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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

در  طباطبایی نــژاد  یوســف  ســید  آیــت هللا 
ــان  ــه اصفه ــاز جمع ــه نم ــن هفت ــای ای خطبه ه
اظهــار داشــت: همــه کارهایــی کــه پــس از 
ــا تحریم هــای اقتصــادی  انقــاب انجــام شــده ب
و قطــع رابطــه سیاســی ایــران و آمریــکا تحقــق 
امــام  پیــدا کــرده اســت. در همیــن راســتا 
خمینــی)ره( قطــع رابطــه سیاســی ایــران و 
ــن  ــا ای ــمردند و م ــت برش ــک نعم ــکا را ی آمری

می کنیــم. حفــظ  را  نعمــت 
نماینــده ولــی فقیــه در اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
ــه خوبــی فهمیدیــم کــه  در برجــام و مذاکــرات ب
ارتبــاط بــا غــرب بــه نفــع مــا نیســت، بیــان کــرد: 
ترامــپ دو هفتــه قبــل گفتــه بــود کاری بــه بشــار 
ــوریه  ــگاه در س ــک پای ــه ی ــا ب ــم؛ ام ــد نداری اس
حملــه کــرد. آیــا عاقانــه اســت بــا این هــا 
ذاتــی  دشــمن  باشــیم؟  داشــته  معاشــرت 
ــود؛  ــت نمی ش ــا او دوس ــت ب ــچ وق ــان هی انس
ــه  ــود ک ــاکر ب ــدا را ش ــد خ ــتا بای ــن راس در همی
در میــان تمــام کشــورهای دنیــا مســتقل از ایــن 

ــتیم. ــکاران هس جنایت
ــز گفــت: هــر شــخصی  ــات نی ــاره انتخاب وی درب
هــر کاندیدایــی را کــه می پســندد، دربــاره همــان 

ــرای  ــم را ب ــش جهن ــد و آت ــت کن ــدا صحب کاندی
ــراد را  ــان اف ــورای نگهب ــی ش ــد؛ وقت ــود نخرن خ
ــد  ــون بای ــق قان ــم طب ــما ه ــد، ش ــد می کن تأیی

ــد. ــد کنی ــراد را تأیی اف
نماینــده ولــی فقیــه در اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
ــه افــراد  خداونــد در قــرآن می فرمایــد آنچــه را ب
اینکــه  مگــر  نمی دهیــم  تغییــر  می دهیــم، 
خودشــان ســبب تغییــر شــوند، اضافــه کــرد: در 
همیــن راســتا تقدیــر الهــی وجــود دارد؛ امــا هــر 
کاری شــرایطی دارد کــه انســان می توانــد آن 
شــرایط را تغییــر دهــد؛ دعــا و صلــه رحــم از جمله 

ــوارد اســت. تســنیم ــن م ای

ــان اینکــه متأســفانه در  ــا بی امــام جمعــه شــهرکرد ب
ایــن دولــت نــگاه بــه فرهنــگ دینــی ضعیــف اســت 
گفــت: زیرســاخت های دینــی در دولــت یازدهــم 

ــه اســت. ــرار نگرفت ــورد توجــه ق ــدان م چن
ــام در  ــی نکون ــلمین محمدعل ــام و المس حجت االس
ــوذ  ــر نف ــه خط ــاره ب ــا اش ــه ب ــاز جمع ــای نم خطبه ه
ســکوالرها در نظــام تصریــح کــرد: گاهــی مــا تعابیــری 
می شــویم  نگــران  می شــنویم کــه  دولتمــردان  از 
مبــادا ســکوالرها در کشــور نفــوذ کننــد و حاکــم 
ــد  ــه می خواهن ــتند ک ــانی هس ــکوالرها کس ــوند؛ س ش
دیــن را از سیاســت جــدا کننــد و اســام را بــه حاشــیه 

ــد. ببرن
وی بــا بیــان اینکــه در رســانه ملــی یــک آقــا بــه یــک 
ــائل  ــرا در مس ــه چ ــرد ک ــراد می گی ــی ای ــد دین مجته
ــی  ــم دین ــرد: عال ــان ک ــد، بی ــر می ده ــادی نظ اقتص
در همــه عرصه هــا صاحب نظــر اســت و بایــد نظــارت 

کنــد و ضعــف را بگویــد.
ــای  ــه دغدغه ه ــاره ب ــا اش ــهرکرد ب ــه ش ــام جمع ام
 اهــل تقــوا در ایــن روزهــا گفــت: امــروز آزمــون 
اجتماعــی  تکلیــف سیاســی،  بــزرگ،  امتحــان  و 
ــور  ــرای اداره کش ــق ب ــر الی ــاب مدی ــی انتخ و انقاب
اســت. اهــل تقــوا بایــد در انتخابــات مــواردی از جملــه 
ــور  ــات، حض ــور در انتخاب ــه حض ــران ب ــوت از دیگ دع

عالمانــه و بی توجهــی بــه جناح گرایــی را مــورد توجــه 
ــل باشــند. ــل تحلی ــد و در انتخــاب اه ــرار دهن ق

ــت  ــن مدیری ــات تعیی ــان اینکــه انتخاب ــا بی ــام ب نکون
ــش  ــر فرمای ــا ب ــرد: بن ــان ک ــت، خاطرنش ــور اس کش
الیــق  مدیــران  جــا  هــر  رهبــری  معظــم   مقــام 
و انقابــی هســتند، کارهــا پیــش مــی رود و مشــکلی 
نیــز وجــود نــدارد؛ جایــی مشــکات حــل نمی شــوند 

کــه مدیــران ناالیــق هســتند.
تعییــن مدیــران  انتخابــات  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــی  ــجاع و متک ــرد ش ــرد: ف ــح ک ــت، تصری ــق اس الی
ــه  ــه بیگان ــه ب ــی ک ــی و کس ــای داخل ــر توانایی ه ب

بی توجــه اســت، بایــد انتخــاب شــود.
ــد در  ــه خداون ــان اینک ــا بی ــهرکرد ب ــه ش ــام جمع ام
ــت  ــار محب ــه کف ــد ب ــن نبای ــد مؤم ــرآن می فرمای ق
ــه  ــانی ک ــت: کس ــد، گف ــتغفار کن ــا اس ــرای آن ه و ب
کاســه داغ تــر از آش شــده اند و بــه نــام اســام 
رحمانــی معتقــد هســتند کــه مؤمــن و کفــار بــه 
ــه را  ــن آی ــگاه شــوند، جــواب ای ــد ن ــک چشــم بای ی
ــه  ــاورده و علی ــان نی ــه ایم ــی ک ــد؟ کس ــه می دهن چ
شــما شمشــیر می کشــد و علیــه کشــور مــدام توطئــه 
می کنــد، از نظــر برخــی جهنمــی نیســت؛ پــس 
 معلــوم می شــود کــه ایــن افــراد در آیینشــان محکــم 

نیستند. تسنیم

ــن  ــای ای ــری در خطبه ه ــا ناص ــت هللا محمدرض آی
هفتــه نمازجمعــه یــزد بــا اشــاره بــه شــعار امســال 
ــر معظــم انقــاب تعییــن شــده  کــه از ســوی رهب

اظهــار داشــت: در ایــن زمینــه بــه مســئوالن و 
ــد، اعــام  ــه اســتان یــزد ســفر کردن وزرایــی کــه ب
کــردم کــه اگــر درصــدد تحقــق رهنمودهــای رهبری 
ــد  ــت تولی ــد کیفی ــتید، بای ــال هس ــعار امس و ش

ــید. ــا بخش ــوالت را ارتق محص
ــگان و  ــن اســتفاده از نخب ــرد: همچنی ــان ک وی بی
ــا در  ــوب آن ه ــیار خ ــای بس ــان و ظرفیت ه جوان
حــوزه افزایــش تولیــد و ارتقــای کیفیــت محصــول 

بســیار اثرگــذار اســت.
ناصــری خاطرنشــان کــرد: اگــر گروهــی متخصص 
و نخبــه، تولیــد در واحدهــای تولیــدی اســتان و بــه 
تبــع آن کشــور را رصــد کننــد و راهکارهــای ارتقــای 
کیفیــت تولیــد را آمــوزش دهنــد، دیگــر نیــاز 
ــور  ــود و در کش ــد ب ــه ای نخواه ــاک ترکی ــه پوش ب
ــن  ــان، بهتری ــران خودم ــط صنعتگ ــان توس خودم

پوشــاک تولیــد خواهــد شــد.
ــاق رخ  ــن اتف ــر ای ــزود: اگ ــزد اف ــه ی ــام جمع ام
ــد  ــتر خواه ــز بیش ــوالت نی ــروش محص ــد، ف ده
ــاد  ــتر و ایج ــد بیش ــتر، تولی ــروش بیش ــد و ف ش

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــتر را ب ــغل بیش ش

تحقــق  بــرای  کــرد:  عنــوان  همچنیــن  وی 
ــن  ــدی در بی ــگ جدی ــد فرهن ــال بای ــعار امس ش
آن  و  شــود  ایجــاد  بانک هــا  و  تولیدکننــدگان 
چشم پوشــی از ســودهای بیشــتر اســت؛ زیــرا 
وقتــی بــه دنبــال ســود بیشــتر باشــند، کیفیــت کار 
ــت  ــول بی کیفی ــد و محص ــد آورن ــن خواهن را پایی
بــه ســرعت بــازار خــود را از دســت می دهــد.

ناصــری یــادآور شــد: اگــر کاالی باکیفیــت بــا 
ســود کــم تولیــد شــود، خریــد مشــتریان مــداوم 
می شــود و ایــن امــر ســبب رونــق روزافــزون 
واحدهــای تولیــدی فعــال در زمینه هــای مختلــف 
ــاور  ــن ب ــه ای ــد ب ــدگان بای ــن تولیدکنن ــود؛ بنابرای ب
برســند کــه نــگاه ســودمحورانه بــه تولیــد نداشــته 
ــه  ــه باشــد، ســود خــود ب ــر این گون ــه اگ باشــند ک

ــود. ــرازیر می ش ــا س ــه واحده ــود ب خ
از  دیگــری  بخــش  در  یــزد  جمعــه  خطیــب 
ســخنان خــود بــا اشــاره بــه نزدیــک شــدن 
اعضــای  داد:  ادامــه  شــهر  شــورای  انتخابــات 
ــد  ــر عهــده دارن شــورای شــهر وظیفــه اجتماعــی ب
ــد؛  ــی ندارن ــی و حزب ــه سیاس ــدام وظیف و هیچ ک
و  عمــران  متخصــص  بایــد  این هــا  بنابرایــن 
ــاش  ــهرها ت ــی ش ــرای آبادان ــند و ب ــی باش  آبادان

کنند. فارس

ــه  ــی جبه ــع عموم ــه مجم ــن جلس ــزاری دومی ــرو برگ پی
امــداد  کمیتــه  اســامی،  انقــاب  نیروهــای  مردمــی 

اطاعیــه ای صــادر کــرد.
ــزاری  ــه برگ ــه ب ــا توج ــت: »ب ــده اس ــه آم ــن اطاعی در ای
دومیــن جلســه مجمــع عمومــی جبهــه مردمــی نیروهــای 
ــت و حســن نظــر اعضــای  ــار محب انقــاب اســامی و اظه
محتــرم مجمــع بــه جنــاب آقــای مهنــدس فتــاح، رئیــس 
ــریف  ــردم ش ــتحضار م ــه اس ــام)ره(، ب ــداد ام ــه ام کمیت
اعــام  بارهــا  کــه  همان گونــه  می رســاند  کشــورمان 
ــار  ــان و اقش ــی نعمت ــه ول ــزاری ب ــان خدمتگ ــده ایش ش
مســتضعف جامعــه را از مهم تریــن رســالت های نظــام 
ایــن  توفیــق  اســامی می دانــد کــه در حــال حاضــر 
ــه  ــر همیــن اســاس هیچ گون خدمــت نصیبشــان شــده و ب
ــات نداشــته و  ــرای نامــزدی در انتخاب ــه ای ب قصــد و برنام
نخواهنــد داشــت و عــدم حضــور در جلســه مجمــع جبهــه 
ــوده ــل ب ــن دلی ــه همی ــز ب ــامی نی ــاب اس ــای انق  نیروه

است.
ــار  ــام و اظه ــه پی ــد هیچ گون ــادآوری می نمای ــن ی همچنی
ــال  ــان ارس ــوی ایش ــع از س ــرح در مجم ــت ط ــری جه نظ
نشــده و حضــور نیافتــن در جلســه بــه دلیــل اعــام قبلــی 
رئیــس کمیتــه امــداد مبنــی بــر عــدم تمایــل بــه نامــزدی 
در انتخابــات آتــی ریاســت جمهــوری بــوده اســت«. فــارس

مســئول فنــاوری اطاعــات هیئــت مرکــزی نظــارت 
انتخابــات  برگــزاری  از  شــوراها  انتخابــات  بــر 
تمام الکترونیــک شــوراها بــه جــز ۴ اســتان کشــور خبــر 

داد.
قاســم میرزایی نکــو، مســئول فنــاوری اطاعــات هیئــت 
مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات شــوراها، در نشســت 
ــارت  ــزی نظ ــت مرک ــان هیئ ــی و بازرس ــران اجرای دبی
ــات و  ــاس توافق ــر اس ــت: ب ــوراها گف ــات ش ــر انتخاب ب
برنامه ریزی هــای انجام شــده، قــرار اســت در تمامــی 
اســتان های کشــور بــه جــز شــهرهای اســتان های 
و  بویراحمــد  و  قــم، کهگیلویــه  جنوبــی،  خراســان  
انتخابــات  چهارمحــال و بختیــاری، پنجمیــن دوره 

ــود. ــزار ش ــک برگ ــورت تمام الکترونی ــه ص ــوراها ب ش
وی افــزود: تمهیــدات الزم بــرای برگــزاری انتخابــات 
ــورای  ــا ش ــه ب ــی ک ــوراها در توافقات ــک ش تمام الکترونی
ــده  ــام ش ــه، انج ــورت گرفت ــور ص ــان و وزارت کش نگهب

ــت. اس
مســئول فنــاوری اطاعــات هیئــت مرکــزی نظــارت 
ــکان  ــن ام ــرد: ای ــان ک ــوراها خاطرنش ــات ش ــر انتخاب ب
شــهرهای  در  الزم  آزمایش هــای  کــه  دارد  وجــود 
ــام  ــک انج ــات الکترونی ــزاری انتخاب ــرای برگ ــور ب  کش

شود. تسنیم

امام جمعه اصفهان:

قطع رابطه سیاسی با آمریکا، نعمت است

امام جمعه شهرکرد:

نگاه به فرهنگ دینی در دولت یازدهم، ضعیف است

امام جمعه یزد:

افزایش کیفیت تولید و استفاده از نخبگان، راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی است

اطالعیه کمیته امداد درباره کاندیداتوری فتاح 

در انتخابات ریاست جمهوری

 برگزاری انتخابات تمام الکترونیک شوراها 

در تمامی استان ها به جز ۴ استان

حتما بخوانید!
آمریکا و ناتو دست از قاچاق و تجارت... شنبه  19  فروردین ماه 21396

ـــمـــاره  399  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

 اقدامات فرهنگی و سیاسی

 امام جواد)ع(                                         
ادامه از صفحه یک: 

ــا  ــر آن ه ــت س ــد پش ــیعیان نبای ــد: ش ــی فرمودن و در بیان
ــه  ــان خویــش ب ــر غــات زم ــد. حضــرت در براب ــاز بخوانن نم
 رهبــری ابوالخطــاب کــه حضــرت علــی)ع( را تــا مــرز الوهیت 
ــر  ــدا ب ــت خ ــد: »لعن ــد، فرمودن ــرده بودن ــاال ب ــت ب و ربوبی
ابوالخطــاب و اصحــاب او و کســانی کــه دربــاره لعــن او توقــف 

کــرده یــا تردیــد کننــد.«
همچنیــن در برابــر فرقــه مجســمه کــه بــا برداشــت های غلــط 
از آیاتــی چــون »یــدهللا فــوق ایدیهــم« و »ان هللا علی العــرش 
می پنداشــتند،  جســم  را  ســبحان  خداونــد  اســتوی« 
ــه خــدا را  ــد پشــت ســر کســی ک ــد: »شــیعیان نبای فرمودن
ــد.« ــه او زکات بپردازن ــد و ب ــاز بگزارن ــدارد نم ــم می پن جس

ــری  ــای فک ــر از جریان ه ــی دیگ ــه یک ــی معتزل ــه کام فرق
موضع گیــری  اســت.  جــواد)ع(  امــام  عصــر  و کامــی 
ــن  ــان در ای ــدر بزرگوارش ــون پ ــواد)ع( چ ــام ج ــرت ام حض
ــژه ای  ــگاه وی ــی از جای ــان کام ــن جری ــل ای ــه و در مقاب بره
برخــوردار اســت؛ تــا آنجــا کــه مناظــرات حضــرت جــواد)ع( 
ــه  ــن دوره ب ــای ای ــن فقه ــه از بزرگ تری ــم ک ــا یحیی بن اکث ب
شــمار می رفــت را می تــوان رویارویــی تفکــر نــاب تشــیع بــا 
ــا  ــه تحلیــل نهــاد کــه همــواره پیــروزی ب ــه ب منادیــان معتزل

ــوده اســت. ــام جــواد)ع( ب ام
امــام محمدتقــی)ع( در راســتای بســط و گســترش فرهنــگ 
 نــاب تشــیع کارگــزاران و وکایــی را در مناطــق گوناگــون 
ــه آن مناطــق اعــزام  و قلمــرو بــزرگ عباســیان تعییــن یــا ب
کــرد؛ بــه گونــه ای کــه امــام در مناطقــی چــون اهــواز، همدان، 
ری، سیســتان، بغــداد، واســط، ســبط، بصــره و نیــز مناطــق 
شیعه نشــینی چــون کوفــه و قــم، دارای وکایــی کارآمــد بــود.

شــیعی  نیروهــای  نفــوذ  راســتای  در  جــواد)ع(   امــام 
در ســاختار حکومتــی بنی عبــاس بــرای یــاری شــیعیان 
افــرادی چــون احمدبن حمــزه  بــه  در مناطــق گوناگــون 
ــی  ــا جای ــی را داد؛ ت ــب دولت ــن مناص ــازه پذیرفت ــی اج  قم
ــداد  ــدی قاضــی بغ ــه چن ــن دراج ک ــرادی چــون نوح ب ــه اف ک
و ســپس قاضــی کوفــه بــود، از یــاران حضــرت)ع( بــه 
ــات شــیعه چــون  ــزرگان و ثق ــد. کســانی از ب شــمار می رفتن
ــای  ــه از وزرای خلف محمد بن اســماعیل بن بزیع )نیشــابوری( ک
عباســی بــه شــمار می رفــت، بــه گونــه ای بــا حضــرت 
در ارتبــاط بودنــد کــه وی از حضــرت جــواد)ع( پیراهنــی 
درخواســت کــرد کــه بــه هنــگام مــرگ بــه جــای کفــن بپوشــد 
ــرای وی پیراهــن  ــرد و ب ــت ک و حضــرت خواســِت او را اجاب

ــتاد. ــش را فرس خوی
 حرکــت امــام جــواد)ع( در چینــش نیروهــای فکــری 
و سیاســی، خــود حرکتــی کامــا محرمانــه بــود؛ تــا جایــی که 
ــر  ــه او ام ــد ب ــه می نویس ــد نام ــه ابراهیم بن محم ــی ب وقت
می کنــد کــه تــا وقتــی »یحیی بــن ابی عمــران« )از اصحــاب 

حضــرت( زنــده اســت، نامــه را نگشــاید. 
مــی رود  دنیــا  از  یحیــی  کــه  ســال  چنــد  از  پــس 
ابراهیم بن محمــد نامــه را می گشــاید کــه حضــرت در آن 
بــه او خطــاب کــرده: مســئولیت ها و کارهایــی کــه بــه عهــده 
عهــده  بــر  پــس  ایــن  از  بــوده،  )یحیی بن ابی عمــران( 

37 ص   ،50 ج  بحاراالنــوار،  توســت. 
ایــن نشــانگر آن اســت کــه حضــرت در جــّو اختنــاق حکومــت 
از  تــا کســی  داشــت،  عنایــت  و  مواظبــت  بنی عبــاس 

ــد. ــل نکن ــی حاص ــدگان وی اطاع ــینی نماین جانش
ــیعی را  ــغ ش ــش و تبلی ــواد)ع( در نق ــام ج ــوار ام دوران دش
بایــد در همعصــر بــودن وی بــا دو خلیفــه عباســی نگریســت؛ 
به ویــژه مامــون عباســی کــه بــه گفتــه ابــن ندیــم »اعلم تــر از 

همــه خلفــا نســبت بــه فقــه و کام بــوده اســت.«
ــاه خویــش  ــار امــا کوت  امــام جــواد)ع( در طــول زندگــی پرب
ــخت ترین  ــی در س ــردم را حت ــا م ــاط ب ــا ارتب ــود ت ــر آن ب ب
شــرایط حفــظ کنــد و بــا بــذل و بخشــش بــه فقــرا و 

ــاند.  ــات برس ــه اثب ــت را ب ــل بی ــت اه ــاکین، کرام مس
وی ایــن ســیره خویــش را بــه امــر پــدر بزرگــوارش آغــاز کــرد 

و بــه انجــام رســاند. 
امــام رضــا)ع( در یکــی از نامه هــای خــود بــه حضــرت 
ــه  ــت ک ــیده اس ــر رس ــن خب ــه م ــد : »ب ــواد)ع( می نویس ج
مازمــان تــو، هنگامــی کــه ســوار می شــوی از روی بخــل تــو 
را از در کوچــک بیــرون می برنــد تــا از تــو خیــری بــه کســی 
نرســد. تــو را بــه حــق خــودم بــر تــو، ســوگند می دهــم کــه از 
درب بــزرگ بیــرون آیــی و بــه همــراه خــود زر و ســیم داشــته 

ــدان و محتاجــان عطــا کنــی.« ــه نیازمن ــا ب ــاش ت ب
ــود  ــوی و انســانی ب ــن آغــاز یــک حرکــت مردمــی، معن و ای
ــد و  ــر ش ــرت منج ــی حض ــگاه مردم ــتحکام پای ــه اس ــه ب ک
دســتگاه بنی عبــاس را از نــام »جــواد« بــه معنــای بخشــنده 

ــراس واداشــت. ــه ه ب

انتخابات، نشانه نظام جمهوری                                  
 واژه انتخابــات در کاربــرد رایــج و عــام خــود بــه معنــای روش 
ــرای برگزیــدن تعــداد معینــی از افــراد  یــا شــیوه ای اســت ب
از میــان شــمار زیــادی از کســانی کــه خــود را بــرای تصــدی 

یــک منصــب یــا مقــام نامــزد کرده انــد. 
ــهروندان  ــی آن اراده ش ــه ط ــت ک ــازوکاری اس ــات، س انتخاب
ــی  ــرای شــکل گیری نهادهــای سیاســی و مدن یــک کشــور ب
و نیزگزینــش متصدیــان و متولیــان امــور عمومــی بــه ظهــور 
می رســد و فرآینــدی اســت تأمین کننــده، مشــروعیت بخش 
و نیــز کنترل کننــده کــه از طریــق آن شــهروندان در سرنوشــت 
ــود را  ــان خ ــارکت و حاکم ــود مش ــی خ ــی و اجتماع سیاس
انتخــاب می کننــد. درحقیقــت انتخابــات، مجموعــه عملیاتــی 
اســت کــه در جهــت گزینــش فرمانروایــان یــا تعییــن ناظرانی 

بــرای مهارکــردن قــدرت، تدبیــر شــده اســت.
در نظام هــای سیاســی و حکومتــی، بحــث در بــاره انتخابــات 
ــرح در  ــث مط ــن مباح ــی از مهم تری ــف آن، یک ــم و کی و ک
نظــام  یــک  هرچــه  و  اســت  سیاســی  جامعه شناســی 
ــن مســئله بیشــتر  ــر ای ــد ب ــر باشــد، تاکی سیاســی مردمی ت
اســت؛ چــرا کــه مشــارکت مــردم در عرصــه انتخابــات 
می توانــد بــه عنــوان ابــزار کارآمــدی بــرای توســعه اجتماعــی 
ــن  ــود؛ از ای ــوب ش ــی محس ــادی و فرهنگ ــی، اقتص سیاس
ــش و شــیوه های  ــون گزین ــی فن ــه معن ــات ب ــدگاه انتخاب دی
ــه  ــه ب ــت ک ــزاری اس ــت. اب ــدگان اس ــن نماین ــف تعیی مختل
شــکل گیری  در  را  شــهروندان  اراده  می تــوان  آن  وســیله 
نهادهــای سیاســی و تعییــن متصدیــان اعمــال اقتــدار 

ــه داد.  ــی مداخل سیاس
ــل  ــرام قائ ــات ســالم و مردمــی و احت ــک انتخاب ــزاری ی برگ
ــوری و  ــام جمه ــانه نظ ــردم، نش ــد م ــرای آرا و عقای ــدن ب ش
اعتمــاد متقابــل بیــن دولــت و مــردم و شــرکت دادن مــردم 
در اداره امــور کشــور اســت. امــام خمینــی)ره( دربــاره حضــور 
تعیین کننــده مــردم در انتخابــات فرمودنــد: »جمهــوری 
 اســامی، حکومتــی متکــی بــر آرای عمومــی اســت. مملکــت 
ــردم از  ــود، م ــردم اداره می ش ــی م ــدگان واقع ــط نماین توس
ــارت  ــه نظ ــور جامع ــی ام ــر تمام ــود ب ــدگان خ ــق نماین طری
دارنــد و هیــچ تصمیمــی بــدون مشــورت مــردم گرفتــه 
ــروزی  ــس از پی ــه پ ــود ک ــن اســاس ب ــر همی نمی شــود.« ب
ــن  ــی، چندی ــای مردم ــیس نهاده ــامی و تأس ــاب اس انق
ــرای تعییــن تکلیــف نهــاد و ســاختارهای نظــام  ــات ب انتخاب
ــتدالل  ــن اس ــو ای ــد و در پرت ــزار ش ــامی برگ ــوری اس  جمه
و نگــرش امــام خمینــی)ره(، انتخابــات و انتخــاب اشــخاص 
ــژه  ــام و به وی ــک نظ ــهروندان ی ــه ش ــوق اولی ــح از حق صال
ــوق  ــود: »از حق ــوب می ش ــامی محس ــوری اس ــردم جمه م
اولیــه هــر ملتــی اســت کــه بایــد سرنوشــت و تعییــن شــکل 
و نــوع حکومــت خــود را در دســت داشــته باشــد.« بر اســاس 
نــگاه مردم ســاالرانه حضــرت امــام خمینــی قــدس ســره در 
طــول ۴ دهــه انقــاب اســامی نزدیــک بــه چهــل انتخابــات 
ــه  ــزار شــده ک ــردم برگ ــری و مشــتاقانه م ــا حضــور حداکث ب
ایــن از افتخــارات منحصربه فــرد جمهــوری اســامی و نشــان 

ــان اســت. ــت در جه از دموکراســی ترین حکوم

خبر سیاسی 

خبر کوتاه 

امام جمعه کرمان:

 امام فرمودند آمریکا، دشمن

 تمام بشریت است
ــکا  ــت آمری ــه دخال ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــه کرم ــام جمع ام
ای  تروریست هاســت، گفــت:  نفــع  بــه  ســوریه  امــور  در 
ــائل روز  ــه مس ــری ب ــم و درک بهت ــا فه ــرب ب ــران ع کاش س

ندیشــیدند. می ا
بیــان  در  ظهــر  دیــروز  جعفــری  یحیــی  ســید  آیــت هللا 
ــی)ع(  ــام عل ــای ام ــان در مص ــه کرم ــاز جمع ــای نم خطبه ه
ــاط  ــع ارتب ــالروز قط ــاه، س ــتم فروردین م ــت: بیس ــار داش اظه

سیاســی ایــران بــا آمریــکا در ســال 1358 اســت.
وی بــا اشــاره بــه حمــات تــازه آمریــکا بــه ســوریه بــه بهانــه 
ــائل  ــی از مس ــدک اطاع ــه ان ــانی ک ــت: کس ــت ها گف تروریس
سیاســی دنیــا داشــته باشــند، متوجــه می شــوند کــه آمریــکا 

ــال منافــع خــودش در دنیاســت. ــه دنب ب
ــه در اســتان کرمــان خاطرنشــان کــرد: امــام  ــده ولی فقی نماین
ــکا  ــا آمری ــران ب ــاط سیاســی ای ــاره قطــع ارتب خمینــی)ره( درب
ــا  ــه تنه ــکا ن ــه آمری ــد ک ــا در ســخنرانی های خــود فرمودن باره
ــران، بلکــه دشــمن تمــام بشــریت اســت و امــروز  دشــمن ای
مداخــات آمریــکا و غربی هــا در امــور ســایر کشــورهای دنیــا 

ــد. ــان می ده ــوع را نش ــن موض ای
ــه  ــه اینکــه دخالــت آمریــکا در امــور ســوریه ب ــا اشــاره ب وی ب
نفــع تروریست هاســت، افــزود: ای کاش ســران عــرب بــا فهــم 

ــه مســائل روز می اندیشــیدند. ــری ب و درک بهت
ــر ســران عــرب  ــه نشســت اخی ــا اشــاره ب  آیــت هللا جعفــری ب
ــت:  ــران گف ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــع ب ــا راج ــرات آن ه و نظ
ــد  ــه بای ــد ک ــود گفته ان ــت خ ــن نشس ــرب در آخری ــران ع س
ــال ها  ــرائیل س ــه اس ــی ک ــویم؛ در حال ــد ش ــران متح ــه ای علی
ســرزمین های اعــراب را غصــب کــرده و تعــداد زیــادی از 
انســان های بی گنــاه را در منطقــه بــه شــهادت رســانده اســت. 
ــه  ــد ک ــد و اجــازه نمی دهن ــا بیدارن ــه ملت ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــع  ــکا نگــران مناف ــرد: آمری ــد ک ــد، تاکی ــه خطــر بیفت اســام ب
خــود در منطقــه اســت و ســران عــرب بایــد بــه مســائل روز بهتر 
بیندیشــند و نگــران ملت هــای خودشــان باشــند. امــام جمعــه 
کرمــان بــا اشــاره بــه ســیزده ماه رجــب ســالروز میــاد حضرت 
ــژه  علــی)ع( و آغــاز ایام البیــض گفــت: اســتقبال مــردم، به وی
جوانــان از مراســم اعتــکاف در ســال های گذشــته بســیار خــوب 
بــوده اســت. وی بــا بیــان اینکــه امســال هــم شــاهد ثبت نــام 
ــه  ــاره ب ــا اش ــم، ب ــکاف بودی ــم اعت ــان در مراس ــترده جوان گس
ثــواب شــرکت در اجتماعــات مســلمانان افــزود: حتمــا ســعی 
ــود. وی  ــده ش ــجد خوان ــت و در مس ــه جماع ــا ب ــود نمازه ش
بــا تبریــک ســالروز والدت باســعادت امــام جــواد)ع( در دهــم 
مــاه رجــب ســال 195 هجــری قمــری گفــت: امــام جــواد)ع( 
در حدیثــی می فرمایــد از وقــت خودتــان بهتریــن بهره بــرداری 

را ببریــد و آن را تلــف نکنیــد.
ــر معظــم  ــوان رهب ــه عن ــه ای ب ــان اینکــه امــام خامن ــا بی وی ب
ــژه اســتفاده از  ــا به وی ــه زمینه ه ــو در هم ــن الگ ــاب، بهتری انق
وقــت اســت، افــزود: ایشــان از ربــع ســاعت ها بــرای مطالعــه 

ــد کــه بســیار ارزشــمند اســت. تســنیم اســتفاده می کن

اسامی ۵ نامزد نهایی جمنا اعالم شد
ــا  ــی جمن ــزد نهای ــاب 5 نام ــرای انتخ ــری ب ــج رأی گی نتای
ــدوق  ــوع 59 صن ــاس از مجم ــن اس ــر ای ــد. ب ــخص ش مش

۲3۷8 رأی اخــذ شــد کــه ۲333 رأی صحیــح بــود. 
ــا 15۴۶  ــی ب ــا ۲1۴۷ رأی، زاکان ــن حســاب رئیســی ب ــا ای ب
رأی، بذرپــاش بــا 1۴0۴ رأی، قالیبــاف بــا 13۷3 رأی و فتــاح 

بــا 99۴ رأی، بــه عنــوان 5 نامــزد نهایــی اعــام شــدند.
ــزاد  ــی نیک ــن اســاس ضرغامــی، رســتم قاســمی، عل ــر ای ب
محســن رضایــی و حاج بابایــی هــم از جمــع نامزدهــای 

ــا ــدند. ایلن ــذف ش ــی ح ــه مردم جبه

 واکنش »ضرغامی« 

به بازتاب رسانه ای اظهاراتش
ضرغامــی بــه بازتــاب ســخنانش دربــاره فضــای مجــازی 

واکنــش نشــان داد.
ــش  ــود در واکن ــرام خ ــال تلگ ــی در کان ــزت هللا ضرغام ع
بــه تحریــف ســخنانش نوشــت: در ســخنرانی دو روز 
 پیــش »جمنــا« از برنامــه  گســترده رقیــب در خریــد 
ــم.  ــازی گفت ــای مج ــا و فض ــایت ها، کانال ه ــاره س و اج
ســاعتی بعــد، بــا حرکــت ناشــیانه آنــان در تحریــف 
 آشــکار ایــن هشــدار و انتشــار میلیونــی آن، ســخنم تأییــد 

شد. مشرق

ســاعاتی پــس از شــروع جوســازی رســانه ای آمریکایی ها 
ــوریه  ــی س ــت قانون ــه دول ــی ب ــه نظام ــوص حمل  درخص
ارتــش آمریــکا بــا شــلیک 59 موشــک کــروز »تاماهاک« 
ــرب شــهر  ــش ســوریه در غ ــی ارت ــگاه هوای ــک پای ــه ی ب

»ُحمــص« حملــه کــرد.
بــر اســاس گــزارش پنتاگــون، ایــن موشــک ها از روی دو 

ــر«  ــواس اس پورت ــواس اس رأس« و »ی ــی »ی ــاو جنگ ن
ــی  ــگاه هوای ــه ســمت پای ــه ب ــای مدیتران مســتقر در دری
»الشــعیرات« در ُحمــص شــلیک شــده اند و هــدف ایــن 
ســامانه های  نیــز  و  جنگنده هــا  نابــودی  موشــک ها، 

دفــاع هوایــی در پایــگاه نامبــرده بــوده اســت.
دیده بــان حقــوق بشــر ســوریه از کشــته شــدن شــدن ۴ 

نظامــی ارتــش در حملــه موشــکی آمریــکا علیــه فــرودگاه 
ــر  ــد( خب ــار اس ــت بش ــرل دول ــت کنت ــعیرات )تح الش

دادنــد.
ــه موشــکی  رئیس جمهــور آمریــکا دقایقــی پــس از حمل
ارتــش کشــورش بــه خــاک ســوریه گفــت کــه ایــن حملــه 
ــورهای  ــوده و از کش ــکا ب ــی آمری ــع مل ــتای مناف در راس
ــد. ــه آمریــکا بپیوندن دیگــر خواســت کــه در ایــن نبــرد ب

ــزوم  ــر ل ــاره ب ــد دوب ــن تاکی ــکا ضم ــه آمری ــر خارج وزی
اقــدام علیــه رئیس جمهــور ســوریه گفــت: پــس از 
ــار  ــرای کن ــود ب ــرکای خ ــا ش ــش ب ــت دادن داع شکس
ــه  ــم. ب ــام می دهی ــی انج ــدام سیاس ــد اق ــار اس زدن بش
ــزاری  ــان برگ ــیه خواه ــوی و روس ــم، بولی ــزارش العال گ
امنیــت درخصــوص حملــه  فــوری شــورای  جلســه 

ــدند. ــوریه ش ــه س ــکا ب ــکی آمری موش
یــک ســناتور دموکــرات آمریــکا گفــت: عملیــات نظامی در 
ســوریه بــه دســتور دونالــد ترامــپ بــدون تأییــد کنگــره و 

برخــاف قانــون اساســی آمریکاســت.
خبرگــزاری ان.بی.ســی مدعــی شــد کــه پیــش از انجــام 
حملــه، بــه نیروهــای روس مســتقر در ســوریه هشــدار و 
ــی  ــانه های غرب ــن رس ــت. همچنی ــده اس ــاع داده ش اط
ــه در حــال حاضــر  ــد ک ــام کردن ــون اع ــل از پنتاگ ــه نق ب
ــتر  ــات بیش ــرای حم ــری ب ــه دیگ ــچ برنام ــکا هی آمری
ــدارد. گروه هــای تروریســت های ســوری  ــه ســوریه ن علی
ــنگتن  ــوریه از واش ــه س ــکا ب ــه آمری ــتقبال از حمل ــا اس ب
خواســتند ایــن حمــات را تنهــا بــه ارتــش ســوریه 
ــه  ــن آل ســعود و نتانیاهــو از حمل ــد. همچنی محــدود کن

آمریــکا بــه پایــگاه نظامــی دولــت ســوریه اعــام حمایــت 
ــد. کامــل کردن

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه ایــران نیــز حملــه موشــکی 
ــدیدا  ــوریه را ش ــی در س ــگاه هوای ــک پای ــه ی ــکا ب آمری
ــه  ــکا ب ــکی آمری ــات موش ــی حم ــرد. در پ ــوم ک محک
پایــگاه الشــعیرات حمــص، گــروه تروریســتی داعــش بــه 

ــه کــرد. شــهر تدمــر در ایــن اســتان حمل
ــا  ــت، در رابطــه ب ــدی محمــدی، تحلیلگــر حــوزه امنی مه
ــه  ــازی را باخت ــکا در ســوریه ب ــه نوشــت: آمری ــن حمل ای
اســت. پــس از نبــرد حلــب، رکــس تیلرســون هــم فهمیــد 
اســد بایــد بمانــد. روی زمیــن، آمریــکا کم اثرتریــن 
بازیگــر اســت. تمــام تــوان خــود را بــر رقــه متمرکــز کــرده، 
ــا  ولــی می دانــد کــه ایــن بیشــتر یــک نمایــش اســت ت
عملیاتــی کــه معــادالت را جابه جــا کنــد. منطقــه بــه هیــچ 
ــکا  ــب آمری ــزرگ از جان ــه ب وجــه در آســتانه یــک مداخل
نیســت. مداخلــه بــزرگ نــه ممکــن اســت و نــه چیــزی 
را بــرای واشــنگتن حــل می کنــد. ایــن چیــزی اســت کــه 
کســی ماننــد جیمــز متیــس بــه خوبــی آن را می فهمــد. 
آمریــکا نــه بــه »الشــعیرات« حمــص، بلکــه بــه »تصویــر 

ضعیــف« خــود در منطقــه حملــه کــرده اســت.
ــد  ــه دونال ــت ک ــار اس ــن ب ــن اولی ــود ای ــادآوری می ش ی
ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا، دســتور اقــدام مســتقیم 

ــد. ــادر می کن ــوریه را ص ــت س ــه دول ــی علی نظام
ــرعت  ــادون س ــرد م ــی دورب ــک جنگ ــاک« موش »تاماه
صــوت از نــوع موشــک کــروز اســت کــه قابلیــت پرتــاب 
و اســتفاده در همــه شــرایط آب و هوایــی و جــوی را دارد. 

روســیه  خارجــه  امــور  وزیــر  الوروف«،   »ســرگئی 
اعــام کــرد کــه آمریــکا و ناتــو در تجــارت مــواد مخــدر 
ــه ســایر کشــورها  و قاچــاق هروئیــن از افغانســتان ب

نقــش دارد و بایــد از ایــن رونــد دســت بردارنــد.
وزیــر خاجــه روســیه در نشســت خبــری ســاالنه ایــن 
ــته  ــتان خواس ــو در افغانس ــکا و نات ــه از آمری وزارتخان
ــدر در  ــواد مخ ــارت م ــن و تج ــاق هروئی ــه قاچ ــا ب ت

ــد. ــان دهن افغانســتان پای
ــود  ــربازان خ ــو از س ــکا و نات ــرد: آمری ــح ک وی تصری
بــرای محافظــت از کشــت، تولیــد و قاچــاق هروئیــن 
ــان اســتفاده  ــه ســایر کشــورهای جه از افغانســتان ب

می کننــد.
ــون  ــتان هم اکن ــه افغانس ــه اینک ــاره ب ــا اش الوروف ب
ــا  ــد ب ــن می کن ــان را تأمی ــن جه ــد از هروئی 90 درص

متهــم کــردن آمریــکا بــه نادیــده گرفتــن ایــن مســئله، 
گفــت کــه ایــن آمــار نشــانگر آزادی در تجــارت، کشــت 

و تولیــد هروئیــن در افغانســتان اســت.
ــای  ــر نیروه ــی اگ ــزود: حت ــه روســیه اف ــر خارج وزی
ــه صــورت مســتقیم در  ــی ب ــو و ســربازان آمریکای نات
ــل نباشــند  ــواد مخــدر در افغانســتان دخی تجــارت م
امــا شــواهد واقعــی مبنــی بــر نادیــده گرفتــن 
قاچــاق مــواد مخــدر از ســوی نیروهــای خارجــی در 

افغانســتان وجــود دارد.
وی تاکیــد کــرد کــه تمرکــز ویــژه ای بایــد بــرای مبــارزه 
بــا کشــت و قاچــاق مــواد مخــدر در افغانســتان 

ــردن  ــن ب ــا از بی ــط ب ــر فق ــن ام ــه ای ــرد ک صــورت گی
مــزارع خشــخاش و آزمایشــگاه های تولیــد هروئیــن 

ــق خواهــد یافــت. ــن کشــور تحق در ای
ــی  ــور نظام ــاز حض ــت: از آغ ــوز« نوش »مینت پرس نی
آمریــکا در افغانســتان، مســکو همــواره نگرانــی خــود 
ــل  ــدم تمای ــدر و ع ــواد مخ ــاق م ــا قاچ ــه ب را در رابط
ــخاش در  ــزارع خش ــردن م ــن ب ــرای از بی ــکا ب آمری

ــرده اســت. افغانســتان مطــرح ک
الوروف گفتــه اســت کــه آمریــکا در جنــگ افغانســتان 
ــدن  ــه کن نش ــم ریش ــرا علی رغ ــورده؛ زی ــت خ شکس
تهدیــدات تروریســتی در ایــن کشــور کشــت و قاچــاق 

مــواد مخــدر در ایــن کشــور افزایــش چندیــن برابــری 
داشــته اســت.

وزیــر خارجــه روســیه همچنیــن آمریــکا را بــه ایجــاد 
 و مدیریــت هرج ومــرج در افغانســتان، عــراق، لیبــی
ســوریه و یمــن بــه منظــور مداخلــه و تاثیرگــذاری در 

امــور ایــن کشــورها متهــم کــرده اســت. فــارس

وزیــر امــور خارجــه در ســه پیــام توئیتــری پیاپــی، از حملــه 
آمریــکا بــه یــک پایــگاه هوایــی در ســوریه انتقــاد کــرد.

محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی 
ایــران، دیــروز 3 پیــام توئیتــری صــادر کــرد.

ــی  ــا قربان ــوان تنه ــه عن ــام اول خــود نوشــت: »ب وی در پی
ــر  ــیمیایی در دوران اخی ــلیحات ش ــیع از تس ــتفاده وس اس

ــتفاده از  ــران اس ــادی(، ای ــه 80 می ــدام در ده ــط ص )توس
تمــام انــواع تســلیحات کشــتار جمعــی توســط هــر کســی 

ــد.« ــوم می کن ــر را محک ــس دیگ ــر ک ــه ه علی
ــکا در دهــه 80  ظریــف در توئیــت دوم خــود افــزود: »آمری

ــران از ســاح  ــه ای ــا علی ــرد ت ــه صــدام کمــک ک ــادی ب می
شــیمیایی اســتفاده کنــد؛ ]امــا[ ســپس بــا ادعاهــای 
مجعــول درخصــوص تســلیحات شــیمیایی بــه اســتفاده از 
ــرد؛ اول در ســال ۲003 و اکنــون در  ــاه ب  نیــروی نظامــی پن

ــام خــود در شــبکه اجتماعــی  ســوریه.«وی در ســومین پی
توئیتــر نوشــت: »دو دهــه از واقعــه یازده ســپتامبر نگذشــته 
کــه نیروهــای نظامــی آمریــکا در یک جبهــه در کنــار القاعده 
و داعــش در یمــن و ســوریه می جنگنــد. وقــت آن رســیده 
 کــه بــه تبلیغــات جنجالــی و مخفــی کاری پایــان داده 

شود.« فارس

الوروف:

آمریکا و ناتو دست از قاچاق و تجارت مواد مخدر در افغانستان بردارند

واکنش ظریف به اقدام متجاوزانه آمریکا

حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی ارتش سوریه

 ترامپ: کشورهای متمدن 
برای حمله به سوریه به آمریکا بپیوندند
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دامون رشیدزادهسرویس اقتصاد

ارزش بــازار پوشــاک در جهــان در حــال حاضــر بالــغ 
بــر حــدود ۱۵۰۰ میلیــارد دالر اســت کــه پیش بینــی 
ــال ۲۰۲۵ از ۲۰۰۰  ــا س ــازار ت ــن ب ــود ارزش ای می ش
میلیــارد دالر نیــز فراتــر رود. ایــن حجــم از تجــارت 
ــد  ــا بتوانن ــت ت ــرای کشورهاس ــبی ب ــت مناس فرص

ــش  ــن تجــارت ســودمند افزای ســهم خــود را در ای
دهنــد. امــا متاســفانه کشــور مــا علی رغــم داشــتن 
ــارت  ــهمی از تج ــچ س ــا هی ــروی کار ارزان، تقریب نی
ــده  ــازار مصرف کنن ــک ب ــا ی ــدارد و تنه ــاک ن پوش

بــزرگ اســت.
    بازار داخلی پوشاک ایران

حجــم تجــارت بــازار داخلــی پوشــاک ایــران، چیــزی 

در حــدود ۱۱ میلیــارد دالر اســت کــه متاســفانه 
ــدگان  ــب تولیدکنن ــی از آن نصی ــیار اندک ــهم بس س
ــب  ــه جی ــول روان ــن پ ــتر ای ــده و بیش ــی ش داخل
تولیدکننــدگان خارجــی و واردکننــدگان می شــود. 
ــاق در  ــاک قاچ ــم پوش ــد حج ــه نمان ــه ناگفت البت
کشــور مــا بســیار زیــاد اســت و همیــن یعنــی 
حجــم بســیاری از ایــن ســرمایه نصیــب ســوداگران 

می شــود.
    صنعت نساجی ایران

صنعــت نســاجی ایــران کــه زمانــی صنعــت پررونقی 
ــوژی روز  ــادن از تکنول ــب افت ــا عق ــروزه ب ــود، ام ب
جهــان و نبــود ســرمایه گذار بــه شــدت دچــار افــول 
ــی  ــدگان داخل ــن، تولیدکنن ــار ای شــده اســت. در کن
ــود  ــت، نب ــای باکیفی ــود پارچه ه ــل نب ــه دلی ــز ب نی
الگوهــای مناســب و بــه روز و رقابــت ناجوانمردانه ای 
ــد.  ــا پوشــاک وارداتــی، وضعیــت نابســامانی دارن ب
هــر چنــد در یکــی دو ســال اخیــر تاکیــد بــر خریــد 
ــه نقطــه  ــا رســیدن ب ــوده، امــا ت ــی ب کاالهــای ایران

مطلــوب فاصلــه بســیار زیــادی وجــود دارد.
    تولید و اشتغال

در ســالی کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری بــه نام 
»اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال« نامگــذاری 
ــت  ــی همچــون صنع ــق کســب و کارهای شــده، رون
ــه  ــوب ب ــای خ ــی از گام ه ــد یک ــاک می توان پوش

ســوی اشــتغال باشــد.
 از آنجایــی کــه صنعــت پوشــاک تقریبــا هیــچ 
راحتــی  بــه  نــدارد،  زیســت محیطی  آلودگــی 

جــز  و  فعالیــت کنــد  دل شــهرها  در  می توانــد 
ــدارد  ــاز ن ــرژی دیگــری هــم نی ــه ان ــرق ب ــروی ب نی
ــتفاده  ــا اس ــم ب ــرق ه ــروی ب ــن نی ــر همی ــه اگ ک
از انرژی هــای پــاک ماننــد انــرژی خورشــیدی 
ــد  ــاک می توان ــت پوش ــوان گف ــود، می ت ــن ش تأمی

ــد. ــران باش ــاک ای ــد پ ــت صددرص ــن صنع اولی
    رسیدن به آرمان شهر پوشاک

ــد ایجــاد  ــن آرمان شــهر، نیازمن ــه ای ــا رســیدن ب ام
ــردم  ــرش م ــر نگ ــی و تغیی ــاخت های اساس زیرس
ــا  ــا ت ــه اســت. قاعدت و فرهنگ ســازی در ایــن زمین
مــردم بــه ســوی فرهنــگ خریــد کاالی ایرانــی گام 
برندارنــد، هــر چقــدر هــم زیرســاخت ایجــاد شــود 

فایــده ای نخواهــد داشــت. 
از آن ســو راضــی کــردن مــردم بــرای خرید پوشــاک 
ایرانــی نیازمنــد قیمــت و کیفیت مناســب نســبت به 
نمونه هــای مشــابه خارجــی اســت. زیرســاخت های 
 مــورد نیــاز نیــز بایــد از ســطح دوران تحصیــل 
و تشــویق عالقمنــدان بــه ایــن حــوزه صــورت گیــرد. 
اگــر هنرســتان ها و دانشــگاه ها، نیــروی متخصــص 
بــه معنــای واقعــی کلمــه )نیرویــی کــه کار عملــی را 
ــه همــه  ــی ک ــا نیروی ــه صرف ــد، ن ــی می دان ــه خوب ب
چیــز را تئــوری یــاد گرفتــه( تربیــت کننــد و بعــد از 
ــدازی کســب و  ــرای راه ان آن حمایت هــای دولتــی ب
ــز  ــران نی ــرد، ای ــورت گی ــی ص ــای ایران کار و برنده
ماننــد کشــورهایی همچــون ترکیــه و پاکســتان 
ــی  ــه حرف ــت کم در گام اول در منطق ــد دس می توان

بــرای گفتــن داشــته باشــد.

کیمیای وطن بررسی کرد:

چالش های صنعت پوشاک در ایران

ــه  ــا ســال ۱4۰4 ب ــران در تــالش اســت ت صنعــت فــوالد ای
ــن  ــون ت ــد ۵۵ میلی ــی تولی ــود یعن ــده خ ــدف تعیین ش ه
فــوالد دســت پیــدا کند. رســیدن بــه افــق تولیــد ۵۵ میلیون 
تــن فــوالد در ســال، دور از دســترس نیســت. در ایــن زمینــه 
رئیــس هیئــت عامــل ســازمان توســعه و نوســازی معــادن 

ــار  ــدرو( اظه ــران )ایمی ــی ای ــع معدن و صنای
کــرد: صنعــت فــوالد ایــران در ایــن ســال ها 
ــا وجــود تمــام کوشــش ها بــه علــت نبــود  ب
ــه دارای  ــت، همیش ــتگذاری های درس سیاس

مشــکالتی بــوده اســت. 
مهــدی کرباســیان افــزود: افــق ایــن مســیر 
ــن در  ــون ت ــد ۵۵ میلی ــه تولی ــتیابی ب دس

برنامــه  در  مشــکل  بزرگ تریــن  و  اســت   ۲۰۲۵ ســال 
چشــم انداز ۲۰ ســاله کشــور بــرای رســیدن بــه ایــن میــزان 
از تولیــد، تأمیــن ســرمایه اســت و ایــن امــر ضــروری 
ــن  ــون ت ــد ۲۷ میلی ــود تولی ــا وج ــه ب ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــا ۵۵  ــه افزایــش رشــد ت ــرای رســیدن ب در حــال  حاضــر ب

میلیــون تــن فــوالد بــه ۳۰ میلیــارد دالر ســرمایه نیــاز اســت. 
وی در ادامــه بیــان کــرد: چالــش دیگــری کــه مــا در 
ــه  ــت ک ــوالد اس ــوزه ف ــی ح ــاوری قدیم ــم، فن ــور داری کش
به روزرســانی ماشــین آالت و تجهیــزات فــوالد در دســتور کار 
ــه  ــی اســت ک ــر مکان یاب ــه اســت. موضــوع دیگ ــرار گرفت ق
ــا اجــرای طــرح جامــع فــوالد و پروژه هــای  ب
خلیج فــارس ســواحل  کنــار  در   جدیــد 
پارســیان هرمــزگان و چابهــار تــا حــد زیــادی 

برطــرف شــده اســت. 
کرباســیان همچنیــن در ادامــه بــا اشــاره 
 ۷ حــوزه  در  انجام شــده  اقدامــات  بــه 
ــال ۹۵  ــرد: در س ــح ک ــوالدی، تصری ــرح ف ط
نخســتین پــروژه تولیــد آهــن اســفنجی در سفیددشــت بــه 
ــم  ــت یازده ــان دول ــم در پای ــرداری رســید و امیدواری بهره ب
ــد  ــرداری برس ــه بهره ب ــفنجی ب ــن اس ــد آه ــرح تولی  4 ط
و ایــران همچنــان رکــورددار تولیــد ایــن محصــول در جهــان 

ــب ــد. ایران جی باش

ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــل ش ــر عام مدی
ــن  ــرف بنزی ــد و مص ــن تولی ــه بی ــه فاصل ــان اینک ــا بی ب
ــد ــر می رس ــون لیت ــه ۱۵ میلی ــدود روزان ــه ح ــون ب  هم اکن

گفــت: بــا بهره بــرداری از طرح هــای افزایــش تولیــد در 
ــویم.  ــا می ش ــه خودکف ــن زمین ای

تدابیــر  بــه  اشــاره  بــا  ریاحــی  منصــور 
همه جانبــه در بخش هــای مختلــف ایــن 
ــوخت در  ــدار س ــن پای ــرای تأمی ــرکت ب ش
ــافران در  ــال مس ــاه ح ــور رف ــه منظ ــوروز ب ن
هوایــی،  و  ریلــی  جــاده ای،  بخش هــای 
اظهــار داشــت: تأمیــن و توزیــع ســوخت در 
ــدون مشــکل انجــام شــد.  سراســر کشــور ب

وی تصریــح کــرد: در زمینــه ایجــاد تنــوع در ســبد ســوخت 
ــار  ــرژی در کن ــه ســوخت و ان ــه مصــرف بهین ــج روی و تروی
ــوری  ــت کالن کش ــر مدیری ــای دیگ ــت، بخش ه وزارت نف
ــر  ــازان، دیگ ــالمی خودروس ــورای اس ــس ش ــه مجل از جمل
ــوند.  ــال ش ــد فع ــه بای ــازمان های مربوط ــا و س وزارتخانه ه

بــر اســاس ایــن گــزارش، کارخانه هــای خودروســازی 
ــزار خــودرو  ــون و ۲۸۰ ه ــک میلی کشــور پارســال حــدود ی
بــه مــردم تحویــل داده انــد کــه البتــه ایــن مــورد افــزون بــر 
افزایــش مصــرف بــه دلیــل نــاوگان فرســوده حمل ونقــل در 
کشــور اســت؛ بنابرایــن مدیریــت کالن کشــوری بــا رویکــرد 
ــد  ــئله بای ــن مس ــه ای ــق ب ــاختاری و عمی س
ــرژی  ــل رســاندن مصــرف ان ــه حداق ــرای ب ب

ــد. ــالش کن ــن ت ــژه بنزی به وی
 مدیــر عامــل شــرکت ملــی پخــش فرآورده های 
نفتــی ایــران میانگیــن مصــرف بنزیــن در بازه 
ــا  ــال را ب ــفندماه پارس ــا ۳۰ اس ــی ۲۵ ت زمان
ــابه  ــه دوره مش ــبت ب ــد نس ــد رش ۵/۳ درص
ســال پیــش از آن، ۹۳/۵ میلیــون لیتــر در روز اعــالم کــرد. 
وی افــزود: میانگیــن مصــرف بنزیــن از یکــم فروردین مــاه 
ــه در مقایســه  ــوده ک ــر در روز ب ــون لیت امســال ۷/۸۵ میلی
بــا رقــم ۸۱/۲ میلیــون لیتــر مــدت مشــابه ســال ۹۵، رشــد 

ــا ــد. ایمن ــان می ده ــدی را نش ۵/۵ درص

ــبه  ــوه محاس ــر در نح ــا تغیی ــت گاز ی ــش قیم ــال افزای ــه احتم ــی ک در حال
قیمــت ایــن حامــل انــرژی در روزهــای گذشــته مطــرح شــد و ابــالغ 
ــذف  ــر ح ــی ب ــاه ۱۳۹۵ مبن ــان م ــت در آب ــت دول ــوی هیئ ــه ای از س مصوب
پلکانــی فــروش گاز باعــث شــد شــائبه افزایــش قیمــت گاز در ســال جدیــد 
ــای  ــرده گازبه ــالم ک ــی گاز اع ــرکت مل ــود، ش ــاد ش ــی ایج ــان عموم در اذه
ــد شــد. در ســال  ــای ســال ۹4 محاســبه خواه ــا گازبه ــق ب ســال ۹۶ مطاب
گذشــته هیئــت دولــت بــا ابــالغ مصوبــه ای بــه وزارت نفــت و شــرکت ملــی 
ــترکان  ــه مش ــروش گاز ب ــذاری ف ــد را در قیمت گ ــرات جدی ــران تغیی گاز ای
خانگــی، تجــاری و صنایــع غیرعمــده ابــالغ کــرد. بــر اســاس ایــن مصوبــه 
ــع  ــرای مشــترکان خانگــی، تجــاری و صنای ــود قیمــت گاز طبیعــی ب ــرار ب ق
غیرعمــده در طــول هشــت ماهــه نخســت ســال بــه ازای هــر متــر مکعــب 
ــده  ــی ملغی ش ــام پلکان ــر نظ ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــبه ش ــان محاس ۱۵۰ توم
ــر  ــر مت ــت ۱۵۰ تومــان ب ــا قیمــت ثاب ــرای تمــام مشــترکان ب ــه  گاز ب و هزین
ــر عامــل  ــدی بعــد حمیدرضــا عراقــی، مدی مکعــب محاســبه می شــود. چن
ــا  ــی فــروش گاز ب ــران، اعــالم کــرد حــذف نظــام پلکان ــی گاز ای شــرکت مل
ــار  ــرح ب ــن ط ــرای ای ــا اج ــت. ب ــده اس ــام ش ــت انج ــت دول ــه هیئ مصوب
مالــی قبــوض گاز بــه میــزان جالــب توجهــی افزایــش نیافــت. بــر اســاس 
ــه اول و دوم  ــترکان پل ــوض گاز مش ــی قب ــار مال ــه ب ــای انجام گرفت برآورده
ماهانــه حــدود ۲ هــزار تومــان و گاز مشــترکان پلــه ســوم و چهــارم حــدود ۳ 

ــه اســت. ایســنا هــزار تومــان افزایــش یافت

عضــو هیئــت عامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی گفــت: از ۲۵ اســفندماه ســال 
گذشــته تــا روز ۱4 فروردین مــاه امســال، ۳ میلیــون و ۸۹۶ هــزارو ۲۳۷ ورود 
ــه ســال پیــش، حــدود  ــت شــده کــه نســبت ب ــی ثب و خــروج مســافر دریای
۶ درصــد کاهــش دارد. محمــد راســتاد گفــت: در ایــن برهــه زمانــی، تــردد ۲ 
میلیــون و 4۱۸ هــزار و ۲۲۶ نفــر گردشــگر دریایــی نیــز بــه ثبــت رســید. راســتاد 
دربــاره علــت کاهــش آمــار مســافر و گردشــگر دریایــی در نوروز امســال نســبت 
بــه ســال گذشــته، تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط نامســاعد جــوی و وقــوع 
طوفان هــای بــزرگ در ســواحل کشــور، ۵ روز کامــل نتوانســتیم گشــت، ســفر 
و تفریــح دریایــی داشــته باشــیم؛ بنابرایــن بــا وجــود تدابیــر و اقداماتــی کــه 
بــرای نــوروز امســال اندیشــیده شــده بــود، شــاهد کاهــش آمارهــا بودیــم؛ امــا 
بــا ایــن وجــود،   بــه دلیــل همــان تدابیــر، شــرایطی ایجــاد شــد کــه ســفرها و 
گشــت ها و تفریحــات دریایــی در ایمنــی کامــل انجــام شــود. بــه گفتــه وی از 
۲۵ اســفندماه ســال گذشــته تــا ۱4 فروردیــن ۹۶، ورود و خــروج ۵۳۵ هــزار 
ــا اســتفاده از  و ۸۲4 دســتگاه خــودروی مســافران از طریــق بنــادر کشــور و ب

شــناورها بــا افزایــش ۵ درصــدی بــه ثبــت رســیده اســت. 
ــا  ــافری ب ــناور مس ــد ش ــال ۶۹ فرون ــوروز امس ــوع، ن ــرد: در مجم ــان ک وی بی
ظرفیــت ۸ هــزار و ۸۲۰ صندلــی، ۵۳ فرونــد لندینــگ کرافــت بــا ظرفیــت حمل 
ــی در  ــناور تفریح ــد ش ــزار و ۳۶۸ فرون ــودرو و ۳ ه ــتگاه خ ــزار و ۹۱۲ دس ه
ــافران و  ــه مس ــور ب ــوب کش ــی در جن ــناور تفریح ــزار و ۶۰۶ ش ــمال و ۸ ه ش

ــا ــد. ایمن ــانی کردن ــی خدمت رس ــگران دریای گردش

علی رغــم اینکــه ســال ۹۶ شــاهد بــارش خوبــی بودیــم، امــا همچنــان 
بحــران آب بــر کشــور ســایه گســترانده اســت کــه همیــن مســئله نیــز 
موجــب شــده مســئوالن آبــی مبالــغ میلیــاردی را بــرای گــذر از بی آبــی 
تابســتان در نظــر بگیرنــد. در حــال حاضــر منابــع آبــی کل ایــران محــدود 
اســت و بــه همیــن منظــور پروژه هایــی در دســت اجــرا قــرار گرفتــه؛ امــا 
ــن پروژه هــا طوالنی مــدت هســتند،  ــه اینکــه بســیاری از ای ــا توجــه ب ب
نمی تــوان گفــت کــه در تمــام شــهرها مشــکلی از نظــر تأمیــن منابــع آب 
وجــود نــدارد. بــر اســاس برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه 4۹۰ میلیــارد 
تومــان بودجــه بــه منظــور گــذر از پیــک تابســتانی ســال جــاری تصویــب 
شــده تــا بتــوان بــا ایــن بودجــه پروژه هــای اضطــراری را اجرایــی کــرد؛ 
بــه طــور مثــال در اســتان زاهــدان مشــکل شــبکه توزیــع وجــود دارد کــه 
بایــد بــرای ایــن مســئله، پروژه هایــی تعریــف شــود و اگرچــه در حــال 
حاضــر ایــن پروژه هــا تعریــف شــده و در دســت اجــرا قــرار گرفتــه، امــا 
ــد.  ــی می کن ــان در سراســر کشــور خودنمای مشــکل بحــران آب همچن
البتــه ایــن شــرایط در حالــی اســت کــه بــر اســاس آخریــن آمــار میــزان 
ــا مــدت مشــابه ســال گذشــته ۱۸۸  بارش هــای امســال در مقایســه ب
میلیمتــر، ۵ درصــد افزایــش داشــته اســت؛ بــا توجــه بــه اینکــه تمــام 
شــهرها بــا در نظــر گرفتــن میــزان مصــرف طراحــی می شــوند، زمانــی 
ــاد  ــهر ایج ــن ش ــرای ای ــکالتی ب ــد، مش ــش می یاب ــرف افزای ــه مص ک

ــر فارســی می شــود. خب

قیمتگازدرسال96افزایشنمییابد

احتمال افزایش ۱۵ درصدی صادرات زعفران
غالمرضــا میــری، نایب رئیــس شــورای ملــی زعفــران بــا بیــان اینکــه پیش بینــی می شــود صــادرات ایــن محصــول در ســال ۹۵ نســبت 

بــه ۹۴، ۱۰ تــا ۱۵ درصــد رشــد داشــته باشــد، گفــت: بــازار زعفــران طــی ماه هــای اخیــر تقریبــا بــه ثبــات رســیده اســت. عکــس: مهــر

در قاب تصویر
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ـــمـــاره 399 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت محصوالت پارس خودرو

پارس تندر

E۲ 9۰ تندر
 3۷ میلیون 

و ۵66 هزار تومان

ساندرو
 ۴3 میلیون 

و 1۷6 هزار تومان

ساندرو اتوماتیک
 ۴9 میلیون 

و 1۷6 هزار تومان

ساندرو استپ وی
 ۴۸ میلیون 

و 16۲ هزار تومان

ساندرو استپ وی 
اتوماتیک

 ۵۴  میلیون 
و 16۲ هزار تومان

برلیانس H33۰ با 
گیربکس اتوماتیک

 ۵۴ میلیون 
و 3۴6 هزار تومان

 39 میلیون 
و 6۲6 هزار تومان

افزایشنرخبیکاریدرکشور
ســقف نــرخ بیــکاری اســتان های 
ــال  ــد در س ــور از ۱۷.۷ درص کش
ــال ۹۵  ــد در س ــه ۲۲ درص ۹4 ب
افزایــش یافــت؛ در عیــن حــال 
نــرخ بیــکاری پنــج اســتان نیــز 

دو رقمی شد. 
در ســال ۹۵ نــرخ بیــکاری چهار 
اســتان زنجــان، ســمنان، مرکــزی و همــدان همچــون ســال 
۹4 تک رقمــی بــود؛ امــا پنــج اســتان خراســان جنوبــی 
ــال ۹۵  ــان در س ــرقی و کرم ــان ش ــهر، آذربایج ــران، بوش ته
بــه جمــع اســتان های دارای نــرخ بیــکاری »دو رقمــی« 
ــان  ــتان خراس ــکاری اس ــرخ بی ــب ن ــن ترتی ــتند. بدی پیوس
جنوبــی کــه در ســال ۹4 معــادل ۸.۶ درصــد بود، در ســال ۹۵ 
ــا افزایــش ۲.۱ درصــدی بــه ۱۰.۷ درصــد رســید. همچنیــن  ب
ــا  نــرخ بیــکاری اســتان بوشــهر از ۹.۷ درصــد در ســال ۹4 ب
ــه ۱۱.۳ درصــد افزایــش یافــت. عــالوه  رشــد ۱.۶ درصــدی ب
ــرقی از ۷.۳  ــان ش ــتان آذربایج ــکاری اس ــرخ بی ــن ن ــر ای ب
ــا افزایــش ۳.۵ درصــد مواجــه شــد؛  درصــد در ســال ۹4، ب
بــه طــوری کــه ایــن نــرخ در ســال گذشــته بــه ۱۰.۸ درصــد 
ــان  ــکاری اســتان کرم ــی بی ــرخ تک رقم ــن ن رســید. همچنی
ــه  ــال ۹4 ب ــد در س ــدی از ۷.۹ درص ــش ۳.۶ درص ــا افزای ب
۱۱.۵ درصــد در ســال ۹۵ افزایــش یافــت؛ امــا نــرخ بیــکاری 
در پایتخــت ۳.۵ درصــد نســبت بــه ســال ۹4 رشــد داشــت؛ 
بــه طــوری کــه ایــن نــرخ از ۸.۱ درصــد در ســال ۹4 بــه ۱۱.۶ 

ــر درصــد در ســال ۹۵ رســید. مه

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

موجودیگندمکشورمانبیسابقهاست
ــدم را ۱۱  ــه گن ــاز ب ــزان نی ــاد کشــاورزی می ــر جه ــاون وزی مع
میلیــون تــن اعــالم کــرد و گفــت کــه بــرای ۱۰ مــاه از ســال ۹۶ 

نیــز گنــدم ذخیــره وجــود دارد. 
ــا  ــاد کشــاورزی، در رابطــه ب ــر جه ــی قنبــری، معــاون وزی عل
وضعیــت تولیــد گنــدم در ســال ۹۵ بیــان داشــت: وضعیــت 
گنــدم در شــرایط ایده آلــی قــرار دارد؛ بــه طــوری کــه موجودی 
ایــن محصــول در ســال ۹۵/ ۹ میلیــون و 4۰۰ هــزار تــن بــوده 

کــه ایــن میــزان ذخیــره، بی ســابقه اســت. 
او تاکیــد کــرد کــه در هیــچ ســالی، ذخیــره ایــن میــزان نبــوده 
و بــا ۸ میلیــون ۶۰۰ هــزار تــن ذخیــره گنــدم وارد ســال جدیــد 

ــده ایم.  ش
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در ادامــه در پاســخ بــه ایــن 
پرســش کــه پیش بینــی تولیــد گنــدم در ســال زراعــی 
جــاری چــه میــزان اســت، بیــان داشــت: پیش بینــی 
می شــود حــدود ۱۱ میلیــون تــن گنــدم در کشــور تولیــد شــود 
و ایــن مســئله بایــد موجــب فراهــم شــدن زمینــه الزم بــرای 
صــادرات گنــدم تولیــدی شــود. او میــزان نیــاز بــه گنــدم را ۱۱ 
میلیــون تــن اعــالم کــرد و گفــت کــه بــرای ۱۰ مــاه از ســال ۹۶ 

نیــز گنــدم ذخیــره وجــود دارد. ایلنــا

اینترنتپاک
ــش  ــال ها پی ــازی از س ــای مج ــی فض ــت و پاک ــظ امنی حف
دغدغــه مســئوالن بــود و بــرای پاالیــش ایــن فضــا، طرح هــای 
مختلفــی چــون اینترنــت پــاک و بعدهــا فیلترینــگ هوشــمند 

در دســتور کار قــرار گرفــت. 
اکنــون پــس از گذشــت مدت هــا، معلــوم نیســت کــه 
وضعیــت نهایــی طــرح فیلترینــگ هوشــمند چگونــه اســت و 
ایــن در شــرایطی اســت کــه به تازگــی محمــود واعظــی، وزیــر 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، در صحبتــی اعــالم کــرده کــه 
در گذشــته ۹۵ درصــد از اســتفاده ای کــه از اینترنــت صــورت 
می گرفــت، اســتفاده درســت بــود و تنهــا ۵ درصــد مــوارد بــه 
مســائل نامناســب اختصــاص داشــت کــه اکنــون ایــن رقــم 

ــه ۲ درصــد رســیده اســت.  کاهــش یافتــه و ب
ــگ  ــه فیلترین ــام مناقص ــم از انج ــن ه ــش از ای ــی پی واعظ
هوشــمند اینســتاگرام، تلگــرام و ســایر شــبکه های اجتماعــی 
خبــر داده و گفتــه بــود ۱۱ دانشــگاه در زمینــه فیلترینــگ 
هوشــمند شــبکه های اجتماعــی در حــال فعالیــت هســتند و 
بــه نتایــج مطلوبــی نیــز دســت یافته انــد تــا بتــوان ایــن طــرح 

را بــه خوبــی اجــرا کــرد. 
ایــن  تســت  اولیــن  بــود  شــده  یــادآور  همچنیــن  وی 
ــه  ــز ب ــرروی بعضــی از شــبکه های اجتماعــی نی فیلترینــگ ب
ــم  ــم بتوانی ــت و امیدواری ــال اجراس ــی در ح ــورت آزمایش ص
ــود  ــا وج ــم. ب ــی کنی ــی عملیات ــه خوب ــگ را ب ــن فیلترین ای
ــف  ــاز مختل ــن طــرح، ســه ف ــرای اجــرای ای ــی ب ــه زمان اینک
ــود، در مقطعــی  و تاریخ هــای متعــدد در نظــر گرفتــه شــده ب
ــوص  ــه درخص ــای صورت گرفت ــال پیگیری ه ــه دنب ــان ب از زم
آخریــن وضعیــت ایــن طــرح، اعــالم شــد: اجــرای ایــن طــرح 
بســتگی بــه کار دانشــگاه ها در ایــن مــورد دارد و زمــان خاصــی 
بــرای ایــن موضــوع پیش بینــی نشــده اســت. خبــر فارســی

۲.6میلیوننفرازمشموالنسهامعدالت

فوتکردهاند
مشــاور رئیــس کل ســازمان خصوصی ســازی بــا بیــان اینکــه 
ــه ۲  ــک ب ــت نزدی ــهام عدال ــمول س ــر مش ــون نف از 4۹ میلی
ــون  ــت: تاکن ــد، گف ــوت کرده ان ــر ف ــزار نف ــون و ۶۰۰ ه میلی
۲۸ میلیــون مشــمول، صورت حســاب ســهام عدالــت را 

گرفته انــد. 
جعفــر ســبحانی یــادآوری کــرد: بــر اســاس برنامه هــا 
ــت  ــهام عدال ــاب س ــان صورت حس ــه وراث متوفی ــون ب اکن
ــر  ــد منتظ ــت: بای ــئول گف ــام مس ــن مق ــود. ای ــه نمی ش ارائ
برگــزاری مجامــع و همچنیــن مــدت زمــان توزیــع آن توســط 
شــرکت ها باشــیم؛ از ایــن رو پرداخــت ســود ســهام عدالــت 
ــه نیمــه دوم ســال موکــول شــده اســت. وی تاکیــد کــرد:  ب
ــال  ــهریورماه امس ــان ش ــا پای ــت ت ــهام عدال ــموالن س مش
فرصــت دارنــد صورت حســاب خــود را از ســامانه ســهام 
ــون  ــون ۲۸ میلی ــه وی تاکن ــه گفت ــد. ب ــت کنن ــت دریاف عدال
و ۲  را گرفتــه  عدالــت  ســهام  مشــمول، صورت حســاب 

میلیــون نفــر قبض هــای مربــوط را واریــز کرده انــد. 
مشــاور رئیــس کل ســازمان خصوصی ســازی اعــالم کــرد: از 
بامــداد ۱4 فروردین مــاه تاکنــون کــه ســامانه ســهام عدالــت 
دوبــاره گشــایش یافتــه، 4۰۰ هــزار نفــر صورت حســاب خــود 

ــد. فــارس را از ســامانه دریافــت کرده ان

هوایاصفهان6درجهگرمترمیشود
ــنی  ــس اداره پیـش بیــ رئیــ
ــان  ــتان اصفه ــی اس هواشناس
ــی  درخصــوص وضعیــت دمای
 ۲4 طــی  اصفهــان  اســتان 
ســاعت آینــده گفــت: در ایــن 
بــازه زمانــی در بیشــتر نواحــی 
اســتان ۳ تــا ۶ درجــه افزایش 
ــه  ــا اشــاره ب دمــا خواهیــم داشــت. حســن خدابخــش ب
ــار  ــان اظه بررســی نقشــه های هواشناســی اســتان اصفه
ــوی  ــتقرار ج ــر اس ــه ها، بیانگ ــن نقش ــی ای ــت: بررس داش

آرام و پایدار طی امروز بر روی استان است. 
ــمان در  ــاس آس ــن اس ــر ای ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بیشــتر نقــاط اســتان بــه صــورت صــاف تــا قســمتی ابری 
ــز  ــه نی ــزود: روز جمع ــود، اف ــد ب ــاد خواه ــی وزش ب گاه
ــر، وزش  ــش اب ــکل افزای ــه ش ــی ب ــاهد ناپایداری های ش
بــاد نســبتا شــدید و رگبارهــای پراکنــده در اســتان اصفهان 

ــود.  خواهیــم ب
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــی هواشناس ــس اداره پیش بین رئی
ــان طــی ۲4  ــی اســتان اصفه ــت دمای درخصــوص وضعی
ســاعت آینــده نیــز گفــت: در ایــن بــازه زمانــی در بیشــتر 
ــد  ــش خواه ــا افزای ــه دم ــا ۶ درج ــتان ۳ ت ــی اس نواح

ــت.  داش
وی در ارتبــاط بــا وضعیــت جــّوی شــهر اصفهــان تــا 
ــاف  ــان ص ــمان اصفه ــروز آس ــت: ام ــز گف ــنبه نی روز ش
تــا قســمتی ابــری گاهــی همــراه بــا بــا وزش بــاد 
ــر                              ــش اب ــا افزای ــز ب ــردا نی ــه ف ــن اینک ــود؛ ضم ــد ب خواه

و بارش هــای پراکنــده روبــه رو خواهیــم بــود. مهــر

دامبرخیبانکدارانبرایسپردهها
ــه  ــد ک ــن فکرن ــد از راه رســیده و برخــی در ای ســال جدی
ــود  ــای خ ــرای پس اندازه ــدی ب ــم جدی ــال، تصمی امس
ــند؛  ــته باش ــتری داش ــوددهی بیش ــه س ــا بلک ــد ت بگیرن
ــا را  ــای آن ه ــی از هزینه ه ــت کم بخش ــه دس ــودی ک س
ــغ هــر  ــن مبال ــرای ای ــری را ب ــد و شــرایط بهت ــن کن تأمی

ــد.  ــاد کن ــد ناچیزشــان ایج چن
در ایــن میــان، شــرایطی کــه اکنــون بــر بازارهــای مختلــف 
در اقتصــاد ایــران حاکــم اســت، فلــش ســودآوری مطمئن 
و بی دغدغــه، بــدون مالیــات و از دســت رفتــن بخشــی از 
ــد؛  ــت می کن ــا هدای ــمت بانک ه ــه س ــرمایه را ب ــل س اص
ــپرده های  ــرای س ــی ب ــل امن ــون مح ــه اکن ــی ک بانک های
خــرد مــردم شــده اند و دســت کم مبالــغ مطمئنــی را 
بــرای آن هــا بــه عنــوان ســود بــه همــراه دارنــد؛ یعنــی یک 
 ســپرده گذار، ایــن دغدغــه را نــدارد کــه ســود پولــش کــم 
و زیــاد شــود یــا اینکــه، بخشــی از آن بــه عنــوان مالیــات 
ــه  ــز ک ــا نی ــی، بانک ه ــن وضعیت ــرود. در چنی از کــف او ب
بــا تنگناهــای بســیار مواجهنــد و بخــش عمــده ای از 
ــاختمان هایی  ــوده و در س ــد ب ــا، منجم ــای آن ه دارایی ه
ترجیــح  اســت،  بازارشــان کســاد  شــده کــه  بلوکــه 
ــای  ــی رقابت ه ــده، حت ــه ش ــی ک ــر روش ــا ه ــد ب می دهن
ــه ســمت خــود  ــی مــردم را ب ــع مال ناســالم بانکــی، مناب
هدایــت کننــد؛ بــه همیــن دلیــل طرح هــای جذابــی را هــر 

چنــد وقــت یک بــار رو می کننــد. 
ولــی هللا ســیف، رئیــس کل بانــک مرکــزی می گویــد: 
ــت  ــن اس ــوده، ممک ــتگی ب ــال ورشکس ــه در ح ــی ک بانک
نــرخ ســود بــاال بدهــد تــا بتوانــد شــرایط را تغییــر دهــد. 
بانــک مرکــزی بــه تمــام ســپرده گذاران بانک هــا عالمــت 

ــند.  ــب باش ــتا مراق ــن راس ــا در ای ــد ت می ده
وی می افزایــد: بــر ایــن اســاس مــردم فکــر نکننــد 
ــد،  ــوز دارن ــزی مج ــک مرک ــه از بان ــی ک ــام بانک های تم
در وضعیــت یکســانی قــرار گرفته انــد؛ بلکــه ممکــن 
ــود  ــرخ س ــه ن ــی ک ــی، بانک های ــرایط فعل ــت در ش اس
ــه ریســک  ــن باشــد ک ــی از دالیلشــان ای ــد، یک ــاال دارن ب
ــاال هــم  ــاال، احتمــال ریســک ب ــرخ ب ــد. ن ــی می کنن باالی

ایران جیــب دارد. 

چشماندازمثبتفوالددرسالجدید
بــا توجــه بــه مجموعــه عوامــل خارجــی و داخلــی کشــور 
کارشناســان فــوالد، ســال ۹۶ را ســال تثبیــت ایــن 

صنعــت ارزیابــی کرده انــد.
ــیاری  ــای بس ــا و برنامه ه ــا امیده ــال ۹۵ ب ــد س  هرچن
متأثــر از رفــع تحریم هــا در پایــان ســال ۹4 بــرای 
ــدا  ــل پی ــق کام ــه تحق ــه البت ــد ک ــاز ش ــازان آغ فوالدس
ــاهد  ــی، ش ــی جهان ــا رونق ــال ب ــان س ــا در پای ــرد؛ ام نک
ــم.  ــازار داخلــی بودی ــی در ب ــه نســبت خوب تحرک هــای ب
ــق  ــت رون ــز توانس ــا نی ــش تعرفه ه ــر افزای ــوی دیگ از س
بیشــتری بــرای بیشــتر تولیدکننــدگان داخلــی بــه همــراه 
بیــاورد. از ایــن رو بــا توجــه بــه رونــق نســبی کــه در پایــان 
ــوان تثبیــت  ــازار فــوالد ایجــاد شــده، می ت ســال ۹۵ در ب

ــرای ســال ۹۶ پیش بینــی کــرد.  همیــن وضعیــت را ب
ــاره بهــرام ســبحانی، مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه  در این ب
اظهــار کــرد: بــه  نظــر می رســد ســال جدیــد ســال 
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــوالد باش ــازار ف ــرای ب ــی ب ــا و خوب پرتقاض
ــی  ــازار جهان ــر ب ــم از نظ ــی و ه ــازار داخل ــر ب ــم از نظ ه
ــق دیــده می شــود. در بعــد جهانــی  نشــانه های ایــن رون
ــرخ  ــه ن ــا ک ــت. از آنج ــش اس ــه افزای ــا رو ب ــز تقاض نی
ســنگ آهن، انــرژی و مــواد اولیــه رو بــه افزایــش اســت، 
طبیعــی اســت ایــن افزایــش نــرخ روی محصــول نهایــی 

ــذار باشــد.  ــز تاثیرگ نی
ــر  ــی اگ ــور کل ــه  ط ــرد: ب ــد ک ــه تاکی ــبحانی در ادام س
ــم  ــرار دهی ــر ق ــار یکدیگ ــی و خارجــی را کن ــل داخل عوام
ــوالد در  ــرای ف ــبی ب ــت مناس ــاهد وضعی ــم ش می توانی

ــیم.  ــال ۹۶ باش س
وی همچنیــن دربــاره کاهــش تعرفه هــا در ماه هــای 
پایانــی ســال ۹۵ و بــرای ســال جدیــد عنــوان کــرد: ســال 
۹4 بــازار جهانــی بســیار افــت داشــت؛ از ایــن رو قیمت هــا 
بــا کاهــش روبــه رو شــدند؛ امــا باوجــود تقویــت بــازار از 
ماه هــای پایانــی ســال ۹۵ دیگــر اعمــال تعرفه هــای 
بــاال چنــدان ضــروری بــه  نظــر نخواهــد رســید. در نتیجــه 
ــرخ  ــا ن ــا کاهــش داده شــد ت ــی تعرفه ه ــا حــد معقول ت
وارداتــی بــا انــدازه تعرفــه کاهــش پیــدا و بــا نــرخ داخلــی 
ــود  ــرای ۹۶ وج ــرای واردات ب ــی ب ــا مانع ــد ت ــری کن براب

نداشــته باشــد. ایمنــا

تفاوت۱۵میلیونلیتریبینتولیدومصرفروزانهبنزینایران،رکورددارتولیدآهناسفنجیدرجهان
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حتما بخوانید!
خرید نرد بان 40 متری برای...

ــاد کشــاورزی  ــدات دامــی ســازمان جه ــود تولی معــاون بهب
ــه  ــتان ب ــه اس ــاز روزان ــه نی ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه اس
مــرغ 200 تــا 300 تــن اســت، گفــت: در ســردخانه های 
ــده و در  ــره ش ــی ذخی ــرغ صادرات ــن م ــزار ت ــتان 8 ه اس
صــورت نیــاز 10 هــزار تــن دیگــر از اســتان های همجــوار وارد 

اســتان می شــود. 
ــی در  ــع، امیرحســین افیون ــری ربی ــگاه خب ــه گــزارش پای ب

ــزا  ــاری آنفلوآن ــه شــیوع بیم ــا اشــاره ب ــگاران ب جمــع خبرن
در 60 کشــور دنیــا اظهــار کــرد: 21 اســتان کشــور درگیــر ایــن 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــز ب ــتان ها نی ــایر اس ــدند و س ــاری ش بیم
تراکــم کمتــری در زمینــه پــرورش طیــور داشــتند، درگیــری 
کمتــری بــا ایــن بیمــاری پیــدا کردنــد. وی بــا بیــان اینکــه 
ــا  ــور دارد، افــزود: ب ــادی در پــرورش طی اصفهــان تراکــم زی
ــرار  ــور ق ــز کش ــان در مرک ــتان اصفه ــه اس ــه اینک ــه ب توج

دارد، ممکــن بــود بــا تــردد و جابه جایــی، ایــن بیمــاری بــه 
ســایر اســتان های همجــوار منتقــل شــود؛ بــه همیــن دلیــل 
نســخه ویــژه ای بــرای کنتــرل بیمــاری آنفلوآنــزا در اصفهــان 

پیچیــده شــد.
    ممنوعیــت جوجه ریــزی در اصفهــان از ابتــدای 

ــفندماه اس
ــاد کشــاورزی  ــدات دامــی ســازمان جه ــود تولی معــاون بهب
اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه از ابتــدای اســفندماه ســال 
95 جوجه ریــزی در اصفهــان ممنــوع شــد، ادامــه داد: ایــن 
تصمیــم در راســتای جلوگیــری از انتقــال ویــروس آنفلوآنــزا 
از طریــق جابه جایــی نهاده هــا، خودروهــای حمل ونقــل         

و ... انجــام شــد. 
ــان ممنوعیــت جوجه ریــزی  ــان اینکــه همچن ــا بی ــی ب افیون
ــه  ــا توج ــرد: ب ــح ک ــه دارد، تصری ــان ادام ــتان اصفه در اس
ــرغ  ــرغ و تخم م ــد م ــور در تولی ــتان و کش ــت اس ــه ظرفی ب
ــه  ــه اساســی و محکمــی را ب ــن بیمــاری نتوانســت ضرب ای

ــد. ــن بخــش وارد کن ــدات ای تولی
     ذخیره سازی 8 هزار تن مرغ صادراتی در سردخانه ها

ــاد کشــاورزی  ــدات دامــی ســازمان جه ــود تولی معــاون بهب
ــه  ــتان ب ــه اس ــاز روزان ــه نی ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه اس
ــرغ  ــت م ــرد: قیم ــه ک ــت، اضاف ــن اس ــا 300 ت ــرغ 200 ت م
ــرای  ــان و ب ــده 5300 توم ــای ارائه کنن ــرای واحده ــرد ب س
ــت.   ــده اس ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــده 5700 توم مصرف کنن
افیونــی خاطرنشــان کــرد: در صورتــی کــه ایــن مقــدار مــرغ 
مصرف کننــدگان  نیــاز  پاســخگوی  ذخیره سازی شــده 
از  دیگــر  مــرغ  تــن  10 هــزار  تأمیــن  نباشــد،  اســتان 

بــا   5700 تــا   5300 قیمــت  بــا  همجــوار  اســتان های 
ــی شــده اســت.  ــا پیش بین احتســاب ســود خرده فروش ه
همچنیــن از هفتــه دوم فرودین مــاه تاکنــون حــدود 500 تــن 

ــت. ــده اس ــازار ش ــی وارد ب ــرغ صادرات م
    کنترل کامل بیماری آنفلوآنزا در استان

وی بــا بیــان اینکــه از حــدود 20 روز پیــش تاکنــون بیمــاری 
آنفلوآنــزا در اســتان مشــاهده نشــده، اضافــه کــرد: اگــر تــا 
ــده ایــن بیمــاری در ســطح اســتان مشــاهده  ــد روز آین چن
نشــود، مقدمــات جوجه ریــزی تــا ســقف 10 میلیــون قطعــه 
ــروع  ــا ش ــه ب ــود. البت ــام می ش ــده انج ــاه آین ــک م ــا ی ت
جوجه ریــزی در اســتان بــرای مــاه رمضــان مــرغ اســتان بــا 

قیمــت 7 تــا 7500 تومــان آمــاده عرضــه اســت. 
ــاد کشــاورزی  ــدات دامــی ســازمان جه ــود تولی معــاون بهب
ــی  ــازار آرام ــم ب ــه امیدواری ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه اس
ــت: در  ــیم، گف ــته باش ــان داش ــاه رمض ــه م ــرای ورود ب را ب
شــیوع  آنفلوآنــزا  بیمــاری  یــزد  و  فــارس  اســتان های 
کمتــری داشــت؛ همچنیــن در ایــن مــدت نیــز حجــم 
جوجه ریزی هــا در ایــن اســتان ها افزایــش یافــت تــا 

مــرغ زنــده بــه کشــتارگاه های اســتان وارد شــود.
     ورود مرغ زنده از هفته آینده به استان

ــده  ــا بیــان اینکــه از شــنبه هفتــه آینــده مــرغ زن افیونــی ب
ــار  ــارس وارد اســتان می شــود، اظه ــزد و ف از اســتان های ی
ــن  ــا واردات مــرغ از اســتان های همجــوار و همچنی کــرد: ب
مرغ هــای صادراتــی در ســردخانه های اســتان، مشــکلی 
در تأمیــن و عرضــه مــرغ در ســطح اســتان نخواهیــم              

ــع داشــت. ربی

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان خبر داد:

 کنترل کامل بیماری آنفلوآنزای مرغی 
در اصفهان

 خرید نرد بان 40 متری 

برای آتش نشانی اصفهان

کیمیای وطن

مســئول کمیتــه ایمنــی ســتاد 
هماهنگــی خدمــات ســفر شــهر 
اصفهــان گفــت: در طــول فعالیــت 
ــزار  ــفر 2 ه ــهیالت س ــتاد تس  س
ــای  ــیلندر گاز از چادره و 326 س
ــا 30  ــع 25 ت ــد در واق ــع آوری ش ــدک جم ــاغ ف ــافران در ب مس
درصــد از مســافران از ســیلندر گاز اســتفاده می کردنــد. بــه 
ــزاد  ــان، به ــهرداری اصفه ــانه ای ش ــات رس ــزارش اداره ارتباط گ
بزرگــزاد در نشســت خبــری کــه تحــت عنــوان میزبانــی متفــاوت 
اصفهــان در نــوروز 96 برگــزار شــد، اظهــار کــرد: ایمنــی، امنیــت و 
ســالمت، 3 رکــن اساســی بــرای مســافران و گردشــگران اســت 
کــه در ایــن راســتا ســازمان آتش نشــانی بــا برنامه ریــزی 
ــن  ــا کمتری ــت ت ــه کار گرف ــود را ب ــوان خ ــام ت ــی تم و هماهنگ
ــل  ــر عام ــن مدی ــد. همچنی ــافران رخ نده ــرای مس ــکلی ب مش
ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری اصفهــان بــا 
اشــاره بــه اینکــه در ســال گذشــته نردبــان 56 متــری خریــداری 
ــری امضــا  ــان 40 مت ــد نرد ب ــرارداد خری شــد، گفــت: امســال ق
شــد؛ ایــن نردبــان بــه دلیــل اینکــه دارای بــازوی اهرمــی اســت، 

ــر اســت. ــری بلندت ــان 56 مت از نردب

 احیا و راه اندازی 50 واحد 

صنعتی و معدنی کرمان
ــان از  ــوب کرم رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت جن
ــه 50  ــد ب ــق تولی ــهیالت رون ــال تس ــارد ری ــت 425 میلی پرداخ
ــر داد.  ــان خب ــوب کرم ــی جن ــی و معدن ــرح صنعت ــد و ط واح
محمــود اسکندری نســب در ایــن راســتا گفــت: در ســال 95 بــا 
پرداخــت 425 میلیــارد ریــال تســهیالت بــه واحدهــای صنعتــی 
ــوب  ــخ جن ــهیالت تاری ــد کل تس ــش از 61 درص ــی، بی و معدن

ــن ســال پرداخــت شــد.  کرمــان در ای
ــد  ــای راک ــزو واحده ــد ج ــداد 24 واح ــن تع ــت: از ای وی گف
ــه  ــهیالت ب ــد کل تس ــت 36 درص ــا دریاف ــه ب ــد ک ــه بودن منطق
ــد  ــق تولی ــی رون ــب طــرح مل ــال در قال ــارد ری ــغ 154 میلی مبل

ــدند.  ــت ش ــد و فعالی ــه تولی ــاره وارد عرص دوب
وی افــزود: 26 واحــد دیگــر نیــز طرح هــای بــا پیشــرفت 
فیزیکــی بیــش از 60 درصــد بودنــد کــه بــرای تکمیــل و 
ــن  ــاز داشــتند. ای ــت نی ــه تســهیالت و ســرمایه ثاب ــدازی ب راه ان
طرح هــا تســهیالتی بــه مبلــغ 271 میلیــارد ریــال دریافــت 
کردنــد کــه 64 درصــد کل تســهیالت پرداخت شــده جنــوب 
ــرای 52  ــه داد: ب ــکندری ادام ــد. اس ــکیل می ده ــان را تش کرم
ــت پرداخــت  ــا در حــال بررســی جه ــز، بانک ه ــر نی طــرح دیگ
تســهیالتی بــه مبلــغ 1580 میلیــارد ریــال هســتند. خبــر فارســی

اخبار کوتاه

 امام جمعه دولت آباد: 

 مردم باید به دور از تعصبات 

در انتخابات شرکت کنند

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

ــت:  ــاد گف ــه دولت آب ــام جمع ام
مــردم بایــد بــا شــناخت کامــل 
و بــه دور از تعصــب در انتخابــات 
شــرکت کننــد. حجت االســالم 
ســید حســین محمودآبــادی در 
دیــدار بــا رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی دولت آبــاد بــا آرزوی 
ســالی خــوش، همــراه بــا موفقیــت و ســالمتی در پنــاه امــام 
زمان)عــج( گفــت: ســال جــاری مبحــث مهــم انتخابــات را در 
پیــش داریــم کــه انتخــاب اصلــح در ایــن رویــداد بســیار مهم 
ــان و دانشــگاهیان  ــه فرهنگی ــه، وظیف ــن قضی اســت و در ای

بــرای آگاهــی مــردم و انتخــاب شایســته مهــم اســت. 
امــام جمعــه دولت آبــاد بــه شــعار ســال کــه از جانــب مقــام 
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــز اش ــده نی ــن ش ــری تعیی ــم رهب معظ
ــه  ــدارد؛ بلک ــه بودجــه ن ــاز ب بســیاری از مشــکالت کشــور نی
ــل حــل  ــی قاب ــه راحت ــر ب ــت درســت، فکــر و تدبی ــا مدیری ب
اســت. وی انتخابــات شــورای اســالمی شــهر و روســتا را مهــم 
قلمــداد و تصریــح کــرد: شــورای اســالمی شــهر بســیاری از 
اختیــارات را بــرای صــرف هزینه هــا و بودجــه شــهرداری ها در 
اختیــار دارنــد کــه اگــر درســت انتخــاب نشــوند، ممکن اســت 
ــای  ــهر ضربه ه ــه ش ــخصی ب ــع ش ــن مناف ــر گرفت ــا در نظ ب
وارد کننــد. حجت االســالم محمودآبــادی  جبران ناپذیــری 
ــه دور از تعصــب  ــا شــناخت کامــل و ب ــد ب گفــت: مــردم بای
در انتخابــات شــرکت کننــد؛ زیــرا اگــر انتخابــی درســت 
ــردن  ــه گ ــد ب ــدی را نبای ــتی های بع ــیم، کاس ــته باش نداش

نظــام انداخــت.

 ایمن سازی ساختمان ها 

درچهارمحال و بختیاری
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان چهارمحــال 
ایمن ســازی  و  استحکام ســازی  گفــت:  بختیــاری  و 
مهندســی  نظــام  اهــداف  مهم تریــن  از  ســاختمان ها 

ــت.  ــتان اس ــن اس ــاختمان ای س
ــار  ــوع اظه ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش ــرف ب ــیامک مش س
داشــت: بایــد در مســیر سبک ســازی و استحکام ســازی 

ــرد.  ــت ک ــتان حرک ــن اس ــاختمان ها در ای س
ــت اســتاندارهای ساختمان ســازی  ــوان کــرد: رعای وی عن
و اســتفاده از مصالــح باکیفیــت نقــش مهمــی در کاهــش 
خســارات در زمــان وقــوع حــوادث طبیعــی از جملــه زلزلــه 

دارد. ایســنا

اخبار کوتاه

ــنگاپور  ــاع س ــه و وزارت دف ــور خارج ــر در ام ــاور وزی مش
گفــت: ایــران و به ویــژه اصفهــان و ســنگاپور، فرصت هــای 
ــه  ــوان ب ــد کــه می ت ــادالت فرهنگــی دارن ــرای تب ــادی ب زی

ــرد.  ــاره ک ــگاه ها اش ــنواره ها و نمایش ــی جش برپای
ــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان  ب

بــا  دیــدار  در  مالکــی عثمــان  محمــد 
ــراز خرســندی  شــهردار اصفهــان ضمــن اب
ــژه شــهر  ــران و به وی ــه کشــور ای از ســفر ب
ــرای نخســتین  ــار داشــت: ب ــان اظه اصفه
بــار بــه ایــران آمــده ام و در تهــران بســیاری 
ــان  ــد از اصفه ــنهاد بازدی ــئوالن پیش از مس
ــه  ــه ب ــد و خوشــحالم ک ــه مــن داده ان را ب

ــه و وزارت  ــور خارج ــر در ام ــاور وزی ــدم. مش ــان آم اصفه
ــا توجــه  ــان ب ــه اصفه ــه اینک ــا اشــاره ب ــاع ســنگاپور ب دف
ــی شــهرهای خــالق و خواهــر  ــه حضــور در شــبکه جهان ب
ــت  ــان از اهمی ــزرگ جه ــهرهای ب ــا ش ــودن ب ــده ب خوان
ویــژه ای برخــوردار اســت، افــزود: مــا نیــز تمایــل داریــم بــا 

ایــن شــهر خواهرخوانــده و بــا یکدیگــر تبــادالت فرهنگــی 
داشــته باشــیم. 

وی بــا بیــان اینکــه مردمــان زیــادی از کشــورهای مختلــف 
ــی  ــور زندگ ــن کش ــرده و در ای ــرت ک ــنگاپور مهاج ــه س ب
ــای  ــا فرهنگ ه ــا ب ــن رو م ــرد: از ای ــح ک ــد، تصری می کنن
مختلــف آشــنایی داشــته و بــا تاریخ بســیاری 

از ایــن کشــورها نیــز آشــنایی داریــم. 
ــال  ــه دنب ــنگاپور ب ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
فناوری هــای جدیــد هســتیم و از ایــن رو 
ــادی  ــر نوآوری هــای زی ــد ســال اخی طــی چن
در ایــن کشــور ایجــاد شــده، تصریــح کــرد: در 
ایــن زمینــه نیــز می تــوان از تجــارب مســئوالن 
شــهر اصفهــان کــه شــهری دانش محــور اســت بهــره بــرد. 
ــنگاپور  ــاع س ــه و وزارت دف ــور خارج ــر در ام ــاور وزی مش
ــرای  ــماند ب ــتفاده از پس ــه اس ــن زمین ــرد: در ای ــه ک اضاف
ــت  ــرای تقوی ــزی ب ــن برنامه ری ــرژی و همچنی ــد ان تولی
ــر ــت. مه ــتور کار اس ــک در دس ــش ترافی ــا و کاه جاده ه

اصفهان و سنگاپور، فرصت های زیادی برای تبادالت فرهنگی دارند
مســئول امــور پایگاه هــای اورژانــس پیش بیمارســتانی 
شهرســتان مبارکــه گفــت: در ســال 95، موتورســواران 18 تــا 
24 ســاله، بیشــترین مــوارد حــوادث رانندگــی در مبارکــه را 
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــرج ابوطالب ــد. ای ــه خــود اختصــاص دادن ب
ــای  ــت فوریت ه ــزار و 782 مأموری ــته، 5 ه ــال گذش در س

پزشــکی در شهرســتان مبارکــه انجــام شــد 
کــه از ایــن تعــداد، 4 هــزار و 218 مأموریــت 
غیرتصادفــی و یــک هــزار و 564 مأموریــت 
تصادفــی بــوده اســت. وی افــزود: مجمــوع 
ســال  در   115 اورژانــس  ماموریت هــای 
ــش  ــال 94 از افزای ــه س ــبت ب ــته نس گذش
ــی  ــای غیرتصادف ــدی، ماموریت ه 43 درص

47 و ماموریت هــای تصادفــی از افزایــش 33 درصــدی 
برخــوردار بــوده اســت. مســئول امــور پایگاه هــای اورژانــس 
ــرد: از کل  ــح ک ــه تصری ــتان مبارک ــتانی شهرس پیش بیمارس
 ماموریت هــای انجام شــده در ســال 95، تعــداد 5 هــزار 
و 343 مــورد منجــر بــه بســتری بیمــار در بیمارســتان شــد 

و 439 مــورد در محــل حادثــه بــه صــورت ســرپایی توســط 
ــدند.  ــان ش ــتانی درم ــس پیش بیمارس ــین های اورژان تکنس
ابوطالبــی بــا بیــان اینکــه در ایــن مــدت موتورســواران 18 تــا 
24 ســاله، بیشــترین مــوارد حــوادث رانندگــی در مبارکــه را 
 بــه خــود اختصــاص دادنــد، خاطرنشــان کــرد: در ســال 95 
ــی، 94  ــار تنفس ــی، 173 بیم ــار قلب 759 بیم
بیمــارِ ناشــی از مســمومیت، 48 بیمــار ســکته 
از حادثــه  ناشــی  و 137 مصــدوم  مغــزی 
فوریت هــای  درمانــی  خدمــات  از  شــغلی 
پزشــکی مبارکــه اســتفاده کردنــد. وی بــا 
ــای موفــق  ــه ثبــت 21 مأموریــت احی اشــاره ب
ــه در  ــس مبارک ــین های اورژان ــام تکنس ــه ن ب
ــدت، 50  ــن م ــن شهرســتان در ای ــزود: ای ســال گذشــته اف
ــوادث  ــن ح ــورد از ای ــه 13 م ــود ک ــژه را شــاهد ب ــه وی حادث
مربــوط بــه تصادفــات بــا 53 مصــدوم، 10 مــورد مســمومیت 
ــورد غرق شــدگی  ــا 19 مصــدوم و 4 م ــا مونوکســیدکربن ب ب

ــوده اســت. ایســنا ب

در شهر

آگهی متهم مجهول المکان
 : شعبه  بایگانی  شماره    9009983721800512: پرونده  شماره    9510113722500951  : نامه  شماره 

950044  تاریخ تنظیم : 1395/12/18  شاکی  : افضل فرهادی و سیف اله حسینی زرین گل  متهم 

: چنگیز محمدی فرزند اکبر   موضوع  : خیانت در امانت 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 ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار 

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

و قرار مقتضی  صادر میگردد . 

م الف 683  مدیر دفتر شعبه اول  بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان گلپایگان 

ابالغیه
 : شعبه  بایگانی  شماره    9509983720101130: پرونده  شماره    9510103720108930  : نامه  شماره 

951144  تاریخ تنظیم : 1395/12/26  خوانده : محمد طاهر خاوری فرزند حسین داد   نشانی مجهول  

المکان  تاریخ حضور : 1396/02/25 دوشنبه ساعت 10/30 محل حضور گلپایگان  در خصوص دعوی 

سمیه آذر نیک  به طرفیت شما   مبنی بر ثبت واقعه  ازدواج و طالق در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در این شعبه حاضر شوید  توجه : پس از دریافت این ابالغیه ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک 

انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنا براین ضروری 

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

م الف 698  مدیر دفتر   شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان گلپایگان – حمیدی  

آگهی متهم مجهول المکان
 : شعبه  بایگانی  شماره   9509983722600984: پرونده  شماره    9510113722601997  : نامه  شماره 

جوادی  حسن   ، قنبریان  ،عباس  دیانتی  محمد   : شکات     1395/12/16  : تنظیم  تاریخ    951068

،حشمت اله یاوری  متهم : 1- حسین خلیلی 2 حسین فرزانه اتهام   : مشارکت در سرقت از طریق 

از طریق این شعبه تحت تعقیب بوده و  اینکه متهمین   مذکور  دخل زنی و سرقت منزل نظر   به 

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

174 قانون آیین دادرسی کیفری به وی ابالغ 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 680 دفتر شعبه دوم  بازپرسی 

آگهی ابالغ 
تاریخ 1395/12/18 شماره 96/95 حل 1 در خصوص پرونده کالسه 96/95 ش 1 موضوع دعوی  خانم 

اکرم ثمری بطرفیت خوانده محمود ثروتی به لحاظ مجهول المکان بودن خواهشمند است  دستور 

فرمایید وقت رسیدگی 96/2/18 ساعت 30 /8 صبح  شعبه اول شورای حل اختالف یک نوبت در 

روزنامه کثیر النتشار آگهی و یک نسخه از آن به این شورا ارسال گردد . ش آدرس : گلپایگان  بلوار 
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م الف 684  علیرضا رجبی مسئول شعبه اول شورای  حل اختالف

آگهی ابالغ دادخواست ضمایم و وقت رسیدگی
به آقای وحید بیاتلو  آقای محمد میرزایی با وکالت نبی هللا لطفی فرزند حسن دادخواستی بطرفیت 

آقای وحید بیاتلو فرزند.....به خواسته مطالبه که به این دادگاه ارجاع و به کالسه 950323 ثبت و برای 

روز چهارشنبه مورخ 1396/2/13 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین گردید و چون خوانده مجهول 

المکان اعالم گردیده. تقاضای خواهان و دستور دادگاه مستندا به ماده 73 ق.آ.د.م یک نوبت آگهی 

و از خوانده دعوت میشود با مراجعه به دفتر دادگاه نشانی خود را اعالم و نسخه ثانی دادخواست و 

ضمایم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود. این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب 

و در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و رای قانونی صادر خواهد کرد

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی فالورجان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
امید  علیه  موضوع   940399 اجرایی  شماره  پرونده  در  دارد  نظر  در  فالورجان  حقوقی  احکام  اجرای 

رییسی و له مرتضی رییسی در تاریخ 96/2/3به منظور فروش 23 حبه از 72 حبه یک قطعه زمین 

فاز است در قسمت جنوب  برق 3  و  دارای چاه اب  و  بوده  باغ و کشاورزی  آن  محصور که کاربری 

شرقی آن کارگاه چوب بری نصب شده ملکی آقای امید ریسی  واقع در نرسیده به خط الرگان جنب 

قالیشویی اصفهان مقابل خط دشتلو که دارای سابقه ثبتی به شماره ------- نمیباشد و ملک مذکور 

مشاع میباشد و متعلق حق غیر نمیباشد از ساعت10الی11صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام 

حقوقی فالورجان اطاق 224 برگزار نماید ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به 

مبلغ255503749 ریال ارزیابی شده است.متقاضیان خرید میتوانند پنج روز قبل از مزایده با حضور 

در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی 

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

 کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته 

باشد

دادورز اجرای احکام حقوقی فالورجان 

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 950041 اجرایی موضوع 

علیه آقا اسدهللا اله دادیان وله آقا اکبرموسایی کله در تاریخ96/1/27 به منظور فروش یک دستگاه 

سواری پژو 206 به شماره انتظامی ایران43-289 ی 14 مدل 82 – به رنگ بژ متالیک –به شماره 

صبح   11 10الی  ساعت  ...........................از   IN-82648742شاسی شماره  و  موتور84573691 

جلسه مزایده در  دفتر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فالورجان اطاق318 برگزار نماید.اموال 

موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ91000000ریال ارزیابی شده است متقاضیان 

خرید میتوانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده 

از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه 

های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده 

درصد قیمت ارزیابی شده را به حساب سپرده دادگستری به شماره2171290288005 ایداع نموده باشد 

و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد ایداعی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

دادورز اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فالورجان

رای شورا
آمار327 تاریخ 95/12/24 در خصوص دعوی جواد نصر اصفهانی فرزند محمد به طرفیت سید علی 

میرسعیدی منگودهی به خواسته مطالبه مبلغ 125000000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 4650395 

به تاریخ 95/7/25عهده بانک مسکن به همراه مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه 

به تصویر مصدق چک به شماره فوق و با توجه به آن که خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه شورا 

حاضر نشده و الیحه ای نیز نداده و دلیلی بر پرداخت دین ارائه نشده دعوای خواهان را وارد تشخیص 

مستندابه مواد 307و309و310و313 قانون تجارت و مواد 198و522 قانون آیین دادرسی دادگاه های 

عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ 125000000 ریال بابت اصل خواسته از باب تقصیر خوانده در عدم پرداخت طلب خواهان 

که منتهی به طرح دعوا و تحمیل هزینه دادرسی به وی شده است به پرداخت مبلغ ششصد و سی و 

هفت هزار و پانصد تومان  بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ سر رسید چک تا 

زمان اجرای حکم مطابق شاخص تورم صادر مینماید رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان فالورجان است

قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان فالورجان زهرا قاسمی – قاضی شورا 95/12/20 

رای شورا
آمار328 تاریخ 95/12/24 در خصوص دعوی جواد نصر اصفهانی فرزند محمد به طرفیت سید علی 

میرسعیدی منگودهی به خواسته مطالبه مبلغ 135000000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 395044 

به تاریخ 95/7/15عهده بانک مسکن به همراه مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه 

به تصویر مصدق چک به شماره فوق و با توجه به آن که خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه شورا 

حاضر نشده و الیحه ای نیز نداده و دلیلی بر پرداخت دین ارائه نشده دعوای خواهان را وارد تشخیص 

مستندابه مواد 307و309و310و313 قانون تجارت و مواد 198و522 قانون آیین دادرسی دادگاه های 

عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ 135000000 ریال بابت اصل خواسته از باب تقصیر خوانده در عدم پرداخت طلب خواهان 

که منتهی به طرح دعوا و تحمیل هزینه دادرسی به وی شده است به پرداخت مبلغ هفتصد و شانزده 

هزار و پانصد تومان   بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ سر رسید چک تا زمان 

اجرای حکم مطابق شاخص تورم صادر مینماید رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان فالورجان است

قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان فالورجان زهرا قاسمی – قاضی شورا 95/12/20 

رای شورا
آمار4 تاریخ 96/1/14 در خصوص دعوی جواد نصر اصفهانی فرزند محمد به طرفیت مهدی عارفی نیا  

به خواسته مطالبه مبلغ 90000000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 482490 به تاریخ 95/8/20عهده 

به تصویر مصدق چک  با توجه  تادیه  تاخیر  به همراه مطلق خسارات دادرسی و خسارت  بانک ملی 

به شماره فوق و با توجه به آن که خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه شورا حاضر نشده و الیحه 

مواد  تشخیص مستندابه  وارد  را  دعوای خواهان  نشده  ارائه  دین  پرداخت  بر  دلیلی  و  نداده  نیز  ای 

307و309و310و313 قانون تجارت و مواد 198و522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 

در امور مدنی و تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

90000000 ریال بابت اصل خواسته از باب تقصیر خوانده در عدم پرداخت طلب خواهان که منتهی به 

طرح دعوا و تحمیل هزینه دادرسی به وی شده است به پرداخت مبلغ چهارصد و پنج هزار و پانصد هزار 

تومان   بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم 

مطابق شاخص تورم صادر مینماید رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این شورا و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان فالورجان است

قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان فالورجان زهرا قاسمی – قاضی شورا 95/12/20

رای شورا
احسان  به طرفیت  فرزند محمد  اصفهانی  نصر  دعوی جواد  در خصوص  تاریخ 95/12/24  آمار329 

تاریخ  به  به شماره 697447  فقره سفته  ریال وجه یک   1000000000 مبلغ  مطالبه  به خواسته  ابدال  

94/1/20)سری ر گ (به همراه مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به تصویر مصدق 

سفته و با توجه به ان که خوانده نسبت به اصالت سند تجاری ایرادی مطرح نکرده و دلیلی بر پرداخت 

دین ارائه نشده دعوای خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 307-309 قانون تجارت و مواد 198و 

522 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ 100000000 ریال بابت اصل خواسته از باب تقصیر خوانده در عدم پرداخت طلب خواهان 

که منتهی به طرح دعوا و تحمیل هزینه دادرسی به وی شده است به پرداخت مبلغ پانصد و چهل و 

دو هزار و پانصد تومان   بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ مطالبه)95/8/23( 

تا زمان اجرای حکم مطابق شاخص تورم صادر مینماید رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز 

پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان فالورجان است

قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان فالورجان زهرا قاسمی – قاضی شورا 95/12/20

دادنامه
شماره دادنامه:9509973654102257 تاریخ تنظیم:95/12/11 شماره پرونده:9509983654900529

نشانی  به  اصغر  سید  فرزند  شیرزادی گارماسه  سادات  ملیحه  شاکی:خانم   951121: بایگانی  شماره 

اصفهان فالورجان گارماسه روبروی گلزار شهدا منزل پدری  متهم:آقای قاسم کریمی فرزند یداله به 

نشانی مجهول المکان  اتها م ها:1-ضرب وجرح عمدی 2-ایجاد مزاحمت 3-سرقت مدارک دادگاه 

با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید 

رای دادگاه  در خصوص اتهام اقای قاسم کریمی فرزند یداله دایر بر ایجاد مزاحمت بانوان در معابر 

عمومی وایراد ضرب وجرح عمدی موضوع شکایت خانم ملیحه سادات شیرزادی گارماسه فرزندسید 

اصغردادگاه باتوجه به اوراق پرونده شکایت شاکی ، گزارش تحقیقات مرجع انتظامی نظریه پزشکی 

قانونی ،  اظهارات شهود و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده با این وصف که متهم در هیچ یک 

از مراحل تحقیقات در دادگاه حاضر نشده و دفاعی نکرده است بزه منتسب به وی را محرز تشخیص 

داده و به استناد ماده 619 قانون تعزیرات مصوب 1375 و مواد  449،448،710،709،488،714 قانون 

مجازات اسالمی و با رعایت ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد 

معین وی را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و تحمل بیست ضربه شالق وبه پرداخت 1-یک 

ونیم درصد دیه کامل بابت جراحت)حارصه(کف دست راست-زانوی راست و زانوی چپ 2- چهار و نیم 

هزارم دیه کامله بابت کبود شدن اعضا در سه محل 3- یک سوم از یک دهم از یک درصد دیه بابت 

جراحت مختصر)حارصه( و بند انتهایی انگشت سوم دست راست 4- دو درصد دیه کامل بابت ارش 

اسیب نسج نرم زانوی راست و زانوی چپ در حق شاکی محکوم میکند و در خصوص شکایت شاکی 

علیه متهم یاد شده دایر بر سرقت مدارک و ایجاد مزاحمت تلفنی به جهت عدم کفایت ادله و عدم 

احراز وقوع بزه توسط وی بااستناد  به اصل 37 قانون اساسی و ماده4 قانون ایین دادرسی کیفری رای 

برائت صادر واعالم می کند رای صادر شده غیابی وظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 

 در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز نیز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان

 است .

رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری دو شهرستان فالورجان – سید رسول سادات 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه : نام : حسن   نام خانوادگی : قاسمی   نام پدر : غالم شغل :-  نشانی 

محل اقامت : مجهول المکان مشخصات محکوم له : نام : حمید نام خانوادگی : علیمردانی   نام پدر 

: غالمعلی شغل : آزاد نشانی محل اقامت : پیربکران – روستای رارا – کوی دانش 15- پالک 100

:  به موجب رای شماره 7 تاریخ 95/1/24 حوزه قضایی شورای حل اختالف شهرستان  به  محکوم 

فالورجان شعبه 5 حقوقی دادگاه عمومی فالورجان که قطعیت یافته است .  محکوم علیه محکوم است 

به : حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند یک دستگاه خودرو پژو 405 به شماره انتظامی  

572 ب 64 ایران 48 با احتساب هزینه های دادرسی و خسارات وارده در حق محکوم له و پرداخت 

نیم عشر در حق صندوق دادگستری . ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه 

ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 

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

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

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید .

شعبه پنجم حقوقی فالورجان    

آگهی احضار متهم 
شماره نامه:9610113655700018 شماره پرونده:9409983655601086 شماره بایگانی شعبه:951151

اصغرموسوی  پرونده کالسه 951151 ب 2 ف متهم سید  در  اینکه  به  نظر  تنظیم:1396/01/14  تاریخ 

مجهول  فالورجان  جهاد کشاورزی  موضوع شکایت  اراضی  کاربری  تغییر  اتهام  به  خلیل  فرزند سید 

المکان میباشد لذا در اجرای ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 

های کثیر االنتشار درج وآگهی وبدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ آگهی جهت 

رسیدگی به اتهام خود در شعبه دوم باز پرسی دادسرای عمومی وانقالب فالورجان حاضر واز خود دفاع 

نمایند ودر صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله 

ابالغ محسوب ومبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد.

هادی بذرافشان  بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی وانقالب فالورجان 

آگهی احضار متهم
در خصوص شکایت عباسعلی هادیان علیه نصراله مرادی به اتهام مشارکت در تحریق عمدی سفال 

تحت کالسه 951834 وقت رسیدگی مورخ 96/4/13  ساعت 8 صبح تعیین گردیده است لذا با توجه 

به مجهول المکان بودن متهم در راستای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری به موجب این آگهی به 

متهم فوق الذکر ابالغ میگردد که درتاریخ تعیین شده در شعبه 103 دادگاه کیفری دو فالورجان حاضر 

ودر برابر اتهام منتسبه از خود دفاع نموده یا نسبت به معرفی وکیل قانونی اقدام نماید بدیهی است در 

صورت عدم حضور یاعدم  معرفی وکیل این آگهی بمنزله ابالغ قانونی محسوب و دادگاه وفق مقررات 

قانونی مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود . 

شعبه 103 دادگاه کیفری دو فالورجان سادات

آگهی احضار متهم
در خصوص شکایت یادگار اسدی  علیه حسنعلی رضایی فرزند حسینعلی به اتهام ایراد صدمه ناشی 

مورخ96/3/16  ساعت8/30   رسیدگی  وقت   951714 تحت کالسه  رانندگی   امر  در  احتیاطی  بی  از 

صبح تعیین گردیده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راستای ماده 344 قانون آئین 

دادرسی کیفری به موجب این آگهی به متهم فوق الذکر ابالغ میگردد که درتاریخ تعیین شده در شعبه 

103 دادگاه کیفری دو فالورجان حاضر ودر برابر اتهام منتسبه از خود دفاع نموده یا نسبت به معرفی 

وکیل قانونی اقدام نماید بدیهی است در صورت عدم حضور یاعدم معرفی وکیل این آگهی بمنزله ابالغ 

قانونی محسوب و دادگاه وفق مقررات قانونی مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود . 

شعبه 103 دادگاه کیفری دو فالورجان سادات-

آگهی احضار متهم
فرزند  غالمی  نیمتاج  و  جواد  مهرفرزند  اکبری  علیه حسین  بک محمدی  رضا  در خصوص شکایت 

یداله به اتهام کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نا مشروع تحت کالسه 951819 وقت رسیدگی مورخ 

96/4/11  ساعت 9 صبح تعیین گردیده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهمین در راستای 

ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری به موجب این آگهی به متهمین فوق الذکر ابالغ میگردد که 

اتهام منتسبه از خود  درتاریخ تعیین شده در شعبه 103 دادگاه کیفری دو فالورجان حاضر ودر برابر 

دفاع نموده یا نسبت به معرفی وکیل قانونی اقدام نماید بدیهی است در صورت عدم حضور یاعدم 

معرفی وکیل این آگهی بمنزله ابالغ قانونی محسوب و دادگاه وفق مقررات قانونی مبادرت به اتخاذ 

تصمیم خواهد نمود . 

شعبه 103 دادگاه کیفری دو فالورجان سادات

آگهی احضار متهم
تحصیل  اتهام  به  شیر  علی  فرزند  بابادی  خسروی  پیام  علیه  صفیان  سعید  شکایت  خصوص  در 

مال از طریق نا مشروع  تحت کالسه 950752 وقت رسیدگی مورخ96/3/16  ساعت 8/30  صبح 

آئین  قانون   344 ماده  راستای  در  متهم  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  لذا  است  تعیین گردیده 

در  تعیین شده  درتاریخ  میگردد که  ابالغ  الذکر  فوق  متهم  به  آگهی  این  موجب  به  دادرسی کیفری 

نسبت  یا  نموده  دفاع  خود  از  منتسبه  اتهام  برابر  ودر  حاضر  فالورجان  دو  دادگاه کیفری   103 شعبه 

این  وکیل  معرفی  یاعدم  حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهی  نماید  اقدام  قانونی  وکیل  معرفی  به 

خواهد  تصمیم  اتخاذ  به  مبادرت  قانونی  مقررات  وفق  دادگاه  و  محسوب  قانونی  ابالغ  بمنزله   آگهی 

نمود . 

شعبه 103 دادگاه کیفری دو فالورجان سادات

موتورسواران 18 تا 24 ساله، اصلی ترین قربانیان حوادث رانندگی
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حتما بخوانید!
تغییر در رنگ آمیزی و چیدمان ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریسرویس فرهنگ

 ســعادت رحیــم زاده، کارگــردان انیمیشــن »کــودکان دشــت« 
در ســال 93  »زمزمه هــای ســرزمینم« کــه  از مجموعــه 
برنــده بهتریــن فیلــم بــا موضــوع تولیــد ملــی در هشــتمین 
جشــنواره پویانمایــی وارش شــد، معتقــد اســت ســرعت 
ــانس  ــد از رنس ــه و بع ــر رفت ــران باالت ــن در ای ــد انیمیش تولی

ــت.  ــن اس ــان انیمیش ــر جه ــان دیگ ــه، جه رایان
ســعادت رحیــم زاده کــه در دنیــای انیماتــور عــاوه بــر 
نویســندگی و طراحــی بــه کارگردانــی نیــز اهتمــام ویــژه 
به کارگیــری  دارد کــه  تاکیــد  ایــن مســئله  بــر  داشــته، 
ــن  ــث بارورشــدن ای ــد در انیمیشــن باع ــای جدی تکنولوژی ه
ــری  ــن راه جهت گی ــه در ای ــود و البت ــت می ش ــر و صنع هن
مناســب جامعــه انیمیشــن ایــران می توانــد بــه بهبــود 
شــرایط فعــاالن ایــن عرصــه منجــر و از هدررفتــن بســیاری 
از پتانســیل های انیمیشــن یــا مهاجــرت آن هــا بــه خــارج از 

ــد. ــری کن ــور جلوگی کش
     تولیدات دستی در انیمیشین نیاز است

گفت وگــوی  در  »کــودکان کویــر«  و کارگــردان  نویســنده 

اختصاصــی بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن بــا اشــاره بــه اینکــه 
در تولیــد آثــار انیمیشــن، فقــط اســتفاده از امکانــات رایانــه ای 
نبایــد مــد نظــر قــرار گیــرد و بایــد بــه ســراغ تولیــد دســتی 

رفــت، ادامــه داد: می توانــم بگویــم از انجــام کارهــای ســخت 
ــه ارزشــمند باشــد. ــه شــرط آنک ــرم؛ ب ــذت می ب ل

 ایــن کارگــردان انیمیشن ســاز بــا اشــاره بــه اینکــه انیمیشــن 
داســتانی نیــاز بــه قصه گویــی دارد، امــا بــه طــور کلــی 
پویانمایــی می توانــد فاقــد قصــه و ماننــد فیلم هــای تجربــی 
دارای روایــت باشــد، افــزود: تولیــد فیلم هــای انیمیشــن 
ــیم  ــد تقس ــد و پس تولی ــد، تولی ــای پیش تولی ــه بخش ه ب
ــرار  ــش ق ــه بخ ــر س ــی در ه ــش کارگردان ــه بخ ــود ک می ش
دارد؛ بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه یــک پیش تولیــد 
ــود؛  ــد ب ــده خواه ــیار کمک کنن ــن بس ــرای انیمیش ــق ب دقی
چــرا کــه در ایــن صــورت کارگــردان در ادامــه مســیر تنهــا بــه 
ــد                                       ــر می کن ــن فک ــات انیمیش ــر از جزئی ــوب و پ ــرای خ اج

ــود. ــد ب ــد خواه ــده تولی ــز کامل کنن ــد نی و پس تولی
     انیمیشن نیازمند داستان و روایت است

ــا  ــتان ی ــد داس ــن نیازمن ــه انیمیش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــازل ســه  ــک پ ــد ی ــان همانن ــر پ ــزود: ه ــت اســت، اف روای
قطعــه ای اســت و بــرای انتخــاب هــر نــوع کادر پــان قبلــی 
و بعــدی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت؛ یــک پــان بــه 

ــت.  ــر اس ــن مؤث ــده و انیمیش ــم زن ــی در فیل تنهای
ــن  ــا در انیمیش ــدازه نم ــت ان ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــم زاده ب رحی
تصریــح کــرد: قــرار نیســت بــه واســطه تنــوع بصــری انــدازه 
ــده  ــک قاع ــد ی ــه بای ــم، بلک ــر دهی ــن را تغیی ــای انیمیش نم
کلــی داشــته باشــیم و بــر ایــن اســاس مــاک انــدازه نماهــا 
بایــد بــر اســاس اطاعاتــی باشــد کــه بــه بیننــده انتقــال پیــدا 
می کنــد. ایــن مــدرس دانشــگاه بــا اشــاره بــه اینکــه پــان در 
انیمیشــن از جایــگاه مهمــی برخــوردار اســت، چــرا کــه در ایــن 

ــی  ــد و دوربین ــان را ایجــاد می کن ــردان پ ــع کارگ ــر در واق هن
ــان در  ــه پ ــر دقیق ــزود: ه ــد، اف ــط کن ــه آن را ضب ــت ک نیس
انیمیشــن دارای 720 فریــم اســت. 720 فریــم یعنــی همیــن 
ــک  ــب ی ــه اغل ــن ک ــن در انیمیش ــس و ای ــاب عک ــداد ق تع
نفــر همــه اقدامــات را انجــام می دهــد، کار بســیار پرزحمتــی 

اســت.
     تقابل انیمیشن با سینما

وی بــا اشــاره بــه اینکــه همــه داســتان های پویانمایــی دارای 
قهرمــان هســتند، گفــت: در آثــار انیمیشــن بــه ببینــده بــدون 
قصه گویــی حــس شــادی، بغــض، ناراحتــی و… تزریــق 
می شــود. اگرچــه در آثــار پویانمایــی بیشــتر بــدون اســتفاده 
از داســتان پردازی آثــار تهیــه می شــوند، امــا کارگردانــان ایــن 
هنــر بایــد حساســیت ایــن امــر را درک کننــد تــا موفــق عمــل 

کننــد.
ــا  ــه ب ــن در ادام ــردان انیمیش ــگاه و کارگ ــدرس دانش ــن م ای
بیــان اینکــه در بعضــی مواقــع انیمیشــن تعاریــف ســینما را به 
ــردان  ــار داشــت: انیمیشــن ســاخت کارگ ــزد، اظه هــم می ری
اســت و از هیــچ ترکیبــی اســتفاده نمی شــود. همــه فریم هــا 
در ســاخت انیمیشــن دارای ارزش هســتند و کــم کــردن هــر 

جــزء، می توانــد ریتــم طبیعــی اثــر را از بیــن ببــرد.
 رحیــم زاده بــا بیــان اینکــه پیش تولیــد دقیــق برای انیمیشــن 
بســیار مفیــد اســت، گفــت: بــا ایــن راهــکار کارگــردان تنهــا بــه 
ــد؛  ــر می کن ــن فک ــات انیمیش ــر از جزئی ــوب و پ ــرای خ اج
ــیده  ــتی اندیش ــه درس ــل ب ــل کار از قب ــه مراح ــه هم ــرا ک  چ
ــد  ــده تولی ــز کامل کنن ــد نی ــده و پس تولی ــزی ش و برنامه ری

خواهــد بــود.

ــال  ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــهاب رضوی - امیرش
حاضــر بخــش بزرگــی از فیلم هــای ایرانــی توســط 
ــینمای  ــاد س ــود و اقتص ــه می ش ــی تهی ــش خصوص بخ
ایــران بــه تدریــج دارد تابــع قانــون عرضــه و تقاضــا 
ــش  ــل گرای ــن دلی ــه همی ــرد: ب می شــود، خاطرنشــان ک
این هــا  و  شــده  زیــاد  ایــران  در  سینماســازی  بــه 
ــرای آینــده ســینمای ایــران اســت. ــی ب نشــانه های خوب

- فیلمبرداری فیلم ســینمایی »آســتیگمات« به تهیه کنندگی 
ــس از 3۸ جلســه  ــوی پ ــی مجیدرضــا مصطف و کارگردان
ــی  ــن کیای ــور، محس ــاب نصیرپ ــید. مهت ــان رس ــه پای ب
بــاران کوثــری، هــادی حجازی فــر، حســین پاکــدل 
 ســیامک صفــری، حســام محمــودی، بهنــوش بختیــاری 
و نیکــی کریمــی، گــروه بازیگــران »آســتیگمات« را 

می دهنــد. تشــکیل 
ــادی، بازیگــری کــه نقــش دانشــجویی  - ســیما خضرآب
بــه نــام آناهیتــا اقبالــی را در ســریال »علی البــدل« بــازی 

ــرد. ــرد، ازدواج ک می ک
ــیدعلی  ــته س ــت« نوش ــعر حکم ــور ش ــاب »منش - کت
صالحــی منتشــر شــد. کتــاب »منشــور شــعر حکمــت« 
از ســوی نشــر چشــمه بــا قیمــت 9 هــزار تومــان منتشــر 

شــده اســت.
- فیلمبــرداری تازه تریــن اثــر عبدالرضــا کاهانــی در تایلنــد 
ادامــه دارد و امیــن حیایــی بــه عنــوان بازیگــر جدیــد بــه 
ایــن پــروژه ســینمایی اضافــه شــده اســت. فیلمبــرداری 
ــرای  تازه تریــن اثــر عبدالرضــا کاهانــی کــه هنــوز نامــی ب
ــا  ــژاد، رض ــد فرخ ن ــور حمی ــا حض ــده ب ــاب نش آن انتخ

عطــاران و امیــن حیایــی در تایلنــد ادامــه دارد.
- اواخــر ســال گذشــته، ســخنگوی شــورای صنفــی 
نمایــش از شناورســازی بلیــت ســالن های ســینمایی در 
ســال 9۶ خبــر داد. بــر اســاس ایــن طــرح ســینماهایی 
کــه از نظــر شــهری و جغرافیایــی، موقعیــت بهتــری 
داشــتند، می توانســتند بلیت هــای خــود را تــا ســقف 
20 هــزار تومــان بــه مخاطبــان عرضــه کننــد؛ امــا همایــون 
اســعدیان، رئیــس ایــن شــورا، از توقــف ایــن طــرح خبــر 
ــل  ــن دلی ــردم را مهم تری ــی م ــودن ذهن ــاده نب داد و آم

ــم دانســت. ــن تصمی ای
- پیمــان قاســمخانی بــا بیــان اینکــه در ســاخت »خــوب، 
بــد، جلــف« دوســت داشــته تماشــاگر هــم در وجــه ســر 
ــال  ــود، از احتم ــر ش ــتان درگی ــان داس ــودن پای کاری ب
ــم  ــک فیل ــف« در ی ــد« و »جل ــخصیت »ب ــه دو ش ادام

ــر داد. ســینمایی دیگــر خب
- رضــا رویگــری، بازیگــر باســابقه ســینما، تئاتــر و 
تلویزیــون درخصــوص شــایعهات ایجادشــده دربــاره 
ــم  ــن حال ــه م ــرد ک ــد ک ــود، تأکی ــامت خ ــی س وضعیت
ــن شــایعات  ــا ای ــه برخــی ب خــوب اســت و متأســفم ک

اذیــت می کننــد. را  مــردم 

کتابچه »بال پرواز« منتشر شد

کیمیای وطن

ــه مناســبت  ــرواز ب ــال پ کتابچــه ب
فرارســیدن روزهــای اعتکاف توســط 
اداره کل تبلیغــات اســامی اســتان 
اصفهــان منتشــر شــد. بــه گــزارش 
ــات  ــی اداره کل تبلیغ ــط عموم رواب
اســامی اســتان اصفهــان، ایــن 
کتابچــه بــه عنــوان ره توشــه معتکفــان بــا هــدف در دســترس 
بــودن منبــع پاســخ بــه ســؤاالت شــرعی و احــکام مــورد ابتــا 
ــود  ــید محم ــام س ــم حجت االس ــه قل ــکاف ب ــای اعت در روزه
هاشــمی دهســرخی بــه چــاپ رســیده. آیــات و روایــات دربــاره 
اعتــکاف، توصیه هــای مراجــع عظــام مربــوط بــه اعتــکاف 
ــکاف و احــکام  ــواع و اقســام اعت ــف، ان ــکاف، تعری فلســفه اعت
شــرعی آن از جملــه ســرفصل های ایــن کتابچــه اســت. در 
ــه  ــرواز، ب ــکرانه پ ــوان ش ــا عن ــته ای ب ــز نوش ــاب نی ــان کت پای
قلــم اندیشــمند توانــا حجتاالســام و المســلمین مهــدوی 
ــه  ــه نهج الباغ ــه ب ــرورت توج ــت و ض ــوص اهمی ــع درخص  ارف
و بهره منــدی از ایــن گنجینــه ارزشــمند آمــده اســت. بــال پــرواز 
بــه شــمارگان ۸0 هــزار نســخه بــه چــاپ رســیده و توســط اداره 
کل تبلیغــات اســامی اصفهــان بیــن مســاجد برگزارکننــده 
اعتــکاف در ســطح اســتان توزیــع شــده اســت تــا همزمــان بــا 

اولیــن روز مراســم اعتــکاف در اختیــار معتکفــان قــرار گیــرد.

اولین تجربه تئاتری کاوه سجادی حسینی
ــه  ــود ب ــری خ ــه تئات ــن تجرب ــینی از اولی ــجادی حس کاوه س

عنــوان کارگــردان در تماشــاخانه پالیــز خبــر داد. 
کاوه ســجادی حســینی، کارگــردان ســینما، بــا اشــاره بــه 
جدیدتریــن فعالیت هــای هنــری خــود گفــت: در حــال حاضــر 
و در کنــار ادامــه فعالیت هــای ســینمایی خــود، یــک نمایشــنامه 
ــرم.  ــه می ب ــل دورفمــان را روی صحن ــر آری ــرزخ« اث ــام »ب ــا ن ب
وی ادامــه داد: ایــن نمایــش کــه اولیــن تجربــه مــن بــه عنــوان 
کارگــردان تئاتــر بــه شــمار مــی رود، مــرداد و شــهریورماه ســال 

ــود.  ــرا می ش ــز اج ــاخانه پالی ــاری در تماش ج
ایــن کارگــردان ســینما بــا بیــان اینکــه تهیه کنندگــی ایــن 
نمایــش توســط وحیــد حســینی انجــام می شــود، توضیــح داد: 
ــن  ــه زودی ای ــه ب ــرد دارد ک ــی زن و م ــر اصل ــرزخ« دو بازیگ »ب
ــا  ــی ب ــای نهای ــه صحبت ه ــوند. البت ــی می ش ــد معرف دو هنرمن
ــرارداد  ــد ق ــه محــض عق ــه ب ــی انجــام شــده ک ــر اصل دو بازیگ
اســامی آن هــا اعــام می شــود. ســجادی در پایــان گفــت: 
پیــش از ایــن، بــه عنــوان عــکاس، مشــاور و دســتیار کارگــردان 
ــی  ــین کیان ــی و حس ــن علیخان ــون محس ــی چ ــا هنرمندان ب
ــی  ــینی به تازگ ــجادی حس ــته ام. کاوه س ــکاری داش ــه هم تجرب
بــرای ســاخت یــک فیلــم ســینمایی بــا نــام »نبودنــت« اثــری 

ــر ــران تئات ــرده اســت. ای ــدام ک عاشــقانه، اق

اخبار کوتاه

جمــال شــورجه کــه ایــن روزهــا منتظــر تصمیمــات 
ــژه  ــف وی ــریال ال ــاخت س ــرای س ــون ب ــئوالن تلویزی مس
خاصــی  اتفــاق  هنــوز  اســت، گفــت:  »موســی)ع(« 
بــرای »موســی)ع(« نیفتــاده و ایشــان همچنــان در 
 دوران ســرگردانی تیــغ بنی اســرائیل بــه ســر می برنــد 

و شــیاطین انســی و جنــی بــه دنبــال 
و  متوقــف  ایــن کار  هســتند کــه  ایــن 
ــه برخــی فرشــته های  ســاخته نشــود؛ البت
ــن  ــق ســاخت ای ــی هــم مواف انســی و جن
زیــادی  تاش هــای  و  هســتند  پــروژه 
ــور  ــه ط ــا ب ــد؛ ام ــرای ســاخت آن می کنن ب
کلــی شــیاطین هــم بیــکار ننشســتند. مــا 

امیدواریــم ایــن توفیــق شــامل حــال مــا شــود و بــه ایــن 
ــم. او  ــن ببری ــوی دوربی ــروژه را جل ــه پ ــیم ک ــت برس لیاق
در ادامــه یــادآور شــد: منتظــر ایــن پــروژه هســتم کــه بــه 
عنــوان تکلیــف آن را بــه ســرانجام برســانم. اگــر ایــن کار را 
رهــا کنــم، زمانــی خواهــد بــود کــه از مــن ســاقط شــود و 

ــه کار دیگــری بپــردازم. چشــم هایی پشــت ایــن پــروژه  ب
بــوده؛ از جملــه مقــام معظــم رهبــری؛ امــا اینکــه چــرا کلید 
نمی خــورد، ایــن ســؤال را بایــد از مســئوالن پرســید. هــر 
چنــد پروژه هــای پیشــین از جملــه »یوســف پیامبــر)ع(« 
ــت ســخت کار  ــن وضعی ــا ای ــز ب ــس« نی ــردان آنجل و »م
خــود را شــروع کردنــد و دچــار همیــن 
اوضــاع شــدند. آن موقــع ریش هایمــان 
ــه شــگرفی  ــن دو کار تجرب ــود و ای ســفید نب
بــرای مــا بــود. امــا متأســفانه مســئوالن مــا 
ــول  ــاوری را قب ــن خودب ــر ای ــال حاض در ح
 ندارنــد کــه دوســتان مــا تجربــه دارنــد 
و ایــن تجربه هــا پیــش از ایــن ثابــت شــده 
اســت؛ هرچنــد بســیاری هــم بوده انــد کــه نــه در مدیریــت 
بودجــه و نــه در مدیریــت انتقــال مفاهیــم ارزشــی موفــق 
ــاور  ــن ب ــه ای ــون ب ــم مســئوالن تلویزی ــد. امیدواری نبوده ان
ــروژه  ــن پ ــاخت ای ــرای س ــدی ب ــن توانمن ــه ای ــند ک برس

وجــود دارد. ایســنا

آخرین اخبار درباره سریال »حضرت موسی)ع(«
مجیــد میرفخرایــی طــراح صحنــه و لبــاس »شــهرزاد 2« 
بــه کارگردانــی حســن فتحــی دربــاره طراحی هــای خــود 
در ایــن مجموعــه بــه خبرنــگار مهــر گفــت: همــکاری من 
ــید  ــان رس ــه پای ــال 9۶ ب ــش از س ــهرزاد 2« پی ــا »ش ب
ــن پیشــنهاد شــده  ــه م ــری ب ــای دیگ ــون پروژه ه و اکن

اســت کــه منتظــرم ببینــم کــدام یــک بــه 
ــد.  ــت می رس قطعی

و  لوکیشــن ها  ویژگی هــای  دربــاره  وی 
لباس هــا در »شــهرزاد 2« عنــوان کــرد: 
ــه دارم  ــه ســبک کاری ک ــا توجــه ب ــن ب م
دادم.  ارائــه  طراحی هــا  در  تغییراتــی 
مســلما هر کســی ســلیقه ای دارد و ســبک 

مــن هــم ایــن اســت کــه بایــد تعهــد زیــادی نســبت بــه 
ــم.  ــته باش ــم، داش ــه در آن کار می کن ــی ک تاریخ

ایــن طــراح صحنــه و لبــاس اضافــه کــرد: در »شــهرزاد 
ــم در  ــی ه ــه و تغییرات ــه کار اضاف ــن هایی ب 2« لوکیش
ــال  ــان لوکیشــن های پیشــین اعم ــزی و چیدم رنگ آمی

ــته  ــد داش ــده تعه ــخ روایت ش ــه تاری ــم ب ــا بتوانی ــد ت ش
ــاره بعضــی لوکیشــن ها  باشــیم. بازســازی هایی هــم درب
از جملــه منــزل بــزرگ آقــا صــورت گرفــت و چــون حــاال 
ــی  ــود تغییرات ــاز ب ــکونت دارد، نی ــه س ــن خان ــاد در ای قب

رخ دهــد. 
ــا  ــر« تنه ــف پیامب ــس از »یوس ــه پ وی ک
ــون  ــزی« در تلویزی ــه »کاه قرم ــا مجموع ب
همــکاری داشــته، یــادآور شــد: مــن کارهــا 
ــون  ــم؛ چ ــاب می کن ــواس انتخ ــا وس را ب
ــده  ــاد ش ــان زی ــطحی تعدادش ــای س کاره
ــه روی آورده  ــار کم هزین ــه آث ــون ب و تلویزی

اســت. 
میرفخرایــی دربــاره »کاه قرمــزی« بیــان کــرد: از آنجایــی 
 کــه در ایــن ســال ها بــا ایــرج طهماســب همــکار 
و دوســت بــودم، در پــروژه »کاه قرمــزی« همــکاری 
و  نشــد  پخــش  امســال  متاســفانه  امــا  داشــته ام؛ 

پیامــدش نوعــی گرفتــاری اســت. مهــر

آگهی احضار متهم
در خصوص شکایت بهرام کاظم زاده علیه خانم مریم عسگری حسنوند فرزند سهراب به اتهام جعل 

واستفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع  تحت کاسه 95153۸ وقت رسیدگی 

المکان بودن متهم در  با توجه به مجهول  مورخ 9۶/3/9  ساعت ۸ صبح تعیین گردیده است لذا 

راستای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری به موجب این آگهی به متهم فوق الذکر اباغ میگردد 

که درتاریخ تعیین شده در شعبه 103 دادگاه کیفری دو فاورجان حاضر ودر برابر اتهام منتسبه از خود 

دفاع نموده یا نسبت به معرفی وکیل قانونی اقدام نماید بدیهی است در صورت عدم حضور یاعدم 

معرفی وکیل این آگهی بمنزله اباغ قانونی محسوب و دادگاه وفق مقررات قانونی مبادرت به اتخاذ 

تصمیم خواهد نمود . 

شعبه 103 دادگاه کیفری دو فاورجان سادات

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه متهم وحید ابراهیم زاده به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت  آقای حسین کشاورزیان 

فرزند بختیار مجهول المکان میباشد لذا در اجرای ماده 174قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک 

نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج وآگهی وبدینوسیله به نامبردگان اباغ می گردد ظرف 

یک ماه از تاریخ آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی وانقاب 

فاورجان حاضر واز خود دفاع نمایند ودر صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی 

وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ محسوب ومبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد.

محمد حسین حیدری دادیار شعبه سوم  دادسرای عمومی وانقاب فاورجان 

رای شورا
در خصوص دعوای آقای مهدی اسدی نشانی : فاورجان – شهر بهاران – محله اجگرد – کوچه مولوی 

اعتصامی 2-  بعداز مدرسه پروین  افجد –  : کلیشاد –  آقایان 1- مهدی کریمی نشانی  به طرفیت 

عبدالحمید اخاقی نشانی : مجهول المکان به خواسته تقاضای الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه 

جهت انتقال وتنظیم سندرسمی یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 13۸3 به شماره انتظامی 

931 ی 1۸ ایران 43 ، با توجه به بررسی محتویات پرونده و اظهارات خواهان و خوانده ردیف اول در 

جلسه رسیدگی و فتوکپی مصدق سند مالکیت خودرو – فتوکپی مصدق قولنامه و اینکه خوانده ردیف 

دوم علی رغم اباغ روزنامه در جلسه شورا حضور پیدا ننموده است و سند و مدارک خودرو به نام 

خوانده ردیف دوم میباشد ، لذا شورا خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده است و به استناد 

ماده 237 و 3۶2 ق.م و ماده 19۸ ق.آ.د.م رای به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفتر خانه 

اسناد رسمی و انتقال سند یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 13۸3 به شماره انتظامی 931 

ی 1۸ ایران 43 به انضمام هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر واعام می نماید ، رای صادره 

غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا می باشد در خصوص خوانده 

ردیف اول قرار رد دعوا صادر و اعام می نماید .

شورای حل اختاف استان اصفهان – شعبه پنجم حقوقی فاورجان 

رای شورا
در خصوص دعوی محمود زارع فرزند عبدالرسول به طرفیت خسرو حاجی زاده به خواسته مطالبه 

احتساب  با  ملی  بانک  عهده   95/3/30 بتاریخ   54944۶ شماره  وجه چک  ریال   20.000.000 مبلغ 

دادرسی و خسارات دادرسی تاخیر تادیه به همراه مطلق خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه با 

توجه به تصویر مصدق چک/سفته  به شماره فوق و با توجه به آن که خوانده با حضور در جلسه شورا 

نسبت به اصالت سند ایرادی نکرده و دلیلی نیز بر پرداخت دین ارئه نشده ، دعوای خواهان را وارد 

تشخیص، مستندا به مواد 307،309،310و313 قانون تجارت و مواد 19۸ و522 قانون آیین دادرسی 

به  ،حکم  قانون صدور چک   2 ماده  الحاقی  تبصره  و  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  های  دادگاه 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ20.000.000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهل وهشت هزارتومان 

بابت هزینه های  دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تازمان اجرای حکم مطابق 

قابل  اباغ  از  . رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز پس  نماید  تورم صادر می  شاخص 

واخواهی در این شورا و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان فاورجان است .

الف 003  قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان فاورجان –حمیدرضا جعفری نوش  م 

آبادی

ابالغ وقت رسیدگی 
آموزش  جنب  پیربکران  در  مستقر  فاورجان  حقوقی  ششم  شعبه  اختاف  حل  شورای  بدینوسیله 

وپرورش استدعا دارد اینکه خوانده پرونده آقای حسن ادهمی فومنی فرزند پرویز مجهول المکان 

می باشد جهت اطاع به ایشان روز چهار شنبه مورخ 139۶/2/27 راس ساعت 9/30 صبح در این 

دفتر حضور بهم رساند .

دبیر شورای حل اختاف شعبه ششم حقوقی فاورجان

ابالغ وقت رسیدگی 
آموزش  جنب  پیربکران  در  مستقر  فاورجان  حقوقی  ششم  شعبه  اختاف  حل  شورای  بدینوسیله 

وپرورش استدعا دارد اینکه خوانده پرونده کاسه ۶ در دست اقدام این شعبه آقای ابوالقاسم فنایی 

فرزند علیرضا  مجهول المکان اباغ گردد  روز چهار شنبه مورخ 139۶/2/27 راس ساعت 9/30 صبح 

در این دفتر حضور بهم رساند .

دبیر شورای حل اختاف شعبه ششم حقوقی فاورجان

ابالغ وقت رسیدگی 
آموزش  جنب  پیربکران  در  مستقر  فاورجان  حقوقی  ششم  شعبه  اختاف  حل  شورای  بدینوسیله 

وپرورش استدعا دارد اینکه پرونده کاسه 9۶/4 به طرفیت اکبر سروی فرزند فتحعلی مجهول المکان 

می باشد جهت اطاع به ایشان روز چهار شنبه مورخ 139۶/2/27 راس ساعت 9/30 صبح در این 

دفتر حضور بهم رساند .

دبیر شورای حل اختاف شعبه ششم حقوقی فاورجان

آگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت رسیدگی
حسین  فرزند  شریفی  امید  وکالت  با  جعفری  رحیم  اقای  محمد  فرزند  احمدی  مجید  اقای  به 

دادخواستی بطرفیت اقای مجید احمدی فرزند محمد بخواسته جلب ثالث که به این دادگاه ارجاع وبه 

کاسه  950545 ثبت وبرای روز سه شنبه مورخ 9۶/2/2۶ ساعت 9/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده 

وچون خوانده مجهول المکان اعام گردیده به تقاضای خواهان ودستور دادگاه مستندا به ماده 73 

ق.آ.د.م. یک نوبت اگهی واز خوانده دعوت می شود با مراجعه دفتر دادگاه نشانی خود را اعام ونسخه 

ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود.این آگهی به منزله 

اباغ قانونی محسوب ودر صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی ورای قانونی صادر خواهد شد .

م الف113۶مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی فاورجان 

آگهی حصر وراثت
فوت  گواهی  و  شهادتنامه  باستناد   2۸34 شماره  بشناسنامه  فرتخونی  مرادی  محمد  خان  آقای 

رونوشت شناسنامه ورثه ، درخواستی بشماره 9۶/5 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 

شادروان نجات مرادی فرتخونی بشناسنامه 713 در تاریخ 1391/10/25 درگذشته و ورثه وی درهنگام 

درگذشت عبارتند از : 1-خان محمد مرادی فرتخونی فرزند نادرمحمد شماره شناسنامه 2۸34 نسبت 

با متوفی : پدر 2- اشرف محمد مرادی فرتخونی فرزند خیراله شماره شناسنامه 12 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 اختاف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
رونوشت شناسنامه  فوت  و گواهی  باستناد شهادتنامه  بشناسنامه شماره 1415  زهرا حسینی  خانم 

ورثه ، درخواستی بشماره 9۶/12 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان مهدی 

 : از  عبارتند  درگذشت  درهنگام  وی  ورثه  و  درگذشته   1395/11/19 تاریخ  در   7 بشناسنامه  حسینی 

1- محمود حسینی فرزند مهدی شماره شناسنامه 35 نسبت با متوفی : فرزند  2- مرتضی حسینی 

فرزند مهدی شماره شناسنامه 1507 نسبت با متوفی : فرزند  3- مریم حسینی فرزند مهدی شماره 

: فرزند  4- زهرا حسینی فرزند مهدی شماره شناسنامه 1415  با متوفی  شناسنامه 7107 نسبت 

نسبت با متوفی : فرزند  5- پروین حسینی فرزند مهدی شماره شناسنامه 311 نسبت با متوفی : 

فرزند ۶- معصومه حسینی فرزند مهدی شماره شناسنامه 3314 نسبت با متوفی : فرزند  7- نرگس 

حسینی فرزند مهدی شماره شناسنامه 20 نسبت با متوفی : فرزند  ۸- نساء بیگم یگانه دستگردی 

فرزند علی شماره شناسنامه 150۶ نسبت با متوفی : همسر 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 اختاف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
آقای سیروس باقری بشناسنامه شماره ۸549 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه 

ورثه ، درخواستی بشماره 9۶/7 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان سمیرا 

باقری پبدنی بشناسنامه 2134 در تاریخ 1395/9/17 درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند 

زینب   -2 پدر    : متوفی  با  نسبت   420 شناسنامه  شماره  قلی  فرزند  پبدنی  باقری  حمید   -1  : از 

باقری پبدنی فرزند فیض اله شماره شناسنامه 9  نسبت با متوفی : مادر  3-سامیار باقری پبدنی 

با متوفی : فرزند  4-ساینا باقری پبدنی  فرزند سیروس شماره شناسنامه 127۶3277۸1 نسبت 

فرزندسیروس شماره شناسنامه 1277۶10۶22 نسبت با متوفی : فرزند  5-سیروس باقری پبدنی 

فرزند شکراله شماره شناسنامه ۸549 نسبت با متوفی : همسر پس از تشریفات قانونی درخواست 

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

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

خواهد شد 

 دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
رونوشت  فوت  و گواهی  شهادتنامه  باستناد   114۶ شماره  بشناسنامه  آرپناهی  نریمان کریمی  آقای 

شناسنامه ورثه ، درخواستی بشماره 9۶/۸ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 

عصمت کریمی آرپناهی بشناسنامه 297 در تاریخ 1395/11/1۶ درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت 

عبارتند از :1-وحید کریمی آرپناهی فرزند نریمان شماره شناسنامه 19۶05994۸۸ نسبت با متوفی : 

فرزند 2- فاطمه کریمی آرپناهی فرزند نریمان شماره شناسنامه 55502473۸0 نسبت با متوفی : 

فرزند 3-رقیه کریمی آرپناهی فرزند نریمان شماره شناسنامه 1100۶99937 نسبت با متوفی : فرزند

4-زینب کریمی آرپناهی فرزند نریمان شماره شناسنامه 55501۶5333 نسبت با متوفی : فرزند 

فرزند   : متوفی  با  نسبت   5550112493 شناسنامه  شماره  نریمان  فرزند  آرپناهی  5-زهرا کریمی 

پس  همسر   : متوفی  با  نسبت   114۶ شناسنامه  شماره  سلیمان  فرزند  آرپناهی  ۶-نریمان کریمی 

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

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

گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد 

 دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پاک شماره 15/2۶10 واقع در فاورجان بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رأی شماره 7004914-1395/10/15 در اجرای قانون 

تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای ولی اله کریم زاده بارده فرزند مسعود در جریان ثبت 

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

15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 139۶/02/10 

ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد ، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 

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

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

تاریخ انتشار 139۶/01/19 مجتبی شادمان  معاون واحد ثبتی فاورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پاک شماره 19/9۶۶ واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به نام آقای مهدی اکبری کلیشادی فرزند محمد وخانم فاطمه 

دهقان کلیشادی فرزند مصطفی)بالسویه(در جریان ثبت است وعملیات تحدید حدود قانونی آن به 

عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدید 

حدود پاک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 139۶/2/13 ساعت 9 صبح در محل شروع به عمل خواهد 

آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 

در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

تاریخ انتشار :139۶/1/19 مجتبی شادمان  معاون واحد ثبتی فاورجان  01۶/م الف 

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شعبه  دادگاه حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره  اجرائی 95/94۸ موضوع 

علیه محمد جواد فاحیان و له خانم مژگان اکبری در تاریخ 9۶/1/29 به منظور فروش3دانگ از کل 

۶ دانگ یک باب منزل مسکونی به متراژ 52/5 متر عرصه واعیان به مبلغ کل ۶ دانگ 937500000 

ریال ملکی محمد جواد فاحیان واقع در کلیشاد خیابان مطهری میدان مدرس کوچه شهید صدوقی 

بعد از مسجد امیرالمومنین پاک 57 که دارای سابقه ثبتی به شماره /نمی باشد وملک مذکور متعلق 

به غیر نمی باشداز ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام شعبه  دادگاه حقوقی 

فاورجان مجمعشورا اطاق ۸ برگزار نماید . ملک موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری 

به مبلغ 4۶۸750000 ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با 

حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند . مزایده از قیمت ارزیابی شروع و برنده کسی 

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

کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده داشته باشند .

دادورز اجرای احکام حقوقی فاورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پاک شماره 19/9۶7 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به نام آقای حسین صادقی کلیشادی فرزندنعمت اله در جریان 

ثبت است وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 

15قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 139۶/2/11 

مجاورین  به کلیه  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد.  خواهد  عمل  به  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت 

اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا 

 مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد

 شد.

تاریخ انتشار :139۶/1/19 

مجتبی شادمان  معاون واحد ثبتی فاورجان  017/م الف 

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
شماره 139۶۶0302012000001

برابر رأی شماره 1395۶0302012002303 مورخ 95/11/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن  

تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم زهرا حسینی دارانی فرزند سید ابراهیم به شماره شناسنامه 

53 در یک باب خانه به مساحت 222.41 مترمربع مفروز و مجزی شده از پاک 29 فرعی از 12 اصلی 

واقع در داران خریداری از مالک رسمی وارث سید ابراهیم حسینی محرز گردیده است. لذا به منظور 

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

سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 

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

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 19 /139۶/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۶/02/03

موسی الرضا امامی   رئیس ثبت اسناد و اماک   م/ الف  3

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه ویائی   پاک 15۶۶ فرعی از 1151۶ اصلی واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان که طبق رای شماره 1395۶0302027010۶45 مورخ 1395/0۸/22 از طرف هیات حل 

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

ثبت اسناد و اماک منطقه شمال  اصفهان نسبت به ملک مرقوم به نام آقای مرتضی نیک بخش 

فرزند شهباز شناسنامه 52942 و شماره ملی 12۸1۶2۶3۸4 صادره از اصفهان صادر گردیده  و با توجه 

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

15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 139۶/02/1۶ 

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

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

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

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

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

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

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

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

تاریخ انتشارآگهی : 139۶/01/19 

شماره :435/ م الف هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب انبار آهن آالت  پاک شماره 15/2۶11 واقع درفاورجان  

بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 700479۶-1395/10/۸به نام 

آقای رحیم برات پور ورنوسفادرانی فرزند حسین علی  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود 

قانونی آن به عمل نیامده  است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 

نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز دو شنبه مورخ 139۶/2/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و 

به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 

در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 139۶/1/19 

مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان 

سعادت رحیم زاده، کارگردان انیمیشن، درگفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

 در تولید آثار انیمیشن 
فقط امکانات رایانه ای مالک نیست

تغییر در رنگ آمیزی و چیدمان صحنه سریال »شهرزاد 2«
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  افزایش تعداد 

تیم های لیگ جهانی والیبال 
کمیتــه مالــی فدراســیون جهانــی 
والیبــال )FIVB( بــرای افزایــش 
بازاریابــی در ایــن رشــته ورزشــی 
ــک  ــطح ی ــه س ــرد ک ــب ک تصوی
ــا  ــال 2018 ب ــی از س ــگ جهان لی
حضــور 16 تیــم برگــزار شــود. 
نخســتین نشســت کمیتــه مالــی 
ــیون  ــر فدراس ــته در مق ــال، روز گذش ــی والیب ــیون جهان فدراس
برگــزار شــد. دکتــر  لــوزان ســوئیس  در  والیبــال  جهانــی 
ــران و  ــال ای ــیون والیب ــت فدراس ــی، سرپرس ــا داورزن محمدرض
ــای  ــی از اعض ــه یک ــی ک ــیون جهان ــه فدراس ــو هیئت رئیس عض
کمیتــه مالــی نیــز محســوب می شــود، در ایــن نشســت حضــور 
ــود  ــت خ ــال در نشس ــیون والیب ــی فدراس ــه مال ــت. کمیت داش
تصویــب کــرد کــه ســطح یــک لیــگ جهانــی والیبــال از ســال 
2018 بــا حضــور 16 تیــم برگــزار شــود تــا بــا افزایــش بازاریابــی 
ــس از  ــان پ ــه ورزش دوم جه ــال ب ــن والیب ــرار گرفت ــکان ق ام
فوتبــال، فراهــم شــود. ژاپــن، چیــن، اســترالیا و کــره جنوبــی از 
جملــه کشــورهای پیشــنهادی فدراســیون جهانــی والیبــال بــرای 
قــرار گرفتــن در رقابت هــای ســطح یــک لیــگ جهانــی اســت تــا 
از ســال 2018 دور مقدماتــی ایــن رقابت هــا در 6 هفتــه پیگیــری 
ــر  ــد نظ ــال 2016، تجدی ــی س ــای مال ــی گزارش ه ــود. بررس ش
در  تدویــن سیاســت های جدیــد  و  سیاســت های گذشــته 
مقــررات مالــی فدراســیون جهانــی والیبــال، از دیگــر محورهــای 

نشست کمیته مالی فدراسیون جهانی والیبال بود. ورزش3

 محمدجعفر مرادی 

قهرمان دو مارتن پارس شد
دونــده المپیکــی ایــران موفــق شــد بــه عنــوان قهرمانــی 
دســت  دوپــارس  بین المللــی  رقابت هــای  دوره  نخســتین 
ــارس  ــی دو پ ــای بین الملل ــتین دوره رقابت ه ــد. نخس ــدا کن پی
 دیــروز 18 فروردیــن در مســیر ورزشــگاه آزادی تــا میــدان آزادی 
و برعکــس برگــزار شــد. بیــش از ۷00 ورزشــکار در ایــن مســابقه 
ــان  ــر ورزش و جوان ــد. مســعود ســلطانی فر، وزی شــرکت کرده ان
نیــز از نزدیــک شــاهد برگــزاری ایــن میزبانــی بین المللــی بــود. 
ــی  ــوان قهرمان ــه عن ــرزی ب ــان دوی 10 کیلومتــر مــردان، ب در پای
رســید و در دوی 21 کیلومتــر مــردان نیــز، کیهانــی قهرمــان شــد. 
در دوی ۴2 کیلومتــر کــه یکــی از دشــوارترین مــواد این مســابقه 
بــود، محمدجعفــر مــرادی بــه عنــوان قهرمانــی دســت پیــدا کرد. 
ــران  ــن ای ــرکت در مارات ــرای ش ــف ب ــور مختل ــدود ۴0 کش از ح
ــس  ــورهای انگلی ــرادی از کش ــود؛ اف ــده ب ــام ش ــام انج ثبت ن
کانــادا و عربســتان ســعودی. در بیــن ثبت نام کننــدگان نــام 28 
آمریکایــی نیــز وجــود داشــت کــه بــه دلیــل صادرنشــدن ویــزا 

نتوانســتند در ایــن مســابقات شــرکت کننــد. مهــر

 تشکر بازیکن سابق چلسی از انصاری فرد
و  چلســی  پیشــین  هافبــک 
فعلــی المپیاکــوس یونــان از 
ــکر  ــود تش ــی خ ــی ایران هم تیم

کرد. 
المپیاکـــوس چهارشـــنبه شب 
ــن  ــت وهفتمی ــته در بیس گذش
بــازی فصــل ســوپر لیــگ یونان 
موفــق بــه پیــروزی 2 بــر 0 خــارج از خانــه برابــر کرکــرا شــد 
تــا بــا توجــه بــه نتایــج ســایر رقبــا در پایــان ایــن هفتــه بــا 
ــم دوم جــدول،  ــوک تی ــه پائ ــازی نســبت ب ــاف 8 امتی اخت
ــا 3  ــی تنه ــه قهرمان ــیدن ب ــرای رس ــد و ب ــین باش صدرنش

ــاز بخواهــد.  امتی
کریــم  کرکــرا،  برابــر  المپیاکــوس  گذشــته  دیــدار  در 
انصاری فــرد پــس از ســه بــازی پیاپــی نیمکت نشــین شــده 
ــه  ــه جــای اســکار کاردوســو ب ــود؛ ولــی از دقیقــه 66 کــه ب ب
ــم روی  ــن تی ــذار نشــان داد و گل دوم ای ــد، تاثیرگ ــن آم زمی
پــاس در عمــق عالــی ایــن مهاجــم ایرانــی بــا ضربــه چیــپ 
مارکــو ماریــن بــه ثمــر رســید. ماریــن کــه ســابقه بــازی در 
تیم هــای وردربرمــن آلمــان و چلســی را هــم در کارنامــه دارد، 
در اینســتاگرام اش عکســی همــراه بــا انصاری فــرد کــه مقابــل 
کرکــرا بــه او پــاس گل داده اســت، منتشــر کــرد و او را بــرادر 

ــد. ورزش 3 ــود خوان خ

زمان قرعه کشی جام جهانی نوجوانان 

مشخص شد
تیــم ملــی فوتبــال نوجوانــان ایــران، تیرمــاه امســال رقبــای 

ــد.  ــال می شناس ــر از 1۷ س ــی کمت ــام جهان ــود را در ج خ
ــاه  ــه مهرم ــران ک ــال ای ــر از 1۷ س ــال کمت ــی فوتب ــم مل تی
ســال ۹۵ توانســت بــا نایب قهرمانــی در مســابقات قهرمانــی 
فوتبــال آســیا مجــوز حضــور در جــام جهانــی نوجوانــان هنــد 
ــرای  ــای خــود را ب ــاه امســال رقب ــاورد، تیرم ــه دســت بی را ب

ــد. ــت می شناس ــن تورنمن ــور در ای حض
ــال ۹6 و  ــاه س ــان 16 تیرم ــی جوان ــام جهان ــی ج  قرعه کش
ــام  ــد انج ــابقات در هن ــروع مس ــا ش ــاه ت ــه م ــه س در فاصل
می شــود. مســابقات جــام جهانــی نیــز از 1۵ مهرمــاه ۹6 آغــاز 

خواهــد شــد. ایســنا

 جای خالی فرنگی کاران ایران 

در میان برترین ها
ــی کاران  ــن فرنگ ــدی برتری ــتی، رده بن ــی کش ــه جهان اتحادی
ــن  ــه در ای ــرد ک ــام ک ــادی اع ــته می ــاه گذش ــان را در م جه
ــان  ــران در می ــدام از فرنگــی کاران ای لیســت، اســامی هیچ ک

ــود. کاپ ــده نمی ش ــف دی ــر اوزان مختل ــر برت 3 نف
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ــد  ــر می رس ــه نظ ــراوان ب ــای ف ــش و قوس ه ــس از ک پ
ــکان، را  ــردار پی ــم زه ــا، مهاج ــن منش ــده گادوی ــل آین فص

ــم.  ــپولیس ببینی ــز پرس ــاس قرم ــد در لب بای
ــا در  ــوب ِمنش ــای خ ــد بازی ه ــر می رس ــه نظ ــه ب این گون

ایــن فصــل برانکــو را مجــاب کــرده کــه پیــش از حریفــان 
ایــن مهاجــم نیجریــه ای را بــه خدمــت بگیــرد. 

ــا 12 گل در رده ســوم برتریــن گلزنــان  منشــا کــه اکنــون ب
لیــگ قــرار دارد، یکــی از معــدود خارجیــان خــوب امســال 
لیــگ برتــر بــوده کــه توانســته تــا اینجــای کار بــا درخشــش 
خــود، تیــم پیــکان را در نیمه هــای بــاالی جــدول نگــه دارد.

منشــا دوشــنبه هفتــه گذشــته در برنامــه نــود دربــاره آینــده 
ــه  ــگام آمــدن ب ــه هن ــران گفــت: »مــن ب خــود و لیــگ ای
ــت  ــردم. او می گف ــت ک ــودم صحب ــت خ ــا ایجن ــران ب ای
ــم  ــن می گفت ــا م ــت؛ ام ــختی اس ــران کار س ــور در ای حض
ــد.  ــم ش ــر خواه ــرد و موفق ت ــم ک ــاش خواه ــا ت در اینج
االن هــم بســیار خوشــحال هســتم و فکــر می کنــم ثابــت 
کــرده ام کــه موفــق کار کــردم. دوســت دارم اینجــا بمانــم. 
ــت دارم.  ــیار دوس ــور را بس ــن کش ــگ ای ــران و لی ــن ای م

ــم.« ــد باش ــم بای ــاس می کن ــه احس ــتم ک ــی هس جای
    قرارداد مبهم منشا

منشــا پیــش از ایــن در نیم فصــل هــم مــورد توجــه 
قرمزهــا بــود؛ امــا مجیــد جالــی و باشــگاه پیــکان بــا ایــن 
ــرارداد  ــت ق ــا تح ــه منش ــد و البت ــت کردن ــال مخالف انتق
ــرای  ــط ب ــم فق ــی ها ه ــود و پرسپولیس ــکان ب ــگاه پی باش
صــدور مجــوز انتقــال او بــه پرســپولیس، بایــد یــک میلیارد 

تومــان می پرداختنــد.
بــه  برنامــه منشــا   ظاهــرا مبلــغ پیشــنهادی مدیــر 
 پرســپولیس رقمــی بیــن 600 تــا ۷00 هــزار دالر اســت 
ــرارداد  ــا ق ــا منش ــه ب ــرده ک ــول ک ــم قب ــپولیس ه و پرس
ببنــدد و حتــی بعضــی اخبــار تأییدنشــده حاکــی از پرداخت 
ــا  ــه ب ــت؛ اینک ــای اوس ــر برنامه ه ــه مدی ــت ب پیش پرداخ
ــوز مشــخص  ــه توافــق برســند هن ــا منشــا ب چــه رقمــی ب
ــد  ــر می رس ــه نظ ــاال ب ــی ب ــا کم ــنهاد منش ــت. پیش  نیس
ــه اش حســابی  ــر برنام ــا پرســپولیس از او و مدی و مطمئن

تخفیــف می گیــرد.
 تراکتورســازی تبریــز هــم از جملــه باشــگاه های خواهــان 

عقــد قــرارداد بــا منشــا بــود؛ امــا بــا توجــه بــه محرومیــت 
ــن  تراکتورســازی از پنجــره نقــل و انتقــاالت تابســتانی، ای

ــدد. ــرارداد ببن ــا او ق ــد ب باشــگاه نمی توان
    زوایای پنهان خرید منشا

ــا  ــه دســت آوردن منشــا نه تنه ــرای ب ــه پرســپولیس ب البت
رقبــای سرســختی دارد، بلکــه بــه دلیــل پرونده هــای 
ــاید  ــود دارد ش ــه وج ــکاتی ک ــم و مش ــن تی ــان ای بی پای
علی رغــم همــه ایــن اخبــار، قرمزهــا بــا محرومیــت فیفــا 
نتواننــد منشــا را در اختیــار بگیرنــد. وضعیتــی کــه در 
ــرای  نیم فصــل گریبانگیــر اســتقال شــد، ممکــن اســت ب
ــان  ــا آن زم ــد ت ــد دی ــود و بای ــرار ش ــم تک ــپولیس ه پرس
ــان  ــکات مالی ش ــد مش ــت می توانن ــای پایتخ ــا قرمزه آی

ــر. ــا خی ــد ی را حــل کنن
خریــد منشــا البتــه می توانــد چنــد نکتــه پنهــان نیز داشــته 
باشــد؛ اول اینکــه قرمزهــا بایــد بــرای رقابت هــای آســیایی 
تیمــی قدرتمندتــر از تیــم فعلــی بســازند و حتمــا نیــاز بــه 
ــد  ــا می توان ــذب منش ــد و ج ــاال دارن ــطح ب ــان س بازیکن
نشــانه ایــن موضــوع باشــد کــه گام بعــدی قرمزهــا پــس از 
قهرمانــی در ایــران، قهرمانــی در آسیاســت؛ گامــی کــه صــد 

البتــه بــه راحتــی قهرمانــی در ایــران نیســت. 
ــای گل  ــت. آق ــی اس ــفر طارم ــال ترانس ــه دوم احتم نکت
فعلــی پرســپولیس و لیــگ برتــر همیشــه دوســت داشــته 
ــا توجــه بــه درخشــش او در تیــم  ــازی کنــد و ب در اروپــا ب
ملــی، ایــن احتمــال امــروز پررنگ تــر از هــر زمــان دیگــری 
اســت و برانکــو تصمیــم گرفتــه از حــاال بــه فکــر جانشــین 

طارمــی باشــد.

گادوین ِمنشا، شکار بزرگ پرسپولیس

زوایای پنهان یک انتقال

ســرمربی تیــم فوتبــال ذوب آهــن اصفهــان گفــت: ذوب آهن 
از هــر 10 موقعیــت، یکــی را گل می کنــد و امیــدوار هســتم 

کــه مشــکات تیــم مــا در گلزنــی بهبــود پیــدا کنــد. 
ــل  ــی حســینی پــس از تســاوی تیمــش مقاب ســید مجتب
صنعــت نفــت آبــادان در جمــع خبرنــگاران رســانه های 

ــان اینکــه ذوب آهــن در ایــن  ــا بی گروهــی ب
ــت،  ــار داش ــازی را در اختی ــه ب ــابقه هم مس
ــه  ــا ب ــت تنه ــرم نف ــه نظ ــت: ب ــار داش اظه
ــود  ــابقه ب ــن مس ــوردن در ای ــال گل نخ دنب
و تیــم مــا در شــرایطی نتوانســت پیــروز 
ــود  ــدان ب ــر می ــم برت ــه تی مســابقه باشــد ک
ــق  ــای بســیاری روی دروازه خل و موقعیت ه

ــرد.  ک
ــن مســابقه  ــدی در ای ــه ذوب آهــن گل ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــای  ــا موقعیت ه ــه م ــزود: در شــرایطی ک ــرد، اف ــت ک دریاف
خــود را از دســت می دادیــم، یــک بــاره گلــی دریافــت 

ــود.  ــا ب ــی م ــد فوتبال ــه نظــرم روز ب ــم و ب کردی

ســرمربی ذوب آهــن اصفهــان در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
اینکــه چــرا تیمــش بــرای پیــروزی تــاش نمی کنــد، ادامــه 
داد: بــه نظــرم ایــن دیــدگاه درســت نیســت؛ زیــرا تیــم مــا 
ــیاری از  ــای بس ــد و فرصت ه ــاد می کن ــی ایج موقعیت های
دســت داد کــه اگــر ایــن فرصت هــا بــه گل تبدیــل می شــد 

نتیجــه چیــز دیگــری می بــود. 
وی بــا بیــان اینکــه ذوب آهــن از هــر 10 
ــد  ــل می کن ــه گل تبدی ــی را ب ــت، یک موقعی
خاطرنشــان کــرد: امیــدوارم ایــن موضــوع در 
ــش  ــا افزای ــاش م ــه برطــرف شــود و ت ادام

ــد.  ــدا کن پی
ــس  ــب زاده پ ــی رج ــاره ناراحت ــینی درب حس
ــرا  ــدارم؛ زی ــوع ن ــن موض ــی از ای ــزود: اطاع ــض اف از تعوی
صحنــه ناراحتــی مهــدی رجــب زاده را ندیــدم و تمرکــز مــن 
بــر مســابقه بــود. وی اضافــه کــرد: امیــدوارم کــه در روزهــای 
باقی مانــده، بهتریــن عملکــرد را از خــود بــه نمایــش 

ــر ــدوار باشــیم. مه ــده امی ــه آین ــم و ب بگذاری

ذوب آهن از هر ۱۰ موقعیت، یکی را به گل تبدیل می کند
صــادق بارانــی را می تــوان چهــره حاشیه ســاز دیدارهــای 
اخیــر برابــر پرســپولیس نامیــد. هافبــک دفاعــی جــوان 
ــتن  ــا بس ــت ب ــته اول توانس ــگ دس ــه در لی ــکان ک پی
بازوبنــد کاپیتانــی، رهبــر ایــن تیــم بــرای بازگشــت بــه 
ــار در جــدال حذفــی  ــر لقــب گیــرد، اولیــن ب لیــگ برت

ــم حاشیه ســاز شــد و ضمــن  ــن دو تی بی
ــم  ــاطت کری ــاه وس ــا عالیش ــری ب درگی
باقــری را نیــز بــه جنجــال بزرگــی تبدیــل 

کــرد و در نهایــت از زمیــن اخــراج شــد.
 او پیــش از ایــن دیــدار نیــز وعــده 
البتــه  و  داد  را  پرســپولیس  شکســت 
ابــراز امیــدواری کــرد تــا یکــی از گلزنــان 

تیمــش لقــب بگیــرد و جشــن پیروزی شــان را بــا زدن 
موهایــش برپــا کنــد؛ مســئله ای کــه بــه مــذاق بازیکنان 
جــوان پرســپولیس خــوش نیامــد تــا مهــدی طارمــی 
ــکوت  ــه س ــی، او را ب ــق پایان ــی در دقای ــس از گلزن پ
این گونــه  را  فرابخوانــد و نمایــش قــدرت تیمــش 

ــد.  ــات کن اثب
ــم  ــان داده علی رغ ــدت نش ــن م ــه در ای ــز ک ــی نی باران
ــرل  ــودداری و کنت ــر خ ــی اش از نظ ــوان فن ــش ت افزای
عصبــی نتوانســته شــرایط را بــه ســود خــود کنــد، 
واکنــش تنــدی بــه ایــن حرکــت طارمــی نشــان داد تــا 
ســیدعلی را مجبــور بــه اهــدای کارت قرمز 

ــد.  ــن کن و اخراجــش از زمی
بارانــی کــه در ایــن بــازی عملکــرد خوبــی 
در میانــه زمیــن از خــود بــه نمایــش 
پایانــی  ثانیه هــای  در  بــود،  گذاشــته 
ــن  ــم زد و ای ــازی را رق ــزرگ ب ــال ب جنج
ــش از  ــود را پی ــای خ ــخ ادع ــن پاس چنی

ــرد. ــت ک ــی دریاف ــازی از طارم ــن ب ای
 گفتنــی اســت مهــدی طارمــی بــا گلــی کــه در دیــدار بــا 
پیــکان بــه ثمــر رســاند، هــم »گادویــن منشــا« را عقــب 
رانــد و هــم از ساســان انصــاری عبــور کــرد تــا بــا 1۴ گل 

فعــا جلوتــر از دیگــر مدعیــان قــرار بگیــرد. نــود

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره 1۹/۹6۴ واقع درکلیشاد  بخش ۹ ثبت  به  نظر 

نام محمد جعفری کلیشادی فرزند صفر علی   در جریان  به  ثبتی  پرونده  و  اصفهان که طبق سوابق 

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

ماده 1۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 13۹6/2/10 

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

یا  مالکین  اعتراضات  و  یابند  در محل حضور  آگهی  این  در  مقرر  و ساعت  روز  در  می گردد که  اخطار 

 مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد

 شد. 

تاریخ انتشار : 13۹6/1/1۹

 شماره :11۵2/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پاک 12۵۵ فرعی از 12۹۵3 اصلی واقع در بخش ۵ ثبت 

اختاف  حل  هیات  طرف  از   13۹۵/10/01 مورخ   13۹۵6030202۷01230۵ شماره  رای  طبق  اصفهان که 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد 

و اماک منطقه شمال  اصفهان نسبت به ملک مرقوم به نام آقای محمد یزدانی باغملکی فرزند حسین  

شناسنامه 1۴81 و کد ملی شماره  1288068۴۹2 صادره گردیده  و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 1۵ قانون ثبت و بر طبق 

تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 13۹6/02/10 یک شنبه   ساعت ۹ صبح 

در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که 

در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون 

ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 

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

مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت 

متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 

را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 

مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشارآگهی : 13۹6/01/1۹ 

شماره :11۹/ م الف هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان

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

ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان 

محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در 

دو نوبت به فاصله 1۵ 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 و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  ردیف 1- برابر رای شماره 13۹۵603020230018۵0مورخ 

13۹۵/12/26 آقای جال مزروعی سبدانی    به شماره شناسنامه 1۴۹۴ کدملی 12832۷88۵۵ صادره 

از اصفهان فرزند اصغر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۴1/20 

عادی  بصورت  اصفهان که  ثبت   3 بخش  در  واقع  اصلی   -2۵۴۴ شماره  پاک  از  مفروزی  مربع  متر 

آقای  برابر رای شماره 13۹۵603020230018۴6مورخ 13۹۵/12/26  نموده است.  ردیف 2-  خریداری 

حسین مزروعی     به شماره شناسنامه 12 کدملی 12۹0133621 صادره از اصفهان فرزند اصغر نسبت 

به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۴1/20 متر مربع مفروزی از پاک شماره 

2۵۴۴- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است.   ردیف 3- برابر 

شماره  به  سبدانی    مزروعی    رضا   آقای   13۹۵/12/26 13۹۵603020230018۴8مورخ  شماره  رای 

شناسنامه 2۵ کدملی 12۹008۹۴6۹ صادره از اصفهان فرزند اصغر نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 

یکباب ساختمان به مساحت ۴1/20 متر مربع مفروزی از پاک شماره 2۵۴۴- اصلی واقع در بخش 3 

ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است.  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹6/1/1۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹6/2/3 

شماره : 13۴ / م الف  امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

 رونوشت آگهی حصروراثت
از  به کاسه ۷202/۹۵  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره ۴31۴۷    آقای عبدهللا حیدری  

بیگم  صغرا  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این 

زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه     ۹۵/۷/22 تاریخ  در    10 بشناسنامه  آبادی   عاشق  حسینی 

2-فاطمه  فرزند   1 آبادی  عاشق  1-عفت حیدری  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته 

محسن   -۴ فرزند   10 آبادی  عاشق  حیدری  رسول   -3 فرزند   22 آبادی  عاشق  حیدری  صغرا 

اله  نعمت   -6 فرزند   631۴۷ آبادی  عاشق  حیدری  عبداله   -۵ فرزند   3۷۹۴6 آبادی  عاشق  حیدری 

یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  فرزند      2606 آبادی  عاشق  حیدری 

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

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

 شد. 

شماره : 62۴/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فهیمه فریدونی   دارای شناسنامه شماره 12۷0۵۴12۴2   به شرح دادخواست به کاسه ۷201/۹۵ از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غامحسین فریدونی  

آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه     ۹3/۹/1۴ تاریخ  در    16 بشناسنامه 

مرحوم منحصر است به 1- فاطمه مائی 3۷ زوجه 2- فهیمه فریدونی 12۷0۵۴12۴2 فرزند 3- فریده 

فریدونی ۴610 فرزند ۴- محسن فریدونی ۷۵۹3 فرزند ۵- مجید فریدونی 11۷1 فرزند    اینک با انجام 

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

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

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 62۵/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از   ۷1۷2/۹۵ به کاسه  دادخواست  شرح  به     6۹1 شماره  شناسنامه  دارای  تربیت     نسرین  خانم 

تربیت    غامرضا  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  دادگاه  این 

آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ ۹۵/10/8    در  بشناسنامه ۴۷۴  

مرحوم منحصر است به 1- مهر دخت تربیت 162 فرزند 2- مهرداد تربیت 111۵ فرزند 3- مهران تربیت 

1۷86 فرزند ۴- محمد رضا تربیت 1۷3۵ فرزند ۵- محسن تربیت 1۴۴8 فرزند 6- نسرین تربیت 6۹1 

فرزند ۷- آزاده تربیت ۵31 فرزند 8- ناهید کیمیائی 10۷1 همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

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

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

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 623/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهرا سیاح    دارای شناسنامه شماره 11۷۷   به شرح دادخواست به کاسه ۷123/۹۵ از این دادگاه 

قهجاورستانی     داده که شادروان حسین سیاح  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر 

بشناسنامه 10۹۷  در تاریخ ۷۹/۴/22   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- محترم علی حاتمی حبیب آبادی 6۴6 زوجه 2- زهرا سیاح 11۷۷ فرزند 

3- مهدی سیاح قهجاورستانی ۷۴2 فرزند ۴- ملوک سیاح قهجاورستانی 103۷ فرزند ۵- پروین سیاح 

قهجاورستانی ۹12 فرزند 6- عباسعلی سیاح قهجاورستانی 1283 فرزند ۷- پرویز سیاح قهجاورستانی 

۴۴6 فرزند 8- یوسفعلی سیاح قهجاورستانی 101۷ فرزند   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

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

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

خواهد شد. 

شماره : 622/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای نصراله سدهی زاده     دارای شناسنامه شماره ۵2۴   به شرح دادخواست به کاسه ۷22۴/۹۵ 

از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم آغا سدهی 

زاده     بشناسنامه 100۹8  در تاریخ 60/10/30   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 1- اسداله سدهی زاده 100۹۵ فرزند 2- سلطنت سدهی زاده 3281۹فرزند 

3- عزت سدهی زاده32821 فرزند ۴- نصراله سدهی زاده ۵2۴فرزند ۵- فاطمه سدهی زاده 100۹6 

فرزند 6- فرج اله سدهی زاده 32822 فرزند ۷- صدیقه سدهی زاده ۹1۷فرزند  اینک با انجام تشریفات 

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

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

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 626/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد حسین زاده   دارای شناسنامه شماره 11۹6   به شرح دادخواست به کاسه ۷21۷/۹۵ از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس حسین زاده زوانی  

بشناسنامه 16 در تاریخ ۹۵/11/2   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- بتول حسین زاده 10023 فرزند 2- فاطمه حسین زاده 12118 فرزند 3- زهرا حسین 

زاده 61۵ فرزند 6- محمد  زاده 1688 فرزند  ۵- زهره حسین  زاده 1211۹ فرزند ۴- مهدی حسین 

حسین زاده 11۹6 فرزند ۷- ربابه باقری ۵ همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

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

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

شماره : 628/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم عزت حسینی      دارای شناسنامه شماره 36۷۷۵   به شرح دادخواست به کاسه ۷2۵۵/۹۵ از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نرگس موسوی الکاظمی       

بشناسنامه ۴16 در تاریخ ۹۵/12/۴   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- عزت حسینی 36۷۷۵ مادر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

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

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

شماره : 6۴3/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از   ۷1۵0/۹۵ به کاسه  دادخواست  شرح  به     10۴6 شماره  شناسنامه  دارای  پور   کیوان  جعفر  آقای 

پور        داده که شادروان صادق کیوان  نموده و چنین توضیح  وراثت  دادگاه در خواست گواهی حصر  این 

بشناسنامه ۴۵32 در تاریخ ۹۵/11/22   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- جعفر کیوان پور 10۴6 برادر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

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

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

خواهد شد. 

شماره : 6۴۴/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای کمال آشوری  دارای شناسنامه شماره 1863   به شرح دادخواست به کاسه ۷11۷/۹۵ از این دادگاه 

داده که شادروان حسن اشوری قهجاورستانی         نموده و چنین توضیح  در خواست گواهی حصر وراثت 

بشناسنامه 10 در تاریخ ۹۴/11/16   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- کمال آشوری قهجاورستانی  1863 فرزند 2- جمال آشوری قهجاورستانی 61 فرزند 

3- جعفر آشوری قهجاورستانی 1۹ فرزند ۴- عبداله آشوری قهجاورستانی ۷۴ فرزند ۵- جلیل آشوری 

قهجاورستانی68 فرزند 6- رضا آشوری قهجاورستانی ۴1۵۵ فرزند ۷- محبوبه استکی 3۷0۵ همسر    

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

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

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 63۷/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ناصر زارعی   دارای شناسنامه شماره ۷۴0   به شرح دادخواست به کاسه ۷03۵/۹۵ از این دادگاه 

سودانی      علی  ناد  معصومه  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در 

آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ ۹۵/10/1۷    در  بشناسنامه 3۵۴ 

مرحوم منحصر است به 1- زهرا بیگم زارعی ۵۹۵ فرزند 2- عزت زارعی 2۷ فرزند 3-زهره زارعی 8 

فرزند ۴- پری زارعی 6۴۹ فرزند ۵- ناصر زارعی ۷۴0 فرزند 6- خسرو زارعی 6۴8 فرزند ۷- عباسعلی 

زارعی 10 فرزند 8- محمود زارعی 2 فرزند ۹- قدرت اله زارعی ۷ فرزند     اینک با انجام تشریفات 

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

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

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 60۴/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حمید رضا صادقی  دارای شناسنامه شماره 1022   به شرح دادخواست به کاسه ۷1۴۷/۹۵ از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امیر ارسان صادقی     

بشناسنامه 12۷6۴3۴۹۴۴ در تاریخ ۹۵/6/13   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 1- حمیدرضا صادقی 1022 پدر 2- مرضیه هوانی شمس آبادی ۷81 مادر      

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

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

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۵۹۹/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علیرضا قربانچیان             دارای شناسنامه شماره 2688   به شرح دادخواست به کاسه ۷0۷3/۹۵ 

منیژه رضوانی     داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه  این  از 

بشناسنامه 8 در تاریخ ۹2/2/2۴   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- علیرضا قربانچیان 18۹۹ فرزند 2- رمضانعلی قربانچیان 2688 فرزند       اینک با 

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

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

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۵۹۵/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

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

ساختمان های فاقد سند رسمی 
ساختمان  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 

بامعارض  و  مالکانه  تصرفات  اصفهان  مرکزی  منطقه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های 

به منظور  به شرح زیر  تقاضا  لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد  متقاضیان محرز گردیده است. 

صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   1۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطاع 

دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند.  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند 

از اخذ رسید ، ظرف مدت یک  اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس  ماه اعتراض خود را به 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  ردیف 1- برابر رای 

شماره 13۹۵603020230018۴1مورخ 13۹۵/12/26آقای میاد لباف     به شماره شناسنامه و  کدملی 

12۷0820۴86 صادره از اصفهان فرزند محمود  نسبت به 1/۵ دانگ  مشاع از ششدانگ عرصه یک باب 

ساختمان به مساحت 12متر مربع مفروزی از پاک شماره 20۹6- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان 

13۹۵603020230018۴2مورخ  شماره  رای  برابر   -2 ردیف  است.   نموده  خریداری  عادی  بصورت  که 

13۹۵/12/26 آقای حسین لباف   به شماره شناسنامه 6۴608 کدملی 1281۷۴۴۵06 صادره از اصفهان 

متر   12 مساحت  به  ساختمان  یکباب  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ    1/۵ به  نسبت  رضا   فرزند 

مربع مفروزی از پاک شماره 20۹6- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری 

نموده است. ردیف 3- برابر رای شماره 13۹۵603020230018۴3مورخ 13۹۵/12/26 آقای رضا  لباف    

دانگ   1/۵ به  نسبت  حسن   فرزند  اصفهان  از  صادره   12۷2۴3620۹ و  کدملی  شناسنامه  شماره  به 

مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 12 متر مربع مفروزی از پاک شماره 20۹6- اصلی 

شماره  رای  برابر   -۴ ردیف  است.  نموده  خریداری  عادی  بصورت  اصفهان که  ثبت   3 بخش  در  واقع 

13۹۵603020230018۴۴مورخ 13۹۵/12/26 آقای محمود   لباف    به شماره شناسنامه ۵3012و  کدملی 

128162۷08۹ صادره از اصفهان فرزند رضا نسبت به 1/۵ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 12 متر مربع مفروزی از پاک شماره 20۹6- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که بصورت 

عادی خریداری نموده است.  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۹6/1/1۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹6/2/3 

شماره : 822 / م الف  امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
درفاورجان   بخش ۹  واقع   1۵/2612 پاک شماره  یکبابخانه   تحدید حدود ششدانگ  اینکه  به  نظر 

در جریان  عبداله      فرزند  قنبری عدیوی  امراله  نام  به  ثبتی  پرونده  و  اصفهان که طبق سوابق  ثبت 

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

ماده 1۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز شنبه مورخ 13۹6/2/۹ 

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

یا  مالکین  اعتراضات  و  یابند  در محل حضور  آگهی  این  در  مقرر  و ساعت  روز  در  می گردد که  اخطار 

 مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد

 شد. 

تاریخ انتشار : 13۹6/1/1۹ اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان 

موشکافی ماجرای طارمی و بارانی
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ـــمـــاره 399 ســـــال سوم              ݡسݒ

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس اجتماعی

ــه  ــدی ک ــتفاده های مفی ــم اســ ــه رغـ ــا ب ــن روزهــ ای
 اینترنــت بــرای خانواده هــا و جامعــه دارد، امــا اســتفاده 
و فراگیــری شــبکه های اجتماعــی موبایلــی، مخاطراتــی 
را بــرای خانواده هــا بــه وجــود آورده کــه در کنــار اشــتغال 
ــه  ــن ب ــرش والدی ــر نگ ــن و تغیی ــی والدی ــه کار طوالن ب
تربیــت فرزنــدان، موجبــات دوری اعضــای خانــواده 
ــه رغــم  ــه ای کــه ب ــه گون را از یکدیگــر فراهــم ســاخته؛ ب
ــراد  ــودن، اف ــقف ب ــک س ــر ی ــی و در زی ــی فیزیک نزدیک
خانــواده گاه فاصلــه عاطفــی و معنــوی زیــادی را از 
و  مــراودات  و کمتریــن  می کننــد  تجربــه  یکدیگــر 

ــد. ــم دارن ــا ه ــه را ب ــوی همدالن گفت وگ
شــبکه های  عضــو  درصداصفهانی هــا،   70     

اجتماعــی
  رئیــس مرکــز آسیب شناســی و ســامت فضــای تولیــد 
و تبــادل اطاعــات اســتان اصفهــان در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار کیمیــای وطــن بــه ایــن مطلــب اشــاره دارد کــه 
حــدود 70 درصــد مــردم کان شــهر اصفهــان دســت کم از 

یکــی از شــبکه های اجتماعــی فضــای مجــازی اســتفاده 
ــی اســت کــه حــدود 80 درصــد  ــن در حال ــد و ای می کنن

زمــان اســتفاده مــردم از اینترنــت در خانــه اســت. 
ــردم  ــد م ــه 72 درص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنمار ب ــن س رامی
فقــط مطالــب را می بیننــد و 16 درصــد مــردم تولیدکننــده 
ــیب های  ــن آس ــه داد: از مهم تری ــتند، ادام ــوا هس محت

ــه  ــوان ب ــازی می ت ــی مج ــبکه های اجتماع ــی از ش ناش
ــور  ــل، حض ــراد متأه ــته اف ــز گذش ــط قرم ــط از خ رواب
ــای  ــازی، خیانت ه ــای مج ــودکان در فض ــده ک کنترل نش
اینترنتــی و کاهبــرداری اینترنتــی اشــاره کــرد؛ آمارهــای 
جرائــم اینترنتــی در ســال گذشــته در کشــور بــا افزایــش 

ــود. ــه رو ب 63.5 درصــدی روب
    نیاز به دادسرای ویژه جرائم اینترنتی

وی بــا اظهــار اینکــه کان شــهر اصفهــان فقــط یــک شــعبه 
ــه  ــن نکت ــر ای ــی دارد، ب ــم اینترنت ــاره جرائ بازپرســی درب
تاکیــد کــرد کــه مقــرر بــود یــک دادســرای ویــژه اینترنتی 
در اصفهــان راه انــدازی شــود کــه هنــوز بــه مرحلــه اجــرا 

نرســیده اســت. 
ــران  ــی در ای ــه اینترنت ــن برنام ــرام را پرکاربردتری وی تلگ
عنــوان و اضافــه کــرد: 42.5 درصــد از جرائــم رایانــه ای در 

کشــور از طریــق ایــن برنامــه صــورت می گیــرد. 
و  روانــی  آســیب های  از  بعضــی  بــه  همچنیــن  وی 
مشــکل های جســمانی ناشــی از اســتفاده نادرســت 
از فضــای مجــازی اشــاره کــرد و افــزود: موبوفوبیــا 
)اضطــراب ناشــی از نبــود گوشــی همــراه(، سلفیتیســم 
)عکــس ســلفی گرفتــن زیــاد( و اعتیــاد از جملــه ایــن 

آسیب هاســت.
    ارتباط درخانواده ها درحد چند دقیقه!

ســید حســن موســوی چلــک، رئیــس انجمن مــددکاران 
اجتماعــی ایــران نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده بیــش 
ــا  ــواده ب ــط خان ــی در محی ــبکه های اجتماع ــد از ش از ح
کاهــش ســطح ارتباطــات عاطفــی،  میــزان گفت وگــو در 

ــرده،  ــر ک ــه در روز هــم کمت ــی از 15 دقیق ــواده را حت خان
ــراد  ــا اف ــن ب ــک از زوجی ــر ی ــن ه ــاط گرفت ــت: ارتب گف
غریبــه و حتــی افــرادی از جنــس مخالــف در دوســتان 
ــن  ــاد در بی ــطح اعتم ــش س ــه کاه ــر ب ــنایان منج و آش
 آن هــا می شــود و بــا کاهــش ســطح اعتمــاد در خانــواده

ــواده  ــاد خان ــت نه آرامــش خدشــه دار می شــود و در نهای
ــد.  ــدی می بین ــیب ج آس

ــر  ــون کارب ــر 12 میلی ــال حاض ــت: در ح ــار داش وی اظه
ایرانــی زیــر 18 ســال در تلگــرام فعالیــت دارنــد؛ در حالی 
کــه امــروزه ســهم گفت وگــوی زوجیــن بــا یکدیگــر و بــا 
فرزنــدان بســیار کــم شــده اســت. زن و شــوهر احتیــاج 
ــا فرزنــدان  ــا هــم صبحــت کننــد و همین طــور ب دارنــد ب
ــاره مســائل روزمــره گفت وگــو داشــته باشــند؛  خــود درب
ــی اســتفاده از شــبکه های مجــازی باعــث شــده کــه  ول

فززنــدان در عالمــی دیگــر ســرگردان و رهــا شــوند.
    شبکه های مجازی، ابزار جنگ نرم

روح هللا مؤمن نســب، کارشــناس فضــای مجــازی، نیــز بــا 
اشــاره بــه اینکــه شــبکه های مجــازی، ابــزار جنــگ نــرم 
دشــمن هســتندکه هــدف آن هــا نابــودی خانواده هاســت 
تصریــح کــرد: بــا نفــوذ ایــن شــبکه ها، تنوع طلبــی 
ــه  ــرده ک ــدا ک ــیوع پی ــه ش ــی در جامع ــی و جنس عاطف
آســیب های روانــی و اجتماعــی زیــادی دارد. طــاق 
ــه  ــت؛ ب ــش اس ــال افزای ــدت در ح ــه ش ــز ب ــی نی عاطف
ــان  ــده در می ــای ثبت ش ــد طاق ه ــه 68 درص ــوری ک ط
140 کشــور جهــان، بــه علــت ارتبــاط یکــی از زوجیــن بــا 
ــت. ــازی اس ــبکه های مج ــق ش ــف از طری ــس مخال جن

بررسی آسیب شبکه های مجازی در کیمیای وطن:

شبکه  های مجازی
 ابزار دشمن برای نابودی خانواده هاست

 بررسی صدور ویزای الکترونیکی 

برای حجاج ایرانی
مذاکــرات هیئــت حــج ایــران و 
درخصــوص  ســعودی  طــرف 
جزئیــات حضــور حجــاج ایرانــی 
حــج  ســازمان  شــد.   برگــزار 
و زیــارت اعــام کــرد: در پــی 
عربســتان  بــا  کلــی  توافــق 
اســفند  در  حــج  درخصــوص 
ســال گذشــته و فراهــم شــدن بســتر حضــور حجــاج ایــران 
ــز  ــده مرک ــاج و نماین ــکن حج ــاره مس ــه اج ــای کمیت اعض
پزشــکی هفتــه گذشــته عــازم عربســتان شــدند و کار خــود را 
ــات  ــن راســتا، چگونگــی اجــرای توافق ــد. در همی ــاز کردن آغ
درخصــوص صــدور ویــزای الکترونیکــی، انتقــال حجــاج 
تأمیــن و انتقــال مــواد غذایــی و داروهــای مــورد نیــاز حجــاج 
از ایــران، تدابیــر الزم بــرای اطمینــان از حفــظ امنیــت و عــزت 
و کرامــت حجــاج در دیــدار حمیــد محمــدی سرپرســت 
ســازمان حــج و زیــارت و دکتــر محمــد صالح بن طاهــر بنتــن 
ــر حــج و عمــره عربســتان مــورد بحــث و بررســی قــرار  وزی
گرفــت. همچنیــن در ایــن دیــدار تســریع در بررســی فاجعــه 
ــهدای  ــوق ش ــت حق ــا و پرداخ ــهدای من ــوق ش ــا و حق من
حادثــه مســجدالحرام مــورد تأکیــد جــدی قــرار گرفــت. بــر 
مبنــای توافــق انجام شــده، بیــش از 86 هــزار ایرانــی امســال 

به حج تمتع مشرف خواهند شد. سازمان حج و زیارت

 نقش بارز مشاوره پیش از ازدواج 

در پیشگیری از طالق
بــازرس ســازمان نظــام روان شناســی و مشــاوره کشــور گفــت: 
مشــاوره پیــش از ازدواج، نقــش بســیار پررنگی در پیشــگیری 
از افزایــش آمــار طــاق دارد. علیرضــا آقایوســفی بــا اشــاره بــه 
ــز  ــرد: مراک ــار ک ــور اظه ــاوره در کش ــز مش ــای مراک فعالیت ه
ــراد  ــا اف ــه در آنج ــتند ک ــی هس ــزی تخصص ــاوره، مراک مش
ــا در صــورت توافــق  ــد ت ــه مــردم کمــک می کنن متخصــص ب
بــرای ازدواج، مطمئــن شــوند کــه انتخابــی کــه کردنــد انتخــاب 

درســتی اســت و شــرایط یــک ازدواج درســت را دارنــد. 
وی ادامــه داد: مشــاوران در مشــاوره پیــش از ازدواج بررســی 
می کننــد کــه دو طــرف تطابــق کافــی یــا کفویــت را بــا یکدیگــر 
داشــته باشــند و احتمــال طــاق و مشــاجرات شــدید در آن هــا 
ــاره  ــا اش ــفی ب ــد. آقایوس ــاد نباش ــده زی ــدازه نگران کنن ــه ان ب
ــه نقــش مراکــز مشــاوره در کاهــش آمــار طــاق در کشــور  ب
ــه  ــرای مشــاوره پیــش از ازدواج ب ــرادی کــه ب ــار کــرد: اف اظه
ــی  ــوال از ازدواج های ــد، معم ــه می کنن ــاوره مراجع ــز مش مراک
کــه پرخطــر هســتند و بــه طــاق منجــر می شــود، پیشــگیری 
ــان  ــورت پنه ــه ص ــش از ازدواج ب ــاوره پی ــا مش ــد و ب می کنن

ــارس ــد. ف ــار طــاق کاهــش می یاب آم

اخبار کوتاه

گالیه برخی مدیران از معماری مدارس
رئیــس ســازمان نوســازی، توســعه 
و تجهیــز مــدارس کشــور از وجــود 
ــدگار در  ــه مان ــر از 100 مدرس کمت
سراســر کشــور خبــر داد و گفــت: 
فضــای آموزشــی بایــد متناســب 
بــا زمیــن و نیــاز منطقــه احــداث 
شــود. محمدتقــی نظرپور بــا بیان 
اینکــه مکان یابــی، یکــی از اساســی ترین مباحــث فنــی اجــرای 
ــرای احــداث فضاهــای  ــی ب ــار داشــت: مکان یاب کار اســت، اظه
ــه  ــرد؛ در حــال حاضــر ب ــا دقــت صــورت پذی ــد ب آموزشــی، بای
ــای  ــازی فض ــه تیپ س ــازی ب ــر نی ــه دیگ ــیده ایم ک ــی رس جای
آموزشــی مــدارس نداریــم و بایــد فضــای آموزشــی متناســب بــا 
زمیــن و نیــاز منطقــه احــداث شــود. وی بــا بیــان اینکــه برخــی 
ــد،  ــه دارن ــدارس گای ــاری م ــه معم ــق در زمین ــران مناط مدی
ــوارد  ــی م ــدارس در بعض ــازه م ــه س ــد ک ــان معتقدن ــزود: آن اف
موجــب جلوگیــری از فعالیــت ورزشــی دانش آمــوزان می شــود؛ 
ــالن  ــژه س ــی به وی ــای آموزش ــی فضاه ــد در طراح ــن بای بنابرای
اجتماعــات و نمازخانــه مــدارس دقــت شــود. نظرپــور بــا تأکیــد 
بــر اینکــه رعایــت دســتورکارها، ضوابــط فنــی از مهم تریــن مــوارد 
در ســاخت فضــای آموزشــی اســت، خاطرنشــان کــرد: بــا رعایــت 
ایــن دســتورکارها، عمــر بهره بــرداری از مــدارس افزایــش خواهــد 
ــا تأکیــد بــر اینکــه نبایــد اجــازه دهیــم تعمیــرات  یافــت. وی ب
موجــب کاهــش عمــر مفیــد مــدارس شــود، افــزود: دقــت در 
ــظ  ــا و حف ــدی هزینه ه ــش 15 درص ــب افزای ــوزه موج ــن ح ای

سرمایه های ملی کشور خواهد شد. خبر فارسی

استقرار تیم های واکنش سریع هالل احمر 

در سراسر کشور
رئیــس جمعیــت هــال احمــر گفــت: تیم هــای واکنــش 
ســریع جمعیــت هــال احمــر تــا پایــان ســال جــاری در تمامــی 
ــر  ــد. دکت ــد ش ــتقر خواهن ــر مس ــال احم ــت ه ــعب جمعی ش
ــه اجــرای طرح هــای پیشــگیرانه  ــی ب ســید امیرمحســن ضیای
ــان  ــاره و بی ــان اش ــه هموطن ــی ب ــای همگان ــه آموزش ه و ارائ
 کــرد: جمعیــت هــال احمــر وظیفــه دارد در مســیر پیشــگیری 
و کاهــش ریســک پذیری حرکــت کنــد؛ بــه همیــن منظــور طــرح 
خــادم در کشــور در حــال اجراســت. وی هــال احمــر را بــا مــردم 
و بــرای مــردم دانســت و تاکیــد کــرد: آمــوزش همگانــی بــرای 
مــردم از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت؛ چــرا کــه مــردم بایــد 
بتواننــد در زمــان وقــوع حــوادث تــا رســیدن نیروهــای امــدادی 
و کمک رســان، واکنــش مناســب نشــان دهنــد. ضیایــی طــرح 
ــای  ــه آموزش ه ــذار در ارائ ــد و تاثیرگ ــی مفی ــادم« را طرح »خ
ــان  ــا پای ــادآور شــد: ت ــرد و ی ــوان ک ــان عن ــه هموطن ــی ب همگان
ســال 1400، 25 میلیــون خانــوار ایرانــی از آموزش هــای همگانــی 

ــر ــوند. مه ــد می ش بهره من

اخبار کوتاه

وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه شــرایط بودجــه ای ســال 96 
نســبت بــه ســال گذشــته بهتــر اســت، گفــت: البتــه اکنــون 
مدیریــت منابــع حــوزه ســامت بــه صــورت پراکنــده اســت؛ 
بنابرایــن اگــر بــه همیــن روال پیــش برویــم،  امســال هــم بــا 
مشــکات اعتبــاری مشــابه ســال گذشــته مواجــه خواهیــم 

ــاره  ــمی درب ــن هاش ــید حس ــر س ــود. دکت ب
ــت  ــال 96 وزارت بهداش ــه س ــت بودج وضعی
گفــت: خوشــبختانه از آنجایــی کــه پیش بینــی 
ســال 96  در  دولــت  درآمدهــای  می شــود 
بنابرایــن  باشــد،  ســال گذشــته  از  بیــش 
ــری را  ــرایط بهت ــز ش ــده نی ــال آین ــه س بودج
ــن در حــوزه بهداشــت  ــد؛ بنابرای ــه می کن تجرب

و درمــان شــرایط مــا مشــابه ســال 95 و حتــی کمــی بهتــر 
اســت. در عیــن حــال شــرایط بودجــه ای بیمه هــا نیــز نســبت 
بــه ســال گذشــته بــه میــزان زیــادی بهتــر شــده اســت. البتــه 
انتظــار ســازمان های بیمه گــر در ایــن بــاره بیشــتر بــود؛ 
چــرا کــه آن هــا حــدود 4 تــا 5 هــزار میلیــارد تومــان کســری 

دارنــد. هاشــمی بــا بیــان اینکــه البتــه بایــد توجــه کــرد کــه 
دولــت در ســال 96 نســبت بــه ســال گذشــته 4500 میلیــارد 
تومــان اعتبــار بیمــه ســامت را افزایــش داده، ادامــه داد: بــر 
ایــن اســاس امیدواریــم ســال آینــده از نظــر بودجــه ای ســال 

ــرای حــوزه بهداشــت و درمــان باشــد.  بهتــری ب
وزیــر بهداشــت در پاســخ بــه اینکــه آیــا بودجه 
ــان در ســال  پیش بینی شــده بهداشــت و درم
وزارتخانــه  ایــن  برنامه هــای  تکافــوی   ،96
ــت  ــر مدیری ــت: اگ ــر، گف ــا خی ــد ی را می کن
منابــع را در حــوزه ســامت یکپارچــه کنند و آن 
را در اختیــار وزارت بهداشــت قــرار دهنــد، ایــن 
میــزان بودجــه تکافــوی برنامه هــای وزارت 
بهداشــت را خواهــد کــرد؛ چــرا کــه در صورتــی کــه ایــن اتفــاق 
بیفتــد، می دانیــم کــه چقــدر اعتبــار داریــم و ایــن اعتبــار بــه 
موقــع هــم توســط خزانــه در اختیارمــان قــرار می گیــرد و در 
عیــن حــال خودمــان هزینه هایمــان را بــا درآمدهایمــان 
تنظیــم می کنیــم  و برنامه هایمــان را پیــش می بریــم. ایســنا

محمدرضــا قنبــری، معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع 
جــرم دادگســتری کل اســتان اصفهــان، به اهمیــت و جایگاه 
نهــاد خانــواده در جامعــه اشــاره کــرد و گفــت: خانــواده اولین 

نهــادی اســت کــه در جامعــه قــدرت تاثیرگــذاری دارد. 
وی گفــت: یکــی از عوامــل مهــم ازهم گســیختگی خانــواده 

ــل  ــی عوام ــت. در نتیجــه، بررس ــاق اس ط
دلیــل  بــه  بــه طــاق،  گرایــش زوج هــا 
ــت  ــز اهمی ــی دارد، حائ ــه در پ ــی ک پیامدهای
اســت. معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از 
ــان  ــتان اصفه ــتری اس ــرم دادگس ــوع ج وق
بــا توجــه بــه کاهــش طــاق توافقــی در 
ــکافانه و  ــگاه موش ــا ن ــت: ب ــتان گف ــن اس ای

تاش هــای گســترده ایــن معاونــت درخصــوص طــاق 
توافقــی نتایــج مثبتــی حاصــل شــد کــه می تــوان بــه 
ــی  ــاق توافق ــای ط ــح و ســازش 20 درصــدی پرونده ه صل
 در مراکــز مشــاوره اشــاره کــرد. قنبــری شــناخت انگیزه هــا 
و علــل طــاق را امــری مهــم دانســت و افــزود: اگــر در بحــث 

طــاق بتوانیــم ریشــه ها و علــل اساســی را بیابیــم، گام 
مؤثــری در ایــن امــر برداشــته ایم. در واقــع قــدم اساســی در 

رفــع یــک مشــکل، شناســایی علــل اســت. 
ایــن مقــام قضایــی ادامــه داد: بــه همیــن دلیــل معاونــت 
ــان  ــتان اصفه ــرم اس ــوع ج ــگیری از وق ــی و پیش اجتماع
ــی چــون بررســی پژوهشــی  ــواره اقدامات هم
ــت  ــای طــاق و هدای و علل شناســی انگیزه ه
و همــــکاری بــا طرح هــــای پژوهشــی و 
ــری را  ــانس و دکت ــوق لیس ــای ف پایان نامه ه

ــت.  ــرار داده اس ــتور کار ق در دس
انجام شــده  اقدامــات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــار  ــی اظه ــاق توافق ــش ط ــوص کاه درخص
ــواده  ــاد خان ــظ نه ــرای حف ــترده ای ب ــات گس ــرد: اقدام ک
و پیشــگیری از طــاق، به ویــژه طــاق توافقــی انجــام 
ــواده،  ــاوره خان ــد مش ــکیل واح ــه تش ــوان ب ــه می ت ــد ک ش
برگــزاری دوره هــای آمــوزش تخصصــی طــاق بــه مشــاوران 
کلینیک هــای مــددکاری و مشــاوره اشــاره کــرد. میــزان

صلح و سازش 20 درصدی در پرونده های طالق توافقیهشدار وزیر بهداشت درباره مدیریت منابع سالمت

حتما بخوانید!
نقش بارز مشاوره پیش از ازدواج ...

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مهدی      نام خانوادگی: فروغی ورنو سفادرانی  نشانی محل اقامت: 

حسین  آقای  وکالت  با  خانوادگی:میرزائی  نام  نام:غامعلی   له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول 

محمدیان  نشانی محل اقامت: وکیل : اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت طبقه 3 

واحد 18  محکوم به: به موجب رای شماره 1689 تاریخ95/10/8حوزه 12  شورای حل اختاف شهرستان 

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

هزینه  بابت  ریال   1275000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  بانک سرمایه   95/2/15-953110 چک شماره 

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

رسید چک موصوف )95/2/15( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید و هزینه نیم 

عشر حق االجرا.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه 

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

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

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

و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره720/ م الف دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

دادنامه 
 9009980350900716: پرونده  تنظیم:1395/10/22 شماره  تاریخ   9509970369201230: دادنامه  شماره 

شماره بایگانی شعبه :941098  تجدید نظر خواهان: 1. دهیاری روستای دستجرد با نمایندگی و دهیاری 

حسین احمدی 2. دهیاری روستای کمال آباد با نمایندگی و دهیاری محمود محمدی 3. شورای اسامی 

نمایندگی و سید  با  آباد  نژاد 4. شورای اسامی روستای کمال  نمایندگی حسنعلی مبینی  با  دستجرد 

محمود حسینی با وکالت آقای خلیل مهدی زاده فرزند محمد به نشانی تهران - یوسف آباد کوچه 37 

- بین ابن سینا و مستوفی - شماره 16 تجدیدنظرخواندگان : 1. آقای رضا ) معروف به رضا ابراهیم ( 

منصوری فرزند ابراهیم 2. بخشداری حسن آباد جرقویه به نشانی جرقویه علیا 3. اداره اوقاف شهر هرند 

4. شورای اسامی شهر حسن آباد 5. آقای محمد شفیعی 6. حسین منصوری   7. اقای علی جمشیدی 

)همگی به نشانی مجهول المکان (  تجدید نظر خواسته: تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 

1904- 93/11/28 شعیه 9حقوقی اصفهان گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 

اعام وبشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید رای دادگاه  آقای رضا منصوری و شورای اسامی شهر 

حسن آباد به طرفیت دهیاری های دستجرد و کمال آباد و شوراهای اسامی روستای های مذکور نسبت 

به آن قسمت از رای 1904 93 مورخ 93/11/28 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان که 

به موجب آن در خصوصی هم سطح کردن چشمه حسن آباد با چشمه دستجرد مقرر شده که بامدیریت 

اداره جهاد کشاورزی جوی ها ولت های تقسیم آب بازسازی وساماندهی گردد تجدیدنظرخواهی نموده 

اند تجدیدنظرخواندگان مذکور نیز نسبت به آن قسمت از رای تجدید نظرخواسته که به موجب ان نسبت 

به دعوی انها به خواسته اعاده وضع به حالت سابق و رفع مزاحمت حکم بربطان دعوی صادر گردیده 

است اعتراض نموده اند نظربه اینکه کارشناس محترم باتوجه به تحلیل آمار اندازه گیری شده دبی چشمه 

دستجرد توسط شرکت آب منطقه ای که بیانگر عدم تغییرات غیر طبیعی آبدهی چشمه مذکور طی چند 

ساله اخیر است اعاده وضع به حالت سابق را ضروری ندانسته است و ایرادی موجه به نظریه مذکور ارائه 

نگردیده است اعتراض خواهان های بدوی به قسمت اول رأی تجدیدنظرخواسته که براساسی نظریه 

کارشناسی صادر گردیده وارد نبوده و مستندا« به مادہ 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض 

مذکور رای معترض عنه تایید می گردد در خصوص اعتراضی اقای رضا منصوری و شورای اسامی شهر 

حسن اباد به قسمت دیگر رای تجدید نظرخواسته نظر به اینکه حسب اعام کارشناسی محترم در مظهر و 

چشمه حسن اباد  داده است ولت های تقسیم اب تغییر داده شده یا تخریب گردیده است و بازسازی و 

ساماندهی جوی ها ولت های تقسیم اب به نحو مندرج در نظریه کارشناس ضروری دانسته شده است 

وباتوجه به اینکه چشمه های مذکور زایش یک حوضچه هستند نظریه مذکور منطبق با اوضاع واحوالی 

محقق و معلوم قضیه است وایرادی به ان وارد نیست و تجدید نظر خواه نیز اعتراضی موجهی در این 

قسمت ابراز ننموده بنابراین مستندا بهماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض تجدید نظر 

خواهان رای تجدید نظر خواسته در این قسمت نیز تایید می گردد رای صادره قطعی است./ط   شماره 

:649/م الف

مستشاران دادگاه: حسن سراج -  فاضل زباندان شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محمد علی      نام خانوادگی: دهقانی چم پیری نام پدر: فضل اله   نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:قهرمان   نام خانوادگی:دهقانی چم پیری  نام 

بلوار کشاورز خ دکتر حسابی مجموعه گلها  :آزاد   نشانی محل اقامت: اصفهان –  اله شغل  پدر: فتح 

ک ارکیده پ276 محکوم به: به موجب رای شماره 689 تاریخ95/9/22حوزه 53 حقوقی  شورای حل 

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

پرداخت مبلغ 144/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 3/725/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 

نشر آگهی به مبلغ یکصد و بیست هزار ریال و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 

95/2/15 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 

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

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

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

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

شماره737/ م الف دفتر شعبه 53 مجتمع شماره سه   شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

دادنامه 
شماره دادنامه :9509970353201929 تاریخ تنظیم : 1395/11/30شماره پرونده : 9509980360201295 

شماره بایگانی شعبه :951111  پرونده کاسه 1295 950998036020 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )106 جزایی سابق( - مجتمع شهید بهشتی تصمیم نهایی شماره 9509970353201929  شکات: 

1. آقای محمدحسین روح الهی فرزند محمدعلی 2. آقای محمدعلی روح اللهی فرزند محمداسمعیل 

 : متهمین  اندولس   سنگبری   26 خ  اباد  محمود  صنعتی  شهرک  اصفهان-اصفهان  نشانی  به  همگی 

آقای رضا هاشم پور 2. آقای سجاد هاشم پور همگی به نشانی مجهول المکان اتهام   .1

ها:  1. ضرب و جرح عمدی 2.توهین به اشخاص عادی 3. تخریب عمدی گردشکار : دادگاه با بررسی 

مجموع اوراق و محتویات پرونده کفایت و ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح 

زیر مبادرت به انشاء و صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام آقایان در خصوص اتهام آقایان 

1- رضا هاشم پور 2- سجاد هاشم پور  دائربر ایراد اهانت نسبت به آقایان  محمد حسین روح الهی و 

محمد علی روح الهی از سوی  هر دو متهم و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به محمد حسین روح 

الهی از سوی متهم سجاد هاشم پور در مورخ 95/10/6 در شهر اصفهان این دادگاه با توجه به تحقیقات 

معلومه گزارش و صورتجلسه مامورین انتظامی شکایت شکات گواهی پزشکی  قانونی مصدوم ، شهادت 

شهود و مطلعین و اینکه متهمین علیرغم اباغ قانونی و نشر آگهی، حضوری در محل دادسرا و جلسه 

دادگاه نداشته و الیحه دفاعیه ای ارسال ننموده اند و توجها به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و 

انقاب اصفهان ، لذا بزه انتسابی را محرز دانسته و مستندًا به ماده 608 قانون مجازات اسامی مصوب 

75 و مواد 709 و 710 و 714 قانون مجازات اسامی مصوب 92 حکم به محکومیت متهم ردیف اول به 

پرداخت دو صدم دیه کامله و چهار هزارم دیه کامله بابت حارصه پلک فوقانی چشم چپ و زیر چشم چپ 

و کبودی اطراف چشم چپ و حارصه بند میانی انگشتان سوم دست چپ و راست و بند ابتدائی شست 

دست چپ در حق محمد حسین روح الهی و محکومیت هر دو متهم به تحمل هر کدام سی ضربه شاق 

تعزیری صادر واعام می دارد در خصوص موضوع اتهامی رضا هاشم پور دائربر تخریب عمدی شیشه 

درب محل کارشکات ، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و به لحاظ فقد ادله اثباتی محکمه پسند و 

عدم احراز بزه و مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت صادر و اعام می دارد آراء 

صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ اباغ قابل  واخواهی در همین شعبه و مجددا ظرف مهلت 20 

روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. /ص 

شماره :808/ م الف  رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری دوشهر اصفهان - محسن الهی نژاد

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مرتضی   نام خانوادگی: وسکی  نام پدر: محمد علی شغل : آزاد    نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:ابراهیم    نام خانوادگی:فرهی قهی   نشانی 

محل اقامت: اصفهان بازار باغ قلندرها جنب سرای ستوده پخش آسیا  محکوم به: به موجب رای شماره 

2416-9509976  تاریخ95/1/19حوزه 13 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

ریال  بابت اصل خواسته 1/019/750  ریال   37/390/000 مبلغ  پرداخت  به:  علیه محکوم است  محکوم 

هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرای احکام و همچنین تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم 

دادخواست 95/7/29 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له همراه با نیم عشر دولتی.  ماده 34 قانون 

اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز 

مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 

حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 

باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 

اعام نماید.

شماره670/ م الف دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک    شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: رضا نام خانوادگی: عابدی   نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 

محکوم له: نام:مهدی     نام خانوادگی:جان نثاری الدانی به وکالت زهرا کردگاری   نشانی محل اقامت: 

اصفهان خ آتشگاه خ قدس ک 33 پ 7  محکوم به: به موجب رای شماره 904  تاریخ95/9/24حوزه 

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

مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 2/200/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و 

پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 94/12/27 لغایت زمان 

وصول آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق االجرا .ماده 34 

قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده 

روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 

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

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

نماید.

شماره716/ م الف دفتر شعبه 26 مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

 اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: غامرضا     نام خانوادگی: عباسی    شغل : راننده نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:رضوان      نام خانوادگی:مقامی با وکالت آقای جلیل صادقی 

نام پدر : غام مهدی    نشانی محل اقامت: خ مشتاق دوم خ جی شیر خ سروستان کوی بوستان 

تاریخ95/9/30حوزه 53 حقوقی   رای شماره 762-95    به موجب  به:  نگین مشتاق محکوم  مجتمع 

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

مبلغ 58/030/000 پنجاه و هشت میلیون و سی هزار ریال  بابت خسارت وارده و مبلغ 1/620/000 ریال 

بابت هزینه دادرسی و 1/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و پارکینگ و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 

در حق محکوم له و نیم عشر اجرای احکام . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 

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

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

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

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.شماره714/ م الف دفتر شعبه 53 مجتمع 

شماره سه    شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

دادنامه 
پرونده  شماره   1395/12/25  : تنظیم  تاریخ   9509976836102383  : دادنامه  شماره 

بایگانی شعبه :951464 پرونده کاسه 9509986836101288 شعبه 1  :9509986836101288 شماره 

دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( تصمیم نهایی شماره 9509976836102383 

خواهان: خانم کبرا حقیقی فرزند علی به نشانی اصفهان - خیابان برازنده - کوی امام حسین - بن 

بست سجاد- درب سوم - سمت چپ - کد پستی : 8197675837- کد ملی : 100 055460 0 - - 

تلفن همراه : 9383660768 0 خواندہ: آقای علی حقیقی فرزند جعفر قلی به نشانی مجهول المکان 

از بررسی اوراق و محتویات پرذونده وبا اعام ختم  خواسته: ثبت واقعه ازدواج گردشکار: دادگاه پس 

رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید خواسته خانم کبرا حقیقی فرزند علی به طرفیت 

آقای علی حقیقی فرزند جعفرقلی اذن درازدواج می باشد خواهان اظهار نموده چهل و شش ساله می 

باشد و از کودکی به لحاظ جدائی پدر و مادرش نزد مادرش بوده و دو سال است مادرش فوت نموده 

است و پدرش مجهول المکان می باشد و هیچگونه اطاعی از وی ندارد و با توجه به اینکه خانه دار است 

و تحت پوشش کمیته امداد می باشد و از نظر معاش و نیازهای زندگی در عسر و حرج است نیازمند 

ازدواج می باشد و می خواهد با مهریه یک جلد کام اله مجید و آئینه و شمعدان و مهرالسنه حضرت 

زهرا )سام اله علیها( و سی و پنج قطعه سکه تمام بهار آزادی با آقای رضا کوهکن علی آبادی فرزند 

محمد ازدواج نماید آقای رضا کوهکن در جلسه دادگاه حضور یافته و شغل خود را بازنشسته ذوب آهن 

و حقوق ماهیانه خود را یک میلیون و پنجاه هزار تومان در ماه و دارائی خود را یک دستگاه مینی بوس 

و سه دانگ منزل مسکونی اعام نموده است خوانده با وصف اباغ از طریق انتشار آگهی حضور نیافته و 

الیحه دفاعیه ارسال ننموده دادگاه با توجه به اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده و نظر موفق مشاور 

قضایی و به استناد ماده 4 قانون حمایت خانواده و ماده 1044 قانون مدنی به خواهان اجازه می دهد 

با آقای رضا کوهکن علی آبادی فرزند محمد ازدواج نماید رای دادگاه غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ 

اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد./س 

شماره :803/م الف  رئیس شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان عباسعلی عرب پور

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: آقای حسن    نام خانوادگی: رضایی   نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:آقای منصور     نام خانوادگی:احمدی با وکالت خانم فرزانه طباطبایی فخار  

نام پدر : حسن     نشانی محل اقامت: خیابان پروین بن بست قائم پاک 72 آدرس وکیل اصفهان سه 

راه سیمین جنب پمپ بنزین مجتمع آرش طبقه 4 واحد 402 محکوم به:

به موجب رای شماره 9509976797901977   تاریخ95/11/20حوزه 45  شورای حل اختاف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 

12/500/000 تومان بابت اصل خواسته و 3/390/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 

تعرفه ی قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چکها ی موصوف    

  و                                      تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر میگردد به انضمام نیم عشر 

دولتی/ ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف 

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

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

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

مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره714/ م الف دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک     شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

دادنامه 
شماره دادنامه :9509976825301499تاریخ تنظیم : 1395/10/15 شماره پرونده : 9509986825300566 

شماره بایگانی شعبه:950701  پرونده کاسه 0566 950998682530 شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 

اعتباری کوثر  مالی  شرکت  خواهان:   9509976825301499 شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان 

مرکزی به نمایندگی مصطفی جالی به عنوان مدیر شعب استان اصفهان با وکالت آقای مسعود کریمی 

فرزند محمدتقی به نشانی اصفهان - خیابان هشت بهشت غربی چهارراه ملک مجتمع الماس طبقه 

دوم واحد دوم خواندگان: 1. آقای سیدیحیی چاوشی فرزند سید نعمت اله به نشانی اصفهان- شهرضاخ 

سروستان پل فردوسی فرعی 7 پ 27 2. آقای نبی اله پور غام فرزند سیف هللا 3، آقای مهدی نادری 

دره شوری فرزند خسرو 4. آقای کمال اکبری فرزند فضل اله همگی به نشانی مجهول المکان خواسته 

ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. تامین خواسته 3. مطالبه وجه چک 4. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 

رای دادگاه در خصوص دعوی شرکت مالی اعتباری کوثر با وکالت اقای مسعود کریمی بطرفیت اقایان 

سید یحیی چاوشی فرزند سید نعمت اله و نبی اله پور غام فرزند سیف اله و کمال اکبری فرزند فضل 

اله و مهدی نادری دره شوری فرزند خسرو به خواسته مطالبه وجه به مبلغ نهصد و چهل و دو میلیون 

ریال بابت یک فقره چک به شماره 785991 – 95/3/9 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به 

شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ماحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت 

با وصف  اینکه خواندگان  به  نظر  و  بانک محال علیه  از  مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره 

اباغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و در برابر دعوی خواهان ایراد یا دفاعی به عمل نیاورده اند 

و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حکایت از اشتغال ذمه خواندگان دارد دعوی خواهان 

را وارد وثابت تشخیص و با استناد به مواد 519 و 198 و 194 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 

313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون اصاحی صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص 

مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ نهصد چهل و دو میلیون ریال بابت 

اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان 

وصول بر اساس شاخص اعامی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران و پرداخت مبلغ سی و دو میلیون 

و هشتصد و هفتاد و هفت هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق 

خواهان صادر واعام می نماید. این رای غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در 

 این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان

 است.

شماره :800/م الف  رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حجت اله طاهری

رونوشت آگهی حصروراثت
از  به کاسه 7139/95  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 58    آقای محمد جعفری     

جعفری      مهران  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه  این 

بشناسنامه 1270689304  در تاریخ 94/10/13   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 1- محمد جعفری 58 پدر 2- طوبی رمضانی گهروئی 103 مادر   اینک با 

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

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

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 598/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از  به کاسه 6791/95  دادخواست  به شرح     416 دارای شناسنامه شماره  عابدی       آقای محمد 

سوار       فیل  رقیه  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه  این 

الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه     91/6/31 تاریخ  در    32076 بشناسنامه 

آن مرحوم منحصر است به 1- زهرا عابدی 560 فرزند 2- محمد عابدی 416 فرزند    اینک با انجام 

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

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

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 592/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان
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حوادثیادداشت

ارتباط ایرانیان با امام محمدتقی)ع(                                                         

کیمیای  وطن
مهندس م.حسین آبادی

ایرانیــان بــه دوســتی بــا 
اهــل بیــت)ع( مشــهورند 
و همــــواره بــا آنــــان در 
ــتند؛ از  ــوده و هس ــاط ب ارتب
جملــه ایــن امامــان، حضــرت 
جــواد)ع( اســت. »شــیعیان ایــران، افــزون بــر ارتبــاط 
بــا وکالی آن حضــرت در روزهــای حــج نیــز در مدینــه 
بنــا بــر روایتــی   بــا امــام)ع( دیــدار می کردنــد. 
آن حضــرت  دیــدار  بــه  ری  شــیعیان  از  گروهــی 
شــرفیاب شــدند. قــم نیــز یکــی از مراکــز مهــم شــیعه 
بــوده کــه از آنجــا در دوران امــام جــواد)ع( بــا آن 
حضــرت در ارتبــاط بودنــد و از وجــود آن حضــرت 

می کردنــد.« اســتفاده 
حضــرت جــواد)ع( از کار فروبســته ایرانیانــی کــه 
ــخصی  ــود. »ش ــره می گش ــد، گ ــاه می آوردن ــه او پن ب
از ایــران در روزهــای حــج بــه حضــور آن حضــرت 
 رســید و گفــت: حاکــم مــا از دوســتداران اهــل بیــت 
ــکارم؛  ــات بده ــن مالی ــت؛ م ــه شماس ــد ب و عالقه من
امــا از عهــده پرداخــت آن برنمی آیــم. نامــه ای بــرای او 
بنویســید. تــا در ایــن بــاره بــا مــن ســختگیری نکنــد. 
حضــرت کاغــذی گرفــت و بــر آن چنیــن نوشــت: 
ــل  ــو نق ــی را از ت ــده مبارک ــه، عقی ــن نام ــده ای »آورن
ــو  کــرد. هــر عمــل نیکویــی کــه انجــام دهــی، از آن ت
ــدان  ــر برادرانــت نیکــی کــن و ب ــود. پــس ب خواهــد ب
ــید.«  ــد پرس ــو خواه ــال ت ــک اعم ــدا از تک ت ــه خ ک

ــرت  ــه را از آن حض ــن نام ــد: »م ــخص می گوی آن ش
ــم  ــش برس ــن خوی ــه وط ــه ب ــش از آنک ــم و پی گرفت
خبــر آن بــه گــوش حاکــم یعنــی »حســین بــن 
عبــدهللا نیشــابوری« رســید و او در دو فرســخی شــهر 
بــه اســتقبالم شــتافت. نوشــته حضــرت را بــه او دادم؛ 
آن را بوســید و بــر دیــده نهــاد و گفــت: حاجتــت 

ــت؟  چیس
گفتــم: مالیــات بــه حکومــت بدهــکارم؛ در حالــی کــه 

تــوان پرداخــت آن را نــدارم. 
ــند.  ــن ببخش ــر م ــات را ب ــه مالی ــتور داد ک ــگاه دس آن
ســپس از زندگــی ام پرســید و مــن تهیدســتی و 

بی چیــزی خــود را بــه او گفتــم.
ــه  ــی ماهیان ــا حقوق ــش دســتور داد، ت ــه کارگزاران او ب

ــی، ص111( ــن پرداخــت شــود.« )اصــول کاف ــه م ب

 برخورد ولوو با موتورسیکلت 

3 کشته بر جای گذاشت 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان خمینی شــهر از برخــورد یــک 
دســتگاه کامیــون ولــوو بــا یــک موتورســیکلت و فوت راکــب و دو 
سرنشــین موتورســیکلت خبــر داد. ســرهنگ علــی جعفری نــژاد 
اظهــار داشــت: روز گذشــته مامــوران پلیــس راهنمایــی و رانندگی 
ــی  ــای پلیس ــز فوریت ه ــق مرک ــهر از طری ــتان خمینی ش شهرس
110 از برخــورد یــک دســتگاه کامیــون ولــوو بــا یک موتورســیکلت 
ــی  ــام انتظام ــن مق ــدند. ای ــزام ش ــه اع ــل حادث ــه مح آگاه و ب
افــزود: متاســفانه در اثــر ایــن حادثــه رانندگــی، راکــب کــه فردی 
38 ســاله و دو سرنشــین موتورســیکلت کــه خانمــی 34 ســاله 
ــد،  ــواده بودن ــک خان ــای ی ــی اعض ــاله و همگ ــی 7 س و کودک
ــان  ــژاد بی ــرهنگ جعفری ن ــد. س ــت دادن ــود را از دس ــان خ ج
ــی شهرســتان  ــی و رانندگ ــس راهنمای داشــت: کارشناســان پلی
خمینی شــهر علــت وقــوع ایــن حادثــه رانندگــی را رعایــت 
ــد.  ــالم کرده ان ــون اع ــده کامی ــط رانن ــدم توس ــق تق ــردن ح نک
فرمانــده انتظامــی شهرســتان خمینی شــهر در پایــان از راننــدگان 
 خواســت ضمــن رعایــت حــق تقــدم بــا ســرعت مطمئنــه 
ــه  ــه زمین ــی ک ــه کارهای ــن ب ــد و از پرداخت و مجــاز رانندگــی کنن
ــاهد داغ دار  ــا ش ــد ت ــد، بپرهیزن ــم می کن ــی را فراه حواس پرت

ــران ــس ای ــری پلی ــگاه خب ــیم. پای ــا نباش ــدن خانواده ه ش

 ۲۵ مصدوم، نتیجه انحراف از مسیر 

اتوبوس ساوه_سلفچگان
رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
شهرســتان ســاوه اظهــار داشــت: مرکــز پیــام شهرســتان ســاوه 
طــی تمــاس مردمــی در ســاعت دو بامــداد روز جمعــه 18 
ــوس از  ــری از خــارج شــدن یــک دســتگاه اتوب ــن، خب فروردی
جــاده و برخــورد بــا گاردریــل دریافــت کــرد. نعمــت هللا عزیــزی 
ــان ســاوه -  افــزود: ایــن ســانحه جــاده ای در کیلومتــر 10 اتوب
ــک  ــه ســمت شــهر ســاوه رخ داد کــه طــی آن ی ســلفچگان ب
دســتگاه اتوبــوس دچــار انحــراف از مســیر شــد. عزیــزی بیــان 
کــرد: پــس از اطالع رســانی موضــوع بالفاصلــه 6 اکیــپ شــهری 
و جــاده ای اورژانــس ســاوه بــرای امدادرســانی بــه محــل 
ــه  ــن حادث ــزام شــدند. وی خاطرنشــان ســاخت: ای ــه اع حادث
خوشــبختانه تلفــات جانــی نداشــت امــا ۲۵ نفــر از مســافران 
اتوبــوس دچــار مصدومیــت شــدند. وی تصریــح کــرد: ۲3 
ــس  ــای اورژان ــط آمبوالنس ه ــه توس ــان حادث ــر از مصدوم نف
ــس  ــر پ ــالل احم ــدادی ه ــای ام ــط نیروه ــدوم توس و دو مص
از دریافــت اقدامــات اولیــه درمــان پیش بیمارســتانی، بــه 

ــا ــل شــدند. ایمن بیمارســتان مــدرس ســاوه منتق

ی ونییک رأی گ�ی رونما�ی از صندوق های الک�ت

ونیــی  دیــروز، جمعــه 18 فروردین مــاه، از صندوق هــای الک�ت

ی کــه قــرار اســت در بعــیض از حوزه هــای انتخــا�ب  رأی گــ�ی

و در انتخابــات شــوراها اســتفاده شــود، در حاشــیه همایــش 

ــو�ت  ــای حق ــئوالن کمیته ه ــان و مس ، بازرس ــرا�ی ان اج ــ�ی دب

هیئت هــای نظــارت رسارس کشــور رونمــا�ی شــد.

ونیــی، دســتگاه احــراز  ی الک�ت ایــن صندوق هــای رأی گــ�ی

هویــت رأی دهنــدگان مــورد اســتفاده هیئت هــای اجــرا�ی 

ــت. ــات اس ــان انتخاب ــای مجری ــارت و کارت ه نظ

، رئیــس هیئــت مرکــزی نظــارت  ض محمــد محمــودی شاه نشــ�ی

 عملکــرد 
گ

بــر انتخابــات شــوراهای اســامی، دربــاره چگونــی

ونیــی  ایــن دســتگاه های احــراز هویــت و صندوق هــای الک�ت

اخــذ رأی، توضیحــا�ت ارائــه کــرد.

نام نویــی از داوطلبــان انتخابــات ریاســت جمهــوری از 

سه شــنبه هفتــه آینــده 22 فروردین مــاه آغــاز می شــود و بــه 

مــدت پنــج روز ادامــه خواهــد داشــت.

ــا  ض دوره ریاســت جمهــوری همزمــان ب ــات دوازدهمــ�ی انتخاب

ض دوره شــوراهای اســامی شــهر و روســتا  ــات پنجمــ�ی انتخاب

و میــان دوره ای مجلــس شــورای اســامی 29 اردیبهشــت مــاه 

ــا ــزار می شــود. ایرن برگ

شنبه  19 فروردین ماه  1396 ـــمـــاره 399 ســـــال سوم                ݡسݒ

قال جواد ؟ع؟:

ٌم إلى ُکّلِ عاٍل. 
َ
َقُة ِباهّللِ  َثَمٌن ِلُکّلِ غاٍل و ُسّل  الّثِ

امام جواد علیه السالم مى فرمایند: اعتماد به خدا 

بهاى هر چیز گرانبها و نردبانى به سوى هر بلندایى 

است.

-«  حدیث روز   »-
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صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

در برخــی مــوارد بــروز افســردگی مربــوط بــه عوامــل 
ــه شــیمی مغــز، هورمون هــا، وراثــت  محیطــی نیســت و ب
ــال  ــل ابت ــی عل ــال بعض ــن ح ــا ای ــردد ب ــک بازمی گ و ژنتی
ــا بــه حــال بــرای مــا  بــه افســردگی هســتند کــه شــاید ت

ناشــناخته بوده انــد.
    بیماری های مزمن

ــمی  ــر جس ــط از نظ ــن فق ــای مزم ــا بیماری ه ــورد ب برخ
خــود  درگیــر  نیــز  را  روان  بلکــه  نیســت؛  ســخت 
می کنــد. افــرادی کــه از یــک بیمــاری مزمــن ماننــد 
بیماری هــای قلبــی، ســرطان و دیابــت رنــج می برنــد، 
می شــوند.  افســردگی  دچــار  بیشــتری  احتمــال  بــه 
از ایــن رو کارشناســان بــر مدیریــت هــر چــه بهتــر 
ــد  ــن تاکی ــاری مزم ــا بیم ــارزه ب ــار مب  ســالمت روان در کن

می کنند.

    سیگار کشیدن
ــی در مطالعــات خــود در ســال جــاری  ــان بریتانیای محقق
ــب بیــش  ــه مرات ــد کــه ســیگاری ها ب ــی برده ان میــالدی پ
از غیرســیگاری ها از اضطــراب و افســردگی رنــج می برنــد.

    استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی 
ــه از شــبکه های  ــه، کســانی ک ــق مطالعــات صورت گرفت طب
اجتماعــی اســتفاده می کننــد، ســرمایه گذاری عاطفــی 
بیشــتری در دنیــای مجــازی کــرده، عــزت نفــس پایینــی 
داشــته و بیــش از بقیــه افــراد دچــار اضطــراب و افســردگی 

می شــوند.
    محل سکونت 

محققــان آمریکایــی اعــالم کرده انــد کســانی کــه در مناطــق 

ــد ممکــن اســت بیشــتر مســتعد  شــهری زندگــی می کنن
ــژه افســردگی باشــند.  ــی به وی ــای روان ــه بیماری ه ــال ب ابت
ــه گفتــه آن هــا علــت ایــن اتفــاق پیچیــده اســت؛  البتــه ب
ولــی بــه هــر حــال صــرف زمــان بیشــتر در طبیعــت یــک 

ــی می شــود. ــد تلق ــر مفی پادزه
    رژیم غذایی

ــه از  ــرادی ک ــد اف ــان می ده ــو نش ــک مای ــزارش کلینی گ
ــت و  ــای پرگوش ــاوی غذاه ــر ح ــی فقی ــم غذای ــک رژی ی
ــتر  ــد، بیش ــروی می کنن ــی پی ــکر و چرب ــده، ش فرآوری ش

ــتند. ــردگی هس ــه افس ــال ب ــتعد ابت مس
    بیش از حد نشستن

 ورزش خلــق و خــوی را ارتقــا می بخشــد و در مقابــل عــدم 

فعالیــت افســردگی را به همــراه دارد.
    کمبود خواب

ــد  ــا ســایر بیماری هــای مزمــن مانن ــا ب ــالل تنه ــن اخت  ای
ــراه  ــت هم ــون و دیاب ــاری خ ــی، پرفش ــای قلب بیماری ه
نیســت؛ بلکــه شــرایط عاطفــی نامطلــوب را نیــز بــه همــراه 
ایجــاد  افســردگی  خــواب کــم  کــه  همان طــور  دارد. 
می کنــد، افســردگی نیــز ســیکل خــواب را بــه هــم 

می زنــد و یــک چرخــه معیــوب تولیــد می شــود.
    التهاب مغز

 در حــال حاضــر پژوهش هــا بیشــتر بــر ایــن نکتــه 
متمرکــز هســتند کــه نشــانه های افســردگی ممکــن اســت 
ــه  ــه گفت ــد. ب ــروز کن ــز ب ــی در مغ ــاب عصب ــل الته ــه دلی ب
محققــان التهــاب مغــز در افــراد افســرده 30 درصــد بیشــتر 

ــالمت نیوز ــت. س ــراد اس ــایر اف از س
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مســئول کمیتــه اطالع رســانی ســتاد خدمــات ســفر شــهر 
ــاح  ــا افتت ــاری ب ــال ج ــهروندان در س ــت: ش ــان گف اصفه
پروژه هــای عمرانی فرهنگــی و اجــرای برنامه هــای متعــددی 

ــد. ــس می کنن ــی را ح ــال متفاوت ــهر، س در ش
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای  شــهرداری اصفهــان 
هــادی نباتی نــژاد در برنامــه »اینجــا اصفهــان« اظهــار 
ــه  ــات ب ــن خدم ــه بهتری ــرای ارائ ــا ب ــرد: برنامه ریزی ه ک
گردشــگران در قالــب ســتاد تســهیالت ســفر، 4 مــاه پیش 

از نــوروز انجــام شــد.
اطالع رســانی  کمیتــه  جــاری  ســال  در  افــزود:  وی 
برنامه هــای خــالق و جدیــدی را نســبت بــه ســال گذشــته 
بــرای پذیرایــی از میهمانــان نــوروزی پیش بینــی کــرد و در 
همیــن راســتا شــعار ســال جــاری »اصفهانــی متفــاوت« 

انتخــاب شــد.
مســئول کمیتــه اطالع رســانی ســتاد خدمــات ســفر شــهر 
ــیار  ــهر بس ــوروز 96 ش ــه در ن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
شــاداب و ســرزنده بــود، گفــت: در ســال جاری شــهروندان 
و مســافران نــوروزی نیــز فعالیــت متفــاوت و بی نظیــری را 
در بخش هــای مختلــف ســتاد نــوروزی، زیباســازی شــهر، 
برنامه هــای تفریحــی و خدمات رســانی به ویــژه در بــاغ 
فــدک شــاهد بودنــد؛ در همیــن راســتا مســئولیت کمیتــه 
ــات  ــد خدم ــه بای ــرا ک ــد؛ چ ــنگین تر ش ــانی س اطالع رس
ــوع را در ســطح کشــور و شــهر اطالع رســانی می کــرد. متن

شــاد  برنامه هــای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا   نباتی نــژاد 
و تفریحــی فراوانــی بــرای بــه وجــودن آوردن فضایــی شــاد 
ــز آقــا رشــید  ــر طن ــوان کــرد: تئات در شــهر برگــزار شــد، عن
ــل خواجــو  ــور نمــای 3 بعــدی پ ــازی چــوگان، برنامــه ن ب

ــد. ــرا ش ــهر اج ــه ش و... در گوشه گوش
مســئول کمیتــه اطالع رســانی ســتاد خدمــات ســفر 
ــهروندان  ــور ش ــه حض ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــهر اصفه ش
نــوروز  روزهــای  فرهنگــی  و  تفریحــی  برنامه هــای  در 
نشــان دهنده ایــن اســت کــه شــهر بــه اجــرای ایــن 
ــال  ــن رو در س ــرد: از همی ــار ک ــاز دارد، اظه ــا نی برنامه ه
ــاط  ــرای نش ــی ب ــی متنوع ــای فرهنگی تفریح 96 برنامه ه

شــهروندان در شــهر برگــزار می شــود.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــه س ــژاد در ادام نباتی ن
در نــوروز برنامــه تلویزیونــی »اینجــا اصفهــان«  هــر شــب 
ســاعت ۲1 از صداوســیما پخــش شــد، گفــت: خبرگــزاری 
ایمنــا نیــز در روزهــای نــوروز نیــز هــر روز تصاویــر زیبایــی از 
شــهر و گردشــگران بــه نمایــش عمــوم گذاشــت؛ همچنیــن 
ــر  ــز تصاوی ــر نی ــای معتب ــازی و کانال ه ــای مج در فضاه

زیبایــی از نصــف جهــان نمایــش داده شــد.
بــه  اطالع رســانی  بــرای  بنرهایــی  اضافــه کــرد:  وی 
ــد. ــب ش ــوروز نص ــای ن ــز در روزه ــوروزی نی ــان ن میهمان

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود ب
گردشــگران می توانســتند بــا ســامانه 137  تمــاس حاصــل 
کننــد تــا اطالعــات مــورد نیــاز خــود را کســب نماینــد، ادامه 

داد: از همیــن رو ســامانه 137 در بروشــورهای ســتادهای 
ــور  ــگران حض ــه گردش ــی ک ــه ها و مکان های ــت، نقش هدای

داشــتند، ثبــت شــد.
ــه ســامانه 137، 30  ــه در مجموع ــان اینک ــا بی ــژاد ب نباتی ن
نفــر نیــرو بــه صــورت شــبانه روزی نیــز خدمــات الزم را بــه 
ــوروز  ــد، گفــت: در ن ــه می دادن مســافران و شــهروندان ارائ
ــا  ــه ب ــزار دقیق ــدود ۵۵ ه ــز ح ــامانه 137 نی ــق س از طری

گردشــگران صبحــت شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اصفهــان شــهر گردشــگری اســت، 
ــه زبان هــای مختلــف  ــد اطالع رســانی ها ب از همیــن رو بای
باشــد، افــزود: در همیــن راســتا در مجموعــه ســامانه 
ــی  ــان انگلیس ــه زب ــلط ب ــه مس ــانی ک ــز کارشناس  137 نی
و عربــی بودنــد، حضــور داشــتند تــا گردشــگران و راهنمایان 
ــاز  ــورد نی ــات م ــد اطالع ــق بتوانن ــن طری گردشــگران از ای

خــود را کســب کننــد.
ــه ســامانه 137 در ســال های  ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
گذشــته در کشــور و شــهرهای مختلــف فعــال بــوده و بــه 
مشــکالت شــهری نیــز توجــه دارد و از ایــن رو شــهروندان 
خــود  شــهری  مشــکالت  میــان گذاشــتن  در  بــرای 
می تواننــد بــا ســامانه 137 تمــاس حاصــل کننــد، عنــوان 
کــرد: بــا افزایــش کارشناســان ســامانه 137، تــالش کردیم 

ــم. ــا اعتمــاد را در بیــن شــهروندان افزایــش دهی ت
ــه در اواســط ســال گذشــته  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــژاد ب نباتی ن
ــش  ــامانه 137 افزای ــای س ــد کارکرده ــه ش ــر گرفت در نظ
ــرای  ــد، خاطرنشــان کــرد: در ایــن راســتا شــهروندان ب یاب
ــت  ــاعت فعالی ــی، س ــز تفریح ــتر از مراک ــات بیش اطالع
ــاس  ــامانه 137 تم ــا س ــد ب ــر می توانن ــای روز کوث بازاره

ــد. حاصــل کنن
مســئول کمیتــه اطالع رســانی ســتاد خدمــات ســفر شــهر 
اصفهــان اظهــار کــرد: از ۲ ســال گذشــته در مجموعــه روابط 
عمومــی از ابزارهــای جدیــدی در حــوزه اطالع رســانی 
ــددی  ــاوره های متع ــا مش ــن رو ب ــم؛ از ای ــتفاده کردی اس
ــا از  ــم ت ــر گرفتی ــد، در نظ ــام ش ــان انج ــا کارشناس ــه ب ک
شــبکه های اجتماعــی و رســانه ها بــرای ارتبــاط بیشــتر بــا 

شــهروندان بیشــتر اســتفاده کنیــم.
ــانی  ــبکه اطالع رس ــتا ش ــن راس ــت: در همی ــژاد گف نباتی ن
ــا  ــه ب ــد ک ــدازی ش ــی راه ان ــبکه های اجتماع ــهر در ش ش
ــف  ــای مختل ــت بخش ه ــام فعالی ــه تم ــن روش روزان ای

داده  پوشــش  اجتماعــی  شــبکه های  در  شــهرداری 
ــا  ــزاری ب ــک خبرگ ــز ی ــهرداری نی ــن ش ــود؛ همچنی می ش
مجــوز رســمی و درگاه الکترونیکــی شــهرداری اصفهــان را 

در اختیــار دارد.
بیــن شــهرداری و  اینکــه خوشــبختانه  بیــان  بــا  وی 
ــرای اجــرای  ــی ب ــان و شــبکه های مل صداوســیمای اصفه
ــن  ــزود: همچنی ــد، اف ــرار ش ــی برق ــل خوب ــا تعام برنامه ه
در نــوروز ســال گذشــته و ســال جــاری توانســتیم بــا 
شــبکه های ملــی همچــون شــبکه نســیم، مســتند و 

ــم. ــرار کنی ــی برق ــات خوب ــر ارتباط ــبکه خب ش
ــده رود در رســانه ها  ــر بازگشــایی زاین ــرد: خب ــه ک وی اضاف
باعــث شــد تــا در مــوج دوم مســافرت های نــوروزی، 
گردشــگران بســیاری نصــف جهــان را انتخــاب کننــد.

ــهر در  ــای ش ــر زیبایی ه ــد اگ ــان می ده ــم نش ــن مه ای
شــبکه های مختلــف مطــرح شــود، حضــور گردشــگران در 

شــهر افزایــش می یابــد.
ــه  ــا اشــاره ب ــر ســخنان خــود ب ــژاد در بخــش دیگ نباتی ن
اینکــه در ســال 96 پروژه هــای متنوعــی افتتــاح می شــود 
ــر اســاس جلســاتی کــه از اول ســال در شــورای  گفــت: ب
معاونــان و بخش هــای مختلــف شــهرداری تشــکیل شــد 
پیش بینــی گردیــد کــه در ســال جــاری شــهر و شــهروندان 

فضــای متفاوتــی را نظــاره کننــد.
افتتــاح  بــا  افــزود: شــهروندان در ســال جــاری  وی 
برنامه هــای  اجــرای  و  عمرانی فرهنگــی  پروژه هــای 
متعــدد در شــهر، ســال متفاوتــی را حــس می کننــد.

مســئول کمیتــه اطالع رســانی ســتاد خدمــات ســفر شــهر 
اصفهــان اضافــه کــرد: بــا تاکیــد شــهردار اصفهــان از ســال 
ــف  ــق مختل ــروژه در مناط ــن پ ــه، چندی ــر هفت گذشــته ه

ــود. ــاح می ش افتت
ــز هــر  ــر اینکــه در ســال جــاری نی ــد ب ــا تاکی ــژاد ب نباتی ن
 هفتــه ۲ بــار مراســم افتتــاح پــروژه برگــزار می شــود 
ــه  ــگاهی ک ــده ورزش ــه آین ــتا هفت ــن راس ــت: در همی گف
بــرای اولیــن بــار در اصفهــان ویــژه معلــوالن احــداث 
ــهر  ــای ش ــاوا و فعالیت ه ــازمان ف ــای س ــده و پروژه ه ش

الکترونیــک بــه صــورت رســمی افتتــاح می شــود.
بــه شــهروندان  پروژه هــا  افتتــاح  بــا  داد:  ادامــه  وی 
نشــان می دهیــم کــه شــهرداری بــه اعتمــاد آنــان احتــرام 

می گــذارد و همــدل آنــان اســت.
مســئول کمیتــه اطالع رســانی ســتاد خدمــات ســفر شــهر 
اصفهــان اضافــه کــرد: مجموعــه روابــط عمومــی شــهرداری 
ــا را دارد؛  ــرای برنامه ه ــانی اج ــه اطالع رس ــان وظیف اصفه
ــد  ــای جدی ــا برنامه ه ــم ب ــر داری ــاس در نظ ــن اس ــر ای  ب
و خالقانــه، فعالیت هــای شــهری را بــه اطــالع شــهروندان 
ــت  ــه نکوداش ــه هفت ــاره ب ــا اش ــه ب ــانیم. وی در ادام برس
ــیار  ــای بس ــا برنامه ه ــن روزه ــرای ای ــت: ب ــان گف اصفه
ــی  ــی پیش بین ــرای شــهروندان اصفهان ــی ب شــاد و متنوع

شــده اســت.

مسئول کمیته اطالع رسانی ستاد خدمات سفر شهر اصفهان

برنامه »هر هفته، چند افتتاح« ۲ بار در هفته برگزار می شود
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