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کشور کارآمد آموزشی در  نگاهی به سیستم نا

چالش های دانش آموزان 
در ایران
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پس از استنکاف رئیس جمهور: 

| الریجانی قانون احکام دائمی 
کشور را  برنامه های توسعه 

کرد   صفحه 2 ابالغ 
کل راهداری و حمل ونقل   مدیر 

کرد:  ح  جاده ای اصفهان مطر

| ثبت بیش از ۹ میلیون تردد 
در محورهای استان اصفهان   

صفحه 3

 
اخالق سیاسی

 از نگاه امام علی)ع(

له
قا

رم
س

امام اول شیعیان، حضرت علی)ع(، از روزهای 
و  پیامبر)ص(  کنار  در  اسالم  ظهور  نخست 

و  شجاعت  رفتار،  بودند.  حق  جبهه   در  همواره 
زیبا  تصویری  پیامبر)ص(،  جانشین  جوانمردی  
و  سخنان  چنانچه  می کرد؛  متجلی  را  اسالم  از 
نوشته های آن امام همام در مجموعه نهج البالغه 
می سازد  متجلی  را  علوی  و  نبوی  اسالم  همچنان 
فرود  تعظیم  سر  مقابلش  در  انسانیت  دنیای  و 
کامل حق به شمار  می آورد. علی)ع(، جلوه  واقعی و 
کردار، جهاد، ایثار، تقوا، پاسداری  می آیند. ایشان در 
از اسالم، ستیز با شرک، دانش، ایمان و عمل صالح 
و  قرآن  مکتب  تربیت شدگان  از  نمونه  عالی ترین 
آغاز  از  علی)ع(  حضرت  هستند.  خدا)ص(  رسول 
کردند  راه حق مجاهده  در  بعثت رسول خدا)ص( 
دست  قدرت طلبی  و  نفس  هوای  برای  هیچ گاه  و 
به شمشیر نبردند. ایشان در تمام جنگ های صدر 

اسالم یک هدف را تعقیب می کردند ... 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

اخبار روز
 تبلیغات زودهنگام انتخاباتی 

قطعا تخلف است
گفت: تبلیغات زودهنگام انتخاباتی قطعا تخلف  کشور  وزیر 

گروه ها و حامیان آن ها از  است و همه افراد، احزاب و 
تبلیغات زودهنگام بپرهیزند....

در صفحه سیاست )2( بخوانید

 شهردار اصفهان در آیین افتتاح اولین 
مجموعه ورزشی اختصاصی جانبازان و معلوالن:

در ابتدای راه مناسب سازی شهر 
برای معلوالن هستیم
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کرد: ح  مدیر عامل فوالد مبارکه مطر

کار در فوالد مبارکه، مصداق 
واقعی اقتصاد مقاومتی است
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ا�ن

  آغاز حرکتی نو در اصفهان   صفحه 4

  انتقاد هواداران 
از طرح جدید لباس سپاهان   صفحه 6

  سال 95، سال رویدادهای خوب 
سینمایی در اصفهان   صفحه 5

  معرفی رؤسای انجمن های ورزشی 
سازمان ورزش شهرداری اصفهان   

صفحه 6

ویژه های امروز

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

روزنامه کثیراالنتشار   || چهارشنبه 23 فروردین ماه 1396  ||  14 رجب 1438  ||  12 آوریل 2017  ||  شماره 402  ||  سال سوم  ||   قیمت: 700 تومان

گر تولید داخلی راه نیفتد، اشتغال ایجاد نمی شود ا
کشور:  رهبر معظم انقالب در دیدار نوروزی با جمعی از مسئوالن 

کارخانه های داخلی را تعطیل می کند که  وارداتی باید متوقف شود 

آگهی مناقصه عمومی
کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(

نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهای ذیل را مطابق جدول زیر از فروشندگان ذیصالح 

انجام دهد.

مبلغ تضمین)ریال( نوع بودجه موضوع مناقصه شماره مناقصه

450.000.000 جاری  خرید و اجرای سیستم تله متری شبکه توزیع آب شرب 
شهرهای اصفهان - خمینی شهر - نجف آباد - شاهین شهر

96-1-8

100.000.000 جاری خرید 1 دستگاه آشغالگیر دهانه ریز تصفیه خانه فاضالب جنوب 96-1-9

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 1396/02/02 
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ 1396/02/03

محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی www.abfaesfahan.ir ،   تلفن: 031-366۸0030
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 031-366۸0030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

»آگهی مزایده عمومی«

»آگهی مزایده«

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

نوبت اول

نوبت اول

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/95/21۸4 مورخ 95/12/1۸ شورای اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 3 
پالک از اراضی حوزه 5 سایت مرکزی به شماره پالک های 5/16 و 5/15 و 5/14 را با کاربری تجاری خدماتی گردشگری 

از طریق مزایده عمومی و بصورت نقدی به متقاضیان و با قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند. متقاضیان فرصت 

دارند تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 96/2/9 جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای 

شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/95/2252 مورخ 95/12/26 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت 
به فروش یک پالک زمین تجاری مسکونی به شماره پالک 4۸6/15 واقع در محله شهید مفتح از طریق مزایده 

عمومی و بصورت نقدی و با قیمت پایه کارشناسی اقدام نماید. متقاضیان میتوانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت 

اسناد مزایده تا روز شنبه تاریخ 96/2/9 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

ثبت نام بیش از صد نفر در نخستین روز نام نویسی کاندیداهای ریاست جمهوری

آغاز رقابت های داغ انتخاباتی
صفحه  2



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

دیــروز فرآینــد دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــما  ــا رس ــد ت ــی ش ــاز اجرای ــور وارد ف ــر کش ــتور وزی ــا دس ب
شــاهد 39 روز پرهیجــان در تقویــم سیاســی کشــور باشــیم.
ــرای  ــان ب ــای وطــن، نام نویســی از داوطلب ــه گــزارش کیمی ب
ــاز  ــروز آغ ــح دی ــات از 8 صب ــن انتخاب ــزدی در ای ــام نام اع

ــد. ــه می یاب ــاه ادام ــا 26 فروردین م ــد و ت ش
طبــق اعــام وزارت کشــور، داوطلبــان بایــد از شــرایطی چــون 
ــودن  ــل ب ــودن، ایرانی االص ــی ب ــی و سیاس ــال مذهب از رج
ــر  ــران، مدی ــامی ای ــوری اس ــور جمه ــت کش ــتن تابعی  داش
 و مدبــر بــودن، دارای حســن ســابقه و امانــت و تقــوا 
ــامی  ــوری اس ــی جمه ــه مبان ــودن ب ــد ب ــن و معتق و مؤم
ــند. ــوردار باش ــور برخ ــمی کش ــب رس ــتن مذه ــران و داش ای
همچنیــن بــه گفتــه مســئوالن ســتاد انتخابــات کشــور 
واجــدان شــرایط بایــد در زمــان ثبت نــام بــا در دســت 
داشــتن اصــل شناســنامه و کارت ملــی و یــک قطعــه عکــس 
ــدا  ــور پی ــور حض ــات کش ــتاد انتخاب ــار، در س ــش در چه ش
کــرده و بــرای تکمیــل فرم هــای پیش بینی شــده اقــدام 
کننــد. تقویــم زمان بنــدی انتخابــات نیــز بــه ایــن شــرح اســت:

ــات توســط  ــن 96: صــدور دســتور شــروع انتخاب 22 فروردی
ــداران  ــه فرمان وزیــر کشــور ب

 22 تــا 24 فروردیــن: تشــکیل هیئــت اجرایــی توســط 
فرمانداری هــا 

ــان 5 روز )از زمــان  ــام از داوطلب ــا 26 فروردیــن: ثبت ن  22 ت
صــدور دســتور شــروع انتخابــات( 

ــان  ــت داوطلب ــه صاحی ــیدگی ب ــن: رس ــا 31 فروردی  27 ت
ــان ــورای نگهب ــط ش توس

 1 تــا 5 اردیبهشــت: تمدیــد مهلــت رســیدگی بــه صاحیــت 
داوطلبــان توســط شــورای نگهبــان 

ــا 7 اردیبهشــت: انتشــار اســامی نامزدهــا توســط وزارت  6 ت
کشــور 

8 تا 27 اردیبهشت: تبلیغات انتخاباتی نامزدها
28 اردیبهشت: ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی نامزدها  

29 اردیبهشت: اخذ رأی
ــن  ــوری و پنجمی ــن دوره ریاســت جمه ــات دوازدهمی انتخاب
دوره شــوراهای اســامی شــهر و روســتا در 29 اردیبهشــت 96 

ــه طــور همزمــان برگــزار می شــود. ب

چهرهها 
ــام  ــرای اع ــته ب ــه روز گذش ــره ای ک ــن چه ــاید مهم تری ش
نامــزدی انتخابــات در ســتاد انتخابــات کشــور حضــور یافــت 
مصطفــی میرســلیم، رئیــس شــورای مرکــزی حــزب مؤتلفــه 

اســامی بــود. 
ــده  ــر ش ــور حاض ــران در وزارت کش ــاس کارگ ــا لب ــه ب وی ک
ــان  ــا پای ــار داشــت: ت ــگاران اظه ــا خبرن ــو ب ــود، در گفت وگ ب
مناظــرات در صحنــه می مانــم. وی افــزود: حتمــا آقــای 

ــد. ــد ش ــدا خواهن ــم کاندی ــان ه بادامچی
ــن  ــت: م ــا گف ــازوکار جمن ــاره س ــن درب ــلیم همچنی میرس
اهــداف و نیــت جمنــا را قبــول دارم، امــا بــا روشــش مشــکل 

دارم.
درحاشیه 

ــراه  ــز هم ــیه هایی نی ــا حاش ــان ب ــروز داوطلب ــی دی نام نویس
ــام  ــا ثبت ن ــه ت ــا گرفت ــا و خانم ه ــام دوقلوه ــود. از ثبت ن ب
ــام؛ نامزدهایــی کــه از  ــام و بدن چهره هــای سیاســی خوش ن

20 ســال تــا 80 ســال ســن داشــتند. 
ــه  ــان کارخان ــی نگهب ــم خاک ــده ابوالقاس ــن ثبت نام کنن اولی
ــای  ــی از برنامه ه ــود. وی یک ــزد ب ــد ی ــازی میب ــی س کاش
ــرح  ــرد. ط ــوان ک ــردم عن ــدی م ــه نق ــش یاران ــود را افزای خ
دیگــر وی ســاخت »مســکن دلبــاز« در اطــراف شــهرها بــود. 
در اولیــن ســاعات نام نویســی، فــردی کــه کفن پــوش و 
ــود، در محــل وزارت کشــور حاضــر شــد.  قــرآن بــه دســت ب
ایــن پیرمــرد 63 ســاله ســربند »یــا فاطمــه« بســته بــود و از 
چــوِب پرچــم ایرانــی کــه بــه دســت داشــت، بــرای راه رفتــن 
اســتفاده می کــرد. وی همچنیــن دســته گلــی بــه دســتش 
بــود کــه می گفــت ایــن گل را تقدیــم مقــام معظــم رهبــری 

خواهــم کــرد.
اولیــن نامــزد خانــم ثبت نام کننــده در انتخابــات نیــز از 
ــر  ــم دکت ــه خان ــرای کشــور گفــت. وی ک وعده هــای خــود ب
خطــاب می شــد در پاســخ بــه ســوالی دربــاره اینکــه آیــا در 
کابینــه خــود از بانــوان اســتفاده خواهــد کــرد یــا خیــر، گفــت: 
ــه  ــی از کابین ــد. نیم ــد ش ــته خواه ــن 50، 50 بس ــه م کابین
قطعــا خانــم خواهنــد بــود. وی دربــاره رنــگ انتخاباتــی اش 
ــگ  ــه رن ــرا ک ــت دارم؛ چ ــفید را دوس ــگ س ــن رن ــت: م گف
عدالــت اســت. خانــم دکتــر همچنیــن در ادامــه در پاســخ بــه 

ــور  ــه رئیس جمه ــس از اینک ــت: پ سیاســت های ترامــپ گف
شــوم بــا ترامــپ بــر ســر یــک میــز خواهــم نشســت و پیــام 
ــرد. وی در  ــم ک ــاغ خواه ــه وی اب ــان را ب ــی ایرانی صلح طلب
ــح  ــا صب ــادی دارم و بیشــتر آن ه ــان زی ــت: حامی ــه گف ادام
ــرای  ــر ب ــم دکت ــه خان ــد ک ــد و گفتن ــگ زدن ــن زن ــه م زود ب

ــد. ــواب نمانی ــام خ ثبت ن
یــک داوطلــب جــوان انتخابــات ریاســت جمهوری نیــز 
انتخابــات کســب  ایــن  در  ثبت نــام  از  هدفــش  گفــت 
ــان  شــغل اســت. محمــد رافــی بروجــردی، یکــی از داوطلب
انتخابــات ریاســت جمهوری مســتقر در وزارت کشــور، گفــت: 
مــن متولــد 1364 و کارشــناس ارشــد تربیــت بدنــی هســتم. 
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا بــرای کســب شــغل در 
انتخابــات ریاســت جمهوری ثبت نــام کردیــد، اظهــار داشــت: 
تقاضــا می کنــم شــغل  از مســئوالن وزارت ورزش  بلــه، 
ــا اداره ورزش  ــی ی ــت بدن ــا تربی مناســبی در وزارت ورزش ی

بروجــرد بــه مــن بدهنــد. 
ــد  ــر می کنی ــا فک ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس راف
رأی بیاوریــد، اظهــار داشــت: نمی دانــم، هــر چــه خــدا 
 بخواهــد؛ فکــر می کنــم اگــر جــزو کاندیداهــای نهایــی باشــم 
و شــورای محتــرم نگهبــان نظــر مثبــت داشــته باشــند 
احتمــال دارد کــه رأی خــوب چنــد میلیونــی داشــته باشــم.
ــش  ــده افزای ــوری وع ــت جمه ــای ریاس ــی از کاندیداه یک
قبــا کاندیــدای  داد. گروســی کــه  را  بانکــی  بهره هــای 
ــا  ــود ت ــده ب ــات آم ــه ســتاد انتخاب ــروز ب ــوده، دی ــس ب مجل
ایــن بــار بــرای ریاســت جمهــوری اعــام کاندیداتــوری کنــد. 
او کــه می گویــد بــا رنــگ آبــی آســمانی بــه انتخابــات 
ریاســت جمهــوری پیوســته، عنــوان کــرد: مــن یــک بســیجی 
هســتم کــه بــرای حــل مشــکات مــردم و مشــکات منطقــه 
ــای  ــش بهره ه ــده افزای ــم. او وع ــام کن ــت ن ــم ثب می خواه

ــردم را داد. ــی م ــود زندگ ــرای بهب ــی ب بانک
یــک خانــم کارشــناس حقــوق نیــز در ســتاد انتخابات کشــور 
ــی  ــرای نام نویس ــه ب ــت.  وی ک ــی گذاش کاس رجل شناس
آمــده بــود و در خــال صحبت هــای خــود همــواره می گفــت 
کــه نوبــت زنــان اســت، دربــاره مفهــوم رجــل سیاســی گفــت: 
ــی  ــام یعن ــام دارد؛ ایه ــت و ایه ــام اس ــه ع ــک کلم ــال ی رج
اینکــه می گوینــد یــک مــرد و مردصفــت و نتــرس و قدرتمند؛ 

ــم. وی در  ــام را در نظــر می گیری ــم و ایه ــواره می آیی ــا هم م
ادامــه گفــت: چــرا مــا بایــد تفســیر مضیــق بــه نفــع آقایــان 

ــه نفــع خانم هــا. کنیــم؛ مــا تفســیری عــام می کنیــم ب
ــم  ــدای خان ــر کاندی ــد 1361 دیگ ــق متول ــی موف اعظــم جبل
ــرد.  ــام ک ــا« ثبت ن ــم زن ه ــار ه ــک ب ــا شــعار »ی ــه ب ــود ک ب
لیــدر تیــم تراکتورســازی نیــز بــا حضــور در ســتاد انتخابــات 
کشــور در انتخابــات ریاســت جمهوری ثبت نــام کــرد. علیرضــا 
هاشــمیان عصــر دیــروز بــا حضــور در ســتاد انتخابــات کشــور 
در دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهوری ثبت نــام کــرد. 
امــا از بیــن دیگــر سیاســیون نیــز در ثبت نــام دیــروز حضــور 
داشــتند. مهــدی خزعلــی از شــخصیت های سیاســی کشــور 
ــه  ــی ب ــود، ول ــرده ب ــام ک ــت ن ــز ثب ــته نی ــه در دوره گذش ک

ــود.  دالیــل مختلــف رد صاحیــت شــد، یکــی از آن هــا ب
اصاح طلــب  نماینــده  شعله ســعدی،  قاســم  همچنیــن 
مــردم شــیراز در دوره ســوم، چهــارم و ششــم مجلــس 
انتخابــات  دوره  دوازدهمیــن  در  کاندیداتــوری  بــرای 
جمعیــت  کل  دبیــر  کــرد.  ثبت نــام  ریاســت جمهوری 
جهادگــران ایــران اســامی نیــز بــه همــراه 15 نفــر از اعضــای 
جــوان شــورای مرکــزی جمعیــت بــه عنــوان نامــزد جریــان 
ســوم بــرای دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ثبــت نــام کــرد. وهــاب عزیــزی بــا شــعار دولــت جــوان و بــا 
در دســت داشــتن بنــری بــا همیــن عنــوان و بــه رنــگ آبــی 

ــد. ــور ش ــروزه ای وارد وزارت کش فی

کــه  نوشــت  گازتــا«  »نزاویســیمایا  روســی  روزنامــه 
ــک  ــوع 58 موش ــک از مجم ــای روس 36 موش جنگنده ه
ــی  ــگاه هوای ــه پای ــِی شــلیک شــدِه ب »تام هــاوک« آمریکای

الشــعیرات ســوریه را ســرنگون کرده انــد.
پیــش از ایــن وزارت دفــاع آمریــکا اعــام کــرده بــود کــه 59 
فرونــد موشــک از نــوع تام هــاوک را بامــداد جمعــه گذشــته 
ــهر  ــوریه در ش ــعیرات س ــی الش ــگاه هوای ــمت پای ــه س ب
حمــص در مرکــز ســوریه شــلیک کــرده کــه 58 موشــک بــه 
هــدف رســیده اســت؛ امــا بــر اســاس اطاعــات وزارت دفــاع 
روســیه، فقــط 23 موشــک آمریکایــی بــه پایگاه الشــعیرات 
رســید و ایــن ســؤال بــرای خبرگزاری هــا و رســانه های 

ــه  ــه ب ــر ک ــرای 36 موشــک دیگ ــه ب ــاد شــد ک ــان ایج جه
هــدف مدنظــر نرســیده، چــه اتفاقــی افتــاده اســت. پاســخ 
ــن  ــه ای ــود ک ــن ب ــا« ای ــه روســی »نزاویســیمایا گازت روزنام
موشــک های آمریکایــی کــه بــه پایــگاه الشــعیرات نرســیده، 
ســرنگون شــده اســت. بــر پایــه ایــن گــزارش بعیــد اســت 
کــه موشــک های ســامانه های دفــاع هوایــی »اس – 400« 
یــا »اس - 300« کــه از پایــگاه حمیمیــم و بنــدر طرطــوس 
ــی را  ــد، موشــک های آمریکای در ســوریه محافظــت می کنن
ــاوک در  ــک های تام ه ــرا موش ــند؛ زی ــرده باش ــرنگون ک س
مســافت دور از محــل اســتقرار موشــک های ضــد موشــک 
»اس - 400« و »اس - 300« بــه ســمت هــدف خــود 

ــد. ــت کرده ان حرک
بــر اســاس ایــن گــزارش، امــکان ســپردن مأموریــت 
ــنل  ــه پرس ــم ب ــی مهاج ــک های آمریکای ــا موش ــه ب مقابل
ــی  ــوده؛ در حال ــامانه های »اس -300« و »اس 400« نب س
کــه می تــوان ایــن مأموریــت را بــه جنگنده هــای »ســوخوی 
می تواننــد  ســپرد کــه  ام«  اس   30 »ســوخوی  و   »35
ــوا  ــک های ه ــلیک موش ــا ش ــاوک را ب ــک های تام ه موش
ــن  ــد و همچنی ــرنگون کنن ــوپ س ــای ت ــوا و گلوله ه ــه ه ب
می تواننــد چاشــنی آن را بــا ارســال پارازیــت از کار بیندازنــد.

بــه نوشــته روزنامــه نزاویســیمایا گازتــا، قــرار بــود کــه 
ــه شــلیک 36 موشــک از ناوشــک »روس«  آمریکایی هــا ب

ــای  ــوی جنگنده ه ــک ها از س ــن موش ــا ای ــد، ام ــا کنن اکتف
مجبــور  آمریکایی هــا  لــذا  شــد؛  ســرنگون  روســیه 
شــدند موشــک های ناوشــکن »پوتــر« را – زمانــی کــه 
بازمی گشــتند -  پایــگاه خــود  بــه  روس  جنگنده هــای 

ــنیم ــد. تس ــلیک کنن ش

آغاز رقابت های داغ انتخاباتی

روزنامهروس:

روسیه ۳۶ موشک »تام هاوک« آمریکا را سرنگون کرد

حتما بخوانید!
آمده ام تا حقوق معطل مانده را پس بگیرم چهارشنبه  23  فروردین ماه 21396

ـــمـــاره  402  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

اخالق سیاسی از نگاه امام علی)ع(                                                                                      

ادامه از صفحه یک: 
و آن، ترویــج دیــن اســام و حاکــم کــردن اخــاق دینــی بــر 

اخــاق جاهلــی بــود. 
حضــرت در تمامــی عرصه هــای زندگــی، مظهــر کامــل 
ــی  ــخصیت سیاس ــر در ش ــن ام ــد. ای ــی بودن ــت اله عبودی

ــت. ــکار اس ــا آش ــان کام ایش
ــی  ــی فرصت ــه در پ ــده ای ک ــر)ص(، ع ــت پیامب ــس از رحل پ
بــرای ایجــاد فتنــه در جامعــه  نوپــای اســامی بودنــد، از امیــر 

مؤمنــان خواســتند خافــت دیگــران را نپذیــرد. 
ــرایط  ــان از ش ــتند آن ــک می دانس ــه نی ــی)ع( ک ــرت عل حض
ایجادشــده خشــنود هســتند، بــه آن هــا فرمودنــد: »مؤمنــان 
ــی  ــان مردم ــا منافق ــد؛ ام ــر خیرخواهن ــه یکدیگ ــبت ب نس
حیله گرنــد و بــه یکدیگــر خیانــت می کننــد؛ اگرچــه خانه هــا 

ــند.  ــک باش ــر نزدی ــه یکدیگ ــان ب و بدن هایش
در آســتانه ورود بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری و شــوراهای 
اســامی شــهر و روســتا، بــه اخــاق سیاســی از منظــر امــام 

علــی)ع( اشــاره ای داریــم.
 اولیــن اصلــی کــه امــام علــی )ع( در اصــول سیاســت 
اســت.  صدق محــوری  می کردنــد،  رعایــت  خودشــان 
ــم اخاقــی و ارزشــی  ــتگویی، ارزش مه ــتگویی و درس راس
اســت کــه هیــچ گروهــی در خــوب بــودن و اصالــت آن شــک 
 نمی کنــد. بدیهــی اســت راســتگویی از یــک سیاســتمدار 
و حاکــم و از یــک خلیفــه بســیار مطلوب تــر از هــر شــخص 

دیگــری اســت. 
ــا لحظــه  مــوالی متقیــان امــام علــی )ع( از دوران جوانــی ت
ــت گفتاری  ــتگویی و درس ــا و درس ــدق و صف ــان ص شهادتش
را در خودشــان داشــتند و پیغمبــر مکــرم اســام لقــب 
صدیــق اکبــر را بــه امــام علــی )ع( اعطــا کردنــد و فرمودنــد: 
علی بن ابیطالــب، نخســتین کســی اســت کــه بــه مــا ایمــان 
ــن  ــه م ــت ب ــه در روز قیام ــت ک ــی اس ــتین کس آورد و نخس
دســت می دهــد و علی بن ابیطالــب صدیــق اکبــر اســت. 

ــد.  ــدا می کن ــم ج ــل را از ه ــق و باط ــت، ح ــاروق ام ف
ــی )ع( در سیاســت خودشــان  ــی کــه امــام عل دومیــن اصل
ــد، قانون محــوری اســت. قانون محــوری  ــات می فرمودن مراع
اســاس سیاســت یــک کشــور و نظــام را تشــکیل می دهــد؛ 
ــون  ــه قان چــرا کــه نظــم در جامعــه فقــط در ســایه ایمــان ب
و عمــل بــه قانــون حاکــم می شــود و اگــر سیاســتمدار 
ــد و  ــون نباش ــدار قان ــودش پاس ــه خ ــک جامع ــم ی ــا حاک ی
ــردم  ــه م ــرای هم ــکنی ب ــر قانون ش ــد، دیگ ــکنی کن قانون ش

آســان می شــود. 
مکــرم  پیغمبــر  مکتــب  ممتــاز  مؤمنــان شــاگرد  امیــر 
ــک  ــان ی ــداری خودش ــول زمام ــد و در ط ــام)ص( بودن اس
همیشــه  و  نشــدند  غافــل  قانون گرایــی  از  هــم  لحظــه 
زبانشــان و عملشــان، زبــان قانــون و عمــل بــه قانــون بــود. 
ــان  ــت خودش ــی )ع( در سیاس ــام عل ــه ام ــومی ک ــل س اص
مراعــات می کردنــد، انتقادپذیــری بــود. حاکــم و والــی یــک 
جامعــه هــر چقــدر هــم کــه از صمیــم دل و از طریــق اخــاص 
حکومــت و سیاســت را اداره کنــد، نیازمنــد نظرهــا و نقدهــای 
ســازنده اســت. اگــر بیــن حاکــم و مــردم پرده هایــی باشــد 
کــه مانــع از انتقادپذیــری آن حاکــم شــود، مشــکات بــر روح 
ــوب می گــذارد؛ از همیــن روســت  ــر نامطل و روان مــردم تاثی
ــی از ســخنان خودشــان  ــی)ع( در یک ــن عل ــه امیرالمومنی ک
ــلمانان  ــدار مس ــه زمام ــوند ک ــادآور می ش ــئله را ی ــن مس ای
هیــچ گاه نبایــد خــودش را باالتــر از انتقــاد مردم بپنــدارد؛ بلکه 
بایــد در مواقعــی مــردم زمامــدار را نقــد کننــد؛ لــذا می بینیــم 
ــی)ع( و سیاســت ایشــان  ــام عل ــداری ام کــه روش حکومت
بــرای همیشــه در تاریــخ می توانــد یــک الگــو و نمونــه بــرای 

سیاســتمداران و حاکمــان باشــد.
اخاقــی کــردن  مؤلفه هــای  دیگــر  از  سیاســی،  تقــوای 
ــن  ــت. ای ــی)ع( اس ــام عل ــی ام ــیوه حکومت ــت در ش سیاس
مؤلفــه بــه روشــنی در ابتــدای نامــه آن حضــرت بــه مالــک 
اشــتر دیــده می شــود؛ آنجایــی کــه مالــک بــه تقــوای 
ــا زیردســتان در مســیر کمــال  ــم رابطــه ب ــی تنظی ــی یعن اله
ــرت  ــه حض ــا ک ــاوه از آنج ــه ع ــردد. ب ــور می گ ــق مام مطل
ــم  ــران ه ــرای دیگ ــندیدند، ب ــود می پس ــرای خ ــه ب ــر چ ه
ــردی  ــخصی و ف ــت ش ــان از حال ــن فرم ــندیدند، ای می پس
تقــوای سیاســی  بــر  و  بــودن صــرف خــارج می شــود 

زمامــداران تاکیــد می کنــد.
تقــوای سیاســی عبــارت اســت از آمادگــی سیاســتمدار بــرای 
بــه دســت آوردن و بــه کار بســتن کامــل معلومــات و کســب 
ــه توجیــه حیــات مقبــول  ــوط ب تجــارب از اســتعدادهای مرب
مــردم جامعــه بــا کمــال اخــاص. چنیــن تقوایــی جامعــه را 
انــدام وار می بینــد و سیاســتمدار را موظــف می کنــد تــا افــراد 
ــتعدادها  ــزا، اس ــادی اج ــر م ــای پیک ــون اعض ــه را چ  جامع
و نیروهــای درونــی خــود تلقــی کنــد؛ اعضایــی کــه بــا 

مدیریــت پویــا در جــاده کمــال رشــد خواهــد کــرد.

حقوق اجتماعی                                  
    

کیمیای وطن
مهندس محمدحسین آبادی

یکــی از ســفارش های امــام علــی)ع( در نامــه  بــه فرمانــداران 
ــردم و  ــی م ــوق اجتماع ــه حق ــه ب ــود، توج ــتانداران خ و اس

ــود. ــان از ســتمکاران ب ــن حــق محروم بازپس گرفت
ــه  ــام را ب ــئوالن نظ ــی، مس ــاق اجتماع ــر اخ ــان از نظ ایش
مــردم داری و ابــراز محبــت و لطــف نســبت بــه رعیــت دســتور 

می  دادنــد. 
مولی الموحدین خطاب به مالک اشتر نوشتند:

ــة، و المحبــة َلهــم و الُلطــف  »و اشــعر َقلبــَک الّرحمــَة للّرعّی
ــم وال ... « به

»مهربانــی بــا مــردم را پوشــش دل خویــش قــرار ده و 
ــوان  ــان حی ــادا چون ــاش. مب ــان ب ــت و مهرب ــه دوس ــا هم ب
ــرا  ــی؛ زی ــت دان ــان را غنیم ــوردن آن ــه خ ــی ک ــکاری باش ش
مــردم دو دســته اند؛ دســته ای بــرادر دینــی تــو و دســته دیگــر 
ــد  ــان ســر می زن ــو در آفرینــش؛ اگــر گناهــی از آن ــد ت همانن
یــا عللــی بــر آنــان عــارض می شــود یــا خواســته و ناخواســته 
ــان  ــر آن ــان را ببخشــای و ب ــد، آن اشــتباهی مرتکــب می گردن
آســان  گیــر آنگونــه کــه دوســت داری خــدا تــو را ببخشــاید و 
بــر تــو آســان گیــرد. همانــا تــو از آنــان برتــر و امــام تــو از تــو 
برتــر و خــدا از آن کــس کــه تــو را فرمانــداری مصــر داد، واالتر 
اســت کــه انجــام امــور مــردم مصــر را بــه تــو واگــذارده و آنــان 

را وســیله آزمــون تــو قــرار داده اســت.« 
ــر شــیوه های  ــه محمــدبن ابـی بکـ ــه 27 ب ــن در نامـ همچنی
مــردم داری و رعایــت حقــوق اجتماعــی انســان ها را اینگونــه 

ــد: ــر می دهن تذک
ــط  ــک وابس ــم جانب ــن له ــک، و ال ــم جناح ــض له  »فاخف
لهــم وجهــک، و آس بینهــم فــی الّلحظــة و الّنظــرة، حّتــی ال 
یطمــع العظمــاء فــی حیفــک لهــم و ال ییــاس الضعفــاء مــن 
عدلــک علیهــم، فــان هللا تعالــی یســائلکم معشــر عبــاده عــن 
الّصغیــرة مــن اعمالکــم و الکبیــرة، و الظاهــرة و المســتورة، 

فــان یعــذب فانتــم اظلــم، و ان یعــف فهــو اکــرم« 
بــا مــردم فروتــن بــاش، نرمخــو و مهربــان بــاش، گشــاده رو 
و خنــدان بــاش، در نگاه هایــت و در نیم نــگاه و خیــره شــدن 
بــه مــردم بــه تســاوی رفتــار کــن تــا بــزرگان در ســتمکاری تو 
طمــع نکننــد و ناتوان هــا از عدالــت تــو مایــوس نگردنــد؛ زیــرا 
ــزرگ،  ــک و ب ــال کوچ ــاره اعم ــدگان درب ــما بن ــد از ش خداون
ــد، شــما  ــر ده ــر کیف ــد؛ اگ ــش می کن ــان پرس آشــکار و پنه
اســتحقاق بیــش از آن را داریــد  و اگــر ببخشــد، از بزرگــواری 

اوســت.«

اخبار سیاسی 

خبر کوتاه 

میرسلیم:

آمده ام تا حقوق معطل مانده را پس بگیرم
نامــزد دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری بــا بیــان 
اینکــه مــن امــروز لبــاس کار و تــاش بــه تــن کــرده ام تــا چــرخ 
تولیــد ملــی را بــه حرکــت درآورم، گفــت: مــن امــروز نیامــده ام 
تــا حقــوق نجومــی بگیــرم؛ آمــده ام حقــوق معطل مانــده 
ــب  ــلیم، داوطل ــی میرس ــرم. مصطف ــس بگی ــردم را پ ــما م ش
ــا حضــور در  ــوری، ب ــات ریاســت جمه ــن دوره انتخاب دوازدهمی
وزارت کشــور در جمــع خبرنــگاران، گفــت: راهــی کــه مــن از 50 
ــت.  ــی نیس ــز حق طلب ــزی ج ــرده ام، چی ــاز ک ــش آغ ــال پی س
ــده شــما مــردم  ــر جــا مان ــاق حقــوق ب ــرای احق مــن امــروز ب
ــزرگ ایــران آمــدم.وی افــزود: حــق داشــتن شــغل مطلــوب  ب
ــکاری  ــژه از نظــر بی ــن اجتماعــی به وی حــق برخــورداری از تأمی
ــی  ازکارافتادگــی و بی سرپرســتی و خدمــات بهداشــتی و درمان
ــه  ــه ب ــی ک ــاز، حقوق ــا نی ــب ب ــکن متناس ــتن مس ــق داش ح
ــد  ــامی قی ــوری اس ــی جمه ــی مترق ــون اساس ــال در قان کم
شــده، امــا متأســفانه در ایــن چنــد دهــه معطــل مانــده اســت. 
ــه تــن  میرســلیم ادامــه داد: مــن امــروز لبــاس کار و تــاش ب
کــردم تــا همان طــور کــه روزی بــا همراهــی و خاقیــت جوانــان 
متخصــص ایــن مــرز و بــوم موتــور ملــی را پــس از طراحــی و 
نمونه ســازی بــه تولیــد انبــوه رســانم، چــرخ تولیــد ملــی را نیــز 
بــا کارآفرینــی و نوآفرینــی از رکــود نجــات دهــم و بــه حرکــت 
درآورم. مــن آمــده ام در پــی حــق بیــش از 3 میلیــون جوانــی 
باشــم کــه بــه دلیــل فرصت ســوزی ها دستشــان از بــازار شــغل 

و خدمــت بــه مــردم قهرمــان مــا کوتــاه مانــده اســت.

پسازاستنکافرئیسجمهور:

الریجانی قانون احکام دائمی برنامه های 

توسعه کشور را ابالغ کرد
ــون احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه کشــور« پــس از  »قان
ــوی  ــت از س ــون، در نهای ــاغ قان ــور در اب ــتنکاف رئیس جمه اس
علــی الریجانــی، رئیــس مجلس شــورای اســامی ابــاغ و در 20 
فروردیــن 96 در روزنامــه رســمی کشــور منتشــر شــد.به گــزارش 
ــعه  ــای توس ــی برنامه ه ــکام دائم ــون اح ــن، قان ــای وط کیمی
ــه پنج ســاله پنجــم  ــون برنام ــس از انقضــای قان ــه پ کشــور ک
ــره  ــاده و 100 تبص ــر 73 م ــتمل ب ــت، مش ــعه الزم االجراس توس
در جلســه علنــی روز یکشــنبه مــورخ 10 بهمــن 1395 مجلــس 
ــد  ــه تأیی ــن 95 ب ــد و 27 بهم ــب ش ــامی تصوی ــورای اس ش
شــورای نگهبــان رســید. بــه  دنبــال تأییــد قانون یادشــده توســط 
شــورای نگهبــان، الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای اســامی، 
آن را بــه رئیس جمهــور ابــاغ کــرد؛ امــا بــا توجــه بــه انقضــای 
ــه  ــر اینک ــی ب ــی مبن ــون مدن ــک قان ــاده ی ــرر در م ــت مق مهل
ــات مجلــس  ــج روز مصوب ــد ظــرف مــدت پن ــور بای رئیس جمه
شــورای اســامی را امضــا و بــه مجریــان ابــاغ و دســتور انتشــار 
آن را صــادر کنــد، رئیــس مجلــس شــورای اســامی در اجــرای 
مفــاد تبصــره مــاده یــک قانــون مدنــی، قانــون »احــکام دائمــی 
برنامه هــای توســعه کشــور« را بــرای انتشــار در روزنامــه رســمی 
ــون مدنــی آمــده اســت:  ابــاغ کــرد. در تبصــره مــاده یــک قان
ــون  ــاغ قان ــا اب ــور از امضــا ی در صــورت اســتنکاف رئیس جمه
ــس  ــس مجل ــتور رئی ــه  دس ــاده ب ــن م ــور در ای ــدت مذک در م
شــورای اســامی، روزنامــه رســمی موظــف اســت ظــرف مــدت 
72 ســاعت مصوبــه را چــاپ و منتشــر کند.طبــق مــاده دو قانون 
ــه  ــن پــس از گذشــت 15 روز از انتشــار در روزنام ــی، قوانی مدن
رســمی الزم االجــرا هســتند، مگــر آنکــه در خــود قانــون ترتیــب 

خاصــی بــرای موقــع اجــرا مقــرر شــده باشــد. تســنیم

ضرغامی:

 هرگونه شایعه همکاری خاص 

با یکی از نامزدها را تکذیب می کنم
صفحــه  در  ضرغامــی 
ــام  ــود اع ــخصی خ ش
ــکاری خــودم  ــرد: هم ک
را بــا تمامــی نامزدهــای 
آغــاز  انقــاب  جبهــه 
گونــه  هــر  و  کــرده ام 
شـــایعه همکاری خاص 
بــا یکــی از ایــن عزیــزان 

می شـــود. تکذیــب 
ــیما  ــابق صداوس ــس ســ ــی، رئی ــزت هللا ضرغام ع
ضمــن  تلگــرام  در  خــود  شــخصی  صفحــه  در 
ــان  ــعادت امیرمؤمن ــاد باس ــب، می ــک 13 رج تبری
را  خـــودم  همـــکاری  کــرد:  اعــام  علـــی)ع(، 
 بــا تمامـــی نامـزدهـــای جبهـــه انقــاب آغــاز 

کرده ام.
ــان  ــه آن ــا هم ــن ب ــبت م ــت: نس ــزوده اس وی اف
ــه شــایعه همــکاری خــاص  مســاوی اســت؛ هرگون

ــود. ــب می ش ــزان تکذی ــن عزی ــی از ای ــا یک ب

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب 
ــا  ــوروزی ب ــدار ن ــر روز دوشــنبه در دی اســامی، ظه
ــام  ــف نظ ــای مختل ــئوالن بخش ه ــی از مس جمع
بــا تأکیــد بــر لــزوم اســتفاده  همــگان از فرصت هــا 
بــرای خدمــت بــه مــردم و ســعادتمند کــردن 
جامعــه و جوانــان، الزمــه  رونــق تولیــد و اشــتغال را 
پیگیــری و نظــارت جــدی خواندنــد و خاطرنشــان 
بایــد متوقــف شــود کــه  وارداتــی  آن  کردنــد: 

کارخانه هــای داخلــی را تعطیــل می کنــد.
 حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا تبریــک عیــد نــوروز 
ــه  ــی)ع( ب ــن عل ــعادت امیرالمؤمنی ــاد باس و می
ــو  ــاِم ن ــان، پی ــای آن ــئوالن و خانواده ه ــت، مس مل
ــت در  ــزوم مراقب شــدن ســال را گذشــت ُعمــر و ل
افزودنــد:  و  خواندنــد  فرصت هــا  از  بهره گیــری 
انســان خردمنــد و عاقبت اندیــش از همــه  ســاعات 
خیــر  انجــام کار  و  خدمــت  بــرای  لحظــات  و 

می کنــد. اســتفاده 
ایشــان بــا اشــاره بــه فراهــم بــودن فرصــت خدمت 
ــد:  ــام اســامی خاطرنشــان کردن ــردم در نظ ــه م ب
قبــل از انقــاب، چنیــن فرصتــی فراهــم نبــود؛ امــا 
ــا  ــا شــقاوت کشــور در دســت م امــروز ســعادت ی
مســئوالن اســت و ایــن مــا هســتیم کــه می توانیــم 
ــان را  ــردم و جوان ــت، م ــل درس ــم و عم ــا تصمی ب

ســعادتمند و اهــل بهشــت کنیــم.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا توصیــه بــه 
تــاوت قــرآن و اســتفاده از ایــام مبــارک مــاه 
رجــب و ادعیــه  آن در نزدیکــی جســتن بــه خداونــد 

بــه  افزودنــد: مســئوالن می تواننــد در خدمــت 
مــردم و انجــام امــور مختلــف سیاســی، اقتصــادی 
ــد  ــه خداون ــت ب ــد قرب ــت و قص ــا نی ــی ب و فرهنگ

ــد. ــل کنن عم
ایشــان بــا اشــاره بــه فداکاری هــا و خون هــای 
بــرای تشــکیل و حفــظ  ارزشــمند ریخته شــده 
بزرگــی  امــروز جبهــه   اســامی گفتنــد:  نظــام 
از دشــمنان خبیــث در مقابــل نظــام اســامی 
ــا  ــودی ی ــا ناب ــه  آن ه ــدف هم ــه ه ــد ک ــرار دارن ق
 از درون تهــی کــردن جمهــوری اســامی اســت 
و هرگونــه تــاش بــرای زمینگیــر کــردن دشــمن در 
ــه درگاه  ــرب ب ــان تق ــع هم ــام، در واق ــف نظ  تضعی

الهی است.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای هــدف پیامبــران از 
ــی  ــه را تشــکیل نظــام دین مجاهدت هــای مخلصان
ــد: در  ــان کردن ــد و خاطرنش ــق خواندن ــه  ح و اقام
نظــام اســامی بایــد احــکام و ســبِک زندگــی 
ــاده شــود و فرهنــگ جامعــه در همــه   اســامی پی

ــد. ــی باش ــای قرآن ــر آموزه ه ــق ب ــاد، منطب ابع
رهبــر معظــم انقــاب انگیــزه  اصلــی مــردم را 
انقــاب  مختلــف  صحنه هــای  در  فــداکاری  از 
ــد: اگــر  ــی دانســتند و افزودن ــزه  دین اســامی انگی
انگیــزه  اســامی وجــود نداشــت، آن گســتره  عظیــم 
ــدند و از  ــدس نمی ش ــاع مق ــان وارد کارزار دف جوان

خانــواده و راحــِت زندگــی خــود نمی گذشــتند.
ــا  ــان ب ــی جوان ــز برخ ــروز نی ــد: ام ــان افزودن ایش
در  حضــور  بــرای  مقــدس  انگیزه هــای  همــان 
ــاع از  ــری و دف ــان تکفی ــا جری ــه ب ــدان مقابل می
حــرم اصــرار می کننــد و این هــا نشــانه هایی از 
فــداکاری و جلوتــر بــودن مــردم از مســئوالن اســت.

رهبــر معظــم انقــاب اســامی همچنیــن بــا اشــاره 
بــه نامگــذاری ســال جدیــد بــه »اقتصــاد مقاومتی: 
ــد  ــر روی تولی ــد ب ــد: بای ــتغال« گفتن ــد - اش  تولی
و اشــتغال متمرکــز شــوید و ایــن هــدف صرفــا بــا 
ــود؛  ــق نمی ش ــد محق ــئوالن ارش ــتور دادن مس دس

بلکــه بــه نظــارت و پیگیــری جــدی نیــاز دارد.
ــی  ــاد از بعض ــا انتق ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــال  ــدای س ــخنان ابت ــت از س ــت های نادرس برداش
ــد:  ایشــان درخصــوص جلوگیــری از واردات افزودن
ــت  ــی نیس ــع واردات، واردات کاالهای ــور از من منظ
کــه در داخــل بــه  قــدر کافــی تولیــد نمی شــوند یــا 
ــو  ــد داخــل الگ ــرای تولی ــد ب ــا می توان واردات آن ه
قــرار گیــرد، بلکــه آن وارداتــی بایــد متوقــف شــود 
ــد. ــل می کن ــد را تعطی ــی و تولی ــه  داخل ــه کارخان ک

ــگاه  ــی از ن ــه واردات را ناش ــی ب ــگاه منف ــان ن ایش
ــان  ــد و خاطرنش ــل خواندن ــد داخ ــه تولی ــت ب مثب
کردنــد: همــه بداننــد اگــر کارخانــه و تولیــد داخلــی 
راه نیفتــد، اشــتغال ایجــاد نمی شــود و نتیجــه  
ــاد،  ــکاری، آســیب های اجتماعــی همچــون اعتی بی
فســاد، مشــکات خانوادگــی و نارضایتــی از نظــام 

ــت اســت. و دول

وزیــر کشــور گفــت: تبلیغــات زودهنــگام انتخاباتــی 
احــزاب و  افــراد،  قطعــا تخلــف اســت و همــه 
ــگام  ــات زودهن ــا از تبلیغ ــان آن ه ــا و حامی گروه ه

بپرهیزنــد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، عبدالرضــا رحمانــی 
ــام از  ــت ن ــروع ثب ــق ش ــتین دقای ــی در نخس فضل
ریاســت  انتخابــات  دوره  دوازدهمیــن  داوطلبــان 

جمهــوری بــا صــدور دســتور آغــاز ثبــت نــام در 
جمــع خبرنــگاران، بــا تبریــک میــاد باســعادت 
ــال  ــد متع ــت: خداون ــار داش ــن)ع( اظه امیرالمؤمنی
توفیــق داده اســت کــه ملــت عزیــز ایــران در نعمــت 
اســتقال و آزادی و تعییــن سرنوشــت خــود و کشــور 
و در انتخابــات بــزرگ ریاســت جمهــوری و شــوراهای 

ــد. ــته باش ــرکت داش ــتا ش ــهر و روس ــامی ش اس
وزیــر کشــور گفــت: مردم ســاالری دینــی، الگویــی از 
ــای  ــا آموزه ه ــان ب ــی انس ــامی و تعال ــت اس حکوم
دینــی اســت و بــه همــه فرمانــداران در سراســر 
کشــور شــروع مراحــل انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــاز  ــام آغ ــت ن ــا ثب ــروز ب ــه ام ــران را ک ــامی ای اس

اعــام می کنــم. می شــود، 

ــم از  ــئوالن اع ــه مس ــت هم ــد اس ــزود: امی وی اف
ــا در  ــه م ــه ب ــه کســانی ک ــران و هم ــان و ناظ مجری
ــات،  ــانه ها، مطبوع ــد، رس ــک می کنن ــر کم ــن ام ای
ــروی انتظامــی  ــه و نی ــون، قــوه قضائی ــو، تلویزی رادی
و همــه دســتگاه ها در ایــن امــر خطیــر ضمــن 
حفــظ رعایــت کامــل بی طرفــی و مــّر قانــون در 
امــر برگــزاری ســامت، نشــاط، قانونــی بــودن 
ــام  ــک الزم را انج ــکاری و کم ــاال هم ــارکت ب  و مش

دهند.
وزیــر کشــور همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه تبلیغــات 
زودهنــگام تخلــف اســت و بایــد مراعــات شــود 
گفــت: کار همــه اشــخاص و حامیــان دیگــر از جملــه 
ــه  ــانه هایی ک ــراد و رس ــه اف ــب ب ــانه های منتس رس

بــه هــر نوعــی از بودجــه عمومــی اســتفاده می کننــد 
ــاف  ــوند، خ ــال می ش ــتفاده از بیت الم ــامل اس ش

اســت.
وی ادامــه داد: همــه نامزدهــای انتخابــات ریاســت 
ــکار  ــتند و اف ــده ای هس ــراد شناخته ش ــوری اف جمه
عمومــی تبلیغــات زودهنــگام و رعایــت نکــردن 
بنابرایــن  نمی پســندند.  افــراد  ایــن  از  را  قانــون 
ــه وارد  ــت ک ــان اس ــا و حامیانش ــع کاندیداه ــه نف ب

تبلیغــات زودهنــگام انتخاباتــی نشــوند.
رحمانــی فضلــی گفــت: مــوارد خــاف قانــون از 
طریــق بازرســان و مــردم اعــام می شــود و در 
کمیتــه رســیدگی بــه تخلفــات بررســی خواهــد شــد.
وزیــر کشــور گفــت: 27 فروردیــن مــدارک بــه 
ــورای  ــود و ش ــل داده می ش ــان تحوی ــورای نگهب ش
نگهبــان بــه مــدت 5 روز فرصــت دارد صاحیــت 

ــر ــد. مه ــی کن ــا را بررس نامزده

وزیرکشوردرجمعخبرنگاران:

تبلیغات زودهنگام انتخاباتی، قطعا تخلف است

 رهبر معظم انقالب در دیدار نوروزی با جمعی از مسئوالن کشور:

اگر تولید داخلی راه نیفتد، اشتغال ایجاد نمی شود
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مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه در گردهمایــی مدیریــت 
ــان در  ــی از کارکن ــن قدردان ــه ضم ــوالد مبارک ــان ف و کارکن
تحقــق اهــداف ســال ۹۵، بــا اشــاره بــه پیــام مقــام معظــم 
ــام »اقتصــاد  ــه ن ــه امســال را ب ــد ک ــری در ســال جدی رهب
ــوالد  ــد، کار در ف ــام نهادن ــتغال« ن ــد و اش ــی، تولی مقاومت
ــمرد.  ــی برش ــاد مقاومت ــی اقتص ــداق واقع ــه را مص مبارک
ــا تأکیــد بــر اینکــه علی رغــم همــه  دکتــر بهــرام ســبحانی ب
ــزی  ــا برنامه ری ــه ب ــوالد مبارک ــا و مشــکالت، ف محدودیت ه
مدیریــت و همــت و تــالش کارکنــان خــود، ســال ۹۵ را بــا 
توفیقــات بســیار خوبــی در زمینــه تولیــد و کمــک بــه رشــد 
تولیــد ناخالــص ملــی ســپری کــرد، افــزود: این دســتاوردها 
در حالــی بــه دســت آمــد کــه ایــن شــرکت بــه مــوازات رشــد 
تولیــد، توانســت بــا بهره بــرداری بخشــی از طرح هــای 
ــد فــوالد  ــه ظرفیــت تولی ــن ب ــون ت توســعه خــود، ۱.۸ میلی

کشــور اضافــه کنــد.
از  حداکثــری  بهره بــرداری  و  ایمنــی  ارتقــای     

ســرمایه گذاری ها
 وی در همیــن خصــوص بــا تأکیــد بــر اینکــه شــعار 
ایمنــی  ارتقــای  در ســال ۹۶،  مبارکــه  فــوالد  هــدف   و 
نصــب  ســرمایه گذاری های  از  حداکثــری  بهره بــرداری  و 
اســت  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  توســعه های  در   شــده 
نقــش و همراهــی کارکنــان را در تحقــق ایــن رویکــرد 
مؤثــر خوانــد و از دســتیابی بــه رکوردهــای جدیــد تولیــد در 
ــال  ــه در س ــوالد مبارک ــروه ف ــرکت و گ ــف ش ــی مختل نواح
۹۶، قدردانــی و اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــن رونــد ادامــه 

داشــته باشــد. 
مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه بــا بیــان اینکــه افزایــش 
تولیــد بــه معنــای افزایــش اشــتغال مولــد اســت، تصریــح 
کــرد: تولیــد و اشــتغال همــان موضــوع مدنظــر مقــام 

معظــم رهبــری اســت؛ بنابرایــن بایــد ایــن مهــم در کشــور 
ــت و  ــوان اس ــران ج ــه ای ــه جامع ــرا ک ــود؛ چ ــه ش نهادین
ــت  ــکاری الزم اس ــرخ بی ــتر ن ــه بیش ــر چ ــش ه ــرای کاه ب
کــه طــرح توســعه های هدفمنــد را اجــرا کنیــم و بــا 
ــه  ــم. ب ــش دهی ــی را افزای ــد مل ــا درآم ــرداری از آن ه بهره ب
ــد  ــد هدفمن ــعه و تولی ــه در توس ــیم ک ــته باش ــر داش خاط
نبایــد هیچ وقــت متوقــف و محــدود شــویم؛ همیشــه 
ــه  ــف و ب ــی را تعری ــی واقع ــه ول ــداف بلندپروازان ــد اه بای
ــد  ــت تولی ــش ظرفی ــم. وی از افزای ــت کنی ــمت آن حرک  س
ــه ۷.۲ میلیــون تــن فــوالد  و جهــش از ۵.۴ میلیــون تــن ب
خــام، پــروژه ۵ میلیــون تنــی کنســانتره و ۵ میلیــون تنــی 
گندلــه در معــادن ســنگان و بــه بهره بــرداری رســاندن 
ــال  ــت چهارمح ــوالد سفیددش ــتقیم ف ــای مس ــد احی  واح
ــی در ســطح  ــات بســیار بزرگ ــوان اقدام ــه عن ــاری ب و بختی
کشــور، یــاد و تصریــح کــرد: کســب ایــن افتخــارات، از آثــار 
ــه  ــوالد مبارک ــروه ف ــی در گ ــاد مقاومت ــدن اقتص اجرایی ش

اســت. ســبحانی خاطرنشــان کــرد: زمانــی مســئولیت مــا به 
عنــوان یــک بنــگاه بــزرگ اقتصــادی و تأثیرگــذار در اقتصــاد 
ــا  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــه مق ــود ک ــنگین تر می ش ــور س کش
حمایــت همه جانبــه خــود از تولیــد داخلــی، ورود کاالهایــی 
ــی  ــد می شــوند، حــرام شــرعی و قانون را کــه در کشــور تولی
ــروه  ــان گ ــه کارکن ــی رود هم ــار م ــن انتظ ــد؛ بنابرای می دانن
ــی    ــی و کیف ــه لحــاظ کم ــا ب ــد ت ــالش کنن ــه ت ــوالد مبارک ف
نیــاز بــازار داخــل را بــه محصــوالت فــوالدی تأمیــن کنیــم.

    بهره برداری هرچه سریع تر از طرح های توسعه
ــای توســعه  ــر چــه ســریع تر از طرح ه ــرداری ه وی از بهره ب
بــه عنــوان یــک اصــل یــاد کــرد و ادامــه داد: در پروژه هــای 
ــغ  ــان و مبل ــروژه، زم ــوع پ ــل موض ــه اص ــز س ــش رو نی پی
طــرح بایــد از همــان ابتــدا بــه صــورت منطقــی برنامه ریــزی 
ــول  ــن اص ــد ای ــه نبای ــیم ک ــته باش ــر داش ــه خاط ــود؛ ب ش
بســیار مهــم را در طــول اجــرای پــروژه تغییــر داد؛ چــرا کــه 
تغییــر هــر کــدام از آن هــا، بــر دیگــری و بــه طــور کلــی در 

اصــل پــروژه تأثیــر می گــذارد. مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه در 
ــعه  ــای توس ــرداری از طرح ه ــزود: بهره ب ــوص اف ــن خص همی
ــه  ــرد ب ــر می گی ــور را درب ــی کش ــع مل ــی مناف ــه نوع ــه ب ک
حمایــت و پیگیــری همه جانبــه عوامــل درون و برون ســازمانی 
ــع  ــرای همــوار کــردن مســیر و رفــع موان  نیــاز دارد و بایــد ب
و گلوگاه هــای احتمالــی در تأمیــن مــواد اولیــه از جملــه آب 
گاز، بــرق و حمــل و نقــل جــاده ای، در اســرع وقــت راه حــل 
ــه  ــا پذیرفت ــرد: اساس ــه ک ــم. وی اضاف ــه کنی ــبی ارائ مناس
نیســت کــه ســرمایه گذاری و ایجــاد ظرفیــت کــرده و نتوانیــم 
ــک  ــیم ی ــته باش ــر داش ــه خاط ــم. ب ــرداری کنی از آن بهره ب
پــروژه یک ســاله اگــر ۵ ســال بــه طــول انجامــد، عــالوه بــر 
اینکــه قیمــت آن ۵ برابــر می شــود، در کنــار آن چنــد ســال 
ــا  ــی آن ب ــم و در پ ــت می دهی ــز از دس ــود را نی ــد و س تولی
فرصــت از دســت رفتــه و زیــان ســرمایه گذاری نیــز مواجــه 

خواهیــم بــود.
    استراتژی فوالد مبارکه

ــداری  ــی و پاس ــائل ایمن ــت مس ــه رعای ــبحانی در ادام س
از گوهــر وجــود نیــروی انســانی و ســرمایه شــرکت را 
مــورد تأکیــد قــرار داد و گفــت: در صــورت لــزوم بایــد 

دســتورکارهای ایمنــی بــه روز شــوند. 
وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود درخصــوص اســتراتژی 
فــوالد مبارکــه در زمینــه تولیــد و فــروش محصــوالت خــود 
تصریــح کــرد: در ســال ۹۶ نیــز تأمیــن نیــاز داخــل اولویــت 
اول فــوالد مبارکــه اســت؛ ضمــن اینکــه بهتریــن حالــت ایــن 
ــل  ــازار داخ ــه ب ــل ب ــخگویی کام ــر پاس ــالوه ب ــه ع ــت ک اس
بخشــی از تولیــد را بــه صادرات اختصــاص دهیــم و بازارهای 
صادراتــی را نیــز حفــظ کنیــم. در ایــن گردهمایــی هــر یــک 
ــای  ــرد بخش ه ــل، عملک ــه در پان ــوالد مبارک ــان ف از معاون
اهــداف  همچنیــن  و   ۹۵ ســال  در  خــود   زیرمجموعــه 
ــان          ــران، کارشناس ــور مدی ــال ۹۶ را در حض ــای س و برنامه ه

و کارکنــان فــوالد مبارکــه تشــریح کردنــد.

مدیر عامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

کار در فوالد مبارکه، مصداق واقعی اقتصاد مقاومتی است

وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه بعضــی ســموم بایــد 
از ســبد مصرفــی کشــاورزان حــذف شــود و ایــن کار در حال 
انجــام اســت، گفــت: درگیری هــای زیــادی در ایــن زمینــه 

داشــته ایم؛ امــا در حــال ســاماندهی اوضــاع هســتیم. 
وزیــر جهــاد کشــاورزی اضافــه کــرد: در 
ــه واردات محصــوالت  ــم، ناچــار ب دوره  تحری
 کم کیفیــت و کم اثــری بودیــم کــه چیــن 
ــز  ــاورزان نی ــد؛ کش ــد می کردن ــد تولی و هن
زمانــی کــه می بیننــد محصولشــان در حــال 
از بیــن رفتــن اســت و هــر چــه ســم و کــود 
بــه آن می زننــد تأثیــری نــدارد، بارهــا از 

آن هــا اســتفاده می کننــد کــه ایــن اشــکال از آنــان نیســت؛ 
ــت  ــم باکیفی ــد س ــه بای ــت ک ــئوالن اس ــا مس ــه از م  بلک
و کم خطــر در اختیــار کشــاورزان قــرار دهیــم. وی تصریــح 
ــوژی  ــه تکنول ــمومی ک ــد از س ــاورزان بای ــرا کش ــرد: چ ک
آن هــا مربــوط بــه ۵۰ تــا ۶۰ ســال پیــش اســت اســتفاده 

ــل  ــه دلی ــه ب ــا مســئوالن اســت ک ــن اشــکال م ــد؟ ای کنن
محدودیت هــا نتوانســته ایم محصــول باکیفیــت در اختیــار 
کشــاورزان قــرار دهیــم. حجتــی بــا بیــان اینکــه مقدمــات 
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــدن اس ــم ش ــال فراه ــن کار در ح ای
مــا کــد ۱۶ رقمــی پیگیــری محصــوالت 
نباتــات  در ســازمان حفــظ  را   کشــاورزی 
ــم  ــال می کنی ــالمت دنب ــی س ــورای عال و ش
ــه ایــن ترتیــب محصــوالت کشــاورزی  کــه ب
کــد رهگیــری دریافــت خواهنــد کــرد؛ ضمــن 
ــرای  ــاق ب ــن اتف ــر ای ــال حاض ــه در ح اینک
مــرغ رخ داده و امیدواریــم بــه زودی شــامل 
تمــام محصــوالت کشــاورزی شــود. حجتــی بــا تأکیــد بــر 
ــاورزان  ــی کش ــبد مصرف ــد از س ــموم بای ــی س ــه بعض اینک
حــذف شــود، گفــت: در حــال حــذف کــردن ایــن ســموم 
ــک  ــمت بیولوژی ــه س ــا ب ــی م ــری کل ــتیم و جهتگی هس

ــر ــت. مه ــات و بیماری هاس ــه آف ــارزات علی ــردن مب ک

مدیــر کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اصفهــان بــا 
توصیــف موفقیت آمیــز بــودن طــرح ایســتگاه های ســالمت 
و امنیــت محورهــای ایــن اســتان در نــوروز، از کاهــش 
ــای  ــت دوربین ه ــل فعالی ــه دلی ــه ب ــایل نقلی ــرعت وس س

ــر داد.  ــف خب ــت تخل ــارت و ثب نظ
داریــوش امانــی بــا اشــاره بــه اینکــه در 
ــون  ــوع ۹ میلی ــوروز ۹۶ در مجم ــالت ن تعطی
و ۲۵۰ هــزار تــردد در طــول ۱۱ هــزار و ۵۰۰ 
کیلومتــر راه اصفهــان بــه ثبــت رســید، اظهــار 
دوربین هــای  وجــود  دلیــل  بــه  داشــت: 
ــه  ــه ب ــایل نقلی ــرعت وس ــف، س ــت تخل ثب

ــوادث  ــت و ح ــش یاف ــر کاه ــه ۸۲ کیلومت ــط ب ــور متوس ط
رانندگــی نیــز کاهشــی ۳۰ درصــدی داشــت. وی همچنیــن 
بــه راه انــدازی ۲۵ ایســتگاه امنیــت و ســالمت در تعطیــالت 
ــا  ــط ب ــتگاه های مرتب ــزود: دس ــرد و اف ــاره ک ــوروز ۹۶ اش ن
ســفرهای نــوروزی همچون اورژانــس، پلیــس راه، ادارات کل 

راه و شهرســازی، هــالل  احمــر در کنــار ایســتگاه های امنیــت 
و ســالمت در طــول محورهــای شناسایی شــده حضــور یافتند 
ــه  ــوروزی ارائ ــه مســافران ن ــا هــم خدمــات مقدماتــی را ب ت
ــه  ــا مســافرانی ک ــن امــکان فراهــم شــود ت ــد و هــم ای کنن
در ایــن محورهــا حرکــت می کننــد، توقفــی در 
محورهــای امنیــت و ســالمت داشــته باشــند. 
مدیــر کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای 
اســتان اصفهــان همچنیــن بیــان داشــت: 
۵۵۰۰ دســـتگاه اتوبـــوس، مینـی بـــوس و 
خودروهــای ســواری کرایــه، کار جابه جایــی 
مســافران نــوروزی را بــر عهــده داشــتند. 
همچنیــن پیــش از ایــن نیــز مدیــر کل فرودگاه هــای اســتان 
اصفهــان اعــالم کــرده بــود: از ۲۵ اســفند ســال ۱۳۹۵ تــا ۱۳ 
فروردیــن ســال ۱۳۹۶، بیــش از ۱۶۶ هــزار مســافر از فرودگاه 
ــوروز ســال  ــا ن اصفهــان جابه جــا شــده اند کــه در مقایســه ب

ــا ــت. ایمن ــته اس ــد داش ــد رش ــته، ۴۰.۱۲ درص گذش

حادثــه آتش ســوزی و ریــزش ســاختمان پالســکو 
پایتخــت  محــالت  فرســوده ترین  از  یکــی  در 
ــه  ــوط ب ــث مرب ــدن مباح ــه ۱۲( و داغ ش )منطق
قدیمی ســاز بــودن بنــا، رعایــت نشــدن اصــول 
مهندســی ســازه و ...، بحــث نوســازی و بازســازی 
ــار  ــن اخب ــی از مهم تری ــه یک ــوده را ب ــت فرس باف
ــی  ــت؛ موضوع ــرده اس ــل ک ــر تبدی ــای اخی ماه ه
ــف  ــای مختل ــوی دولت ه ــت از س ــه سال هاس ک
تاکنــون خروجــی الزم را  امــا  پیگیــری شــده 
نداشــته و هنــوز بــر اســاس آمــار منتشرشــده 
از ســوی وزارت راه و شهرســازی، بیــش از ۱۳۰ 

ــی  ــد میان ــی، ناکارآم ــه تاریخ ــار عرص ــزار هکت  ه
ــود  ــور وج ــطح کش ــمی در س ــکونتگاه غیررس و س

دارد.
 البتــه مســئوالن وزارت راه و شهرســازی و همچنیــن 
مدیــران شــهری معتقدنــد کــه دولــت و شــهرداری 
ــوده  ــت فرس ــازی باف ــرای نوس ــهیالت الزم را ب تس
پایتخــت و ســایر شــهرهای کشــور فراهــم کرده انــد، 
امــا نوســانات بخــش مســکن و تــوان پاییــن 
اقتصــادی ســاکنان ایــن محــالت اجرای ایــن طرح 
ــان  ــر کارشناس ــوی دیگ ــت؛ از س ــرده اس ــد ک را کن
اقتصــادی باالبــودن نــرخ ســود تســهیالت، پاییــن 

بــودن ســقف وام هــای پرداختــی و ... را علــت 
ــوده  ــای فرسـ ــاکنان بافت ه ــردن س ــتقبال نک اس
ــان  ــن می ــد و در ای ــی می دانن ــهیالت دولت از تسـ
و بــا وجــود نظــرات متفــاوت و گاه متناقــض، 
همگــی بــر اهمیــت و ضــرورت نوســازی ایــن 
بافت هــا تاکیــد دارنــد و هشــدار فاجعــه ای بــزرگ 
ــی از  ــا یک ــت ی ــه ای در پایتخ ــوع زلزل ــی وق در پ
ــئوالن  ــوی مس ــا از س ــور باره ــتان های کش شهرس

ــرار شــده اســت.  شــهری تک
محمــد ســعید ایــزدی، مدیــر عامــل شــرکت عمران 
ــر راه و  ــاون وزی ــران و مع ــهری ای ــازی ش و بهس

شهرســازی، می گویــد: اگــر تفکیکــی بیــن مســکن 
ــه  ــل شــویم ب ــا مســکن اجتماعــی قائ حمایتــی ب
ــر در رده  ــکن مه ــه مس ــیم ک ــه می رس ــن نتیج ای
مســکن حمایتــی قــرار دارد؛ زیــرا شــرایطی را 
ــاال  ــه ب ــای ۳ و ۴ ب ــه دهک ه ــد ک ــم می کن فراه
از شــرایط حمایتــی دولــت برخــوردار  بتواننــد 
ــن  شــوند؛ امــا دهک هــای یــک و دو بیشــتر از ای
ــی  ــرا توانای ــد؛ زی ــت دارن ــه حمای ــاز ب ــا نی دهک ه
مشــارکت بــا دولــت بــرای خریــد مســکن را 
ــد و طــرح مســکن اجتماعــی مناســب ایــن  ندارن

ــب ــت. ایران جی ــه اس ــراد جامع ــروه از اف گ

نقش کم رنگ انبوه سازان در نوسازی بافت های فرسوده

حتما بخوانید!
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موانع پیش روی خصوصی سازی در کشور
رئیس ســازمان خصوصی ســازی 
ــه  ــان ک ــه آن ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
مخالفان خصوصی ســازی هستند 
بیشــتر ابــراز دلســوزی می کننــد 
معتقــد اســت علــت اصلــی کنــد 
بــودن رونــد واگــذاری بنگاه هــای 
قیمت گــذاری  عــدم  دولتـــی 
هیئــت  می گویــد  او  آن هاســت.  عرضــه  بــرای  درســت 
واگــذاری از متهــم شــدن بــه حشــر و نشــر بــا بخــش 
خصوصــی هــراس دارد و بــه همیــن دلیــل قیمت هــای 

پیشنهادی سازمان خصوصی سازی را قبول نمی کند. 
ــه  ــه چ ــه اینک ــخ ب ــینی در پاس ــرف پوری حس ــی اش میرعل
نمی دهنــد  را  واقعــی  خصوصی ســازی  اجــازه   کســانی 
ــت:  ــد، گف ــد می کنن ــه تهدی ــن زمین ــاد را در ای ــر اقتص و وزی
ــازی  ــرای خصوصی س ــی ب ــزرگ، مانع ــت ب ــک دول ــود ی وج
ــر از سیاســتگذاری در کارهــای  ــت فرات ــی دول می شــود. وقت
ــیار  ــت بس ــد و آن دخال ــت می کن ــم دخال ــری ه تصدی گ
ــه ســر  ــت را ب ــم دول ــه بخواهی ــی ک گســترده اســت، هنگام
جــای خــود بازگردانیــم، در مقابــل ایــن تغییــر مقاومت هایــی 
ــت انحصــارا  ــن از دول ــور م ــرد: منظ ــد ک ــم. وی تاکی می بینی
قــوه مجریــه نیســت؛ بلکــه منظــورم همــه کســانی هســتند 
ــد. حتــی کســانی کــه در هیــچ  کــه در حکومــت وجــود دارن
ــی قــدرت را  ــد، ول ــوای ســه گانه حضــور ندارن یــک از ســه ق
در اختیــار دارنــد و می تواننــد در ایــن موضــوع نقــش داشــته 

باشــند. ایســنا

گرانی تخم مرغ به تولید ربط ندارد
مدیــر عامــل اتحادیــه سراســری مرغــداران مــرغ تخم گــذار 
ــه  ــن و عرض ــر تأمی ــودی از نظ ــچ کمب ــه هی ــرد ک ــالم ک اع
تخم مــرغ وجــود نــدارد و قیمــت ایــن محصــول طــی 
هفتــه گذشــته در مرغــداری کاهــش یافتــه اســت. بنابرایــن 
ــدگان  ــد و تولیدکنن ــه تولی ــی ب ــرغ ارتباط گرانفروشــی تخم م
نــدارد و دســتگاه های نظارتــی بایــد بــه آن حساســیت 
ــر  ــه اواخ ــرد: گرچ ــار ک ــوند اظه ــا ترکاش ــد. رض ــان دهن نش
ســال گذشــته بــه دلیــل مســائل مختلفــی از جملــه افزایــش 
 تقاضــای تخم مــرغ از ســوی صنایــع تولیدکننــده کیــک 
و شــیرینی و بیمــاری آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان قیمــت 
ــدود ۵۰۰۰  ــی ح ــه کیلوی ــود و ب ــه ب ــش یافت ــرغ افزای تخم م
تومــان در مرغــداری رســیده بــود و در نــوروز نیــز ایــن نوســان 
تــا حــدودی ادامــه داشــت، امــا از ۱۲ فروردیــن تاکنــون رونــد 
ــر  ــون ه ــود دارد و هم اکن ــرغ وج ــت تخم م ــی در قیم نزول
کیلوگــرم از ایــن محصــول در مرغــداری، ۳۶۰۰ تــا ۳۷۰۰ 
ــد  ــش از ح ــی بی ــران ارزان ــود و نگ ــه می ش ــان فروخت توم
ایــن محصــول هســتیم. وی بــا بیــان اینکــه هیــچ کمبــودی 
در تأمیــن و عرضــه تخم مــرغ وجــود نــدارد و تولیــد در حالــت 
ــازه داران  ــزود: مغ ــه دارد، اف ــود ادام ــی خ ــادل و منطق  متع
ــدود ۲۳  ــون ح ــاس قان ــر اس ــرغ ب ــدگان تخم م و عرضه کنن
ــای  ــول از واحده ــن محص ــت ای ــه قیم ــد ب ــد می توانن درص
ــدگان  ــت مصرف کنن ــه دس ــد و آن را ب ــه کنن ــدی اضاف تولی
ایــن شــرایط و قیمــت تخم مــرغ در  بــا  برســانند کــه 
مرغــداری بــه نظــر می رســد قیمــت منطقــی ایــن محصــول 
ــان  ــزار توم ــانه ای ۱۰ ه ــت ش ــدگان در نهای ــرای مصرف کنن ب

ــر فارســی ــه بیشــتر! خب اســت ن

مشکالت صنعت لوازم خانگی کشور
از مهم تریــن موانــع موجــود بــر ســر راه صــادرات لــوازم 
خانگــی و اداری، مشــکالت نقدینگــی واحدهــای تولیــد ایــن 
ــه  ــودن تعرف ــاال ب ــی و ب ــده رقابت ــت تمام ش ــت، قیم صنع

ــت.  ــیه اس ــه روس ــورها از جمل ــی کش واردات در بعض
طــی ۱۱ ماهــه نخســت ســال ۱۳۹۵ بالــغ بــر ۱۹۸.۵ میلیــون 
ــه  ــن ب ــزار ت ــه وزن ۶۴.۷ ه ــر ب ــی انرژی ب ــوازم خانگ دالر ل
ــه مــدت مشــابه  خــارج از کشــور صــادر شــده کــه نســبت ب
ســال پیــش از آن، از نظــر ارزشــی ۰.۱ درصــد و از نظــر 
ــود اســتراتژی  ــی ۰.۴ درصــد افزایــش داشــته اســت. نب وزن
مشــخص صادراتــی، ثبــات در قیمت گــذاری کاال، امــکان 
ــای  ــرخ تعرفه ه ــودن ن ــنادی، باالب ــارات اس ــایش اعتب گش
ترجیحــی در بعضــی کشــورها، ناهماهنگــی بازاریابــی ناشــی 
از تجــارت پیلــه وری توســط دالالن و قاچــاق و نبــود مدیریــت 
واردات محصــوالت مشــابه خارجــی از جملــه مشــکالت 
ــش  ــن کاه ــتند. همچنی ــور هس ــی کش ــوازم خانگ ــت ل صنع
مصــرف انــرژی در وســایل خانگــی بــه جهــت حــذف یارانه هــا 
افزایــش راندمــان بــا بهره گیــری از تکنولــوژی روز، خدماتــی 
ــه  ــی ب ــتانداردهای بین الملل ــن اس ــت تأمی ــد در جه ــه بای ک
مشــتریان ارائــه شــود و نیــز ارائــه  خدمــات مســتمر فــروش 
از جملــه عوامــل موفقیــت در صــادرات لــوازم خانگــی اســت 
ــوازم خانگــی  ــه افزایــش حجــم صــادرات ل ــا توجــه ب ــه ب ک
سیاســی  روابــط  بهبــود  نیــز  و  اخیــر  ســال های   طــی 
ــم انداز  ــی رود چش ــار م ــا انتظ ــس از تحریم ه ــادی پ و اقتص
امیدوارکننــده ای را نســبت بــه توســعه بــازار داخــل و خــارج از 

کشــور پیشــرو داشــته باشــیم. اقتصادآنالیــن

خانه های خالی پاسخگوی تقاضا نیست
در شــرایطی کــه آمــار سرشــماری نفــوس و مســکن از 
ــت دارد  ــران حکای ــی در ای ــون مســکن خال وجــود ۲.۵ میلی
کارشناســان معتقدنــد ایــن واحدهــا عمدتــا خانه هــای 
لوکــس، ویالهــا و خانه هایــی اســت کــه باالتــر از حــد تــوان 

ــرار دارد.  ــکن ق ــی مس ــان واقع ــادی متقاضی اقتص
گفتــه می شــود هم اکنــون ۴۹۰ هــزار خانــه خالــی در اســتان 
تهــران وجــود دارد کــه عمدتــا مربــوط بــه واحدهــای لوکــس 
ــد  ــوا مانن ــوش آب و ه ــق خ ــای مناط ــهر، ویاله ــمال ش ش
ــده در  ــه ای ساخته ش ــای فل ــز واحده ــد و نی ــان، دماون لواس
منطقــه ۲۲ اســت. بــا ایــن حــال مدیــر علمــی طــرح جامــع 
ــای  ــزان واحده ــده از می ــار اعالم ش ــد در آم ــکن می گوی مس

خالــی از ســکنه اغــراق شــده اســت. 
ــای  ــزان خانه ه ــه می ــت: اینک ــد اس ــی معتق ــن یزدان فردی
افزایــش  کالن شــهرها  در  به ویــژه  کشــورمان  در  خالــی 
ــری  ــاخص آمارگی ــا ش ــت؛ ام ــی اس ــرده، انکارنکردن ــدا ک پی
ــور  ــه ط ــت. ب ــق نیس ــم دقی ــی ه ــای خال ــداد خانه ه از تع
ــوب  ــای دوم محس ــا، خانه ه ــن خانه ه ــیاری از ای ــال بس مث
ــان  ــرای مدت زم ــا هــم ب ــن واحده می شــوند و بعضــی از ای

ــب ــران جی ــتند. ای ــکنه هس ــی از س ــی خال کوتاه

اولین یارانه نقدی ۹۶، شنبه واریز می شود

کیمیای وطن

اعــالم ســازمان  اســاس  بــر 
اولیــن  یارانه هــا،  هدفمنــدی 
ــدی ســال ۹۶، شــنبه  ــه نق یاران
۲۶ فروردین مــاه بــه حســاب 
سرپرســـتان خانــــوار واریــز 
ــزار  ــر، ۴۵ ه ــر نف ــه ازای ه ــدی ب ــه نق ــغ یاران می شــود. مبل

و ۵۰۰ تومــان اســت.

 عرضه کاالها در فروشگاه های زنجیره ای 

10 درصد ارزان تر
فروشــگاه های  کشــوری  اتحادیــه  هیئت مدیــره  اعضــای 
ــدن  ــر صنعــت، مع ــا محمدرضــا نعمــت زاده، وزی ــره ای ب زنجی
ــن  ــد. در ای ــدار کردن ــه دی ــن وزارتخان ــل ای ــارت، در مح و تج
اتحادیــه کشــوری  رئیــس  فخریــان،  امیرخســرو  دیــدار 
بــه ۲۵  نزدیــک  کــرد:  اظهــار  زنجیــره ای،  فروشــگاه های 
ــه  ــور ب ــره ای کش ــگاه های زنجی ــش فروش ــر در بخ ــزار نف ه
بــر  بالــغ  و  بــه فعالیــت می پردازنــد  صــورت مســتقیم 
بخــش  توســط  ســرمایه گذاری  تومــان  میلیــارد  هــزار   ۵
خصوصــی و دولتــی در ایــن حــوزه انجــام گرفتــه اســت. 
ــون  ــک میلی ــه تخصیــص مســاحتی حــدود ی ــه ب وی در ادام
و ۲۵۰۰ شــعبه  فــروش  عنــوان ســطح  بــه  مربــع  متــر 
ــره ای  ــه فروشــگاه های زنجی ــه اتحادی فروشــگاهی در مجموع
ــد  ــرورت رش ــر ض ــن ب ــان همچنی ــرد. فخری ــاره ک ــور اش  کش
ــرد  ــد ک ــور تاکی ــره ای در کش ــگاه های زنجی ــعه فروش  و توس
و افــزود: نیازمنــد ایــن امــر هســتیم کــه در ســال ۹۶ به توســعه 
فروشــگاه های زنجیــره ای کشــور ســرعت بیشــتری ببخشــیم. 
محمدرضــا نعمــت زاده، وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، اظهــار 
ــه  ــش هزین ــت کاه ــره ای در جه ــگاه های زنجی ــرد: فروش ک
ــر ایــن  ــد و بســیاری از کارشناســان ب ــه وجــود آمدن ــه ب مبادل
اعتقــاد هســتند کــه می تــوان کاالهــا را حــدود ۱۰ درصــد 
ارزان تــر عرضــه کــرد؛ بــر همیــن اســاس اگــر ایــن عملکــرد از 
ســوی فروشــگاه های زنجیــره ای کشــور محتمــل باشــد، قطعــا 

بایــد از ایــن مجموعــه حمایــت کــرد. ایرنــا

اینترنت کاربران در بوته آزمایش
کاربــران اینترنتــی اگــر بخواهنــد از ســرعت و کیفیــت خدمــات 
اینترنتــی ارائه شــده بــه خــود اطمینــان حاصــل کننــد، می تواننــد 
از ســامانه ای کــه در ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات 
ــش  ــد. کاه ــتفاده کنن ــن کار اس ــرای ای ــرار دارد، ب ــی ق رادیوی
قیمــت اینترنــت داخلــی نســبت بــه اینترنــت بین المللــی 
از ثمــرات شــبکه ملــی اطالعــات بــه شــمار مــی رود و کاربــران 
ــرکت های  ــود را از ش ــرف خ ــه مص ــوط ب ــار مرب ــد آم می توانن
ارائه دهنــده خدمــات اینترنتــی دریافــت کننــد. بنابرایــن اگــر از 
ــتید  ــی نیس ــت راض ــده اینترن ــرکت های ارائه دهن ــات ش  خدم
ــد  ــبهه ای داری ــک و ش ــود ش ــی خ ــم مصرف ــزان حج ــا در می ی
تعرفــه ســرویس  نرم افــزار محاســبه  از طریــق  می توانیــد 
اینترنــت پرســرعت )ADSL(، بــه مصــرف اینترنــت خــود 
ــد.  ــکایت کنی ــزوم ش ــورت ل ــید و در ص ــته باش ــارت داش نظ

ــدازی  ــا راه ان ــی ب ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی س
نرم افــزاری بــه اســم محاســبه تعرفــه ســرویس اینترنــت 
پرســرعت )ADSL( در کنــار ســامانه ۱۹۵، ایــن امــکان را بــرای 
کاربــران فراهــم کــرده کــه بــه واســطه آن قــادر بــه محاســبه کف 
ــورت  ــده و در ص ــود ش ــرویس ADSL و WiFi خ ــقف س و س
مشــاهده هرگونــه مغایــرت، بــرای شــکایت اقــدام کننــد. ایــن 
ــر و  ــدوز ۷ و باالت ــرای وین ــدوزی )ب ــخه وین ــزار در دو نس نرم اف
 )net.در نســخه های پایین تــر وینــدوز بــا نصــب نرم افــزار 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــران می توانن ــه شــده و کارب ــدی تهی و اندروی
پایــگاه اینترنتــی ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی 

بــه آدرس www.cra.ir، آن را دانلــود و نصــب کننــد. ایتنــا

 کاالهای چینی، همچنان صدرنشین 

ویترین وارداتی ایران
ــن  ــه چی ــن اســت ک ــای ای ــای رســمی گوی ــر آماره ــروری ب م
امــارات متحــده عربــی و جمهــوری کــره در ۱۱ ماهــه اول ســال 
ــران را  ــه ای ــادرات ب ــم ص ــترین حج ــب بیش ــه ترتی ــته ب گذش
داشــته اند. چیــن بــا صــادرات بیــش از ۳ میلیــون و ۸۹۰ هــزار 
و ۷۵۶ تــن محصــول بــه ایــران، بزرگ تریــن صادرکننــده بــوده 
ــر ارزش  ــد و از نظ ــی ۱۲.۹۷ درص ــر وزن ــوع از نظ ــه در مجم ک
ــاص داده و  ــود اختص ــه خ ــور را ب ــد از واردات کش ۲۴.۴۰ درص
ــزار دالر ارز  ــارد و ۳۷۳ ه ــدود ۹ میلی ــور ح ــن کش واردات از ای
از ایــران خــارج کــرده اســت؛ امــا ایــن اتفــاق در شــرایطی رخ 
می دهــد کــه در قیــاس بــا مــدت مشــابه در ســال ۱۳۹۴، وزن 
ــا  ــه ب ــه البت ــن ۱۳.۳۵ درصــد کاهــش داشــته ک واردات از چی
ــا ایــن  ایــن وجــود از نظــر ارزش مالــی در مبــادالت تجــاری ب
کشــور ۰.۰۹ درصــد افزایــش دیــده می شــود. از ســوی دیگــر در 
ســال ۱۳۹۴ از نظــر ارزش مالــی، ۲۵.۲۲ درصــد واردات ایــران 
ــا  ــم در ســال ۱۳۹۵ ب ــن رق ــه ای ــوط می شــد ک ــن مرب ــه چی ب
ــده  ــارات متح ــید. ام ــد رس ــه ۲۴.۴۰ درص ــی ب ــی جزئ کاهش
عربــی، دومیــن واردکننــده عمــده کاال بــه ایــران اســت کــه تــا 
ــن  ــزار ت ــون و ۳۰۹ ه ــش از ۴ میلی ــل بی ــال قب ــاه س بهمن م
ــر ۵  ــغ ب ــن واردات بال ــرده و ارزش ای ــران ک ــول وارد ای محص

ــوده اســت. گمــرک ــارد و ۷۹۷ هــزار دالر ب میلی

 خودروسازان هنوز درخواست 

افزایش قیمت نداده اند
ــال  ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــورای رقاب ــس ش رئی
خودروســازی  شــرکت های  کارخانــه  قیمــت  حاضــر 
هیــچ تغییــری نکــرده، گفــت: افزایــش تولیــد ربطــی بــه 
ــان  ــازار خــودرو همچن ــدارد و ب ــازار انحصــاری خــودرو ن ب

ــت.  ــاری اس انحص
ــر اســاس دســتورکار  ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب رضــا شــیوا ب
ــه محصــوالت  ــوز قیمــت کارخان قیمت گــذاری خــودرو هن
ــت: در  ــار داش ــرده، اظه ــدا نک ــش پی ــازان افزای خودروس
ســال جدیــد هنــوز خودروســازان درخواســتی بــرای 
ــد  ــال نکرده ان ــت ارس ــورای رقاب ــه ش ــت ب ــش قیم افزای
ــازار، درخواســت  ــه شــرایط ب ــه ب ــا توج ــم ب ــه امیدواری ک

ــنیم ــند. تس ــته باش ــت نداش ــش قیم افزای

وزیر جهاد کشاورزی:

سموم پرخطر از سبد مصرف کشاورزان حذف می شود

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اصفهان مطرح کرد:

ثبت بیش از ۹ میلیون تردد در محورهای استان اصفهان

ــا ســکوی  ــی پوشــاک کشــور م ــای داخل ــت: بازاره ــه پوشــاک گف ــس اتحادی رئی
پرتــاب تولیدکننــدگان و برندهــای خارجــی اســت؛ در حالــی کــه مــا می توانیــم بــا 
ارتقــای کیفیــت، ایــن بــازار را بــه تولیدکننــده داخلــی بســپاریم. ســال ۹۵ را شــاید 
ــرای  ــت. ماج ــام گذاش ــور ن ــاک کش ــت پوش ــرای صنع ــال ب ــن س ــوان تلخ تری بت
ســاختمان پالســکو باعــث از بیــن رفتــن نزدیــک بــه ۲ هــزار میلیــارد تومان ســرمایه 
ــه  ــس اتحادی ــیرازی رئی ــم ش ــا ابوالقاس ــد. ام ــور ش ــاک کش ــدگان پوش تولیدکنن
ــت  ــکات مثب ــن واقعــه، از ن ــادآوری ای ــا ی ــدگان و فروشــندگان پوشــاک ب تولیدکنن
ســال ۹۵ بــرای صنعــت پوشــاک کشــور رونمایــی کــرد. وی بــا اشــاره بــه تحقــق نام 
ســال قبــل در صنعــت پوشــاک ایــران کــه ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل 
بــود، گفــت: بــا وجــود اتفاقــات تلــخ ســال قبــل مــا توانســتیم بســیاری از موانــع 
تولیــد پوشــاک را از ســر راه تولیدکننــدگان برداریــم تــا بســتر اجــرای شــعار امســال 

کــه اقتصــاد مقاومتــی تولیــد و اشــتغال اســت فراهــم شــود. ایــن مقــام مســئول بــا 
تاکیــد بــر تأثیــر مخــرب قاچــاق پوشــاک در اشــتغال این صنعــت گفــت: ایــن ارتباطات 
بــرای مبــارزه بــا کاالی قاچــاق در راســتای فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری، نتایــج 
ــت پوشــاک و  ــش صنع ــای دان ــرای ارتق ــی ب ــا داشــت. از طرف ــرای م ــردی ب راهب
ــا  ــا مــد روز دنی ــن طراحــی و مــد متناســب ب ــزات روز و همچنی ــا تجهی  آشــنایی ب
و البتــه متناســب بــا فرهنگ غنــی اســالمی و ایرانــی توانســتیم بهره برداری هــای خوبی 
داشــته باشــیم. وی خاطرنشــان کــرد: مجموعــه ایــن اقدامــات ســال گذشــته در 
حالــی انجــام شــد کــه اتحادیــه در داخــل کشــور نیــز اقدامــات خوبــی انجــام داد. 
ــا وزارت کار و شــخص آقــای ربیعــی  یکــی از ایــن اقدامــات تعامــل و هم فکــری ب
بــود کــه بــه رونــق تولیــد پوشــاک ایرانــی در ســال گذشــته انجامیــد و بــر اســاس 

آمــار موجــود، قاچــاق پوشــاک بــه کمتریــن میــزان خــود رســید. اقتصــاد آنالیــن

بازار پوشاک ایران، سکوی پرتاب خارجی ها

آگهی مناقصه عمومی - شماره مجوز )13۹۶،130(
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حتما بخوانید!
آبیاری 20 هزار هکتار از اراضی شرق ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ســنگ بنای اولیــن مجموعــه ورزشــی اختصاصــی جانبــازان 
ــا  ــع ب ــر مرب ــعت 5600 مت ــه وس ــاحتی ب ــوالن در مس و معل
مشــارکت شــهرداری اصفهــان گذاشــته شــد و پنجاه ویکمیــن 
برنامــه »هــر هفتــه، چندیــن افتتــاح« ایــن بــار دســتی در 

دســتان معلــوالن داشــت. 
ــام شــهید حجت االســام  ــه ن ایــن مجموعــه ورزشــی کــه ب
ــوالن  ــازان و معل ــژه جانب ــی وی ــدهللا میثم ــلمین عب و المس
احــداث شــده، دارای تمــام دسترســی های تخصصــی و 
عمومــی بــرای افراد ویلچرنشــین اســت که در روزهــای پایان 
فروردین مــاه هدیــه ویــژه نــوروزی شــهرداری بــه شــهروندان 
اصفهانــی بــود. شــهردار اصفهــان درآییــن افتتــاح ایــن پــروژه 
بــا اشــاره بــه اینکــه در مناسب ســازی معابــر و تجهیــز شــهر 
ــا  ــد از آن ه ــوالن بتوانن ــازان و معل ــه جانب ــاتی ک ــه تأسیس ب
اســتفاده کننــد، در ابتــدای راه هســتیم و شــرایط اســتاندارد 
در ایــن زمینــه هنــوز بــه صــورت ایــده آل فراهــم نشــده بــر 
ایــن مســئله تاکیــد داشــت کــه در چشــم اندازهای مختلــف 
مطــرح  این چنیــن  برنامه هــای   ،95  ،90،  85 اصفهــان 
ــت  ــت پایتخ ــرار اس ــان 1400 ق ــم انداز اصفه ــوده و در چش ب
ــه  ــل شــود ک ــه شــهر دانش محــور تبدی ــگ و تمــدن ب فرهن
تحقــق ایــن امــر، نیازمنــد مشــارکت همه شــهروندان اســت. 

مهــدی جمالی نــژاد بــا بیــان اینکــه اصفهــان پایتخــت 
پهلوانــی کشــور اســت، بــا ابــراز تأســف از کمبــود فضاهــای 
ورزشــی بــرای جانبــازان و معلــوالن بــر افزایــش تأسیســات 
ــازان  ــوان وجانب ــراد کم ت ــرای اف ــی ب ــای ورزش و مجموعه ه
تاکیــد کــرد. وی اظهــار داشــت: بــرای اینکــه در شــهر اصفهان 
ــیم  ــهروندان باش ــه ش ــرای هم ــی ب ــان خوب ــم دیده ب  بتوانی
و ملزومــات و تجهیــزات همــه شــهروندان و به ویــژه جانبــازان 
و معلــوالن را تأمیــن کنیــم، خواســتار همدلــی، راهنمایــی و 

همراهــی شــهروندان و مســئوالن مربوطــه هســتیم.
     کمپ ویژه معلوالن و جانبازان

 مدیــر عامــل ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان نیــز 
ــدوارم  ــه امی ــت ک ــد داش ــئله تاکی ــن مس ــر ای ــه ب در ادام
ورزشــگاه اختصاصــی جانبــازان و معلــوالن بــه عنــوان 
ــی  ــاهد میزبان ــور ش ــزی کش ــه مرک ــژه ای در نقط ــپ وی کم
ــوالن  ــرای معل ــی ب ــی و بین الملل ــی مل ــای ورزش  رویداده
و جانبــازان باشــد. علــی قاســمی اظهــار کــرد: امیــدوارم ایــن 
ــا  ــوالن پابرج ــازان و معل ــرای جانب ــی ب ــه اختصاص مجموع
ــه ورزشــکاران  ــد. داشــتن ورزشــگاه اختصاصــی دغدغ بمان
ــت  ــس هیئ ــن رئی ــود. همچنی ــان ب ــول اصفه ــاز و معل جانب
ــن  ــه در ای ــان ک ــتان اصفه ــوالن اس ــازان و معل ورزش جانب
ــک  ــتن ی ــه داش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــور داش ــن حض آیی
ــاز  ــه ورزشــکاران جانب ورزشــگاه اختصاصــی ســال ها دغدغ

ــن  ــاح ای ــا افتت ــدوارم ب ــت: امی ــود، گف ــان ب ــول اصفه و معل
مجموعــه ورزشــکاران جانبــاز و معلــول اصفهــان در المپیــک 

ــژه ای داشــته باشــند. ــو ســهم وی 2020 توکی
ــکاران  ــه ورزش ــی، دغدغ ــگاه اختصاص ــتن ورزش     داش

ــود ــاز و معلــول اصفهــان ب جانب
ویــژه  مشــارکت  بــا  افــزود:  آقاباباگلیــان  محمدرضــا   
ــالن  ــن س ــانی، ای ــازمان آتش نش ــان و س ــهرداری اصفه ش
ــده  ــاخته ش ــی س ــتانداردهای ایمن ــن اس ــاس آخری ــر اس ب
افــراد  اســتفاده  بــرای  تمــام مناسب ســازی های الزم  و 
ــه  ــن مجموع ــت. ای ــه اس ــام گرفت ــین در آن انج ویلچرنش
ــع  ــر مرب ــا مســاحت 2500 مت شــامل ســالن چندمنظــوره ب
حمــام، ســرویس بهداشــتی، اتــاق داوران، اتــاق پزشــک، 400 

متــر مربــع فضــای اداری، ســالن تیرانــدازی با اســتاندارهای 
ــز  ــس روی می ــرداری، تنی ــا، وزنه ب ــالن بوچی ــمند، س هوش

ــت.  ــازی و ... اس بدنس
رئیــس هیئــت ورزش جانبــازان و معلــوالن اســتان بــا اشــاره 
بــه میزبانــی اصفهــان از دو دوره مســابقات بین المللــی 
جانبــازان و معلــوالن شــهرهای خواهرخوانــده اصفهــان بیــان 
ــا  ــن رقابت ه ــومین دوره ای ــزاری س ــه برگ ــت: توافقنام داش
ــا حضــور شــهردار، رئیــس شــورای اســامی شــهر  امــروز ب
اصفهــان و رئیــس فدراســیون ورزش جانبــازان و معلــوالن به 

امضــا خواهــد رســید. 
 گفتنــی اســت مجموعــه ورزشــی اختصاصــی جانبــازان 
و معلــوالن در اصفهــان دارای 3 فــاز اســت؛ فــاز اول شــامل 
مجموعــه ورزشــی شــهید حجت االســام و المســلمین 
ــالنی  ــته های س ــژه رش ــوره و وی ــی چندمنظ ــدهللا میثم عب
بــا کفپــوش اســتاندارد )پارکــت( ویــژه ویلچــر بــه مســاحت 
ــرویس های  ــا س ــن ب ــه 2 رختک ــز ب ــع مجه ــر مرب 2500 مت
بهداشــتی، حمــام جداگانــه بــرای هــر تیــم، ســالن تخصصی 
ــه  ــا هفــت خــط شــلیک مجهــز ب ــدازی الکترونیکــی ب تیران
مانیتــور و ســالن تخصصــی ورزشــی بدنســازی و ورزش های 
ــالن  ــه اداری، س ــامل مجموع ــز ش ــاز دوم آن نی ــالنی. ف س
کنفرانــس، کاس هــای آموزشــی و ســرویس های بهداشــتی 

ویــژه معلــوالن اســت.

شهردار اصفهان درآیین افتتاح اولین مجموعه ورزشی اختصاصی جانبازان و معلوالن:

در ابتدای راه مناسب سازی شهر برای معلوالن هستیم

آبیاری 20 هزار هکتار از اراضی شرق اصفهان 

با آب های سطحی
ــاد  ــازمان جه ــت س ــر زراع مدی
اصفهــان  اســتان  کشــاورزی 
گفــت: بــه منظــور آبیاری مــزارع 
غــات پاییــزه اراضــی شــرق 
شهرســتان اصفهــان از محــل 
شــبکه زاینــده رود، آب مــورد نیاز 
کشــاورزان همزمــان با بازگشــایی 

رودخـــانه در اختیـار آن هـا قـرار گرفت. 
محمــد زارع بــا بیــان اینکــه 20 هــزار هکتــار از اراضــی 
ــاری  ــه آبی ــایی رودخان ــا بازگش ــان ب ــرق اصفه ــاورزی ش کش
شــد، اظهــار کــرد: حــدود 18 هــزار و 500 هکتــار گنــدم و حدود 
یک هــزار و 500 هکتــار جــو در منطقــه شــرق اصفهــان شــامل 
مناطــق مرکــزی، جلگــه، ورزنــه و ... بــا منابــع آب هــای 
ــار  ــزار هکت ــدود 15 ه ــد و ح ــت ش ــده رود کش ــطحی زاین س

ــدند.  ــاری ش ــی آبی ــای زیرزمین ــق آب ه ــز از طری ــر نی دیگ
ــر  ــطح زی ــته س ــال گذش ــه س ــبت ب ــه نس ــان اینک ــا بی وی ب
کشــت در شــرق شهرســتان چنــدان تغییــری نکــرده، افــزود: 
ســال گذشــته حــدود 24 هــزار هکتــار زمیــن در منطقــه شــرق 
زیــر ســطح کشــت رفــت؛ امــا نســبت بــه زمــان معمول ســطح 
زیــر کشــت کاهــش یافــت؛ بــه طــوری کــه مجمــوع ســطح 
زیــر کشــت پاییــزه شهرســتان اصفهــان در ســال های معمــول 
ــاری  ــی آبی ــع آب هــای ســطحی و زیرزمین کــه از طریــق مناب
می شــدند، حــدود 48 تــا 50 هــزار هکتــار بــوده اســت. ایســنا

 افزایش دو برابری 

پروزاهای فرودگاه بین المللی شهرکرد
ــری  ــش دو براب ــی شــهرکرد از افزای ــرودگاه بین الملل ــر ف مدی
تعــداد پروزاهــای ایــن فــرودگاه در نــوروز خبــر داد. ســروش 
ســلیمی شــهرکی اظهــار کــرد: تعداد نشســت و برخاســت های 
ــرودگاه شــهرکرد در مســیر مشــهد – شــهرکرد و بالعکــس   ف
و مســیر تهــران – شــهرکرد و بالعکــس از تاریخ 25 اســفندماه 
95 تــا 13 فروردین مــاه ســال جــاری بــا تعــداد 20 نشســت و 
برخاســت، رشــد دوبرابــری داشــته اســت. وی افــزود: بــا ایــن 
ــه  ــده ک ــا ش ــافر جابه ج ــزار و 779 مس ــرواز یک ه ــداد پ تع
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایــش 4.5 برابری 
را نشــان می دهــد. وی تاکیــد کــرد: تعــداد مســافران ورودی 
ــزان  ــر و می ــی 801 نف ــافران خروج ــداد مس ــر و تع 978 نف
ــد  ــه از رش ــوده ک ــرم ب ــزار و 314 کیلوگ ــار 11 ه ــی ب جابه جای
ــا  ــهرکی  ب ــلیمی ش ــت. س ــده اس ــوردار ش ــری برخ 3.5 براب
اشــاره بــه مجمــوع 10 نشســت و برخاســت ورودی و خروجــی 
ــار در  ــو ب ــزار و 219 کیل ــافر و 3 ه ــر مس ــی 372 نف جابه جای
نــوروز ســال گذشــته، افزایــش تعــداد مســافران و پروازهــا را 

در ســال جــاری مطلــوب ارزیابــی کــرد. خبــر فارســی

اخبار کوتاه

آغاز حرکتی نو در اصفهان

N.Ghaniyan@eskimia.ir
نفیسه قانیاناصفهان

نمایشــگاه تخصصــی خودروهــای 
تخصصــی  نمایشـــگاه  آفــرود، 
موتورســیکلت های  و  خـــودرو 
نمایشـــــگاه  و  مسـابقــــه ای 
تخصصــی خودروهــای کاســیک 
دوشنبهشــب در محــل نمایشــگاه های اســتان واقــع در پــل 
طــی  فروردین مــاه  تــا 25  و  یافــت  شهرســتان گشــایش 

ســاعات بازدیــد 15 تــا 22 برپاســت. 
ــی  ــزارش واحــد رســانه شــرکت نمایشــگاه های بین الملل ــه گ ب
ــه  ــکاری کمیت ــا هم ــه ب ــگاه ک ــن نمایش ــان، ای ــتان اصفه اس
ــرود  ــای آف ــه خودروه ــان، کمیت ــیک اصفه ــای کاس خودروه
ــا  ــابقه ای ب ــای مس ــه اتومبیل ه ــس و کمیت ــور ری ــه موت کمیت
نظــارت هیئــت اتومبیلرانــی و موتورســواری اصفهان برگزار شــده، 
ــده نیــروی انتظامــی اســتان  ــا حضــور ســردار آقاخانــی فرمان ب
مهنــدس صلواتــی معــاون حمل ونقــل و ترافیــک شــهردار 
ــی و موتورســواری  ــت اتومبیلران ــر هیئ ــان و رئیــس و دبی اصفه
ــان  ــده انتظامــی اســتان اصفه ــه کار کــرد. فرمان ــاز ب اســتان آغ
ــگاه  ــن نمایش ــزاری ای ــت: برگ ــگاه گف ــن نمایش ــد از ای در بازدی
بــرای اولیــن بــار اقدامــی جالــب توجــه اســت؛ چــرا کــه یکــی 
از دغدغه هــای مهــم نیــروی انتظامــی، ســاماندهی اتومبیلرانــی 
و موتورســیکلت ســواری و جلوگیــری از خطــرات و آســیب های 
ــور و  ــای عب ــا و محل ه ــات در خیابان ه ــه هیجان ناشــی از تخلی
ــه  ــا اشــاره ب ــی ب مــرور مــردم اســت. ســردار عبدالرضــا آقاخان
ــان  ــو در اصفه ــی ن ــد آغــاز حرکت ــن نمایشــگاه می توان اینکــه ای
ــی  ــزا و تخصص ــت مج ــک هیئ ــبختانه ی ــزود: خوش ــد، اف باش
بــرای اتومبیلرانــی و موتورسیکلت ســواری تشــکیل شــده و 
ــود اســت.  ــه بهب ــن بخــش، رو ب ــق ســاماندهی ای ــن طری از ای
ــه عنــوان یــک کارگاه  ــد ب وی اضافــه کــرد: ایــن هیئــت می توان
آموزشــی بــرای همــه موتورسیکلت ســواران باشــد و مــردم نیــز از 
طریــق ایــن نمایشــگاه می تواننــد آگاهــی بیشــتری یافتــه و در 

ــد.  ــرکت کنن ــی ش ــن فعالیت های ــل در چنی ــورت تمای ص
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان نیــز گفــت: 
ایــن نمایشــگاه می توانــد بــه عنــوان یکــی از زمینه هــای 
تفریحــات ســالم شــهری باشــد. علیرضــا صلواتــی افــزود: اگــر 
ــر نظــر کارشناســان  ــا فضــای امــن و ایمــن زی ــات الزم ب  امکان
و مربیــان متخصــص بــرای کســانی کــه بــه دنبــال ســرعت زیــاد 
و انجــام حــرکات نمایشــی هســتند، فراهــم شــود، بســیاری از 
ــد. وی افــزود:  ســوانح موجــود در ســطح شــهر کاهــش می یاب
ــژه  ــهر وی ــی ش ــوزه ترافیک ــداث م ــان 1400، اح ــه اصفه در برنام
خودروهــای کاســیک، پیش بینــی شــده کــه عــاوه بــر جاذبــه 
گردشــگری، مــردم را بــا شــبکه حمــل و نقــل و ترافیــک گذشــته 
تــا امــروز شــهر، آشــنا می کنــد و مدیریــت شــهری از مشــارکت 
بخــش خصوصــی در احــداث ایــن مــوزه اســتقبال خواهــد کــرد.

گزارش

ــل  ــر عام ــوی، مدی ــی عل ــید مصطف س کیمیای وطن

ــر  ــغ ب ــه بال ــان اینک ــا بی ــان، ب ــتان اصفه ــرکت گاز اس ش
یکصــد و 12 هــزار و 572 مــورد پاســخگویی بــه مشــترکان 
ــن  ــت: از ای ــده، گف ــام ش ــال 1395 انج ــی در س گاز طبیع

پاســخگویی   722 و  هــزار   35 تعــداد، 
مربــوط بــه پیام هــای عــادی همچــون 
قطــع گاز، 13 هــزار و 556 پاســخگویی 
مربــوط بــه پیام هــای فــوری نظیــر نشــت 
گاز، یــک هــزار و 179 پاســخگویی مربــوط 
بــه پیام هــای بســیار فــوری نظیــر برخــورد 
بــا ادوات و شــبکه گازرســانی و در نهایــت، 

62 هــزار و 115 مــورد راهنمایــی در زمینــه امــور مشــترکان 
تعمیــرات و ســایر واحدهــا بــوده کــه ایــن مرکــز انجــام داده 
اســت. وی متمرکزســازی و یکپارچه ســازی پســت های 
امــداد مناطــق شــش گانه گاز اصفهــان بــا محوریــت مرکــز 
پیــام، راه انــدازی و بهره گیــری از نیروهــای امــداد موتــوری 

ــابقات  ــرکت در مس ــی و ش ــدادی، آمادگ ــت های ام در پس
امــدادی اســتان و کســب مقــام نایب قهرمانــی مســابقات 
اســتانی، هماهنگــی و برگــزاری کاس هــای امــدادی نظیــر 
ــا گازرســانی و پســت  کاس رانندگــی تدافعــی، آشــنایی ب
امــدادی و همچنیــن آشــنایی بــا دســتگاه های 
ــطح  ــای س ــت ارتق ــنج جه ــت یابی و گازس نش
دانــش و تخصــص امدادگــران را از دیگــر 
ــته  ــال گذش ــز در س ــن مرک ــم ای ــات مه اقدام

عنوان کرد. 
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان 
اطاع رســانی بــه مصرف کننــدگان گاز طبیعــی از 
طریــق فایــل صوتــی کــه بــه دالیــل مختلــف گاز آن هــا قطع 
ــبکه  ــیرهای ش ــای دوره ای از ش ــن بازدیده ــده، همچنی ش
ــه  ــش ماه ــی ش ــازه زمان ــان در ب ــهر اصفه ــانی ش  گازرس
و ایمن ســازی منطقــه حفاری شـــده را از فعالیت هــای 

ــمرد. ــته برش ــال گذش ــرکت گاز در س ــام ش ــز پی مرک

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان مطرح کرد:

بیش از 112 هزار پاسخگویی به مشترکان گاز طبیعی
ــوق شــهروندی دانشــگاه  ــواده و حق ــای خان ــز آموزش ه مرک
کاشــان بــه سرپرســتی دکتــر مهــران ســهراب زاده در دانشــگاه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــهراب زاده ب ــر س ــد. دکت ــدازی ش ــان راه ان کاش
ــز  ــن مرک ــیس ای ــگاه در تأس ــس دانش ــدی رئی ــش کلی نق

مرکــز  تأســیس  از  هــدف  درخصــوص 
ــهروندی  ــوق ش ــواده و حق ــای خان آموزش ه
در دانشــگاه کاشــان گفــت: تربیــت روشــمند 
فرزنــدان هیــچ گاه بــدون آمــوزش خانواده هــا 
و مشــارکت خانواده هــا در امــر تربیــت میســر 
ــوان  ــرای بان ــزی ب ــد و برنامه ری ــد ش نخواه
خانــه دار همــواره مــورد تاکیــد مقــام معظــم 

ــزی  ــن رو برنامه ری ــت؛ از ای ــته اس ــرار داش ــز ق ــری نی رهب
فرهنگــی و آموزشــی در ایــن زمینــه مســئولیت دوچندانــی را 
ــه دانشــگاه کاشــان  ــط از جمل ــده دســتگاه های ذی رب ــر عه ب
ــوان  ــه عن ــواده، ب ــش خان ــه نق ــاره ب ــا اش ــذارد. وی ب می گ
مهم تریــن و اصلی تریــن پرورشــگاه و آموزشــگاه فــرد گفــت: 

داشــتن هرگونــه انتظــاری از کــودکان و نوجوانــان بــدون 
ــر  ــه مســئولیت ها و نقش هــای افــراد تأثیرگــذار نظی توجــه ب
ــود و از  ــواده، در ایــن فرآینــد انتظــاری بیهــوده خواهــد ب خان
ســوی دیگــر همــه مــا واقــف هســتیم کــه بنیــان و اســاس 
یــک جامعــه ســالم را خانواده هــای ســالم 
می ســازد و خانــواده ای ســالم اســت کــه قــادر 
باشــد نســلی مومــن و ســالم و اخاق مــدار در 

ــرورش دهــد.  خــود پ
دکتــر ســهراب زاده دربــاره اهــداف تأســیس 
ــرای  ــددی را ب ــداف متع ــزود: اه ــز اف ــن مرک ای
قــرار  نظــر  مــد  مرکــز  ایــن  فعالیت هــای 
ــی  ــش تربیت ــی دان ــای ســطح کیف ــه شــامل ارتق ــم ک داده ای
ــای  ــل اعض ــط متقاب ــود رواب ــه بهب ــک ب ــه دار، کم ــان خان زن
علــوم  آموخته هــای  از  شــهروندان  بهره گیــری  خانــواده، 
مختلــف نظیــر روان شناســی علــوم تربیتــی، معــارف اســامی 
ــت. ــق اس ــای ازدواج موف ــد و ماک ه ــت فرزن ــاره تربی درب

در شهر

آگهی حصر وراثت
خانم زهرا صابری  بشناسنامه شماره 9 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت ورثه درخواستی 

بشماره 10-96 ش ح تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان شوکت صابری 

بشناسنامه شماره 104 در تاریخ 95/11/09 در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی 

عبارتند از )1( اکبر ش.ش 1191 )2( محسن ش. ش 63 )3( منصور ش.ش 1325 )4( مهرداد 

ش.ش 2294 )5( زهرا ش.ش 9 )6( فاطمه ش.ش 3023  همگی صابری فرزند رضا )فرزند 

متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 

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

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/19/م الف به تاریخ 96/01/19

آگهی حصر وراثت
خانم زینب هاشم زاده شورجه دارای شناسنامه شماره 403  به شرح دادخواست به کاسه 21/96 

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

صغرا اسدی مدیسه بشناسنامه 191 در تاریخ 1395/09/02 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-ابوالقاسم  ش.ش 556  )2( فاطمه ش.ش 1   )3 

( خدیجه  ش.ش 1 )4( ربابه ش.ش 4  )5( زینب ش.ش 403 همگی هاشم زاده شورجه فرزند 

علی  )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر 

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

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/186/م الف به تاریخ 96/01/16

آگهی حصر وراثت
خانم نصرت قدیری خرزوقی دارای شناسنامه شماره 123  به شرح دادخواست به کاسه 96/11 ش 

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

عباس صابری خرزوقی بشناسنامه 40 در تاریخ 1394/10/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-علی  ش.ش 52  )2( رضا ش.ش 9   )3 ( احمد  

ش.ش 4656  همگی صابری خرزوقی فرزند عباس  )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات 

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

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/18/م الف به تاریخ 96/01/19

دادنامه
کاسه پرونده: 808/95 شماره نامه: 678-95/12/07 مرجع رسیدگی : شعبه دوم شورای حل اختاف 

خواهان حجت جمالی به نشانی منطقه صنعتی دولت آباد انتهای شمس تبریزی مجموعه پردیس 

توجه  با  مطالبه شورا  المکان خواسته:  نشانی مجهوا  به  نژاد  الدین حسینی  نظام  فراچاپ خوانده: 

به مجموع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید

دادنامه  در خصوص دعوی حجت جمالی به طرفیت نظام الدین حسینی نژاد بخواسته مطالبه مبلغ 

198000000 ریال وجه چک 976727-95/05/25 بانک تجارت با احتساب هزینه دادرسی و خسارت 

تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و ماحظه تصویر مصدق چک مستند دعوی و 

گواهی عدم پرداخت آن و این که خوانده علیرغم اباغ قانونی و انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده 

و نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا 

ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 249 قانون تجارت و 1291 و 1301 قانون 

مدنی و 198 و 519 و 522 قانون  آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 198000000 ریال بابت اصل 

خواسته و مبلغ 5000000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور 

چک تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی که 

توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید . رای صادره غیابی است و 

ظرف بیست وز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در دادگاه عمومی دولت آباد میباشد.

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/16/م الف به تاریخ  96/01/19

دادنامه
حل  شورای  دوم  شعبه   : رسیدگی  مرجع   95/12/07-677 نامه:  شماره   836/95 پرونده:  کاسه 

اختاف خواهان حجت جمالی به نشانی منطقه صنعتی دولت آباد انتهای شمس تبریزی مجموعه 

پردیس فراچاپ خوانده: مصطفی جمشیدیان به نشانی مجهوا المکان خواسته: مطالبه شورا با توجه 

به مجموع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 

مبلغ  مطالبه  بخواسته  جمشیدیان  مصطفی  طرفیت  به  جمالی  حجت  دعوی  خصوص  در  دادنامه 

تادیه  تاخیر  با احتساب هزینه دادرسی و خسارت  132000000 ریال وجه چک 90/08/05-577290 

نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و ماحظه تصویر مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم 

پرداخت آن و این که خوانده علیرغم اباغ قانونی و انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به 

خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان 

را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 249 قانون تجارت و 1291 و 1301 قانون مدنی و 198 

و 519 و 522 قانون  آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 132000000 ریال بابت اصل خواسته 

و مبلغ 2400000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا 

تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای 

احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید . رای صادره غیابی است و ظرف بیست 

وز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

دادگاه عمومی دولت آباد میباشد.

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/15/م الف به تاریخ  96/01/19

دادنامه
کاسه پرونده: 751/95 شماره نامه: 691-95/12/07 مرجع رسیدگی : شعبه دوم شورای حل اختاف 

خواهان حجت جمالی به نشانی منطقه صنعتی دولت آباد انتهای شمس تبریزی مجموعه پردیس 

فراچاپ خوانده: علی سلطانی فرزند محمد به نشانی مجهوا المکان خواسته: مطالبه شورا با توجه به 

مجموع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید دادنامه

ریال   152000000 مبلغ  مطالبه  بخواسته  سلطانی  علی  طرفیت  به  جمالی  دعوی حجت  در خصوص 

وجه چک 787495-94/12/20 به مبلغ 152000000 ریال بانک پاسارگاد با احتساب هزینه دادرسی و 

خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و ماحظه تصویر مصدق چک مستند 

دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و این که خوانده علیرغم اباغ قانونی و انتظار کافی در شورا حاضر 

نگردیده و نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده 

لذا ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 249 قانون تجارت و 1291 و 1301 

قانون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون  آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 152000000 ریال 

بابت اصل خواسته و مبلغ 3410000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ صدور چک تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعامی از سوی بانک 

. رای صادره  مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید 

غیابی است و ظرف بیست وز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی دولت آباد میباشد.

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/13/م الف به تاریخ  96/01/19

دادنامه
حل  شورای  دوم  شعبه   : رسیدگی  مرجع   95/12/07-689 نامه:  شماره   944/95 پرونده:  کاسه 

اختاف خواهان حجت جمالی به نشانی منطقه صنعتی دولت آباد انتهای شمس تبریزی مجموعه 

المکان  به نشانی مجهوا  نژاد  الدین حسینی  نظام  آبادی-  پور فخر  پردیس فراچاپ خوانده: ساناز 

زیر  به شرح  و  اعام  را  رسیدگی  پرونده ختم  به مجموع محتویات  توجه  با  مطالبه شورا  خواسته: 

مبادرت به صدور رای می نماید دادنامه در خصوص دعوی حجت جمالی به طرفیت خواندگان باال 

احتساب هزینه  با  ملی  بانک   95/03/20-059311 ریال وجه چک   70000000 مبلغ  بخواسته مطالبه 

دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و ماحظه تصویر مصدق چک 

مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و این که خوانده علیرغم اباغ قانونی و انتظار کافی در شورا 

حاضر نگردیده و نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه 

ننموده لذا ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 249 قانون تجارت و 1291 

و 1301 قانون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون  آئین دادرسی مدنی خوانده ردیف اول را به پرداخت 

70000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1970500 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعامی از 

سوی و در خصوص خوانده ردیف دوم بدلیل عدم توجه به بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی صادر می گردد 

که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید . رای صادره غیابی است 

و ظرف بیست وز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید 

نظر خواهی در دادگاه عمومی دولت آباد میباشد.مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/17/م الف به تاریخ  96/01/19

دادنامه
حل  شورای  دوم  شعبه   : رسیدگی  مرجع   95/12/07-688 نامه:  شماره   752/95 پرونده:  کاسه 

اختاف خواهان حجت جمالی به نشانی منطقه صنعتی دولت آباد انتهای شمس تبریزی مجموعه 

المکان  پردیس فراچاپ خوانده: 1- محمد کاشی درچه 2- سعید جزینی هر دو به نشانی مجهوا 

زیر  به شرح  و  اعام  را  رسیدگی  پرونده ختم  به مجموع محتویات  توجه  با  مطالبه شورا  خواسته: 

مبادرت به صدور رای می نماید دادنامه در خصوص دعوی حجت جمالی به طرفیت 1- محمد کاشی 

2- سعید جزینی بخواسته مطالبه مبلغ 100000000 ریال وجه چک 156260-95/04/06 بانک پاسارگاد 

با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و ماحظه 

تصویر مصدق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و این که خوانده علیرغم اباغ قانونی و 

انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر 

برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 249 

قانون تجارت و 1291 و 1301 قانون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده ردیف 

اول را به پرداخت 100000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2500000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز 

پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس 

شاخص اعامی از سوی و در خصوص خوانده ردیف دوم بدلیل عدم توجه به بند 4 ماده 84 قرار رد 

دعوی صادر می گردد که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید . 

رای صادره غیابی است و ظرف بیست وز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی دولت آباد میباشد.

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/14/م الف به تاریخ  96/01/19

دادنامه
خواهان : خانم جمیله احمدی شاپور آبادی فرزند محمد علی به نشانی استان اصفهان – شهرستان 

رشیدی  عبدالرحیم  آقای   : خوانده    11 پاک  رستمی  شهید  فتاحی کوچه  شهید  خیابان   – برخوار 

فرزند جاسم به نشانی مجهول المکان خواسته : طاق به درخواست زوجه رای دادگاه در خصوص 

آقای  خوانده  طرفیت  به  محمدعلی  فرزند  آبادی  شاپور  احمدی  جمیله  خانم  خواهان  دادخواست 

عبدالرحیم رشیدی فرزند جاسم به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ تخلف از شرط 

ضمن عقد موضوع بند 1 و 2 و 8 سند نکاحنامه با توجه به محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی 

خواهان ماحظه فتوکپی مصدق سند نکاحیه که داللت بر زوجیت دائم زوجین دارد و اینکه تاش 

دادگاه با توجه به گواهی گواهان که حکایت از این دارد که خوانده منزل مشترک را حدود شش سال 

می باشد که ترک نموده و بهمین علت از شروط ضمن عقد موضوع بند 1 سند نکاحنامه تخلف نموده 

است و لذا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 26 و 33 از قانون حمایت خانواده 

و مواد 1119 و 1169 از قانون مدنی حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طاق صادر و اعام می دارد به 

زوجه اجازه داده میشود که حداکثرظرف مهلت شش ماه از تاریخ اباغ رای فرجامی یا انتقضا مهلت 

فرجام خواهی با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طاق خود را مطلقه نماید و انتخاب نوع طاق در 

دفترخانه با زوجه است زوجه در این پرونده در خصوص حقوق مالی ادعایی ندارد و در خصوص فرزند 

مشترک به نام زهرا 19 ساله با توجه به این که به سن بلوغ رسیده است دادگاه در خصوص حضانت 

وی تکلیفی مواجهه نمی باشد و در خصوص حضانت محمد سجاد 10 ساله با توجه به این که خوانده 

به مدت شش سال ایشان  را رها نموده و رفته است لذا به مصلحت طفل می باشد که حضانت وی 

با مادر باشد. ضمنا زوجه در زمان اجرای صیغه طاق جهت تست بارداری به پزشکی قانونی معرفی 

گردد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی  در همین شعبه و سپس 

ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/12/م الف به تاریخ  96/01/19

 آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای مهدی دارابی بروجنی فرزند حمزه علی  به اتهام رابطه نامشروع از طرف این شعبه  

در پرونده کاسه 951657- ج 102 تحت تعقیب است و اباغ احظاریه بواسطه معلوم نبودن محل 

اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده 

اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان 

برخوار جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 

انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. شعبه 102 دادگاه کیفری دو برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/27/م الف به تاریخ 96/01/21

آگهی مزایده 
به موجب پرونده اجرائی کاسه 9500061 ، همگی و تمامی شش دانگ ساختمان و زمین مزروعی 

پاک دو فرعی از چهار هزار و پانصد و هفتاد و دو  اصلی واقع در بخش یک ثبتی گلپایگان  طبق 

سند رهنی شماره صد و چهارده هزار و ششصد و هشتاد و یک  مورخ 1384/11/29 و متمم قرارداد 

به شماره سیزده هزار و صد مورخ 90/07/09 دفتراسناد رسمی شماره 2 گلپایگان در قبال طلب بانک 

کشاورزی گلپایگان و حقوق دولتی در رهن بانک قرار گرفته است. حدود و مشخصات: شماال بطول 

پنجاه متر مرزی است به باقیمانده پاک چهار هزار و پانصد و هفتاد و دو  شرقا بطول هفتاد و سه 

اول مرزی است بشارع  نیم  و  پنج متر  و  پنجاه  به طول  به جوی عمومی  جنوبا  متر مرزی است 

احداثی فاصل جوی دوم دیواری است به شارع احداثی فاصل جوی غربا بطول هفتاد و سه متر 

نظر کارشناس رسمی  به جوی عمومی. طبق  به جوی عمومی دوم مرزی است  اول دیواری است 

به مبلغ  دو میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال ارزیابی شده و پاک فوق به صورت ششدانگ 

و دارای عرصه ای به مساحت سه هزار و نهصد و ده متر مربع و اعیانی شامل دو طبقه مسکونی با 

اسکلت مختلط و بهار بند، انباری، اسطبل گاو و ساختمان های نیمه ساز و دیوار کشی که در مجموع 

به مساحت هشتصد و هفتاد متر مربع زیر بنا با قدمت بنای حدود پانزده سال در فضای محصور شده 

هزار و صد و پنجاه متر مربع و دارای مجوز گاوداری شیری بیست رأسی به شماره 6657/530 مورخ 

بیستم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و هشتاد و چهار و دارای امتیازات برق سه فاز ) یک انشعاب ( 

دو انشعاب برق بیست و پنج آمپر، دو انشعاب گاز، سه واحد انشعاب آب شهری و دو ساعت آب 

مالکی چاه عمیق و در مجموع صد و ده اصله درخت مو انگور و سایر درختان مثمر و غیر مثمر با 

سنین مختلف می باشد. پاک مذکور فاقد بیمه می باشد. پاک فوق از ساعت نه صبح الی دوازده 

ظهر روز سه شنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه هزاروسیصدونودوشش  در اداره ثبت اسناد و اماک 

گلپایگان واقع در گلپایگان خیابان آیت اله خوانساری جنب پمپ بنزین از طریق مزایده به فروش می 

رسد. مزایده از مبلغ دو میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 

نقدًا فروخته می شود. متقاضیان میتوانند از مورد مزایده واقع در گلپایگان ، خیابان اردیبهشت، بعد 

از باسکول فخاران فرعی سمت راست، جاده اسفرنجان، کوچه ده متری بوستان بازدید نمایند. الزم به 

ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 

در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 

مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 

وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و 

نیم عشر و حق مزایده نقدًا وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز 

اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار آگهی : 1396/01/23                                      

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک گلپایگان - مهدی صادقی وصفی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد فصاحت      دارای شماره شناسنامه 28 به شرح دادخواست به کاسه 47/96 از این 

شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصرت اله فصاحت     به 

آنمرحوم  بدرود زندگی گفته ورثه  اقامتگاه دائمی خود  تاریخ 95/10/11 در  شماره شناسنامه 48 در 

منحصر است به : 1.محمد فصاحت فرزند نصرت اله ش ش 28   2.فاطمه فصاحت فرزند نصرت 

اله ش ش 3290  3.فرشته فصاحت فرزند نصرت اله ش ش 17438متوفی ورثه  دیگری ندارد . 

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

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

خواهد صادر  وراثت  انحصار  گواهی  مقرر  مهلت  انقضای  با  است  بدیهی   ، دارد  تحویل  شورا   این 

 شد . 

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان  علیرضا رجبی  م الف 29 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 2 فرعی از 591 اصلی بخش یک گلپایگان
خانم فاطمه الهوتی فرزند فضل هللا باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما 

گواهی شده مدعی است که تمامی سه دانگ مشاع از شش دانگ عمارت پاک 591/2 در گلپایگان 

بخش یک که در صفحه 94دفتر 37 اماک ذیل ثبت 6012 بنام فاطمه الهوتی فرزند فضل هللا ثبت 

انتقال قطعی یافته ومعامله دیگری  او  وصادر وتسلیم گردید وبموجب سند رسمی—دفترخانه –به 

هم انجام نشده وبه موجب سند رسمی  شماره –مورخ –دفتر –در قبال مبلغ- –ریال –در رهن است 

نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند اسباب کشی از بین رفته /مفقود شده است چون در خواست صدور 

المثنی سند مالکیت نامبرده را نمود طبق تبصره یک اصاحی ماده 120ائین نامه قانون ثبت مراتب 

اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از انچه در این اگهی ذکر شده ( نسبت به ان 

یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 

صورت  مراتب  تا  نماید  تسلیم  معامله  وسند  مالکیت  سند  اصل  ارائه  را کتبا ضمن  خود  واعتراض 

مجلس واصل سند مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 

ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد شد

تاریخ  انتشار آگهی  1396/01/23مسئول دفتر اماک گرجی

به سرپرستی دکتر مهران سهراب زاده صورت گرفت

راه اندازی مرکز آموزش های خانواده در دانشگاه کاشان
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حتما بخوانید!
از دست خودم عصبانی هستم

S.Sasani@eskimia.ir
ستایش ساسانی نژادسرویس فرهنگ

اصفهــان از دیربــاز مهــد هنــر بــوده و هســت. ایــن شــهر رتبــه 
ــن  ــار دارد. بنابرای ــور را در اختی ــینمایی کش ــدات س دوم تولی
ــتر در  ــات بیش ــه اطالع ــتیابی ب ــرای دس ــم ب ــم گرفتی تصمی
ــینمایی اداره کل  ــس اداره س ــی، رئی ــا دهقان ــا رض ــاره ب این ب
ــو  ــه گفت وگ ــان ب ــتان اصفه ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش فرهن

بنشــینیم.
    اوضــاع و احــوال شــهر اصفهــان از نظــر فعالیت هــای 

ســینمایی ایــن روزهــا چگونــه اســت؟
از مطبوعــات و رســانه ها خواهــش دارم کــه مقایســه ای 
انجــام شــود از دوره ای کــه مــن در خدمــت ســینمای اصفهــان 
ــاده اســت. ــی افت ــه چــه اتفاقات ــل ک ــوده ام و دوره هــای قب ب

حــدود 3 ســال اســت کــه ایــن مجموعــه را تحویــل گرفتیــم 
ــم  ــروع کردی ــان ش ــتان اصفه ــینمایی در اس ــالن س ــا 6 س  ب
و حــاال حــدود 30 ســالن ســینمایی داریــم کــه فعــال هســتند 

و در حــال اکــران فیلــم. 
ــدی  ــا 400 درص ــش از 300 ی ــدی بی ــم رش ــر می کن ــن فک م
داشــته ایم؛ تولیــدات فیلمســازی کــه انجــام شــده در ســال 
94 حــدود 500 فیلــم و در ســال 95 حــدود 600 تــا 700 
ــینمایی  ــال س ــال 95 س ــت س ــوان گف ــوده و می ت ــم ب فیل
ــال های  ــا س ــه ب ــل مقایس ــر قاب ــن نظ ــوده و از ای ــی ب خوب

ــده و  ــه ش ــینمایی اضاف ــالن س ــا 8 س ــت؛ 7 ت ــش نیس پی
ــن 96  ــر فروردی ــده اند در اواخ ــاده ش ــه آم ــی ک مجموعه های
ــی را  ــن ارزیاب ــد ای ــم می خواه ــن دل ــوند. م ــاح می ش افتت
دوســتان بیرونــی انجــام بدهنــد. اصفهــان بعــد از تهــران رتبــه 
ــاق  ــک اتف ــن ی ــینمایی را دارد و ای ــای س ــوری فض دوم کش

ــده شــود. ــد دی خــوب اســت و بای
    چه تسهیالتی در حوزه تولید فیلم فراهم کردید؟

ــه ای در  ــینمایی در جلس ــازمان س ــس س ــوت از رئی ــا دع  ب
ــم  ــاب کردی ــان را مج ــم، ایش ــدات فیل ــات تولی ــث خدم بح
ــته ایم  ــود. توانس ــان داده ش ــود در اصفه ــم ن ــوز فیل ــه مج ک
ــرای  ــال ب ــرای اصفهــان بگیریــم کــه قب ــود را ب ــم ن مجــوز فیل
تهیــه ایــن مجــوز بایــد فیلمســازان بــه تهــران می رفتنــد؛ ولــی 
ــوز را  ــن مج ــد ای ــودش می توان ــان خ ــر اصفه ــال حاض در ح
بدهــد و بــه واســطه  اصفهــان، 13 تــا 14 اســتان دیگــر 
توانســتند ایــن کار را انجــام دهنــد و اصفهــان پیشــگام ایــن 
 حرکــت شــد؛ ایــن یــک رویــداد بســیار خوبــی بــود کــه رقــم 

خورد.
و  افتــاد  راه  ســینماگران  انجمــن  اینکــه  دیگــر  اتفــاق   
هنرمنــدان ســینما در حــال حاضــر از هــم بــا خبرنــد کــه قبــال 
چنیــن اتفاقــی نیفتــاده بــود؛ بــه طــور مثال جشــن ســینمایی 
قبــال نبــوده و این هــا همــه موضوعــات خوبــی اســت کــه در 

طــی ایــن 3 ســال پیــش آمــده اســت.

ــرای  ــه ب ــت هایی را ک ــا گرامیداش ــم ی ــت مراس     کیفی
ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب ــده، چگون ــزار ش ــدان برگ هنرمن

ــه  ــزی ک ــر مرک ــن ها را ه ــن جش ــت ای ــن کیفی ــر م ــه نظ ب
ــی  ــد؛ ول ــام می ده ــود انج ــوان خ ــد ت ــد در ح ــزار می کن برگ
در هــر صــورت همیــن کــه تقدیــر خــود را در حــد تــوان خــود 
ــن  ــت ای ــرد و دس ــکر ک ــا تش ــد از آن ه ــد، بای ــام می ده انج
ــرد.  ــویق ک ــته را تش ــل شایس ــن عم ــرد و ای ــزان را فش عزی
ــزرگان  ــدان و ب ــن هنرمن ــه ای ــی ب ــه نوع ــه ب ــی ک ــر کس از ه
ــکر  ــد تش ــد، بای ــر کن ــان تقدی ــن و از آن ــینمایی ادای دی  س

کرد.

ــی انجــام      در بحــث حوزه هــای ســینمایی چــه کارهای
شــده اســت؟

مــا در اســتان اصفهــان داریــم خانــه  ســینما تشــکیل 
ــت.  ــده اس ــاب ش ــان آن انتخ ــت موسس ــه هیئ ــم ک می دهی
همچنیــن در اصفهــان انجمــن ســینماگران مــا دارد بــه 
ــان دارد  ــران اصفه ــل می شــود. بعــد از ته ــه ســینما تبدی خان
ــه بحــث پایتخــت  ــه ســینما تشــکیل می دهــد. شــاید ب خان
ــان داشــته    ــم در اصفه ــی را می توانی ــی حداقل های نرســیم ول

ــیم. باش
    درباره جشواره کودک توضیح دهید.

می شــود  برگــزار  اصفهــان  در  امســال   جشــواره کــودک 
ــان آن در  ــده و زم ــا ش ــاره امض ــن ب ــی در ای و تفاهم نامه های
ــد منتظــر نشســت  ــه مســائل بای ــاره بقی ــاه اســت. درب تیرم

ــا آقــای رضــازاد باشــیم. خبــری ب
ــرای فیلــم ســخت تر  ــه چــه دلیــل مجــوز گرفتــن ب     ب

شــده اســت؟
 فیلمســازی و تولیــد فیلــم مدتــی اســت کــه جــزو مشــاغل 
حســاس بــه شــمار می آیــد؛ بــه همیــن دلیــل صــدور مجــوز 
ــود.  ــام ش ــد انج ــا بای ــه حتم ــتعالماتی دارد ک ــه اس ــاز ب نی
ــا  ــا تنه ــده و م ــالم ش ــا اع ــه م ــه ب ــت ک ــتوری اس ــن دس ای
مجــری قانــون هســتیم؛ طوالنــی شــدن صــدور مجــوز بــرای 

ــه همیــن دلیــل اســت. ــز ب فیلمســازی نی

- معــاون صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی دربــاره 
جلســه ای کــه بــا وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
داشــته اســت، گفــت: ضمــن مطــرح کــردن مســئله بیمــه 
هنرمنــدان، طرح هــای اشــتغال در حــوزه صنایــع دســتی را 

ــم. ــه کردی ــر ارائ ــه وزی ــاده و ب آم
ــد  ــر تأیی ــا هن ــالب صرف ــر انق ــت: هن ــر دژاکام گف  - امی
 و تعریــف و تمجیــد نیســت. همان طــور کــه هنــر تکذیــب 
ــل  ــی مث ــن زندگ ــاحت روش ــه س ــت؛ ب ــم نیس ــی ه و نف
ــم  ــیاهی ه ــب و س ــتردگی ش ــه گس ــرد و ب ــح می نگ صب
ــفیدی  ــیاهی و س ــت س ــا در حقیق ــا این ه ــرد؛ ام می نگ

نیســتند.
- پوســتر »بــرگ جــان« بــه کارگردانــی ابراهیــم مختــاری 
کــه در ســی وپنجمین جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر 

نمایــش داده می شــود، رونمایــی شــد.
- بالتــازار کورماکــور و نویســندگان جیمــز بانــد بــرای 
ســاخت فیلمــی اقتباســی از رمــان »مــن ویکتــور هســتم« 

ــو نســبو انتخــاب شــدند. نوشــته ی
بــه کمــک »خانــه  - خیریــه »کــودکان فرشــته اند« 
انیمیشــن« کاری را ســاخته اند کــه قهرمان هــای آن دو 
ــه ســرطان هســتند. آن هــا پــس از طــی  ــال ب کــودک مبت
ــه  ــحرآمیز ب ــه س ــاد در قلع ــیب های زی ــراز و نش ــردن ف ک

می رســند. آرزوهایشــان 
ــر«  ــه ســریال »لژیون ــرور در پشــت  صحن - مســعود آب پ
ــه ورزش  ــه ای ب ــه از چــه زاوی ــن ســریال و اینک ــاره ای درب
ــه  ــت ک ــه ای اس ــع ورزش، بهان ــت: در واق ــردازد، گف می پ
مــا بتوانیــم قصــه شــخصیت های خــود را تعریــف کنیــم؛ 
قصــه آدم هایــی کــه بــه یکدیگــر نزدیــک هســتند یــا فکــر 

ــتند. ــک هس ــه نزدی ــد ک می کنن
- میرکریمــی، دبیــر جشــنواره جهانــی فجــر، در نشســت 
خبــری روز دوشــنبه گفــت: مــا امســال مشــکالت فرامتنی 
زیــادی داشــتیم کــه عــالوه  بــر دشــمنان خارجــی، برخــی 

ــه آن دامــن زدنــد. کوته فکــران داخلــی هــم ب
ــه  ــا« و »مزرع ــا تماش ــا بی ــت جلدی »بی ــه هش - مجموع
ــرای کــودکان منتشــر شــد. ایــن مجموعــه  شــلوغ پلوغ« ب
ــمارگان  ــا ش ــه ای ب ــد 96 صفح ــک جل ــت جلدی در ی هش
۲000 نســخه و قیمــت 14 هــزار تومــان ارائــه شــده اســت.

بــه  و  شــهبازی  پرویــز  ســاخته  »ماالریــا«  فیلــم   -
ــه کســب تندیــس  ــق ب ــی موف تهیه کنندگــی مســعود ردای
طالیــی بهتریــن فیلــم از جشــنواره فیلم هــای شــرقی ژنــو 

شــد.
- نســخه نــادر و اوریجینالــی از طراحــی مربــوط بــه 
ــه قیمــت 800  ــس ب ــن« در حراجــی پاری ــه »تن ت مجموع

ــد. ــه ش ــزار دالر فروخت ه
- فیلــم »ویالیی هــا« ســاخته منیــر قیــدی بــه تهیه کنندگــی 
ســعید ملــکان بعــد از فیلــم ســینمایی »گشــت ۲« اکــران 

ــی می شــود. عموم

 موزه هنرهای معاصر 

میزبان آثار نگارگری »نوروزنامه«

کیمیای وطن

از  آثـــار جمعـــی  نمایشـــگاه 
ــا  ــی ب ــر اصفهان ــتادان نگارگ اس
عنــوان »نوروزنامــه« در محــل 
مــوزه هنرهــای معاصــر ســازمان 
فرهنگـی تفریحـــی شـــهرداری 
اصفهــان برپــا شــده اســت. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــر  ــش از 30 اث ــگاه بی ــن نمایش ــان، در ای ــهرداری اصفه ش
ــوزه  ــری شــماره 5 م ــی در گال ــر اصفهان ــد نگارگ از 9 هنرمن
ــدان  ــد عالقه من ــرض دی ــان در مع ــر اصفه ــای معاص هنره

ــه اســت.  ــرار گرفت ق
ــتاد  ــی از اس ــخنرانی کوتاه ــا س ــگاه ب ــن نمایش ــاح ای افتت

ــود. ــراه  ب ــزی زاده هم ــنگ ج امیرهوش
 ایــن اســتاد برجســته و بــا اخــالق نگارگــری در ایــن 
ســخنرانی گفــت: در حــال حاضــر و در هنــر نگارگــری 
ــش  ــال پی ــدان 400 س ــم از هنرمن ــه داری ــر چ ــر، ه معاص

مکتــب نگارگــری اصفهــان اســت. 
ــان  ــهرداری اصفه ــالش ش ــه از ت ــزی زاده در ادام ــتاد ج اس
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  معاصــر  هنرهــای  مــوزه  و 
ــری  ــگاه نگارگ ــاندن جای ــرای شناس ــان ب ــهرداری اصفه ش
ــه شــهروندان و گردشــگران تشــکر کــرد و افــزود: چنیــن  ب
نمایشــگاهی بایــد برگــزار می شــد؛ چــون اســتادانی در 
ــده  ــر دی ــا کمت ــار فاخــر آن ه ــه آث ــد ک ــان وجــود دارن اصفه

ــت.  ــده اس ش
اســتاد  از  کارهایــی  نمایشــگاه  ایــن  در  حاضــر  آثــار 
ــی،  ــا فتاح ــماء، رض ــا بدرالس ــزی زاده، رض ــنگ ج امیرهوش
جهانگیــر شــهدادی، زینــت ســادات امامــی، جعفــر فتاحــی، 

بهــرام طاهــری و مهــرداد صــدری اســت. 
ــاه 1396 در محــل مــوزه  ــا ۲۲ فروردین م ــن نمایشــگاه ت ای
ــتانداری  ــان اس ــع در خیاب ــان واق ــر اصفه ــای معاص هنره

ــرد. ــرار می گی ــدان ق ــد عالقه من ــورد بازدی م

بلیت سینماها گران می شود؟
ــت  ــن وضعی ــش، آخری ــی نمای ــورای صنف ــخنگوی ش س

ــرد. ــالم ک ــت ســینماها را اع ــت بلی قیم
 غالمرضــا فرجــی دربــاره اخبــاری مبنــی بر افزایــش بهای 
بلیــت ســینماها تــا ۲0 هــزار تومــان، گفــت: شــورای صنفی 
نمایــش بــه شــدت ایــن مســئله را تکذیــب می کنــد و در 
حــال حاضــر هیــچ تصمیمــی بــرای افزایــش بهــای بلیــت 

ــینماها ندارد.  س
او اضافــه کــرد: مدتــی قبــل موضــوع شــناور بــودن قیمــت 

بلیت هــا مطــرح بــود؛ امــا بــا آن موافقــت نشــد. ایســنا

اخبار کوتاه

ــه  ــتر ب ــت بیش ــد اس ــود معتق ــه خ ــری ک ــا اکب عبدالرض
واســطه ایفــای نقــش پــدر در ســریال های متعــدد شــناخته 
پدرانــی کــه  اگرچــه شــغل  شــده، چنیــن می گویــد: 
ــا ویژگی هــا و  ــوده، ام ــاوت ب ــازی کــردم، متف نقششــان را ب

خصوصیــات پــدر بــودن همیشــه غالــب بوده 
اســت. نقش هــای پــدری کــه تــا بــه امــروز 
ــن  ــازی کــردم، گاهــی خاکســتری و بینابی ب
ــا  ــوازان« ی ــد ســریال »دلن ــوده اســت؛ مانن ب
»تولــدی دیگــر«؛ امــا نقــش پــدر منفــی کــم 

ــردم.  کار ک
ایــن بازیگــر تلویزیــون و ســینما ادامــه داد: 

 شــخصیت پــدر در ســریال ها نبایــد صددرصــد ســفید 
و مثبــت یــا صددرصــد منفــی باشــد؛ اگــر هــم پــدری بنــا 
بــر مشــکالت، گرفتاری هــا و اختالف نظرهــا از خانــواده 
ــن  ــردد؛ ای ــواده برمی گ ــه خان ــاره ب ــرد، دوب ــه می گی فاصل
ــتن  ــواده داش ــای خان ــوز انگیزه ه ــه هن ــد ک ــان می ده  نش

و احتــرام بــه فرزنــد را دارد و اهمیــت می دهــد. او بــا اشــاره 
بــه فرزندســاالری در ســریال های ایرانــی گفــت: چنــد 
ــده ایم و  ــدر دور ش ــش پ ــته کردن نق ــت از برجس ــال اس س
بیشــتر بــه فرزنــدان می پردازیــم. امــروزه فرزنــدان چالــش 
ــد. پرداختــن  ــواده خــود ندارن ــا خان زیــادی ب
ــدر خــوب در  ــک پ ــت ی ــای مثب ــه ویژگی ه ب
ســریال های مــا جــای کار دارد و می تــوان در 
ــه  ســریال های متعــدد روی آن کار کــرد؛ البت
میــان پــدر و مــادر کــه هــر دو پرورش دهنــده 
فرزنــد خــود هســتند و آن هــا را بــرای جامعــه 

ــی نیســت.  ــد، فرق ــاده می کنن آم
ــن  ــه ســریال هایی کــه در ای ــا اشــاره ب ــری ب عبدالرضــا اکب
ســال ها نقــش پــدر را بســیار برجســته نشــان دادنــد، ادامــه 
داد: بایــد ســریال هایی را کــه در گذشــته از لحــاظ موضــوع 
خانوادگــی مــردم پســندیدند، بررســی کــرد تــا بتــوان نقــاط 

قــوت آن را یافــت و بــه کار بــرد. خبــر فارســی

عبدالرضا اکبری مطرح کرد:

نیاز به برجسته کردن نقش پدر در سریال های ایرانی
ــد: همیشــه دوســت دارم نقش هــای  ــی می گوی فرهــاد اصالن
ــه همیــن  ــری ام ب ــات هن ــم؛ چــون حی ــازی کن ــاوت را ب متف
ــودم  ــم از خ ــرای کم کاری های ــال ب ــا فع ــت؛ ام ــته اس وابس
عصبانــی هســتم. ایــن بازیگــر کــه ایــن روزهــا فیلــم »یــک 

روز بخصــوص« را روی پــرده دارد، دربــاره 
ــرد: اواخــر  ــان ک ــم بی ــن فیل حضــورش در ای
فیلــم  در  بــازی  از  پــس  و   1394 ســال 
طــرف  از  پیشــنهادی  بــود کــه  »دختــر« 
همایــون اســعدیان دریافــت و ســریع هــم بــا 
آن موافقــت کــردم؛ چــون مــا ســال ها پیــش 
ــا  ســریال خوبــی را بــه نــام »راه بی پایــان« ب

ــان خــود بســیار خــوب  ــه در زم ــم ک ــرده بودی یکدیگــر کار ک
ــه  ــعدیان ب ــای اس ــا آق ــی از کار ب ــا در بخش ــد؛ ام ــده ش دی
مشــکل برخوردیــم و طــوری شــد کــه در اواخــر ســریال دیگــر 
کار کــردن برایــم غم انگیــز شــده بــود. او افــزود: شــرایط بــه 
حــدی بــود کــه حتــی بــا هــم حــرف نمی زدیــم و ایــن برایــم 

بســیار دردنــاک بــود. بعدهــا خیلــی از رفتــار خــودم پشــیمان 
شــدم و آرزو می کــردم شــرایطی پیــش آیــد کــه آن کــدورت 
برطــرف شــود. ایــن درخواســت قلبــی مــن بــا پیشــنهاد بــازی 
در فیلــم »یــک روز بخصــوص« بــرآورده شــد و مــن هــم بــه 
ســرعت آن را پذیرفتــم و در نهایــت همــه چیــز 
ــاره نقــش  ــی درب ــی حــل شــد. اصالن ــه خوب ب
متفــاوت خــود در ایــن فیلــم در مقایســه 
بــا فیلم هــای اخیــرش کــه بیشــتر وجهــه 
داد: موضوعــی  ادامــه  داشــتند،  خانوادگــی 
ــای  ــروش اعض ــاره ف ــم درب ــن فیل ــه در ای ک
ــب  ــیار جال ــم بس ــد، برای ــرح می ش ــدن مط ب
ــه  ــی روی آن نیســت و پرداختــن ب ــا کنترل ــود؛ چــون تقریب ب
ــه  ــردم ب ــل ســعی ک ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ــی خــوب ب آن خیل
بهتریــن شــکل آن را اجــرا کنــم و انصافــا آقــای اســعدیان هــم 
ــاده  ــروه فوق الع ــک گ ــود و ی ــه ب ــا برنام ــده و ب ــا ای بســیار ب

هــم داشــتیم. ایســنا

 آگهی فقدان سند مالکیت پالک 1023 فرعی از 5 اصلی بخش 4 گلپایگان
اقای  علی اکبر صبائی فرزند رضا  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما 

گواهی شده مدعی است که تمامی سه دانگ مشاع از شش دانگ عمارت پالک 10۲3/5در گلپایگان 

بخش یک که در صفحه ۲61دفتر 53 امالک ذیل ثبت 6۲18 بنام علی اکبر صبائی فرزند رضاثبت 

دیگری  ومعامله  یافته  قطعی  انتقال  او  –به  وبموجب سند رسمی—دفترخانه  وتسلیم گردید  وصادر 

هم انجام نشده وبه موجب سند رسمی  شماره –مورخ –دفتر –در قبال مبلغ- –ریال –در رهن است 

نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند اسباب کشی  از بین رفته /مفقود شده است چون در خواست 

نامه قانون ثبت  نامبرده را نمود طبق تبصره یک اصالحی ماده 1۲0ائین  المثنی سند مالکیت  صدور 

مراتب اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از انچه در این اگهی ذکر شده ( نسبت به 

ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه 

واعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 

واصل سند مسترد گردد  اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 

المثنی سند مالکیت مرقوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد شد

تاریخ  انتشار آگهی 1396/01/۲3  مسئول دفتر امالک گرجی

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 2401اصلی از 5 اصلی بخش یک گلپایگان
اقای  میثم غفاری فرزند محمد جواد  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما 

از ششدانگ  از 7سهم دانگ مشاع  گواهی شده مدعی است که تمامی هفت دوازدهم سهم مشاع 

زمین پالک ۲401  در گلپایگان بخش یک که در صفحه 53۲دفتر 98 امالک ذیل ثبت 1856۲ میثم 

غفاری  فرزند محمد جوادثبت وصادر وتسلیم گردید وبموجب سند رسمی—دفترخانه –به او انتقال 

قطعی یافته ومعامله دیگری هم انجام نشده وبه موجب سند رسمی  شماره –مورخ –دفتر –در قبال 

مبلغ- –ریال –در رهن است  نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند اسباب کشی  از بین رفته /مفقود 

شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نمود طبق تبصره یک اصالحی ماده 

1۲0ائین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از انچه در این 

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

ده روز به این اداره مراجعه واعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم 

نماید تا مراتب صورت مجلس واصل سند مسترد گردد  اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 

صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد شد

تاریخ  انتشار آگهی1396/01/۲3  مسئول دفتر امالک گرجی

آگهی احضار متهم
در خصوص شکایت سید جواد موید علیه محمد علی وطنی فرزند علی اکبر به اتهام تهدید و توهین 

با  تحت کالسه 96003۲ وقت رسیدگی مورخ 96/4/17 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است لذا 

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 در تاریخ 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 یا عدم معرفی وکیل این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب و دادگاه وفق 

مقررات قانونی مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود  .

شعبه 103 دادگاه کیفری دو فالورجان سادات – رئیس 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالک شماره19/970 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به موجب رای شماره 7005013 – 1395/10/۲۲ در اجرای قانون 

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به  نام آقای عبدالرسول اکبری کلیشادی فرزندحسین 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 پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1396/۲/۲3 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 واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 

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

تاریخ انتشار :1396/1/۲3 مجتبی شادمان  معاون واحد ثبتی فالورجان 

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
امضاء  و  استشهادیه محلی که هویت  برگ  استناد ۲  به  بهرام  آقای رضا محمدی خونسارکی فرزند 

شهود رسما گواهی شده است مدعی است که یک جلد سند مالکیت مربوط به تمامت ششدانگ یک 

باب خانه مربوط به پالک ثبتی 519.۲95 واقع در خونسارک بخش 9 ثبت اصفهان بسریال 331471 

که در صفحه 43۲ دفتر ۲91 امالک ذیل ثبت 37۲36 به نام رضا محمدی خونسارکی ثبت شده و 

سند صادرشده و به موجب شماره 931138 مورخ 10/ 1393/08 شعبه اول دادسرای فالورجان در قید 

بازداشت میباشد ، مفقود شده است . بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی 

نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی 

انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 

تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 

نماید تا مراتی صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد . و در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض ویا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ، المثنی سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد . 

م الف 31   اکبر پور مقدم – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1395/1۲/۲5  : تنظیم  950997683610۲379تاریخ   : دادنامه  شماره 

 9509986836101۲51 کالسه  پرونده   9514۲1  : شعبه  بایگانی  شماره   9509986836101۲51

شماره  نهایی  تصمیم   ) قدوسی  شهید  )مجتمع  اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   1 شعبه 

 - اصفهان  نشانی  به  رضا  فرزند  آغچه  حیدری  خاتون  زینب  خانم  950997683610۲379خواهان: 

خیابان سجاد- حجتیه دوم - کوی جعفرآباد- بن بست شهید یزدی پ 133 تلفن 09138640979

خوانده: آقای قربانعلی حیدری آغچه فرزند حسین به نشانی فعال مجهول المکان خواسته: طالق به 

درخواست زوجه گردشکار دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح زیر مبادرت 

بطرفیت  رضا  فرزند  آغچه  زینب خاتون حیدری  خانم  دادگاه خواسته  رای  نماید.  رای می  به صدور 

آقای قربان علی حیدری آغچه فرزند حسین صدور حکم بر اجازه اعمال وکالت برای صیغه طالق به 

لحاظ تخلف از شرط ضمن العقد است. با عنایت به تصویر مصدق سند ازدواج به شماره ترتیب 4180 

دفتر رسمی شماره 9 حوزه ثبت اصفهان رابطه زوجیت به سبب عقد نکاح دائم بین آن ها محرز است 

خواهان در توضیح اظهار داشته در تاریخ 1380/8/۲3 به عقد ازدواج دائم خوانده در آمده و ثمره این 

ازدواج سه فرزند به اسامی خانمها و آقایان زهرا دوازده ساله و ایلیا پنج ساله و طاها سه ساله می 

باشد همسرش اعتیاد به هروئین دارد و هزینه های زندگی را تأمین نمی نماید و زندگی مشترک را 

ترک نموده و وی و فرزندانش از طریق کمک افراد خیر گذران زندگی می نمایند به لحاظ اعتیاد زوج 

و تحقق شرایط ضمن عقد خواهان طالق می باشد خوانده با وصف ابالغ از طریق انتشار آگهی حضور 

نیافته و الیحه دفاعیه ارسال ننموده حسب پاسخ استعالم واصله از مرکز ترک اعتیاد خوانده اعتیاد 

به هروئین داشته و مراحل درمان جهت ترک اعتیاد را پیگیری ننموده است از سوی دیگر تالش داور 

زوجه و مرکز مشاوره خانواده و دادگاه در جهت ایجاد صلح و سازش مؤثر واقع نشده است و با توجه به 

نظر موافق مشاور قضایی دادگاه با استناد به مواد 1134 و 1119 و 1139 قانون مدنی و مواد ۲9,۲7.۲6 

قانون حمایت خانواده ضمن احراز شرط هفت از بند »ب« شروط ضمن العقد نکاح حکم به اجازه 

اعمال وکالت در طالق صادر و اعالم می نماید و به خواهان اجازه می دهد با مراجعه به یکی از دفاتر 

رسمی طالق ثبت طالق و با اختیارات حاصله از بند »ب« یاد شده با انتخاب یکی از انواع طالق خود 

را مطلقه سازد. اعتبار این گواهی برای تسلیم به دفتر رسمی طالق شش ماه از تاریخ قطعیت رأی می 

باشد با عنایت به مفاد مواد 31 و37 قانون حمایت خانواده رعایت جهات شرعی و قانونی اجرای صیغه 

طالق و ثبت آن و یاد آوری حقوق و تکالیف آنها پس از طالق به عهده سر دفتر ثبت طالق می باشد 

در مورد حقوق فیمابین از جمله مسائل مالی: با توجه به اینکه خواهان اظهار نموده جداگانه اقدام می 

نماید دادگاه مواجه با تکلیف نیست حضانت و سرپرستی فرزندان مشترک با زوجه می باشد و زوج 

مکلف است ماهیانه مبلغ سه میلیون ریال جمعًا نه میلیون ریال بابت نفقه فرزندان پرداخت نماید و 

این مبلغ در ابتدای هر سال شمسی پانزده درصد افزایش می یابد رأی دادگاه غیابی و ظرف بیست 

روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. مه.

شماره :783/م الف  رئیس شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان – عباسعلی عرب پور 

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1395/1۲/۲8  : تنظیم  تاریخ   950997683710۲140  : دادنامه  شماره 

95099868371007۲0 شماره بایگانی شعبه : 950814 پرونده کالسه 9509986837101۲07 شعبه 11 

دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شعید قدوسی ( تصمیم نهایی شماره 950997683710۲140 

-95/1۲/۲8 خواهان: خانم غزاله مختاری مبارکه فرزند هوشنگ به نشانی اصفهان - خ کهندژ - کوی 

مهدیه ک فلسطین پ 10 منزل پدری ک پ 8186656141 خوانده: آقای محمد رضا امید زاده فرزند 

مرتضی به نشانی مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه گردشکار دادگاه پس از بررسی 

اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رأی 

داد گاہ در خصوص دادخواست خانم غزاله مختاری مبارکه فرزند هوشنگ به طرفیت آقای محمدرضا 

به لحاظ تحقق  اجرای صیغه طالق  برای  اعمال وکالت  استیذان  به خواسته  زاد فرزند مرتضی  امید 

شرط ضمن العقد . باعنایت به تصویر مصدق سند ازدواج به شماره ترتیب 4067 دفتر رسمی شماره 

67 حوزه ثبت اصفهان رابطه زوجیت به سبب عقد نکاح دائم بین آنها محرز است اجمااًل زوجه اظهار 

داشته است. به تاریخ 1389/9/9 به عقد دائم با خوانده ازدواج کرده است ، پس از عقد از تشکیل 

ناشایست و  بارفتار  از یکسال است مرا رها کرده است  امتناع نموده است. و بیش  زندگی مشترک 

افتراء موجبات نگرانی وناراحتی من و خانواده ام رافراهم کرده است. دادگاه دادنامه 1788-930 مورخ 

93/1۲/18 شعبه 114 کیفری ۲ اصفهان متضمن محکومیت زوج به حبس به اتهام افتراء به زوجه، 

گزارش و تحقیق محلی مورخ 95/8/5 و 95/3/13 کالنتری 15 اصفهان ونامه پلیس امنیت به شماره 

951۲ مورخ 95/6/۲9مبنی بر خروج زوج از کشور وفقدان سابقه ورود ونیز محکومیت زوج به نفقه 

دردادنامه 1378-950 شعبه 19 تجدیدنظر اصفهان ادعای خواهان را ثابت می کند. خوانده دلیلی بر رد 

ادعای خواهان ارائه نکرده است از سوی دیگر تالش داوران ودادگاه در جهت ایجاد سازش مؤثر واقع 

نشده است . بنابراین و بانظرموافق قاضی محترم مشاور خانواده و به استناد مواد ۲34 و ۲37 و 1119 

قانون مدنی و مواد ۲6 و ۲7و۲9 قانون حمایت خانواده ضمن حکم به احرازشرط دوم و هشتم ازبندب 

شروط ضمن العقد نکاح به خواهان اجازه داده می شود. با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طالق 

وبا حقوق حاصله از بند ب یادشده با انتخاب یکی از انواع طالق خودرا مطلقه سازد، اعتبار این رای برای 

تسلیم به دفتر رسمی طالق شش ماه از تاریخ قطعیت آن می باشد. با عنایت به مفاد مواد 31 و 37 

قانون حمایت خانواده رعایت جهات شرعی و قانونی اجرای صیغه طالق و ثبت آن و یادآوری حقوق 

و تکالیف آنها پس از طالق به عهده سردفتر محترم خواهد بود. در مورد سایر حقوق فیمابین از جمله 

مسائل مالی زوجه در این خصوص ادعایی نداشته و اظهار داشته است جداگانه اقدام نموده یا می 

نماید. لذا دادگاه مواجه باتکلیف نمیباشد. رای صادره غیابی وظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. /ع

شماره :776/م الف رئیس شعبه 11 دادگاه خانواده اصفهان – عبدالحسین اعلمی 

 رونوشت آگهی حصروراثت
خانم شهربانو کریمی ارزنانی دارای شناسنامه شماره ........ به شرح دادخواست به کالسه 681۲/95 از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ........... بشناسنامه 

........ در تاریخ ...... اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به 1- شهربانو کریمی ارزنانی  364 فرزند  ۲- فاطمه  کریمی ارزنانی  11 فرزند 3- منصور کریمی 

ارزنانی  1۲70153943 فرزند 4- صغرا آقابابائی   6 همسر  5-مریم کریمی  1936 فرزند  6- صدیقه 

کریمی ارزنانی  1936 فرزند 7- اکرم کریمی ارزنانی  77057 فرزند 8- زهرا کریمی ارزنانی   ۲306 

فرزند 9- زهره کریمی ارزنانی  4۲44 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:641/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فریبا گل کار نارنجی  دارای شناسنامه شماره 5۲181 به شرح دادخواست به کالسه 718۲/95 

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

بشناسنامه 1۲35  در تاریخ 95/۲/۲   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- فریبا گل کار نارنجی 5۲181 فرزند ۲- حمیدرضا گل کار نارنجی 46683 

فرزند 3- محبوبه گل کار نارنجی 4668۲  فرزند  4- احمد گل کار نارنجی 4۲۲94 فرزند  5- ثریا گل 

کار نارنجی 4۲۲93 فرزند     6-سهیال گل کار نارنجی 497۲۲ فرزند  7- شهرزاد گل کار نارنجی 70860 

فرزند    8- حمیرا گل کار نارنجی 949 فرزند   9- شهین گل کار نارنجی 586 فرزند     10-سعید گل 

کار نارنجی 5۲18۲ فرزند   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی 

ماهی یک مرتبه 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 : 640/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مریم شکرالهی  دارای شناسنامه شماره ۲15 به شرح دادخواست به کالسه 715۲/95 از این 

شکرالهی  ولی هللا  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  دادگاه 

آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 95/1۲/5    در    ۲0 بشناسنامه 

مرحوم منحصر است به 1- علیرضا شکرالهی 5۲۲ فرزند ۲- رضا شکرالهی 1110فرزند 3- زهرا شکرالهی 

1۲70105906 فرزند  4- فاطمه شکرالهی 107 فرزند  5- مریم شکرالهی ۲15 فرزند 6-مهناز شکرالهی 

1657 فرزند  7- محبوبه شکرالهی 3۲9 فرزند 8- مهین شکرالهی 1۲7 فرزند   9- گل تاج شکرالهی 

949 فرزند     10-نقره بیگم شکرالهی 6 همسر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

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

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

خواهد شد. 

شماره : 64۲/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای کامران طفالن آب  دارای شناسنامه شماره 645 به شرح دادخواست به کالسه 7۲68/95از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم زرگری  بشناسنامه 

83  در تاریخ 95/8/۲6   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- کامران طفالن آب 645 همسر   ۲- عبدالحمید زرگری 54۲ پدر اینک با انجام تشریفات 

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

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

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم پروانه ترکیان والشانی  دارای شناسنامه شماره 885 به شرح دادخواست به کالسه 7174/95از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلی ترکیان 

والشانی  بشناسنامه 7۲۲ در تاریخ 95/3/8   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 1- پروانه ترکیان والشانی 885 فرزند  ۲- زهرا ترکیان والشانی 4۲8 فرزند  

3- رقیه کیانی ۲57 همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی 

ماهی یک مرتبه 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 : 646/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مریم محققی علویجه  دارای شناسنامه شماره 1563 به شرح دادخواست به کالسه 714۲/95 

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

محققی علویجه  بشناسنامه 170 در تاریخ 86/6/۲   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مریم محققی علویجه  1563 فرزند  ۲- فاطمه محققی علویجه    

618 فرزند    3- اعظم محقق علویجه  53 فرزند 4- مه لقا محقق علویجه    4۲8 فرزند 5- مهناز 

علویجه   محققی  لیال   -7 فرزند    ۲1870 علویجه   محققی  رقیه   -6 10845فرزند  علویجه    محقق 

1۲7173۲173 فرزند  8-بهروز محققی علویجه  96 فرزند  9- فیروز محققی علویجه    ۲۲9 فرزند 

10-سیروس محققی علویجه    100۲ فرزند 11- محمد رضا محققی علویجه  4۲۲ فرزند 1۲-عبدالرزاق 

محققی علویجه   1909 فرزند 13- موسی محققی علویجه  41 فرزند 14-عیسی محققی علویجه  

643۲ فرزند 15-گل بهار اکبری چاگاهی ۲93 همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

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

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

صادر خواهد شد. 

شماره : 648/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951364 خواهان محمود میرزایی دادخواستی مبنی بر: مطالبه دو فقره 

چک جمعا 6/500/000 ریال به طرفیت محمد عرب مومنی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای 

تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده   10 ساعت   96/۲/31 روز  

خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ 

 33 شعبه  حرم  مدافع  شهدای  اصفهان  اختالف  حل  شورای  وکال  نیکبخت،چهارراه  شمالی  صدوق 

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

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. طی فیش بانکی به شماره 840637 مبلغ 1۲هزار تومان 

جهت نشر آگهی واریز شده خواهشمند است دستور فرمایید به هزینه خواهان وفق ماده 73 آیین 

 دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار چاپ و نتیجه را به این شعبه اعالم 

نمایید. 

شماره: 40344/م الف مسئول دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حشمت معتمدی دارای شناسنامه شماره 96۲ به شرح دادخواست به کالسه 7۲۲5/95 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صغری بیگم اسامی 

اصفهانی بشناسنامه 14694 در تاریخ 95/9/19   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مصطفی معتمدی 3۲4 فرزند ۲- حشمت معتمدی 936 فرزند  

3- غالمعلی معتمدی 7۲1 فرزند 4- اشرف معتمدی ۲718۲ فرزند   5- محمدعلی معتمدی ۲7183 

فرزند 6-عالم معتمدی ۲7161 فرزند  7- شهناز معتمدی 30956 فرزند  8-طاهره معتمدی 1541 

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

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

گفت وگوی کیمیای وطن با رضا دهقانی، رئیس اداره سینمایی فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

سال 95، سال رویدادهای خوب سینمایی در اصفهان

فرهاد اصالنی: 

از دست خودم عصبانی هستم

دنا
س: 

عک
 



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

قهرمانی بانوان تکواندوکار ایران ... چهارشنبه  23  فروردین ماه   61396
ـــمـــاره  402 ســـــال سوم              ݡسݒ

ورزش بانوان گزارش

تساوی حسرت بار پرسپولیس 

R.Galandari@eskimia.ir
رامین قلندریسرویس ورزش

ــپولیس  ــازات پرس ــیم امتی تقس
ایــران و الریــان قطــر و پیــروزی 
یــک بــر صفــر الهــال عربســتان 
در مصــاف بــا الوحــده امــارات کار 
قرمزپوشــان پرســپولیس را برای 

صعــود دشــوارکرد. 
ــادی  ــداد زی ــان تع ــویق بی ام ــود تش ــا وج ــو ب ــاگردان برانک ش
ــران  ــگاه آزادی ته ــور در ورزش ــا حض ــه ب ــود ک ــواداران خ از ه
ــد  ــرار داده بودن ــت ق ــورد حمای ــم محبوبشــان را م یکپارچــه تی
قــدر موقعیت هــای زیــاد و اســتثنایی را ندانســتند و در دقیقــه 
ــا  ــت داد ت ــی را از دس ــه پنالت ــک ضرب ــی ی ــدی طارم 43، مه
ــواداران  ــوه ه ــی و انب ــر اعضــای کادر فن ــو، دیگ ــاد برانک آه از نه

ــد!  ــپولیس برآی پرس
ناگفتــه نمانــد کــه در دقایــق پایانــی شــانس بــا پرسپولیســی ها 
ــه کمکشــان  ــر دروازه ب ــار دوم تی ــد و ب ــار بیرانون ــه یک ب ــود ک ب
ــال  ــر ح ــه ه ــد. ب ــان ش ــن دروازه ش ــع از فروریخت ــد و مان آم
گل نشــدن ضربــه پنالتــی طارمــی بســیار در روحیــه تیــم 
اثرگــذار شــد و دیدیــم کــه پــس از ایــن اتفــاق تــا حــدود زیادی 
ــرون  ــا از الک دفاعــی بی ــف داد ت ــه حری ــی ب ــه دوچندان روحی
آیــد و از ضدحمله هــا، خالــق چندیــن خطــر جــدی روی دروازه 

پرســپولیس شــود. 
ضمــن اینکــه داور ژاپنــی در دقیقــه 62 از یــک خطــای پنالتــی 
واضــح روی علــی علیپــور چشــم پوشــید تــا شــاگردان الدروب 
جری تــر بــازی را دنبــال کننــد. لیکــن بــا وجــود فشــار بی امــان 
ــاال بــودن میانگیــن ســنی بازیکنــان الریــان   پرسپولیســی ها، ب
و خــط دفاعــی آســیب پذیر ایــن تیــم نیمــه اول بــدون رد و بدل 
شــدن گلــی بــه پایــان رســید. بــازی ســخت و پــر برخــورد نیمــه 
ــی در برنداشــت  ــم گل ــان و پرســپولیس ه ــای الری دوم تیم ه
و بــا اینکــه شــاگردان برانکــو ســوار بــر بــازی، تــوپ و میــدان را 
در اختیــار داشــتند، قــدر فرصت هــا را ندانســتند و فرصت هــای 
ــت  ــت رف ــی ازدس ــتثنایی یکی یک ــای اس ــی و موقعیت ه  طای
ــاوی  ــه مس ــا نتیج ــدون گل، ب ــا ب ــذاب و زیب ــازی ج ــن ب  و ای
 صفــر ـ صفــر خاتمــه پیــدا کــرد تــا الریانی هــای قطر خوشــحال 
و شــادمان، راضــی از ایــن تســاوی و کســب یــک امتیــاز میــدان 
و ایــران را تــرک کننــد. شــایان ذکــر اینکــه متاســفانه ســروش 
ــدی  ــاز و کلی ــره کارس ــینی، دو مه ــال حس ــید ج ــی و س رفیع
ــد  ــت کرده ان ــه دریاف ــی ک ــه اخطارهای ــا توجــه ب پرســپولیس ب
از بــازی مقابــل تیــم الهــال عربســتان محــروم ماندنــد. 
نکتــه دیگــر اینکــه آقــای برانکــو، ســرمربی تیــم پرســپولیس 
ــا اظهــار تأســف از نتیجــه  ــازی ب در نشســت خبــری پــس از ب
تســاوی، اذعــان کردکــه موقعیت هــای زیــادی را از دســت 
ــازات  ــازی مج ــر ب ــق آخ ــه در دقای ــت ک ــب اس ــد و عج داده ان

ــد. ــت نکرده ان ــی دریاف ــده و گل نش

 قهرمانی دونده اصفهانی 

در دوی سرعت بانوان
 

کیمیا ی وطن

روز نخســت مســابقات دوومیدانی 
بانــوان  آغــاز فصــل قهرمانــی 
دونــده  قهرمانــی  بــا  کشــور 
اصفهانــی در دوی ســرعت بــه 
ــر  ــاده 100 مت ــان رســید. در م پای
اصفهــان  از  فصیحــی  فرزانــه 
موفــق شــد بــا رکــورد 12:14 ثانیــه بــه مقــام قهرمانــی برســد. 
همچنیــن در ایــن مســابقات، آمینه کشــیری از اســتان گلســتان 
بــا ثبــت رکــورد 07/52 متــر در پرتــاب چکــش و مهســا میــرزا 
طبیبــی نیــز در رشــته پــرش بــا نیــزه بــا پــرش از مانــع 3/50 
ــد؛  ــا کردن ــته را جابه ج ــن دو رش ــی ای ــای مل ــری، رکورده مت
ایــن رکوردهــا پــس از تأییــد کمیتــه پزشــکی و ضــد دوپینــگ 
فدراســیون دوومیدانــی بــه عنــوان رکوردهــای جدیــد ملــی در 
ــید. ــد رس ــت خواهن ــه ثب ــزه ب ــا نی ــرش ب ــش و پ ــاب چک پرت

 قهرمانی بانوان تکواندوکار ایران 

در جام آفریقا
زنــان هوگوپــوش کشــورمان بــا کســب هشــت مــدال طــا، نقــره 
ــام  ــابقات ج ــن دوره مس ــی اولی ــتگی قهرمان ــا شایس ــز ب و برن
ــان  ــدو زن ــی تکوان ــم مل ــد. تی ــب کردن ــا را کس ــت آفریق ریاس
ــا اخــوان در  ــه مداحــی و کیان ــب فاطم ــا ترکی ــه ب کشــورمان ک
وزن 46- کیلوگــرم، ســودابه پورصادقــی و ناهیــد کیانــی در وزن 
ــا  ــرم، مهس ــوری در وزن 53- کیلوگ ــه ام ــرم، فاطم 4۹- کیلوگ
ــی  ــه همت ــرم، حنان ــا در وزن 57- کیلوگ ــه پارس ــدی و طیب ج
و پریســا جــوادی در وزن 62- کیلوگــرم، هانیــه اخاقــی در 
 وزن 67- کیلوگــرم، نفیســه مخلصــی و فاطمــه مصطفایــی 
ــرم  ــده در وزن 73+ کیلوگ ــرم خدابن ــرم، اک در وزن 73- کیلوگ
بــه مصــاف رقبایــش رفــت، در پایــان بــا کســب ســه مــدال طــا 
ــده(، دو  ــرم خدابن ــی و اک ــه مداح ــی، فاطم ــه مصطفای )فاطم
نقــره )کیانــا اخــوان و ناهیــد کیانــی( و 3 مــدال برنــز )نفیســه 
ــاز  مخلصــی، هانیــه اخاقــی و ســودابه پورصادقــی( و 30 امتی
ــا  ــاج ب ــه خــود اختصــاص داد. ســاحل ع ــی را ب ــوان قهرمان عن
یــک مــدال طــا، یــک نقــره، دو برنــز و 12 امتیــاز نایب قهرمــان 
ــز  ــک برن ــره، ی ــک نق ــا، ی ــدال ط ــک م ــا ی ــی ب ــد، کرواس  ش
ــه  ــر ســکوی ســوم ایســتاد و تیــم اســپانیا نیــز ب ــاز ب و 11 امتی
عنــوان چهارمــی دســت یافــت. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه 
امتیــازات ملی پوشــان کشــورمان از دیگــر تیم هــا بیشــتر اســت، 
در مجمــوع زنــان و مــردان نیــز، عنــوان قهرمانــی را بــه دســت 
آوردیــم. هدایــت تیــم ملــی کشــورمان بــر عهــده مهــرو کمرانــی 
ــور، ســارا خــوش جمــال  ــوان ســرمربی و فاطمــه صفرپ ــه عن ب

ــه عنــوان مربــی اســت. ایســنا ــه فــوالدی ب فکــری و ریحان

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

درآییــن آغــاز بــه کار و معارفــه رؤســای انجمن هــای 
ورزشــی ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان کــه بــا حضــور 
ــاالر همایش هــای مجموعــه  ــی ورزش در ت جمعــی از اهال
اداری ورزشــی ابــرار اصفهــان برگــزار شــد، 40 تن از رؤســای 

ــی شــدند.  ــن ســازمان معرف انجمن هــای ورزشــی ای
ــر عامــل ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان در ایــن  مدی
آییــن از اصفهــان بــه عنــوان ســومین کان شــهر پرجمعیــت 
ایــران یــاد کــرد و گفــت: اصفهــان بــا توانمندی هــای 
در  دارای مخاطبــان بی شــماری  زیــاد خــود  و  خــوب 
ــای  ــازی فعالیت ه ــرای هماهنگ س ــا ب ــت و م ورزش اس
ــان  ــردی »اصفه ــه راهب ــا برنام ــان ب ــهر اصفه ــی ش ورزش
ورزشــی  فعالیت هــای  عدالت محــوری  بــرای   »1400
ــازمان  ــازی س ــهرداری و چابک س ــه ش ــق پانزده گان مناط
ورزش شــهرداری کــه ســه رکــن اساســی اســتراتژی ورزش 
ــراغ  ــه چ ــاز ب ــان اســت، نی ــه شــهردار اصفه شــهر و توصی
ــی    ــتادی و فن ــزاری س ــتاندارد در مغزاف ــی اس راه و تعاریف

ــم. ــترده ای داری ــی گس ــی و عملیات اجرای
    رویکردمشورتمحوری

ــهرداری  ــازمان ورزش ش ــل س ــر عام ــمی، مدی ــی قاس عل
ــی و رویکــرد  ــا معرفــی ســاختار نظــام داوطلب ــان، ب اصفه
مشــورت محوری ســازمان ورزش شــهرداری، از حــذف 

هزینه هــا و مراحــل اداری مــازاد بــرای قــرار گرفتــن ورزش 
ــواده شــهروندان اصفهانــی خبــر داد و گفــت:  در ســبد خان
مــا نبایــد در مدیریــت ورزش ســلیقه ای عمــل کنیــم. اداره 
ــاز  ــور نی ــه دولت مح ــور ن ــگاه مردم مح ــا ن ــهر ب ورزش ش
بــه راهبردهــای مختلــف ورزشــی و افــراد کاردان و مجــرب 
تقویــت  بــرای  انجمن هــا  زیرمجموعــه   در کمیته هــای 
و حمایــت از ورزش شــهر دارد کــه بایــد بــه نحــو شایســته 

ــد شــویم. ــی از آن هــا بهره من و خوب
    شورایورزشمحالت

قاســمی آغــاز فعالیــت شــورای ورزش محــات در روزهــای 
آغازیــن ســال ۹6 را گامــی مهــم و مثبــت در ورزش 
ــت ماه  ــدای اردیبهش ــت: از ابت ــد و گف ــان خوان ــف جه نص
ــای  ــی، رؤس ــته ورزش ــم در 40 رش ــزار تی ــکیل 2 ه ــا تش ب
انجمن هــا ســکاندار هدایــت ورزش محــات شــهر اصفهــان 
ــزاران  ــم و ه ــا تی ــالم صده ــت س ــه رقاب ــوند و زمین می ش
جــوان و نوجــوان مشــتاق و عاقه منــد بــه ورزش را فراهــم 

می ســازند. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان ورزش شــهرداری اصفهان 
هیــچ وظیفــه ای بــرای اجــرای تقویــم ورزشــی هیئت هــای 
نــدارد، گفــت:  قهرمانــی  ورزش  از  حمایــت  و  اســتان 
پرداختــن بــه ورزش همگانــی محــات در ســال جــاری و 
بــردن ورزش بــه ســمت و ســوی خانواده هــا در ســال ۹7، 
ــان و  ــررات وزارت ورزش و جوان ــن و مق ــاس قوانی ــر اس ب

ــن ســازمان  ــی ای ــط، دو هــدف اصل فدراســیون های ذی رب
اســت و رفتــن بــه ســوی ورزش قهرمانــی، مــوازی کاری در 
ورزش و فعالیــت در خــارج از محــدوده مناطــق پانزده گانــه 
ــن ســازمان اســت.  ــان، خطــوط قرمــز ای شــهرداری اصفه
ــهرداری  ــازمان ورزش ش ــل س ــر عام ــمی، مدی ــی قاس عل
اصفهــان، در ایــن آییــن تنهــا راه رســیدن بــه شــهری ســالم 
و پویــا را توســعه ورزش همگانــی در شــهر دانســت و افزود: 
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، وحــدت و همدلــی در بیــن 
مســئوالن و متولیــان ورزش شــهر، رکــن اصلــی و اساســی 
ــاب و  ــتعدادهای ن ــکوفایی اس ــف و ش ــه کش ــت و ب اس

ــد. ــت می انجام ــروم و کم بضاع ــق مح ــاق در مناط خ
آمادهسازیزیرساختهایالزم    

حمیــد محمــدی، معــاون ورزش ســازمان شــهرداری 
ــه آماده ســازی  ــا اشــاره ب ــز طــی ســخنانی ب ــان، نی اصفه
گفــت:  انجمن هــا  ســخت افزاری  الزم  زیرســاخت های 
ــازی  ــرای آماده س ــان ب ــهرداری اصفه ــازمان ورزش ش  س
ــه  و در اختیــار قــرار دادن ســالن های اختصاصــی مجهــز ب
تجهیــزات و اقــام مــورد نیــاز انجمن هــای تحــت پوشــش 
ــد  ــاش خواه ــود ت ــات موج ــوا و امکان ــام ق ــا تم ــود، ب خ

کــرد. 
محمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه انجمن هــای ورزشــی بــازوان 
ایــن ســازمان در ورزش محــات هســتند، گفــت: رؤســای 
ــی و  ــدون و اساس ــزی مـ ــا برنامه ریـ ــد ب ــا بای انجمن ه
ــد  ــش و توانمن ــای بادان ــوی و کمیته ه ــی ق ــکیل چارت تش
ــت  ــت و تقوی ــهر هدای ــطح ش ــور را در س ورزش محله مح

کننــد. 
ــا حضــور پیشکســوتان  ــن آییــن شــکوهمند ب ــان ای در پای
خاک خــورده ورزش اصفهــان از جملــه ســید مرتضــی 
ــری،  ــوش باق ــجاعی، داری ــا ذوالقدرش ــیف زاده، علیرض س
احمــد آقاخــان، اولکــی، رجبــی، تکابــی و هــدا محمــدی 40 
تــن از رؤســای انجمــن ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان 
بــه دریافــت احــکام مربوطــه از ســوی علــی قاســمی، مدیر 

عامــل ایــن ســازمان، نائــل شــدند.

معرفی رؤسای انجمن های ورزشی سازمان ورزش شهرداری اصفهان

ــا  ــازی ب ــه در ب ــپاهان ک ــد س ــاس جدی ــگ لب ــرح و رن ط
فــوالد رونمایــی شــد، بــه مــذاق هــواداران ســپاهان خوش 
ــک  ــا ی ــل ب ــدای فص ــه از ابت ــپاهان ک ــت. س ــده اس نیام
طــرح لبــاس بــه مصــاف رقبــای خــود رفتــه بــود، در بــازی 
ــه  ــرد ک ــی ک ــدی رونمای ــای جدی ــوالد از لباس ه ــر ف براب

البتــه طــرح و رنــگ آن چنــدان مورد پســند 
هــواداران ســپاهان قــرار نگرفتــه اســت. 

ــدود 78  ــی ح ــنجی تلگرام ــک نظرس در ی
درصــد هــواداران ســپاهان شــرکت کننده 
ــودن از  ــی نب ــه راض ــنجی ب ــن نظرس در ای
طــرح جدیــد پیراهــن تیمشــان رأی دادنــد. 
بســیاری از آن هــا کــه اصــا از طــرح جدیــد 

لبــاس تیــم خــود خوششــان نیامــده بــود، طــرح و رنــگ 
لبــاس جدیــد را بــه لباس هــای ســال های گذشــته 
ــه  ــد ک ــبیه کردن ــن تش ــی و راه آه ــر سپاس ــای فج تیم ه

ــت.  ــی داش ــت پایین کیفی
ــود مهــرداد محمــدی  ــه شــوخی نوشــته ب ــز ب ــری نی کارب

ــه آن گل  ــد ک ــوپ می زن ــن ت ــاس راه آه ــرد در لب ــر ک فک
ــه ثمــر رســاند!  ــا را ب زیب

طــرح  انتخــاب  در  ســپاهان  مدیــران   کج ســلیقگی 
ــا  ــادات از آن ه ــد انتق ــث ش ــد باع ــن جدی ــگ پیراه و رن
زیــاد شــود، ســپاهان در ادوار مختلــف لیــگ برتــر همــواره 
از نظــر انتخــاب اسپانســر و اســتفاده از 
ــن  ــی از بهتری ــت، یک ــگ باکیفی ــرح و رن ط
ــی  ــن تیم ــا اولی ــت. آن ه ــوده اس ــا ب تیم ه
هســتند کــه پــای اسپانســرهایی ماننــد 
آل اشــپورت، لوتــو و جومــا را بــه ایــران 
ــرام هــواداران خــود از  ــه احت ــد و ب ــاز کردن ب
نکردنــد.  اســتفاده  بی کیفیــت  برندهــای 
ــیل  ــه س ــه ب ــا توج ــد ب ــر می رس ــه نظ ــال ب ــن ح ــا ای ب
ــری  ــگ بهت ــرح و رن ــپاهان، ط ــران س ــه مدی ــادات ب انتق
ــت کم  ــا دس ــد ی ــاب کنن ــود انتخ ــای خ ــرای پیراهن ه ب
ــره  ــدار به ــدی نام ــای برن ــد از لباس ه ــل جدی ــرای فص ب

ــا ــد. ایمن برن

انتقاد هواداران از طرح جدید لباس سپاهان
ــیا  ــال آس ــیون فوتب ــد کنفدراس ــی جدی ــنامه انضباط بخش
 بــه یــک نگرانــی بــزرگ بــرای فوتبــال ایــران تبدیــل شــده 
و مشــخص نیســت هــواداران ایرانــی تغییــر ذائقــه خواهنــد 

داد یــا بــه مقابلــه بــا ایــن بخشــنامه برمی خیزنــد. 
رئیــس فدراســیون فوتبــال ایــران در یــک نشســت خبــری 

از بخشــنامه انضباطــی AFC کــه دربــاره 
مباحــث انضباطــی، رفتــار تماشــاگران و نحــوه 
حضــور هــواداران اســت، پــرده برداشــت. 
در واقــع مهــدی تــاج بــا مشــاهده ایــن 
ــرد و دســت  ــر را احســاس ک بخشــنامه خط
بــه دامــن رســانه ها شــد تــا میــزان خطــری 
ــه  ــد، ب ــد می کن ــران را تهدی ــال ای ــه فوتب ک

ــه فهرســت  ــاه ب ــا نگاهــی کوت ــواداران برســانند. ب گــوش ه
جرائــم AFC، می تــوان متوجــه نگرانــی رئیــس فدراســیون 
فوتبــال از بابــت تخلفاتــی کــه در آینــده می توانــد فدراســیون 

ــد، شــد. ــرار ده ــا ق را در تنگن
 در ایــن بخشــنامه، AFC بــه قــدری میــزان جریمه هــا 

را افزایــش داده کــه هــر بطــری آب معدنــی کــه بــه 
ــرای فدراســیون 5 هــزار دالر  ــاب شــود، ب ســمت زمیــن پرت
آب می خــورد. شــاید تــا بــه امــروز فوتبــال ایــران بــه 
دلیــل داشــتن هــواداران پرشــور و عاقه منــد بــه خــود 
ــه  ــده ک ــش آم ــؤال پی ــن س ــون ای ــا اکن ــت؛ ام ــده اس بالی
آیــا حمایــت هــواداران بــه نفــع فوتبــال 
ــه  ــی ک ــا زمان ــا ت ــه؟ قطع ــا ن ــت ی ــران اس ای
مســابقات لیــگ برتــر از ایــن اتفاقــات پــاک 
شــاهد  هــم  ملــی  بازی هــای  در  نشــود، 
ــی  ــود. وقت ــم ب ــات خواهی ــن اتفاق ــرار ای تک
ــنگ از  ــر و س ــا آج ــران ب ــگاه های ای در ورزش
 تیــم مهمــان پذیرایــی می کننــد و بــا فحاشــی 
ــد،  ــگ می کنن ــف تن ــرای حری ــه را ب ــزر عرص ــن لی و انداخت
 ایــن رویدادهــا در بازی هــای رســمی فیفــا هــم رخ می دهــد 
و کشــورهایی ماننــد عربســتان بــه راحتــی از ایــن رویدادهــا 
ســود الزم را می برنــد و در کنــار آن، فدراســیون فوتبــال 

ــود. ورزش 3 ــت می ش ــی هنگف ــای مال ــل ضرره متحم
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شناسنامه با توجه به دالیل یاد شده و پس از قطعیت دعوی نسب به استناد بند الف ماده 1 و مواد 10 و 
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آقای سیدجمال حجازی دهاقانی فرزند سیدمرتضی و آقای امیرحسین عسگریان فرزند اصغر به نشانی 

عفت  خانم   .1 تجدیدنظرخواندگان:  وکالت  دفتر  پارس  داروخانه  روبروی  شمالی  شیخ صدوق  اصفهان 

کنگازجی کنگازی فرزند سید باقر 2. خانم اشرف سعید فر فرزند سید باقر همگی به نشانی اصفهان خ 

جی غربی کوچه 34 )شهید افاکیان( پاک 41 منزل حاج حسین سعید فر3. آقای سید اکبر کنگازجی 

کنگازی طباطبائی فخر فرزند سید باقر به نشانی اصفهان  فرزند سید باقر به نشانی : اصفهان خ جی غربی 

کوچه تامین اجتماعی  خوراسگان بن بست سعادت پاک 22 ***4 4. آقای سید مصطفی موسوی 

منشی فرزند سید باقر به نشانی مجهول المکان 5. اقای سید رضا طباطبائی منش فرزند سید باقر به 

نشانی اصفهان خ جی غربی کوچه تامین اجتماعی خوراسگان بن بست سعادت پاک 20 ***6. اقای 

سید مرتضی کنگاز جی کنگازی فرزند سید باقر به نشانی اصفهان خ جی غربی کنگاز کوچه شهید قادری 

)شماره 18( پاک 5***7. خانم زهرا کنگازی )طباطبائی منش( فرزند سید باقر به نشانی اصفهان خ 

جی غربی کوچه تامین اجتماعی خوراسگان جنب مدرسه دخترانه پاک 7 تجدیدنظرخواسته : دادنامه 

شماره 141-۹5/1/31 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام 

مشاوره ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.  

رای دادگاه تجدیدنظرخواهی خانم آغا بیگم صالحی ابری با وکالت آقای امیرحسین عسگریان و آقای 

سید جمال حجازی دهاقانی از دادنامه شماره 141-۹5/1/31 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

متضمن صدور حکم بر بیحقی ایشان در دعوی ابطال تقسیم نامه 81/6/22 در مورد ملک پاک ثبتی 

۹61۹ بخش 5 ثبت اصفهان واقع در خیابان جی وارد است زیرا به داللت نظریه کارشناسان منتخب ، با 

پیاده نمودن حدود مندرج در اظهارنامه پاک ثبتی فوق و صورت مجلس تحدید حدود، مساحت پاک 

انتقال 3317-1341/1/28 دفترخانه  2۹۹۹ متر می باشد و سهم مالکیت تجدیدنظرخواه موضوع سند 

82 اصفهان بدون کسر عقب نشینی های ملک مذکور ، 1445 متر است و مانده مالکیت ورثه مرحوم 

باقر کنگاز جی برای تقسیم 554 متر می باشد و در تقسیم مذکور برای تجدیدنظرخواه و شوهرشان از 

محل مذکور ) که شوهرشان سهم االرث دارند ( به این میزان سهم در نظر گرفته نشده است )کمااینکه 

اگر 18/3 قفیز را بر اساس 2۹۹۹ متر شامل سهم ده قفیز فروخته شده به آقای زمانی هم بدانیم باز هم 

سهم تجدیدنظرخواه ۹82/8 متر خواهد شد نه 600 متر ( و میزان در نظر گرفته شده هم نسبت به سایر 

قطعات مورد تقسیم از مرغوبیت خاصی برخوردار نیست ، ادعای تجدیدنظرخواندگان به اینکه مساحت 

مالکیت تجدیدنظرخواه 6 قفیز و معادل 600 متر است نیز قابل پذیرش نیست زیرا نامبردگان دلیلی بر 

اینکه مورث شان بیشتر از سند رسمی مالکیت داشته و قسمتی از مالکیت مرحوم باقر بصورت عادی است 

مستند به هیچ دلیلی نیست خصوصا که سه حد پاک موضوع دعوی به پاک های دیگر است و بین آنها 

پاک دیگری واقع نشده تا مجهول و در مالکیت غیر رسمی مرحوم باقر باشد و بر فرض اینکه تصور شود 

اعام رضایت تجدیدنظرخواه به پاک ) قطعه ( مجاور خود، آقای عباس روغنی تنفیذ تقسیم نامه موضوع 

دعوی است ) چون تقسیم مذکور فاقد امضاء تجدیدنظرخواه بوده و بدون شرکت وی انجام شده است(، 

از جهت اینکه تقسیم به غلط و بر اساس میزان نادرست مالکیت ها انجام شده، بر آن خدشه وارد است 

لذا مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی رای تجدیدنظر 

خواسته نقض و به استناد ماده 601 قانون مدنی حکم بر ابطال تقسیم نامه مورخ 81/6/22 فیمابین ورثه 

مرحوم سید باقر کنگازی و نیز محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت مبلغ 18/523/000 ریال بابت 

خسارت دادرسی د مرحله در حق خواهان های بدوی صادر و اعام می نماید. این رای قطعی است. 

شماره:658/م الف رئیس دادگاه : مهدی مقدس    مستشار دادگاه : حسین اسماعیلی  دفتر شعبه چهارم 

دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

دادنامه 
شماره دادنامه : ۹50۹۹70350102033 تاریخ تنظیم : 13۹5/12/24 شماره پرونده : ۹50۹۹80350100283 

شماره بایگانی شعبه : ۹50360 خواهان: خانم ندا رهبری قهنویه فرزند محمد به نشانی اصفهان- میدان 

احمدآباد - نبش خ مفتح - روبروی بانک ملی - ساختمان بزرگمهر - طبقه چهارم - واحد 41 - همراه 

13 1۹88 0۹13۹ خوانده: آقای محمد عبدالهی قلعه سوخته فرزند جابر به نشانی مجهول المکان خواسته 

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

خصوص دعوی خانم ندا رهبری قهنویه بطرفیت آقای محمد عبدالهی قلعه سوخته به خواسته مطالبه وجه 

به میزان 240/000/000 ریال بابت رسید عادی و دادنامه شماره 0354 ۹50۹۹7035270 صادره از شعبه ی 

101 دادگاه کیفری دو اصفهان و مطالبه خسارات دادرسی تاخیر تادیه  دادگاه از توجه به مفاد دادخواست 

تقدیمی خواهان رسید عادی مورخ ۹4/6/17 مبنی بر اخذ وجه به میزان 240/000/000 ریال از خواهان 

توسط خوانده و دادنامه ی شماره ی ۹50۹۹70352700354 صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری 2 اصفهان 

مبنی بر محکومیت خوانده به تحمل یکسال حبس تعزیری به اتهام خیانت در امانت نسبت به وجه فوق 

الذکر که دادنامه موصوف قطعیت یافته و منتهی به اجرا گردیده و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی و 

عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم تعرض نسبت به رسید فوق الذکر و عدم ارائه دلیل مبنی بر پرداخت وجه 

مزبور و برائت ذمه ی  خویش نسبت به آن که همگی داللت بر اشتغال ذمه ی خوانده نسبت به مبلغ فوق 

در مقابل خواهان می نماید  و تمسک به اصل عمل استصحاب که حکایت از بقای دین موصوف داشته 

دعوی خواهان را وارد و مقرون به صحبت دانسته و مستند به مواد 1۹8 و 502 و 503 و 515 و 51۹ و 520 

و 522 از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ی 265 از قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ 240/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6/450/000 بابت هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر 

تادیه ار تاریخ ۹4/10/1۹ )شکایت کیفری( لغایت وصول محکوم به که متعاقبا توسط اجرای احکام مدنی 

وفق شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران محاسبه می گردد در حق خواهان صادر و اعام 

می نماید و ضمنا اجرای احکام موصوف است در راستایی ماده 511 قانون آئین دادرسی مدنی بدوا هزینه 

دادرسی  را از خواهان دریافت و به صندوق دولت تودیع نماید نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست 

روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از ان ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد.

شماره :764/م الف  دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان فرزاد حبیبی

دادنامه
 ۹20۹۹80350100361  : پرونده  شماره  تنظیم:13۹5/12/01  تاریخ   ۹50۹۹70350101864: دادنامه  شماره 

شماره بایگانی شعبه : ۹20361   خواهان: آقای جواد امامی فرزند پرویز با وکالت آقای حسین فرهنگ 

سهلوانی فرزند عبداله به نشانی خیابان رودکی بعد از بانک تجارت نبش کوچه 57 خواندگان: 1. آقای 

محمدرضا مختاری فرزند علی کرم به نشانی خرم آباد بلوار بخش مرکزی روستای گهرضا منزل شخصی 

محمدرضا مختاری. 2. آقای مسعود جوانبخت فرزند اکبر به نشانی مجهو ال المکان 3. آقای مصطفی 

نشانی  به  قاسم  فرزند  صفری  محمد  آقای   .4 المکان  مجهول  نشانی  به  الیاس  فرزند  نبی  احمدی 

فاورجان کرسگان 400 متر بعد از پل زندان تعمیرگاه تکنو هاپکو آزادی 5. آقای سجاد نعمتی فرزند رضا 

به نشانی خرم آباد خ علوی ک شهید جزایری کد پستی ۹3837 68146 خواسته: الزام به تنظیم سند 

خودرو دادگاه ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص 

دعوای آقای جواد امامی باوکالت آقای حسین فرهنگ سهلوانی به طرفیت 1- محمدرضا مختاری 2- 

سجاد نعمتی 3- محمد صفری 4- مسعود جوانبخت 5- مصطفی احمدی مبنی به خواسته تقاضای 

رسیدگی و صدور حکم بر الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری 

کوما 200PC به شماره شاسی 61057نظر به اینکه حسب محتویات پرونده مالکیت اولیه و رسمی خودروی 

موضوع دعوی متعلق شرکت سهامی ساخت و تهیه کاالی اب و برق )ساتکاب( وابسته به وزارت نیرو بوده 

که شرکت مزبور مالکیت ان را به شرکت ساب و شرکت اخیرالذکر مالکیت رسمی ان را به اقای مصطفی 

احمدی نبی به موجب سند رسمی انتقال 21۹30 مورخ 87/3/21 واگذار نموده و از این حیث خواندگان 

ردیف اول و دوم و سوم و چهارم هیچگونه مالکیت رسمی بر خودروی موصوف نداشته و دعوای الزام 

به انتقال رسمی خودرو به طرفیت خواندگان مزبور قابلیت استماع نداشته و دادگاه مستندا به ماده 2 از 

قانون ائینی دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را در خصوص خواندگان فوق الذکر صادر و 

اعام می نماید. اما در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف پنجم آقای مصطفی احمدی نبی 

دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان، رونوشت مصدق بیع نامه مورخ ۹1/11/15 فیمابین 

آقای محمدرضا مختاری اصل و خواهان که مصون از ایراد باقی مانده و نیز تصرفات بامنازع خواهان بر 

خودروی موصوف که تمسک به اماره ید حکایت از مالکیت مشارالیه داشته و دادنامه های شماره 1004 

ثالث  اعتراض  پذیرش  بر  مبنی  حقوقی  شعبه  این  از  صادره   ۹40  ۹۹70350  100166 و   ۹20  ۹۹70350

خواهان به توقیف خودروی موضوع دعوی که در راستای قرار تامین خواسته شماره 1576-۹10 صورت 

گرفته که مویدی بر پذیرش مالکیت خواهان بر خودروی متنازع فیه داشته بنابراین دادگاه با توجه به موارد 

معنونه فوق و با احراز  مالکیت خواهان بر خودروی موضوع دعوی به شرح پیش گفت دعواى خواهان را 

وارد و مقرون به صحت داشته و مستندا به مواد 10 و 35 و 21۹ و 220 و 221 و 222 و 223 از قانون مدنی 

و ماده 1۹8 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف پنجم اقای مصطفی احمدی 

نبی به حضور در دفتر خانه و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودروی فوق الذکر به نام خواهان صادر و 

اعام می گردد. قرار رد دعوای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل تجدیدنظرخواهی 

در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد و رای محکومیت صادره غیابی و ظرف مدت 20 

روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از ان ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. /ض

شماره :765/م الف  دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان فرزاد حبیبی

دادنامه 
شماره دادنامه :۹50۹۹70351301004 تاریخ تنظیم : 13۹5/07/01 شماره پرونده : ۹30۹۹80351300238 

شماره بایگانی شعبه : ۹30263  پرونده کاسه 238 ۹30۹۹80351300 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره خواهان: آقای معراجعلی عیوضی فرزند محمود به نشانی همدان 

- کبوترآهنگ - روستای روعان خوانده: آقای علی گودرزی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 

اجرت المثل اموال دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به 

صدور رای می نماید: رای دادگاه در خصوص دعوی معراجعلی عیوضی به طرفیت علی گودرزی بخواسته 

رفع تصرف عدوانی با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 34/140 

مورخ ۹5/1/20 که اعام داشته سمت شمال و غرب ملک موضوع دعوی که به گذر محدود می شود  حدود 

ده سال قبل دیواری با بلوک بتونی و مات گل و درب فلزی مستعمل بنا گردیده که خواهان اظهار میدارد 

توسط خوانده تصرف شده ولی سند و مدرکی برای آن ارائه نگردیده است و نظریه مذکور مصون از هرگونه 

تعرض باقی مانده است و خواهان دلیلی که مثبت ادعایش مبنی بر تصرف ملک موضوع دعوی توسط 

خوانده باشد به دادگاه ارائه ننموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص علیهذا دادگاه به 

استناد ماده 1۹7 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره 

ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان میباشد./ر 

شماره :756/م الف  رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – اسداله طاوسی 

اجرائیه
شماره اجراییه: ۹510420351100527 شماه پرونده: ۹40۹۹80351100548  شماره بایگانی شعبه: ۹40606  

تاریخ تنظیم: 13۹5/12/28  مشخصات محکوم له: ردیف 1- نام: صندوق کارآفرینی امید استان اصفهان 

به نمایندگی عبدالصمد شهبازی  نشانی: اصفهان،خیایان بزرگمهر،خیابان هشت بهشت غربی،حد فاصل 

چهارراه گلزار و چهارراه ملک،صندوق کارآفرینی امید اصفهان  مشخصات محکوم علیهم : ردیف 1-  نام 

: علی نام خانوادگی : هارون الرشیدی نام پدر : مرتضی نشانی : اصفهان – خ امام خمینی – شهرک 

قدس – پاک30- واحد 8 کدپستی : 81۹56143771 2- نام : غامحسین نام خانوادگی : خراسانی 

نام  پدر: نعمت اله  نشانی : اصفهان – خ رباط اول – بن بست صفا – پاک 26 3- نام : محمد نام 

 – امام خمینی – شهرک قدس  – خ  اصفهان   : نشانی  مرتضی  پدر:  نام  الرشیدی  هارون   : خانوادگی 

پاک 30 واحد 8 کدپستی : 81۹5614371  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم 

روبروی  خاقانی  اصفهان،خیابان  نشانی:  نوراله   پدر:  نام  رو  باریک  خانوادگی:  نام  بهنوش   نام:  علیه  

امید  پارکینگ خاقانی ساختمان پارس واحد یک  نوع رابطه: وکیل     محکوم له: صندوق کارآفرینی 

استان اصفهان به نمایندگی عبدالصمد شهبازی   محکوم به: به موجب درخواست اجرای حکم مربوط به 

شماره ۹5100۹035110484۹ و شماره دادنامه مربوطه ۹40۹۹70351102038 محکوم علیه  محکوم هستند 

تضامنا به پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون و هفتصد و هشتاد و سه هزار و چهارصد و چهل و پنج 

ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهار میلیون و پانصد و نود و یک هزار و پانصد و سه ریال بابت 

هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ چهار میلیون و نود و هشت هزار و هشتصد و دو ریال بابت حق الوکاله 

وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان وصول آن بر اساس 

شاخص نرخ تورم کاال که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران اعام گردیده در حق محکوم له و 

پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. رأی صادره غیابی بوده.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ 

اباغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی 

برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. 

چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار 

و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 

نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و 

کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل 

و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 

دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به 

منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام 

مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 5- انتقال مال به دیگری 

به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 

مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 

21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 

آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 

علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4( 

شماره: 805/م الف 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-سید مرتضی هاشمی 

اجرائیه
شعبه:  بایگانی  شماره    ۹40۹۹86825301038 پرونده:  شماه    ۹610426825300013 اجراییه:  شماره 

۹41150  تاریخ تنظیم: 13۹6/01/15  مشخصات محکوم له: ردیف 1- نام: ستار  نام خانوادگی: صالحی نام 

پدر: اسفندیار   نشانی: استان اصفهان،شهرستان نجف اباد،گلشهر،کوچه الله نهم پاک 77  مشخصات 

محکوم علیهم: ردیف 1- نام : سمیره نام خانوادگی : حکیم نام پدر : غامحسین نشانی : استان اصفهان 

– شهرستان لنجان – فوالدشهر – بلوک 8 – کوچه نسترن –پ۹0 2- نام : یاسمین نام خانوادگی : حکیم 

نشانی : استان اصفهان – شهرستان لنجان – فوالدشهر – بلوک 8 – کوچه نسترن –پ۹ 3- نام : بهمن 

نام خانوادگی : فرجی نام پدر : عبدالکریم نشانی : استان اصفهان – شهرستان لنجان – فوالدشهر – بلوک 

8 – کوچه نسترن –پ۹ 4- نام : نگار نام خانوادگی : رجبی نام پدر: محمود نشانی : استان اصفهان – 

شهرستان لنجان – فوالدشهر – بلوک 8 – کوچه نسترن –پ۹0  محکوم به:  به موجب درخواست اجرای 

تضامنی  محکومیت  بر  حکم   ۹50۹۹76825301630 مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره   به  مربوط  حکم 

خواندگان به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال بابت اصل خواسته  به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و ارزش 

واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعامی  بانک مرکزی 

جمهوری اسامی ایران و پرداخت مبلغ هشتصد و هفتاد و شش هزار ریال بابت  هزینه دادرسی و حق 

الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده 

محکوم علیه می باشد.  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه:  1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع 

اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی 

معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 

نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، 

به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 

یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 

ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 

مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 

واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(  

.4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در 

جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 13۹4( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 

که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی 

معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹4(. 

6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 

محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 13۹4(

شماره: 801/م الف 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-اسماعیل صادقی هاردنگی 

AFC ذائقه ایرانی مقابل دستورپخت جدید
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7اجتماعی چهارشنبه  23 فروردین ماه   1396
ـــمـــاره 402 ســـــال سوم              ݡسݒ

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس اجتماعی

ــه  ــای ورود ب ــه معن ــودک ب ــر ک ــرای ه ــن ب ــه رفت مدرس
دنیاهــای تــازه اســت؛ دنیاهایــی کــه بــا خواندن و نوشــتن 
ریاضــی، فیزیــک، شــیمی و ... رنــگ واقعیــت بــه خــود 
چالش هــای  بزرگ تریــن  از  یکــی  شــاید  می گیــرد. 
مدرســه رفتــن در ایــران دو موضــوع مهــم زمــان و مــدل 

تدریــس باشــد.
    زمان

ــای  ــی از چالش ه ــران، یک ــن در ای ــه رفت ــاعت مدرس س
مهــم خانواده هاســت. بیشــتر مــدارس در ایــران کار خــود 
را از ســاعت 7:30 – 7 دقیقــه صبــح آغــاز می کننــد و در 

ــاز می شــود.  ــا از ســاعت 8 آغ ــت کالس ه نهای
ــه  ــه در ســال های دور گفت ــم ک ــه خاطــر داری ــا ب ــه م هم
می شــد کــه مغــز در ســاعات اولیــه صبــح کارآیــی بهتــری 
ــته در  ــرن گذش ــم ق ــروف نی ــال مع ــن مث ــا ای دارد؛ ام
دنیــای امــروز دیگــر جایــی نــدارد. آزمایش هــای متعــدد 
ــرای  دانشــمندان ســال ها بعــد نشــان داد کــه کــودکان ب
رشــد بهتــر جســمی و مغــزی، نیــاز بیشــتری بــه خــواب 
ــر  ــس دیرت ــاعات تدری ــت س ــر اس ــد و بهت ــح دارن صب
ــدارس  ــیاری از م ــاس بس ــن اس ــر ای ــود؛ ب ــروع ش ش
ــس را از  ــا، کار تدری ــرفته دنی ــورهای پیش ــژه در کش به وی

ــد. ــاز می کنن ــح آغ ــاعت 9 صب س
 تصــور کنیــد دانش آمــوزی کــه در یــک شــهر نســبتا بزرگ 
زندگــی می کنــد بــرای رفتــن بــه مدرســه باید چه ســاعتی 
ــدارس  ــاعات م ــی س ــن همزمان ــار ای ــود. در کن ــدار ش  بی
و ســاعات ادارات، باعــث بــه وجــود آمــدن مــوج ترافیکــی 

ــات  ــن اتفاق ــه ای ــود؛ ب ــح می ش ــه صب ــاعات اولی در س
ــا ببینیــد  تغییــر ســاعت رســمی کشــور را اضافــه کنیــد ت
ــر کالس  ــی س ــه وضعیت ــا چ ــت ب ــوز نگون بخ دانش آم
ــوزان  ــکل دانش آم ــا مش ــن تنه ــا ای ــود. ام ــر می ش حاض

کشــور نیســت.
    حجم کتب درسی

حجــم کتــب درســی در ایــران در مقایســه بــا بســیاری از 

کشــورهای جهــان زیاد اســت. بســیاری از مســائل ریاضی 
و فیزیــک کــه در دوران راهنمایــی در ایــران تدریــس 
می شــود در حجــم بســیار کمتــر در ســال های آخــر 
ــود.  ــوزش داده می ش ــر آم ــورهای دیگ ــطه در کش متوس
البتــه حجــم فعالیت هــای عملــی در مــدارس دیگــر 
ــا مــدارس  ــه طــرز چشــمگیری در مقایســه ب کشــورها ب

ــت. ــتر اس ــران بیش ای

 در مــدارس ایــن کشــور ســعی می شــود تمــام مســائل 
بــه صــورت عملــی بــه دانش آمــوزان آمــوزش داده 
ــه را  ــی آنچ ــرد عمل ــان کارب ــودکان و نوجوان ــا ک ــود ت ش
می آموزنــد یــاد بگیرنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
بســیاری از مــا هنــوز کــه هنــوز اســت از کاربــرد بســیاری 
از مســائل پیچیــده ریاضــی و فیزیــک و ... کــه بــه اجبــار 

آموخته ایــم، نــاآگاه هســتیم. 
در مــدارس کشــورهای پیشــرفته از همــان ســنین کودکــی 
ــرفت  ــیر پیش ــراد، مس ــتعداد اف ــه و اس ــاس عالق ــر اس ب
مشــخص می شــود و دانش آمــوزان در مســیری کــه 
ــه  ــوند. این گون ــت می ش ــد، هدای ــت دارن ــانس موفقی ش
ــدس شــدن تشــویق  ــر و مهن ــه دکت ــه ب ــه هم نیســت ک
ــرار  ــخر ق ــورد تمس ــته ها م ــا و رش ــر کاره ــوند و دیگ ش
ــه دیگــر  ــل هــم هســت ک ــن دلی ــه همی ــرد. شــاید ب گی
کشــورها بــا مشــکل انبــوه دانش آموختــگان بیــکار 

ــتند. ــه رو نیس روب
در جدیدتریــن آمارهــای بین المللــی ضریــب هوشــی 
ایرانیــان بــه شــدت افــت داشــته اســت و اکنــون 

دارد.  را   84 میانگیــن 
ــل  ــی از دالی ــاید یک ــه ش ــگان ک ــرت نخب ــار مهاج در کن
ــک  ــی بی ش ــی کنون ــتم آموزش ــد، سیس ــت باش ــن اف ای
سیســتمی  اســت؛  موضــوع  ایــن  دلیــل  مهم تریــن 
ــی وار  ــظ طوط ــور حف ــه موت ــل ب ــوز را تبدی ــه دانش آم ک

 . می کنــد
امیدواریــم واقعــا فکــری بــه حــال ایــن سیســتم 
آموزشــی شــود؛ زیــرا آینــده کشــور بــه ایــن شــکل کنونــی 

ــت. ــن نیس روش

نگاهی به سیستم ناکارآمد آموزشی در کشور

چالش های دانش آموزان در ایران

هشدار جدید پلیس فتا درباره تلگرام
رئیــس پلیــس فتــای خوزســتان 
ــاب  ــتفاده از حس ــاره سوءاس درب
کاربــری تلگــرام پــس از واگذاری 
ســیم کارت های اعتبــاری و دائمــی 
ــاهین  ــرهنگ ش ــدار داد. س هش
حســنوند گفــت: دو راه حــل بــرای 
جلوگیــری از دسترســی به حســاب 
ــزار  ــود دارد. نرم اف ــیم کارت وج ــذاری س ــس از واگ ــرام پ تلگ
تلگــرام بــرای فعال ســازی حســاب، از روش ارســال کــد 

فعال سازی به شماره سیم کارت استفاده می کند. 
وی ادامــه داد: مشــکل ایــن روش ایــن اســت کــه در صــورت 
تغییــر مالکیــت ســیم کارت، مالــک جدیــد ممکــن اســت بتواند 
بــه حســاب تلگــرام صاحــب ســیم کارت دسترســی پیــدا کنــد. 
ایــن مشــکل ممکــن اســت بــرای تمامــی کاربــران تلگــرام بــا 
ــتان  ــای خوزس ــس فت ــس پلی ــد. رئی ــیم کارتی رخ ده ــر س ه
تاکیــد کــرد: بــرای پیشــگیری از ایــن مشــکل توصیــه می شــود 
 )Privacy and Security( تلگــرام امنیتــی  تنظیمــات  در 
 )Two-Step Verification( »گزینــه »تأییــد دومرحلــه ای
ــرای  ــور شــخصی ب ــز عب ــک رم ــن کار، ی ــا ای ــد. ب ــال کنی را فع
ــه  ــرای ورود ب ــه ب ــد ک ــن می کنی ــود تعیی ــرام خ ــاب تلگ حس
ــه وارد  ــاز ب ــد، نی ــک دســتگاه جدی ــرام شــما از ی حســاب تلگ
ــرد:  ــد ک ــنوند تاکی ــود. حس ــد ب ــور خواه ــز عب ــن رم ــردن ای ک
ــه  ــود را ب ــیم کارت خ ــد س ــد داری ــر قص ــن، اگ ــر ای ــالوه ب ع
ــرام را از  ــاب تلگ ــا حس ــد، حتم ــذار کنی ــری واگ ــخص دیگ ش
ــد  ــک جدی ــا مال ــد ت ــاک کنی ــق )Delete Account( پ طری
ســیم کارت بــه تلگــرام شــما دسترســی نداشــته باشــد. پلیــس

 200 میلیون دندان پوسیده 

در دهان ایرانیان
رئیــس شــورای عالــی ســالمت دهــان و دنــدان وزارت بهداشــت 
از آمــار بــاالی دندان هــای پوســیده در ایــران خبــر داد و رقــم آن 

را 200 میلیــون دنــدان اعــالم کــرد.
ــای  ــیوع بیماری ه ــه ش ــاره ب ــا اش ــکری ب ــعید عس ــر س  دکت
ــراد،  ــی اف ــر زندگ ــوارض آن ب ــذاری ع ــدان و تاثیرگ ــان و دن ده
اظهــار کــرد: بیماری هــای دهــان و دنــدان بــا بیماری هــای 
سیســتماتیک ارتباطــات زیــادی دارنــد و هزینــه زیــادی بــرای 
حــذف آن هــا نیــاز اســت. شــیوع پوســیدگی دندانــی در مقابــل 
بســیاری از بیماری هــای دیگــر بیشــتر اســت. وی افــزود: طبــق 
ــا در  ــن بیماری ه ــت ای ــوص وضعی ــش درخص ــن پیمای آخری
 کشــور، افــراد میانســال بــه طــور میانگیــن ســه دنــدان پرشــده

شــش کشــیده و چهــار پوســیده دارنــد و میــزان DMF در آن هــا 
حــدود 13 درصــد گــزارش شــده اســت. ایــن شــاخص در میــان 
کــودکان پنــج تــا شــش ســاله بیــش از پنــج اســت و نــرخ آن از 

ســال 77 تــا 93 نســبتا صعــودی بــوده اســت. ایســنا

اخبار کوتاه

 بهره مندی 2۵00 بازنشسته کشوری 

از تسهیالت سفر نوروزی
مدیـــر کل امـــور فـرهنگـــی و 
اجتماعــی صنــدوق بازنشســتگی 
کشــوری گفــت: بیــش از 2500 
نفــر از بازنشســتگان کشــوری بــه 
همــراه یک نفــر همراه از تســهیالت 
ســفر ایــن صنــدوق در نــوروز 
اســتفاده کردنــد. عبــاس رشــیدی 
ــار داشــت: بیــش از2500 بازنشســته  ــر اظه ــن خب ــالم ای ــا اع ب
ارجمنــد کشــوری بــه همــراه یــک نفــر همــراه خــود از ابتــدای 
ــه از  ــفر ک ــهیالت س ــال از تس ــاه امس ــا 15 فرودین م ــوروز ت ن
ســوی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری ارائــه شــده بــود، بهره منــد 
شــدند. وی تصریــح کــرد: بیشــترین ســفر بازنشســتگان 
کشــوری در ایــن روزهــا، بــه مشــهد مقــدس و پــس از آن بــه 
ــن  ــزود: در ای ــوده اســت. رشــیدی اف ــش و قشــم ب ــر کی جزای
ــز کــه آمادگــی خــود را  ــی محــالت نی روزهــا، دهکــده آب درمان
ــوری  ــتگان کش ــوروزی بازنشس ــفرهای ن ــتقبال از س ــرای اس ب
ــتگان  ــر از بازنشس ــدود 240 نف ــرای ح ــود، پذی ــرده ب ــالم ک  اع
ــت:  ــن گف ــود. وی همچنی ــزان ب ــن عزی ــراه ای ــر هم ــک نف و ی
پیش بینــی می شــود تــا پایــان فروردین مــاه امســال نیــز 
بیــش از 1500 نفــر دیگــر از ایــن تســهیالت اســتفاده و بــه 
شــهرهای مختلــف ســفر کننــد. رشــیدی افــزود: هــدف از 
برگــزاری ســفرهای ســیاحتی و زیارتــی، پرکــردن اوقــات فراغت 
بازنشســتگان، ایجــاد روحیــه شــادی و نشــاط در بیــن آن هــا و 

جلوگیــری از کم تحرکی این عزیزان اســت. مهر

 اخذ شهریه در پیش ثبت نام 

مدارس غیردولتی تخلف است
ــان  ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــی آم ــدارس غیردولت ــر کل م مدی
اینکــه هیــچ دســتورکاری در رابطــه بــا شــروع ســال تحصیلــی 
ــه مــدارس غیردولتــی ارســال نشــده، گفــت: دریافــت  ــده ب آین

ــت.  ــوع اس ــدارس ممن ــن م ــام ای ــهریه در پیش ثبت ن ش
ــام  ــاره پیش ثبت ن ــری درب ــت خب ــعودی در نشس ــن مس حس
ــد در  ــام نبای ــم پیش ثبت ن ــت: معتقدی ــی گف ــدارس غیردولت م
مــدارس غیردولتــی انجــام گیــرد؛ امــا ایــن موضــوع نیــز پیــش 
ــیم  ــام باش ــئله پیش ثبت ن ــران مس ــد نگ ــا بای ــه آی ــد ک می آی
یــا نگــران مــردم؟ مــردم خــود بــه ایــن نتیجــه رســیده اند کــه 
ــد؛در  ــام کنن ــت ثبت ن ــه باکیفی ــک مدرس ــان را در ی فرزندانش
چنیــن شــرایطی مــا حــق داریــم بــه جــای آنان نگــران باشــیم؟ 
ــدارس  ــد م ــی همانن ــدارس غیردولت ــی از م ــزود: بعض وی اف
ســمپاد بــرای ثبت نــام، آزمــون برگــزار می کننــد؛ چــرا کــه 
متقاضــی زیــاد دارنــد؛ امــا تعــداد محــدودی دانش آمــوز 
می تواننــد جــذب کننــد. نمی توانیــم بــه آنــان بگوییــم مقدمــات 

ــی ــر فارس ــد. خب ــم نکنن ــام را فراه ثبت ن

اخبار کوتاه

علــی باقــرزاده، رئیــس ســازمان نهضــت ســوادآموزی، بــا 
اعــالم اینکــه حــدود 1 میلیــون و 300 هــزار بی ســواد مطلــق 
ایرانــی داریــم، اظهــار داشــت: بخشــی از ایــن بی ســوادها، 
آموزش ناپذیــر هســتند و بــه عنــوان بی ســواد محســوب 

ــار  ــن آم ــت بی ــن اس ــه ممک ــوند. اینک می ش
ــار  ــم و آم ــا اعــالم می کنی ــه م بی ســوادی ک
سرشــماری، تفاوتــی وجــود داشــته باشــد به 

مســئله آموزش ناپذیرهــا برمی گــردد.
 وی افــزود: ایــن افــراد آموزش ناپذیــر دچــار 
اختــالالت ذهنــی بســیار حــاد هســتند و بهره 
هوشــی کــم و اختالالت شــدید عصبــی دارند 

ــرای آن هــا برنامــه آموزشــی داشــته  و عمــال نمی توانیــم ب
 . شیم با

ــاره ســوادآموزی در مناطــق محــروم  ــن درب ــرزاده همچنی باق
گفــت: بخــش جالــب توجهــی از فعالیت هــای مــا، معطــوف 
بــه زنــان و دختــران و مناطــق محــروم و حاشــیه ای اســت؛ 

ــتان  ــتان و بلوچس ــال 95 در سیس ــال در س ــور مث ــه ط ب
حــدود 52 هــزار نفــر، در آذربایجــان غربــی 42 هــزار و 500 
نفــر، در خوزســتان 4۶ هــزار نفــر، در کردســتان 15 هــزار نفر 

و در کرمــان 2۶ هــزار نفــر تحــت پوشــش قــرار گرفتنــد.
ســوادآموزی  نهضــت  ســازمان  رئیــس   
ــهر  ــال 95 در ش ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
تهــران، 10 هــزار نفــر را تحــت پوشــش 
کنیــم آنالیــز  را  آمــار  اگــر   بردیــم کــه 
ــاص  ــیار خ ــق بس ــه مناط ــوط ب ــا مرب  عمدت
و ســکونتگاه های غیررســـمی تهـــران اســت 
گفــت: در شهرســتان های تهــران نیــز 17 
ــه  ــوط ب ــا مرب ــم کــه عمدت ــر تحــت پوشــش بردی هــزار نف
ــراف  ــزک و اط ــن، کهری ــت، ورامی ــتان های پاکدش شهرس
ربــاط کریــم و مناطــق خــاص اســت. همچنیــن در رودهــن 
ــت  ــادی تح ــراد زی ــت، اف ــر اس ــه مهاجرپذی ــن ک و بومه

ــا ــد. ایلن ــرار گرفتن پوشــش ق

پشــتیبانی ســازمان  و  انســانی  منابــع  توســعه  معــاون 
پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی بــا بیــان اینکــه در راســتای 
عملیاتــی شــدن نظــام 3-3-۶ امســال پایــه یازدهــم 
مســتقر می شــود، گفــت: امســال کلیــه کتــب پایــه یازدهــم 

ــتند.  ــف هس جدیدالتالی
حســین طالیــی زواره اظهــار کــرد: چــاپ کتــب 
ــی  ــرای ســال تحصیل ــوزان ب درســی دانش آم
آغــاز  گذشــته  ســال  مهرمــاه  از   9۶-97
ــد  ــم همانن ــتیم بتوانی ــالش هس ــده و در ت ش
ــاز  ــورد نی ــب درســی م ســال های گذشــته کت
ــا  ــه دســت آن ه ــع ب ــه موق ــوزان را ب دانش آم

ــانیم.  برس
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه لــزوم توســعه دولــت الکترونیــک 
گفــت: درصــدد اجــرای سراســری الکترونیکــی فــروش 
بســته های آموزشــی هســتیم. همچنیــن بــا توجــه بــه 
توســعه شــبکه رشــد قصــد داریــم توزیــع لوح هــای فشــرده ای را 

کــه بــه عنــوان ضمیمــه و همــراه بــا کتــب درســی همه ســاله 
ــن لوح هــای فشــرده  ــوای ای ــد می شــد، متوقــف و محت تولی

ــرروی شــبکه رشــد بارگــذاری کنیــم.  را ب
ــی  ــال تحصیل ــرح در س ــن ط ــه ای ــزود: البت ــی زواره اف طالی
جــاری اجــرا نمی شــود و قصــد داریــم در 

ســال 97 آن را عملیاتــی کنیــم. 
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه طــی ســه ســال 
گذشــته فــروش اینترنتــی کتــب درســی را بــه 
تدریــج توســعه دادیــم و تجربــه موفقــی بــود 
ــه ــامانه مربوط ــت س ــدای فعالی ــت: در ابت  گف
ــگاهی  ــی و دروه پیش دانش ــب دوره ابتدای کت
ــز  ــال نی ــید. از امس ــروش رس ــه ف ــی ب ــورت اینترنت ــه ص ب
کتــب شــاخه فنــی و حرفــه ای و کتاب هــای درســی تکمیلــی 
مــدارس دوره اول متوســطه ویــژه اســتعدادهای درخشــان بــه 
صــورت اینترنتــی بــه فــروش می رســند و مهلــت ثبت نــام آن 

تــا نیمــه خــرداد ادامــه خواهــد داشــت. ایســنا

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی:

۱ میلیون و ۳00 هزار بی سواد مطلق داریم

معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی:

تغییرات کتب درسی به پایه یازدهم رسید

حتما بخوانید!
200 میلیون دندان پوسیده  در ...

اجرائیه 
شعبه:  بایگانی  شماره     92099803511007۶0 پرونده:  شماه     9510420351100525 اجراییه:  شماره 

9207۶0   تاریخ تنظیم: 1395/12/28   مشخصات محکوم له: ردیف 1- نام: مژگان  نام خانوادگی: زارع 

اصالتا و بقیومیت از رضا و طاها زارع فارسانی نام پدر: محمد    نشانی: خیابان کاوه،خیابان آل محمد، 

کوچه گزینش سپاه جنب ساختمان گزینش سپاه   مشخصات محکوم علیه: ردیف 1- نام: سعید   نام 

فارابی1  خیابان  سپاهانشهر،  اقامت:  محل  نشانی  حمید   پدر:  نام  بابکی   شهر  خانوادگی:پورمحمدی 

له/ قانونی محکوم  قائم مقام  یا   نماینده  اول دست چپ  مشخصات  بلوک 9 طبقه  اندیشه  مجتمع 

محکوم علیه نام: زهرا  نام خانوادگی: حاجیان فرد     نام پدر: عباسعلی نشانی: اصفهان،میدان فیض 

خیابان فیض،بعد از پزشکی قانونی طبقه 2 پالک 24   نوع رابطه: وکیل 2 محکوم له/ محکوم لهم : 

مژگان زارع اصالتا و بقیومیت از رضا و طاها زارع فارسانی  نام : ساناز نام خانوادگی : طهماسبی نام پدر 

: نور  هللا نشانی : اصفهان،میدان فیض خیابان فیض،بعد از پزشکی قانونی طبقه 2 پالک 24  نوع رابطه  

وکیل محکوم له / محکوم لهم مژگان زارع اصالتا و بقیومیت از رضا و طاها زارع فارسانی محکوم به: به 

موجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره  و شماره دادنامه مربوطه 93099703511005۶3 محکوم 

بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  ریال  به  پرداخت مبلغ دویست و ده میلیون  علیه محکوم است 

چهار میلیون و یکصد و پنچاه هزارریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ شش میلیون و دویست و 

چهل هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 

لغایت صدور اجرائیه بر اساس شاخص نرخ تورم کاال که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

اعالم گردیده در حق محکوم له و نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از 

تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( 

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

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

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

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

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

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

دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز 

داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه 

از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. 

) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 

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

یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. ۶- چنانچه صورت 

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

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

مالی 1394(   شماره: 79۶/م الف 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-سید مرتضی هاشمی 

اجرائیه 
شعبه:  بایگانی  شماره     9509980350200585 پرونده:  شماه     9۶10420350200011 اجراییه:  شماره 

نام خانوادگی:  نام: محسن   له: ردیف 1-  تاریخ تنظیم: 139۶/01/15  مشخصات محکوم     950703

بست  بن  مهرورزان،نبش  رستوران  معراج،روبروی  اصفهان،خیابان  نشانی:  جانعلی   پدر:  نام  حمزئی 

نام  محمد    نام:   -1 ردیف  علیه:  محکوم  مشخصات  اطمینان8158۶3۶759   ایزوگام  میثم-دفتر 

خانوادگی:زمانی پور  نام پدر: حسین  نشانی: مجهول المکان  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی 

اصفهان،خیابان  نشانی:  اکبر   پدر:  نام  فر   والی  نام خانوادگی:  نام:حمید     علیه  له/محکوم  محکوم 

بزرگمهر،مقابل بیمارستان صدوقی ساختمان میرداماد طبقه سوم شماره17 کد پستی: 8158۶3۶759 

نوع رابطه: وکیل  محکوم له/ محکوم لهم : محسن حمزئی محکوم به: به موجب درخواست اجرای حکم 

مربوط به دادنامه غیابی شماره  95/1۶0۶ محکوم علیه به  پرداخت مبلغ 300/000/000ریال با احتساب 

مبلغ  و  خواسته  اصل  عنوان  به  پرداخت  زمان  تا   95/2/1۶ تاریخ صدور چک  از  تأدیه  تأخیر  خسارت 

9/752/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 8/400/000 ریال بابت حق الوکاله در حق محکوم له و مبلغ 

15/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت محکوم می¬باشد. محکوم علیه مکلف است از 

تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( 

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

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

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

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

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

ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای 

اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می 

شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل 

صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون 

اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال 

مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 

نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می 

شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 

روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 

توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(

 شماره: 7۶2/م الف  مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- ناصر براتی رئیس  

شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان- مظاهر حقیقی

 رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی علی پور  دارای شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست به کالسه 70۶5/95 از این دادگاه 

دورکی   پور  علی  علی  رحیم  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در 

بشناسنامه 824 در تاریخ 95/2/11   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- علی علی پور دورکی 13 فرزند 2-حسین علی پور دورکی 77244 فرزند 3- هایده 

علی پور دورکی 1544 فرزند 4- لیال علی پور دورکی 77243 فرزند   5- مهرانگیز علی پور دورکی 3529 

فرزند ۶- شهال علی پور دورکی 232۶ فرزند  7- شهره علی پور دورکی 11047 فرزند  8-کبری عباسیان 

94۶ همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 

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

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای تیمور ملک نیا دارای شناسنامه شماره 75 به شرح دادخواست به کالسه 7245/95 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان درویشعلی ملک نیا بشناسنامه 

1532 در تاریخ 95/9/24   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- داریوش ملک نیا ۶41 فرزند 2-تیمور ملک نیا  75 فرزند  3- علی ملک نیا 207 فرزند 4- 

محمد ملک نیا 299 فرزند   5- جواد ملک نیا 288 فرزند ۶-زیبا ملک نیا 728 فرزند  7- الهام ملک 

نیا 91 فرزند  8-طلعت هیچ بخت 1478۶ همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 

در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 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 : ۶12/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مریم عنایت راد دارای شناسنامه شماره 930 به شرح دادخواست به کالسه 7193/95 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی عنایت راد بشناسنامه ۶8۶ 

در تاریخ 94/12/22   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به 1- بتول مهماندوست 3۶ زوجه 2- فاطمه عنایت راد 1078 فرزند  3- مریم عنایت راد 930 فرزند 

4- محترم عنایت راد 2518 فرزند   5- زهرا عنایت راد 5۶593 فرزند ۶-حسین عنایت راد 5۶13۶ 

انجام تشریفات  با  اینک  راد ۶51 فرزند  راد 2۶7 فرزند  8- عباس عنایت  فرزند  7- محمد عنایت 

مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 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 : ۶10/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهدی رهبری قهنویه دارای شناسنامه شماره 1859 به شرح دادخواست به کالسه 718۶/95 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی رهبری قهنویه 

الفوت آن  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ 95/12/3    بشناسنامه 1378 در 

مرحوم منحصر است به 1- بهرام رهبری 184 فرزند 2- ناصر رهبری قهنویه 87 فرزند  3- رضا رهبری 

قهنویه 314 فرزند  4- مهدی رهبری قهنویه 1859 فرزند     5- فرشته رهبری قهنویه 59 فرزند  ۶-زهرا 

رهبری قهنویه 742 فرزند  7- فاطمه رهبری قهنویه 1055 فرزند    8- بتول الیاسی علیشاهدانی 3 

همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 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 : ۶09/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم خدیجه چراغی آفارانی دارای شناسنامه شماره 22 به شرح دادخواست به کالسه ۶۶00/95 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله چراغی آفارانی 

بشناسنامه 32۶ در تاریخ 88/9/9   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- فاطمه بهرامی آفارانی 1270 زوجه 2- خدیجه چراغی آفارانی 22 فرزند  3- صدیقه 

چراغی آفارانی 10 فرزند    4- عزت چراغی آفارانی 5 فرزند       5- علیرضا چراغی آفارانی 2332 فرزند    

انجام تشریفات  با  اینک  ۶-علی چراغی آفارانی 71 فرزند  7- شعبانعلی نفیسی اصل 3228 فرزند 

مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 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 : ۶3۶/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از   7130/95 به کالسه  دادخواست  به شرح   2208 شناسنامه شماره  دارای  نیا  مرتضی سعیدی  آقای 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نعمت سعیدی نیا 

الفوت آن  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ 95/7/7    بشناسنامه 1۶9۶3 در 

مرحوم منحصر است به 1- عباس سعیدی نیا ۶48 فرزند 2- اصغر سعیدی نیا 532 فرزند  3- حسین 

سعیدی نیا 43302 فرزند    4- مرتضی سعیدی نیا 1208 فرزند 5- رضوان سعیدی نیا 109۶ فرزند    

۶-ملوک سعیدی نیا 1229 فرزند  7- اقدس غالف گر 342 همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 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 : ۶35/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی عباسی دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست به کالسه 7070/95 از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسداله عباسی ولدانی بشناسنامه 50 

در تاریخ 95/12/8   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

1- فرزانه عباسی ولدانی 1347 فرزند 2- معین عباسی ولدانی 289 فرزند  3- علی عباسی ولدانی 2 

فرزند    4- محسن عباسی ولدانی 2038 فرزند 5- زهره درست کام 42 همسر    ۶-سکینه آل یاران 

738 مادر  7- حسن عباسی ولدانی 93 پدر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در 

یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 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 : ۶33/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اکبر حالجی زمانی دارای شناسنامه شماره 323 به شرح دادخواست به کالسه 7080/95 از این 

زمانی  داده که شادروان کوکب  کبیری  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه 

الفوت آن  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  بشناسنامه 2853 در تاریخ 92/8/21   

مرحوم منحصر است به 1- اکبر حالجی زمانی 323 فرزند 2- مصطفی حالجی زمانی 99 فرزند  3- 

علی حالجی زمانی 33 فرزند    4- فاطمه حالجی زمانی 108فرزند 5- اشرف حالجی زمانی 303 فرزند    

انجام تشریفات  با  اینک  ۶-حسین حالجی زمانی 131 فرزند  7- حسین حالجی زمانی 207 فرزند 

مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 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 : ۶32/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمدرضا نوروزی فروشانی دارای شناسنامه شماره 1130072312 به شرح دادخواست به کالسه 

7097/95 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قدمعلی 

بدرود زندگی گفته ورثه  اقامتگاه دائمی خود  تاریخ 95/11/24    نوروزی فروشانی بشناسنامه 3۶ در 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عبدالحمید نوروزی 1785۶ فرزند 2- محمدعلی نوروزی 

 1130072312 فروشانی  نوروزی  محمدرضا   -4 فرزند        2285 نوروزی  سعید   -3 فرزند    2117

فرزند  5- نجمه نوروزی فروشانی 1130285۶93 فرزند      ۶-طاهره رفیعی فروشانی 1517 همسر    

در یک  مزبوررا  انجام تشریفات مقدماتی درخواست  با  اینک  مادر   30 نوبر سلطان گلی فروشانی   -7

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

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

 شد.

 شماره : ۶31/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه مهدشتی دارای شناسنامه شماره 440 به شرح دادخواست به کالسه 7112/95 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین مهدشتی بشناسنامه 

958 در تاریخ 95/9/18   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- محسن مهدشتی 5157 فرزند 2- جمیله مهدشتی 1048 فرزند  3- مریم مهدشتی 2705 

فرزند  4- فاطمه مهدشتی 440 فرزند 5- لیال مهدشتی 18100۶2845 فرزند      ۶-افسانه کیانی 

شمس آبادی 207 همسر    7-لینت شرل توماس 48509 همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 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 : ۶30/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
71۶8/95از  کالسه  به  دادخواست  شرح  به   834 شماره  شناسنامه  دارای  جمالوند  اسماعیل  آقای 

داده که شادروان خدیجه جمالوند  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه  این 

آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه     89/۶/12 تاریخ  در  بشناسنامه 933 

مرحوم منحصر است به 1- اسماعیل جمالوند 834 فرزند 2- مصطفی جمالوند 1150033800 فرزند  3- 

عبدالحسین جمالوند 9 فرزند  4- امین جمالوند 142 فرزند 5- خلیل جمالوند 13 فرزند   ۶-ابراهیم 

جمالوند ۶77 فرزند    7-سارا جمالوند 70 فرزند8- خدامراد جمالوند 5 همسر  اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه 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 : ۶29/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد جواد عالمی دارای شناسنامه شماره 111 به شرح دادخواست به کالسه 7121/95 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه حسین زاده اصفهانی 

بشناسنامه 132 در تاریخ 95/10/4   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- محمدجواد عالمی طالخونچه 111 فرزند 2- بتول عالمی طالخونچه 5۶ فرزند  3- 

طیبه عالمی طالخونچه 108 فرزند  4- زهرا عالمی طالخونچه 172 فرزند 5- زهره عالمی طالخونچه 

59 فرزند   ۶-آمنه عالمی طالخونچه 108 فرزند    7-طاهره عالمی طالخونچه 721 فرزند 8- صفورا 

عالمی طالخونچه 450 فرزند  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در 

پی ماهی یک مرتبه 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 : ۶21/م الف 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت  به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  تیموری  محمد  خواهان   9۶0003 پرونده کالسه  خصوص  در 

1- نعیم سادات فاضلی 2- احمد محمدی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز.......... مورخ   

9۶/2/25 ساعت 8/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 

نسخه  و  مراجعه  اختالف   2 شورای حل  آتشگاه،مجتمع شماره  دراصفهان،خیابان  واقع  این شعبه  به 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۶93/م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۶0021 خواهان شکوه سادات موسوی دادخواستی مبنی بر: الزام به حضور 

در یکی از دفاتر مخابراتی به طرفیت صدیقه مظاهری صالحی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای 

روز  ....... مورخ 9۶/2/2۶ ساعت 11/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع دراصفهان،خیابان آتشگاه،مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف  مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۶9۶/م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
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پای درس امام

خواندنی

حوادث

در محضر امام خمینی قدس سره

سفارشبهگروهها
ــتم  ــل هس ــیار مای ــن بس م
ــد  ــه متعه ــی ک ــه گروه های ک
جمهــوری  بــه  معتقــد  و 
خدمتگـــزار  و   اســالمـــی 
در  هســـتند  اســـالم  بــه 
ــال  ــی کم ــارزات انتخابات مب
تبلیــــغ  در  را  آرامــــش 
کاندیداهاشــان رعایــت نماینــد و نســبت بــه یکدیگــر 
 تفاهــم و صمیمیــت و اخــوت اســالمی داشــته باشــند 
کننــد  احتــراز  شــدیدا  کــدورت  و  تفرقــه  از   و 
و  نگـــران  را  دوســــتان  تشــتت  و  تفرقــــه   کــه 
دشــمنان را کامیــاب می کنــد و موجــب تبلیغــات 

سـوء می شود.

ارزشنمازاولوقت
ــوم  ــت از مرح ــت هللا بهج ــد: آی ــاح می گوی ــای مصب آق
ایشــان  کــه  می کردنــد  نقــل  قاضــی)ره(  آقــای 
ــت  ــش را اول وق ــاز واجب ــی نم ــر کس ــود: »اگ می فرم
بخوانــد و بــه مقامــات عالیــه نرســد، مــرا لعــن کنــد!« 
ــدازد.« اول  ــف بین ــن ت ــورت م ــه ص ــد: »ب ــا فرمودن ی
وقــت ســر عظیمــی اســت »حافظــوا علــی الصلــوات«؛ 
»در انجــام نمازهــا کوشــا باشــید«، خــود یــک نکتــه ای 
اســت غیــر از »أقیمــوا الصلــوة«؛ »و نمــاز را بپــا داریــد.«
باشــد  داشــته  اهتمــام  نمازگــزار  همچنیــن کــه   و 
و مقیــد باشــد کــه نمــاز را اول وقــت بخوانــد فــی حــّد 
ــب هــم  ــد حضــور قل ــر چن ــادی دارد، ه ــار زی نفســه آث

نباشــد.

ارزشوضووطهارت
آقــای قــدس می گویــد: روزی چنــد دقیقــه زودتــر 
بــرای درس بــه خانــه آقــای بهجــت رفتــم. دیــدم 
ــاص دارد.  ــی خ ــه او توجه ــا ب ــته و آق ــردی نشس پیرم
پــس از دقایقــی آقــا فرمــود: ایشــان )آن پیرمــرد( 
ــار  ــن ب ــب ها چندی ــر ش ــد؛ اگ ــو نمی خواب ــز بی وض هرگ

ــازد.  ــو بس ــا وض ــد حتم ــود، بای ــدار ش ــم بی ه

کشفکاالیقاچاقبهارزش5میلیاردو

600میلیونریالدرمحوربروجن-لردگان
ــاری از رد رشــوه 10  ــده انتظامــی اســتان چهارمحــال و بختی فرمان
ــردگان  ــوران پلیــس راه بروجــن - ل ــی توســط مام ــون ریال  میلی
و کشــف کاالی قاچــاق بــه ارزش 5 میلیــارد و 600 میلیــون ریال 
در ایــن محــور، خبــر داد. ســردار غالمعبــاس غالمــزاده اظهــار 
داشــت: در پــی کســب خبــری مبنــی بــر اینکــه قاچاقچیــان کاال 
قصــد دارنــد محمولــه ای را از محــور مواصالتــی بروجن - لــردگان به 
اســتان های مرکــزی کشــور منتقــل کننــد، بررســی موضــوع در 
دســتور کار مامــوران پلیــس راه بروجــن – لــردگان قــرار گرفــت. 
وی افــزود:  مامــوران پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضائــی طــی 
ــه بروجــن«  ــردگان ب ــات ایســت و بازرســی در محــور »ل عملی
ــل کاالی قاچــاق را  ــوو حام ــون کشــنده ول ــک دســتگاه کامی ی

توقیــف کردنــد. 
ــن  ــی از ای ــه داد: در بازرس ــی ادام ــد انتظام ــام ارش ــن مق ای
ــوز و  ــه مج ــد هرگون ــودرو فاق ــه خ ــگ بدن ــن رن ــودرو 15 ت خ
ــال کشــف  ــون ری ــارد و 600 میلی ــه ارزش 5 میلی ــرگ ســبز ب ب
ــا اشــاره  ــان ب ــز دســتگیر شــد. وی در پای ــده خــودرو نی و رانن
ــرار از  ــی و ف ــت چشم پوش ــه جه ــودرو ب ــده خ ــه رانن ــه اینک ب
قانــون اقــدام بــه پرداخــت مبلــغ 10 میلیــون ریــال وجــه نقــد 
بــه مامــوران بــه عنــوان رشــوه کــرده بــود، گفــت: متهــم جهــت 
ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد. پایــگاه 

ــران ــری پلیــس ای خب

کشفکاالیقاچاق

یکمیلیاردو200میلیونریالیدریزد
معــاون هماهنگ کننــده فرماندهــی انتظامــی اســتان از 
ــه  ــاق ب ــاک قاچ ــش و پوش ــم کف ــزار و 220 قل ــف 4 ه کش

ــر داد.  ــال خب ــون ری ــارد و 200 میلی ــک میلی ارزش ی
 محمــود میرحســینی اظهــار داشــت: مامــوران پلیــس 
 آگاهــی اســتان یــزد در راســتای مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
و هنــگام کنتــرل محورهــای ورودی بــه یــک دســتگاه تریلــی 
»اســکانیا« مشــکوک شــده و خــودرو را متوقــف کردنــد.وی 
افــزود: در بازرســی از ایــن تریلــی، 4 هــزار و 220 قلــم کاالی 
ــک  ــه ارزش ی قاچــاق شــامل کفــش و پوشــاک خارجــی ب

میلیــارد و 200 میلیــون ریــال کشــف شــد.
ــزد  ــتان ی ــی اس ــی انتظام ــده فرمانده ــاون هماهنگ کنن مع
ــن  ــم در ای ــتگیری دو مته ــه دس ــاره ب ــن اش ــه ضم در خاتم
خصــوص افــزود: مبــارزه بــا کاالی قاچــاق باعــث پیشــرفت 
تولیــد و اشــتغال جوانــان در کشــور می شــود. پایــگاه خبــری 

ســخنگوی ســازمان ثبــت احــوال کشــور، میانگیــن ســن ازدواج 
ــت: 63  ــرد و گف ــالم ک ــال اع ــر از 30 س ــی را کمت ــردان ایران م

درصــد مــردان ایرانــی متاهــل هســتند.
    مــردان ایرانــی در چــه ســنی ازدواج می کننــد و در چــه 

ــدر می شــوند؟ ســنی پ
ســیزدهم رجــب میــالد باســعادت حضــرت علــی)ع( بــه عنــوان 
روز پــدر نامگــذاری شــده اســت؛ بــه همیــن مناســبت مصاحبــه 
حاضــر بــا ســیف هللا ابوترابــی، ســخنگوی ســازمان ثبــت احــوال 
ــی کشــور  ــای جمعیت ــد آماره ــی تولی ــوان متول ــه عن کشــور، ب
انجــام شــده تــا بــا ارائــه بعضــی گزاره هــای تبیینــی مبتنــی بــر 
آمارهــای مرتبــط بــا ایــن موضــوع، نگاهــی دقیق تــر بــه مقولــه 

پــدران و مفاهیــم آمــاری آن داشــته باشــیم.
    مردان ایرانی چند درصد از جامعه را تشکیل می دهند؟

51 درصــد جامعــه ایــران را مــردان تشــکیل می دهنــد کــه نیمــی 

ــد  ــد و 63 درص ــرار دارن ــال ق ــر از 30 س ــنین کمت ــان در س از آن
آنــان دارای همســر و پــدران بالقــوه یــا بالفعــل هســتند. بــه طــور 
میانگیــن مــردان ایرانــی در کمتــر از 30 ســال، ازدواج می کننــد.

    مردان ایرانی در چه سنینی پدر می شوند؟
ــیده  ــت رس ــه ثب ــای ب ــد والدت ه ــته 38 درص ــال گذش در س
مربــوط بــه پــدران 30 تــا 35 ســاله بــوده اســت. ایــن پــدران 

ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــهم را در کل ب ــترین س بیش
همچنیــن 91 درصــد پــدران، خــود اقــدام بــه ثبــت والدت و اخــذ 
شناســنامه بــرای فرزنــدان خــود کرده انــد و بقیــه ایــن وظیفــه را 
بــه مــادر یــا جــد پــدری واگــذار کــرده یــا بــه دلیــل عــدم ثبــت 
ازدواج بــه ناچــار همــراه بــا همســر خــود در اداره ثبــت احــوال 
ــد. ــرای دریافــت شناســنامه اقــدام کرده ان حاضــر شــده اند و ب

 مردان ایرانی در چه سنی ازدواج می کنند؟
36 درصــد مردانــی کــه در ســال 1395 ازدواج کرده انــد در 
گــروه ســنی 29-25 قــرار داشــته اند. ســهم گــروه ســنی 24-

ــن  ــم در ای ــاخص مه ــا ش ــت. ام ــد اس ــز 29 درص ــاله نی 20 س
ــال  ــه در س ــت ک ــن ازدواج اس ــن در اولی ــن س ــه میانگی زمین
ــران  ــتان ته ــم در اس ــن رق ــید. ای ــال رس ــه 27.4 س  1395 ب
و البــرز بیــش از 29 ســال اســت. بــه صــورت میانگیــن مــردان 
سیســتان و بلوچســتان در ســن پایین تــری نســبت بــه ســایر 

نقــاط کشــور ازدواج می کننــد در حــدود 25 ســال.
    فاصله سنی بین زوجین چقدر است؟

یکــی از نــکات جالــب توجــه، فاصلــه ســنی بیــن زوجیــن در 
ــه ثبــت رســیده در کشــور اســت. در ازدواج هــای  ازدواج هــای ب

ثبت شــده در ســال 1395، بــه طــور میانگیــن مــردان 5.3 
ــد. ــر بودن ــود بزرگ ت ــران خ ــال از همس س

ــورت  ــه ص ــه چ ــور ب ــن گزینی در کش ــت هم س     وضعی
ــت؟ اس

ازدواج مــردان و زنــان هم ســن در ســال های اخیــر رو بــه 
افزایــش اســت. در ســال 1395، 12 درصــد زوجیــن کــه اقــدام 

بــه ثبــت ازدواج کرده انــد، هم ســن بوده انــد.
    توزیع سنی مردان در زمان طالق چگونه است؟

بیشــترین طالق هــای بــه ثبــت رســیده در ســال 1395، بــا 24 
ــروه  ــروه ســنی 34-30 ســال اســت. گ ــه گ ــوط ب درصــد مرب
ــد کــه  ســنی بعــدی را مــردان 29-25 ســاله تشــکیل می دهن
ســهم ایــن گــروه از طالق هــای بــه ثبــت رســیده در کشــور، 23 
درصــد اســت و میانگیــن اختــالف ســن زوجیــن مطلقــه نیــز 

5.8 ســال اســت.

مردانایرانیدرچهسنیازدواجمیکنند؟

برگزاری نمایشگاه خودروهای کالسیک و مسابقه ای در محل نمایشگاه های استان اصفهان 
عکس: ایمنا

چهارشنبه  23 فروردین ماه  1396 ـــمـــاره 402 ســـــال سوم                ݡسݒ

امام علی ؟ع؟ می فرمایند:
چنانچه دیندارى و تقواى الهی نمی بود 

هر آینه سیاستمدارترین افراد بودم؛ ولی 
دین و تقوا مانع سیاست بازى می شود.

-«  حدیث روز   »-

http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

آگهیمزایدهعمومی

نوبتدوم
شهرداری نوش آباد در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 2338 مورخه 95/11/23 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 

پنج قطعه زمین مسکونی از تفکیکی معین آباد ضلع شرقی بلوار آزادگان طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت 

می گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه این شهرداری مراجعه نمایند.

1-قطعه شماره 63 قیمت 600/000/000 ریال   160 متر مربع

2-قطعه شماره 60 قیمت 600/000/000 ریال    160 متر مربع

3-قطعه شماره 50 قیمت 650/000/000 ریال   160 متر مربع 

4-قطعه شماره 54 قیمت 610/000/000 ریال   160 متر مربع

5-قطعه شماره 24 قیمت 720/000/000ریال   158 متر مربع

ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
علیاصغرشقایقی-شهردارنوشآباد

آگهیمزایدهعمومی

نوبتدوم
شهرداری نوش آباد در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 2338 مورخه 95/11/23 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 

هفت قطعه زمین مسکونی از تفکیکی معین آباد ضلع شرقی بلوار آزادگان طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان 

دعوت می گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک هفته به دبیر خانه این شهرداری مراجعه 

نمایند.

1-قطعه شماره 73     قیمت 400/000/000ریال    158متر مربع      2-قطعه شماره 47   قیمت 350/000/000 ریال    160 متر مربع

3-قطعه شماره 46  قیمت 340/000/000 ریال    160 متر مربع       4-قطعه شماره 43 قیمت 320/000/000 ریال      160 متر مربع

5-قطعه شماره 40  قیمت 320/000/000 ریال     160متر مربع     6-قطعه شماره 37  قیمت 320/000/000 ریال     160متر مربع    

7قطعه شماره 34  قیمت 320/000/000 ریال     160متر مربع    

ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
علیاصغرشقایقی-شهردارنوشآباد

آگهیمزایدهعمومی

نوبتدوم
شهرداری نوش آباد در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 2338 مورخه 95/11/23 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 

پنج قطعه زمین مسکونی از تفکیکی معین آباد ضلع شرقی بلوار آزادگان طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت 

می گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک هفته به دبیر خانه این شهرداری مراجعه نمایند.

1-قطعه شماره 21   قیمت 630/000/000 ریال    160 متر مربع      2-قطعه شماره 18  قیمت 600/000/000 ریال    160 متر مربع

3-قطعه شماره 15   قیمت 600/000/000 ریال     160 متر مربع       4-قطعه شماره 57 قیمت 600/000/000 ریال      160 متر مربع

5-قطعه شماره 96  قیمت 750/000/000 ریال     304متر مربع     

ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

علیاصغرشقایقی-شهردارنوشآباد

آگهیمزایدهعمومی

نوبتدوم
شهرداری نوش آباد در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 2338 مورخه 95/11/23 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 

شش قطعه زمین مسکونی از تفکیکی معین آباد ضلع شرقی بلوار آزادگان طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت 

می گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک هفته به دبیر خانه این شهرداری مراجعه نمایند.

1-قطعه شماره 72   قیمت 800/000/000 ریال    193 متر مربع   2-قطعه شماره 71  قیمت 650/000/000 ریال    160 متر مربع

3-قطعه شماره 70   قیمت 640/000/000 ریال  160 متر مربع     4-قطعه شماره 69  قیمت 630/000/000 ریال      160 متر مربع

5-قطعه شماره 68  قیمت 620/000/000 ریال   160متر مربع     6-قطعه شماره 66  قیمت 600/000/000 ریال         160متر مربع  

علیاصغرشقایقی-شهردارنوشآبادضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آگهیمزایدهعمومی

نوبتدوم
شهرداری نوش آباد در نظر دارد باستناد مصوبه شماره 2338 مورخه 95/11/23 شورای محترم اسالمی شهر نسبت به فروش 

هشت قطعه زمین مسکونی از تفکیکی معین آباد ضلع شرقی بلوار آزادگان طبق مشخصات ذیل اقدام نماید. لذا از متقاضیان 

دعوت می گردد به منظور دریافت اسناد مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت یک هفته به دبیر خانه این شهرداری مراجعه 

نمایند.

1-قطعه شماره 95  قیمت 370/000/000 ریال    158 مترمربع          2-قطعه شماره 94 قیمت 360/000/000 ریال    160مترمربع

3-قطعه شماره 91 قیمت 330/000/000 ریال       160 مترمربع            4-قطعه شماره 88 قیمت 320/000/000 ریال    160مترمربع

5-قطعه شماره 85 قیمت 320/000/000 ریال   160 مترمربع          6-قطعه شماره 82   قیمت 320/000/000 ریال  160مترمربع

7-قطعه شماره 79 قیمت 320/000/000 ریال    160 مترمربع         8-قطعه شماره 76  قیمت 330/000/000 ریال   160مترمربع

ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

علیاصغرشقایقی-شهردارنوشآباد
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