  ــی کن دوران ریاســت ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا قدردان
ســخنگوی نیــروی انتظامــی همچنیــن بــا بیــان اینکــه طــی این 
مــدت جانشــین وظیفــه عمومــی ناجــا امــور مربــوط به ســازمان 
را انجــام مــی داد، ابــراز امیــدواری کــرد ســردار نــوروزی در ایــن 
ــده  ــر عه ــز همچــون دیگــر مســئولیت هایی کــه ب مســئولیت نی
داشــته، درخشــان عمــل کنــد. ســردار نــوروزی پیــش از ایــن بــه 
عنــوان مشــاور عالــی فرمانــده ناجــا فعالیــت می کــرده و ســابقه 
فرماندهــی پیشــگیری ناجــا را نیــز در کارنامــه خــود دارد. پلیس

اخبار کوتاه

رئیــس پلیــس فتــا از رشــد ۶۳ درصــدی جرائــم اینترنتــی 
ــور  ــا ۱۴7 کش ــران ب ــای ای ــس فت ــت: پلی ــر داد و گف خب

ــی دارد.  ــادل اطالعات تب
ــی  ــر در اولیــن همایــش مل ســردار ســید کمــال هادیان ف
رویارویــی بــا جرائــم ســایبری افــزود: پلیــس فتــا از ســال 

۸۸ بــا ایجــاد دبیرخانــه در نیــروی انتظامــی 
ــت  ــکل گرف ــت ش ــم انداز دول ــند چش  در س
و یــک ســند راهبــردی در ۶ فصــل راه انــدازی 
شــد و اواخــر ســال ۸9 رســما کار خــودش 

را آغــاز کــرد.
 وی ادامــه داد: چشــم انداز پلیــس فتــا 
در افــق ۱۴00 پلیســی کارآمــد و پاســخگو 

بــرای جوابگویــی بــه نیازهــای کاربــران و صیانــت از منــش 
ــت.  ــازی اس ــای مج ــان در فض ایرانی

ســردار هادیان فــر گفــت: جرائمــی کــه جنبــه بین المللــی 
ــس  ــوی پلی ــی از س ــای بین الملل ــت در فض ــا جدی دارد ب
ــا تعامــل  ــه پلیــس فت ــی ک ــا جای ــال می شــود ت ــا دنب فت

ــات در  ــاوری اطالع ــا رؤســای پلیــس فن ــی ب بســیار خوب
ــر دارد.  کشــورهای دیگ

ــی  ــم اینترنت ــدی جرائ ــد ۶۳ درص ــه رش ــاره ب ــا اش وی ب
ــادل  ــور تب ــا ۱۴7 کش ــران ب ــای ای ــس فت ــه داد: پلی ادام
اطالعاتــی دارد. رئیــس پلیــس فتــا گفــت: مجرمــان 
فضــای مجــازی در کمتریــن زمــان ممکــن 
وارد  را  صدمــات  ســخت ترین  می تواننــد 
کــرده و رقم هــای درشــتی را هــم برداشــت 

ــد. ــناس بمانن ــان ناش ــد و همچن کنن
طبــق  داد:  ادامــه  هادیان فــر  ســردار   
آمارهــای مســتند ۳.۲ دهــم از جمعیــت کل 
دنیــا کاربــران فضــای مجــازی هســتند و ۶۲ 
درصــد جمعیــت جهــان می تواننــد بــه صــورت آنالیــن بــه 
اینترنــت وصــل شــوند. ایــن آمــار، اهمیــت رصــد امنیتــی 
داده هایــی را نشــان می دهــد کــه در کمتریــن زمــان 
ممکــن در فضــای مجــازی منتشــر شــده و بــه اشــتراک 

ــر ــود. مه ــته می ش گذاش

وزیــر آمــوزش و پــرورش با اشــاره به اهمیت صداوســیما در 
الگوســازی گفــت: تربیــت فقــط در چارچوب مدرســه محقق 
نمی شــود و رفتــار جامعــه و مســئوالن در ایــن زمینــه مهــم 
اســت. فخرالدیــن احمــدی آشــتیانی در اولیــن جشــنواره 
ــت  ــا گرامیداش ــار ب ــی ایث ــزه مل ــی جای ــی تحصیل آموزش

یــاد ۳۶ هــزار دانش آمــوز شــهید تاکیــد 
ــر  ــی برت ــوز دو ویژگ ــرد: شــهدای دانش آم ک
ــایر  ــا س ــی ب ــای فاحش ــته و تفاوت ه داش
ــوزش و  ــر آم همســاالن خــود داشــتند. وزی
ــگاه خودســازی  ــه جای ــا اشــاره ب ــرورش ب پ
ــن  ــت: ای ــوز گف ــهدای دانش آم ــان ش در می
ــود  ــان خ ــازی ایم ــا خودس ــوزان ب دانش آم

ــود  ــی خ ــرای زندگ ــزان ب ــن عزی ــد. ای ــب می کردن را تفوی
ــت:  ــار داش ــتیانی اظه ــتند. آش ــژه ای داش ــای وی برنامه ه
ــد و  ــن بودن ــوز، شــاگردان م ــدادی از شــهدای دانش آم تع
ــی  ــه ویژگی های ــا چ ــن بچه ه ــه ای ــدم ک ــک می دی از نزدی
ــود؛  ــی ب ــوزان مثال زدن ــن دانش آم ــات ای ــتند. روحی داش

ــه  ــکل گرفت ــا ش ــازی آن ه ــو خودس ــا در پرت ــن ویژگی ه ای
بــود. وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت موضــوع تربیــت گفــت: ایــن 
موضــوع فقــط در چارچــوب مدرســه تحقــق نمی یابــد؛ بلکــه 
ــا نقــش دارد.  ــوزان م ــت دانش آم ــار در جامعــه در تربی رفت
ایمــان و اخــالق، رمــز موفقیــت جامعــه اســت و می طلبــد 
ــات  ــن خصوصی ــد ای ــراد پایبن ــه اف ــه هم ک
باشــند. احمــدی آشــتیانی افــزود: بایــد 
توجــه داشــته باشــیم کــه هــر حرکتــی اگــر 
منجــر بــه ایــن شــود کــه دانش آمــوزان 
ــد  ــد، نبای ــذ کنن ــی را اخ ــای خاص ــا الگوه م
ــی  ــا ایمان ــراد ب ــن نســل اف ــع داشــت ای  توق

شوند. 
ــو  ــاخت الگ ــیما در س ــت صداوس ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
گفــت: نبایــد از نقــش ایــن نهــاد غافــل شــد. وزیــر آمــوزش 
ــش رو  ــات پی ــه انتخاب ــاره ب ــا اش ــه و ب ــرورش در ادام و پ
تاکیــد کــرد: بایــد اخــالق را در انتخابــات نهادینــه کــرد و ایــن 
خصوصیــات را در جامعــه هــم ایجــاد کنیــم. خبــر فارســی

تربیت دانش آموزان، فقط در مدرسه محقق نمی شودرشد ۶۳ درصدی جرائم اینترنتی

حتما بخوانید!
جزئیات برنامه های درمانی جدید سرطان

آگهیابالغوقترسیدگی
به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  پوالدی  خواهان محمدحسین  پرونده کالسه 95۱۱۶۳    در خصوص 

طرفیت علیرضا عزیزی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 9۶/۱/۲۱ ساعت ۱۱:۳0  

تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ 

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

اصفهان-ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال- مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ شده  تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۶5۶۱/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۴ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-۱۱۳۲ خواهان سلمان عمو تقی ورنوسفادرانی دادخواستی مبنی بر: مطالبه 

مبلغ ۳7/000/000 ریال بابت سه فقره چک بانضمام کلیه خسارات دادرسی به طرفیت غالمرضا مختاری  

تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 9۶/۱/۲۳ ساعت  ۱۶  تعیین گردیده است . باعنایت 

به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، 

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

ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی ۸۱۶575۶۴۴۱ شورای 

حل اختالف اصفهان – شعبه ۱۸ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور در وقت رسیدگی ابالغ شده  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۴99۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۸ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-9۳9 خواهان یوسف باقری گله با وکالت خانم فرحناز کامیابی دادخواستی 

مبنی بر: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال موضوع فاکتور به طرفیت مجتبی عرفانی  تقدیم نموده و وقت 

رسیدگی برای روز .....  مورخ 9۶/۱/۲۳ ساعت  ۴/5 عصر  تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، مراتب در 

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

– روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی ۸۱۶575۶۴۴۱ شورای حل 

اختالف اصفهان – شعبه ۱۸ مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور در وقت رسیدگی ابالغ شده  تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۴99۸/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۸ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
فرزند  نفقه  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  شفیعی  خواهان سمیه   ۶۱9/95 پرونده کالسه  در خصوص 

مشترک به طرفیت حسین نصری اصفهانی تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 9۶/۱/۲۶ 

تقاضای  بودن خوانده حسب  المکان  به  مجهول  باعنایت   . تعیین گردیده است  ساعت  ۱5/۳0 عصر 

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 – پالک 57 کد پستی ۸۱۶575۶۴۴۱ 

شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ۱9 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

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

شماره: ۳7۶90/م الف مدیر دفتر شعبه ۱9 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 950۶۲7   خواهان مجید کنگازیان دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

سکینه بکرانی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 9۶/۱/۲۶  ساعت ۱۶ تعیین گردیده 

آئین  قانون  ماده 7۳  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به  مجهول  باعنایت   . است 

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

ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال- مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ شده  تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۶55۳/م الف مدیر دفتر شعبه ۱7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 950۶۲5   خواهان مجید کنگازیان دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

شهناز حدادی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ...........  مورخ 9۶/۱/۲۶  ساعت ۱۶/۳0 تعیین 

گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین 

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

ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال- مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ شده  تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳۶55۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۱7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
انتقال سند تلفن  در خصوص پرونده کالسه 95۱۳5۳ خواهان محمد چناری   دادخواستی مبنی بر: 

همراه به طرفیت نصرت صابری  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 9۶/۱/۲۶ ساعت ۱۱ 

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

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

واقع در ابتدای خیابان چهار راه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ابالغ قانونی  تلقی شده  

و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: ۳575۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۲ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

ابالغیه
شماره ابالغنامه:95۱0۱00۳5۳۸0۶۴۲۱ شماره پرونده:95099۸0۳۶۲۶0۱۱۶7 شماره بایگانی شعبه:95۱۴9۱ 

تاریخ تنظیم:۱۳95/۱۱/۲5 مشخصات ابالغ شونده حقیقی:۱- نام: مسعود ۲- نام خانوادگی:جهانگیری 

مقدم ۳- نام پدر: ناشناس ۴- نشانی: مجهول المکان تاریخ حضور:۱۳9۶/0۱/۲۶ شنبه ساعت 09:00 

محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 

فرهاد  شکایت  در خصوص  حضور:09:00   ساعت  حضور:۱۳9۶/0۱/۲۶  تاریخ   ۳۱0 شماره  اتاق   ۳ طبقه 

محمدی جوزدانی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.توجه: پس از 

دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضائی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی 

در موارد محدود و استثناء انجام میشود،بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه 

و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه حساب کاربری)شناسه 

و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم 

دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید.

شماره:۳۶97۱/م الف شعبه ۱۱۲ کیفری دو شهر اصفهان)۱۱۲ جزایی سابق(

ابالغیه
بایگانی  شماره  پرونده:95099۸0۳۶0۲0۱۶۲۲  شماره  ابالغنامه:95۱0۱00۳5۳۸0۶۴۲۲  شماره 

نام   -۲ اصغر  نام:  حقیقی:۱-  شونده  ابالغ  مشخصات  تنظیم:۱۳95/۱۱/۲5  تاریخ  شعبه:95۱۴9۲ 

خانوادگی:پناهی ۳- نام پدر: امیرآقا ۴- نشانی: مجهول المکان تاریخ حضور:۱۳9۶/0۱/۲۶ شنبه ساعت 

استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  حضور:  محل   ۱0:00

اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۱0 تاریخ حضور:۱۳9۶/0۱/۲۶ ساعت حضور:۱0:00  در خصوص شکایت 

اکبر امینی آفارانی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.توجه: پس از 

دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضائی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی 

در موارد محدود و استثناء انجام میشود،بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه 

و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود به سامانه حساب کاربری)شناسه 

و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم 

دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید.

شماره:۳۶97۲/م الف شعبه ۱۱۲ کیفری دو شهر اصفهان)۱۱۲ جزایی سابق(

آگهیابالغوقترسیدگی
مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  احمدی    مسعود  خواهان   ۸5۸-95 پرونده کالسه  خصوص  در 

۱۱9/000/000 ریال   به طرفیت ۱- حسین اثنی عشران  ۲- رضا کریمی ۳- شرکت نما سازان نقش و نگار 

اصفهان   تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز .....  مورخ 9۶/۱/۲7 ساعت ۴ عصر تعیین گردیده است. 

لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 7۳ قانون آئین 

دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 

اول خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پالک 57- کد پستی ۸۱۶575۶۴۴۱ 

شورای حل اختالف اصفهان- شعبه ۱5 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 

عدم حضور در وقت رسیدگی ، ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره : ۳۶5۳۳ / م الف مدیر دفتر شعبه ۱5 شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغ
شماره ابالغنامه: 95۱0۱00۳5۱۴۱۱۴75شماره پرونده: 95099۸0۳5۱۴009۱۲شماره بایگانی شعبه: 95۱0۲0 

تاریخ تنظیم: ۱۳95/۱۱/09 خواهان تورج حیدری با وکالت زهرا سادات ولی محمد آبادی  دادخواستی 

به طرفیت محمد علی صیامپور ، محمد شاهین ، علیرضا رنجکش ، امیر منصوری آرانی به خواسته الزام 

به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارات دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 

اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 

اتاق ۳۲۳  استان اصفهان- طبقه ۳  نیکبخت – ساختمان دادگستری کل  باال – خ شهید  خ چهارباغ 

 9/۳0 و ساعت   9۶/۱/۲7 آن  رسیدگی  وقت  95099۸0۳5۱۴009۱۲ثبت گردیده که  به کالسه   و  ارجاع 

صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 7۳ 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 

از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 

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

رسیدگی حاضر گردد.

شماره: ۳5005/م الف منشی شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهیابالغوقترسیدگی
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

شعبه  بایگانی  شماره  پرونده:95099۸0۳۶۴۶0۱5۱۲  شماره   95۱0۱00۳5۳507۱۲۲: ابالغنامه  شماره 

به موجب کیفر  تنظیم:۱۳95/۱۱/۲0 محاکم کیفری دو دادگستری شهرستان اصفهان  تاریخ   95۱7۱۳:

خواست شماره 995۱7۱۳در پرونده کالسه 95۱7۱۳ برای محمد نوری و علی اسماعیلی و علی سلیمانی 

مشارکت در نزاع دسته جمعی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع ووقت 

رسیدگی برای مورخه 9۶/0۱/۲۶ ساعت ۸/۳0 تعیین گردیده است . با عنایت به مجهول المکان بودن و 

عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد ۱۱5 و ۱۸0 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 

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

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

شماره :۳۶59۸/م الف

 منشی شعبه 9 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱09 جزایی سابق (- محمود رستمی

آگهیابالغوقترسیدگی
شماره   95۱0۱00۳5۴۸0۶۲۸5: ابالغنامه  خواست(شماره  کیفر  وجود  فرض  با  دادگاه  به  )مربوط 

پرونده:95099۸0۳۶۴۶0۱۴9۲شماره بایگانی شعبه :95۱۴۱۳ تاریخ تنظیم:۱۳95/۱۱/۲0 محاکم کیفری 

دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفر خواست شماره     در پرونده کالسه 95۱۴۱۳ برای خانم 

بهاره سیروس ناژوانی فرزند اصغر به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی حسب شکایت آقای اصغر سیروس 

مورخه  برای  رسیدگی  ووقت  ارجاع  این شعبه  به  موضوع  به  رسیدگی  نموده که  تقاضای کیفر  ناژوانی 

9۶/0۱/۲۶ ساعت ۱۱/۳0 تعیین گردیده است . با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم 

و در اجرای مقررات مواد ۱۱5 و ۱۸0 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 

مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی 

است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 

شماره :۳70۱۴/م الف متصدی امور دفتری دادگاه شعبه ۱۲۲ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۲۲ جزایی 

سابق ( – مجتمع شهید بهشتی – نعمت الهی 

آگهیابالغوقترسیدگی
شماره   95۱0۱00۳5۳507۱۲۱: ابالغنامه  خواست(شماره  کیفر  وجود  فرض  با  دادگاه  به  )مربوط 

پرونده:95099۸0۳59۴0009۱شماره بایگانی شعبه : 950۴۴9 تاریخ تنظیم:۱۳95/۱۱/۲0 محاکم کیفری 

دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفر خواست شماره    950۴۴9 در پرونده کالسه 950۴۴9 

به  موضوع  به  رسیدگی  نموده که  تقاضای کیفر  اتهام کالهبرداری   به  برای محمود گلسرخی ف حیدر 

به  با عنایت   . تعیین گردیده است   ۱0 برای مورخه 9۶/0۱/۲۱ ساعت  ارجاع ووقت رسیدگی  این شعبه 

مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد ۱۱5 و ۱۸0 قانون آئین دادرسی 

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

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

به عمل خواهد آمد. شماره :۳۶595/م الف 

منشی شعبه 9 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱09 جزایی سابق ( – محمود رستمی  

آگهیابالغ
شعبه:  بایگانی  95099۸0۳۶۳۴0095۸شماره  پرونده:  95۱0۱00۳5۴۳0۶5۱۶شماره  ابالغنامه:  شماره 

95۱۱۲۲تاریخ تنظیم: ۱۳95/۱0/07 شاکی خانم صدیقه بصیری شکایتی به طرفیت خسرو ظفر به اتهام 

توهین و فحاشی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 

شعبه ۱۱7 دادگاه کیفری دو  اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

وقت  به کالسه  95۱۱۲۲ثبت گردیده که  و  ارجاع  اتاق ۴5۸   ۴ طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل 

رسیدگی آن ۱۳9۶/۱/۲۶ ساعت ۱۱:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست 

شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 

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

مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۳07۶7/م الف متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 

۱۱7 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۱7 جزایی سابق( – زهرا توکلی فارفانی

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۱۱95/95خواهان محمد سلطانی    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  وجه فاکتور به 

طرفیت سعید شفیعی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه مورخ 9۶/۱/۲۶ساعت ۳/۳0عصر 

تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون 

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

ابتدای خیابان ارباب مجتمع شماره۱ شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۳۶557/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۴شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
حاج   میر  بهناز  خانم  وکالت  با  دشتی  پور  علی  زینب  9500۶5خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 

دادخواستی مبنی بر:اعسار از پرداخت تمبر دادرسی مرحله تجدید نظر   به طرفیت گل صنم صادقی – 

شهرام محمدی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 9۶/۱/۲۶ ساعت ۸/۳0 

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 – پالک 57 کد پستی ۸۱۶575۶۴۴۱ مجتمع شورای حل 

اختالف اصفهان – شعبه ۶ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۳۶5۶۳/م الف مدیر دفتر شعبه ۶مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
خوانده  بر:الزام  مبنی  دادخواستی  پرونده کالسه 95۱۴۳۲خواهان سید جعفر حسینی    در خصوص 

نسبت به حضور در یکی از دفاتر رسمی   به طرفیت ۱- رسول امینی ۲- زهره سخاوت   تقدیم نموده 

است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 9۶/۱/۲۶ ساعت ۱0/۳0  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 – پالک 57 کد پستی ۸۱۶575۶۴۴۱ مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه ۶ شورای حل 

اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۳۶5۴۶/م الف مدیر دفتر شعبه ۶مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغ
شعبه:  بایگانی  95099۸۶۸۲5۳009۳5شماره  پرونده:  95۱0۱0۶۸۲5۳۱۳۱0۳شماره  ابالغنامه:  شماره 

95۱۱۶۶ تاریخ تنظیم: ۱۳95/۱۱/۲0 خواهان / شاکی اله یار جهانگیری  دادخواستی به طرفیت خوانده 

/ متهم رسول اصغر زاده فرزند علی و محمد منصوری فرزند شهریار  به خواسته اعسار و مطالبه وجه و 

خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 

شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 

– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول  اتاق ۱۲۱ارجاع و به کالسه  95۱۱۶۶ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن ۱۳9۶/۱/۲7 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 

/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 

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

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

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

شماره: ۳۶55۶/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهیاحضارمتهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

 : شعبه  بایگانی  پرونده:95099۸0۳5۸۶00۴0۸شماره  :95۱0۱00۳5۴۸0۶۳0۸شماره  ابالغنامه  شماره 

موجب کیفر  به  اصفهان  دادگستری شهرستان  دو  محاکم کیفری  تنظیم:۱۳95/۱۱/۲0  تاریخ   95۱۴۲۲

خواست شماره     در پرونده کالسه 95۱۴۲۲ برای مرتضی خادم فرزند احمد به  اتهام خیانت در امانت 

حسب شکایت آقای احمد رحیمی   تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع ووقت 

رسیدگی برای مورخه 9۶/0۱/۲۸ ساعت ۱۲:00 تعیین گردیده است . با عنایت به مجهول المکان بودن و 

عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد ۱۱5 و ۱۸0 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 

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

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

شماره :۳70۱۳/م الف 

متصدی امور دفتری دادگاه شعبه ۱۲۲ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۲۲ جزایی سابق( – مجتمع 

شهید بهشتی 

یو
رش

س:آ
عک

 



وضعیت آب و هوا

نیمهابری

آفتابی

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحالوبختیاری

کرمان

یزد

3ْC

-2ْC

5ْC

6ْC

17ْC

15ْC

18ْC

20ْC

چهارشنبه11اسفندماه1395 ـــمـــاره383 ســـــالسومݡسݒ

حضرتفاطمهعلیهاالسالم:
ِة. ِللعاّمَ

ً
َفَرَضاهّللُ...األمَرِبالَمُعروِفَمصَلَحة

حضرتفاطمهعلیهاالسالم:خداوندامربه
معروفرابراىاصالحمردمقرارداد.

-«  حدیث روز   »-

http://telegram.me/kimia_vatan:کانالتلگرامی

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

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

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

M.R.Sarbaz@eskimia.ir
منصور رجب سربازکیمیای وطن

ــتان  ــای اس ــر کل زندان ه ــی زاده، مدی ــدهللا گرج اس
ــل شــرکت  ــر عام ــر مدی ــا حضــور در دفت ــان، ب اصفه
 فــوالد مبارکــه بــا دکتــر بهــرام ســبحانی دیــدار 

و گفت وگو کرد. 
ــد  ــن بازدی ــراه را در ای ــت هم وی هــدف خــود و هیئ
قدردانــی از همــکاری ایــن شــرکت در ســال های 
ــد  ــور خوان ــه کش ــتاد دی ــه س ــا مجموع ــادی ب  متم
ــن شــرکت نعمــت بزرگــی  ــر اینکــه ای ــد ب ــا تأکی و ب
ــرای کشــور اســت، افــزود: همــکاری ایــن شــرکت  ب
بــا ســتاد دیــه در امــر گلریــزان و جمــع آوری کمــک 
ــی  ــد، گام ــم غیرعم ــان جرائ ــرای آزادســازی زندانی ب

ــدار اســت. اساســی و پای
ــد  ــا تأکی ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــر کل زندان ه  مدی
ــوالد  ــی، ف ــگاه مســئولیت های اجتماع ــه از ن ــر اینک ب
بــوده  پیشــگام  حــوزه  ایــن  در  همــواره   مبارکــه 
ــی داشــته اســت، گفــت:  ــب توجه و کمک هــای جال
گــردش چــرخ صنعــت موجــب اشــتغال زایی، قــوام 
خانــواده و در نتیجــه کاهــش جــرم و جنایــت در 
کشــور می شــود؛ در عیــن حــال بــا کاهــش بیــکاری 
جلوگیــری  زندان هــا  بــه  افــراد  ورود  از  فقــر  و 

می شــود. وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه 
آســیب های اجتماعــی ناشــی از زندانــی شــدن افــراد 
ــرد:  ــح ک ــاره و تصری ــا اش ــتی خانواده ه و بی سرپرس
بــا زندانــی شــدن یــک عضــو از خانــواده، دیگــر اعضــا 
ــوند  ــزرگ می ش ــای ب ــزل و بحران ه ــار تزل ــز دچ  نی
ــتر  ــیب بیش ــتر آس ــاد بس ــی و ایج ــه فروپاش و زمین

فراهــم می شــود.
    اهمیت خدمت به جامعه

ــل  ــر عام ــر ســبحانی، مدی ــزارش دکت ــن گ ــر ای ــا ب بن
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــز ب ــه، نی ــوالد مبارک ــرکت ف ش
خدمــت بــه جامعــه گفــت: خدمــت بــه اقشــار 
آســیب دیده و به ویــژه خانواده هــای گرفتــار یکــی 
از کارهــای مانــدگار و خیــری اســت کــه همــه بایــد در 

ــوند.  ــهیم ش ــریک و س آن ش
وی افــزود: فراهــم کــردن شــرایطی پایــدار و کارآمــد 
ــرای پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی و گرفتــار  ب
نشــدن افــراد در زندان هــا، مقولــه ای اســت کــه 
ــال  ــن ح ــود؛ در عی ــال ش ــدی دنب ــور ج ــه ط ــد ب بای
برنامه ریــزی مناســب  و  بــا فرهنگ ســازی  بایــد 
ــکاری  ــا هم ــه ب ــای خیرخواهان ــرای جــذب کمک ه ب
خیــران و ســخاوتمندان جامعــه، زمینــه آزادی افــراد 

ــود.  ــم ش ــار فراه ــای گرفت و خانواده ه
ایــن دیــدار مدیــر کل  پایــان  گفتنــی اســت در 
ــد  ــن بازدی ــراه ضم ــت هم ــتان و هیئ ــای اس زندان ه
ــن  ــا آخری ــوالد مبارکــه ب ــد شــرکت ف از خطــوط تولی

ــدند. ــنا ش ــرکت آش ــن ش ــتاوردهای ای دس
    دریافت دو گواهینامه استاندارد

ــزی اســتانداردهای  ــه ممی همچنیــن جلســه اختتامی
ISO ۱۰۰۰۲ و ISO ۱۰۰۰۴ بــا حضــور معاونــان و مدیران 
واحدهــای فــروش و بازاریابــی و فنــاوری فــوالد 
مبارکــه و ســر ممیــز و اعضــای تیــم ممیــزی مؤسســه 
SGS ســوئیس برگــزار و گواهینامــه این دو اســتاندارد 
 بــا موضــوع »رســیدگی بــه شــکایات مشــتری« 
و »پایــش و اندازه گیــری رضایــت مشــتری« از ســوی 
ایــن شــرکت بــرای یــک دوره یک ســاله صــادر شــد. 

در ایــن جلســه فــرزاد ارزانــی معــاون فناوری شــرکت 
فــوالد مبارکــه، تصریــح کــرد: هــر چنــد فــوالد مبارکــه 
ــه  ــی را ب ــتم ها و ممیزی های ــل سیس ــنوات قب از س
منظــور رضایتمنــدی هــر چــه بیشــتر مشــتریان بــرای 
خــود تعریــف کــرده و بــه کار گرفتــه اســت، امــا بــه 
لحــاظ همــگام شــدن بــا اســتانداردهای جهانــی 
ضــرورت داشــت اطالعــات و اقدامــات صورت گرفتــه 
ــا  ــوند ت ــتند ش ــع آوری و مس ــوص جم ــن خص در ای
ســایر شــرکت ها بتواننــد از اطالعــات و تجربیــات 
فــوالد مبارکــه بــه عنــوان یــک شــرکت ســرآمد 

ــد. ــتفاده کنن )BENCH MARK( اس
و  همــکاران  تمامــی  از  خصــوص  همیــن  در  وی 
ــا پیاده ســازی  ــه صــورت فشــرده ب واحدهایــی کــه ب
و مستندســازی الزامــات ایــن اســتانداردها در فرآینــد 
 ایــن ممیــزی و تحقــق آن مشــارکت داشــتند، تشــکر
و اظهــار امیــدواری کــرد اســتقرار ایــن دو اســتاندارد 
در فــوالد مبارکــه بتوانــد موجــب رضایتمنــدی هرچــه 

بیشــتر مشــتریان شــود.
    مسئولیت در قبال مشتریان

بنــا بــر ایــن گــزارش همچنیــن در ایــن جلســه 

ــز  ــی، نی ــروش و بازاریاب ــاون ف ــری، مع ــود اکب محم
ضمــن تشــکر از کارگــروه اجــرای پــروژه و تیــم 
ممیــزی تأکیــد کــرد: ایــن گواهینامــه مســئولیت مــا 
ــه  ــد؛ اگرچ ــنگین تر می کن ــتریان س ــال مش را در قب
فــوالد مبارکــه پیــش از ایــن نیــز بــه صــورت داوطلبانه 
ــا گام  ــون ب ــا اکن ــود، ام ــته ب ــدم گذاش ــن راه ق در ای
ــم  ــالش خواهی ــر ت ــای جدیدت ــک فض ــادن در ی نه
کــرد همچنــان بــه عنــوان یــک ســازمان پیشــرو بــه 
گونــه ای عمــل کنیــم کــه ذی نفعــان، تأمین کننــدگان 
از  کشــور  کل  در  مشــتریان  همــه  از  مهم تــر  و 
ــوند.  ــد ش ــرکت بهره من ــتمر درون ش ــای مس بهبوده
در ادامــه ایــن جلســه حســینیان، ســرممیز مؤسســه 
ــل  ــاط قاب ــی از نق ــان بعض ــا بی ــن ب ــز ضم SGS، نی
بهبــود در ایــن زمینــه اعــالم کــرد: فــوالد مبارکــه بــه 
ــد  ــا و عالقه من ــرو، پوی ــرکتی پیش ــه ش ــطه اینک واس
بــه نگــرش سیســتمی بــرای مدیریــت ســازمان خــود 
ــن دو اســتاندارد حرکــت  ــه ســمت اخــذ ای اســت، ب
کــرد و توانســت بــا اجرایــی کــردن الزامــات ایــن دو 
ــس از  ــان نســبتا محــدودی پ اســتاندارد در مدت زم
پیش ممیــزی تــا بــه امــروز بــه پیشــرفت های قابــل 

مالحظــه ای دســت یابــد. 
وی درخصــوص ایــن ممیــزی گفــت: در ممیــزی 
بــه  رســیدگی  راهنمــای  دو  مدیریــت  سیســتم 
شــکایت مشــتریان و پایــش و اندازه گیــری رضایــت 
بررســی  مــورد  موضوعــات  و  مدنظــر  مشــتریان 
الزامــات ایــن دو راهنمــا بــود کــه توســط یــک تیــم 
دونفــره در دو روز کاری صــورت گرفــت و نتایــج 

ــد.  ــاهده ش ــوص مش ــن خص ــی در ای مثبت
وی بــر ایــن موضــوع کــه در تمــام ممیزی هــا مســئله 
یکپارچــه بــودن آن هــا در سیســتم مدیریتــی بایــد مد 
نظــر باشــد، تأکیــد و تصریــح کــرد: درخصــوص نقــاط 
ــه  ــوان ب ــزو ۱۰۰۰۴ می ت ــزی ای ــای ممی ــوت یافته ه ق
 تحلیل هــای کاربــردی از نتایــج نظرســنجی مشــتریان

از  ارزیابــی ریســک مراحــل فرآینــد نظرســنجی 
اصالحــی  اقدامــات  اطالع رســانی  و  مشــتریان 
در  نظرســنجی  نتایــج  اســاس  بــر  انجام شــده 
ــاره  ــتریان اش ــه مش ــتادی ب ــدی و س ــی تولی  نواح

کرد. 
 )BENCH MARKING( بهینــه کاوی  حســینیان 
مطلــوب مجموعــه فــوالد مبارکــه از شــرکت های 
ــتری  ــکایت مش ــه ش ــیدگی ب ــث رس ــرو در بح پیش
و اجــرای مانــور جهــت حصــول اطمینــان از عملکــرد 
قــوت  نقــاط  از  را  ارتباطــی  صحیــح کانال هــای 

ــد. ــزو ۱۰۰۰۲ خوان ــزی ای ممی
وی افــزود: نتایــج اقدامــات بایــد بــرای تحلیــل 
رضایــت مشــتری در داخــل واحدهــای ســازمان 
ــل  ــم منتق ــتریان ه ــود مش ــه خ ــی ب ــع و حت توزی
ــل  ــد عام ــورد می توان ــن م ــت ای ــی اس ــود. بدیه ش
ــه  ــوالد مبارک ــتریان ف ــرای مش ــی ب ــی خوب انگیزش
در دوره هــای بعــدی بــه منظــور پاســخگویی بــه 

باشــد.  نظرســنجی ها 
ســرممیز مؤسســه SGS در پایــان بــا توجــه بــه 
شــرکت  انجام شــده،  یافته هــای  نــوع  و  تعــداد 
ــه  ــن دو گواهینام ــت ای ــرای دریاف ــه را ب ــوالد مبارک ف
واجــد شــرایط دانســت و ســرانجام بــرای یــک دوره 

یک ســاله ایــن دو گواهینامــه، از ســوی شــرکت 
SGS ســوئیس بــه فــوالد مبارکــه اختصــاص یافــت. 
گفتنــی اســت در همیــن راســتا محمــد تاجمیرریاحی 
مدیــر پشــتیبانی فــروش فــوالد مبارکــه، افــزود: 
CRM ــاری در ــکایات تج ــت ش ــتم ثب ــاد سیس  ایج

ایجــاد مکانیــزم جهــت شناســایی نیازهــا، انتظــارات 
ــت رفته ــتریان ازدس ــرار دادن مش ــرل ق ــت کنت  و تح

مشــتریان بالقوه، مشــتریان غیرمســتقیم و مشــتریان 
 ناراضــی، بهینه ســازی مکانیــزم دریافــت نظــرات

ــان  انتقــادات و پیشــنهادات مشــتریان بالقــوه، کارکن
بــا عملکــرد شــرکت  رابطــه  افــراد جامعــه در  و 
و پاســخگویی بــه مــوارد مطــرح شــده، انجــام 
مصاحبــه حضــوری بــا مشــتریان اســتراتژیک جهــت 
ــا  ــر از نیازه ــر و جزئی ت ــر، عمیق ت ــایی دقیق ت شناس
و انتظــارات آن هــا، ایجــاد قابلیــت رهگیــری مراحــل 
 CRM ــه شــکایات در سیســتم ــف رســیدگی ب مختل
ــدی  ــدی شــکایات و رتبه بن ــرای مشــتریان، طبقه بن ب
بــه  رســیدگی  اولویت بنــدی  جهــت  مشــتریان 
شــکایات و انجــام نظرســنجی از مشــتریان پــس از 
ــای  ــن بهبوده ــکایت، مهم تری ــر ش ــدن ه ــته ش بس
ــن دو اســتاندارد در  ــت اســتقرار ای ــه جه صورت  گرفت

ــوده اســت. ــه ب ــوالد مبارک ف

مدیر کل زندان های استان اصفهان مطرح کرد:

فوالد مبارکه، پیشگام در مسئولیت های اجتماعی 

 آگهی برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان 

)شماره: 95/320 تاریخ: 95/12/8(

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

هیأت اجرایی برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان

به استناد ماده )۱۱( آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 3 ماده ۲۲ قانون نظام صنفی( 
از اعضای اتحادیه صنف سازندگان کانال و مصنوعات حلبی شهرستان اصفهان دعوت می شود با همراه داشتن اصل پروانه کسب )دائم یا موقت(، روز 
چهارشنبه مورخ 95/12/18 از ساعت 8 الی 12 به ساختمان اتحادیه صنف عکاسان، فیلمبرداران و البراتوارداران شهرستان اصفهان به نشانی: میدان 
فیض - ابتدای خیابان آپادانا - جنب بانک پارسیان مراجعه نمایند و با شرکت در انتخابات از بین داوطلبان حائز شرایط، اشخاص مورد نظر خود را )با 

توجه به تعداد مورد نیاز مشخص شده در جدول زیر( انتخاب نمایند.

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی:
* وکالت برای دادن رأی ممنوع می باشد. )تبصره بند 6 ماده ۱3 آئین نامه(

* اتحادیه ها توسط هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می شوند. تعداد اعضای هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه، پنج نفر اصلی و دو نفر 
علی البدل برای اتحادیه های کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای بیش از هزار واحد صنفی 

عضو خواهد بود. )ماده ۲۲ قانون(
* در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس )اول و دوم(، یک نفر دبیر و 
یک نفر خزانه دار تعیین می شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس )اصلی و علی البدل( 

برگزار می شود. )ماده ۲3 قانون(
* بر اساس ماده )۲3( آئین نامه، در هیات مدیره های هفت نفره سمت دو نفر آخر، عضو هیات مدیره است. 

* در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می شود. 
)تبصره 3 ماده ۲3 قانون(

* بر اساس بند )۱( ماده )۱7( آئین نامه، چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند، می توانند ظرف مدت سه روز 
کاری پس از انتخابات شکایت خود را کتبا و با ذکر دلیل به کمیسیون نظارت تسلیم نمایند.

* بر اساس ماده )۱5( آئین نامه، انتخابات در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد. در صورت نرسیدن به حد نصاب، در دور دوم 
حداقل با حضور یک چهارم اعضا رسمیت می یابد و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم تکرار 

می شود. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب الزم، نسبت به ادغام اتحادیه اقدام خواهد شد.
پروانه کسب و نشانی  نامه، در صورت درخواست داوطلبان، هیات اجرایی موظف است فهرست اعضای دارای  آئین  بر اساس تبصره ماده )۱۲(   *

واحدهای صنفی آنان را جهت انجام تبلیغات انتخاباتی در اختیار آنان قرار دهد.
* با توجه به تبصره )5( ماده )۱۲( قانون، چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره حسب ضرورت بخواهند واحد صنفی خود را حداکثر به مدت شش 
ماه تعطیل کنند، می بایست از طریق اتاق موافقت کمیسیون را اخذ نمایند. در غیر اینصورت با رعایت تشریفات مربوطه مشمول اسقاط شرایط خواهند 

شد. )تبصره بند ۴ ماده ۱8 آئین نامه(
* بر اساس تبصره )۴( ماده 6 آئین نامه، افراد زیر نمی توانند در اولین انتخابات بعدی اتحادیه داوطلب شوند:

۱-اعضای معزول هیات مدیره. ۲-اعضای هیات مدیره یا داوطلبانی که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزاری انتخابات 
شده است.

اسامی داوطلبان هیأت مدیره

7-مجتبی شریفی بروجنی
8- رسول طالبیان

9- حمید عابدی رهنانی
10-محمد کچوئی 

11-مهران مشایخی
12-سیدفائز هاشمی زاده

1-رمضانعلی اسالمی ورنامخواستی 
2-غالمعلی پوریای ولی

3-وحید ترکش اصفهانی
4-جالل خسروی

5-علیرضا دادخواهی
6-سیدمصطفی رجائی

اسامی داوطلبان بازرسان

1-علی اصغر ترکیان حسین آبادی                                                   2-غالم رضائی                                  3-شکراله سلمانی فشارکی

* تعداد مورد نیاز *

هیات مدیره: پنج )5( نفر اصلی - دو )2( نفر علی البدل                 بازرسان: یک )1( نفر اصلی - یک )1( نفر علی البدل

***اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا می باشد***

R.Soltani@eskimia.ir
رضا سلطانیکیمیای وطن

محمدرضــا کاویانــی، هنرمنــد نقــاش و مجسمه ســاز 
دربــاره خــود می گویــد: مــن در ســال ۱35۰ در شــهر 
آبــادان در خانــواده ای متوســط بــه دنیــا آمــدم. پــدرم 
ــا جنــگ شــد  ــود. زندگــی ادامــه داشــت ت ــاط ب خی
ــواده در مناطــق جنگــی  ــا و هــزاران خان و زندگــی م
را را دگرگــون کــرد. آبــادان داشــت در محاصــره قــرار 
ــوز تمــام تالشــش را می کــرد  می گرفــت و پــدرم هن
تــا در آبــادان بایســتد و تنهــا کالمــش ایــن بــود مــا 
غیــر از اینجــا، جایــی نداریــم برویــم. باالخــره جنــگ 
ســخت مــا را مجبــور کــرد کــه خانــه را رهــا کنیــم و 

بــا هلیکوپتــر بــه ماهشــهر بیائیــم.
 در آن زمــان حــدود 9 ســال داشــتم و مجبــور بودیــم 
در یکــی از کمپ هــای ماهشــهر زندگــی کنیــم. پــس 
ــه ای زندگــی  ــم و در خراب ــان آمدی ــه بهبه ــا ب از ماه ه
کردیــم. بعــد از زندگــی ســخت در آن خرابــه بــاز بــه 
ــی  ــادان برگشــتیم و در آن شــهر ویران شــده زندگ آب
کردیم.بعدتــر بــرای زندگــی بهتــر بــه نجف آبــاد 
آمدیــم و در ایــن شــهر ســاکن شــدیم. زندگــی 
بســیار ســخت می گذشــت؛ امــا رفته رفتــه پــدرم 
ــت  ــایه ها توانس ــرای همس ــه ب ــی در خان ــا خیاط ب
ــادی  ــی ع ــه زندگ ــد و ب ــم کن ــختی ها ک ــی از س کم

نزدیک تــر شــدیم.
    چطور به نقاشی عالقمند شدید؟

تجربــی  بــه صــورت  خانــه  در  بزرگ تــرم  بــرادر 
ــد  ــی عالقمن ــه نقاش ــز ب ــن نی ــرد و م ــی می ک نقاش

ــدم. ش
    اگــر فرزندانتــان بخواهنــد در آینــده ایــن هنــر 

را ادامــه دهنــد، توصیه تــان بــه آن هــا چیســت؟
تــا آنجائــی کــه می توانــم آن هــا را از ایــن هنــر 
ــا را  ــر آن ه ــن هن ــاد دارم ای ــرا اعتق ــی دارم؛ زی بازم

می کنــد.  احساســی  می کنــد،  شــکننده 
توصیــه ام بــه جوان هــا ایــن اســت اگــر عاشــق ایــن 
ــقی  ــن عاش ــا ای ــد؛ ام ــال کنن ــتند، آن را دنب کار هس

ــاوان دارد. شــاید تاوانــش زندگــی باشــد. ت
    بیشــترین عالقــه شــما بــه نقاشــی اســت یــا 

مجسمه ســازی؟
ــد و  ــدام حســی دارن ــر ک ــر دو را دوســت دارم. ه ه
بــه هــم مرتبــط هســتند؛ چــون بیشــتر وقت هــا تنهــا 
هســتم، گاهــی هــم بــا مجســمه ها حــرف می زنــم. 

ــان  ــذار زم ــد بگ ــی می گوین ــان بی زبان ــا زب ــا ب آن ه
ــو  ــود ت ــت می ش ــا درس ــی چیزه ــرود، خیل ــش ب پی

ســاکت بــاش.
    انتظارتان از مسئوالن چیست؟

هنرمنــدان  پشــتیبان  می خواهــم  مســئوالن  از 
ــر را بداننــد  ــان را حمایــت کننــد و قــدر هن باشــند آن
و دســت کم ســنگی جلــوی راه هنرمنــدان نیندازنــد. 
و گاهــی  نیســتم  هنرمنــدان  بیمــه  هنــوز  مــن 
نمی دانــم چــه سرنوشــتی در آینــده برایــم رقــم 

ــورد. ــد خ خواه
    آینــده هنــر مجسمه ســازی و نقاشــی را چطــور 

ــد؟ می بینی
ــه  ــر ب ــن هن ــا شــرایط موجــود ای ــم ب ــم بگوی می توان
ســمت رکــود پیــش مــی رود؛ رکــودی کــه نتــوان آن 
را جبــران کــرد. هنرمنــدان شــرایطی دارنــد کــه اگــر 
ــا زندگی شــان  ــد، نه تنه ــت نکن کســی از آن هــا حمای
بلکــه هنرشــان نیــز رو بــه نابــودی مــی رود. هنرمنــد 
ــر  ــا هن ــان شــب اســت ت ــر ن ــه فک ــروز بیشــتر ب ام
ــا کار  ــت ت ــازاری اس ــر کار ب ــه فک ــتر ب ــود و بیش خ
هنــری و ایــن باعــث افــت کار هنــری می شــود. 

ــیند. ــر دل می نش ــد، ب ــر از دل برآی ــر اگ هن
    عالقمنــدان چگونــه می تواننــد مجسمه ســازی 

ــروع کنند؟ را ش
اول بایــد طراحــی را بیاموزنــد. آناتومــی را و اســکلت 
و ماهیچه هــا را بشناســند و مــدام تمریــن کننــد؛ 

امــا بیشــترین و مهم تریــن نکتــه، طراحــی خــوب و 
دیــد خــوب اســت. چــون مجسمه ســازی بــه نوعــی 

هنــر طراحــی اســت.
    کــدام مجســمه هایتان را بیشــتر دوســت 

ــد؟ داری
شــام آخــر. ایــن آرزو را ســال ها داشــتم کــه مجســمه 
نقاشــی معــروف شــام آخــرا را بســازم. باالخــره روزی 
بــه شــخصی کــه در خانــه اش می خواســت مجســمه 
بســازد، پیشــنهاد دادم و او نیــز قبــول کــرد. بیشــترین 
ــود کــه  ــن ب ــن مجســمه ای ــه ای ــه  مــن ب دلیــل عالق
موضــوع آن خیانــت اســت؛ موضوعــی کــه در زندگــی 

خــودم بســیار اتفــاق افتــاد.
    چه چیزهایی الهام بخش شماست؟

طبیعت، زندگی و هر چه پیرامون خود می بینم.
    چقدر اصول علمی در کارتان مؤثر است؟

ــم  ــی مه ــری و عمل ــد فک ــرا در رش ــاد، زی ــیار زی بس
ــت.  اس

   بــه نظــر شــما ضعــف مجســمه هایی کــه 
چیســت؟ در  می شــود،  ســاخته  امــروزه 

زنــده نبــودن؛ بــه ایــن معنــا کــه تمــام مــوارد علمــی 
و طراحــی و بقیــه اصــول کمتــر در آن رعایــت شــده 
و دیــده می شــود؛ بــرای مثــال شــما وقتــی کارهــای 
میــکل آنــژ، مجسمه ســاز ایتالیایــی، را می بینیــد 
احســاس می کنیــد مجســمه هایش نفــس می کشــند 

ــد. ــرف می زنن ــا ح ی

گفت وگوی کیمیای وطن با محمدرضا کاویانی، نقاش و مجسمه ساز

هنرمند امروز بیشتر به فکر نان شب است تا هنر
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