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اقتصاد در عصر ظهور 

له
قا

رم
س و  رفاه  معیشت،  مردم  و  رهبری  امروز  دغدغه 

اسالمی  جامعه  در  گر  ا است.  اقتصادی  عدالت 
جاری  و  ساری  کلمه  واقعی  معنای  به  عدالت 

شود، دیگر دغدغه ای برای کمبود اقتصادی و مشکل 
مسئله  این  داشت.  نخواهد  وجود  جامعه  معیشت 
امام  که  شد  خواهد  اجرایی  کمال  و  تمام  به  زمانی 
جهان  در  را  عدل  و  فرمایند  قیام  علیه السالم  غایب 
این  می شود  استفاده  روایات  از  آنچه  بگسترانند. 
حجت)عج(  حضرت  ظهور  طالیی  عصر  در  که  است 
کالن حل  مشکالت اقتصادی جامعه بشری در سطح 
خواهد شد، رفاه و آسایش پدید خواهد آمد و عوامل 
 سلطه بر فکر و فرهنگ و اقتصاد از بین خواهد رفت 
و با زدودن فقر و تهیدستی، زمینه رشد و تکامل مادی 

و معنوی انسان ها فراهم خواهد شد.
که رونق اقتصادی در عصر ظهور را   احادیث و روایاتی 

بیان می کند، فراوان است ...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

اخبار روز
غبار ربا در بانک بر همه پول ها می نشیند

ج فقه خود با اشاره به حدیثی از  آیت اهلل ناصر مکارم  شیرازی در درس خار
که مردم به دنبال درآمد  کرد: زمانی می رسد  کرم)ص( اظهار  پیامبر ا

ح نیست، بلکه درآمد  بیشتر هستند؛ حالل و حرام برای آن ها مطر
بیشتر را پیگیری می کنند...

کرانچار دومین آزمون 
در صفحه ورزش )6( بخوانید

 معاون شهردار اصفهان 
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آگهی تجدید مناقصه

آگهی تجدید مزایده

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

نوبت اول

نوبت اول

شهرداری فوالدشهر به استناد مجوز شماره 349 مورخ 95/10/12 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد حفظ 
و نگهداری فضای سبز پارک پرنیان فوالدشهر به همراه تامین آب مورد نیاز را به مدت یکسال شمسی با اعتبار 
7/210/000/000 ریال به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز 
یکشنبه مورخ 96/2/3 جهت اطالع از شرایط و شرکت در مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر 

مراجعه نمایند.

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/95/1478 مورخ 95/8/19 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت 
به فروش واحدهای تجاری در محله شهید مفتح )c5( پالکهای 505 و 501/1 از طریق مزایده عمومی و بصورت 

نقدی و با قیمت پایه کارشناسی اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مزایده 

تا روز یکشنبه تاریخ 96/2/3 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

آگهی تجدید مزایده عمومی 
نوبت اول

مورخ 95/7/26 شورای  استناد مصوبه شماره 4/95/1354  به  شهرداری فوالدشهر 
اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 2 پالک از اراضی حوزه 3 به شماره پالکهای 3/10 به 
متراژ 480/29 و 3/11 به متراژ 397/14 و 9 پالک اراضی حوزه 6 به شماره پالکهای 
6/7 به متراژ 625 و 6/8 به متراژ 250 و 6/9 به متراژ 820/75 و 6/10 به متراژ 820/75 
و 6/11 به متراژ 820/75 و 6/13 به متراژ 625 و 6/18 به متراژ 625 و 6/20 به متراژ 
625 و 6/21 به متراژ 625 را با کاربری تجاری خدماتی از طریق مزایده عمومی و 
بصورت نقدی به متقاضیان و با قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند. متقاضیان 
فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96/2/3 جهت اطالع از شرایط و 

شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.
عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

نگاهی به دیدار سپاهان - فوالد

استاندار اصفهان:

 ساختمان های ناایمن استان 
شناسایی می شوند

صفحه 4



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای 
اســامی، بــا مالکــی عثمــان، وزیــر مشــاور در 
ــنگاپور  ــاع س ــه و وزارت دف ــور وزارت خارج ام

دیــدار و گفت وگــو کــرد.
ــط  ــه رواب ــه ب ــت توج ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
و تعامــات فرهنگــی بیــن کشــورها گفــت: 
ــت  ــر تقوی ــط فرهنگــی ب ــا گســترش رواب قطع
تعامــات اقتصــادی و سیاســی دو کشــور 
ــوان  ــن رو می ت ــذارد؛ از ای ــت می گ ــر مثب تاثی
از جملــه  در حوزه هــای مختلــف فرهنگــی 
تبــادل آثــار هنــری و تاریخــی و تقویــت روابــط 
اقدامــات  حــوزه گردشــگری  در  دو کشــور 

ــورت داد. ــدی را ص ــه رش ــت و رو ب مثب
رئیــس قــوه مقننــه بــر لــزوم تســهیل روابــط 
 گردشــگری ایــران و ســنگاپور تاکیــد کــرد 
ــتیم  ــاهد هس ــی ش ــرایط کنون ــت: در ش و گف
ــا  ــگری ب ــوزه گردش ــران در  ح ــط ای ــه رواب ک
بعضــی از کشــورها تســهیل شــده و قطعــا 
کشــور ســنگاپور نیــز می توانــد در ایــن عرصــه 
حضــوری فعــال داشــته باشــد. الریجانــی 
اقتصــادی  حــوزه  اهمیــت  بــه  اشــاره   بــا 

و ســرمایه گذاری در دو کشــور ایران و ســنگاپور 
تصریــح کــرد: در شــرایط کنونــی منطقــه دچــار 
بــوده  تروریســتی  بحران هــای  و   آشــفتگی 
و بیشــتر کشــورها درگیــر ایــن بحــران هســتند؛ 
ــورها  ــی از کش ــفانه بعض ــوزه متاس ــن ح در ای
 از گروه هــای تروریســتی حمایــت می کننــد 
و ایــن مســئله موجــب شــده کــه جریان هــای 

تروریســتی بــه ســادگی از بیــن نرونــد.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی الزمــه 
توســعه روابــط اقتصــادی میــان کشــورها 
 را تســهیل و بهبــود روابــط بانکــی دانســت 
و گفــت: قطعــا تجــار بــرای فعالیــت اقتصــادی 
میــان دو کشــور، نیازمنــد بهبــود روابــط بانکــی 
ــی  ــورهای اروپای ــی کش ــه بعض ــتند؛ البت هس
ــا از فرصــت  ــه فرانســه، آلمــان و ایتالی از جمل
کنونــی بــه خوبــی اســتفاده کرده انــد؛ امــا 
ــی  ــازی سیاس ــا فضاس ــا ب ــی آمریکایی ه گاه
ــه  ــتند ک ــا هس ــاندن بانک ه ــال ترس ــه دنب ب
ایــن هــم از فریبــکاری آن هاســت تــا بــا ایــن 
ــاد  ــرای انعق ــود را ب ــرکت های خ ــات ش اقدام

ــت ــه مل ــد. خان ــی کنن ــرارداد معرف ق

ــدری  ــرث حی ــر کیوم امی
ــی  ــروی زمین ــده نی فرمان
ــان  ــش در جمــع کارکن ارت
ــن  ــرو ضم ــن نی ســتاد ای
مناســبت  بــه  تبریــک 
فرارســیدن ســال جدیــد و 
حلــول مــاه رجــب گفــت: 
هیــچ نعمتــی باالتــر از 
صالــح  بنــده  نعمــت  
خــدا بــودن نیســت و مــا 
بایــد عبادالصالــح باشــیم 
و کســانی کــه کــه بــه ذلــت و خــواری گرفتــار 
ــی  ــد را بندگ ــه خداون ــی هســتند ک شــده اند، آن های

نکرده انــد.
ــده نیــروی زمینــی ارتــش از عملیاتــی کــردن  فرمان
5 طــرح نیــروی زمینــی خبــر داد و افــزود: بــا تــوکل 
ــن  ــه ای ــد در ســال جــاری ب ــان بای ــد من ــر خداون ب
پنــج طــرح دســت یابیــم کــه اولیــن طــرح و هــدف 
مــا نهادینــه کــردن تولیــد در نیــروی زمینــی اســت.

وی همچنیــن دومیــن طــرح مهــم نیــروی زمینــی 
را تقویــت و آمادگــی رزمــی هوانیــروز خوانــد و 
گفــت: از لحــاظ وضعیــت بالگــردی در حــال حاضــر 
ــه  ــه ب ــا توج ــتیم و ب ــی هس ــیار خوب ــطح بس در س

ــه امــر ارتقــای رزمــی  شــرایط منطقــه نیــاز مبــرم ب
ــود  ــاس می ش ــروز احس ــگان هوانی ــی ی و تجهیزات
ــه  ــرح پنج گان ــی در ط ــبتا خوب ــای نس ــه برنامه ه ک

ــده شــده اســت. ــش دی ــی ارت ــروی زمین نی
 حیــدری همچنیـــن ارتقـــای روحیــه کارکنــان 
و آمادگــی رزمــی نیــروی زمینــی ارتــش را از دیگــر 
طرح هــای پنــج گانــه مهــم در ســال جــاری خوانــد 
ــم  ــیار مه ــان بس ــی  کارکن ــه خدمت ــت: روحی و گف
اســت و مــا برنامه هایــی را از جملــه رســیدگی 
معیشــت  وضعیــت  بیمــاران صعب العــاج،  بــه 
ــا  ــه ب ــم ک ــر گرفته ای ــان و...  در نظ ــم کارکن و تکری
ــق  ــر تحق ــن ام ــان ای ــی کارکن همــت و کمــک تمام
ــا در بخــش آمادگــی رزمــی  ــرد؛ ام ــدا خواهــد ک پی
ــه  ــی ب ــات نظام ــا و تمرین ــزاری رزمایش ه ــا برگ ب
باالتریــن مرحلــه آمادگــی رزمــی دســت پیــدا 

ــرد.  ــم ک خواهی
ســاختار  بــه  ارتــش  زمینــی  نیــروی  فرمانــده 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــا اش ــای نزاج ــازمانی یگان ه س
ــال  ــرو در س ــن نی ــای ای ــداف و طرح ه ــی از اه یک
96 ایــن اســت کــه تیپ هــای پیــاده و تــکاور را 
بــه تیپ هــای متحــرک هجومــی تبدیــل کنیــم 
ــاهده  ــک مش ــده نزدی ــی آن را در آین ــه اثربخش ک

ــنیم ــرد. تس ــم ک خواهی

آمــار و  بــر اســاس  پــرورش گفــت:  آمــوزش و  وزیــر 
اطاعاتــی کــه مــا داریــم، میــزان فســاد در صنــدوق ذخیــره 
فرهنگیــان 10 هــزار میلیــارد تومــان نیســت؛ اینکــه تــا 
پیــش از نهایی شــدن گــزارش گــروه تحقیــق و تفحــص 
مجلــس عــددی اعــام شــود، خــاف قانــون اســت. 
فخرالدیــن دانش آشــتیانی وزیــر آمــوزش و پــرورش در 
جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: میــزان مطالبــات پــاداش 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــش از 3 ه ــان بی ــتگی فرهنگی بازنشس

اســت. وی افــزود: معلــوم نیســت چــه مقــداری تخصیــص 
دهنــد تــا پرداخــت کنیــم. بــا آقــای نوبخــت صحبــت کردیــم 

ــم. ــت کنی ــات را پرداخ ــن مطالب ــمت هایی از ای ــا قس ت
و  آمــار  بــر اســاس  پــرورش گفــت:  آمــوزش و  وزیــر 
اطاعاتــی کــه مــا داریــم میــزان فســاد در صنــدوق ذخیــره 
فرهنگیــان 10 هــزار میلیــارد تومــان نیســت؛ اینکــه تــا پیــش 
ــس  ــص مجل ــق و تفح ــروه تحقی ــزارش گ ــدن گ از نهایی ش

ــارس ــت. ف ــون اس ــاف قان ــود، خ ــام ش ــددی اع ع

ســردار دهقــان اظهــار داشــت: در دوره اخیــر بــا تمرکــز بــر 
ــا  ــای هوافض ــاع در حوزه ه ــش دف ــی بخ ــت و بالندگ تقوی
ــی  ــی و دیپلماس ــک ، رزم زمین ــی، الکترونی ــی، دریای هوای
دفاعــی بــه دســتاوردهای بســیار مهــم و ارزشــمندی دســت 

ــم. ــدا کرده ای پی
ــوالت وزارت  ــی محص ــی و کیف ــش کم ــاع افزای ــر دف وزی
دفــاع و گســترش شــبکه همــکاران بــه طــوری کــه منجــر 
ــه  ــر در خــارج از مجموع ــه اشــتغال بیــش از 60 هــزار نف ب
وزارت دفــاع شــده را از نمونــه دســتاوردهای ایــن دوره ذکــر 
ــه یکــی از قطب هــای  ــاع ب ــروز وزارت دف ــت: ام ــرد و گف ک
ــاوری  ــی و فن ــوزه صنعت ــذار در ح ــل و اثرگ ــزرگ، بی بدی ب
تبدیــل شــده کــه عــاوه بــر تأمیــن نیازهــای بخــش 
ــای  ــژه در بخش ه ــی، به وی ــعه مل ــت توس ــاع در خدم دف
ــات  ــت، پتروشــیمی، ارتباط ــوالد، نف ــر ف ــادر نظی ــع م صنای

حمل ونقــل قــرار دارد.
ــر  ــز ب ــا تمرک ــس ب ــت و مجل ــزود: دول ــان اف ــردار دهق س
مســلح  نیروهــای  اساســی  و  اولویــت دار  برنامه هــای 
می تواننــد بســیاری از مشــکات و موانــع پیــش رو را نیــز 
از میــان بردارنــد و بیــش از پیــش بــر اســتحکام و قــدرت 

ــنا ــد. ایس ــور بیفزاین ــی کش بازدارندگ

نایب رئیــس کمیســیون اصــل 90 مجلــس از تشــکیل 
ــه  ــاق ب ــادی ورودی قاچ ــرای بررســی مب ــه ای ب کمیت

کشــور خبــر داد. 
ــیون  ــس کمیس ــن خانی، نایب رئی ــا امیرحس محمدرض
ــه  ــان اینک ــا بی ــس شــورای اســامی ب اصــل 90 مجل
ــه ایــن کمیســیون  ــاره قاچــاق کاال ب گزارش هایــی درب
ارائــه  شــده، گفــت: کمیســیون اصــل 90 تــا یــک مــاه 
 آینــده کمیتــه ای بــرای بررســی ایــن شــکایات تشــکیل 

می دهد.
ــه گزارشــی در کمیســیون اصــل 90  ــان اینک ــا بی وی ب
ــه داد: در  ــود، ادام ــن می ش ــاق کاال تدوی ــاره قاچ درب
اولیــن گام مبــادی ورودی رســمی کاالهــا و گمــرکات 

ــود. ــی می ش ــیون بررس ــوی کمیس از س
ــح  ــس تصری ــل 90 مجل ــیون اص ــس کمیس نایب رئی
کــرد: مبــادی غیررســمی کاالهــا در کشــور نیز از ســوی 
ــن خانی  ــود. حس ــی می ش ــل 90 بررس ــیون اص کمیس
بــا اعــام اینکــه در آینــده ای نزدیــک بــا دســتگاه های 
از  ذی ربــط جلســاتی را خواهیــم داشــت، گفــت: 
اعضــای ســایر کمیســیون های تخصصــی مجلــس در 
تهیــه گــزارش دربــاره ورود قاچــاق بــه کشــور اســتفاده 

ــنیم ــود. تس می ش

رئیس مجلس شورای اسالمی:

آمریکایی ها با فضاسازی سیاسی به دنبال ترساندن بانک ها هستند

فرمانده نیروی زمینی ارتش خبر داد:

تبدیل تیپ های پیاده و تکاور نزاجا به تیپ های متحرک هجومی 

وزیر آموزش و پرورش:

میزان فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، 10 هزار میلیارد تومان نیست

وزیر دفاع:

وزارت دفاع به یکی از قطب های بزرگ 

صنعتی و فناوری تبدیل شده است

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس خبر داد:

تشکیل کمیته مبارزه با قاچاق کاال 

حتما بخوانید!
تشکیل کمیته مبارزه با قاچاق کاال پنجشنبه  17  فروردین ماه 21396
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اقتصاد در عصر ظهور                                         

ادامه از صفحه یک: 
ــازل می شــود و  ــرکات آســمانی ن در عصــر ظهــور، ب
آســمان ســخاوت خویــش را به همه جهانیان نشــان 
خواهــد داد. محصــوالت کشــاورزی عمده تریــن 
عنصــر در رونــق اقتصــاد جوامــع بشــری محســوب 
می شــود کــه خــود وابســته و متوقــف بــه نــزوالت 
آســمانی و باران هــای مناســب فصلــی اســت. 
ــت  ــریفه، رعای ــث ش ــات و احادی ــح آی ــق تصری طب
ــری  ــت و براب ــرای عدال ــی و اج ــکام اله ــوا، اح  تق
نــزوالت  بیدادگــری،  و  تبعیــض  رفــع ســتم،  و 
آســمانی را در پــی خواهــد داشــت. چنانچــه در آیــه 

شــریفه 96 از ســوره اعــراف می خوانیــم: 
»اگــر مــردم آبادی هــا، ایمــان آورده و تقــوا پیشــه 
ســاخته بودنــد، بــرکات آســمان و زمیــن را بــه روی 

ــودیم.«  ــان می گش ایش
در عصــر ظهــور حضــرت حجت)عــج( بــا توجــه بــه 
حاکمیــت اصــل عدالــت و برابــری و اجــرای دقیــق 
 احــکام الهــی بــرکل جهــان هســتی، رحمــت الهــی 
باران هــای  و بــرکات آســمانی در قالــب نــزول 
 مناســب فصلــی، تجلــی بیشــتری پیــدا خواهــد کرد 
فراهــم  محصــوالت کشــاورزی  رشــد  زمینــه  و 

خواهــد شــد. 
از پیامبــر گرامــی اســام)ص( نقــل شــده اســت کــه 
 فرمودنــد: »امــت مــن در زمــان ظهــور مهدی)عــج(

بــه نعمت هایــی دســت می یابنــد کــه پیــش از 
آن در هیــچ دوره ای دســت نیافتــه بودنــد. در آن 
ــچ  ــن هی ــراوان دهــد و زمی ــاران ف روزگار آســمان ب

ــدارد.«  ــگاه ن ــود ن ــی را در دل خ روئیدن
همچنیــن فرموده انــد: »در آخرالزمــان در میــان 
ــا  ــران ت ــد ک ــد؛ خداون ــام می کن ــدی قی ــم، مه امت
ــاران ــی او را توســط ب ــران قلمــرو حکومــت جهان  ک

ــود را  ــات خ ــاه و نب ــن، گی ــازد، زمی ــیراب می س س
ــا  ــردم اعط ــه م ــه ب ــوال را عادالن ــد، او ام می رویان
می کنــد و بــه دامــداری و دامپــروری و رونــق 
اقتصــادی اهمیــت می دهــد و امــت را بزرگــی 

 » . می بخشــد
یــک  از  ظهــور حضــرت حجت)عــج(  عصــر  در 
طــرف بــا اجــرای احــکام و اســتقرار نظــام عدالــت 
و  تبعیــض  و  ســتم  ظلــم،  نابــودی  برابــری،  و 
ــن  ــادش، زمی ــره و ابع ــی چه ــی در تمام بی عدالت
بــدون  را  خــود  ذخایــر  و  منابــع  بــرکات،  نیــز 
از  و  خواهــد کــرد  عرضــه  امســاکی  هیچ گونــه 
طــرف دیگــر بــا پیشــرفت علــوم و فنــون، زراعــت و 
مــال داری نیــز رونــق گرفتــه و محصــوالت چندیــن 

ــد.  ــد ش ــر خواه براب
بــا توســعه علــم و دانــش، تمامــی منابــع و ذخایــر 
روزمینــی و زیرزمینی، شناســایی و کشــف می شــود 
و همــه و همــه دســت بــه دســت هــم خواهنــد داد 
و در جهــت تأمیــن رفــاه و آســایش انســان در 
آن عصــر طایــی و رؤیایــی بســیج و اســتخدام 

ــد شــد.  خواهن
در حدیثی راجع به عصر ظهور می خوانیم: 

جهانــی حضــرت  حاکمیــت  در عصــر  »انســان 
ــواع دانه هــای زراعــی  مهدی)عــج(، هــر آنچــه از ان
بــر زمیــن بیفشــاند، هفتصــد برابــر، برداشــت 
ــرآن  ــال در ق ــه خــدای متع ــه ک ــد. همان گون می کن
ــه مالشــان را  ــان ک ــل آن ــوده اســت: مث ــم فرم کری
ــه ای اســت  ــد دان ــه مانن ــد، ب در راه خــدا انفــاق کنن
ــر  ــد و در ه ــه بروی ــت خوش ــه، هف ــک دان ــه از ی ک
ــرای هــر  ــد ب ــه باشــد، و خداون خوشــه ای صــد دان

ــد.«  ــد، می افزای ــه بخواه ــس ک ک
او  »حکومــت  می خوانیــم:  دیگــری  حدیــث  در 
ــای  ــرد و گنج ه ــان را فرامی گی ــرب جه ــرق و غ ش
زمیــن بــرای او ظاهــر می شــود و در سرتاســر 
ــر  ــد؛ مگ ــد مان ــی نخواه ــی باق ــای ویران ــان ج جه

ــاخت.«  ــد س ــاد خواه ــه آن را آب اینک
ــف  ــا کش ــج( ب ــرت مهدی)ع ــور حض ــر ظه در عص
آن  عادالنــه  توزیــع  و  زمینــی  ذخایــر  و   منابــع 
و بــا رفــع نیازهــای افــراد، فقــر و تهیدســتی، از کل 
ــازی  ــا و بی نی ــت و غن ــد بس ــت برخواه ــان رخ جه

تحقــق عینــی پیــدا خواهــد کــرد. 
اقتصــادی  برنامه هــای  و  اقدامــات  جملــه  از 
حکومــت حضــرت مهدی)عــج( کــه نقــش مؤثــری 
در ایجــاد رفــاه و آســایش اقتصــادی و خشــکاندن 
ــان دارد  ــت در کل جه ــر و محرومی ــه های فق ریش
اخــذ مالیــات اســامی و توزیــع عادالنــه آن در 
ــتحق  ــار و مس ــل، بیم ــتمند، علی ــراد مس ــن اف بی
آمــده  روایــات  در  کــه  آنگونــه  بــود.  خواهــد 
ــت  ــن از پرداخ ــامی و مانعی ــات اس ــن مالی تارکی
 زکات، مجــازات ســنگین در انتظارشــان خواهــد

بود. 
در عصــر ظهــور، مالیــات اســامی بــه صــورت 
و  توزیــع  عادالنــه  و کامــا  جمــع آوری  دقیــق، 
ــل از  ــی حاکــم قب تقســیم می شــود و نظــام طبقات
ظهــور، نابــود خواهــد شــد و جامعــه ای مبتنــی بــر 
ــد  ــه وجــود خواه ــای اســامی و انســانی ب معیاره

ــد.  آم
 از امام باقر)ع( نقل شده است که فرمودند: 

»همــه امــوال جهــان در نــزد مهــدی گــرد آیــد؛ آنچه 
در دل زمیــن اســت و آنچــه بــر روی زمیــن؛ آنــگاه 
ــد  ــد بیایی ــردم بگوی ــه م ــج( ب ــرت مهدی)ع  حض
و ایــن امــوال را بگیریــد. این هــا ، همــان چیزهایــی 
ــه دســت آوردن آن قطــع رحــم  ــرای ب ــه ب اســت ک
خون هــای  رنجاندیــد،  را  نزدیکانتــان  و  کردیــد 
بناحــق ریختیــد و مرتکــب گناهــان شــدید؛ بیاییــد 

ــد.«  و بگیری
دغدغــه  رفــع  از  حکایــت  روایــات  ایــن  همــه 
اقتصــادی در دوران حکومــت الهــی حضــرت مهــدی 

عجــل هللا تعالــی فرجــه الشــریف دارد.
 مــا چشــم بــه راه ظهــورش هســتیم و ثانیه شــماری 
می کنیــم بلکــه بــه لطــف خــدای متعــال چشــممان 
بــه جمــال مبارکشــان روشــن شــود و تحــت پرچــم 

باشکوهشــان بــه آرامش برســیم. ان شــاءهللا

خشــم                                  

                                         M.Hajian@eskimia.ir
محمدحاجیانجانشین مدیر مسئول

پیامبر)ص(فرمودنــد: خشــم ایمــان را فاســد می کنــد 
چنانکــه ســرکه عســل را.

ــان  ــود انس ــان در وج ــق انس ــه خال ــم ک ــل خش اص
بــه ودیعــه نهــاده، بســیار مستحســن اســت؛ ولیکــن 
ــد کــه از حــق خــارج  ــرل کن ــد خــود را کنت انســان بای

نشــود.
خشــم، نیرویــی اســت دفاعــی کــه بــرای دفــاع از خود 
ــرار داده شــده  ــاد انســان ق و پاســداری از حــق در نه
ــارج  ــش خ ــی خوی ــی چــون از محــور اصل اســت؛ ول
ــود و  ــزرگ می ش ــل ب ــی از رذائ ــه یک ــل ب ــود، تبدی ش
رذائــل مهــم دیگــری را بــا خــود بــه همــراه مــی آورد. 
از  شــاعران و ذوقمنــدان شــبیه و ماننــد بعضــی 
ــت  ــی را در طبیع ــز آدم ــا و غرای ــا و حالت ه صفت ه
جســت وجو کرده انــد؛ اندوهگینــی را در انســان بــه 
خــزان یــا غــروب، کرامــت و بخشــندگی را بــه ابــر زایــا 
و بــاران تشــبیه کرده انــد. خشــم نیــز از غرایــزی اســت 
کــه آن را بــه طوفــان دمنــده یــا رعــد طوفنــده و بــرق 

ــد. ــبیه کرده ان ــنده تش ــان خروش ــده و آتشفش جهن
خشم از منظر قرآن کریم و ائمه اطهار )ع(

1- در ســوره آل عمــران آیــه 134 چنیــن آمــده اســت: 
ــاق  ــج انف ــه در راحــت ورن ــن کســانی هســتند ک متقی
ــای  ــد و از خط ــود را فرومی برن ــم خ ــد و خش می کنن
مــردم می گذرنــد و خداونــد نیکــوکاران را دوســت 

ــی دارد. م
2- هیــچ بنــده ای نیســت کــه خشــم خــود را فروببــرد 
مگــر آنکــه خداونــد عــزت او را در دنیــا و آخــرت 

ــادق )ع( ــام ص ــد. ام ــی می بخش فزون
ــد  ــد می کن ــل را فاس ــرکه عس ــه س ــور ک 3- همان ط

ــر اکــرم)ص(  ــد. پیامب ــا ایمــان چنیــن کن خشــم ب
ــا  4- هــر کــدام از شــما کــه خشــمگین شــد، بایــد ب

ــر اکــرم )ص(  ــرد. پیامب آب ســرد وضــو بگی
ــکیبایی ورزد  ــود و ش ــی ش ــه عصبان ــس ک ــر ک 5- ه
ــرم  ــر اک ــود. پیامب ــب می ش ــر او واج ــدا ب ــت خ محب

)ص((
ــومی  ــث ش ــونت باع ــن و خش ــب یم ــدارا موج 6- م

ــرم )ص(( ــر اک ــت. پیامب اس
ــانی  ــورت انس ــه ص ــونت ب ــی و خش ــر بداخاق 7- اگ
ــود.  ــت تر از آن نب ــزی زش ــچ چی ــد، هی ــق می ش خل

ــرم )ص(  ــر اک پیامب
8-  هــر کــس کــه خشــم خــود را فرونشــاند، خداونــد 

او را اجــر دهــد. پیامبــر اکــرم )ص( 
ــا آب فروبنشــانید.  9- خشــم از آتــش اســت؛ آن را ب

پیامبــر اکــرم )ص(

خبر سیاسی 

عضو کمیسیون انرژی:

 درآمدهای نفتی 

باید صرف تولید شود
بیــان  بــا  ناصری نــژاد  مجیــد  حجت االســام 
ــته  ــف وابس ــکال مختل ــه اش ــته ب ــه »از گذش اینک
ــه  ــت: بودج ــم«، گف ــی بوده ای ــای نفت ــه درآمده ب
ــت  ــل از نف ــای حاص ــاس درآمده ــر اس ــور ب کش
بســته می شــد؛ امــا خوشــبختانه در ســال های 
بعــد از انقــاب رویکــردی اتخــاذ شــد تــا مقــداری 
بــرود  بیــن  از  نفــت  بــه  بودجــه  وابســتگی   از 
و توجــه بــه مالیــات و درآمدهــای مالیاتــی صــورت 
گیــرد. البتــه رونــد هــم خــوب بــوده، امــا هنــوز تــا 

حــدودی وابســته بــه درآمــد نفــت هســتیم.
ــت را  ــد نف ــد درآم ــه »بای ــه اینک ــاد ب ــا اعتق وی ب
ــه  ــاز ب ــور نی ــت: در کش ــم«، گف ــد کنی ــرف تولی ص
ــی  ــیار خوب ــای بس ــم؛ ظرفیت ه ــد داری ــق تولی رون
هــم در بخش هــای مختلــف از جملــه صنعــت 
ــی  ــه تمام ــود دارد ک ــگری وج ــاورزی و گردش کش

دارنــد. را  قابلیــت ســرمایه گذاری  این هــا 
نماینــده مــردم در مجلــس بــا اشــاره بــه نامگــذاری 
ــد و  ــی، تولی ــاد مقاومت ــه »اقتص ــاری ب ــال ج س
اشــتغال« گفــت: آنچــه رهبــری بیــان کردنــد دغدغه 
اصلــی مــردم اســت و مــا نیــاز بــه اشــتغال داریــم؛ 
ــت و  ــده اس ــور نگران کنن ــکاری در کش ــکل بی مش

حتمــا بایــد بــه نحــوی حــل شــود.
وی افــزود: اگــر درآمدهــای حاصــل از نفــت را 
ــد  ــه تولی ــک ب ــتغال و کم ــاد اش ــمت ایج ــه س  ب
و توســعه اقتصــادی ســوق دهیــم، می توانــد موثــر 

باشــد.
ــه »در  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــس ب ــده مجل ــن نماین ای
ــی  ــه خانه تکان ــاز ب ــت نی ــت نف ــر صنع ــال حاض ح
ــات  ــال تاسیس ــوان مث ــه عن ــرد: ب ــار ک دارد« اظه
ــی  ــت و حت ــل اس ــال های قب ــرای س ــا ب ــی م نفت
لوله هــای نفتــی کــه از آن هــا نفــت اســتخراج مــی 
ــده اند  ــتهلک ش ــارج و مس ــتر از رده خ ــود، بیش ش
و بایــد بــرای بازســازی آن هــا اقــدام کنیــم. ایســنا

ســید حســین نقــوی حســینی، ســخنگوی کمیســیون 
ــس شــورای  ــی و سیاســت خارجــی مجل ــت مل امنی

ــران  ــامی ای ــوری اس ــت: جمه ــار داش ــامی، اظه اس
بــه جهــت روحیــه انقابــی و انتخــاب اســتراتژی های 

ــت  ــه موفقی ــر قل ــربلندی ب ــار و س ــا افتخ ــق ب دقی
تغییــر و تحــوالت بین المللــی و منطقــه ای نشســته و 
اهــداف خــود را بــر نظــام اســتکباری دیکتــه می کنــد.

و سیاســت  ملــی  امنیــت  ســخنگوی کمیســیون 
خارجــی مجلــس شــورای اســامی همچنیــن تصریــح 
ــکا را  ــد آمری ــرادی بخواهن ــا اف ــان ی ــر جری ــرد: اگ ک
بــزک کننــد یــا دشــمنی و خصــم اســتکبار را کم رنــگ 

ــن. ــا خائ ــل هســتند ی ــا غاف ــد، ی نشــان دهن
نقــوی حســینی مهم تریــن چالــش و مشــکل امــروز 
ــف سیاســی،  اقتصــادی  کشــوررا در حوزه هــای مختل
ــران  ــود مدی فرهنگــی و اجتماعــی ســوء مدیریت و نب
ــرک  ــزه و پرتح ــت، باانگی ــن، پاک دس ــی، متدی انقاب
ــگاه  ــا وقتــی کــه مدیــران ن دانســت و عنــوان کــرد: ت
بــه بیــرون و امیــدوار بــه کمــک و مســاعدت دشــمن 
ــکات  ــند،  مش ــته باش ــگان داش ــه بیگان ــاد ب و اعتم

کشــور حــل نخواهــد شــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد عینک هــا عــوض 
 شــود، اضافــه کــرد: بــه جــای امیــد بــه بیگانــه 
و اعتمــاد بــه دشــمن،  بــه ظرفیت هــای داخلــی 
ــدگان  ــان و تولیدکنن ــی، متخصص ــرمایه های داخل س
داخلــی، جوانــان و نخبــگان و مخترعــان داخلــی 
 اعتمــاد کنیــم. اقتصــاد مقاومتــی و رونــق تولیــد 
و ایجــاد اشــتغال بــا مدیریــت بی انگیــزه، غیرانقابــی 

بی تحــرک و آلــوده بــه فســاد اقتصــادی محقــق 
نمی شــود.

ــاد  ــی، فس ــای عمران ــف پروژه ه ــه داد: توق وی ادام
اقتصــادی، گرفتــاری مــردم در پدیده هایــی ماننــد 
پدیــده شــاندیز،  موسســات مالــی و اعتبــاری کاســپین 
آن کار  ماننــد  و  پردیســان  آرمــان،  ثامن الحجــج، 
دشــمنان مــا نیســت. تعطیلــی مکــرر کارخانه هــا 
ــه  ــادی و در نتیج ــای اقتص ــدی و بنگاه ه ــز تولی مراک
ــژه در قشــر  ــکاری به وی ــود و بحــران بی ــت رک حاکمی
ــه  ــت. اینک ــوء مدیریت اس ــل س ــور، حاص ــوان کش ج

ــت!  ــکا نیس کار آمری
نقــوی حســینی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه 
طــاق  اعتیــاد،   جملــه  از  اجتماعــی   آســیب های 
ــت  ــزی اس ــت و برنامه ری ــد مدیری ــرقت نیازمن  و س
 و وجــود آن، نتیجــه بی تدبیــری و ســوء مدیریت اســت
تصریــح کــرد: از همــه ملــت ایــران بــرای شــرکت در 
انتخابــات آینــده دعــوت می کنــم؛ از آنــان می خواهــم 
ــه  ــرم ک ــور محت ــاب رئیس جمه ــات و انتخ در انتخاب
 بعــد از رهبــری مقــام اول کشــور محســوب می شــود
بــا حضــوری پرشــور و مشــارکتی گســترده دســت بــه 
ــن  ــزه، متدی ــی،  پرتحــرک، باانگی ــک انتخــاب انقاب ی
ــا شــبانه روز خــود را وقــف ملــت و  و متعهــد بزننــد ت

کشــور کننــد. فــارس

آیــت هللا ناصــر مــکارم  شــیرازی در درس خــارج فقــه 
ــرم)ص(  ــر اک ــی از پیامب ــه حدیث ــاره ب ــا اش ــود ب خ
ــال  ــه دنب ــردم ب ــه م ــی می رســد ک ــرد: زمان ــار ک اظه
درآمــد بیشــتر هســتند؛ حــال و حــرام بــرای آن هــا 
ــری  ــتر را پیگی ــد بیش ــه درآم ــت، بلک ــرح نیس مط
ــد. وی خاطرنشــان کــرد: بعضــی از بانک هــا  می کنن
هنــوز بــه رباخــواری ادامــه می دهنــد؛ پول هایــی کــه 
ــا  ــق بانک ه ــتند، از طری ــات می فرس ــاب وجوه از ب
ــوان  ــرا نمی ت ــود؛ زی ــی می ش ــا قاط ــای رب ــا پول ه ب
در خانــه نگهــداری کــرد و در بانــک بــا پول هــای ربــا 

ــر آن هــا می نشــیند. ــا ب ــار رب ــوط و غب مخل
ــچ کاری  ــرد: هی ــوان ک ــیرازی عن ــکارم ش ــت هللا م آی
ــد  ــواری می کنن ــا رباخ ــه بانک ه ــرایط ک ــن ش در ای
ــوده می شــود  ــا آل ــه پول ه ــوان انجــام داد؛ هم نمی ت
ــد  ــک می گذارن ــول خــود را داخــل بان و کاســب ها پ

و غبــار آن در دامــن همــه می نشــیند. ایــن امــر 
مشــکل بزرگــی شــده؛ دعاهــا مســتجاب نمی شــود 
و توفیقــات کاهــش می یابــد و باهــا افزایــش پیــدا 
 می کنــد. امیــدوارم خداونــد بــه مــا کمــک کنــد 
ــم؛  ــن مســائل را اصــاح کنی ــم از ریشــه، ای و بتوانی

ــوند. ــوده می ش ــه آل ــود، هم ــاح نش ــر اص ــرا اگ زی
ــا  ــرد: م ــان ک ــم خاطرنش ــه ق ــوزه علمی ــتاد ح اس
تذکــر می  دهیــم و عواقــب ایــن وضعیــت را روشــن 
می کنیــم. بایــد ببینیــم تــا چــه انــدازه ایــن مســائل 

ــود.  ــع می ش ــه واق ــورد توج م
وی بــا بیــان اینکــه بانک هــا بایــد اســامی بــه 
معنــای واقعــی شــوند نــه اســامی صــوری، گفــت: 

می شــود  صــوری  اســامی  بانــک  کــه  زمانــی 
ــود 4  ــرخ س ــا ن ــنه ب ــک قرض الحس ــد بان می گوی
ــاالنه  ــورت س ــه ص ــه ب ــی ک ــت؛ در صورت ــد اس درص
تســهیات  اگــر  و  می گیرنــد  نظــر  در  درصــد   4
ــرخ ســود 20 درصــد  ــان ن ــج ســاله باشــد، در پای پن

می شــود.
ایــن مرجــع تقلیــد خاطرنشــان کــرد: اگــر بانک هــا 
بــه مــردم فشــار آورنــد و نتواننــد تولیــد را بــه گــردش 
بانکــی  نظــام  اگــر  تولیــد می خوابــد؛  درآورنــد، 
اصــاح نشــود، تولیــد و مصــرف درســت نمی شــود. 
اســتاد حــوزه علمیــه قــم بــا بیــان اینکــه دولــت بایــد 
ــت:  ــرد، گف ــاق را بگی ــه و قاچ ــوی واردات بی روی جل

 دروازه هــای مملکــت را بــه روی قاچــاق ببندنــد 
 و در کنــار مســائل اقتصــادی، مســائل فرهنگــی 
کــه  زمانــی  شــود؛  درســت  بایــد  اخاقــی  و 
تولیدکننــده مقیــد بــه مبانــی اســام باشــد، جنــس 

تقلبــی و قاچــاق نمــی آورد. فــارس

ــارج  ــی در درس خ ــوری همدان ــت هللا حســین ن آی
ــه  ــه ای از نهج الباغ ــه خطب ــا اشــاره ب ــه خــود ب فق
اظهــار کــرد: امیــر مؤمنــان)ع( در ایــن خطبــه 
دربــاره فتنــه بحــث کــرده اســت؛ زمانــی کــه حــق 
ــان  ــخیص آن آس ــود، تش ــرح می ش ــل مط و باط
اســت؛ ولــی فتنــه ایــن اســت کــه حــق و باطــل را 
ــرای تشــخیص حــق و  ــد؛ در نتیجــه ب ــوط کنن مخل

ــت. ــرت الزم اس ــرایط، بصی ــن ش ــل در ای باط
ایــن مرجــع تقلیــد بــا اشــاره بــه مســئله اقتصــادی 
در دوران کنونــی گفــت: برخــی می گوینــد چــرا 
بحــث می کننــد؛ شــما  اقتصــاد  دربــاره  علمــا 

ــر  ــاد تبح ــه در اقتص ــما ک ــد؛ ش ــتان را بخوانی درس
مــا  می گوییــم  آن هــا  بــه  پاســخ  در  نداریــد؛ 
ــام در  ــتیم و اس ــام هس ــم اس ــخنگو و مترج س

ــع دارد. ــل و جام ــان کام ــاد، بی ــام ابع تم
قرن هــا  اســام  دیــن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
جامعــه را بــا رفــاه و ترقــی اداره کــرده اســت. رهبــر 
ــد  ــان کردن معظــم انقــاب اقتصــاد مقاومتــی را بی
ــتند؛  ــد داش ــتغال تأکی ــد و اش ــئله تولی ــر مس و ب

ــام  ــادی انج ــد کار جه ــرمایه داران بای ــا و س بانک ه
ــد. دهن

اســتاد حــوزه علمیــه قــم تصریــح کــرد: تولیــد در 
زمینــه کشــاورزی و صنعــت صــورت می گیــرد؛ 
بانک هــا تســهیات بــا ســود زیــاد ارائــه می دهنــد 
ــه روز بایــد دیرکــرد بپــردازد؛  ولــی تولیدکننــده روزب
ناچــار می شــود  فــرد  بنابرایــن  رباســت؛  ایــن 

ــد. ــل کن ــه را تعطی کارخان

  تــا زمانــی کــه جهــاد بانکــی صــورت نگیــرد 
ــه  ــی ادام ــن ســودهای بانک ــا ای ــی ب و وضــع کنون

ــد. ــرفت نمی کن ــد پیش ــد، تولی ــدا کن پی
ــا بیــان اینکــه خــوراک، پوشــاک و خدمــات  وی ب
روزبــه روز گران تــر می شــود، گفــت: اقلیــت بــا 
حقــوق گــزاف مشــکلی ندارنــد؛ خــوراک، پوشــاک 
ــرا  نظــارت  ــران شــده اســت؛ زی ــات و کاال گ خدم
نیســت. آیــت هللا نــوری همدانــی تأکیــد کــرد: بایــد 
ــاره  ــد و درب ــته باش ــود داش ــازار وج ــارت در ب نظ
ــع  ــه نف ــت ب ــن قیم ــود؛ تعیی ــری ش ــی فک گران

ــارس ــت. ف ــردم اس م

آیت هللا مکارم  شیرازی:

غبار ربا در بانک بر همه پول ها می نشیند

آیت هللا نوری همدانی:

مایحتاج مردم هر روز گران تر می شود، باید فکری کرد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی:

 نگاه مدیران به بیرون
عامل حل نشدن مشکالت کشور

مجمع عمومی عادی وفوق العاده 
انجمن صنفی کارفرمایی معماران وبنایان ساختمان اصفهان

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم این انجمن دعوت می گردد در جلسه روز پنجشنبه 96/2/14 ساعت 10 صبح به آدرس خیابان پروین - بعد 
از پل سرهنگ - حسینیه آیت هللا مدرس حضور بهم رسانند.

دستورجلسه:
- ارائه گزارش و تصویب صورت مالی منتهی به 95/12/29

- گزارش هیات مدیره
- انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسین

- تصویب آنچه در اختیار مجمع عمومی عادی و فوق العاده می باشد.                                                            هیات مدیره انجمن
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس اقتصاد

ــال ها  ــن س ــی از بدتری ــک یک ــدون ش ــال 95، ب س
بــرای مرکبــات بــود. مــوج ســرمای آذرمــاه و بــارش 
بــرف ســنگین در شــمال کشــور، عمــا بخــش 
زیــادی از مرکبــات شــمال کشــور را نابــود کــرد. 
مرکباتــی کــه در ایــن مــدت روانــه بــازار شــد، آنقــدر 
ــد  ــد قی ــح می دادن ــردم ترجی ــه م ــود ک ــت ب بی کیفی
ــیدن  ــا فرارس ــد؛ ام ــوالت را بزنن ــن محص ــد ای خری
ــا  ــد خانواده ه ــث ش ــوروز باع ــژه ن ــوم وی ــد و رس عی
ــات  ــژه مرکب ــوه به وی ــد می ــه خری ــور ب ــر مجب ناگزی
ــا واردات  ــود ب ــول داده ب ــت ق ــد دول  باشــند. هــر چن
و ذخیره ســازی کمبودهــای بــازار را جبــران کنــد، 
امــا متاســفانه نه تنهــا ایــن بــازار کنتــرل نشــد، بلکــه 
جــوالن ســودجویان در بــازار کام مــردم را تلــخ کــرد.

    تابستان
ثبــات  از  میــوه  بــازار  آذر  ســرمای  از  پیــش   تــا 
ــی  ــود و حت ــوردار ب ــی برخ ــیار مطلوب ــت بس و کیفی
جــزو  ســال ها  کــه  میوه هایــی  تابســتان  در 
ــیار  ــای بس ــا قیمت ه ــد، ب ــازار بودن ــای ب گرانقیمت ه
ــر از  ــی خب ــد گه گاه ــر چن ــد. ه ــه ش ــبی عرض مناس

امــا  می شــد،  شــنیده  قاچــاق  میوه هــای  ورود 
حضــور ایــن میوه هــا آنقــدر کم رنــگ بــود کــه خللــی 

در بــازار ایجــاد نمی کــرد.
    سرمای آذر و ماجرای پرتقال

ــا مــوج ســرمای غیرمنتظــره آذر تمــام حســاب و  ام
کتاب هــای دولــت را بــه هــم ریخــت و آشــفته بازاری 
ــال 96  ــاه س ــن م ــوز و در اولی ــه هن ــرد ک ــاد ک را ایج
ــوان  ــه عن ــال ب ــان پرتق ــن می ــه دارد. در ای ــم ادام ه
یکــی از مهم تریــن میوه هــای ســفره عیــد نــوروز 
ــت  ــای بی کیفی ــت. پرتقال ه ــی داش ــت وخیم وضعی
و خشــک در تمــام طــول زمســتان بــه خــورد مــردم 
ــوع  ــن موض ــر ای ــم ب ــی ه ــچ نظارت ــد و هی داده ش
ــود  ــرار ب ــه ق ــوب ک ــای جن ــود نداشــت. پرتقال ه وج
جــور بــازار را بکشــد، بــا چنــان قیمــت زیــادی ارائــه 
شــد کــه بخــش زیــادی از مــردم قــدرت خریــد آن را 
نداشــتند و بــرای ایــن موضــوع و کوتــاه کــردن دســت 
ــت.  ــورت نگرف ــی ص ــچ اقدام ــم هی ــودجویان ه س
راهــکار واردات هــم آنقــدر تأییــد و تکذیــب شــد کــه 
آخــر ســر هیچکــس نفهمیــد آیــا پرتقالــی بــه کشــور 
ــه و اگــر وارد شــده کجاســت و چــه  ــا ن وارد شــده ی

ــد؟  ــرار اســت آن را عرضــه کن کســی ق

بــود کــه  بی پاســخ  پرســش هایی  این هــا  همــه 
ــوان نشــده اســت. ــرای آن عن ــوز هــم پاســخی ب هن

    موز
ــت و از  ــرف اس ــای پرمص ــی از میوه ه ــم یک ــوز ه م
آنجایــی کــه شــرایط آب و هوایــی کشــور مــا امــکان 
ــد  ــا 98 درص ــد، تقریب ــترده آن را نمی ده ــت گس کش
ــل هــم  ــن دلی ــه همی ــی اســت؛ ب ــوز کشــور واردات م
شــفافی  نظــارت  دســت کم  می رســید  نظــر  بــه 
ــاره عرضــه ایــن محصــول وجــود داشــته باشــد.  درب
 در حالــی کــه کارشناســان بــا توجــه بــه قیمــت مــوز 
 3500 قیمــت  حمــل،  و  نگهــداری  هزینه هــای  و 
ــوه  ــن می ــد، ای ــرای مــوز مناســب می دانن تومــان را ب
اســفندماه را تقریبــا بــا قیمتــی حــدود 5500 تومــان 

بــه پایــان بــرد و همیــن حــاال هــم بــا وجــود کاهــش 
ــد. ــوز روی مــدار 5000 تومــان ســیر می کن تقاضــا هن

    جای خالی برنامه ریزی
ســازمان جهــاد کشــاورزی و ســازمان حمایــت از 
نظارتــی  ســازمان های  و  مصرف کننــدگان  حقــوق 
همگــی همدیگــر را بــه قصــور دربــاره وضعیــت 
ــن  ــردم در ای ــد و م ــم می کنن ــوه مته ــفته بازار می آش
میــان همچــون همیشــه ســنگ زیریــن آســیاب 
ــد.  ــت را تحمــل کنن ــن وضعی ــد ای هســتند و مجبورن
امیدواریــم در ســال 96 از همیــن حــاال برنامه ریــزی 
مناســبی بــرای اتفاقــات غیرمترقبــه اندیشــیده شــود 
ــال  ــر س ــی در آخ ــل گران ــه تحم ــار ب ــردم ناچ ــا م ت

ــند. نباش

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

آشفته بازار میوه

ــه تغییــر ریــل اقتصــاد  وزیــر اقتصــاد می گویــد کــه نوبــت ب
ایــران و انجــام اصاحــات اساســی رســیده؛ اصاحاتــی کــه 
بــه گفتــه او، یکــی از حوزه هــای مهمــش نظــام بانکــی 
ــور  ــر ام ــا، وزی ــی طیب نی ــوروزی عل ــدار ن ــن دی اســت. آخری

اقتصــادی و دارایــی بــا بانک هــا، مدیــران 
بــازار ســرمایه و شــرکت های تابعــه وزارت 
اقتصــاد برگــزار شــد؛ دیــداری کــه شــاید 
تکــرار دوبــاره اش آن هــم بــرای تبریــک عیــد 
ایــن وزیــر  و تعییــن خط مشــی عیدانــه 

ــد.  ــدنی باش ــرار ش ــاد، تک اقتص
علــی طیب نیــا آمــده بــود تــا بگویــد کــه زمــان 

ــیده  ــادی فرارس ــدت اقتص ــات بلندم ــه اصاح ــن ب  پرداخت
ــیر  ــه مس ــا بلک ــد ت ــود بدهن ــه خ ــی ب ــد تکان ــا بای و بانک ه
بــرای آن هــا اصــاح شــود و در ریلــی قــرار گیرنــد کــه متفاوت 
از گذشــته باشــد و شــاید هــم اشــتباهات ســال های اخیــر 
ــه  ــم البت ــه یازده ــن عضــو کابین ــد. ای ــرار نکن را برایشــان تک

ــه هــم اشــاره کــرد کــه اگرچــه دولــت حســن  ــن نکت ــه ای ب
ــه  ــادی را ب ــدت اقتص ــکات کوتاه م ــته مش ــی توانس روحان
ــه  ــا فاصل ــا ایده آل ه ــوز ب ــا هن ــد، ام ــاماندهی کن ــی س خوب
دارد. شــاید او تنهــا وزیــری باشــد کــه بــه صراحــت از 
مشــکات ســاختاری اقتصــاد ایــران می گوید، از 
مقاومت هــا در رابطــه بــا خصوصی ســازی ها 
گایــه می کنــد و بــه گفتــه خــودش، تــا مــرز 
ــار بعضــی اقدامــات  ــر ب اســتعفا مــی رود و زی
تحمیلــی در وزارتخانــه متبوعــش نمــی رود. 
ــه  ــی کشــور ب ــه وقت ــد اســت ک ــه معتق او البت
دلیــل عملکــرد نادرســت گذشــته، زیــر مســیر 
رشــد بلندمــدت خــود حرکــت می کنــد و دارای ظرفیت هــای 
 تولیــدی راکــد اســت، حتمــا بــا اســتفاده از امکانــات 
ــه  ــد رشــد اقتصــادی اش را ب و ســرمایه های موجــود می توان
مــدد بعضــی تغییــرات اقتصــادی و فــروش نفــت افزایــش 

دهــد، امــا تغییــرات بلندمــدت نخواهــد بــود. مهــر

ــه  از ســال گذشــته قیمــت تخم مــرغ افزایــش یافــت و ب
ــد  ــس از عی ــا پ ــان رســید؛ ام شــانه ای حــدود ۱۴000 توم
و طــی هفته هــای نخســت امســال نیــز قیمــت ایــن 
ــا ۱3 هــزار  ــه حــدود ۱۲ ت ــا کاهــش نســبی ب محصــول ب

ــت.  ــیده اس ــان رس توم
ــری  ــون سراس ــر کان ــش، دبی ــرزاد طاک ف
انجمــن صنفــی پرورش دهنــدگان تخم مــرغ، 
در ایــن بــاره گفــت: کاهــش تولیــد تخم مرغ 
ــاد  ــوق ح ــزای ف ــاری آنفلوآن ــی از بیم ناش
پرنــدگان و حــک نشــدن قیمــت روی ایــن 
ــش  ــازار و افزای ــان ب ــل نوس ــول عام محص

ــت.  ــرغ اس ــت تخم م قیم
بــه گفتــه وی در شــرایط کنونــی قیمــت منطقــی تخم مــرغ 
حــدود ۴00 تومــان بــه ازای هــر عــدد و شــانه ای ۱۲ هــزار 
ــد  ــد تولی ــدود 30 درص ــه ح ــرا ک ــت؛ چ ــوده اس ــان ب توم
ــن  ــاری از بی ــل بیم ــه دلی ــته ب ــال گذش ــرغ در س تخم م

رفتــه اســت. وی افــزود: از ۱۴ فروردیــن امســال تاکنــون 
قیمــت تخم مــرغ حــدود ۷00 تومــان کاهــش پیــدا کــرده 
و بــه قیمــت منطقــی و تمام شــده بــرای مرغــداران رســیده 
و دســت کم بایــد بــه همیــن میــزان بــه قیمــت تخم مــرغ 
اضافــه شــود تــا بــه شــرایط متعــادل برســد؛ 
ــه  ــی ب ــت ارتباط ــش قیم ــن افزای ــه ای البت
جبــران خســارات تولیدکننــدگان نــدارد؛ بلکــه 
از ســوی صندوق هــای  ایــن خســارت ها 

بیمــه بایــد پرداخــت شــود. 
ــا  ــه ب ــا راه مقابل ــرد: تنه ــد ک ــش تاکی طاک
یــا  افزایــش  و  تخم مــرغ  بــازار  نوســان 
ــک  ــول، ح ــن محص ــت ای ــی قیم ــای غیرمنطق کاهش ه
ــا ایــن طــرح  کــردن قیمــت آن روی تخم مــرغ اســت و ت
بــه صــورت کامــل اجرایــی نشــود، نمی تــوان انتظــار 
ــه  ــت مواج ــان قیم ــا نوس ــول ب ــن محص ــه ای ــت ک داش

ــن ــاد آنای ــود. اقتص نش

رئیــس اتحادیــه کارگــران قــراردادی و پیمانــی می گویــد: افزایــش 
دســتمزدها در رونــق تولیــد اثرگــذار اســت و اگــر قــدرت خریــد مــردم 
 افزایــش یابــد، هــم رفــاه و رشــد اقتصــادی اتفــاق می افتــد، هــم تولیــد 
ــذاری  ــه نامگ ــاره ب ــا اش ــات ب ــه بی ــرد. فتح ال ــق می گی ــتغال رون و اش
شــعار امســال اظهــار کــرد: حمایــت از تولیــد و اشــتغال یعنــی 
بروکراســی های اداری و بانکــی را از پیــش پــای کارآفرینــان برداریــم و از 

ــم. ــت کنی ــد حمای ــب و کارن ــال کس ــه دنب ــده ک ــراد دارای ای اف
 وی افــزود: اعتقــاد مــن ایــن اســت کــه بایــد بــه کســانی کــه دارای ایــده 
هســتند نســبت بــه کســانی کــه پــول دارنــد، بیشــتر توجــه شــود؛ زیــرا 
ایــده رشــد می کنــد و همیشــه مــورد احتــرام بــوده اســت؛ در حالــی کــه 
ــن  ــه بی احتیاطــی از بی ــی از جمل ــل مختلف ــر عوام ــد در اث ــول می توان پ
بــرود؛ لــذا بایــد بــه تفکــر کارآفرینــی احتــرام بگذاریــم و کارآفرینــان را 

تشــویق کنیــم.
ــون کار را  ــه قان ــی در ادام ــراردادی و پیمان ــران ق ــه کارگ ــس اتحادی  رئی
مانــع تولیــد ندانســت و گفــت: قانــون کار هیچــگاه مانــع تولیــد نبــوده 
اســت؛ بلکــه عواملــی ماننــد ســود زیــاد تســهیات بانکــی و قاچــاق کاال 
ــای  ــش پ ــا را از پی ــد آن ه ــه بای ــد ک ــمار می رون ــه ش ــد ب ــع تولی از موان
تولیدگــران برداشــت. بیــات ادامــه داد: قانــون کار، قانــون حمایتــی بــه 
نفــع کارگــران اســت تــا از قشــر ضعیــف و حداقل بگیــر کارگــری حمایــت 
کنــد و اصــاح آن بــه منزلــه بهتــر شــدن قانــون اســت؛ نــه آنکــه مــواد آن 

ــد.  ــر بدهن ــا تغیی ــد ی را جابه جــا کنن
ــون  ــاده ۷ قان ــان اصــاح م ــران خواه ــه کارگ ــت: سال هاســت ک وی گف
کار هســتند؛ ولــی متاســفانه بــه جــای اصــاح ایــن مــاده روی مــوادی 
ــت دادن  ــه از دس ــبت ب ــران نس ــی کارگ ــه نگران ــته اند ک ــت گذاش دس

ــال داشــته اســت.  ــه دنب ــت شــغلی را ب امنی
ــد  ــر خوان ــد مؤث ــق تولی ــتمزدها را در رون ــش دس ــان افزای ــات در پای  بی
و تصریــح کــرد: تــرس دولــت از افزایــش دســتمزد بایــد بریــزد و ایــن 
تابــو یک بــار بــرای همیشــه شکســته شــود؛ چــون وقتــی تــوان خریــد 
آحــاد جامعــه افزایــش یابــد، در کنــار رفــاه و رشــد اقتصــادی، تولیــد و 

ــرد. ایســنا ــق می گی اشــتغال هــم رون

ــه فروشــندگان لبنیــات از بازگشــت قیمــت محصــوالت دو  رئیــس اتحادی
ــر داد.  ــل خب ــت قب ــه حال ــی کــه افزایــش قیمــت داشــتند، ب ــه لبن کارخان
ــته  ــد خواس ــال جدی ــا در س ــش قیمت ه ــرد: افزای ــد ک ــی تاکی ــی رجب عل
ــر ســاله الزم  ــورم ه ــه ت ــه ب ــا توج ــه ب ــرا ک ــه داران اســت؛ چ ــام کارخان تم

ــود.  ــران ش ــی جب ــه از طریق ــای مربوط ــت هزینه ه اس
ــر ایــن اســت کــه ســازمان حمایــت از  ــوان کــرد: قــرار ب وی همچنیــن عن
حقــوق مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان جلســه ای در ایــن خصــوص 
تشــکیل دهــد تــا در صــورت نیــاز افزایــش قیمت هــا در آینــده اعمــال شــود 
کــه البتــه هنــوز زمــان ایــن جلســه مشــخص نشــده اســت. طــی روزهــای 
ــا  ــی ب ــدون هماهنگ ــی ب ــوالت لبن ــده محص ــه تولیدکنن ــته دو کارخان گذش
ــد کــه  ــه افزایــش قیمــت شــیر و ماســت کردن ســازمان حمایــت اقــدام ب
ــدگان  ــوق مصرف کنن ــت از حق ــازمان حمای ــوع س ــن موض ــال ای ــه دنب  ب
و تولیدکننــدگان اعــام کــرد کــه افزایــش قیمــت محصــوالت لبنــی تخلــف 
اســت و بــدون مجــوز صــورت گرفتــه کــه بــا متخلفــان برخــورد می شــود و 

ــردد. ــت ســابق برمی گ ــه حال ــا ب نرخ ه
 طبــق اعــام ســازمان حمایــت، عرضــه هیــچ محصــول لبنــی بــا قیمت های 
مــازاد بــر قیمت هــای ســابق بــه هیــچ عنــوان مــورد پذیــرش ایــن ســازمان 
نبــوده و بــا هرگونــه تخلــف در ایــن زمینــه برخــورد خواهــد شــد. همچنیــن 
ایــن ســازمان از مصرف کننــدگان درخواســت کــرده کــه در صــورت مواجهــه 
ــروش، موضــوع  ــه در بخــش عرضــه و ف ــن زمین ــف در ای ــه تخل ــا هرگون ب
را جهــت رســیدگی ســریع بــه ســامانه دریافــت و رســیدگی بــه شــکایات 

مردمــی از طریــق شــماره تلفــن ۱۲۴ در سراســر کشــور اعــام کننــد. 
ــدگان  ــی و عرضه کنن ــدی، توزیع ــای تولی ــه واحده ــه کلی ــن ب ــر ای ــاوه ب ع
اعــام شــده کــه هرگونــه افزایــش قیمــت بــدون هماهنگــی و اخــذ 
ــون  ــاس قان ــر اس ــان ب ــا متخلف ــت و ب ــوع اس ــی ممن ــای قانون مجوزه
تعزیــرات حکومتــی قانــون نظــام صنفــی و ســایر قوانیــن مرتبــط برخــورد 

ــد.  ــد ش خواه
ــن دو  ــه ای ــه ک ــاره گفت ــن ب ــز در ای ــی نی ــع لبن ــر انجمــن صنفــی صنای دبی
ــد، امــا  ــرای خــود دالیلــی داشــتند کــه آن را مطــرح کــرده بودن ــه ب کارخان
ــر فارســی ــد. خب ایــن اقــدام را خــود کارخانه هــای لبنــی انجــام داده بودن

ــران  ــه ای ــگ علی ــام دامپین ــود را از اته ــراف خ ــوز انص ــا هن ــه اروپ  اتحادی
و وضــع تعرفــه وارداتــی بــر فــوالد کشــورمان بــه صــورت قطعــی و رســمی 

اعــام نکــرده  اســت. 
ســیدرضا شهرســتانی، عضــو هیئــت  مدیــره انجمــن فــوالد، دربــاره اخبــار 
ــوالد  ــر ف ــی ب ــه واردات ــی شــدن وضــع تعرف ــر منتف ــی ب منتشرشــده مبن
تولیــد ایــران توســط اتحادیــه اروپــا گفــت: ایــن اتحادیــه هنــوز بــه صــورت 
رســمی ایــن انصــراف را اعــام نکــرده  اســت؛ گرچــه از ابتــدا هــم وضــع 
چنیــن تعرفــه ای در حــد گمانه زنــی و بررســی مطــرح بــود و هیــچ موضــع 
رســمی و قطعــی دربــاره آن از ســوی مســئوالن اقتصــادی اتحادیــه اروپــا 

اعــام نشــد. 
ــا  وی ادامــه داد: طــرح ایــن موضــوع بیشــتر جنبــه تبلیغاتــی داشــت و ب
ــه  ــوالد در اتحادی ــدگان ف ــندیکاها و تولیدکنن ــار س ــتن از فش ــدف کاس ه
اروپــا صــورت گرفــت؛ چــرا کــه مقــدار فــوالد صادراتــی ایــران بــه اروپــا در 
مقایســه بــا ســایر صادرکننــدگان ماننــد چیــن و هنــد آنقــدر ناچیــز اســت 
کــه اساســا وضــع تعرفــه واردات بــر فــوالد ایــران تأثیــری بــر بــازار اتحادیــه 

اروپــا نــدارد. 
ــه تنهایــی ســاالنه بیــش از ۱00 میلیــون تــن  شهرســتانی افــزود: چیــن ب
صــادرات فــوالد بــه کشــورهای مختلــف دنیــا دارد کــه حــدود 6 میلیــون 
ــه  ــران ب ــوالدی ای ــادرات ف ــه کل ص ــی ک ــت؛ در حال ــه اروپاس ــن آن ب ت
ــه در  ــود ک ــه می ش ــه خاص ــوالد مبارک ــدی ف ــا در ورق تولی ــه اروپ اتحادی

ــن رســید.  ــون ت ــه یــک میلی بیشــترین مقــدار ســال گذشــته ب
بررســی مصــرف فــوالد در اتحادیــه اروپــا نشــان می دهد ایــن اتحادیــه در 
ســال بیــش از ۱۴0 میلیــون تــن فــوالد نیــاز دارد و بــا ایــن حســاب، فــوالد 
ــا را شامل می شــود.  ــران کمتــر از یــک درصــد از مصــرف اروپ صادراتــی ای
ــه  ــه زمین ــی ک ــه علل ــا اشــاره ب ــوالد ب ــره انجمن ف ــت  مدی ــن عضــو هیئ ای
ــود، گفــت: در  ــران را فراهــم  کــرده  ب طــرح ادعــای دامپینــگ فــوالد در ای
ــت  ــادرات و دریاف ــه ص ــی ب ــدگان داخل ــاز تولیدکنن ــم نی ــال های تحری س
ــود  ــده  ب ــث ش ــی باع ــای جهان ــش قیمت ه ــار کاه ــی از آن در کن ارز ناش
ــه  ــا قیمت هــای بســیار کمــی ب فــوالد تولیــدی ایــران در بعضــی مــوارد ب

خریــداران اروپایــی فروختــه  شــود. مهــر

سهم ناچیز ایران از فوالد اروپالبنیات تأیید افزایش قیمت می گیرد؟تابوی افزایش دستمزد باید شکسته شود

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 398 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

 درخواست ربیعی برای بازگشت 

الیحه اصالح قانون کار
ــت  ــع آگاه از درخواس ــک منب ی
وزیــر کار بــرای بازگشــت الیحــه 
اصــاح قانــون کار از مجلــس به 
دولــت خبــر داد و گفــت: وزیــر 
ــه  ــه ای ب ــی نام ــه زودی ط کار ب
ایـــن  رئیـــس جمهـــــوری، 
درخواســت را مطــرح خواهــد 
ــت  ــت بازگش ــن وضعی ــاره آخری ــع آگاه درب ــن منب ــرد. ای ک
ــیون  ــش در کمیس ــی پی ــه مدت ــون کار ک ــاح قان ــه اص الیح
ــن  ــود، گفــت: در ای ــس در دســت بررســی ب اجتماعــی مجل
زمینــه نامــه ای بــا امضــای شــخص وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
ــت ارســال خواهــد  ــه کمیســیون اجتماعــی دول اجتماعــی ب

شد تا به زودی این الیحه تعیین تکلیف شود. 
وی ادامــه داد: در ایــن نامــه از طــرف شــخص وزیر، بازگشــت 
ــه  ــامی ب ــورای اس ــس ش ــون کار از مجل ــاح قان ــه اص الیح
ــس  ــا پ ــود ت ــنهاد می ش ــت پیش ــی دول ــیون اجتماع کمیس
ــه جانبه گرایی  ــل س ــت اص ــا رعای ــه ب ــن الیح ــت، ای از بازگش
و مشــارکت گروه هــای کارگــری، کارفرمایــی و دولــت دوبــاره 

بررســی شــود. 
ــه گفتــه ایــن منبــع آگاه، ایــن نامــه طــی چنــد روز آینــده  ب
بــه کمیســیون اجتماعــی دولــت ارســال خواهــد شــد. مهــر

 اعمال ضوابط دشوار 

برای واردات گوشت به کشور
امنیــت زیســتی ســازمان  و  مدیــر کل دفتــر قرنطینــه 
ــن ســازمان  دامپزشــکی کشــور گفــت: ناظــران بهداشــتی ای
ــل  ــور برزی ــز در کش ــت قرم ــد گوش ــل تولی ــی مراح ــر تمام ب
ــا موضــوع  ــان در رابطــه ب نظــارت می کننــد. مســعود محمدی
نظــارت بهداشــتی بــر واردات گوشــت از کشــور برزیــل اعــام 
ــای  ــکی و آیین نامه ه ــازمان دامپزش ــون س ــق قان ــرد: طب ک
اجرایــی آن، در صــدور مجــوز بهداشــتی واردات گوشــت 
مطالعــه کتابخانــه ای از کشــور مبــدأ واردات بــه عمــل آمــده و 
در صــورت تأییــد موضوع، بررســی میدانی از آن کشــور توســط 
ــرد.  کارشناســان ســازمان دامپزشــکی کشــور صــورت می گی
وی اضافــه کــرد: نتیجــه بازدیــد میدانــی در کمیســیون 
واردات بررســی می شــود و در صــورت مثبــت بــودن شــرایط، 
الزامــات بهداشــتی واردات جهــت تأییــد بــه مرجــع ذی صــاح 

ــود.  ــال می ش ــدأ واردات، ارس ــور مب ــکی کش دامپزش
محمدیــان افــزود: پــس از تأییــد ایــن الزامــات، مجــوز 
بهداشــتی واردات ارائــه می شــود و شــروع تولیــد منــوط بــه 
حضــور مســتمر ناظــر بهداشــتی دولتــی و ناظــر ذبــح شــرعی 
ــر  ــه ناظ ــن اینک ــت؛ ضم ــد اس ــورد تأیی ــتارگاه های م در کش
بهداشــتی بــر تمــام مراحــل تولیــد )اعــم از بازرســی پیــش از 
کشــتار، حیــن کشــتار، پــس از کشــتار و بارگیــری( نظــارت 
ــت زیســتی ســازمان  ــه و امنی ــر قرنطین ــر کل دفت دارد. مدی
ــران  ــه ای ــه کشــورهایی کــه ب ــا اشــاره ب دامپزشــکی کشــور ب
صــادرات گوشــت قرمــز دارنــد، عنــوان کــرد: در حــال حاضــر از 
 ۲۱ کشــور مبــدأ واردات مطالعــه کتابخانــه ای بــه عمــل آمــده 
ــت  ــز )گوش ــت قرم ــادرات گوش ــرای ص ــورها ب ــن کش و ای
ــن  ــده اند؛ ضم ــد ش ــران تأیی ــه ای ــفند( ب ــا گوس ــاله ی گوس
اینکــه از بیــن ایــن کشــورها بــرای ۱۱ کشــور مجــوز بهداشــتی 
صــادر شــده اســت. ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: از 
محموله هــای واردشــده بــه کشــور در مرزهــای ورودی پــس 
ــده و در  ــل آم ــه عم ــای الزم ب ــدارک، آزمایش ه ــرل م از کنت
ــا دســتورکارهای اعامــی ایــن محموله هــا  ــاق ب صــورت انطب

ــی ــر فارس ــوند. خب ــص می ش ترخی

وزیر راه:

 فقط از آزادراه ها عوارض دریافت می شود
ــه ایــن ســؤال کــه شــنیده  وزیــر راه و شهرســازی در پاســخ ب
شــده قــرار اســت از بزرگراه هــا عــوارض دریافــت شــود، تأکیــد 
کــرد: خیــر. طبــق قانــون فقــط از آزادراه هــا عــوارض دریافــت 
می شــود. عبــاس آخونــدی در حاشــیه جلســه هیئــت دولــت 
در جمــع خبرنــگاران دربــاره پروژه هــای وزارت راه و شهرســازی 
ــیار  ــی بس ــای عمران ــود پروژه ه ــوزه خ ــا در ح ــرد: م ــار ک اظه
مهمــی داریــم کــه برجســته ترین آن هــا پــروژه بنــادر از جملــه 
بنــدر چابهــار اســت و در حــوزه راه آهــن شــبکه های راه آهــن بــه 
ــد مرکــز اســتان وصــل می شــود و راه آهــن حومــه تهــران  چن
ــی  ــیار بزرگ ــه کار بس ــرد ک ــم ک ــاح خواهی ــار را افتت ــه گرمس ب
ــوب  ــدی جن ــا کمربن ــئله آزادراه ه ــزود: در مس ــت. وی اف اس
غــرب تهــران، آزادراه شــمال و آزادراه اصفهــان بــه شــیراز را در 
ــتان ها ۲5  ــاخت بیمارس ــوزه س ــم. در ح ــدام داری ــت اق دس
بیمارســتان را در ســال گذشــته افتتــاح کردیــم و ۱0 بیمارســتان 

امســال آمــاده افتتــاح اســت. مهــر
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ــا  ــت، ام ــوب ماس ــتریان خ ــد از مش ــت: هن ــت گف ــر نف وزی
ــه  ــژن زنگن ــت. بی ــراردادی نوش ــد ق ــان تهدی ــا زب ــوان ب نمی ت
اظهــار کــرد: مــا عاقــه داریــم روابــط خــود را بــا هنــد توســعه 
ــد،  ــا کاهــش دهن ــد خــود را از م ــا خری ــر آن ه ــا اگ ــم؛ ام دهی
مــا مشــکلی نخواهیــم داشــت؛ زیــرا مشــتری خــود را داریــم. 
ــت  ــران بیــش از ظرفی ــت از ای ــد نف ــرای خری ــون تقاضــا ب اکن
صــادرات کشــورمان اســت. وی افــزود: رئیس جمهــور کشــورمان 
در مذاکــرات خــود بــا نخســت وزیر هنــد بــه ایــن کشــور فرصــت 
داده بــود تــا شــهریورماه مذاکــرات بــرای توســعه میــدان فــرزاد 
B آغــاز شــود؛ امــا آن هــا پیشــنهادهای خــود را مطــرح نکردند و 
بــاز هــم مــا تــا پایــان ســال گذشــته میــادی بــه آن هــا فرصــت 
دادیــم؛ امــا پیشــنهادهای آنــان بــرای مــا قابــل قبــول نبــود و 
چیــزی عایــد کشــور مــا نمی شــد. هــدف مــا از توســعه میادیــن 
نفتــی، کســب درآمــد اســت. زنگنــه در ادامــه خاطرنشــان کــرد: 
اکنــون داریــم اقداماتــی انجــام می دهیــم کــه ســایر کشــورها 
ــز در نظــر  ــری را نی ــای دیگ ــد و روش ه ــدان بیاین ــه می هــم ب
ــم  ــه حاضری ــته ایم ک ــد نوش ــه هن ــم ب ــه ای ه ــم. نام گرفته ای
مذاکــرات را بــا آن هــا انجــام دهیــم امــا شــرایط بایــد معقــول 
ــا تهدیــد کاری انجــام شــود. زبــان تهدیــد،  باشــد، نــه اینکــه ب
زبــان خوبــی نیســت و بهتــر اســت بــا انصــاف صحبــت کنیــم. 
وی در پایــان دربــاره میــزان صــادرات نفــت و میعانــات گازی در 
آینــده گفــت: پیش بینــی مــا صــادرات ۲.۴ میلیــون تــن اســت.

 شیر و لبنیات سنتی در اصفهان 

افزایش قیمت نداشته است
ــه لبنیات ســازان  ــس اتحادی رئی
و لبنیـات فروشـــان اصفهـــان 
صنفـــی  واحــــد   ۱00 گفــت: 
ــر  ــی خــود را زی محصــوالت لبن
ــه فــروش  قیمــت کمیســیون ب

می رسانند. 
محمـدعلــــی شــفیعی زادگان 
ــار  ــی اظه ــواد لبن ــاره افزایــش قیمــت شــیر و بعضــی م درب
داشــت: شــیر ســنتی و ســایر مــواد لبنــی در اصفهــان گــران 
نشــده و اخبــار مربــوط بــه افزایــش قیمــت مربــوط بــه شــیر 
ــش  ــا کاه ــان ب ــیر در اصفه ــزود: ش ــت. وی اف ــی اس صنعت
قیمــت مواجــه اســت و خوشــبختانه تولیــد شــیر و لبنیــات 
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــت ب ــی و ماس ــر، فرن ــه پنی ــر از جمل دیگ
ــر  ــردم زی ــه م ــود را ب ــوالت خ ــان محص است.لبنیات فروش

ــد.  ــه می کنن ــت عرض قیم
ــداران  ــه دام ــیرهایی ک ــرد: ش ــح ک ــفیعی زادگان  تصری  ش
ــا قیمــت کمتــری  ــد، امســال ب ــل دادن ــه مغــازه داران تحوی ب

ــود.  ــه می ش ــردم عرض ــه م ــته ب ــه گذش ــبت ب نس
ــه اینکــه مشــکلی در حــوزه لبنیــات ســنتی  ــا اشــاره ب وی ب
بــا  داد: خوشــبختانه  ادامــه  نــدارد،  اصفهــان وجــود  در 
افزایــش قیمــت لبنیــات از جملــه شــیر در اصفهــان مواجــه 
ــان  ــوزدار در اصفه ــی مج ــدود ۱65 لبنیات فروش ــتیم؛ ح نیس
ــت  ــر قیم ــد آن زی ــدود ۱00 واح ــه ح ــد ک ــت می کنن فعالی
ــد. در  ــردم عرضــه می کنن ــه م ــات خــود را ب کمیســیون لبنی
ــای  ــی از برنده ــیر یک ــر ش ــر لیت ــرای ه ــته ب ــای گذش روزه
پرفــروش صنایــع لبنــی، افزایــش ۲00 تومانــی قیمــت 
بــرای بطــری شــیر کم چــرب و پرچــرب اعــام شــده                                      

ــگاران ــگاه خبرن ــود. باش ب

سهم ۱۰ درصدی تعاون در اشتغال زایی
می دهــد  نشــان  ســال گذشــته  در  تعاونی هــا  عملکــرد 
ــاد اشــتغال  ــش ۱0 درصــدی در ایج ــاون، نق ــه بخــش تع ک
ــی اســت کــه تعاونگــران  کشــور داشــته اســت. ایــن در حال
ــزان در اشــتغال زایی کشــور  ــه همیــن می ــز ب در ســال 9۴ نی
می دهــد  نشــان  آمــاری  بررســی های  بوده انــد.  فعــال 
ــش از 63  ــت رســیده در ســال ۱395 بی ــه ثب ــای ب تعاونی ه
هــزار نفــر اشــتغال زایی داشــته اند کــه می تــوان نقــش 
ــاون در  ــاون در اشــتغال زایی و حضــور بخــش تع بخــش تع
ــم شــاهد  ــود و تحری ــای اقتصــادی را در شــرایط رک عرصه ه

ــود.  ب
ــار رســمی کشــور، بیــش از 6۱5 هــزار شــغل طــی  ــق آم طب
یکســال 9۴ تــا 95 در کل کشــور ایجــاد شــده؛ یعنــی بخــش 
تعــاون بیــش از ۱0 درصــد اشــتغال کل کشــور را در بــر گرفتــه 
اســت. بــر اســاس آمــار رســمی کشــور، تعاونی هــا در ســال 

ــته اند. ب ــتغال زایی داش ــر اش ــداد 6۲۴8۴ نف ــه تع 9۴ ب
ر پایــه گــزارش اخذشــده از ســامانه جامــع آمــار ثبتــی وزارت 
تعــاون تعــداد 9۴66۱ تعاونــی بــا اشــتغال زایی ۱590۴۱۴ 
نفــر و بــا عضویــت ۴۲ میلیــون و ۲00 هــزار نفــر )حــدود 3۲ 
میلیــون نفــر عضــو ســهام عدالــت هســتند( تــا پایــان ۱395 
بــه ثبــت رســیده اســت. تعــداد 3۷98 تعاونــی و ۱3 اتحادیــه 
در ســال ۱395 بــه ثبــت رســیده کــه بیــش از 8۴ هــزار نفــر 

ــد. ــت یافتن ــن تعاونی هــا عضوی در ای
گفتنــی اســت در ســال ۱39۴ حــدود ۴۲00 تعاونــی بــه ثبــت 
رســیده بــود. بــر اســاس گــزارش واحــد آمــار و برنامه ریــزی 
ــی  ــا ۴63 تعاون ــارس ب ــتان های ف ــران، اس ــاون ای ــاق تع  ات
و  بیشــترین  تعاونــی،   365 بــا  رضــوی  خراســان  و 
اســتان های قــم بــا ۲0 و خراســان شــمالی بــا 3۷ تعاونــی، 
ــال ۱395  ــتان ها در س ــی اس ــن تمام ــت را بی ــن ثب کمتری
دارنــد. تعاونی هــای بــه ثبــت رســیده در ســال ۱395 بیــش 
از 63 هــزار نفــر اشــتغال زایی داشــته اند کــه در شــرایط رکــود 
ــور  ــتغال زایی و حض ــاون در اش ــش تع ــش بخ ــوان نق می ت
ــرد.  ــاهده ک ــادی را مش ــای اقتص ــاون در عرصه ه ــش تع بخ
ــر پایــه نتایــج آمــاری بخــش تعــاون، بیــش از 6۱5 هــزار  ب
ــا 95 در کل کشــور ایجــاد شــده  شــغل طــی یکســال 9۴ ت
اســت؛ یعنــی بخــش تعــاون بیــش از ۱0 درصــد اشــتغال کل 
کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. اتــاق تعــاون ایــران

سکه گران شد
در بــازار روز ســکه تمام طــرح جدیــد بــا ادامــه رونــد صعــودی 
قیمــت، ۴000 تومــان در مقایســه بــا روز قبــل افزایــش 
پیــدا کــرد و یــک میلیــون و ۲09 هــزار تومــان عرضــه شــد. 
همچنیــن هــر گــرم طــای ۱8 عیــار نیــز نزدیــک بــه ۱۱۷ هزار 
ــه  تومــان قیمــت داشــت. همچنیــن نیم ســکه و ربع ســکه ب
ــوی  ــد. از س ــه ش ــان فروخت ــزار توم ــب 683 و 3۷6 ه ترتی
دیگــر هــر اونــس طــا بــرای معامــات در بازارهــای جهانــی 
ــز دالر  ــازار ارز نی ــد. در ب ــتد ش ــش از ۱۲5۷ دالر داد و س بی
آمریــکا 3۷6۲ تومــان، یــورو ۴0۷6 تومــان، پونــد انگلســتان 
ــت.  ــت داش ــان قیم ــه ۱058 توم ــر ترکی ــان و لی ۴۷00 توم
ــزی  ــک مرک ــوی بان ــان از س ــز 3۲۴۲ توم ــه ای نی دالر مبادل

ــنا ــد. ایس ــذاری ش قیمت گ

عالقه تجار کشور به خام فروشی
ــال  ــران در س ــی ای ــارت خارج ــه تج ــاس کارنام ــر اس  ب
۱395، بزرگ تریــن خریــدار کاالهــای ایرانــی در ایــن 
ســال کشــور چیــن بــود و ایــن در حالــی اســت کــه آمــار 
حاکــی از افزایــش عاقــه تجــار ایرانــی بــه خام فروشــی 

اســت.
 مجمــوع تجــارت خارجــی ایــران در ســال ۱395 بــه 8۷ 
میلیــارد و 6۱۴ میلیــون دالر رســید کــه ایــن رقــم نشــان 
می دهــد حجــم تجــارت خارجــی ایــران در ســال گذشــته 
ــار  ــه و تج ــش یافت ــون دالر افزای ــارد و 6۴6 میلی 3 میلی
ــادالت  ــال ۱39۴ مب ــتر از س ــد بیش ــی ۴.3۴ درص ایران

تجــاری بــا ســایر کشــورها انجــام داده انــد. 
تجــارت  ارزش  ایــن گــزارش، مجمــوع  اســاس  بــر 
ــارد  ــزان 83 میلی ــه می ــال ۱39۴ ب ــران در س ــی ای خارج
ــه  ــد ک ــان می ده ــام نش ــود و ارق ــون دالر ب و 968 میلی
ــی  ــال متوال ــن س ــرای دومی ــران ب ــی ای ــارت خارج تج
ــرده و ارزش صــادرات  ــه ک ــت را تجرب ــی مثب ــراز بازرگان ت
غیــر نفتــی ایــران ۲۴6 میلیــون دالر بیشــتر از کل واردات 

کشــورمان بــوده اســت. ایران جیــب

وزیر اقتصاد:

 زمان اصالحات بلندمدت اقتصادی فرارسیده است
 بیماری و حک نشدن قیمت روی محصول

دالیل گرانی تخم مرغ

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان م الف 32213

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
معاونت بهداشتی دانشگاه در نظر دارد برنامه تامین و ارتقا مراقبت های اولیه سالمت در قالب گسترش و تقویت شبکه های بهداشت و درمان در 
مناطق شهری 20 تا 50 و 50 تا 500 هزار نفر در شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های زیر به صورت مناقصه عمومی یک مرحله ای به متقاضیان 

حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
1( گروه یک شامل: الف( شهرستان نجف آباد                                  ب( شهرستان های گلپایگان و برخوار

2( گروه دوم شامل: شهرستان های سمیرم و شهرضا
3( گروه سوم شامل: الف( شهرستان های مبارکه و بهارستان               ب( شهرستان لنجان

4( گروه چهارم شامل: الف( شهرستان های فاورجان و خوانسار           ب( شهرستان های شاهین شهر و نایین
poshtibani.mui.ac.ir متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس

مراجعه و یا با شماره تلفن 3۷9۲۴005 - 03۱ واحد کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند.
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حتما بخوانید!
افزایش ۵۰ درصدی اسکان مسافران...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــران و  ــافران ته ــال مس ــد امس ــان می ده ــا نش  آماره
خوزســتان بیشــترین حضــور را در اصفهــان نســبت بــه 
دیگــر اســتان ها داشــته اند؛ در حالــی کــه پیــش از 
ــا و اســتان های شــمالی مقصدشــان  ــن آذری زبان ه ای

ــود.  اصفهــان ب
ــفر  ــات س ــی خدم ــتاد هماهنگ ــس س ــین رئی جانش
ــر  ــود ب ــری خ ــت خب ــدای نشس ــان در ابت ــهر اصفه ش
ایــن مســئله تاکیــد داشــت کــه اصفهــان در نــوروز 96 
ــه ای  ــه گون ــت؛ ب ــافران داش ــی از مس ــی متفاوت میزبان
ــک  ــن ی ــا 13 فروردی ــوروزی ت ــاز ســفرهای ن ــه از آغ ک
ــکان  ــان اس ــهر اصفه ــر در ش ــزار نف ــون و 150 ه میلی

ــد. یافتن
    بازید بی سابقه از بناهای تاریخی اصفهان

 احمدرضــا مصــور ادامــه داد: آمــار بازدیــد از جاذبه هــای 
ــون و  ــک میلی ــه ی ــان ب ــهرداری اصفه ــگری ش گردش
ــک  ــته ی ــال گذش ــه س ــی ک ــید؛ در حال ــزار رس 253 ه
ــود کــه افزایــش 25 درصــدی را نشــان  میلیــون نفــر ب

می دهــد؛ نکتــه جالــب توجــه دیگــر میانگیــن حضــور 
مســافران بــود کــه از 2.5 روز بــه 4 روز افزایــش پیــدا 

کــرد. 
کیمیــای  خبرنــگار  پرســش  بــه  پاســخ  در  وی 
ــیدی در  ــرژی خورش ــری ان ــر به کارگی ــی ب ــن مبن وط
ــال  ــه امس ــی ک ــهرداری و برنامه های ــاختمان های ش س
در ایــن زمینــه تــدارک دیــده شــده و همچنیــن منحــل 
شــدن قــرارداد ســاخت نیــروگاه خورشــیدی در منطقــه 
ســجزی گفــت: ســال گذشــته هزینــه مصــرف بــرق در 
ــود  ــارد تومــان ب ــان 7 میلی ــر عمومــی شــهر اصفه معاب
ــرف  ــاظ مص ــته از لح ــال گذش ــود س ــن وج ــا ای ــه ب ک
انــرژی بــرق، شــهرداری اصفهــان در بیــن 37 نهــاد رتبــه 
ــال  ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرد. وی ب ــب ک اول را کس
ــان  ــیدی اصفه ــای خورش ــرق در نیروگاه ه ــد ب 95 تولی
بــه 300 کیلــو وات رســید، افــزود: تجهیــز معابــر و 
پارک هــا بــه نیروگاه هــا را در دســتور کار نداریــم و 
ــزات در  ــن تجهی ــتفاده از ای ــان اس ــترین تمرکزم بیش
بیشــتری  بهــره وری  بتوانیــم  تــا  ساختمان هاســت 

ــیم. ــته باش داش

    ازســرگیری ســاخت نیــروگاه خورشــیدی در 
ــجزی س

ــا   وی تاکیــد کــرد: ســاخت نیــروگاه خورشــیدی کــه ب
ــت در  ــرار اس ــی ق ــرکت خارج ــک ش ــرمایه گذاری ی س
شــرق اصفهــان اجــرا شــود، بــه صــورت واگــذاری زمین 
ــداث  ــهرداری و اح ــق ش ــاخت ها از طری ــاد زیرس و ایج
از طریــق بخــش خصوصــی اســت               بهره بــرداری  و 

ــز از ســوی دولــت. ــرق نی ــد تضمینــی ب و خری
    اقتصاد شهری مهم تر است

ــی  ــد تضمین ــم خری ــته رق ــال گذش ــزود: س ــور اف مص
بــرق از نیروگاه هــای خورشــیدی حــدود 700 تومــان در 
ــان ســال  ــود کــه متاســفانه در پای نظــر گرفتــه شــده ب
ایــن رقــم کاهــش یافــت و بــا ایــن رونــد ســرمایه گذار 

ــه همــکاری نشــد؛ امــا خوشــبختانه  خارجــی حاضــر ب
ــد ــال جدی ــرق در س ــی ب ــد تضمین ــش خری ــا افزای  ب

ایــن قــرارداد دوبــاره بــه مرحلــه عمــل بازگشــته اســت و 
امیدواریــم هــر چــه ســریع تر اجرایــی شــود.

ــت  ــه دس ــای ب ــا و درآمده ــوص  هزینه ه  وی درخص
ــی  ــور کل ــه ط ــت: ب ــوروزی گف ــگران ن ــده از گردش آم
هزینه هــای  نــوروز  تعطیــات  طــول  در  شــهرداری 
بســیاری دارد؛ بــرای نمونــه حــدود 420 نفــر از کارکنــان 
ــود  ــه خ ــود ب ــه خ ــد ک ــر کار می آین ــه س ــهرداری ب ش
هزینــه ایجــاد می کنــد؛ امــا بایــد توجــه داشــت اقتصــاد 
ــهرداری  ــای ش ــر هزینه ه ــت و اگ ــر اس ــهری مهم ت ش

ــم ارزش دارد. ــاز ه ــد، ب ــا باش ــتر از درآمده بیش
     تولید روزانه 18 تن زباله عفونی در اصفهان

 معــاون خدمــات شــهری اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
روزانــه 18 تــن زبالــه پزشــکی عفونــی تولیــد می شــود 
ــن  ــکی دف ــای پزش ــی زباله ه ــفانه تمام ــت: متاس گف
می شــود؛ امــا درصــدد هســتیم تــا یــک دســتگاه 
ــا  ــا ت ــاوری روز دنی ــن فن ــا آخری ــکی ب ــوز پزش زباله س
ــا  ــا ب ــم ت ــداری کنی ــان خری ــرای اصفه ــال ب ــان س پای

ــیم.  ــه رو نباش ــا روب ــوع زباله ه ــن ن ــرات ای مخاط
مصــور در بحــث اســکان مســافران نــوروزی بیــان کــرد: 
ــزار تخــت در  ــار ارائه شــده حــدود 16 ه ــر اســاس آم ب
هتل هــای شــهر اصفهــان داریــم کــه در بهتریــن حالــت 
ــی  ــن در حال ــوند؛ ای ــتر نمی ش ــت بیش ــزار تخ از 20 ه
اســت کــه در شــب 7 فروردیــن، 115 هــزار نفــر تقاضــای 

اســکان داشــتند.

معاون شهردار اصفهان درپاسخ به کیمیای وطن مطرح کرد:

  ساخت نیروگاه خورشیدی 
درمنطقه سجزی اصفهان

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان خبر داد:

 آغاز ثبت نام مسابقات ملی 

مناظره دانشجویان در اصفهان

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازاناصفهان

معــــاون فرهنگــــی جهــــاد 
ــا  ــان ب دانشــگاهی واحــد اصفه
ــمین  ــزاری شش ــه برگ ــاره ب اش
دوره مســابقات ملــی مناظــره 
دانشــجویان )نشــان خواجــه 
نصیرالدیــن طوســی( در دانشــگاه های اســتان اصفهــان 
ــی  ــابقات مل ــمین دوره مس ــام در شش ــت ثبت ن ــت: مهل گف

مناظــره 30 فروردیــن مــاه 96 خواهــد بــود. 
داریــوش اســماعیلی گفــت: ششــمین دوره مســابقات ملــی 
مناظــره دانشــجویی بــا نشــان خواجــه نصیرالدین طوســی در 
ســطح دانشــگاهی و اســتانی اردیبهشــت ماه ســال جــاری در 

ــان برگــزار می شــود.  دانشــگاه های اســتان اصفه
ــابقات ــن دوره از مس ــزاری ای ــدف از برگ ــرد: ه ــان ک  وی بی

تعمیــق و ارتقــای کرســی های نظریه پــردازی، نقــد و مناظــره 
در حوزه هــای دانشــگاهی اســت. 

معــاون فرهنگــی جهــاد دانشــگاهی واحــد اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه ایــن دوره از مســابقات در ســه مرحله استانی دانشــگاهی 
منطقــه ای و کشــوری برگــزار می شــود، گفــت: پنجمیــن دوره 
ــان 440  ــران، میزب ــجویان ای ــره دانش ــی مناظ ــابقات مل مس
تیــم دانشــجویی از 32 اســتان و دانشــگاه از سراســر کشــور 
بــود کــه از ایــن تعــداد، 64 تیــم بــه مرحلــه منطقــه ای و 16 
تیــم بــه مرحلــه کشــوری صعــود کردنــد و در نهایــت در مرحله 
کشــوری مســابقات کــه آذرمــاه ســال گذشــته در دانشــکده 
ــاط  ــح من ــم »تنقی ــزار شــد، تی ــران برگ ــات دانشــگاه ته ادبی
ــت  ــام نخس ــهد، مق ــی مش ــگاه فردوس ــده« از دانش ترافرازن
مســابقات و نشــان خواجــه نصیــر الدیــن طوســی را کســب 

کــرد.
ــابقاتی در  ــن مس ــتن چنی ــر دانس ــن مؤث ــماعیلی ضم  اس
ــت:  ــگاهی گف ــگان دانش ــوی نخب ــگ گفت وگ ــای فرهن ارتق
آخریــن مهلــت ثبت نــام بــرای حضــور در ششــمین دوره 
مســابقات ملــی مناظــره 30 فروردیــن مــاه 96 خواهــد بــود. 
بــر اســاس ایــن گــزارش، عاقه منــدان بــه مســابقات مناظــره 
می تواننــد جهــت ثبت نــام بــه دفتــر معاونــت فرهنگــی 
جهــاد دانشــگاهی واقــع در دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان 
ــازمان  ــان، س ــهید کیایی ــاختمان ش ــبز، س ــاالر س ــد از ت بع
دانشــجویان مراجعــه یــا بــا شــماره تلفــن 37932364 

ــد.  ــل فرماین ــاس حاص ــی 21 تم داخل
همچنیــن جهــت کســب اطاعــات بیشــتر درخصــوص فرآیند 
برگــزاری مســابقات می تواننــد بــه وب ســایت مســابقات بــه 

نشــانی jdisf.ac.ir مراجعــه کننــد.

اخبار کوتاه

 افزایش 10 تا 15 درصدی 

کرایه اتوبوس های شهری اصفهان
یــک عضــو شــورای اســامی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب شــهر اصفه
درصــدی   15 تــا   10 افزایــش 
اتوبــوس مصــوب  کرایه هــای 
ــی  ــاغ و اجرای ــد اب ــده و بای ش
شــود، گفــت: بــرای افزایــش 
ــد  ــز بای ــه تاکســی نی ــرخ کرای ن

منتظر الیحه شهرداری باشیم.
ــه  ــش کرای ــت افزای ــوص وضعی ــی درخص ــل قربان  ابوالفض
ــرد:  ــار ک ــان اظه ــهر اصفه ــی در ش ــل عموم ــاوگان حمل ونق ن
ــه  ــم ب ــن مه ــرای ای ــهرداری ب ــوی ش ــه ای از س ــوز الیح هن
دســت مــا نرســیده؛ ولــی هــر ســاله در ایــن موقــع از ســال 
الیحــه افزایــش نــرخ کرایه هــا بــه شــورا می آیــد. وی 
افــزود: درخصــوص بحــث اتوبوســرانی الیحــه افزایــش 10 تــا 
 15 درصــدی کرایــه اتوبــوس در ســال گذشــته بــه شــورا آمــد 
و مصــوب شــد؛ امــا ایــن موضــوع چــه زمانــی ابــاغ و اجرایی 
شــود، مشــخص نیســت. ایــن عضــو کمیســیون حمل ونقــل 
محیــط زیســت و فنــاوری اطاعــات ادامــه داد: نظــر شــورای 
ــه الیحــه رســیده  ــاره افزایــش کرایه هــا بســتگی ب شــهر درب
بــه صحــن شــورا دارد و بایــد دیــد کــه در الیحــه مذکــور چــه 

میــزان افزایــش در نظــر گرفتــه می شــود. ایســنا

کاهش 3 درجه ای دمای هوای اصفهان
ــتان  ــی اس ــوای اداره کل هواشناس ــی ه ــناس پیش بین کارش
اصفهــان گفــت: دمــای هــوای اســتان در 24 ســاعت آینــده 
ــرا ســیدان  ــا 3 درجــه کاهــش خواهــد یافــت. میت بیــن 1 ت
ــا خــروج تدریجــی ســامانه بارشــی از ســمت  ــار کــرد: ب اظه
شــرق اصفهــان دمــای هــوای اســتان کاهــش خواهــد یافــت. 
وی ادامــه داد: در 24 ســاعت گذشــته در شــهرهای اردســتان 
آران و بیــدگل، ورزک، ســمیرم کاشــان و ناییــن و نطنــز بــارش 
گــزارش شــده کــه بیشــترین میــزان بــارش مربــوط بــه آران و 

بیــدگل بــا 6 میلیمتــر بــاران بــوده اســت. 
ــر  ــزود: ب ــان اف ــوای اســتان اصفه ــی ه کارشــناس پیش بین
ــاهد  ــتان ش ــرقی اس ــمالی و ش ــه ش ــاس در نیم ــن اس ای
افزایــش ابــر، وزش بــاد و بارش هــای پراکنــده خواهیــم 
ــاره  ــار به ــارش رگب ــود، در مناطــق شــمال شــرق و شــرق ب ب
پیش بینــی می شــود و بــه تدریــح تــا روز جمعــه جــو آرام و 
پایــداری را در اســتان خواهیــم داشــت. ســیدان اضافــه کــرد: 
بــر ایــن اســاس در روز پنجشــنبه آســمانی صــاف تا قســمتی 
ابــری و گاهــی وزش بــاد بــرای بیشــتر مناطــق اســتان 
ــن  ــدت گرم تری ــن م ــت: در ای ــود. وی گف ــی می ش پیش بین
شــهر اســتان چوپانــان بــا دمــای 20 درجــه و ســردترین شــهر 
بوییــن و میــان دشــت بــا دمــای پنــج درجــه زیــر صفــر بــود.

اخبار کوتاه

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

ــان اینکــه در  ــا بی ــدار شهرســتان اردســتان، ب ــور، فرمان غی
ــبت  ــکان نس ــدی اس ــش 50 درص ــوروز افزای ــای ن روزه

ــح  ــه ســال گذشــته را داشــته ایم، تصری ب
کــرد: اســتقبال خوبــی نیــز از مراکــز 
ــه اســت.  ــی و ســنتی صــورت گرفت اقامت
فرمانــدار شهرســتان اردســتان اظهــار کــرد: 
بــر حســب آمــار و اطاعــات موجود نســبت 
بــه ســال گذشــته حضــور گردشــگران از 
شهرســتان اردســتان افزایــش خوبی داشــته 

ــداری  ــری در فرمان ــور در نشســت خب اســت. علیرضــا غی
ــه  ــه ب ــرورت توج ــای ض ــار و کارکرده ــی از آث ــت: یک گف
حــوزه گردشــگری در ســطح شهرســتان اردســتان در ســال 
ــود،  ــه ب ــرار گرفت ــای کاری ق ــت برنامه ه ــه در اولوی 95 ک

ــت.  ــوده اس ــوروز 96 ب ــگری در ن ــش گردش افزای

وی افــزود: بــه منظــور اطاع رســانی و معرفــی قابلیت هــا 
و جاذبه هــای گردشــگری در ســال 95 و بــا دعــوت از 
ــاط  ــن ارتب ــبرد در همی ــرای پیش ــئوالن ب ــا و مس گروه ه

برنامه ریزی هایــی صــورت گرفتــه اســت. 
بــه پتانســیل و رغبتــی  بــا اشــاره  غیــور 
کــه بــرای گردشــگری در اردســتان وجــود 
 دارد تصریــح کــرد: کارهایــی انجــام شــده 
ــتی هایی  ــرد و کاس ــورت می گی ــده ص و در آین
نیــز وجــود دارد؛ درواقــع در ابتدای راه هســتیم. 
ــرد:  ــح ک ــه تصری ــتان در ادام ــدار اردس فرمان
بــرای بهتــر شــدن اقدامــات حــوزه گردشــگری 

نســبت بــه گذشــته، می تــوان فکــر و فعالیــت کــرد. 
غیــور بــا بیــان اینکــه در نــوروز افزایــش 50 درصــدی 
ــه ســال گذشــته را داشــته ایم، تصریــح  اســکان نســبت ب
ــنتی  ــی و س ــز اقامت ــز از مراک ــی نی ــتقبال خوب ــرد: اس ک

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص

فرماندار شهرستان اردستان عنوان کرد:

افزایش 50 درصدی اسکان مسافران نوروزی در اردستان
اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه درخصــوص ایمنــی و حفــظ 
جــان مــردم نبایــد درنــگ کــرد، گفــت: همــه مــوارد مربــوط 
بــه معمــاری و شهرســازی بایــد طبــق قانــون انجــام شــود و 
شــهرداران و اعضــای نظــام مهندســی و دســتگاه های ذی ربــط 

بایــد ایــن موضــوع را بــه صــورت جــدی دنبال 
ــی  ــه بررس ــور در جلس ــول زرگرپ ــد. رس کنن
عمومــی  اماکــن  و  ســاختمان ها  ایمنــی 
اظهــار کــرد: 24 ســاعت پــس از حادثــه 
ــه  ــه ای را ب ــتان جلس ــت اس ــکو، مدیری پاس
منظــور شناســایی ســاختمان های ناایمــن 
بــرای جلوگیــری از بــروز حوادثــی نظیــر 

ــاختمان های  ــه س ــان اینک ــا بی ــکیل داد. وی ب ــکو تش پاس
ناایمــن در چهــار حــوزه شناســایی می شــوند، تصریــح کــرد: 
ســاختمانی های ناایمــن از لحــاظ اســتقرار، ســاختمان هایی 
ــا ســازه های ناایمــن، ســاختمان هایی کــه فاقــد تجهیــزات  ب
ــای  ــه دارای کاربری ه ــاختمان هایی ک ــتند و س ــی هس ایمن

ــه  ــن ب ــاختمان های ناایم ــه س ــتند و از جمل ــاک هس خطرن
ــان  ــتاندار اصفه ــوند. اس ــایی ش ــد شناس ــد، بای ــمار می آین ش
ــر اســاس گزارش هــای اعام شــده توســط اعضــای  افــزود: ب
در شــهر  ایــن ســاختمان ها  جلســه، حــدود 70 درصــد 
اصفهــان و دیگــر شــهرهای بــزرگ اســتان 
شناســایی و وضعیــت موجــود تــا حــدودی 
مشــخص شــده اســت. زرگرپــور بــا تاکیــد بــر 
اینکــه بایــد مقولــه مربــوط بــه ســاختمان های 
ناایمــن در شــهرهای بــزرگ بــه صــورت جــدی 
ــد  ــر بای ــن ام ــرد: ای ــار ک ــود، اظه ــری ش پیگی
ــه  ــر گرفت ــهرداران در نظ ــت ش ــوان اولوی ــه عن ب
شــود. وی بــر تشــکیل کارگروهــی در ســازمان همیاری هــای 
شــهرداری های اســتان بــرای تجهیــز واحدهــای بلندمرتبــه بــه 
ــزود:  ــرد و اف ــد ک ــرفته تاکی ــانی پیش ــتم های آتش نش سیس
ــوه  ــی نح ــرای بررس ــات الزم ب ــده اقدام ــه آین ــا جلس ــد ت بای

ــنا ــرد. ایس ــورت گی ــن آن ص ــا و تأمی ــن مکان ه ــز ای تجهی

در شهر

آگهی متهم مجهول المکان
 : بایگانی شعبه  :9509983722600272  شماره  پرونده  : 9510113722601845  شماره  نامه  شماره 

950290  تاریخ تنظیم : 1395/11/10 شکات : امید زند ، یعقوب فتحی ، رضا بهرامی ، احمد رضا اصانی 

، محمد  ،علی محمد خراسانی  ،عبدالرضا اصانی کرچی   ،احمد ضیائی  یدالهی  ، علی اصغر  کرچی  

سیاوشی شاه عنایتی ، علی اصغر یدالهی ، اکبر بهرامی ، محمود افروغ ، مهدی افقی و با توجه به تعدد 

شکات به شرح مندرج در پرونده  متهم : 1 – احمد رضا ) گودرز ( محمد حسینی فرزند محمد با کد ملی 

1960006126 و متولد 1367/12/18 2 – گیو محمد حسینی حاجیور فرزند محمد به شماره شناسنامه 

2868 و کد ملی 5558638710 و تاریخ تولد 1360/06/02 3- ابراهیم موسی پور فرزند شامحمد و 

شماره شناسنامه  859 و تاریخ تولد 1353/04/08 و کد ملی 5558837683

 اتهام : مشارکت در سرقت احشام نظر به اینکه متهمین مذکور از طریق این شعبه تحت تعقیب بوده 

و دسترسی  به وی به لحاظ مجهول المکان بودن مشارالیه مقدور نمیباشد لذا مراتب در راستای ماده 

174 قانون آیین دادرسی کیفری به وی اباغ تا ظرف یکماه  از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ توضیح 

راجع به اتهام خود در شعبه دوم باز پرسی گلپایگان حاضر گردند . در غیر اینصورت غیابا رسیدگی و 

قرار مقتضی  صادر میگردد . 

م الف 660  دفتر شعبه دوم بازپرسی

آگهی متهم مجهول المکان
 : بایگانی شعبه  :9509983700500448  شماره  پرونده  9510113722500939  شماره   : نامه  شماره 

950471  تاریخ تنظیم : 1395/12/15 شاکی  : زهرا بابایی متهم : محمد رضا عابدی علون آبادی فرزند 

حسین  موضوع  : توهین و افترا  با توجه  به اینکه متهم  مذکور از طریق این شعبه تحت تعقیب بوده و 

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

قانون آیین دادرسی کیفری به وی اباغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی راجع به اتهام خود در شعبه 

اول باز پرسی گلپایگان حاضر گردند . در غیر اینصورت غیابا رسیدگی و قرار مقتضی  صادر میگردد . 

مدیر دفتر شعبه اول  بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان گلپایگان  م الف 682

آگهی متهم مجهول المکان
 : بایگانی شعبه  : 9510113722500938  شماره پرونده :9509983722500465  شماره  نامه  شماره 

950490  تاریخ تنظیم : 1395/12/15 شاکی  : حشمت اله عظمتی  - محبوبه رستمیان مقدم 

متهم : شهرام نامجو  فرزند نوراله  موضوع  : دو فقره کاهبرداری با توجه  به اینکه متهم  مذکور از طریق 

این شعبه تحت تعقیب بوده و دسترسی  به وی به لحاظ مجهول المکان بودن مشارالیه مقدور نمیباشد 

لذا مراتب در راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به وی اباغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار 

آگهی راجع به اتهام خود در شعبه اول باز پرسی گلپایگان حاضر گردند . در غیر اینصورت غیابا رسیدگی 

و قرار مقتضی  صادر میگردد . 

مدیر دفتر شعبه اول  بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان گلپایگان    م الف 681 

آگهی متهم مجهول المکان
 : شعبه  بایگانی  شماره    9509983722600962: پرونده  شماره    9510113722601959  : نامه  شماره 

951046  تاریخ تنظیم : 1395/12/07  شاکی  : نصرت اله عزیزی  فرزند عبدالرئوف   متهم : محمد 

رستگار  موضوع  : آدم ربایی و حبس غیر قانونی  نظر   به اینکه متهم  مذکور از طریق این شعبه تحت 

تعقیب بوده و دسترسی  به وی به لحاظ مجهول المکان بودن مشارالیه مقدور نمیباشد لذا مراتب در 

راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به وی اباغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی جهت 

اخذ توضیح  راجع به اتهام خود در شعبه دوم باز پرسی گلپایگان حاضر گردند . در غیر اینصورت غیابا 

رسیدگی و قرار مقتضی  صادر میگردد . 

دفتر شعبه دوم  بازپرسی م الف 10 

 آگهی  احضارمتهم مجهول المکان
 : شعبه  بایگانی  شماره    9509983721600849: پرونده  شماره    9610113721600008  : نامه  شماره 

متهم  علی    فرزند حسین  مهر  : مسیب خسروی  1396/01/06   شاکی    : تنظیم  تاریخ    950896

با  پیامکی   و  تلفنی  تماس  از طریق  توهین  بر  دائر   : باقر   موضوع   اصفهانی فرزند محمد  : سعید 

توجه  به اینکه متهمین   مذکور از طریق این شعبه  دادیاری تحت تعقیب بوده و دسترسی  به آنها به 

لحاظ مجهول المکان بودن محل اقامت وی  مقدور نبوده  لذا مراتب در راستای ماده 174 قانون آیین 

دادرسی کیفری به نامبردگان  اباغ تا ظرف مهلت یکماه  از تاریخ انتشار این آگهی  جهت اخذ توضیح 

راجع به اتهام خود در شعبه اول دادیاری گلپایگان حاضر گردند . در غیر اینصورت غیابا رسیدگی و قرار 

مقتضی  صادر میگردد .  

دادیار  شعبه اول  دادسرای شهرستان گلپایگان – سلمان جوادی    م الف 2 

آگهی  احضارمتهم مجهول المکان
 : شعبه  بایگانی  شماره    9309983721700038: پرونده  شماره    9510103720705198  : نامه  شماره 

951964  تاریخ تنظیم : 1395/12/15 شاکی  : آقای مصطفی عبدالهی  فرزند محمد رضا با وکالت آقای 

امیر حسین ربیعی شکایتی دایر بر فروش مال غیر ) یک دستگاه وانت نیسان مدل 1378 به شماره 

انتظامی 819 ص 47 ایران 23 که به نام خانم مینا لطفی می باشد ( علیه متهم :   ابوالفضل شاهی  

فرزند علی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان گلپایگان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه 

کیفری دو شهر گلپایگان ) جزایی سابق ( واقع در گلپایگان ارجاع و به کاسه 9309983721700038 

ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخه 1396/02/20 ساعت 10/30 صبح تعیین شده است . به علت  

مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی  و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی دادگاه های 

عمومی و انقاب در امور کیفری  و دستور دادگاه   مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر النتشار آگهی 

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

خود ، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .  

 مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 101  دادگاه کیفری دو  شهر گلپایگان ) جزایی سابق ( – وحید زمانی  

ابالغیه
 : شعبه  بایگانی  شماره    9509983720100963: پرونده  شماره    9510103720108761  : نامه  شماره 

950976  تاریخ تنظیم : 1395/12/19  مشخصات اباغ شونده حقیقی   : نام علیرضا  نام خانوادگی 

حسنی  نام پدر حسین  نشانی مجهول  المکان    تاریخ حضور : 1396/02/25 دوشنبه ساعت 09/30 

فوق جهت  مقرر  وقت  در  شما   طرفیت  به  جمالی  مریم  دعوی  در خصوص  گلپایگان   محل حضور 

رسیدگی در این شعبه حاضر شوید .   توجه : پس از دریافت این اباغیه اباغ اوراق قضایی به صورت 

الکترونیک انجام خواهد شد و اباغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنا براین 

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

مدیر دفتر   شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی (  شهرستان گلپایگان – حمیدی  م الف 686 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای   طرفیت  به  سند  تنظیم  به  الزام  خواسته  به  دادخواستی  غیره  و  امینیان  علی  محمد  آقای 

محمدکمالی و غیره به این دادگاه تسلیم که به کاسه 95/951308 ح1 ثبت و برای تاریخ 96/02/30 

ساعت 11:00 وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب 

ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر 

میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر 

دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1134/م الف به تاریخ 95/12/26

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان برخوار در پرونده مطروحه کاسه 950977 به آقای 

مجید ملک محمد خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعام شده است و خواهان آن عبداله 

معینی فرزند محمد علی با وکالت میثم جعفری به خواسته مطالبه وجه و کلیه خسارات وارده از جمله 

هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله  در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که 

برای روز مورخ 1396/03/13 ساعت 11:00 صبح در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی و حقوقی برخوار 

مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعام و 

ارسال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی 

و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط ه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 73 ق ا د 

دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج شود. دفتر 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1/م الف به تاریخ 96/01/14

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له/محکوم لهم: مجید ذوالفقاری فرزند داود علی به نشانی اصفهان خ غرضی خ 

پرستار ک سیب نبش بن بست بنفشه پ 30 مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: شهرام جمالی 

زاده فرزند رمضان  به نشانی مجهول المکان  محکوم به : بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه و 

به شماره 9510093751301399 و شماره دادنامه مربوطه 9509973751301210 محکوم علیه محکوم 

تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون   ششصد  مبلغ  پرداخت  به  است 

دادخواست )95/08/18( و 19150000 ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت یک بیستم از 

محکوم به عنوان حق االجرا در حق صندوق دولت رای غیابی است . محکوم علیه محکوم مکلف است 

از تاریخ اباغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34قانون اجرای احکام مدنی( 

2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 

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

شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 

نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات 

از  او  ثالث دارد و کلیه مطالبات  نزد اشخاص  به هر نحو  او  اموالی که  دقیق حسابهای مذکور و کلیه 

اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 

از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم 

له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم 

علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.

) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی( 

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

دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر 

دو مجازات می شود .) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال 

پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 

یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

1394(.مدیر  شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1133/م الف به تاریخ 95/12/26

دادنامه
خواهان : آقای محمد علی قاسمی فرزند حسین با وکالت حسنعلی رنجکش فرزند مصطفی به نشانی 

اصفهان میدان شهدا مجتمع پرتو طبقه چهارم واحد 52 )دفتر آقای داریوش استکی( خواندگان: 1- 

خانم اختر الماسی زاده فرزند محمد به نشانی مجهول المکان 2- آقای علی رفیعی فرزند عبدالرحیم 

به نشانی دولت آباد بلوار طالقانی پ 116  خواسته ها :1- مطالبه خسارت 2- الزام به تنظیم سند رسمی 

ملک رای اصاحی در خصوص دادخواست آقای محمد علی قاسمی فرزند حسین با وکالت حسنعلی 

رنجکش به طرفیت علی رفیعی فرزند عبدالرحیم و اختر الماسی زاده فرزند محمد به خواسته تنظیم 

سند رسمی شش دانگ پاک ثبتی به شماره ثبتی 317 اصلی واقع در گذر 14 متری با عنایت به اینکه 

متراژ زمین از قلم افتاده است لذا مستندا به ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی متراژ 350 متر 

مربع به سطر هفتم الحاق می گردد دادن رونوشت رای تصحیحی بدون رونوشت رای اصاحی ممنوع 

است رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 

بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1132/م الف به تاریخ  95/12/25

دادنامه
خواهان : آقای محسن علی نجیبی کتایونچه فرزند حسن به نشانی خورزوق اسام آباد ک شهید سید 

اصغر باقری پ 8  خوانده: خانم زینب علی نجیمی فرزند علی به نشانی مجهول المکان خواسته :تجویز 

ازدواج مجدد رای دادگاه در خصوص دادخواست خواهان آقای محسن علی نجیمی فرزند حسن به 

طرفیت خوانده خانم زینب علی نجیمی فرزند علی به خواسته صدور حکم تجویز ازدواج مجدد به لحاظ 

عدم تمکین با توجه به محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی خواهان فتوکپی مصدق سند نکاحیه 

که داللت بر زوجیت دائم زوجین دارد فتوکپی مصدق حکم الزام زوجه به تمکین واجراییه صادره در 

خصوص آن و با عنایت به اینکه خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاع و ایراد موثری در جلسه 

رسیدگی اراه ننموده است لذا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به بند 3 ماده 16 و 17 

از قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 حکم به تجویز ازدواج مجدد زوج برای یک نوبت صادر 

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

و سپس ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان 

اصفهان می باشد.مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1018/م الف به تاریخ  95/12/26

دادنامه
خواهان : آقای سید مهدی حسینی سینی فرزند سید ابوالفضل به نشانی استان اصفهان شهرستان 

برخوار شهر سین حیابان شهید حسن قربانی منزل شخصی خواندگان : 1- آقای احمد غامی به نشانی 

نشانی  به  عطا  فرزند  رضائیان  آقای خلیل   -2 منزل سید جواد حسینی  عاشورا  میدان  برخوار  سین 

مجهول المکان خواسته :مطالبه وجه بابت.... رای دادگاه در خصوص دادخواست سید مهدی حسینی 

فرزند سید ابوالفضل به طرفیت 1- خلیل رضاییان 2- احمد غامی به خواسته مطالبه دویست و هفده 

میلیون ریال به احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به مندرجات پرونده و مفاد 

دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک و رونوشت گواهی عدم پرداخت  و عدم حضور خواندگان 

علیرغم اباغ قانونی جهت دفاع در مجموع دعوی خواهان را وارد دانسته و مستند به مواد 310 و 313 

و 249 از قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 

2 قانون اصاح قانون صدور چک حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ دویست و 

هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان اجرا 

مطابق شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران صادر و اعام می گردد رای صادره غیابی و 

ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1018/م الف به تاریخ  95/12/26

دادنامه
خواهان : آقای مهدی آقابابائی فرزند حسن با وکالت  آقای امیر حسین مهرداد امرالهی فرزند احمد 

اله  اقای رضا فروزان مهر فرزند ولی  و  بلوار جانبازان جنب دادگستری  آباد  به نشانی اصفهان دولت 

به نشانی دولت آباد بلوار جانبازان جنب دادگستری نبش بن بست کوهستان پ 115  خوانده: آقای 

محمد علیجانی فرزند غامعلی به نشانی درچه پیاز احمد آباد پشت امامزاده ک بعد از پاسگا خواسته 

ها :1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه وجه بابت... . رای دادگاه

در خصوص دادخواست  آقای مهدی آقا بابایی فرزند حسن بطرفیت آقای محمد علیجانی بخواسته 

مطالبه مبلغ 400000000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 907192- 94/06/26 با توجه به شرح 

دادخواست کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت که توسط خواهان ارائه گردیده و عدم حضور خوانده 

در جلسه دادرسی علیرغم اباغ اخطاریه و عدم ارسال الیحه علیهذا دعوی خواهان وارد تشخیص باستناد 

مواد 310 و 312 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به پرداخت 

مبلغ فوق الذکر با نضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان 

اجرای حکم طبق شاخص ساالنه بهای کاالها و خدمات مصرفی توسط خوانده در حق خواهان صادر 

واعام میگردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 

بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در مرکز استان است.

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1018/م الف به تاریخ  95/09/04

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای محسن نایب اصفهانی فرزند اصغر  به اتهام خیانت در امانت از طریق این دادسرا 

تحت تعقیب است و اباغ احظاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در 

اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 

اتهام  به  پاسخگوئی  برخوار جهت  انقاب شهرستان  و  دادسرای عمومی  دادیاری  اول  در شعبه  آگهی 

خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد شد.

 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/03/م الف به تاریخ 96/01/14

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری برخوار در خصوص پرونده کاسه 950281 اجرای احکام که در آن محکوم علیه 

شرکت تعاونی شن و ماسه آسمان دشت اردستان محکوم است به پرداخت 405357326 ریال در حق 

شرکت جهاد تحقیقات سپاهان و مبلغ 20000000 ریال بابت هزینه اجراء در حق دولت در نظر دارد جلسه 

مزایده ای در تاریخ 96/02/10 ساعت 9 صبح در محل دادگستری برخوار دفتر اجرای احکام برگزار نماید 

طالبین خرید میتوانند پنج روز قبل از مزایده از اموال واقع در کمشچه نرسیده به باقر آباد معدن شن و 

ماسه اردستان بازدید نمایند. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که حداقل ده درصد 

مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 1-یک 

دستگاه سنگ شکن فکی با دهانه 100*80 سانتی متر با قدرت موتور 90 کیلو وات به مبلغ 650000000 

ریال 2- یک دستگاه سنگشکن ضربه ای معروف به کوبیت بانتاژ حدود 120 تن با موتور الکتریکی به 

قدرت 90 وات به مبلغ 350000000 ریال

مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/2/م الف به تاریخ 96/01/14

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
شاکی : مریم داوری دولت آبادی دادخواستی به طرفیت متهم : آقای مهدی سجادی   به خواسته 

تحصیل مال از طریق نامشروع تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی 

به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر برخوار )101 جزایی سابق (  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به 

کاسه پرونده 9509983752700282 - 950505  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/02/06 و 

ساعت 08:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خواندگان و درخواست خواهان و به 

تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 

یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد 

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. 

دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1103/م الف به تاریخ 95/12/17

استاندار اصفهان:

ساختمان های ناایمن استان شناسایی می شوند

منا
:ای

س
عک
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حتما بخوانید!
بازگشت کیانوش عیاری به تلویزیون

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگ

بــر اســاس آمــار مرکــز نظرســنجی صداوســیما کــه به تازگــی 
ــی  ــال »عل ــریال امس ــن س ــده، پرمخاطب تری ــر ش منتش
البــدل«، تنهــا 42 درصــد بیننــده داشــته اســت. البتــه ایــن 
42 درصــد از میــان کســانی هســتند کــه برنامه هــای رســانه 
ــبت کل  ــم نس ــر بخواهی ــه اگ ــد ک ــال می کنن ــی را دنب مل
جمعیــت را در نظــر بگیریــم، بــا توجــه بــه کاهــش بینندگان 
در ســال های اخیــر، بایــد گفــت آمــار رضایــت بیننــدگان از 

ــوده اســت.  ســریال ها بســیار کــم ب
در ایــن پژوهــش، نظــر مخاطبــان بــاالی 12 ســال در تهــران 
و 33 شــهر دیگــر ایــران، دربــاره بعضــی برنامه هــای 
ــا پنــج و نســیم، بررســی شــده اســت.  شــبکه های یــک ت
و  »علی البــدل«  ســریال های  ســتاره«،  »ســه  برنامــه 
»دیواربه دیــوار« بــه ترتیــب بعــد از »خندوانــه« و »دور 
ــد؛  ــب کرده ان ــود جل ــه خ ــب را ب ــترین مخاط ــی« بیش هم
ــی در مقایســه  ــون امســال نتوانســت حت ــرا تلویزی ــا چ ام
ــای برنامه هــای خــود  ــان را پ ــا ســال های پیــش مخاطب ب

بنشــاند؟
    جای خالی کاله قرمزی

محبوب تریــن برنامــه تلویزیونــی ســال های اخیــر امســال 
بــا همــه تالشــی کــه ســازندگانش انجــام دادنــد، راهــی بــه 

میــان برنامه هــای تلویزیونــی نیافــت. 
ــا  ــی ب ــانه مل ــران رس ــه مدی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــه ب اینگون
توجــه بــه ســاخت ســریال های پرهزینــه و پربازیگــر 
اینگونــه حســاب کــرده بودنــد کــه ایــن ســریال ها می توانــد 
ــد  ــر کن ــزی را پ ــد کاله قرم ــه ای مانن ــی برنام ــای خال  ج
و بــه همیــن دلیــل هــم رغبتــی بــه توافــق بــا تیــم ایــرج 
طهماســب نداشــتند؛ امــا حــاال کــه تعطیــالت نــوروزی بــه 
پایــان رســیده، اشــتباه در ایــن محاســبه بــه خوبــی آشــکار 
شــده اســت؛ زیــرا ســریال پربازیگــر شــبکه دو یعنــی »مرز 
ــا  ــازمان، تنه ــود س ــای خ ــاس آماره ــر اس ــبختی« ب خوش
25 درصــد مخاطــب داشــته اســت. محبوب تریــن برنامــه 
ــا 30  ــه تنه ــوده ک ــل« ب ــه گل و بلب ــم »محل ــبکه دو ه ش

درصــد مخاطــب داشــته اســت.
    شوخی های تاریخ مصرف گذشته

ــدل« و  ــی »علـی البـ ــوروزی یعنـ ــق نـ ــریال موفـ دو سـ
»دیواربه دیــوار« کــه مانــور زیــادی هــم تــا پیــش از 
ــری  ــم بهره گی ــت، علی رغ ــود داش ــا وج ــش روی آن ه پخ
از بازیگــران مطــرح، داســتان هایی کشــدار و شــوخی هایی 
تاریــخ مصــرف گذشــته بودنــد و اصــال نتوانســتند مخاطبــان 

ــد. ــی کنن را راض
  ســریال »علی البــدل« تنهــا مــدل خفیــف و بی شــاخ 
بــه جــز  بــود کــه  برگــر«  از فیلــم »ایــران  برگــی  و 

ــت  ــده، جذابی ــای اغراق ش ــی و گریم ه ــوخی های فیزیک ش
دیگــری بــرای مخاطبــان خــود نداشــت. 

»دیواربه دیــوار« هــم تنهــا تکــرار نقش هــای بازیگــران 
پیشــین بــود و تنهــا نکتــه مثبــت آن را بایــد بــازی خــوب 
ویشــکا آســایش و آزاده صمــدی دانســت. متاســفانه بــازی 
ایــن دو بازیگــر هــم نتوانســته فقــدان داســتان جــذاب را 
ــریال های  ــل س ــه خی ــم ب ــریال ه ــن س ــد و ای ــران کن جب
ــد  ــر چن ــت. ه ــد پیوس ــر خواه ــال های اخی ــق س کم رون
ســاخت برنامه هــای طنــز بــه دلیــل آســتانه تحمــل پاییــن 
ــاز  ــا ب ــوده اســت، ام ــر بســیار ســخت ب در ســال های اخی
هــم ایــن دلیــل موجهــی بــرای ســاخت آثــار ضعیــف و دور 

ــت. ــال نیس ــول بیت الم ــن پ ریخت

    در جست وجوی جذابیت
را   96 نــوروز  ســریال های  ناکامــی  فاکتــور  مهم تریــن 
بایــد نبــود جذابیــت دانســت. جذابیــت در ســریال، یعنــی 
ــه ســریال  ــدن ادام ــرای دی ــه مخاطــب را ب ــی ک رویدادهای
ترغیــب می کنــد؛ قصــه، داســتان، روایــت، فیلمنامــه 
ــن  ــم، مهم تری ــه روی آن بگذاری ــری ک ــم دیگ ــر اس ــا ه وی
ــوان  ــرای ســریال اســت و نمی ت عامــل جــذب مخاطــب ب
ــای  ــرح و دکوره ــر مط ــد بازیگ ــردن چن ــرهم ک ــا س ــا ب تنه
ــرد.  ــریال ک ــردن س ــال ک ــه دنب ــب را وادار ب ــزرگ، مخاط ب
ســریال بایــد کشــش داشــته باشــد و ایــن کشــش نیــاز بــه 
داســتان قــوی دارد و داســتان قــوی بــدون فکرهــای نــو و 

ــد. ــت نمی آی ــه دس ــر ب ــای بک ایده ه

»شبگیر و ایوار« منتشر شد
و  »شــبگیر  موســیقی  آلبــوم 
ایــوار«، اثــری بــی کالم از »یمیــن 
غفــاری« توســط کانــون نشــر 
موســیقی پــژواک نیــزوا منتشــر 
ــور  ــیقی کش ــازار موس ــی ب و راه
شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ایــن اثــر، »شــبگیر و ایــوار«، 
آلبومــی اســت بــرای همنــوازی تــار و ســازهای کوبــه ای کــه 10 
قطعــه بــه نام هــای »بامــداد«، »خســروانی«، »شــفق«، 
»مثنــوی«، »رنــگ«، »نغمــه«، »بــه یاد شــهناز«، »شــبگیر«، 
ــف  ــارگاه تصنی ــه در دســتگاه چه ــوار« دارد ک ــوع« و »ای »طل
شــده و بیــان موســیقایی نوازنــده آن بیانــی کالســیک اســت. 
ــگ  ــور پررن ــاهد حض ــی آن، ش ــات ضرب ــن در قطع همچنی
کوبه ای هــا هســتیم. ارژنــگ کامــکار )تمبــک(، مهرنــاز 
دبیــرزاده )تمبــک، ضــرب زورخانــه، کونــگا، کاخــن و شــیکر(، 
مهــران امیراصالنــی )تمبــک( و بردیــا ندیمــی )کونــگا، بانگــو، 
شــیکر، کاباســا و مثلــث( در کنــار یمیــن غفــاری )تــار و بــم 
تــار( در تولیــد آلبــوم موســیقی »شــبگیر و ایــوار« بــه 

هنرنمایی پرداخته اند. ایسنا

فراخوان جشنواره کتاب سال دانشجویی
فراخــوان بیســت وچهارمین جشــنواره کتــاب ســال دانشــجویی 
و ســومین دوره کتــاب ســال دانشــجویان فارســی نویس 
ــال  ــاب س ــنواره کت ــرکت در جش ــان ش ــد. متقاضی ــر ش منتش
 1396 تیرمــاه  پایــان  تــا  فروردین مــاه   15 از  دانشــجویی 
فرصــت دارنــد تــا بــا مراجعــه بــه پایــگاه اطالع رســانی ســازمان 
 wwww.isba.ir آدرس  بــه  دانشــگاهی  جهــاد   انتشــارات 
در  ثبت نــام  بــرای  الکترونیکــی  پرســش نامه  تکمیــل  و 
ــه  ــام در اطالعی ــرایط ثبت ن ــایر ش ــد. س ــدام کنن ــنواره اق جش
منــدرج در ایــن پایــگاه اطالع رســانی ذکــر شــده اســت. 
بخــش اصلــی ایــن جشــنواره شــامل: گــروه علــوم پایــه، گــروه 
ــی و مهندســی، گــروه  ــع طبیعــی، گــروه فن کشــاورزی و مناب
ــوم انســانی اســت. ــروه عل ــوم پزشــکی و دامپزشــکی و گ عل

 همخوانی محسن چاوشی با سینا سرلک 

در »شهرزاد 2«
ــهرزاد  ــریال ش ــل دوم س ــا کالم فص ــیقی های ب ــد موس تولی
ــی  ــن چاوش ــده و محس ــاز ش ــه آغ ــت ک ــی اس ــد ماه از چن
ــه  ــد قطع ــدش، چن ــوم جدی ــر روی آلب ــت ب ــن فعالی ضم

ــازد. ــهرزاد می س ــریال ش ــرای س ــز ب ــد نی جدی
ــهرزاد در  ــریال ش ــل اول س ــه در فص ــی ک ــن چاوش  محس
ــی« و »افســار« از صــدای ســینا  ــدار »کجای ــات پرطرف قطع
ــرای  ــود، ب ــرده ب ــتفاده ک ــوان اس ــوان همخ ــه عن ــرلک ب س
فصــل جدیــد ایــن ســریال نیــز ســرلک را بــرای همخوانــی در 
یــک قطعــه دعــوت کــرده کــه امــکان دارد در ادامــه بــه شــمار 

ــا ــیقی م ــود. موس ــه ش ــا اضاف ــن همکاری ه ای

علی درخشنده با »دشمنان« می آید
ــم  ــن فیل ــردان ســینما، از ســاخت اولی ــی درخشــنده، کارگ عل
بلنــدش بــا عنــوان »دشــمنان« بــا موضــوع تنهایــی خبــر داد. 
علــی درخشــنده، کارگــردان ســینما، دربــاره فعالیت هــای 
ــازی  ــغول آماده س ــر مش ــال حاض ــت: در ح ــود گف ــد خ جدی
نــام  بــا  بلنــدم  فیلــم  اولیــن  ســاخت  بــرای  شــرایط 
ــرمایه گذار  ــده و س ــد تهیه کنن ــا چن ــره ب ــمنان« و مذاک »دش
ــا یــادگار مشــغول بازنویســی  هســتم. البتــه ایــن روزهــا بردی
ــم  ــوان کن ــد عن فیلمنامــه »دشــمنان« اســت. ایــن را هــم بای
کــه به تازگــی مجــوز کارگردانــی اولیــن فیلــم بلنــد داســتانی ام 
را هــم دریافــت کــرده ام. وی افــزود: »دشــمنان«، فیلمــی بــا 
ــه طــور  ــاره تنهایــی انسان هاســت. ب موضــوع اجتماعــی و درب
کلــی تنهایــی موضوعــی اســت کــه همــه بــه نوعــی درگیــر آن 
ــی  ــخصی و خصوص ــم ش ــک حری ــد ی ــتند و می خواهن هس
ــراد  ــرای اف ــی ب ــن موقعیت ــر چنی ــا کمت ــند، ام ــته باش داش
 پیــش می آیــد؛ زیــرا بــه محــض اینکــه کســی تنهــا می شــود

دیگــران می خواهنــد علــت را بیابنــد و ببیننــد کــه چــرا او 
تنهاســت. درخشــنده عنــوان کــرد: بهتریــن زمــان فیلمبــرداری 
»دشــمنان« در فصــل پاییــز اســت و از ابتــدا تصمیــم بــر ایــن 
داشــتیم کــه در ایــن فصــل بــه ضبــط بپردازیــم؛ زیرا ایــن فیلم 
بــه گونــه ای اســت کــه در فصــل ســرما روایــت می شــود. ایــن 
کارگــردان در پایــان بیــان کــرد: تمــام مکان هــای فیلمبــرداری 

ایــن اثــر در شــهرک غــرب تهــران اســت. ســینماخبر

 نمایش گنجینه ای از 25 اثر 

منتخب هنری اصفهان
نمایشــگاه آثــار منتخــب گنجینــه مــوزه هنرهــای معاصــر 
اصفهــان در محــل ایــن مــوزه برپــا شــده اســت. در ایــن 
ــاح  ــر افتت ــته هن ــتادان برجس ــور اس ــا حض ــه ب ــگاه ک نمایش
شــد، بیــش از 25 اثــر منتخــب در گالــری شــماره یــک 
ــوزه هنرهــای معاصــر ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری  م
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــدان ق ــد عالقه من ــرض دی ــان در مع اصفه
ــاری چــون نقاشــی، نقاشــی خــط و  ــه آث در نمایشــگاه گنجین
ــواش  ــن، گ ــگ و روغ ــه رن ــی از جمل ــا تکنیک های ــی ب طراح
چــوب  روی  رنــگ  آبرنــگ،  دســتی،  چــاپ  آکریلیــک، 
اچینــگ، پلی اســتر، آکریلیــک روی پارچــه و نقــش برجســته 
روی فلــز بــرای بازدیــد عالقه منــدان بــه هنــر معاصــر بــه 
نمایــش گذاشــته شــده اســت. منصــوره حســینی، ایــران 
درودی، حســین محجوبــی، ضیاءالدیــن امامــی، نصرالهــی 
ــه  ــک، محبوب ــر میخ ــون، اکب ــلیمان ساس ــی، س ــر پلنگ ناص
ــور   ــروز تقی پ ــی، به ــا اقبال ــری، رض ــه قنب ــدی، مکرم زاده احم
آلــن بایــاش، تومــان ژومایابــف )اهــل روســیه(، تیتســا توتــرز 
ــی نیا   ــا رئیس ــهدی االصل و ره ــی مش ــش، عل ــز درم بخ کامبی
از جملــه هنرمندانــی هســتند کــه آثارشــان در ایــن نمایشــگاه 
ــی  ــر تخصص ــس دفت ــی، رئی ــی صرام ــور دارد. محمدعل حض
هنرهــای تجســمی و رئیــس مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان 
دربــاره ایــن نمایشــگاه گفــت: هــدف از برگــزاری این نمایشــگاه 
در ابتــدا همــان هدفــی بــوده کــه بیشــتر موزه هــای دنیــا بــه آن 
خواهنــد پرداخــت و آن هــم اســتفاده از گنجینه هــای حاضــر در 
ــر در  ــای حاض ــز گنجینه ه ــا نی ــه داد: م ــت. وی ادام موزه هاس
مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان را بــه نمایشــگاه تبدیــل کردیــم 
ــا ــه نمایــش گذاشــته می شــود. ایمن ــدان ب ــرای عالقه من کــه ب

اخبار کوتاه

 برگزاری نمایشگاه »از میدان تا میدان«

در موزه عصارخانه شاهی

کیمیای وطن

نمایشــگاه »از میــدان تــا میدان« 
 تــا 30 فروردیـن مـــاه جـــاری 
 در مـــوزه عصـارخانـــه شــاهی 
عالقه منــدان  دیــد  معــرض  در 
قــرار می گیــرد. بــه گــزارش روابــط 
 عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
یــک گردهمایــی  برپایــی  از  برگرفتــه  نمایشــگاه  ایــن 
ــر  ــه ه ــت ک ــوواک« اس ــوان »فت ــا عن ــی ب ــی جهان عکاس
ــاهی  ــه ش ــوزه عصارخان ــود. م ــزار می ش ــا برگ ــاله در دنی س
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان در نــوروز 
 نیــز بــا برپایــی ایــن نمایشــگاه عکــس میزبــان شــهروندان 
و مســافران نــوروزی بــود. نمایشــگاه »از میــدان تــا میــدان« 
ــا میــدان  ــا محوریــت عکاســی از میــدان امــام علــی)ع( ت ب
ــا 30 فروردیــن مــاه  نقــش جهــان توســط عکاســان شــهر ت
ــود.  ــد ب ــا خواه ــاهی برپ ــه ش ــوزه عصارخان ــل م 96 در مح
عالقه منــدان بــرای بازدیــد از آثــار ایــن نمایشــگاه می تواننــد 
همــه روزه بــه غیــر از جمعه هــا از ســاعت 9 تــا 18 بــه محــل 
ــب  ــان، جن ــش جه ــدان نق ــع در می ــاهی واق ــه ش عصارخان
ــن  ــالی امی ــاژ ط ــا، پاس ــازار قناده ــه، ب ــازار قیصری ورودی ب

مراجعــه کننــد.

 پالتوهای رایگان و نیم بها 

در اختیار تئاتر دانشجویی
دبیرخانــه بیســتمین جشــنواره تئاتــر دانشــگاهی در راســتای 
حمایــت از تئاتــر دانشــجویی، پالتوهــای رایــگان و بــا تخفیــف 
ــر در  ــجویی تئات ــای دانش ــتفاده گروه ه ــرای اس ــد ب 50 درص
نظــر گرفــت. بــر اســاس تفاهم نامــه  ای بیــن دبیرخانــه 
جشــنواره و تعــدادی از پالتوهــای تئاتــری، پالتوهــای همــراه 
بــا بیســتمین دوره جشــنواره تئاتــر دانشــگاهی معرفــی 
ــی  ــه بازبین ــه ب ــجویی راه یافت ــر دانش ــای تئات ــدند. گروه ه ش
ــو  ــر، پالت ــو اداره تئات ــز پالت ــد از 6 مرک ــه دوم می توانن مرحل
پیــچ، پالتــو الم، پالتــو اورنــگ، پالتــو پیچــک و پالتــو آی بــه 
ــف 50 درصــد  ــا تخفی ــا ب ــح ی ــت صب ــگان در نوب صــورت رای
در نوبــت بعدازظهــر اســتفاده کننــد. گروه هــا می تواننــد 
بــا مراجعــه بــه دبیرخانــه جشــنواره بــه آدرس خیابــان 
ــارک دانشــجو، کوچــه  ــل پ ــارراه ولیعصــر، مقاب ــالب، چه انق
ــی  ــت فرهنگ ــک معاون ــماره ی ــاختمان ش ــاالور، س ــهید ب  ش
و اجتماعــی، پــالک 4، طبقــه 5 بــرای دریافــت معرفی نامــه 
اقــدام کننــد. بیســتمین جشــنواره بین المللــی تئاتر دانشــگاهی 
ــدی  ــری مه ــه دبی ــاه 96 ب ــا 23 اردیبهشــت م ــران از 15 ت ای

ــر گمــار برگــزار می شــود. مه

داستان کوتاِه سالم، کم داریم
ــاه ســالم توســط  ــان اینکــه داســتان کوت ــا بی ــری ب ــد خانل رامب
ــب  ــت: مخاط ــود، گف ــته می ش ــم نوش ــی ک ــندگان ایران نویس
ــاط  ــی ارتب ــاه ایران ــتان کوت ــا داس ــته ب ــی نتوانس ــی خیل ایران
برقــرار کنــد. رامبــد خانلــری در شــانزدهمین دوره جایــزه 
داســتان »ســرطان جــن«  بــرای مجموعــه  ادب  مهــرگان 
ــر و تندیــس ایــن  ــوح تقدی ــده، ل ــوان برگزی ــه عن موفــق شــد ب
ــل  ــزه دلی ــن جای ــت داوران ای ــت آورد. هیئ ــه دس ــزه را ب جای
ــت  ــی، جذابی ــی غن ــتانی را زبان ــه داس ــن مجموع ــاب ای انتخ
از  و کششــی درخــور قصــه، کاشــف ترســی نشــات گرفته 
ندانســتن ها و خرافه هــا و داشــتن داســتانی دلنشــین کــه 
ــد.  ــالم کردن ــت، اع ــتگان اس ــی گذش ــای زبان ــدار روایت ه وام
ــه  ــن ب ــی رفت ــاره چرای ــتانی درب ــه داس ــن مجموع ــنده ای نویس
ســراغ ایــن نــوع داستان نویســی گفــت: زمانــی کــه از نوجوانــی 
داســتان خوانی را شــروع کــردم، خوانــدن داســتان های فارســی 
برایــم ســخت بــود. بیشــتر کتاب هــای ترجمــه می خوانــدم تــا 
ــدم.  ــنا ش ــاعدی آش ــین س ــتان های غالمحس ــا داس ــه ب اینک
ــام  ــه ن ــماعیلی ب ــان اس ــتانی از پیم ــه داس ــن مجموع همچنی
ــه ذات  ــدم و متوجــه شــدم ک ــری« خوان ــرف و ســمفونی اب »ب
ــا وهــم، عجیــن اســت. او ادامــه داد: وقتــی  داســتان ایرانــی ب
ــدم  ــه ش ــدم، متوج ــنا ش ــتر آش ــی بیش ــای جنای ــا کتاب ه ب
ــم  ــت ک ــم و وحش ــای وه ــن فض ــه ای ــی ب ــار ایران ــدر در آث چق
ــت                         ــت اس ــر از جذابی ــر پ ــن ژان ــه ای ــا اینک ــده و ب ــه ش پرداخت
ــود دارد. ــا وج ــتان های م ــی در داس ــق کم ــای موف ــا نمونه ه ام

رمان »سن عقل« اثر سارتر چاپ شد
ــه حســین  ــا ترجم ــارتر ب ــل س ــر ژان پ ــل« اث ــان »ســِن عق رم
ســلیمانی نژاد از ســوی نشــر چشــمه بــه قیمــت ســی هزار 
رمــان نخســتین بار در  ایــن  اســت.  تومــان منتشــر شــده 
ــری در  ــود جزای ــه محم ــا ترجم ــالب ب ــش از انق ــال های پی س
نشــر امیرکبیــر منتشــر شــد؛ ایــن ترجمــه در بــازار کتــاب موجود 
نیســت. همچنیــن در ســال های اخیــر ترجمــه دیگــری از ایــن 
ــه فارســی منتشــر شــده اســت.  ــا ب ــر کی ــم منوچه ــه قل ــر ب اث
»ســن عقــل« ماننــد دیگــر آثــار ســاتر، متفکــر اگزیستانســیال 

بــه مســائل و چالش هــای وجــودی انســان می پــردازد. 

 بازدید بیش از ۳ میلیون نفر 

از بناهای تاریخی اصفهان

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

ــهر  ــی ش ــار تاریخ ــد از آث ــیه بازدی ــاری در حاش ــدون الهی فری
اردســتان گفــت: نــوروز امســال شــاهد فعالیــت خــوب ســتاد 
اجرایــی خدمــات ســفر در اســتان بوده ایــم و 2 میلیــون و 410 
هــزار نفــر اقامــت در اســتان ثبــت شــده کــه رشــد 20 درصــدی 

ــه ســال قبــل نشــان می دهــد.  را نســبت ب
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: یکــی از ظرفیت هــا مهــم اشــتغال 
در اســتان اصفهــان، توســعه اقامتگاه هــای بوم گــردی و مراکــز 
گردشــگری در بافت هــای تاریخــی و مراکــز گردشــگری اســت 

کــه محــور اساســی کار در ایــن زمینــه قــرار خواهــد گرفــت. 
ــای  ــا و مجموعه ه ــد از بناه ــب توجــه بازدی ــه رشــد جال وی ب
تاریخــی اســتان اشــاره کــرد و افــزود: بازدیــد از بناهــای 
تاریخــی اســتان از مــرز 3 میلیــون 850 هــزار نفــر عبــور کــرده 

اســت.

اخبار کوتاه

حســن آقاکریمــی، تهیه کننــده ســریال جدیــد کیانــوش 
عیــاری، دربــاره ویژگی هــای کار جدیــد ایــن کارگــردان بیــان 
ــد  ــه اواخــر اردیبهشــت کلی ــی اســت ک ــری اجتماع ــرد: اث ک

می خــورد. 
ــه  ــر« ک ــه ســاخت ســریال »8۷ مت ــا اشــاره ب آقاکریمــی ب

ــر عهــده  ــی اش را ب ــاری کارگردان ــوش عی کیان
فیلمنامــه  عیــاری  کیانــوش  دارد، گفــت: 
بــه  بــا کلیاتــش  را  متــر«  ســریال »8۷ 
ــت.  ــی اس ــه کاری اجتماع ــگارش درآورده ک ن
وی بــا اشــاره بــه داســتان ایــن ســریال 
عنــوان کــرد: قصــه »8۷ متــر«، ماجــرای 
ــواده  ــن خان ــه چندی ــه ب ــت ک ــی اس آپارتمان

ــه  ــت ک ــی اس ــرح درگیری های ــریال، ط ــده و س ــه ش فروخت
ــه  ــا مواج ــا آن ه ــکلی ب ــن مش ــه چنی ــه بهان ــا ب خانواده ه
ــز  ــی از طن ــث ممکــن اســت رگه های ــن حی می شــوند و از ای

تلــخ هــم در الیه هــای درونــی کار داشــته باشــد.
نیــز  ســریال  ایــن  لوکیشــن های  دربــاره  آقاکریمــی   

تصریــح کــرد: هم اکنــون در حــال پیش تولیــد و تعییــن 
ــریال  ــن س ــت ای ــوان گف ــتیم و می ت ــن های کار هس لوکیش
یکــی از پرلوکیشــن ترین آثــار کیانــوش عیــاری اســت. 
تهیه کننــده ســریال جدیــد کیانــوش عیــاری دربــاره بازیگــران 
ــی  ــا بازیگران ــی ب ــرد: مذاکرات ــان ک ــز بی ــه نی ــن مجموع ای
 از جملــه فرهــاد آئیــش، مهــدی هاشــمی
مهــران رجبــی و بازیگرانــی کــه پیــش از ایــن 
ــرده، انجــام  ــا کار ک ــا آن ه ــاری ب ــوش عی کیان
ــه قطعیــت نرســیده؛ چــون  ــوز ب شــده کــه هن
زمــان تصویربــرداری حــدود یــک ســال اســت 
دربــاره  وی  باشــند.  آزاد  بایــد  بازیگــران  و 
زمــان شــروع کار عنــوان کــرد: امیدواریــم ایــن 

ــم. ــد بزنی ــت ماه کلی ــر اردیبهش ــا اواخ ــریال را ت س
ــا  ــت ســیما ب ــرات معاون ــاره مذاک ــان درب ــی در پای  آقاکریم
ــل  ــری تعام ــای میرباق ــرد: آق ــح ک ــاری تصری ــوش عی کیان
خوبــی در جلســات بــا عیــاری داشــته اند و قــرار اســت ایــن 

ــرای شــبکه یــک ســاخته شــود. مهــر کار ب

بازگشت کیانوش عیاری به تلویزیون
ــک  ــم فجــر امســال ی ــی فیل ــدگان جشــنواره جهان برگزارکنن
ــاص  ــک اختص ــه بالتی ــینمای منطق ــرور س ــه م ــش را ب بخ
داده انــد کــه بــا نمایــش ۷ فیلــم همــراه اســت. »تبعیــدی« 
)Exiled( بــه کارگردانــی داویــس ســیمانیس از لتونــی، 
 )The Chronicles of Melanie( »سرگذشــت مالنــی«

ــد مشــترک  ــس تولی ســاخته ویســتور کایری
لتونــی، جمهــوری چــک و فنالنــد، »تیــم 
رؤیایــی Dream Team( »1935 1935( بــه 
کارگردانــی آیــگارس گروبــا از لتونی، »شــیفت 
ــاس  ــاخته ایگن ــاه« )Kings› Shift( س پادش
و  لیتوانــی  میســکینیس تولیــد مشــترک 
 )The Excursionist( »ســیاح«  لتونــی، 

ــوس  ــی، »جاس ــاس از لتون ــوس یوژن ــی اودری ــه کارگردان ب
و شــاعر« )The Spy and the Poet( ســاخته تومــاس 
 In the( »ــف ــاد مخال ــرض ب ــتونی و »در مع ــار از اس هوس
اســتونی  از  ِهلــِده  مارتــی  بــه کارگردانــی   )Crosswind
فیلم هایــی هســتند کــه در ایــن بخــش روی پــرده می رونــد. 

از ایــن بیــن، »تبعیــدی« در بخــش مســابقه بین الملــل 
جشــنواره فجــر هــم حضــور دارد. ایــن فیلــم دربــاره اولریــش، 
ــگ  ــال جن ــن س ــه در آخری ــت ک ــان اس ــش آلم ــراح ارت ج
دورافتــاده  آسایشــگاهی  بــه  بازدیــد  بــرای  اول  جهانــی 
آن  در  آسایشــگاهی کــه  می شــود؛  فرســتاده  لتونــی  در 
از مجروحــان جنگــی نگهــداری می شــود و 
ــی ســربازانی  ــت روان ــودی وضعی ــش بهب هدف
ــری  ــا پس ــش ب ــان، اولری ــن می ــت. در ای اس
جنگلــی روبــه رو می شــود و می کوشــد او را 
هــم درمــان کنــد؛ امــا شــرایط ســخت تر از آن 
چیــزی اســت کــه در ابتــدا بــه نظــر می رســد. 
ــس  ــم داســتانی داوی ــن فیل ــدی«، اولی »تبعی
ــد  ــی تولی ــزار یوروی ــد ه ــه ای چهارص ــا بودج ــیمانیس و ب س

ــت.  ــده اس ش
 8 تــا   1 فجــر  فیلــم  جهانــی  جشــنواره  ســی وپنجمین 
اردیبهشــت )21 تــا 28 آوریــل( بــه دبیــری رضــا میرکریمی در 

ــنا ــود. ایس ــزار می ش ــران برگ ته

نگاهی به سریال های نوروزی

در جست وجوی جذابیت

کیمیای وطن

ــج(  ــی گل نرگس)ع ــه فرهنگ ــت موسس ــا هم ب
و همــکاری ســازمان تبلیغــات اســالمی و حــوزه 
ــی  ــای نمایش ــنواره هنره ــان، جش ــری اصفه هن
خانــه خورشــید بــا شــرکت 10 گــروه نمایشــی بــه 

ــان داد.  ــود پای کار خ
ایــن جشــنواره کــه بــا حضــور پررنــگ اهالــی هنر 
ــر  ــالن آمفی تئات ــان در س ــریف اصفه ــردم ش و م
ســوره برگــزار شــد، صحنــه هنرنمایــی هنرمنــدان 
نوجــوان و جــوان در ژانرهــای مختلــف نمایشــی 
ــه بخــش مســابقه  ــود. نمایش هــای راه یافتــه ب ب
ــا  ــه ترتیــب رتبه هــای اول ت ــا رقابتــی نزدیــک ب ب

نهــم را بــه دســت آوردنــد.
    رتبه های برتر نمایشی

رتبــه اول: نمایــش »بچــه روســتا« بــه گارگردانــی 
خانم هــا  بازیگــری  و  رضــوی  مرضیــه  خانــم 

ــری. ــاره صاب ــحاقی و به ــه اس فاطم
ــل«  ــال باط ــش »خی ــترک: نمای ــه دوم مش رتب
نظری خــواه  ملیحــه  خانــم  کارگردانــی  بــه 
مرضیــه  زارعــی،  النــاز  خانم هــا:  بازیگــری  و 
مرادمنــد، زهــرا نــوروزی، فاطمــه نــوروزی، ســحر 
غالمــی و نمایــش »روز رســتاخیز« بــه کارگردانــی 
خانــم نســرین وفایــی و بازیگــری خانم هــا پــگاه 
شــیرانی، ســهیال مختــاری، طــه امینــی، نــدا 

ــی رضای

رتبــه ســوم: نمایــش »فریــاد بی صــدا« بــه 
کارگردانــی خانــم عبایــی و بــا بازیگــری خانم هــا 

ــه. ــرا دانش مای ــی و زه ــرا کرمان زه
و رتبه هــای چهــارم تــا نهــم بــه ترتیــب: نمایــش 
»تولــدی دیگــر« بــه کارگردانــی النــاز زارعــی 
و بازیگــری خانم هــا فاطمــه رئیســیان، مینــا 
»ایلیــا«  نمایــش  نگیــن صادقــی؛  حیــدری، 
بــه کارگردانــی آذر زنگنــه و بازیگــری آیلیــن 
میرضــی  نــدا  فرهــادی،  فریبــا  شــعبان پور، 
محدثــه موســوی، غزالــه مهدی نــژاد؛ نمایــش 
ــه  ــی آذر زنگن ــه کارگردان ــن« ب ــان جنتلم »پیرزن
و بازیگــری خانم هــا ملیــکا غالمــی، نرگــس 
مؤذنــی، ریحانــه علی پــور، فرنــوش نــوروزی 
ملیــکا ذبیحــی، نرگــس مؤذنــی؛ نمایــش »صبــح 

ــری  ــه و بازیگ ــی آذر زنگن ــه کارگردان ــادق« ب ص
خانم هــا شــکیبا حاجی پــور، اعظــم حیــدری 
ــه  ــگان« ب ــی؛ نمایــش »مطــب دیوان زهــرا روحان
ــا  ــری خانم ه ــم پور و بازیگ ــگار هاش ــی ن کارگردان
ــی  ــال عبدل ــی، مه ــا رحیم ــقی، صب ــه عش فاطم
ریحانــه امین پــور، شــکوفه نقی پــور؛ نمایــش 
»ســرپل کفن گیــری« مهــدی غیاثــی و بازیگــری 
آقایــان علــی شــعفی، مهــدی غیاثــی، پویــا 
ــوروزی. ــی ن ــادران، عل ــدی به ــدم زن، محمدمه ق

    رتبه های برتر بازیگری
رتبه اول: خانم الناز زارعی و علی شعفی.

رتبه دوم: پگاه شیرانی
رتبــه ســوم: خانــم زهــرا کرمانــی و خانــم فاطمــه 

اســحاقی.
برترین بازیگر نوجوان: ملیکا غالمی

    داوران این دوره از جشنواره
آقــای دکتــر رســول بدیعــی و خانم هــا ســتایش 

ــژه ســلوکی. ساســانی نژاد و منی
ــا  ــه خورشــید ب جشــنواره هنرهــای نمایشــی خان
مدیریــت موسســه فرهنگــی گل نرگس)عــج( 
ــتان  ــالمی اس ــات اس ــازمان تبلیغ ــکاری س و هم
اصفهــان و معاونــت فرهنگــی هنــری حــوزه 
ــار و در ماه هــای  هنــری اصفهــان هــر ســاله دو ب
شــهریور و اســفند بــا حضــور عالقه منــدان و 

هنرمنــدان برگــزار می شــود.

جشنواره هنرهای نمایشی خانه خورشید به کار خود پایان داد

کتاب  معرفی 

»ویلسون کله پوک و 
دوقلوهای شگفت انگیز«

 فارسی نویسی 
برای کودکان

»موسیو پن«

»یه چیزی بگو«

»ماجراهای دهکده من«

نوشته مارک تواین

نوشته نادر ابراهیمی

نوشته روبرتو بوالنیو

نوشته الوری هالس 
اندرسن

نوشته آسترید لیندگرن

موافق کار کردن با سوپراستارها نیستم
یــح کــرد:  یــون، بــا بیــان اینکــه موافــق کار کــردن بــا سوپراســتارها نیســت، تصر مهــدی فخیــم زاده، کارگــردان ســینما و تلویز

اکنــون مشــغول نــگارش فیلمنامــه ای کمــدی اکشــن هســتم.

در قاب تصویر

اعالم 7 فیلم جشنواره جهانی فجر
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فیلــم تخیلــی »جانــوران شــگفت انگیز و زیســتگاه آن هــا« 
ــد                 ــران و نق ــهر اک ــاه در شاهین ش ــن م ــه 18 فروردی جمع

ــود.  ــی می ش و بررس
در پانزدهمیــن برنامــه  جمعــه بــا ســینما، فیلــم »جانــوران 
ــد  ــی دیوی ــه کارگردان ــا« ب ــتگاه آن ه ــگفت انگیز و زیس ش
ــود.  ــران می ش ــگ اک ــندگی جی.کی.رولین ــس و نویس یت
تجربــه  اولیــن  عنــوان  بــه  فیلــم  ایــن  فیلمنامــه   از 
 فیلمنامه نویســی خانــم رولینــگ نــام بــرده می شــود 
و در واقــع ایــن اثــر پیش درآمــدی بــر مجموعــه فیلم هــای 
»هــری پاتــر« نوشــته  ایــن نویســنده  توانمنــد بــوده 
اســت. رولینــگ همچنیــن در کنــار دیویــد هیمــن، اســتیو 
 کالوز و الیونــل ویگــرام، تهیه کنندگــی فیلــم را نیــز بــر 
عهــده دارد. تصویربــرداری فیلــم در تاریــخ 1۷ اوت 2015 در 

اســتودیو لیــوزدن وارنــر بــرادرز آغــاز شــد.
در ایــن فیلــم بازیگرانــی چــون ادی ردمیــن، کاتریــن 
واترســتون، آلیســون ســودول، دن فوگلــر، جــان ویــت و ... 
ــم در هشــتاد و نهمیــن  ــن فیل ــد. ای ایفــای نقــش می کنن
دوره جوایــز اســکار، نامــزد دو جایــزه  اســکار بــود و در 
ــاس را از  ــن طراحــی لب ــزه  بهتری ــق شــد جای ــت موف نهای
آن خــود کنــد، امــا جایــزه  بهتریــن طراحــی صحنــه را بــه 

ــرد.  ــذار ک ــد« واگ ــم »الال لن ــب خــود، فیل رقی
عالقمنــدان بــرای دیــدن ایــن فیلــم می تواننــد جمعــه 18 
ــی  ــاالر شــیخ بهای ــه ت ــاه، رأس ســاعت 16، ب ــن م فروردی

ــا ــد. ایمن ــه کنن ــع در شاهین شــهر مراجع واق

اکران »جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آن ها« 

در جمعه با سینما
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حتما بخوانید!
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 دختران ایران، سنگاپور را شش تایی کردند
تیــم ملی فوتبــال بانــوان ایــران در 
دومیــن دیــدار خــود در مســابقات 
جــام ملت هــای آســیا موفــق شــد 
ــرگل  ــرد پ ــه ب ــل ســنگاپور ب مقاب
برســد. دومیــن دیــدار تیــم ملــی 
فوتبــال کشــورمان روز چهارشــنبه 
از ســاعت ۱۲ و 30 دقیقــه بــه 
وقــت تهــران مقابــل ســنگاپور برگــزار شــد و در نهایــت 
ــرگل  ــه پ ــا نتیج ــم را ب ــن تی ــتند ای ــران توانس ــان ای ملی پوش
ــرا  ــران را زه ــای ای ــد. گل ه ــت دهن ــر شکس ــر صف ــش ب ش
قنبــری در دقیقــه ۱۴، فاطمــه قاســمی در دقیقــه ۸۴، فــروغ 
ــق ۸۷ و ۸۸ و ســارا قمــی )۲ گل( در  ــوری )۲ گل( در دقای م

دقایق ۱۵ و ۵3 به ثمر رساندند. 
ــو  ــوم نی ــگ ک ــط، هون ــوان داور وس ــه عن ــی ب ــگ اوک ری یان
عنــوان  بــه  تایلنــد  از  تیــارک  موناکاتــاکان  و  اول  کمــک 
ــدو  ــا میرابی ــد. ادیت ــاوت کردن ــدار را قض ــن دی ــک دوم ای کم
ــن  ــود. همچنی ــن مســابقه ب ــارم ای ــز داور چه از ازبکســتان نی
نماینــده  عنــوان  بــه  هنگ کنــگ  کشــور  از  الو  ایملــی 
ــزی  ــوری از مال ــا شامس ــیا و ویدی ــال آس ــیون فوتب کنفدراس
ــم  ــازی حضــور داشــتند. تی ــن ب ــوان ناظــر داوری در ای ــه عن ب
ــا ترکیــب الهــام عنافچــه، کویســتان خســروی،  ملــی ایــران ب
)صفــورا  بهشــت  شــبنم  ظهرابــی،  ســارا  قنبــری،  زهــرا 
جعفــری دقیقــه ۷۸(، ســارا قمــی، فــروغ مــوری، کوثــر 
دقیقــه ۶۵(  قاســمی  )فاطمــه   کمالــی، زهــرا حاتم نــژاد 
فاطمــه گرایلــی )الهــام فرهمنــد دقیقــه ۴۶( و مریــم یکتایــی 

مقابــل ســنگاپور بــه میــدان رفــت. ورزش 3

نخستین اعزام تیم ملی بسکتبال بانوان
ــای  ــه رقابت ه ــی ب ــره اعزام ــه نف ــوان س ــکتبال بان ــم بس تی
قزاقســتان مشــخص شــد. رقابت هــای بســکتبال ســه نفــره 
بانــوان ۲۶ و ۲۷ فروردین مــاه در قزاقســتان برگــزار می شــود 
و تیــم ایــران بــا ترکیــب ســعیده علــی، معصومــه اســماعیلی، 
مــژگان خــدادادی و ســارا اعتمــاد بــا هدایــت افســانه حســن 

ــا می شــود. ــن رقابت ه ــازم ای ــی ع نایب
ــران تحــت  ــوان بسکتبالیســت ای ــزام بان ــن نخســتین اع  ای
ــا  ــت ت ــی اس ــت بین الملل ــک رقاب ــه ی ــی ب ــم مل ــوان تی عن
 بســکتبال بانــوان ایــران بی تــر در رویدادهــا دیــده شــود 
و بتوانــد جــواز قطعــی حجــاب را از ســوی فدراســیون 
جهانــی بســکتبال دریافــت کنــد. بانــوان بسکتبالیســت در دو 
ــک اردو  ــتند و ی ــه داش ــه ترکی ــزام ب ــک اع ــته ی ــال گذش  س
ــر  ــن اواخ ــد. همچنی ــزار کرده ان ــتانه برگ ــای دوس و دیداره
ســال گذشــته نیــز تیــم بســکتبال ســه نفــره ســعیده علــی 
ــاری در  ــک طی ــا هدایــت فران ــد ب ــی، گالره کاکاون دالرام وکیل
تورنمنــت ســه نفــره ترکمنســتان شــرکت کــرده بودنــد کــه بــا 

ــوده اســت. مهــر هزینــه شــخصی ب

 تمجید کارشناس فاکس اسپورت از گوچی
ایرانــی هیرنفیــن  ملی پــوش 
گلزنــی  نــوار  روی  همچنــان 
ــه  ــی ک ــا جای ــی دارد ت ــدم برم ق
ــه  ــدی ب ــداران باشــگاه هلن طرف
ســتاره  تماشــای گلزنی هــای 
ــا  ــد. رض ــادت کرده ان ــی ع ایران
قوچان نــژاد در ادامــه رقابت هــای 
لیــگ برتــر هلنــد در ترکیــب اصلــی هیرنفیــن برابــر اســپارتا 
روتــردام بــه میــدان رفــت و بــا بــه ثمررســاندن ســومین گل 
تیمــش بــار دیگــر در مســیر کســب آقــای گلــی قــرار گرفــت. 
ــه  ــته ب ــای گذش ــون هفته ه ــپورت همچ ــس اس ــبکه فاک ش
تحلیــل بازی هــای انجام شــده پرداخــت کــه در بخــش 
ــل اســپارتا، کارشــناس ایــن  تحلیــل مصــاف هیرنفیــن مقاب
شــبکه معــروف هلنــدی بــه تعریــف و تمجیــد از ملی پــوش 
ــی از  ــرم یک ــه نظ ــت: »ب ــت و گف ــن پرداخ ــی هیرنفی ایران
ــل را  ــن فص ــان ای ــن بازیکن ــن و فرصت طلب تری باهوش تری
هیرنفیــن در خــط حملــه اش در اختیــار دارد. رضــا قوچان نــژاد 
ــور  ــاط ک ــی نق ــه خوب ــه ب ــب اســت ک ــزن فرصت طل ــک گل ی
ســاختار تدافعــی حریفانــش را می شناســد؛ بــه همیــن 
دلیــل همــواره بهتریــن تمام کننــده بــرای توپ هــای مــرده در 

محوطه جریمه حریفان است.« کاپ

نورافکن از روز جمعه برمی گردد؟
هافبــک جــوان اســتقالل کــه از ســوی منصوریــان بــا 
ــال  ــه احتم ــت، ب ــده اس ــه رو ش ــی روب ــت انضباط محرومی
ــد  ــت. امی ــد گش ــم بازخواه ــن تی ــات ای ــه تمرین ــراوان ب ف
نورافکــن کــه در بــازی بــا فــوالد بــه تعویــض خــود اعتــراض 
ــر شــده  ــوب کریمــی درگی ــد ابراهیمــی و یعق ــا امی ــرد و ب ک
بــود، بــا تصمیــم علیرضــا منصوریــان از حضــور در تمرینــات 
منــع شــد؛ امــا آن طــور کــه خبــر رســیده دوری او از تمرینــات 
چنــدان طوالنــی نخواهــد بــود. گفتــه می شــود نورافکــن از روز 
ــد  ــات اســتقالل اضافــه می شــود و می توان ــه تمرین جمعــه ب
در بــازی بــا صبــا در ترکیــب اســتقالل قــرار بگیــرد. ورزش 3

 واکنش جالب ناظم الشریعه 

به انتقادات تند شمس
بــه  واکنــش  در  فوتســال  ملــی  تیــم  ســرمربی 
ــی از  ــت: یک ــمس گف ــین ش ــد حس ــای تن صحبت ه
ــرات  ــه تذک ــوش دادن ب ــا، گ ــای م ــل موفقیت ه دالی
ــاره اظهــارات  اوســت. ســید محمــد ناظم الشــریعه درب
تنــد و تیــز شــمس دربــاره او و کمیتــه فوتســال گفــت: 
شــخصیت شــمس را می شناســم؛ او همیشــه بــه 
تیــم ملــی و بنــده عالقــه داشــته و در گذشــته هــم از 

دســتوراتش اســتفاده کرده ایــم. ایســنا

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس ورزش

پــس از جدایــی پرحــرف و حدیــث عبــدهللا ویســی از 
ــد در  ــق ش ــم موف ــن تی ــار، ای ــت کرانچ ــپاهان و بازگش س
ــر ۱ شکســت دهــد. هــر  اولیــن آزمــون، تیــم ســایپا را 3 ب
ــت،  ــته نیس ــد گذش ــم قدرتمن ــا تی ــن روزه ــایپا ای ــد س چن
ــود  ــرای طالیی پوشــان روحیه بخــش ب ــروزی ب ــن پی ــا ای ام
ــت.  ــد گذاش ــر خواهن ــن غدی ــا در زمی ــه پ ــا امیدواران و آن ه
ســپاهانی ها بــا بــرد برابــر ســایپا بــا همشــهری رده چهارمــی 
ــک روز  ــف ی ــه توق ــه ب ــا توج ــا ب ــاز شــدند ت ــود هم امتی خ
قبــل ذوب آهــن در اهــواز، گام مهمــی در جهــت رســیدن بــه 
ــارم برداشــته باشــند. جایگاهــی کــه تصاحــب آن  ــه چه رتب
ــه  ــج هفت ــی در پن ــان اصفهان ــر طالیی پوش ــدف اول و آخ ه
باقی مانــده از لیــگ شــانزدهم اســت؛ زیــرا بــه دســت آوردن 
آن در پایــان هفتــه ســی ام بــه منزلــه کســب ســهمیه پلی آف 
لیــگ قهرمانــان آســیا خواهــد بــود؛ البتــه تنهــا بــه شــرطی 
کــه تراکتورســازی در فینــال جــام حذفــی برابــر نفــت تهــران 

بــه برتــری برســد.
    فوالد

ــران در  ــتقالل ته ــر اس ــت براب ــا شکس ــوالد ب ــو ف در آن س
ــاد.  ــب افت ــیایی عق ــت آس ــورس رقاب ــگاه آزادی از ک ورزش

ــن  ــرار گرفت ــوالد و ق ــه ای ف ــا وجــود ســقوط یک پل ــه ب البت
ایــن تیــم در رده یازدهــم، شــانس قرمزهــای آســیایی بــرای 
ــت کم روی  ــان دس ــگ قهرمان ــی آف لی ــهمیه پل ــب س کس
کاغــذ هنــوز بــه صفــر نرســیده اســت؛ هرچنــد کــه جبــران 
عقب ماندگــی پنــج  امتیــازی نســبت بــه تیــم رده چهارمــی 
ــا  ــان رقابت ه ــه پای ــده ب ــه مان ــج هفت ــا پن ــن تنه ذوب آه
ــن  ــن ای ــه بی ــژه ک ــه وی ــه نظــر می رســد؛ ب بســیار دشــوار ب
ــم  ــی ک ــه همگ ــد ک ــرار دارن ــم ق ــر ه ــب دیگ ــم ۶ رقی  ۲ تی

و بیش هدف مشابهی را دنبال می کنند. 
در اصــل، دیــدار خانگــی بــا ســپاهان آخریــن فرصــت فــوالد 
بــرای زنــده کــردن امیدهــای بســیار کمرنگ شــده آســیایی 

اســت. 
ــری  ــگ برت ــی لی ــن میزبان ــه اولی ــم ک ــت دو تی ــدار رف دی
نقــش  بازگشایی شــده  تــازه  ورزشــگاه  در  ســپاهان 
ــان  ــه پای ــر ۱ ب ــا تســاوی ۱ ب ــه حســاب می آمــد، ب جهــان ب
ــرار  ــم تک ــر ه ــتادیوم غدی ــر در اس ــه اگ ــید؛نتیجه ای ک رس
ــدف  ــب از ه ــر دو رقی ــان ه ــه دوری توأم ــه مثاب ــود، ب ش
کســب ســهمیه پلــی آف لیــگ قهرمانــان خواهــد بــود؛ 
هرچنــد کــه برخــالف فــوالد احتمــاال حتــی یــک امتیــاز ایــن 
دیــدار بیــرون از خانــه هــم، ســپاهان را در کــورس آســیایی 

ــت. ــد داش ــه خواه نگ

    آزمون سخت کرانچار
فــوالد تیمــی نیســت کــه در اهــواز بــه ایــن راحتی هــا امتیــاز 
ــار  ــاران کرانچ ــل ی ــود در مقاب ــام وج ــا تم ــا ب ــد و قطع بده
حضــور پیــدا خواهــد کــرد. کرانچــار هــم بــدون شــک بــرای 
ثابــت کــردن خــود بــه هــواداران به ایــن بــرد احتیــاج خواهد 
داشــت؛ زیــرا علی رغــم تشــویق های بــازی قبلــی هــواداران 
ســپاهان نشــان داده انــد کــه بــه هیــچ عنــوان طاقــت باخــت 
را ندارنــد و ایــن تشــویق ها می توانــد بــه شــعار »حیــا کــن 
ــار  ــر کرانچ ــل اگ ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ــل ش ــن« تبدی ــا ک ره
نتوانــد رتبــه چهــارم جــدول را بــه دســت بیــاورد، ســال آینده 

ــرای هدایــت طالیی پوشــان نخواهــد داشــت. شانســی ب

    ترکیب احتمالی
ــی  ــا ترکیــب ل ــدار روز جمعــه احتمــاال ب ــرای دی ســپاهان ب
اولیویــرا، موســی کولیبالــی، علــی احمــدی، عــارف غالمــی 
ــی، رســول  ــالد ســرلک، حســین پاپ ــن ســهرابیان، می آرمی
نویدکیــا، مســعود حســن زاده، رضــا میرزایــی و ســرور 
ــت  ــد رف ــوازی خواه ــای اه ــاف قرمزه ــه مص ــاروف ب  جب
ــا ترکیــب احســان مرادیــان، ایــوب  و فــوالد هــم احتمــاال ب
والــی، عبــدهللا کرمــی، یوســف وکیــا، ســینا مریــدی، حمیــد 
بوحمــدان، احمــد عبــدهللا زاده، بختیــار رحمانــی، بهرام رشــید 
فرخــی، اســماعیل شــریفات و ساســان انصــاری در مقابــل 

ــی خواهــد کــرد. ســپاهان صف آرای

نگاهی به دیدار سپاهان - فوالد

دومین آزمون کرانچار

قهرمــان المپیــک ریــو می گویــد: منتظــر اســت 
شــرایط درســت شــود و بعــد دوبــاره بــه اردوی 
تیــم ملــی برگــردد. ســهراب مــرادی دربــاره حضــور 
نداشــتن خــود در اردوی تیــم ملــی وزنه بــرداری 
ــچ  ــی هی ــم مل ــی تی ــا کادر فن ــن ب ــرد: م ــان ک بی

ــدارم؛ امــا وضعیــت حقــوق  مشــکلی ن
نیســت  خــوب  مکمل هــا  و   تغذیــه 
ــرد.  ــوان کار ک ــن شــرایط نمی ت ــا ای و ب
او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
ــه  ــاره ب ــم دارد دوب ــی تصمی ــه زمان چ
اردوی تیــم ملــی برگــردد، تصریــح 
ــر هســتم شــرایط درســت  ــرد: منتظ ک

شــود. اگــر شــرایط درســت نشــود، شــاید ســهراب 
را نمی خواهنــد. بــه هــر حــال کمیتــه ملــی المپیــک 
و وزارت ورزش هــم بایــد کمــک کننــد تــا مشــکالت 
برطــرف شــود. قهرمــان المپیــک ریــو در پاســخ بــه 
پرســش دیگــری مبنــی بــر اینکــه اکنــون کــه در اردو 

ــات خــود را انجــام می دهــد، گفــت:  نیســت، تمرین
خیــر. تمریــن نمی کنــم. بــا ایــن همــه دغدغه هــای 
ــن  فکــری و مشــکالت روحــی مگــر می شــود تمری
ــن  ــم ذوب آه ــدید از تی ــه ش ــا گالی ــرادی ب ــرد؟ م ک
ــان لیــگ  ــی از پای ــی کــه مدت ــح کــرد: در حال تصری
ــا ۲0  ــن تنه ــا ذوب آه ــته، ام ــر گذش برت
ــرده  ــت ک ــا را پرداخ ــرارداد م ــد ق درص
ــد  ــاج دارن ــه احتی ــی ک ــا زمان ــت. ت اس
تمــاس می گیرنــد کــه بیاییــم وزنــه 
بزنیــم و پولمــان را می دهنــد. حتــی 
لیــگ کردیــم  قهرمــان  را  تیــم   مــا 
ــد؛  و دیگــر جــای بحثــی باقــی نمی مان
ــا  ــت قرارداده ــری از پرداخ ــچ خب ــون هی ــا اکن ام
نیســت و فکــر ورزشــکار نیســتند. وی دربــاره اینکــه 
صحبتــی بــا مســئوالن ذوب آهــن داشــته یــا خیــر 
گفــت: صــد بــار صحبــت کــردم؛ امــا فایــده ای 

ــنا ــت. ایس ــته اس نداش

شرط مرادی برای بازگشت به تیم ملی وزنه برداری
ــر کــره و  ــران براب ــان ای ــال نوجوان ــم والیب شکســت تی
نرســیدن بــه فینــال آســیا و پیــش از آن نایب قهرمانــی 
تیــم جوانــان در قــاره کهــن زنــگ خطــر را بــرای آینــده 
ایــن رشــته بــه صــدا درآورد. بازیکنانــی کــه بایــد 
نســل پشــتیبان تیــم ملــی بزرگســاالن باشــند و آینــده 

والیبــال ایــران را تضمیــن کننــد، حــاال در 
ــا  ــد ت ــی باخته ان ــره جنوب ــه ک ــدار ب دو دی
بیــش از پیــش مســئوالن را متوجــه ایــن 
نکتــه کننــد کــه والیبــال شــرق آســیا در 
رده هــای پایــه در حــال ســبقت گرفتــن از 
ــران اســت و در درازمــدت ایــن اتفــاق  ای
ــاالن  ــی بزرگس ــم مل ــرای تی ــد ب می توان

نیــز رخ دهــد. ایــن نگرانی هــا زمانــی بیشــتر می شــود 
ــت  ــا شکس ــم ب ــران ه ــان ای ــم جوان ــم تی ــه بدانی ک
ــی در آســیا را از دســت داد  ــی قهرمان ــر کــره جنوب براب
ــران در طــول یکســال  ــه و تاثیرگــذار ای ــا دو تیــم پای ت
ــر  ــه ه ــب اینک ــد و جال ــی را از دســت بدهن دو قهرمان

ــه  ــد ک ــیا کردن ــرق آس ــم ش ــم تقدی ــی را ه دو قهرمان
سال هاســت رقیــب والیبــال ایــران هســتند. ایــن 
اتفــاق در شــرایطی رخ داده کــه تیــم ملــی بزرگســاالن 
ــال  ــران کــه حــاال در میــان کشــورهای مطــرح والیب ای
دنیــا ســری درآورده، در بعضــی پســت ها کامــال بــدون 
پشــتوانه اســت و همیــن امــر نگرانی هــا 
را بــرای آینــده ایــن رشــته پرطرفــدار 

ــت.  ــش داده اس افزای
نســل طالیــی والیبــال ایــران کــه روزهــای 
خوبــی را بــرای ایــن رشــته رقــم زد، حــاال 
ــد  ــی نمی توانن ــر دالیل ــا ب ــدام بن ــر ک ه
تضمین کننــده آینــده ایــن رشــته به ویــژه 
بــرای المپیــک توکیــو و البتــه پــس از آن باشــند. بــه 
ایــن مــوارد بایــد جدایــی رئیــس فدراســیون از والیبــال 
و رفتــن بــه وزارت ورزش و جوانــان را هــم اضافــه کــرد 
ــور  ــال کش ــیون و والیب ــرد فدراس ــا در عملک ــه قطع ک

تأثیــر منفــی خواهــد گذاشــت. مهــر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  یارانه  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  خدادادی  رضوان  خواهان  پرونده کالسه9۵۱0۱۷  در خصوص 

طرفیت عبلس دهقان پور تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ........... مورخ 9۶/3/۱۶ ساعت 

9/30 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 اصفهان خیابان ارباب مجتمع 

شماره یک 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: ۴030۱/م الف مدیر دفتر شعبه چهار  مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر:مطالبه چک  مبنی  دادخواستی  زاده   زهرا حسن  پرونده کالسه9۵۱۲۸0 خواهان  در خصوص 

طرفیت خانم فریده خاکپای کمالی فرزند محمد تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روزسه شنبه 

مورخ 9۶/3/۱۶ ساعت ۱۱صبح  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان چهارراه وکال مجتمع شهدای مدافع حرم 

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: ۴03۷۲/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۲ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

 آگهی احضار متهم 
 شماره نامه: ۱3۸۲ ۱۱3۶۵۴90 9۵۱0 شماره پرونده: 0۵9۶ ۴0 9۵099۸03۵9 شماره بایگانی شعبه 

: 9۵۱۵۷۶  تاریخ تنظیم : ۱39۵/۱۲/۲۲ نظر به اینکه متهمین ایمان کمر زرین و حمید کمر زرین به 

اتهام خیانت در امانت یک  فقره چک موضوع شکایت آقای یادگار کیوانی فرزند خداکرم  مجھول 

یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادرسی کیفری  آئین  قانون   ۱۷۴ مادہ  اجرای   در  لذا  میباشند  المکان 

ابالغ می گردد ظرف یک   نامبرد گان  از روزنامه های  کثیر االنتشار درج و آگهی و  بدینوسیله  به 

و  عمومی  دادسرای  دادیاری  سوم  شعبه  در  خود  اتهام  به  رسیدگی  جهت  آگهی  این  تاریخ  از  ماه 

دفاعیه  ارسال الیحه  یا عدم  در صورت  عدم حضور  نمایند  دفاع  از خود  و  انقالب فالورجان حاضر 

خواهد  تصمیم  اتخاذ  به  مبادرت  و  محسوب  ابالغ  منزله  به  قوق  آگهی  خود  وکیل  معرفی  عدم   و 

شد. 

شماره :۱۱۴3/ م الف  محمد حسین حیدری  دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب فالورجان 

آگهی فقدان سند مالکیت
چون حمید ایزدی فرزند اکبر نسبت به ششدانگ با تسلیم ۲ برگ استشهاد محلی که هویت و امضا 

شهود رسمًا گواهی شده و به تایید دفتر ۴3۲ اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت تمامت 

ششدانگ پالک ۱۵۱9۱/۶۲3۱ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به شماره چاپی ۷۷9۶۸۸ ب/9۱ که در 

صفحه ۵0۸ دفتر ۱۸۱ به نام نامبرده سابقه داشته سابقه ثبت و صادر و تسلیم گردیده و طبق گواهی 

دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی باشد . به علت ...... سند مالکیت 

اصالحی  یک  تبصره  طبق  است  نموده  المثنی  مالکیت  سند  تقاضای صدور  و  است  مفقود گردیده 

ماده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از انچه 

در این اگهی ذکر شده( نسبت به ان یا سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی 

ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله  اداره مراجعه و اعتراض خود راکتبا ضمن  این  به  تا ده روز 

تسلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارایه کننده مستردد گردد. اگرظرف مهلت مقرر 

المثنی سند مالکیت مرقوم صادر وبه  ارایه نگردد  اعتراضی نرسد ویا در صورت اعتراض اصل سند 

متقاضی تسلیم خواهد شد

شماره :۴0۷0۱/م الف  رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان هادی زاده 

آگهی مزایده 
اجرای احکام مدنی شعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده 

اجرائی کالسه 9۵0۲۸3 ج ح/۲ له کمال اسمعیلى تمندگانی و عصمت ایروانی محمدآبادی و محمد 

با وکالت  اکبری بیشه  علی اسماعیلی و علیرضا اسماعیلی و اسماء اسمعیلی تمندگانی و عصمت 

الهام نجفی پور و ناصر شیروانی و علیه محمدرضا اسماعیلی مبنی بر تقسیم ماترک به منظور فروش 

یک باب مغازه  به نشانی: میدان  امام – ضلع جنوب میدان و شرق مسجد امام با پالک آبی 9۵ با 

وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در مورخ 9۶/۱/3۱ از ساعت 

9/30 تا ۱0 صبح در محل این اجراء )طبقه چهارم - ساختمان اجرای احکام دادگستری - خ نیکبخت 

- جنب بیمه پارسیان( برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام 

مدنی صورت گرفته است. طالبین خرید ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن 

خواهند بود تا با تودیع ۱0٪ قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره ۲۱۷۱۲90۲۱000۸ 

نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. 

مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاددهنده باالترین قیمت، برنده مزایده خواهد بود.  نظریه 

کارشناس مغازه تجاری با دو بر به عرض حدود ۴/۵ متر شمااًل به میدان امام و جنوبًا به بازار نجارها 

که متعلق به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اصهفان می باشد و بر اساس تصویر اجاره نامه های 

ابرازی در سال ۱3۷9 به مرحوم آقای باقر اسماعیلی واگذار و در چندین  نوبت قرارداد آن با اداره 

مذکور تنظیم و تمدید شده است. دارای ۲۵ متر مربع مساحت با دیوارهای باربر، سقف طاق چشمه 

ایی به عالوه اجرای سقف کاذب، پوشش کف سنگ، بدنه گچ، دکوراسیون با ویترین های فلزی، درب 

ورودی شیشه سکوریت و چوبی، نمای آجری، حفاظ پروفیل فلزی آکاردئونی )سمت میدان امام ( و 

انشعاب برق می باشد. ارزش سرقفلی و حقوق تجاری متصوره شش دانگ ملک تجاری نیز با توجه 

به متراژ، موقعیت، سوابق اجاره، انشعاب و کلیه موارد تاثیرگذار در قضیه؛ مبلغ ۱۲/۸00/000/000 ریال 

معادل یک میلیارد و دویست و هشتاد میلیون تومان ارزیابی و اعالم میگردد. 

شماره :۴0۴0۵/ م الف اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی اصفهان 

آگهی فقدان سند مالکیت
چون خانم مریم قربانپور فرزند حسن مالک ششدانگ آپارتمان پالک ۱۵۱9۶/3۱۵ واقع در بخش ۵ 

ثبت اصفهان با تسلیم استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند 

مالکیت ششدانگ پالگ مزبور به شماره ثبت 9۶۸9۵ صفحه ۵۶ دفتر ۴۸۱ بنام آقای جعفر مراثی 

فرزنئد ابوالقاسم ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی ۱۷۷30۱ صادر و تسلیم گردیده است و طی سند 

انتقال شماره ۵3۲۱۵ مورخه 9۱/۲/۱۱ دفترخانه ۷۸ اصفهان به نامبرده انتقال قطعی گردیده است و 

اعالم نموده بعلت جابجای مفقود شده و درخواست صدورسند المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی 

ماده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه 

در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجودسند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 

آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله

تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 

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

متقاضی تسلیم خواهد شد.  

شماره :۱۲9/م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان 

آگهی مزایده 
در خصوص  ای  مزایده  دارد جلسه  نظر  در  اصفهان  دادگاه حقوقی  دوم  مدنی شعبه  احکام  اجرای 

ایروانی محمدآبادی  پرونده اجرائی کالسه 9۵0۲۸3ج ح/۲ له کمال اسمعیلی تمندگانی و عصمت 

و محمد علی اسماعیلی و علیرضا  اسماعیلی و اسماء اسمعیلی تمندگانی و عصمت اکبری بیشه 

با وکالت الهام نجفی پور و ناصر شیروانی و علیه محمد رضا اسماعیلی  مبنی بر تقسیم ماترک به 

بست  بن   -  )۲۲( پور  فتحی  - کوچه شهید  نشاط  نشانی: خ  به  آپارتمان  باب  فروش یک  منظور 

از   که مصون  الذکر  ذیل  با وصف کارشناسی  بوستان - مجتمع مسکونی دوستان - طبقه همکف 

تعرض طرفین واقع گردیده است در مورخ 9۶/۱/3۱ از ساعت 9 تا 9/30 صبح در محل این اجراء 

)طبقه چهارم - ساختمان اجرای احکام دادگستری - خ نیکبخت - جنب بیمه پارسیان( برگزار نماید. 

در خصوص ملک مورد نظر اعمال ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته است. طالبین 

با تودیع ٪۱0  تا  بود  از آن خواهند  بازدید  به  از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر  خرید ۵ روز قبل 

قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره ۸ ۲۱۷۱۲90۲۱000 نزد بانک ملی دادگستری 

اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی 

شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت، برنده مزایده خواهد بود.نظریه کارشناسی پالک مورد نظر 

به مشاره ملک ۲۶۷۱/۱0 دارای یک جلد سند مالکیت به شماره سریال ۱۴۱۱۵۷۱ الف / ۸۸/3۲ و 

شماره ثبت ۶0۷9۱، دفتر 3۱۵ صفحه ۵0 واقع در بخش ۴ ثبت اصفهان به نام آقای باقر اسماعیلی، 

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه همکف )0/۶0-( از مجموعه ۵ واحدی با 

پارکینگ غیر مسقف قطعه ۴ تفکیکی واقع در جنوب حیاط  بانضمام  مساحت ۱۵۶/۸۲ متر مربع 

باشد که  و سایر مشاعات می  از عرصه مشاعی  قدرالسهم  با  مربع  متر  به مساحت ۱۲/۵  مشاعی 

بدنه محل گچ و رنگ، پوشش کف سرامیک درهای داخلی  بلوک،  بتنی، سقف تیرچه  اسکلت آن 

چوبی، در و پنجره خارجی آلومینیوم، سرمایش اسپیلیت، گرمایش پکیج )رادیاتور( کابینت آشپزخانه   

mdf  نمای آجری و انشعابات آب )مشترک( ، گاز و برق )مجزا ( می باشد . آپارتمان مسکونی با 

توجه به متراژ، موقعیت ، قدمت بنا ، مصالح مصرفی ، انشعابات و مشترکات و کلیه موارد تاثیر گذار  

 در قضیه به مبلغ ۴/۲۵0/000/000 ریال معادل چهارصد و بیست و پنج میلیون تومان ارزیابی و اعالم 

میگردد.

شماره :۴0۴0۲/م الف  اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی  اصفهان

 آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک 3۵۲۷ فرعی از ۱0393 اصلی واقع در بخش ۵ 

ثبت اصفهان که طبق رای شماره ۱3۱99 ۲0۲۷0 ۱39۵۶030 مورخ ۱۶/ ۱0/ ۱39۵ از طرف هیات حل 

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

در ثبت اسناد و امالک منطقه شمال  اصفهان نسبت به ملک مرقوم به نام آقای محسن فروغی ابری 

فرزند محمد علی شناسنامه ۱۶۶۸۲ صادره از اصفهان و ۱۲۸3۸۶۷9۶۶ صادر گردیده و با توجه به 

اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا بهدستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ 

قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱39۶/0۲/09 شنبه 

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

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

مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تا سی روز  پذیرفته  خواهد 

شد و طبق ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

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

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

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

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

تاریخ انتشار آگهی :۱39۶/0۱/۱۷ 

شماره :۴۶۵/م الف  هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان 

آگهی احضار متهم 
اتهام خیانت در  به  نگهدار  اینکه در پرونده کالسه 9۴۱3۸3 متهم حمید رضا عباسی فرزند  به  نظر 

امات موضوع شکایت زهرا اصغر فرهادی فرزند حبیب هللا مجهول المکان اعالم گردیده است لذا در 

اجرای ماده 3۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 

درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد در تاریخ 9۶/۲/۱۸ ساعت ... صبح جهت رسیدگی 

اتهام خود در دادگاه انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم  به 

ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ 

تصمیم خواهد شد.  

رئیس شعبه ۱0۱ دادگاه کیفری دو فالورجان 

آگهی ابالغ 
شماره ابالغنامه :9۵۱0۱03۶۲0۲۱۲۶۴۵ شماره پرونده : 9۵099۸3۶۲0۲00۵۵3 شماره بایگانی شعبه 

بیدگلی  ناظمی  تنظیم :۱39۵/۱۲/۲3 در خصوص تجدید نظر خواهی علی محمد  تاریخ   9۵0۵۵۸:

حمیدی  واصغر  مقدم  آزادی  وامیر  مقدم  محمدآزادی  خواندگان  بطرفیت  الهام کبوتری  وکالت  با 

نسبت به دادنامه شماره ۱۷03 9۵099۷3۶۲0۲0 مورخ 9۵/۱۱/۱3 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی 

 ۲00۱۲0 خواهی  تجدیدنظر  شماره   به  بیدگل که  و  آران  در  واقع  بیدگل  و  آران  شهرستان  حقوقی 

9۵۱0۵۴3۶۲0 مورخ 9۵/۱۲/0۷ ثبت شده است به علت مجهول المکان بودن اقای امیرآزادی مقدم 

و بنا به درخواست تجدیدنظر خواه و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 

انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا آقای امیر آزادی 

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

دوم تجدیدنظر خواهی و ضمائم را دریافت و چنانچه دفاعی دارند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ کنبا به 

این شعبه ارائه نمائید. 

شماره :۵/۲/9۶/۱ / م الف 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوفی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل 

آگھی مزایدہ اموال غیرمنقول
به موجب ماده ۱۴0 قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی به شماره 9۵0۴۲۸ مطروحه 

در اجرای احکام شعبه ۷ دادگاه حقوقی اصفهان یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در اصفهان خانه 

اصفهان - خیابان گلخانه - خیابان بنفشه شمالی- مجتمع بنفشه شمالی - طبقه دوم - واحد ۲0۱ 

با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد. ۱- مورد مزایده دارای سابقه ثبتی به 

شماره پالک ۲۸/۱3۷9۴  واقع در بخش ۱۴ ثبت اصفهان بوده و دارای سند رسمی مالکیت می باشد.

۲- مالکان پالک ثبتی مذکور آقایان امیر کریمی ) به میزان چهار دانگ( و محمدباقر کریمی ) به 

میزان دو دانگ( می باشند. 3-  اوصاف و مشخصات مورد مزایده وفق نظریه کارشناس دادگستری: 

مورد مزایده یک واحد آپارتمان مسکونى به مساحت اعیانی حدود ۱۴3/3۱ مترمربع با مشخصات 

خارجی  دربهای  و  پنجره  سرامیک،  بلوک، کف  و  تیرچه  سقف  پوشش  بتنی،  اسکلت  ساختمانی 

آلومینیوم، دربهای داخلی چوبی، آشپزخانه با کابینت ام دی اف، دیوارها گچ و نقاشی، نمای خارجی 

اتاق  انشعابات و مشترکات آب و فاضالب، برق و گاز می باشد و دارای سه  سنگ و آجر و دارای 

ارزش شش دانگ پالک مذکور  باشد که  به مساحت ۱3/۵ مترمربع می  پارکینگ  دارای  و  خواب 

تعیین قیمت می گردد. ۴-  و  ارزیابی  ریال(  ریال ) دو میلیارد و هشتصد میلیون   ۲/۸00/000/000

فروش و مزایده از قیمت پایه ۲/۸00/000/000 ریال ) دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال( شروع و 

برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید. ۵- متقاضیان شرکت در مزایده باید ده 

درصد از قیمت پایه را به عنوان سپرده به صندوق اجرا به شماره حساب ۲۱۷۱۲90۲۱000۸ نزد بانک 

ملی واریز نمایند و برنده مزایده مکلف خواهد بود حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به 

پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام نماید. در غیر اینصورت مبلغ ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط 

و مزایده تجدید خواهد شد. ۶- پرداخت بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری )در صورتیکه مورد 

مزایده دارای بدهیهای مذکور باشد( تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد یا 

نه بر عهده مالک می باشد. ۷- پس از پرداخت تمام ثمن معامله و صدور تملیک مورد مزایده به نام 

خریدار منتقل خواهد شد. ۸- متقاضیان در صورت تمایل می توانند حداکثر ظرف مدت ۵ روز قبل از 

شروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجرا از ملک موصوف بازدید نمایند. 9- زمان مزایده 

روز پنجشنبه مورخ 9۶/۱/3۱ ساعت ۱۲ و مکان مزایده اجرای احکام شعبه ۷ دادگاه حقوقی اصفهان 

واقع در خیابان نیکبخت می باشد. 

شماره :3۸9۶۴/م الف رضایی دادورز اجرای احکام شعبه ۷ دادگاه حقوقی اصفهان 

تجدید نظر خواهی 
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای مجید ابراهیمی نسبت به دادنامه شماره 9۵099۷03۵۱۴009۴۶ 

به طرفیت شهناز مختاری خوزانی ۲- حاج رحیم نجفی 3- رضا موجودی ۴- مصطفی باقری ۵- 

جواد پناهی مقرر است ظرف ۱0 روز الیحه دفاعیه خود را به شعبه ۱۴ حقوقی تقدیم نماید/ 

شماره ۲۴۱۵۲ / م الف احمدی – مدیر دفتر شعبه ۱۴ حقوقی اصفهان  

آگهی حصر وراثت
خانم گوهر سلطان معینی بشناسنامه شماره ۱3۵ باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه 

ورثه ، درخواستی بشماره 9۶/۲۲ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ولی هللا 

عشوری بشناسنامه ۴3۱ در تاریخ ۱39۵/0۴/0۵ درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند از :

۲-رحمت هللا  زوجه   : متوفی  با  نسبت   ۱ شناسنامه  باقر شماره  فرزند  مهرنجانی  عشوری  ۱-صغرا 

فرزند  فرزند3-عباس هللا عشوری   : متوفی  با  نسبت   ۵ ولی هللا شماره شناسنامه  فرزند  عشوری 

شماره  هللا  ولی  فرزند  نژاد  معینی  فرزند۴-امیر   : متوفی  با  نسبت   ۱0 شناسنامه  شماره  هللا  ولی 

فرزند رجبعلی شماره شناسنامه  فرزند۵-گوهر سلطان معینی   : متوفی  با  نسبت   ۴۶9۱ شناسنامه 

با  نسبت   ۲۸9 شناسنامه  شماره  هللا  ولی  فرزند  عشوری  اقدس  ۱3۵ نسبت با متوفی : زوجه۶- 

متوفی : فرزند۷-جمیله عشوری فرزند ولی هللا شماره شناسنامه ۵۴۱ نسبت با متوفی : فرزند۸- 

فرزند9-خدیجه عشوری   : با متوفی  نسبت  فرزند ولی هللا شماره شناسنامه ۶۵۸  فاطمه عشوری 

ولی هللا  فرزند  عشوری  ذبیح هللا  فرزند ولی هللا شماره شناسنامه 3۷۱ نسبت با متوفی : فرزند۱0- 

شماره شناسنامه ۲90 نسبت با متوفی : فرزند۱۱- وجیح هللا عشوری فرزند ولی هللا شماره شناسنامه 

۱0 نسبت با متوفی : فرزند۱۲-محسن عشوری فرزند ولی هللا شماره شناسنامه ۲۵ نسبت با متوفی 

: فرزند  پس از تشریفات قانونی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی 

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

اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد 

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
آقای تقی حیدری سهلوانی بشناسنامه شماره ۲۶ باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه 

ورثه ، درخواستی بشماره 9۶/۲۱ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمد 

درگذشت  درهنگام  وی  ورثه  و  درگذشته   ۱39۵/۱۲/۲۴ تاریخ  در   99 بشناسنامه  سهلوانی  حیدری 

عبارتند از : ۱-تقی حیدری سهلوانی فرزند براتعلی شماره شناسنامه ۱۶۸ نسبت با متوفی : پدر۲-

صغرا فرهنگ فرزند غنی شماره شناسنامه ۱0 نسبت با متوفی : مادر3-فرانک شیروانی فرزند نادرقلی 

شماره شناسنامه ۱۱۱000۵0۴۶9 نسبت با متوفی : همسرپس از تشریفات قانونی درخواست مزبور را 

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

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

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
اله احمدی کافشانی بشناسنامه شماره ۱۶۸ باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت  آقای فتح 

است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  تقدیم   9۶/۲0 بشماره  درخواستی   ، ورثه  شناسنامه 

شادروان محمد احمدی کافشانی بشناسنامه ۶۲۱ در تاریخ ۱39۶/0۱/0۶ درگذشته و ورثه وی درهنگام 

درگذشت عبارتند از :۱-فتح اله احمدی کافشانی فرزند حسین شماره شناسنامه ۱۶۸ نسبت با متوفی 

: پدر۲-فاطمه جعفرزاده قهدریجانی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه ۲9۵ نسبت با متوفی : مادر

پس از تشریفات قانونی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت 

گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد 

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

والیبال ایران بی پشتوانه تر از همیشه

منا
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ــامتی  ــرای س ــده ب ــن دوران تعیین کنن ــارداری، مهم تری دوران ب
نــوزاد متولدشــده اســت و می تــوان گفــت هــر چــه مراقبت هــای 
دوران بــارداری بــا شــیوه ای درســت انجــام گیــرد، نــوزاد 
دوران  مراقبت هــای  بــود.  خواهــد  ســالم تر  متولدشــده 
بــارداری از رژیــم غذایــی گرفتــه تــا انجــام آزمایش هــای الزم را 
شــامل می شــود. آزمایش هــا تعییــن می کننــد کــه جنیــن در 
رحــم مــادر در چــه وضعیتــی قــرار دارد و رشــد کافــی را داشــته 
ــرای  ــر. ب ــا خی ــت ی ــار اس ــی دچ ــه خاص ــه عارض ــه ب ــا اینک ی
ــل  ــن عام ــدازه الزم باشــد، مهم تری ــه ان ــن ب ــه رشــد جنی اینک
تغذیــه مــادر اســت؛ زیــرا مــواد غذایــی مــورد نیــاز جنیــن از راه 

ــل می شــود. ــن منتق ــه جنی ــادر ب ــق م ــت از طری جف
ــوم  ــی دانشــگاه عل ــت علم ــام نقشــینه، عضــو هیئ ــر اله  دکت
پزشــکی اصفهــان، در گفت وگــو بــا کیمیــای وطــن گفــت: یکــی 
ــظ  ــارداری، حف ــا در طــی دوران ب ــف خانم ه ــن وظای از مهم تری
ســامت خــود و جنینشــان، بــا داشــتن تغذیــه ســالم در ایــن 
دوران اســت. انتخاب هــای درســت در تغذیــه بــارداری بــه 

ــد. ــن کمــک می کن ــود رشــد و تکامــل جنی بهب

    سه ماهه اول دوران بارداری
ایــن متخصــص زنــان و مامایــی بــا بیــان اینکه ســه ماهــه اول 
دوران بــارداری از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت، ادامــه داد: 
نــوع تغذیــه و مصــرف مــواد غذایــی مفیــد و حتــی مضــر مــادر 
بــه طــور مســتقیم بــر رشــد جنیــن تأثیــر بســزایی دارد. تغذیــه 
در دوران بــارداری بایــد یــک تغذیــه ســالم و مفیــد باشــد و از 

تمامــی گروه هــای غذایــی اســتفاده شــود. 
ــالم  ــی س ــواد غذای ــن م ــن از مهم تری ــزود: پروتئی ــینه اف نقش
اســت؛ مصــرف گوشــت و تخم مــرغ کــه منبعــی غنــی از ایــن 
ــد  ــن مفی ــدن جنی ــد ب ــکیل و رش ــرای تش ــتند، ب ــاده هس م
ــای  ــت فودها، غذاه ــرف فس ــاع از مص ــود. وی امتن ــد ب خواه
ــد:  ــد و می گوی ــروری می دان ــتی را ض ــت و غیربهداش بی کیفی
تغذیــه مناســب بــرای دوران بــارداری بســیار مهــم اســت؛ چــرا 

ــاروری می شــود. ــادر، ســقط و ناب ــی م ــع از چاق ــه مان ک
    دانش مـــادر در زمینه تغذیه

ــا  ــان ب ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
اشــاره بــه اهمیــت غذایــی کــه در دوران بــارداری مصــرف 
می شــود، خاطــر نشــان کــرد: ایــن موضــوع نیازهــای تغذیــه ای 
ــن  ــد؛ بنابرای ــن می کن ــین را تأمی ــن رشــد جنـ ــادر و همچنی م

دانــش مـــــادر در زمینــه تغذیــه و رعایــت تنوع و تعــادل در این 
زمــان ســهم عمــده ای در تأمیــن ســامت جنیــن دارد؛ زیــرا اگر 
مــادر در طــول بــارداری از مــواد مغذی مناســـب و مـــورد نیـــاز 
جنـــین اســتفاده نکنــد، جنیــن تمامــی ایــن نیازهــا را از ذخایــر 
بــدن مــادر گرفتــه و بــا کاهــش ذخایــر بــدن مــادر، ســامت او 

بــه خطــر خواهــد افتــاد.
ایــن متخصــص زنــان و مامایــی بــا اشــاره بــه اینکــه مصــرف 
ــا  ــزود: ب ــه نمی شــود، اف ــارداری توصی ــی در دوران ب ــاد چرب زی
توجــه بــه اینکــه تمایــل بــه افزایــش خــون در دوران بــارداری 
اســت، اگــر خانــم بــارداری در ایــن دوران مراقــب افزایــش وزن 
خــود نباشــد، دچــار افزایــش وزن بیــش از حــد پــس از دوران 
حاملگــی خواهــد شــد. وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مصــرف چهــار 

وعــده لبنیــات در روز بــرای زن بــاردار توصیــه می شــود اظهــار 
کــرد: در صورتــی کــه خانمــی تمایــل بــه خــوردن شــیر نداشــته 

باشــد، بایــد ماســت و پنیــر را بیشــتر مصــرف کنــد.
ــی  ــی ضعیف ــاردار از سیســتم ایمن ــان ب ــه نقشــینه زن ــه گفت  ب
برخــوردار هســتند؛ بــه همیــن دلیــل بیشــتر دچــار بیماری هــای 
ــر  ــه اگ ــوند ک ــی می ش ــواد غذای ــی م ــرف بعض ــی از مص ناش
ایــن مــواد مضــر یــا آلــوده باشــند، امــکان دارد ســقط جنیــن 
ــدون شــک  ــه همــراه داشــته باشــد. ب ــا زایمــان زودرس را ب ی
تمامــی مــادران بــاردار آرزوی تولــد نــوزادی ســالم و تندرســت 
ــد  ــعی کنی ــن دوران س ــن در ای ــد؛ بنابرای ــر می پرورانن را در س
تــا حــد ممکــن هــم بــه تغذیــه خــود توجــه و هــم از عوامــل 

ــد. ــه شــدت بپرهیزی ــان آور ب زی

گفت وگوی کیمیای وطن با دکتر الهام نقشینه، متخصص زنان و مامایی

 اهمیت تغذیه برای مادر و جنین
 در دوران بارداری

وزیر کشور:

 ۱۴ هزار معتاد متجاهر 

جمع آوری و ساماندهی شدند
ــه در  ــان اینک ــا بی ــور ب ــر کش وزی
ــادی  ــی، اقتص ــای سیاس حوزه ه
اجتماعــی و امنیتــی در ســال ۹۵ 
ــی داشــته ایم  دســتاوردهای خوب
گفــت: ۱۴ هــزار معتــاد متجاهــر 
جمــع آوری و ســاماندهی شــدند.  
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی تصریح 
کــرد: بــرای برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری و شــوراهای 
ــورای  ــا ش ــم و ب ــی داری ــا آمادگ ــتا کام ــهر و روس ــامی ش اس
ــت  ــا را هدای ــی، کاره ــکل و اختاف ــچ مش ــدون هی ــان ب نگهب
کرده ایــم و بــا مجلــس شــورای اســامی هــم کارهــا را خــوب 
ــا  ــارات خــود ب ــری از اظه ــم. وی در بخــش دیگ ــش برده ای پی
ــه دســتاوردهای کشــور در حوزه هــای مختلــف گفــت:  اشــاره ب
بــا وجــود شــرایط ناامــن منطقــه و توطئه هــا و مداخــات 
دشــمنان، بــه لطــف خــدا، هدایت هــای رهبــری و رئیس جمهــور 
و تاش هــای نیروهــای امنیتــی، نظامــی و انتظامــی بــه لحــاظ 

امنیتی در شرایط کاما مطلوبی به سر می بریم. 
ــاد  ــرای اقتص ــتمرار اج ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــر کش وزی
ــد  ــال جدی ــور در س ــت و وزارت کش ــداف دول ــی از اه مقاومت
ــاب  ــر انق ــط رهب ــال ۹۶ توس ــذاری س ــا نامگ ــت: ب ــت، گف اس
جهتگیــری و هدف گــذاری بــه ســمت ایجــاد اشــتغال و خــروج 

ــر ــود اســت. مه از رک

گسترش چتر امنیتی پلیس در کشور
ســرهنگ علــی هاشــمی، معــاون اجرایــی پلیــس پیشــگیری 
ناجــا، گفــت: خدمــت بــه مــردم، افتخــار بزرگــی بــرای پلیس 
اســت و برقــراری نظــم، امنیــت و ارتقــای احســاس آرامــش 
ــاش  ــل ت ــور حاص ــی در کش ــردی و اجتماع ــایش ف و آس
ــروی  ــران اســامی در نی ــم و شــریف ای ــت فهی ــان مل خادم

انتظامــی اســت. 
ــر  ــس در سراس ــت پلی ــر امنی ــه چت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــان پلیــس پیشــگیری  کشــور گســترده شــده، افــزود: کارکن
بــا حضــور مقتــدر و هوشــیارانه، شــبانه روز در تــاش هســتند 
کــه مــردم در ســطح باالیــی از احســاس امنیــت و آرامــش 

زندگــی کننــد. 
ــس  ــه پلی ــان اینک ــا بی ــه ب ــی هاشــمی در ادام ســرهنگ عل
پیشــگیری ناجــا بــا بهــره گرفتــن از ظرفیــت نگهبانــان محلــه 
تقویــت گشــت های  بــرای   … و  افتخــاری  پلیس هــای 
پلیــس  ایســتگاه های  خودرویــی،  و  موتــوری  پیــاده، 
)کانکــس وچــادر(، ایســتگاه های بازرســی ثابــت و موقــت در 
سراســر کشــور اقــدام کــرده، بــر عــزم پلیــس در بهره گیــری از 

ــس ــرد. پلی ــد ک ــن تأکی ــای ممک ــه ظرفیت ه هم

اخبار کوتاه

فراخوان مشموالن خدمت سربازی
ــه عمومــی ناجــا  ســازمان وظیف
ضمــن فراخــوان کلیــه مشــموالن 
غایــب و غیرغایــب متولــد ۱۳۵۵ 
ــا پایــان فروردیــن مــاه ۱۳۷۸  ت
دوره  خدمــت  انجــام  بــرای 
ضــرورت، طــی اطاعیــه ای اعــام 
ــی  ــه مشــموالن کاردان ــرد: کلی ک
ــه  ــر دیپلــم ســال های مذکــور کــه برگــه آمــاده ب ــم و زی دیپل
ــت  ــاه ســال ۱۳۹۶ دریاف ــن م ــخ ۱۹ فروردی ــه تاری ــت ب خدم
توســط  محلــی کــه  و  در ســاعت  می بایســت  کرده انــد، 
معرفی نامــه  برگــه  در  ناجــا  عمومــی  وظیفــه  ســازمان 
 مشــموالن بــه مراکــز آمــوزش نیروهــای مســلح اعــام شــده
ــم  ــم، زیردیپل ــی، دیپل ــموالن کاردان ــه مش ــد. کلی ــور یابن حض
غایــب و غیرغایــب دارای برگــه آمــاده بــه خدمــت بــه تاریــخ 
فروردیــن مــاه ســال ۱۳۹۶، می بایســت رأس ســاعت ۷ 
صبــح روز شــنبه مــورخ ۱۳۹۶/۱/۱۹ بــه محــل و مراکــزی کــه 
توســط ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا در برگــه معرفی نامــه 
مشــموالن بــه مراکــز آمــوزش نیروهــای مســلح اعــام شــده 
ــوند.   ــزام ش ــرورت اع ــت دوره ض ــه خدم ــا ب ــد ت ــور یابن حض
ــده  ــای تعیین ش ــان و محل ه ــع در زم ــه موق ــور ب ــدم حض ع
غیبــت محســوب می شــود. گفتنــی اســت آن دســته از 
ــت  ــه دریاف ــق ب ــون موف ــل تاکن ــر دلی ــه ه ــه ب مشــموالنی ک
ــده اند  ــوزش نش ــز آم ــه مراک ــموالن ب ــه مش ــرگ معرفی نام ب
می تواننــد بــه نزدیک تریــن دفتــر خدمــات الکترونیــک 
انتظامــی )پلیــس+۱۰( مراجعــه و بــرای دریافــت بــرگ مذکور 

و بر اساس اطاعات درج شده در آن اقدام کنند. مهر

 اعالم نتایج نهایی تکمیل ظرفیت 

آموزش و پرورش
فنــاوری  و  انســانی  نیــروی  برنامه ریــزی  مرکــز  رئیــس 
اطاعــات وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه در آزمــون 
اســتخدامی ۱۰ هــزار نفــری آمــوزش و پــرورش 22۰۰ ظرفیــت 
ــازمان  ــده س ــه آین ــاال هفت ــت: احتم ــود، گف ــده ب ــی مان خال
ســنجش لیســت یــک برابــر ظرفیــت را بــرای گزینــش اعــام 
ــج قطعــی اعــام  ــش، نتای ــد از انجــام مراحــل گزین ــد؛ بع کن
ــت  ــه 22۰۰ ظرفی ــان اینک ــا بی ــد ب ــفندیار چهاربن ــود. اس می ش
ــازمان  ــده س ــه آین ــاال هفت ــت: احتم ــود، گف ــده ب ــی مان خال
ســنجش لیســت یــک برابــر ظرفیــت را بــرای گزینــش 
اعــام کنــد. پــس از انجــام مراحــل گزینــش، نتایــج قطعــی 
ــی  ــای آموزش ــروع دوره ه ــرای ش ــد ب ــود و بای ــام می ش اع
منتظــر اعــام نتیجــه قطعــی باشــیم. چهاربنــد افــزود: پــس 
ــدگان  ــی پذیرفته ش ــای آموزش ــی، دوره ه ــج نهای ــام نتای از اع
ــه  ــان آن ب ــه زم ــود ک ــروع می ش ــان ش ــگاه فرهنگی در دانش
احتمــال زیــاد اردیبهشــت ماه خواهــد بــود. آمــوزش و پــرورش

اخبار کوتاه

ــاد  ــی، اجتماعــی و اعتی ــر ســامت روان ــر کل دفت مدی
از برگــزاری همایــش روز جهانــی  وزارت بهداشــت 
ســامت در روز 2۰ فروردیــن بــا عنــوان »بیــا در مــورد 

ــر داد.  ــم« خب ــرف بزنی ــردگی ح افس
دکتــر احمــد حاجبــی بــا اشــاره بــه فعالیت هــای 

دفتــر ســامت روانــی، اجتماعــی و اعتیاد 
وزارت بهداشــت، دفتــر آمــوزش و ارتقــای 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  و  ســامت 
ســازمان  شــعار  راســتای  در  کرمــان 
ــاری  ــت بیم ــا محوری ــی بهداشــت ب جهان
ــن مناســبت  ــه همی ــت: ب افســردگی، گف
همایشــی در روز یکشــنبه 2۰ فروردیــن بــا 

حضــور و ســخنرانی وزیــر بهداشــت، معــاون بهداشــت 
و نماینــده ســازمان بهداشــت جهانــی در محــل ســتاد 

ــد.  ــد ش ــزار خواه ــت برگ وزارت بهداش
ــت  ــت بهداش ــوزه معاون ــترده ح ــاش گس ــه ت وی ب
ــرای  ــور ب ــر کش ــکی سراس ــوم پزش ــگاه های عل دانش

ــدف  ــا ه ــامت ب ــی س ــعار روز جهان ــدن ش ــی ش عمل
ــاره بیمــاری افســردگی   افزایــش آگاهــی عمومــی درب
کاهــش انــگ اجتماعــی بــرای اختــاالت روان پزشــکی 
ــات  ــت خدم ــه و دریاف ــه مراجع ــان ب ــب مبتای ترغی
ــاران  ــواده بیم ــان و خان ــه اطرافی ــه ب ــه ای و توصی حرف
بــرای حمایــت از افــراد مبتــا اشــاره کــرد 
و افــزود: در ایــن همایــش نمادیــن، بــر 
اهمیــت پیشــگیری و درمــان اختــاالت 
بیمــاری  به ویــژه  روان،  ســامت 
ــامت  ــای س ــدف ارتق ــا ه ــردگی ب افس
و  مقــام  باالتریــن  از ســوی  جامعــه، 
متولــی ســامت در کشــور تاکیــد خواهــد 

شــد.
ــرآغاز  ــک س ــش ی ــن همای ــت: ای ــان گف  وی در پای
بــرای ۶ مــاه فعالیــت جــدی و مســتمر در ایــن عرصــه 
ــد  ــر ۱۳۹۶ خواه ــامت روان در مه ــی س ــا روز جهان ت

ــود. ایســنا ب

رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس از تشــکیل کارگــروه 
ــع  ــت و مناب ــازمان محیط زیس ــام س ــرح ادغ ــی ط بررس
ــق و تفحــص از معــدن  طبیعــی و تصویــب گــزارش تحقی

ــر داد.  ــکاب خب روســتای آق دره ت
ســلمان خــدادادی دربــاره جلســه سه شنبه شــب کمیســیون 

اســامی شــورای  مجلــس   اجتماعــی 
ــت  ــازمان حفاظ ــکیل س ــرح تش ــت: ط گف
ــع  ــام ســازمان مناب ــا ادغ ــط  زیســت ب محی
طبیعــی و امــور اراضــی بــا امضــای ۷۴ نفــر 
از نماینــدگان نخســتین دســتور ایــن جلســه 
بــود؛ از ایــن رو کارشناســان از حوزه هــای 
ــا حضــور در کمیســیون  مختلــف مربوطــه ب

ــد.  اجتماعــی نظــر تخصصــی خــود را اعــام کردن
نماینــده مــردم ملــکان تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اهمیــت 
ــن  ــا ضم ــد ت ــکیل ش ــی تش ــده، کارگروه ــرح اشاره ش ط
ــه  ــا دو هفت ــی را ت ــه تخصص ــانه نتیج ــی کارشناس بررس
آینــده بــه کمیســیون اجتماعــی اعــام کنــد. پــس از ایــن 

ــی اتخــاذ خواهــد شــد. ــم نهای بررســی، تصمی
وی بــا یــادآوری طــرح تحقیــق و تفحــص از معــدن 
دیگــر  از  یکــی  عنــوان  بــه  تــکاب  آق دره  روســتای 
ــرح  ــن ط ــزود: ای ــی اف ــیون اجتماع ــتورکارهای کمیس دس
کمتــر از ۶ مــاه مــورد بررســی قــرار گرفــت و گــزارش 
آن در کمیســیون اجتماعــی قرائــت شــد. 
تحقیــق  گــزارش  داد:  ادامــه   خــدادادی 
ــکاب  و تفحــص از معــدن روســتای آق دره ت
مــورد تصویــب نماینــدگان در کمیســیون 
اجتماعــی قــرار گرفــت و بــه زودی بــه صحن 

علنــی ارائــه خواهــد شــد. 
مجلــس  اجتماعــی  کمیســیون  رئیــس 
ــق و تفحــص  ــرح تحقی ــادآور شــد: ط شــورای اســامی ی
اشاره شــده بــه دنبــال شــاق زدن تعــدادی از کارگــران 
ــد؛  ــری ش ــرح و پیگی ــکاب مط ــتای آق دره ت ــدن روس مع
در واقــع ایــن گــزارش در مــدت ســه مــاه بررســی و ارائــه 

ــت ــه مل ــد. خان ش

طرح ادغام سازمان های محیط زیست و منابع طبیعیهمایش روز جهانی سالمت برگزار می شود

حتما بخوانید!
همایش روز جهانی سالمت برگزار می شود

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی«

فاقد سند رسمی  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  آراء صادره هیأت موضوع  برابر 

است  گردیده  محرز  متقاضیان  وبامعارض  مالکانه  تصرفات  وبیدگل  آران  ثبتی  واحد  در  مستقر 

لذامشخصات متقاضیان واماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبت به فاصله 

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

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد واماک 

محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.

۱(رأی شماره ۵۱۹۷- ۹۵/۱۱/۳۰ هیأت : خانم فاطمه مجیدی بیدگلی فرزند آقا رضا شماره شناسنامه 

از  یکباب تعمیرگاه به مساحت ۴۹۱.۴۱ مترمربع شماره پاک ۶۷۰فرعی  ۱۷۷ ، ششدانگ قسمتی 

مجزا از شماره ۵۹ فرعی از پاک 2 اصلی واقع در ایوب آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از علی رضایی بیدگلی

2(رأی شماره ۵۱۵2و۵۱۵۳-۹۵/۱2/2۸ هیأت : آقای حسن کنعانی بیدگلی فرزند علی محمد شماره 

 ، )بالمناصفه(    ۷۶۳۸ شناسنامه  شماره  باقر  فرزند  بیدگلی  صانعی  رضوان  خانم  و   2۴ شناسنامه 

ششدانگ  یکباب انباری به مساحت ۶2.۵ مترمربع شماره پاک 2۹۷۷ فرعی مجزا از پاک ۳ اصلی 

واقع در معین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی 

رمضانعلی  فرزند  بیدگلی  بیکی  آقای محمد هال حسن   : ۹۵/۱۱/۳۰ هیأت  ۳(رأی شماره ۵۱۷۶- 

شماره شناسنامه ۶۱۹۰۱۳۷۸۳۰ با والیت پدرش آقای رمضانعلی حسن ششدانگ  یکباب حصار وطویله 

به مساحت ۱۷۷ مترمربع شماره پاک 2۹۷۸فرعی مجزا از شماره ۱ فرعی از پاک ۳ اصلی واقع در 

معین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی رضایی بیدگلی

۴(رأی شماره ۵۱۵۰و۵۱۵۱ – ۹۵/۱۱/2۸ هیأت : آقای سید حسین حسینی بیدگلی فرزند احمد شماره 

شناسنامه ۱۱۵ و خانم سادات حسینی بیدگلی فرزند سید عباس شماره شناسنامه ۸۸  )بالمناصفه( 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۰۵ مترمربع شماره پاک 2۹۷۹ فرعی مجزا از پاک ۳ اصلی واقع 

در معین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سید روح اله حسینی

علی شماره شناسنامه  فرزند  بیدگلی  طالبی  عباس  آقای   : هیأت   ۹۵/۱۱/2۸-۵۱۴2 ۵(رأی شماره 

۱۹۱۶ و خانم ملیحه نائینی بیدگلی فرزند علی عباس شماره شناسنامه ۶۱۹۰۰۱۶۴۵۶  )بالمناصفه( ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۶۹.۸۵ مترمربع شماره پاک 2۹۸۰ فرعی مجزا از پاک ۳ اصلی 

واقع در معین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی

۶(رأی شماره ۵۱۴۹-۹۵/۱۱/2۸ هیأت : آقای محمد نوری بیدگلی فرزند شکراله شماره شناسنامه ۱۹ 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت222.۴۰ مترمربع شماره پاک 2۹۸۱ فرعی مجزا از پاک ۳ اصلی 

واقع در معین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی 

۷(رأی شماره ۵۱۵۸-۹۵/۱۱/۳۰ هیأت : آقای محسن بیابانی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 

از  مجزا  فرعی   ۳۴ پاک  شماره  مترمربع  مساحت۳2.۹۴  به  ساختمان  یکباب  ، ششدانگ    ۱۹۸۰

قسمتی ازمشاعات پاک ۱۳۹ اصلی واقع در اماکن  بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

طلعت بیابانی

اکبر شماره  علی  فرزند  بیدگلی  امیر حسین چلویی  آقای   : هیأت  ۸(رأی شماره ۹۵/۱۱/۳۰-۵۱۸۸ 

شناسنامه ۵2۵ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۹۸.۵۶ مترمربع شماره پاک ۵۰ فرعی مجزا از 

شماره ۱2 فرعی از پاک 2۸۵ اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی

۹(رأی شماره ۵۱۸۷-۹۵/۱۱/۳۰  هیأت : آقای سید مصطفی جوادی بیدگلی فرزند سید محمد شماره 

شناسنامه ۶۱۹۰۰۱۵۸۷۵ ششدانگ  یکباب انباری به مساحت ۸۵ مترمربع شماره پاک ۵۱ فرعی مجزا 

از شماره ۱ فرعی از پاک 2۸۵ اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

۱۰(رأی شماره ۵۱۸۶-۹۵/۱۱/۳۰  هیأت : آقای خسرو مشهودی بیدگلی فرزند علی شماره شناسنامه 

22۱ ، ششدانگ  یکباب انباری  به مساحت ۸۵.۴۵ مترمربع شماره پاک ۵2 فرعی مجزا از شماره ۱ 

فرعی از پاک 2۸۵ اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از کبری مشهودی

۱۱(رأی شماره ۵۴۵۰و۵۴۵۱ – ۹۵/۱2/۱۵ هیأت : آقای عباس دهقانی بیدگلی فرزند غامرضا شماره 

، ششدانگ   )بالمناصفه(  و خانم زهرا کیانی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه ۷۴   شناسنامه ۳۱ 

یکبابخانه به مساحت ۱۸۸.2۱ مترمربع شماره پاک ۱ فرعی مجزا از پاک ۵۷۳ اصلی واقع در اماکن  

بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

۱2(رأی شماره ۵۱۹۵-۹۵/۱۱/۳۰  هیأت : آقای مصطفی فایض فرزند هاشم شماره شناسنامه ۱۴۳۸، 

ازشماره  شده  ومجزا  مفروز  فرعی  پاک۸  شماره  مترمربع   ۳۹2 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  

۱و۳و۴و۵همگی فرعی از ۱2۸2 اصلی و۱و2و۳و۴و۵ فرعی مجزا از شماره پاک ۱2۸۱ اصلی ومشاعات 

تابعه و ۱2۷۹ اصلی  واقعات در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

۱۳(رأی شماره ۵۱۸۹و۵۱۹۰-۹۵/۱۱/۳۰  هیأت : آقای جواد اعظمی آرانی فرزند علی محمد شماره 

  ۴۴۹۶ شناسنامه  شماره  اله  ولی  فرزند  اردستانی  فیوجی  سیاح  فاطمه  خانم  و   ۱۱۹2۴ شناسنامه 

)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۴۹.۵۰ مترمربع شماره پاک ۱۴ فرعی مجزا از شماره 

۸ فرعی از پاک ۱۴۰۸ اصلی و۱۴۰۸ اصلی و مشاعات آن و۱۴۰۷ اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

۱۴(رأی شماره ۵۱۹2-۹۵/۱۱/۳۰  هیأت : آقای حسین کاظمی آرانی فرزند کاظم شماره شناسنامه 

۱۱۷۷۵ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 2۵۸. مترمربع شماره پاک ۱۱ فرعی مجزا از شماره ۱و۷و۸ 

وقسمتی از2و۹ فرعی از پاک ۱۶۸۵ اصلی و۶ فرعی از ۱۶۹2 اصلیوقسمتی از مشاعات آن واقع در 

اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

۱۵(رأی شماره ۵۱۹۳و۵۱۹۴-۹۵/۱۱/۳۰  هیأت : آقای رجبعلی احسن زاده آرانی فرزند حبیب شماره 

 ، )بالمناصفه(    ۷۴۰۹ شناسنامه  شماره  فرزند کاظم  آرانی  فاطمه کاظمی  خانم  و   ۳۴۸ شناسنامه 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۹۸.۵۰ مترمربع شماره پاک ۱۷ فرعی مجزا از شماره ۴و۸و۹ فرعی 

از پاک ۱۶۹2 اصلی ومشاعات آن واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

۱۶(رأی شماره ۵۴۵۶-۹۵/۱2/۱۵  هیأت : خانم زینب ستاری فرزند امراله شماره شناسنامه ۱۱۳۴۶  ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۱۴۶.۵۵ مترمربع شماره پاک ۱۳ فرعی مجزا از۴ و۱2 فرعی از 22۸۱ 

اصلی و شماره ۱ فرعی از پاک 22۸۰ اصلی و22۸۰ اصلی و قسمتی ازمشاعات آن واقع در اماکن 

بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از قدسیه عراقی

۱۷( رأی شماره .۵۱۹۱و۵۱۹۶-۹۵/۱۱/۳۰ هیأت : آقای حسن رهیده فرزند محمد شماره شناسنامه 

ششدانگ    ، )بالمناصفه(    ۳۳۱ شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  آرانی  نشاطی  ربابه  خانم  و   ۳۷۹

یکبابخانه به مساحت ۱۹۹.۳۶ مترمربع شماره پاک ۱۹ فرعی مجزا از ۱۴و۱۷ فرعی از 22۳۵ اصلی 

و22۴۰ اصلی و 22۳۹ اصلی و قسمتی از مشاعات  واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالک رسمی

عباس. شماره  فرزند  آرانی  علیزاده  آقای مجید محمد   : هیأت   ۹۵/۱2/۱۵ ۱۸(رأی شماره ۵۴۵۷- 

شناسنامه 2۶۶ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 2۵۰.۵۰ مترمربع شماره پاک ۱ فرعی مجزا از شماره 

22۹۳و22۹۴و22۹۵و22۹۶ اصلی واقع در اماکن بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

۱۹(رأی شماره ۵۱۷2-۹۵/۱۱/۳۰ هیأت : آقای امیررضا صانعی بیدگلی فرزند جواد شماره شناسنامه 

۶۱۹۰۱۰۰۱۰۴ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۰۰ مترمربع شماره پاک ۸۵۳۵ فرعی مجزا از شماره 

۱2۴۱ فرعی از پاک 2۶۳۷ اصلی واقع در مسعود آباد  بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

مشهدی حسین صانعی

2۰(رأی شماره ۵۱۷۱-۹۵/۱۱/۳۰ هیأت : آقای ابوالفضل صانعی بیدگلی فرزند مشهدی حسین شماره 

شناسنامه ۴۷۱ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۱۸ مترمربع شماره پاک ۸۵۳۶ فرعی مجزا از 

آباد  بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.  از پاک 2۶۳۷ اصلی واقع در مسعود  شماره ۱2۴۱ فرعی 

ابتیاعی از مشهدی حسین صانعی

 ،   ۴۰ شناسنامه  شماره  علی  فرزند  خنجر  اشرف  خانم   : هیأت   ۹۵/۱۱/۳۰-۵۱۷۰ شماره  2۱(رأی 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۹۴.۳۵ مترمربع شماره پاک ۸۵۳۷ فرعی مجزا از شماره ۱۰۰2 

فرعی از پاک 2۶۳۷ اصلی واقع در مسعود آباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از بذرافشان

: آقای حسن بذرافشان آرانی فرزند علی شماره شناسنامه  22(رأی شماره ۵۱۶۹-۹۵/۱۱/۳۰ هیأت 

۶۶۳۵ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۴۸.۵۰ مترمربع شماره پاک ۸۵۳۸ فرعی مجزا از شماره 

۹۹۹و۱۰۰۱ فرعی از پاک 2۶۳۷ اصلی واقع در مسعود آباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک 

رسمی

2۳(رأی شماره ۵۱۶۴-۹۵/۱۱/2۸ هیأت : آقای حسن بذرافشان آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 

۶۶۳۵ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 2۳۷.۵۰ مترمربع شماره پاک ۸۵۳۹ فرعی مجزا از شماره 

۹۹۹و۱۰۰۱ فرعی از پاک 2۶۳۷ اصلی واقع در مسعود آباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک 

رسمی

2۴(رأی شماره ۵۱۷۳-۹۵/۱۱/۳۰ هیأت : آقای رضا درمسجدی آرانیفرزند محمد شماره شناسنامه ۱۱۵ 

، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت ۱۵۶ مترمربع شماره پاک 2۸۶۹ فرعی مجزا از پاک 2۶۳۸ 

اصلی واقع در احمدآباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مهدی متشکر

2۵(رأی شماره ۵۱۷۴-۹۵/۱۱/۳۰ هیأت : آقای رضا درمسجدی آرانیفرزند محمد شماره شناسنامه ۱۱۵ 

، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت ۱۶۱.۳۰ مترمربع شماره پاک 2۸۷۰ فرعی مجزا از پاک 2۶۳۸ 

اصلی واقع در احمدآباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مهدی متشکر

2۶(رأی شماره ۵۱۷۵-۹۵/۱۱/۳۰ هیأت : آقای رضا درمسجدی آرانیفرزند محمد شماره شناسنامه ۱۱۵ 

، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت ۱۵۶ مترمربع شماره پاک 2۸۷۱ فرعی مجزا از پاک 2۶۳۸ 

اصلی واقع در احمدآباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از مهدی متشکر

2۷(رأی شماره ۵۴۵2و۵۴۵۳- ۹۵/۱2/۱۵ هیأت : آقای علی سرکاری آرانی فرزند سیف اله شماره 

شناسنامه 22۰ و خانم خدیجه سرکار آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه ۶۱۹۰۰۳۹۹۰۱  )بالمناصفه( 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۴۸.۸۰ مترمربع شماره پاک 2۸۸2 فرعی مجزا از پاک 2۶۳۸ 

اصلی واقع در احمدآباد بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهرداری

2۸(رأی شماره ۵۱۶۱-۹۵/۱۱/2۸ هیأت : آقای حسین فایض آرانی فرزند عباس آقا شماره شناسنامه 

از شماره  مجزا  فرعی   ۱۸۱۱ پاک  مترمربع شماره   ۴۱ مساحت  به  انباری  یکباب  ، ششدانگ    ۴۴۰

از  آران و بیدگل.ابتیاعی  از پاک 2۶۴۰ اصلی واقع در آران دشت بخش ۳ حوزه ثبتی  2۳۵ فرعی 

کبری دربندی

2۹(رأی شماره ۵۱۴۸و۵۱۴۴-۹۵/۱۱/2۸ هیأت : آقای ماشااله خادم حضرتی فرزند علی اکبر شماره 

شناسنامه ۷۶۵۹ و خانم فاطمه وفا فرزند ماشااله شماره شناسنامه ۳۶  به نسبت ۵ دانگ و2 دانگ 

مشاع از ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۱۸۴.۹۵ مترمربع شماره پاک ۱۸۱2 فرعی مجزا از شماره 

2۳۵ فرعی از پاک 2۶۴۰ اصلی واقع در آران دشت بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

علی اوقانی

۳۰(رأی شماره ۵۱۴۵و۵۱۴۶-۹۵/۱۱/2۸ هیأت : آقای نور اله عابدینی فرزند حسن شماره شناسنامه 

۱2۹ و خانم منیره بوجاریان آرانی فرزند محمد حسین شماره شناسنامه ۷۱  )بالمناصفه(، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت ۱۸۴.۹۵ مترمربع شماره پاک ۱۸۱۳ فرعی مجزا از شماره 2۳۵ فرعی از پاک 

2۶۴۰ اصلی واقع در آران دشت بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی اوقانی

شماره  عباس  علی  فرزند  آرانی  دشتی  آران  اکرم  خانم   : هیأت   ۹۵/۱۱/2۸-۵۱۴۷ شماره  ۳۱(رأی 

شناسنامه ۱۹۵، ششدانگ  یکباب حصار وطویله به مساحت ۱۳۷.۳۵ مترمربع شماره پاک ۱۸۱۴ 

فرعی مجزا از شماره 2۳۵ فرعی از پاک 2۶۴۰ اصلی واقع در آران دشت بخش ۳ حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از علی اوقانی

بابایی زاده فرزند حسین شماره شناسنامه  ۳2(رأی شماره ۵۴۵۹-۹۵/۱2/۱۵ هیأت : آقای حسن 

از شماره  مجزا  فرعی   ۱۸۱۵ پاک  ۱۱۶.2۵مترمربع شماره  مساحت  به  یکبابخانه  ۳۳۳، ششدانگ  

2۸۸ فرعی از پاک 2۶۴۰ اصلی واقع در آران دشت بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

۳۳(رأی شماره ۵۴۵۸-۹۵/۱2/۱۵ هیأت : آقای حسن بابایی زاده فرزند حسین شماره شناسنامه 

از شماره  مجزا  فرعی   ۱۸۱۶ پاک  ۱۶۴.۵۰مترمربع شماره  مساحت  به  یکبابخانه  ۳۳۳، ششدانگ  

2۸۸ فرعی از پاک 2۶۴۰ اصلی واقع در آران دشت بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

اکبر شماره شناسنامه  آقای مقداد زاهدی فر فرزند علی   : ۳۴(رأی شماره ۵۱۸۰-۹۵/۱۱/۳۰ هیأت 

22۷، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت  ۱۰۹.۶۳مترمربع شماره پاک ۱۱۱۴ فرعی مجزا از شماره ۳۴۰ 

فرعی از پاک 2۶۴۵ اصلی واقع در وشاد  بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عباسعلی 

نعمت اله آرانی

۳۵(رأی شماره ۵۱۷۹-۹۵/۱۱/۳۰ هیأت : خانم زهرا حداد آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 2۷۳، 

 ۳۴۰ شماره  از  مجزا  فرعی   ۱۱۱۵ پاک  شماره  ۱۳۷.۱۵مترمربع  مساحت   به  یکبابخانه  ششدانگ  

فرعی از پاک 2۶۴۵ اصلی واقع در وشاد  بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عباسعلی 

نعمت اله آرانی

شماره  محمود  فرزند  کثیری  علیرضا  آقای   : هیأت  ۵۴۵۴و۹۵/۱2/۱۵-۵۴۵۵  شماره  ۳۶(رأی 

شناسنامه ۳۵۴۷ و خانم زهرا شریفیان آرانی فرزند آقا سید مهدی شماره شناسنامه ۴۱2 )بالمناصفه(، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 22۴.۷۱ مترمربع شماره پاک ۱۱۱۶ فرعی مجزا از شماره ۳۴۰ فرعی 

از پاک 2۶۴۵ اصلی واقع در وشاد  بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک رسمی

۳۷(رأی شماره ۵۱۷۸-۹۵/۱۱/۳۰ هیأت : خانم زهرا کاوانی فرزند احمد شماره شناسنامه ۱، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت  ۱۵۰.۵۰مترمربع شماره پاک ۳۴۵ فرعی مجزا از شماره 2۵2 فرعی از پاک 

2۷۰۴ اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه  بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری

 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۶/۰۱/۱۷          

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۶/۰2/۰2                  

رییس اداره ثبت اسناد واماک  آران وبیدگل- عباس عباس زادگان   م الف ۵/22/۹۵/۸۳۰

آگهی ابالغ 
شعبه:  بایگانی  شمار   ۹۵۰۹۹۸۰۳۵22۰۰۹۶۰ پرونده:  شماره   ۹۵۱۰۱۰۰۳۵22۰۹۶۶۴ اباغنامه:  شماره 

۹۵۰۹۹۴ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۱2/22 خواهان/شاکی: محمدرضا مظفری فرزند فضل¬هللا دادخواستی 

به طرفیت خوانده/متهم محمدرضا کعبه ای به خواسته مطالبه وجه چک و تأمین خواسته به تقدیم 

دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان واقع در اصفهان،خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری 

کل استان اصفهان،طبقه ۳- اتاق ۳۵۴ ارجاع و به کاسه ۹۵۰۹۹۴ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  

بودن خوانده/متهم و درخواست  به علت مجهول -المکان  ۱۱ تعیین شده است.  ۹۶/۳/۳ و ساعت 

خواهان/شاکی و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و 

دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر¬االنتشار آگهی می-شود تا 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: ۴۰۳۷۵/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-ژاله اطهری بروجنی

ابالغیه 
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۱۰۰۹۶۱ پرونده:  شماره   ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۱۱۱۸۵۰ اباغنامه:  شماره 

 -2 علیرضا   -۱ نام:   -۱ حقیقی:  شونده  اباغ  مشخصات   ۱۳۹۵/۱2/2۳ تنظیم:  تاریخ   ۹۵۱۱۳۴

مرجان ۳-مژگان   2- نام خانوادگی: ۱-اسماعیلی کرکوندی 2- دوستانی ۳- دوستانی ۳- نشانی: 

اصفهان، خیابان  ۱2:۰۰ محل حضور:  تاریخ حضور: ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ چهارشنبه ساعت:  مجهول¬المکان 

اتاق ۳۳۳  نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان،طبقه ۳-  باال، خیابان شهید  چهارباغ 

تاریخ حضور: ۱۳۹۶/۰۳/۰۳  ساعت حضور: ۱2:۰۰ در خصوص دعوی مهدی سادات به طرفیت شما 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.ضمنا به پیوست نسخه ثانی دادخواست 

ارسال می¬گردد. توجه: پس از دریافت این اباغیه، اباغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام 

خواهد شد و اباغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود؛ 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: ۴۰۴۳۹/ م الف 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان

آگهی ابالغ
شعبه:  بایگانی  شمار   ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۶۰۱۰۹۸ پرونده:  شماره     ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۶۱۳۶۰۸ اباغنامه:  شماره 

طرفیت  به  دادخواستی  بنی  سلیمانی  اسماعیل  خواهان/   ۱۳۹۵/۱2/2۱ تنظیم:  تاریخ   ۹۵۱2۹۶

و  خواسته  تأمین  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  درخشان   امید  و  صادقیان  ندا  خواندگان 

اصفهان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم   ... بابت  وجه  مطالبه  و  تأدیه  تأخیر  مطالبه خسارت 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان،خیابان 

شماره   2اتاق  اصفهان،طبقه  استان  دادگستری کل  ساختمان  نیکبخت،  شهید  خیابان  باال،  چهارباغ 

 ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ آن   رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۶۰۱۰۹۸ کاسه  به  و  ارجاع   22۰

و  درخشان  امید  خوانده  بودن  ¬المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین   ۱۱:۰۰ ساعت  و 

انقاب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   ۷۳ ماده  تجویز  به  و  خواهان/شاکی  درخواست 

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

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

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

 گردد.

اصفهان-  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۶ شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  ۴۰۴2۶/م  شماره: 

الماسی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۹۵۱۵۴2 خواهان آقای علیرضا جهانی پور دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه 

. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخه  به  طرفیت آقای احمدعلی دالوری  تقدیم نموده است 

۹۶/۳/۱۳ ساعت ۹ صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 

ارباب مجتمع شماره ۱ شورای حل اختاف مراجعه و   ابتدای خیابان   به این شعبه واقع دراصفهان 

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

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۴۰۴۱۱/م الف مدیر دفتر شعبه نهم  مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  نیا  مهران  محمد  وکالت  با  مشکاتی  احمد  خواهان  پرونده کاسه۹۵۱۵۵۴  در خصوص 

برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  نظری  اصغر  علی  طرفیت  به  چک  بر:مطالبه  مبنی 

المکان  مجهول  به  توجه  با   . است  تعیین گردیده  ۱۰صبح   ساعت   ۹۶/۳/۱۶ مورخ  شنبه  روزسه 

جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۷۳ ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 

وکا  چهارراه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر 

ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل  شورای  حرم  مدافع  شهدای  مجتمع 

اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ   را 

می شود.

شماره: ۴۰2۹۹/م الف مدیر دفتر شعبه ۱2 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان
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قال رسول اهلل)ص(:
عنوان صحیفة المؤمن حب على بن 

ابیطالب. 
 دیباچه و عنوان نامه عمل مؤمن 

حّب على بن ابیطالب است.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

نیمه آفتابی

ابری

ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

6   ْC

-4   ْC

6   ْC

4   ْC

20  ْC

14   ْC

22   ْC

20   ْC

ن الملیل ربوکاپ آزاد ایران ن روز مسابقات ب�ی دوم�ی

ن الملــی ربــوکاپ آزاد ایــران، دیــروز در بخــش دانشــجو�ی  ن مســابقات ب�ی ن روز از دوازدهمــ�ی دومــ�ی

ن الملــی تهــران برگــزار شــد. در ایــن دوره از مســابقات 378 تیــم از 14  در محــل نمایشــگاه ب�ی

، هلند، پاکســتان،  ، ســنگاپور، کــره جنــو�ب ن کشــور جهــان از جملــه آمریــکا، آلمــان، هنــد، ژاپــن، چ�ی

مکزیــک، انگلســتان، ترکیــه، پــرو و ایــران حضــور داشــتند. ایرنــا

حوادثسالمت 

منشأ آلزایمر کشف شد
یــک گــروه از محققــان ایتالیایــی 
موفــق بــه کشــف منشــأ بیمــاری 
آلزایمــر شــدند کــه راه جدیــدی را 
بــرای درمــان آن بــاز کــرده اســت. 
یــک گــروه از محققــان ایتالیایــی 
ــو« و  ــو داملی ــه ریاســت »مارچل ب
ــوس  ــگاه »کمپ ــی دانش هماهنگ
بیومدیکــو« شــهر رم ، موفــق شــدند تــا مکانیــزم منشــأ بیمــاری 
ــرای  ــدی را ب ــات راه جدی ــن تحقیق ــد. ای ــف کنن ــر را کش الزایم
ــرده  ــاز ک ــر ب ــاری آلزایم ــان بیم ــت وجوی درم ــه و جس مطالع

است. 
در  نبایــد  را  بیمــاری  ایــن  منشــأ  محققــان،  عقیــده  بــه 
هیپوکامــپ، ســاختار عصبــی مرکــزی در عملکــرد حافظــه 
جســت وجو کــرد؛ بــه عبارتــی منشــأ آلزایمــر در فضــای مغــزی 
ــی از  ــرگ بعض ــر م ــر اث ــه ب ــت؛ بلک ــه نیس ــا حافظ ــه ب در رابط
ــورت  ــی ص ــاالت خلق ــه اخت ــوط ب ــه ای مرب ــا در منطق نئورون ه
از  منطقــه ای  روی  بــر  جدیــد  تحقیقــات  ایــن  می گیــرد. 
ــه  ــط ب ــورون مرتب ــن، نئ ــه در آن دوپامی ــت ک ــز اس ــز متمرک مغ
ــر  ــک اث ــد ی ــن مانن ــود و همی ــد می ش ــی، تولی ــاالت خلق اخت
ــن  ــده دوپامی ــای تولیدکنن ــرگ نئورون ه ــه م ــر ب ــو، منج  دومین
و نارســایی ایــن مــاده در هیپوکمــپ می شــود و در نهایــت فــرد 
مبتــا حافظــه خــود را از دســت می دهــد. در جهــان  47 میلیــون 

نفــر  بــه آلزایمــر مبتــا هســتند. ایرنــا

 به جای آزمایش خون

 آزمایش عرق بدهید

 پژوهشــگران کالــج سینســیناتی در حــال ابــداع ابــزاری هســتند 
ــی  ــتم ابداع ــن سیس ــود. ای ــون ش ــش خ ــن آزمای ــه جایگزی ک
ــواد  ــه پوســت متصــل می شــود، م ــازک ب ــه ن ــک وصل ــد ی مانن
شــیمیایی عــرق را تحلیــل و نتیجــه آن را از طریــق وایرلــس بــه 
ــع  ــه منب ــن وصل ــد. ای ــراه ارســال می کن اپلیکیشــن گوشــی هم
تغذیــه نــدارد و وقتــی یــک گوشــی همــراه در نزدیکــی آن قــرار 
می گیــرد، از طریــق القــای امــواج آن، صاحــب جریــان الکتریکی 
می شــود. ایــن وصلــه پوســتی، فعــا تنهــا میــزان ســدیم و کلــر 
عــرق را اندازه گیــری می کنــد؛ ولــی محققــان در حــال کار 
ــا و  ــزان پروتئین ه ــی می ــت بررس ــردن آن در جه ــا ک ــرای توان ب

ــتند. ــرق هس ــای ع ــر مولکول ه ــیدها و دیگ آمینواس
ــی را از  ــی خوب ــوان ارزیاب ــات می ت ــن اطاع ــتفاده از ای ــا اس  ب

ــام ــر س ــت آورد. دکت ــه دس ــرد ب ــامتی ف ــت س وضعی

توقیف سواری سمند با 105 کیلو مواد افیونی
رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان از کشــف 105 
کیلــو و 200 گــرم تریــاک و دســتگیری یــک ســوداگر مــرگ 
ــوران  ــت : مام ــینی گف ــی حس ــید تق ــرهنگ س ــر داد. س خب
پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اصفهــان مطلــع شــدند یــک 
ــه مــواد افیونــی را از  قاچاقچــی حرفــه ای قصــد دارد محمول
جنــوب کشــور وارد اســتان اصفهــان کنــد کــه بررســی موضــوع 

در دســتور کار قــرار گرفــت .
 وی ادامــه داد: ســواری ســمند فــرد قاچاقچــی در یکــی از 
محورهــای فرعــی ورودی بــه شــهر اصفهــان شناســایی و در 
یــک عملیــات غافلگیرانــه متوقــف و در بازرســی از خــودروی 
وی مقــدار 105 کیلــو و 200 گــرم تریــاک کــه در صنــدوق عقــب 
خــودرو جاســاز شــده بــود کشــف شــد. ســرهنگ حســینی 
ــتگیر  ــرگ دس ــوداگر م ــک س ــوص ی ــن خص ــزود: در ای  اف
و پــس از تشــکیل پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه 
ــری پلیــس  ــگاه خب ــل داده شــد. پای ــی تحوی مراجــع قضائ

ایــران

کشف 110 کیلو تریاک توسط پلیس سیرجان
فرمانــده انتظامــی شهرســتان »ســیرجان« از کشــف محموله 
110 کیلوگرمــی تریــاک و دســتگیری یــک متهــم توســط 
ــتان  ــن شهرس ــدر ای ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــوران پلی مام

ــر داد.  خب
ســرهنگ محمدرضــا ایران نــژاد در تشــریح ایــن خبــر گفــت: 
ــتان  ــن شهرس ــدر ای ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــوران پلی مام
ــردی  ــرگ ف ــوداگران م ــا س ــان ب ــارزه بی ام ــتای مب در راس
ــس از ورود  ــواد مخــدر را پ ــه م ــه قصــد داشــت محمول را ک
بــه شهرســتان بــه یکــی از اســتان های غربــی کشــور انتقــال 

ــد. دهــد، شناســایی کردن
ــی  ــن قاچاقچ ــجم ای ــی منس ــرد: در عملیات ــح ک  وی تصری
مــواد مخــدر حیــن انتقــال مــواد در یکــی از محورهــای 
مواصاتــی شهرســتان بــا یــک دســتگاه ســواری پــژو متوقف 
و در بازرســی از خــودرو ، 110 کیلوگــرم تریــاک  کشــف شــد.  
ــتگاه  ــک دس ــه ی ــن زمین ــرد: در ای ــان ک ــژاد خاطرنش ایران ن
خــودرو توقیــف و یــک متهــم دســتگیر و جهــت ســیر مراحــل 

قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل داده شــد. 
فرماندهــی انتظامــی شهرســتان ســیرجان بــا اشــاره بــه اینکه 
ایــن محمولــه مــواد مخــدر از جنــوب بــه مقصــد غــرب کشــور 
ــی  ــای مردم ــده گزارش ه ــش ارزن ــود، نق ــده ب ــری ش بارگی
ــی    ــم ارزیاب ــس مه ــا پلی ــردم را ب ــه م ــکاری همه جانب و هم

کــرد. پایــگاه خبــری پلیــس ایــران

ــه  ــبانه روز چرخ ــول ش ــان در ط ــردم جه ــتر م ــا بیش  تقریب
خــواب 7 یــا ۸ ســاعتی دارنــد کــه بــه آن »الگــوی خــواب 
تک مرحلــه ای« گفتــه می شــود؛ بــه ایــن مفهــوم کــه شــما 
ــه ای  ــچ وقف ــدار می شــوید و هی ــح بی ــده و صب شــب خوابی
هــم در ایــن رونــد ایجــاد نمی شــود؛ امــا اگــر خــواب انســان 
بــه چرت هــای کوتــاه در طــول روز تقســیم شــود و چندیــن 
مرحلــه مجــزا از هــم داشــته باشــد، چــه اتفاقــی بــرای بــدن 

روی می دهــد؟ 
ــال  ــه دنب ــرگارا« ب ــان ب ایــن دقیقــا ســوالی اســت کــه »رای
ــام  ــودش انج ــی را روی خ ــخ آن، آزمایش های ــن پاس یافت
ــال بهتریــن برنامــه  ــه دنب ــرای ایــن منظــور ب داده اســت. ب
الگوهــای  شــده کــه  متوجــه  و  بــوده  زمان بندی شــده 
ــه شــده  ــددی توســط متخصصــان خــواب ارائ خــواب متع

اســت.

ــه از نامــش  ــور ک ــه ای، همان ط ــد مرحل ــوی خــواب چن الگ
ــرد خــواب شــبانه  ــه ف ــوم اســت ک ــن مفه ــه ای پیداســت ب
خــود را بــه چندیــن خــواب کوتــاه در طول شــبانه روز تقســیم 
ــد  ــی نخواهن ــاال خــواب کاف ــا احتم ــد. در ظاهــر آن ه می کن
ــن  ــا ای ــه ب ــد ک ــا کرده ان ــراد ادع ــی از اف ــا برخ ــت؛ ام داش
ــش  ــان افزای ــت و تمرکزش ــزان خاقی ــواب می ــوی خ الگ
یافتــه اســت. وی بیــان داشــته کــه یکــی از الگوهــای 
ــه  ــی ب ــز و افراط ــه چالش برانگی ــه ای ک ــد مرحل ــواب چن خ
ــه  ــوده؛ ب ــن« ب ــدی ُابرم ــه زمان بن ــیده، »برنام ــر می رس نظ
ــه  ــبانه روز ۶ مرحل ــول ش ــرد در ط ــه، ف ــن برنام ــب ای موج
خــواب 20 دقیقــه ای دارد. بــه ایــن ترتیــب، ســاعت خــواب 
وی بــه 2 ســاعت تقلیــل پیــدا می کنــد؛ امــا از آنجــا 

ــی و  ــای افراط ــی از روش ه ــی یک ــه زمان ــن برنام ــه ای ک
ــرد  ــود، ف ــوب می ش ــه ای محس ــد مرحل ــواب چن ــدید خ ش
آزمایش کننــده روشــی کاربردی تــر بــرای ایــن الگــو در نظــر 

ــت. ــرده اس ــرا ک ــه و آن را اج گرفت
ــرگارا از »جکســون نکســهیپ«، نویســنده کتــاب »خــواب  ب
چندمرحلــه ای و تاثیــر آن بــر بازدهــی فــرد«، مشــورت 
می گیــرد. نکســهیپ نیــز الگــوی »همــه مــردم« را بــه وی 
ــازه  ــما اج ــی، ش ــه زمان ــن برنام ــد. در ای ــنهاد می کن پیش
داریــد در طــول شــب 4٫5 ســاعت بخوابیــد و دو چــرت 20 
دقیقــه ای هــم در طــول روز داشــته باشــید. بــه ایــن ترتیــب 
قــادر خواهیــد بــود در طــول شــبانه روز، 5 ســاعت بخوابیــد.

ــک  ــس از ی ــو پ ــن الگ ــه ای ــرده ک ــا ک ــاب ادع نویســنده کت

ــد. ــدا کنی ــی پی ــس خوب ــا ح ــود ت ــث می ش ــه باع هفت
ــن روش معمــول بســیاری از  ــه ای ــم ک جــا دارد اشــاره کنی
ــا در  ــود. آن ه ــوب می ش ــن محس ــکای التی ــردم در آمری م
طــول شــب 5 تــا ۶ ســاعت کامــل می خوابنــد و در طــول روز 

نیــز ۳0 تــا ۹0 دقیقــه چــرت نیمــروزی دارنــد.
بــرگارا می گویــد: »از آنجــا کــه نگران از دســت دادن ســامت 
بــدن خــود بــودم، تصمیــم گرفتــم از یــک متخصــص خــواب 

بــه نــام دکتــر »آلــون آویــدان« مشــورت بگیرم.«
 او بــه مــن هشــدار داد کــه ایــن ایــده خوبــی نیســت 
ــاز  ــه بیشــتر از 5 ســاعت خــواب در طــول روز نی و مــردم ب
ــد  ــاعت در روز بخواب ــد 7 س ــت کم بای ــر دس ــر نف ــد. ه دارن
ــن  ــت. بهتری ــاعت اس ــواب، ۸ س ــزان خ ــن می  و ایده آل تری
و ســالم ترین روش زندگــی همــان 7 تــا ۸ ســاعت خــواب 

ــه در شــب اســت.« بی وقف

ایده آل ترین زمان خواب

ـــمـــاره 398 ســـــال سوم                ݡسݒ
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ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
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