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که  امید جامعه بشری به قیام موعودی است 
مرتفع  را  دنیا  مشکالت  و  بگستراند  را  عدالت 
مهدی)ع(  امام  که  نیست  تردید  جای  کند. 

نهضت  برنامه  های  اجرای  برای  الهی،  رهبر  این 
نیاز  عوامل،  و  اسباب  دیگر  بر  عالوه  خود  جهانی 
شجاع  مؤمن،  باوفا،  متحد،  عاشق،  یارانی  به 
که تجربه تاریخی نشان  فهیم و مخلص دارد؛ چرا 
داشتن  بدون  اجتماعی  مصلح  و  رهبر  هیچ  داده 
محقق  را  خویش  اهداف  نتوانسته  وفادار،  یارانی 
که  بوده ایم  شاهد  بسیار  تاریخ،  طول  در  سازد. 
نداشتن  دلیل  به  تنها  توانمند  و  شایسته  رهبرانی 
خود  اصالحی  حرکت  از  همراه  و  همدل  یارانی 
بازایستاده  اند. نقل شده هر یک از یاران آن حضرت 
نیز قوه چهل مرد را دارند و از نظر صالبت همچون 
که  است  آن  نشانگر  این ها  هستند.  آهن  پاره  های 

حضرت جنگ سختی در پیش خواهند داشت... 

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

 اتهام مدیران بازداشت شده اخبار روز
کانال های تلگرام، مسائل ضدامنیتی است

حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی  اژه ای در پاسخ 
به سؤالی درباره اظهارنظر رئیس جمهور در نشست خبری 

کانال های  مبنی بر اینکه مدیران دستگیرشده بعضی 
تلگرامی مرتکب جرمی نشده اند...

در صفحه اجتماعی )7( بخوانید

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
ی ؟اهس؟ را تسلیت می گوییما�ن ت زینب ک�ب وفات ح�ض

روزنامه کثیراالنتشار   || پنجشنبه 24 فروردین ماه 1396  ||  15 رجب 1438  ||  13 آوریل 2017  ||  شماره 403  ||  سال سوم  ||   قیمت: 700 تومان

 حرکت های زنجیره ای 
برای فرهنگ سازی مطالعه نیاز است

کتابخانه های مدارس از ادعا تا واقعیت بررسی وضعیت 

آگهی تجدید مناقصه

»آگهی تجدید مزایده«

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

نوبت  دوم

نوبت دوم

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

مراجعه نمایند.

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/95/1478 مورخ 95/8/19 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت 
به فروش واحدهای تجاری در محله شهید مفتح )C5( پالکهای 505 و 501/1 از طریق مزایده عمومی و بصورت 

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

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

»آگهی تجدید مزایده عمومی« 
نوبت دوم

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

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

الزم اســت مطلبــی را كــه گاهــی شــنیده می شــود 
كــه بــرای تبلیغات انتخاباتی، بعضــی از كاندیداها 
خدای نخواسته بعضی دیگر را تضعیف یا توهین 
می كننــد در رابطــه بــا آن تذكــر دهــم كــه امــروز ایــن 
نحــو مخالفت ها، خصوصــا از چنین كاندیداهایی 
فاجعه آمیــز  اســامی  جمهــوری  و  اســام  بــرای 
اســت. اگــر فرضــا كســی در دیگــری مناقشــه دارد، 
 ابــراز آن و اظهــار در بیــن مــردم هیــچ مجــوزی ندارد 
و حیثیــت و آبــروی مؤمــن در اســام از باالتریــن و 
واالتریــن مقــام برخــوردار اســت و هتــک مؤمن چه 

رســد بــه مؤمــن عالــم، از بزرگ ترین گناهان 
اســت و موجــب ســلب عدالــت اســت. 
امیــد اســت ان شــاءهللا چنیــن مطلبــی 

غفلتــا  اگــر  و  نباشــد 
اتفــاق افتاده اســت 

تكــرار نشــود.

تضعیف و توهین ممنوع! پای درس امام ؟ق؟

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان:

 رکودمسکن دست کم 

تا شهریور ادامه دارد
صفحه  3

همراه با انتخابات
 ثبت نام 287 داوطلب 

ریاست جمهوری در 2 روز
صفحه 2



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــان  آیــت هللا احمــد جنتــی، دبیــر شــورای نگهب
ضمــن تبریــک اعیــاد مــاه رجــب، به ویــژه 
علــی)ع(  امیرمومنــان  باســعادت  میــاد 
گفــت: حضــور پرشــور جوانــان در مراســم 
اعتــکاف آن قــدر جــدی اســت کــه بســیاری از 
ــکاف  ــرای اعت ــا ب ــت ج ــه زحم ــدان ب عاقه من
پیــدا می کننــد و ایــن امــر جــای تقدیــر و 

تشــکر دارد.
ــه  ــا اشــاره ب ــه ب ــان در ادام ــر شــورای نگهب دبی
ــوری  ــت جمه ــان ریاس ــام داوطلب ــاز ثبت ن آغ
بــه  نفــر   126 ثبت نــام،  اول  روز  در  گفــت: 
ــام  ــوری ثبت ن ــت جمه ــب ریاس ــوان داوطل عن
افــراد  ایــن  اغلــب  حالی کــه  در  کرده انــد؛ 

شــرایط الزم را ندارنــد.
ــه  ــرادی ک ــور اف ــزود: حض ــی اف ــت هللا جنت آی
حتــی ســواد اندکــی داشــته و کمتریــن شــرایط 
ــه  ــد، ب ــئولیتی دارن ــر مس ــرش ه ــرای پذی را ب
تنهــا  جمهــوری  ریاســت  داوطلــب  عنــوان 
ــی  ــی و انقاب ــای اجرای ــت نهاده موجــب زحم

می شــود.
ــی خواســت  ــژه رســانه مل وی از رســانه ها، به وی
درخصــوص شــرایط داوطلبان ریاســت جمهوری 
ــا را  ــی صاحیت ه ــه کار بررس ــنگری، روی روش

ــی  ــبهه های احتمال ــن و ش ــه تبیی ــرای جامع ب
را بــرای مــردم رفــع کننــد.

آیــت هللا جنتــی در ادامــه بــا اشــاره بــه تــاش 
دوبــاره دشــمنان بــرای اعمــال تحریم هــای 
بیشــتر علیــه ایــران گفــت: امیــدوارم رســانه ها 
تحــرکات دشــمن را هــم بــرای مــردم تشــریح 

کننــد.
دبیــر شــورای نگهبــان همچنیــن بــا ابــراز 
تأســف از شــدت گرفتــن بی اخاقــی و اهانــت 
بــه افــراد و نهادهــای مختلــف در فضــای 
ــراز امیــدواری کــرد مســئوالن امــر  مجــازی، اب
بــرای بهبــود فضــای مجــازی تدابیــر مناســبی 
داشــته باشــند. روابــط عمومــی شــورای نگهبان

امیــر کیومــرث حیــدری، فرمانــده نیــروی زمینــی 
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران، اظهــار داشــت: ســال 
96 همان طــور کــه رهبــری معظــم انقــاب نیــز در دیــدار 
فرماندهــان بیــان کردنــد و طبــق برآوردهــای اطاعاتــی 
ســالی سرشــار از امنیــت و آرامــش و مقطــع گشــایش 

ــود. ــرای نزاجــا خواهــد ب ــد ب افق هــای جدی
برنامه ریزی هــای  افـــزود: طبـــق  امیـــر حیـــدری 
صورت گرفتــه، در ســال 96، چهــار خــط تولیــد قطعــات 
مــورد نیــاز انــواع تجهیــزات عمــده و راهبــردی را 
ــن یــک حرکــت بی ســابقه  ــه ای ــم ک ــدازی می کنی راه ان
انقابــی و جهــادی اســت و در ابعاد مختلف پاســخگوی 
ــد شــد. ــی خواه ــای تســلیحاتی و تجهیزات نیازمندی ه

ــای  ــاد تیپ ه ــش از ایج ــی ارت ــروی زمین ــده نی فرمان
 هجومــی زرهــی و ضــدزره در ایــن نیــرو خبــر داد 
ــای  ــه تیپ ه ــا ب ــای نزاج ــیاری از تیپ ه ــزود: بس و اف

ــا  متحــرک هجومــی تبدیــل شــده اند تــا بــه ســرعت ب
دشــمن مقابلــه کننــد.

ــت  ــه اهمی ــود ب ــخنان خ ــه س ــدری در ادام ــر حی امی
ــت  ــین پرداخ ــدون سرنش ــای ب ــتفاده از هواپیماه اس
ــزات  ــی از تجهی ــاد، یک ــروزه پهپ ــه ام ــان اینک ــا بی و ب
دفاعــی و هجومــی موثــر اســت، گفــت: نیــروی زمینــی 
ارتــش گــروه پهپــادی ایجــاد کــرده و در ســال جــاری 
تــاش داریــم تــا بــه انــواع تکنیک هــا و تاکتیک هــای 

ــویم. ــز ش ــا مجه ــادی دنی ــرفته پهپ ــای پیش یگان ه
و طراحــی ســاح های  تولیــد  را قطــب  نزاجــا  وی 
زمینــی معرفــی کــرد و اظهــار داشــت: تانــک ذوالفقــار 
و تجهیــزات دیگــر را قبــا ســاختیم و امســال از انــواع 
تجهیــزات و تســلیحات جدیــد نیــز رونمایــی خواهیــم 

ــرد. ک
 امیــر حیـــدری همچنیــن گفــت: بــرای ســال 96

ــت  ــود معیش ــت بهب ــه در جه ــرح و برنام ــارده ط چه
کارکنــان نزاجــا بــه یگان هــا ابــاغ کرده ایــم.

ــای  ــای یگان ه ــی اعض ــزود: تمام ــا اف ــده نزاج فرمان
ــه  ــتند و هم ــب هس ــور و داوطل ــریع، پای ــش س واکن
چتربــازی  تــکاوری،  پیــاده،  زرهــی،  آموزش هــای 
دیده انــد  را   ... و  کوهســتان  چریــک   ضدچریــک، 
ــاد  ــم ی ــف را ه ــای مختل ــه زبان ه ــم ک ــه داری و برنام

ــارس ــد. ف بگیرن

ــنی  اژه ای  ــین محس ــلمین غامحس ــام و المس حجت االس
ــور در  ــر رئیس جمه ــاره اظهارنظ ــوالی درب ــه س ــخ ب در پاس
ــده  ــران دستگیرش ــه مدی ــر اینک ــی ب ــری مبن ــت خب نشس
بعضــی کانال هــای تلگرامــی مرتکــب جرمــی نشــده اند 
ــی  ــام ضدامنیت ــده اند، اته ــتگیر ش ــه دس ــرادی ک ــت: اف  گف
و برخــی نیــز اتهــام مســائل خــاف عفــت عمومــی و انتشــار 
ــاس  ــر اس ــات ب ــن اتهام ــتند. ای ــتهجن داش ــب مس مطال
ــن  ــق موازی ــتان طب ــده و دادس ــرح ش ــمی مط ــزارش رس گ
قانونــی بــرای دســتگیری افــراد اقــدام کــرده اســت. تعدادی 
از این هــا در بازداشــت هســتند و پرونــده در دادســرا در 

ــه رســیدگی اســت. مرحل
وی در پاســخ بــه ســوال دیگــری مبنــی بــر اظهــارات اخیــر 
ــت  ــر پرداخ ــی ب ــس، مبن ــده مجل ــی، نماین ــود صادق محم
285 میلیــارد تومــان بــه عنــوان پــاداش کارکنــان قــوه 
قضائیــه و ادعایــی مبنــی بــر پرداخــت 10 برابــر فیش هــای 
ــی را  ــن چیزهای ــات انســان چنی ــت: گاهــی اوق نجومــی گف
ــد؛  ــه کن ــا گری ــدد ی ــد بخن ــنود نمی دان ــراد می ش ــه از اف ک
چــون هــر حرفــی از هــر کســی شایســته نیســت. مــن هــم 
ــه  ــم ب ــی ه ــه تعرضات ــدم ک ــا دی در ســایت ها و خبرگزاری ه
ــس در جــای  ــه مجل ــه شــد ک ــوه قضائی ــم ق ــس و ه مجل

ــد. ــخ می ده ــود پاس خ
ســخنگوی قــوه قضائیــه افــزود: پرداخــت ایــن مبلــغ تحــت 
عنــوان پــاداش مطلقــا درســت نیســت و دروغ محــض 

اســت.
ــای  ــر حقوق ه ــت 10 براب ــای پرداخ ــه ادع ــش ب وی در واکن
ــان  ــت: کارکن ــز گف ــه نی ــوه قضائی ــان ق ــه کارکن ــی ب نجوم
دســتگاه قضــا )نــه قضــات( تــا پیــش از ایــن، جــزو 
ــا در ردیــف دیگــر حقوق بگیــران  پایین تریــن حقوق بگیــران ی
ــزار  ــا 400 ه ــی از 300 ت ــا مبالغ ــی از آن ه ــه برخ ــد و ب بودن
ــه  ــق نگرفت ــم تعل ــات ه ــه قض ــه ب ــد ک ــه ش ــان اضاف توم
ــردی در  ــه ف ــی - ک ــای نجوم ــا و حقوق  ه ــن کج ــت؛ ای اس
یــک مــاه 57 میلیــون تومــان پــاداش و حقــوق گرفتــه بــود  

ــا. ــد - کج ــده بودن ــام خوان ــرمایه نظ ــوان س ــه عن و او را ب
ــه  ــد ک ــی کردن ــته پیش بین ــال گذش ــر س ــزود: اواخ وی اف
فشــار علیــه قــوه قضائیــه تــا انتخابــات ادامــه دارد و دلیل آن 
مبهــم نیســت؛ چــرا کــه قــوه قضائیــه بــا مفســدان برخــورد 
ــت ها  ــدان و دانه درش ــا مفس ــورد ب ــره برخ ــد و باالخ می کن

و صاحبــان قــدرت حــرف و حدیــث هــم دارد. صداوســیما

ــه در  ــور خارج ــخنگوی وزارت ام س
واکنــش بــه تمدیــد تحریم هــای 
حقــوق بشــری علیــه کشــورمان 
توســط اتحادیــه اروپایــی گفــت: 
جمهــوری اســامی ایــران رونــد 
برخوردهــای  ناســالم  و  تکــراری 
ــتفاده  ــی و سوءاس ــه و سیاس دوگان
توســط  بشــر  حقــوق  از  ابــزاری 
اتحادیــه اروپــا، از جملــه تمدیــد 
تحریم هــای یک جانبــه غیرمشــروع 
ــه سیاســتی شکســت خورده و  ــوق بشــر را ک ــه نقــض حق ــه بهان ب

ناکارآمــد اســت، محکــوم می کنــد.
وی افــزود: متاســفانه اتحادیــه اروپــا نشــان داده کــه درک درســت 
ــامی  ــوری اس ــر در جمه ــوق بش ــت حق ــه ای از وضعی و واقع بینان
ایــران نــدارد و بــا برخوردهــای کامــا سیاســی، چشــمان خــود را بــر 
ــام مردم ســاالری  ــوق شــهروندی در نظ ــه حق ــوط ب ــات مرب واقعی

دینــی در ایــران بســته اســت.  
قاســمی تصریــح کــرد: جمهــوری اســامی ایران فــارغ از ایــن قبیل 
وارونه نمایی هــا و جوســازی ها بــه مســیر خــود در حفــظ و ارتقــای 
ــامی و  ــی اس ــول مترق ــاس اص ــر اس ــود ب ــهروندان خ ــوق ش حق

قانــون اساســی ادامــه خواهــد داد. باشــگاه خبرنــگاران

محمــود واعظــی، وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، در حاشــیه 
جلســه دیــروز هیئــت دولــت در جمــع خبرنــگاران دربــاره وضعیــت 
شــبکه های مجــازی در روزهــای انتخابــات و تصمیمــات دولــت در 
ــات  ــرای انتخاب ــه ای ب ــته آیین نام ــال گذش ــت: س ــه گف ــن زمین ای
ریاســت  جمهــوری از ســوی شــورای  عالــی فضــای مجــازی صــادر 
شــد تــا از ایــن طریــق کنترلــی روی فضــای مجــازی صــورت گیــرد. 
ســتاد انتخابــات وزارت کشــور نیــز در حــال پیگیــری ایــن مســئله 

اســت.
وی در پاســخ بــه ســوال دیگــری دربــاره اینکــه ظاهرا تهیه گزارشــی 
از وضعیــت کانال هــای تلگرامــی از ســوی رئیس جمهــور بــه شــما 
ــئولیتی  ــه مس ــن زمین ــده در ای ــر؛ بن ــت: نخی ــده، گف ــذار ش واگ
ــه  ــت؛ آنچ ــا زیرساختارهاس ــاط ب ــن در ارتب ــئولیت م ــدارم. مس ن
مربــوط بــه مســائل محتوایــی می شــود، بخشــی بــه وزارت ارشــاد 
ــود  ــوط می ش ــازی مرب ــای مج ــی فض ــورای  عال ــه ش ــی ب و بخش
 و بخــش تبلیغــات و تخلفــات نیــز بــه وزارت کشــور مربــوط 
می شــود. وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات در پاســخ بــه ایــن 
ســوال کــه شــنیده شــده در روزهــای انتخابــات ســایت هایی 
انتخابــات  از  توئیتــر فیلتــر می شــوند، گفــت: پیــش  ماننــد 
کارگــروه تعییــن مصادیــق ایــن ســایت را فیلتــر کــرده اســت؛ لــذا 
 همان هــا بایــد تصمیــم بگیرنــد و بنــده چیــزی در ایــن خصــوص 

نشنیده ام. تسنیم

دبیر شورای  نگهبان: 

اغلب کسانی که روز اول در انتخابات ثبت نام کردند، شرایط الزم را ندارند

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

تبدیل تیپ های نزاجا به یگان های متحرک هجومی

معاون اول قوه قضائیه:

اتهام مدیران بازداشت شده کانال های تلگرام، مسائل ضدامنیتی است

سخنگوی وزارت امور خارجه:

برخوردهای دوگانه اتحادیه اروپا در موضوع 

حقوق بشر، روندی شکست خورده است 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

 آیین نامه  کنترل »فضای مجازی« 

برای انتخابات صادر شده است 

حتما بخوانید!
پرونده های قضایی داوطلبان... پنجشنبه  24  فروردین ماه 21396
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یاوران باهوش                                         

ادامه از صفحه یک: 
ــه  ــازی ب ــر نی ــد، دیگ ــام می ش ــزه تم ــا معج ــا ب ــر کار ه و اگ
ــجاعت  ــت و ش ــمانی و صاب ــدرت جس ــن ق ــا چنی ــی ب یاران
ــه کار  ــد ک ــا می فهمانن ــه م ــات ب ــه روای ــی ک ــود. در حال نب
رســول  جــدش،  کار  از  ســخت تر  حجــت)ع(،  حضــرت 
برابــر  در  مردمــی کــه  زیــرا  بــود؛  خواهــد  خــدا)ص(، 
ــنگ  ــه س ــد ک ــی بودن ــراد جاهل ــتادند، اف ــدا ایس ــر خ  پیامب
ــل  ــه در مقاب ــی ک ــی جاهان ــتیدند؛ ول ــوب و... می پرس و چ
ــرآن  ــه ق ــتند ک ــانی هس ــتند، کس ــر)ع( می ایس ــام عص ام
 بــه دســت می گیرنــد و بــا تأویــل کــردن آیــات قــرآن 
و متمّســک قــرار دادن آن بــا حضــرت می جنگنــد. لــذا بایــد 
ــاوران  ــد ی ــه مانن ــی باهــوش داشــته باشــند ک ایشــان یاوران
حضــرت امیــر)ع( در جنــگ صفیــن فریــب مکر هــا و 

حیله  هــای دشــمن را نخورنــد. 
ویژگی های یاوران باهوش

1. خوش نام و با حسب و نسب
ــام  ــاران ام ــه ی ــود ک ــتفاده می ش ــی اس ــه خوب ــات ب از روای
مهــدی)ع( افــرادی شناخته شــده، خوش نــام و حســب 
ــی  ــب اجتماع ــب مناص ــوم و صاح ــا معل ــان کام و نسبش
افــراد  از  و حــکام  هســتند: »آن هــا  و قضــات  اشــراف 
نیک  نــژاد قاضیــان، فرمانروایــان و فقهــای در دیــن هســتند.«

2. پیشقدمی در کار های خیر
ــدام در  ــن«، اق ــای »عبادالرحم ــاف و ویژگی ه ــی از اوص یک
کار هــای خیــر اســت. آن هــا نه تنهــا در کار هــای خیر وارد شــده 
ــد  ــوند، از خداون ــد می  ش ــک بهره من ــای نی ــام کار ه و از انج
نیــز می خواهنــد کــه آن هــا را امــام و پیشــوای نیک اندیشــان 
و نیکــوکاران قــرار دهــد. قــرآن کریــم ضمــن شــمارش دوازده 
ــی از  ــه یک ــد ک ــن« می فرمای ــاف »عبادالرحم ــت از اوص صف
اوصــاف آن هــا ایــن اســت کــه از خداونــد می خواهنــد آن هــا 
را از رهبــران و پیشــگامان راه خیــر قــرار دهــد: »و مــا را بــرای 

پرهیــزکاران، پیشــوا گــردان.«
 از ایــن  رو یکــی از اوصــاف یــاران حضــرت مهــدی)ع(  
ســبقت گرفتــن در کار هــای خیــر اســت. چنانکــه امــام 
ــد: ــره می فرماین ــوره بق ــه 148 س ــیر آی ــادق)ع( در تفس ص

»پــس در کار هــای خیــر بــر یکدیگــر پیشــی گیریــد. هــر جــا 
باشــید، خداونــد همــه شــما را حاضــر می کنــد.« 

  3. دارای شخصیتی بی  نظیر
عوامــل  مجموعــه  از  برگرفتــه  انســان کــه  شــخصیت   
ــود  ــبب می ش ــت، س ــی و... اس ــی، وراثت ــادی، اجتماع اعتق
هــر فــردی در درجــه خاصــی از موقعیــت اجتماعــی و دینــی 
قــرار گیــرد و مجموعــه رفتار هــای عملــی انســان نیــز از 
ــان)ع(  ــر مؤمن ــذا امی ــرد. ل ــه می گی ــخصیت ریش ــن ش ای
در اشــاره بــه شــخصیت منحصربه فــرد یــاران حضــرت 
ــه  ــیده  اند ک ــی رس ــه مقام ــان ب ــد: »آن ــدی)ع( می فرماین مه
نــه گذشــتگان بــر آنــان پیشــی گرفته انــد و نــه آینــدگان بــه 

مقــام واالی آنــان می رســند.«
4. ذخیره  های الهی 

اصحــاب حضــرت حجــت)ع( همچــون امامشــان ـ کــه 
»بقیــةهللا« و »ذخیــرةهللا« اســت ـ از جملــه افــرادی هســتند 
کــه خداونــد وعــده عــذاب حــکام جــور و ســتم و مشــرکان 
ــان  ــه دســت آن هــا داده و مقــرر ســاخته کــه پای و کفــار را ب
ــت  ــا دس ــان ب ــت صالح ــروع حکوم ــاران و ش ــت جب حکوم

ــع شــود. ــان)ع( واق ــام زم ــری ام ــا و رهب ــای آن ه توان
5. یقین به خدا

ــه مــا  ــن ب ــات معصومی ــم و روای ــرآن کری ــر آنچــه از ق ــا ب بن
ــق دیگــر دارای  ــد بســیاری از حقای ــز مانن ــان نی رســیده، ایم
رتبــه و درجــه اســت؛ لــذا مؤمنــان بــه نســبت علــم و معرفــت 
و یقینــی کــه نســبت بــه حقیقــت دیــن، بــه  ویــژه ذات بــاری  
ــد، دارای درجــات مختلفــی هســتند )و  ــدا می کنن ــی پی تعال
المؤمنــون و المؤمنــات بعضهــم أولیــاء بعــض(؛ لــذا هــر چــه 
ــد در  ــر شــک و تردی ــر باشــد و کمت ــرد قوی ت ــن ف ــه یقی پای
ــه و  ــت و از رتب ــر اس ــی قوی ت ــد، دارای ایمان ــب او راه یاب قل

ارزشــی واالتــر برخــوردار خواهــد بــود.
ــیده اند  ــان رس ــه ای از ایم ــه درج ــدی)ع( ب ــام مه ــاوران ام ی
»مردانــی  نمی یابــد:  راه  دلشــان  در  شــکی  هیــچ  کــه 
هســتند فــوالددل کــه همــه وجودشــان یقیــن بــه خداســت 
ــخت تر  ــی س ــد، مردان ــان راه نمی یاب ــکی در دلش ــچ ش و هی
ــد و  ــان آورده ان ــدا ایم ــه خ ــت، ب ــا معرف ــا... .« ب از صخره  ه

ــرده اســت.  ــوذ ک ــاق جانشــان نف ــه خــدا در اعم ــان ب ایم
6. برپادارندگان نماز

ــی از  ــم: »برخ ــر)ع( می خوانی ــاب صاحب االم ــاره اصح  درب
آنــان شــب را نخوابنــد و زمزمــه نمــاز و مناجــات شبانه شــان 

همچــون صــدای زنبــوران عســل فضــا را آکنــده ســازد.«
7. امرکنندگان به معروف و پیکارکنندگان با منکر

رســالت حضــرت مهــدی)ع( و یــاران او، احیــای دیــن خــدا 
و اتمــام رســالت انبیــا و اولیــا و مبــارزه بــا بدعت هــا و پــاک 
ســاختن زمیــن از وجــود ظالمــان و فاســدان اســت و شــاید 
همــه ایــن رســالت را در دو کلمــه بتــوان خاصــه کــرد؛ اجــرای 
ــر  ــواره ب ــه هم ــت ک ــالتی اس ــن رس ــه ای ــط و عدل.البت قس
دوش همــه مؤمنــان بــوده و هســت؛ امــا در وجــود حضــرت 

ــد. حجــت)ع( و یارانــش عینیــت کامــل می یاب

 ویژگی های سیاسی و اجتماعی  

حضرت زینب                                                                                       
امــروز 15 رجــب، مصــادف بــا وفــات حضــرت زینــب 
ــین  ــام حس ــت ام ــا و نهض ــام آور کرب ــا، پی ــام هللا علیه س
ــادی را  ــزرگ درس هــای زی ــوی ب علیه الســام اســت. آن بان
ــه مــا می آمــوزد کــه هــر  در مســائل سیاســی و اجتماعــی ب
کــدام می توانــد مــا را در راه مبــارزه بــا دشــمنان راهنمایــی و 
هدایــت کنــد. در ایــن رابطــه بــه چنــد نمونــه اشــاره می کنیــم:

 نکتــه بــا اهمیــت اول، افشــای چهــره فریــب و دروغ 
ــه 72  ــی ک ــرم در حال ــت. روز 12 مح ــان اس ــت زم حاکمی
ســر بــاالی نیــزه در پیشــاپیش کاروان اســیران حرکــت داده 
می شــد و جلوه گــری می کــرد، اســرای اهــل بیــت عصمــت 
و طهــارت وارد کوفــه شــدند. مــردم بــه تماشــای آن هــا آمــده 
بودنــد؛ امــا پــس از مشــاهده اســرا شــروع بــه گریــه کردنــد. 
ــب  ــان زین ــت. ناگه ــا را فراگرف ــه همه ج ــه و نال ــدای گری ص

ــرآورد: ســاکت شــوید. ــاد ب ــری)س( فری کب
و  اســت  علــی)ع(  دختــر  او  می شــناختند.  را  او  همــه 
ســال ها در ایــن کوفــه زندگــی کــرده اســت. همــه بــه 
ــم  ــان شــیرزن عال ــش ســاکت شــدند. ناگه ــرام حضرت احت
رشــادت بــه  ســخن درآمــد و فرمــود: »ســپاس بــر خداونــد 
متعــال و درود بــر محمــد)ص( و آل او، پــاکان و اخیــار؛ امــا 
ــاز و فریــب کار! ای  بعــد ای مــردم کوفــه! ای مــردم نیرنگ ب
ــد؟  ــه می کنی ــا گری ــر م ــا ب ــکنان! آی ــان و پیمان ش بی وفای
ای کاش هیــچ گاه اشــک چشــم هایتان تمــام و هرگــز 
ــود را  ــوگندهای خ ــما س ــود... ش ــوش نش ــان خام ناله هایت
دســت آویز فســاد در میــان خویــش قــرار دادیــد. آگاه باشــید 
ــد و...  ــر دوش گرفته ای ــه ب ــار گناهــی ک ــد اســت آن ب چــه ب

ــد؟... . ــه می گویی ــر را چ ــد پیغمب ــتن فرزن ــخ کش پاس
 ویژگــی دوم، پیام رســانی نهضــت کربــا و تبلیــغ دیــن 
ــام  ــود، پی ــب نب ــوان گفــت اگــر زین خداســت. در واقــع می ت
ــدگان  ــه آین ــین)ع( ب ــام حس ــت ام ــدف نهض ــورا و ه عاش
نمی رســید. او در مقــام یــک مبّلــغ و پیام رســان نهضــت 
حســین)ع( در مقابــل نظــام جنایــت، دروغ و اختنــاق 

می ایســتد و شــجاعانه  دیــن خــدا را تبلیــغ می کنــد.
ــام)ص(  ــر اس ــه پیامب ــد را ب ــارت یزی ــه جس ــس از اینک  پ
و امــام حســین)ع( می بینــد، خشــمگین از جــا برمی خیــزد 
ــاید  ــخن می گش ــه س ــب ب ــی)ع( ل ــدرش عل ــد پ  و همانن
و چنیــن می فرمایــد: حمــد و ســپاس مخصــوص خداونــدی 
اســت کــه پــروردگار جهانیــان اســت و درود و رحمــت خــدا بر 
رســول او محمــد)ص( و هــم بــر همــه اهــل بیــت او بــاد... 
 هــان ای یزیــد! آیــا گمــان کــردی کــه چــون اکنــون زمیــن و 
آســمان را بــر مــا تنــگ کــردی و مــا را ماننــد اســیران شــهر 
تــا شــهر کــوچ دادی از منزلــت مــا کاســته ای و بــر حشــمت 
و کرامــت خــود افــزوده ای؟... ای یزیــد! نــه چنیــن نیســت؛ 
آرام تــر بــران و کمــی بــه خــود آی...  هــان ای یزیــد! بــه خــدا 
ــکافتی و  ــود را نش ــت خ ــز پوس ــت، ج ــن جنای ــا ای ــم ب قس
ــه زودی  ــردی. ب ــه نک ــود را قطعه قطع ــدن خ ــت ب ــز گوش ج
ــر رســول خــدا)ص( وارد خواهــی  در محکمــه عــدل الهــی ب
شــد... ای یزیــد! اگرچــه حــوادث روزگار مــرا بــه اینجــا 
کشــانید و اســیرم ســاخت، ولــی مــن قــدرت تــو را کوچــک 
ــر وجــدان  ــن ســخنان ب ــا ای ــه ب می شــمارم و اصــرار دارم ک

تــو بکوبــم و... .
اندک انــدک مــردم دمشــق از حقیقــت آنچــه در عــراق رخ داده 
بــود، آگاه شــدند و دانســتند کســی کــه بــه امــر یزیــد کشــته 
شــده، ماجراجویــی عصیانگــر نبــوده اســت، بلکــه دختــرزاده 
رســول خداســت و ایــن زنــان و کــودکان اســیر هــم خانــدان 
پیغمبــر خــدا هســتند. ســومین ویژگــی حضــرت زینــب جهاد 

در راه دیــن اســت.
ــرد،  ــام ک ــم قی ــم و ظال ــه ظل ــین)ع( علی ــام حس ــی ام وقت
زینــب کبــری)س( احســاس کــرد کــه بایــد در ایــن جهــاد و 
مبــارزه شــرکت کنــد. او در ایــن راه از مــال و منــال و شــوهر 
گذشــت. او بــا کمــال شــهامت و فــداکاری از خانــه و کاشــانه 
و شــوهر دســت کشــید و فرزنــدان خــود را نیــز همــراه خــود 
ــوز  ــان و دلس ــاری مهرب ــا ی ــگاه آورد. او در همه ج ــه قربان ب

بــرای رهبــر ایــن قیــام و نهضــت بــود.
 همچنیــن ایشــان مشــاور امیــن امــام بــود. حضــرت 
زینــب)س( بــا رأی و تدبیــری که داشــت، در بســیاری اوقات 
ــی  ــرد. وقت ــورت می ک ــا او مش ــا ب ــجاد)ع( در کاره ــام س ام
ــرد  ــد از عملک ــد، یزی ــزاداری بودن ــغول ع ــام مش ــرا در ش اس
آنــان احســاس خطــر کــرد و بــه  دنبــال امــام زین العابدیــن 
فرســتاد. وقتــی زینــب)س( از ایــن امــر آگاه شــد، خدمــت 
آن حضــرت عــرض کــرد: ای نــور دیــده! بــا یزیــد پلیــد جــز 
بــا کام نــرم ســخن مگــو؛ زیــرا کــه او ظالمــی اســت بســیار 
ســتمکار و شــقی؛ از عــذاب الهــی نمی ترســد و از رســول خــدا 

ــدارد. و ولــی او نیــز حیایــی ن

خبر کوتاه 

خبر سیاسی 

سخنگوی شورای نگهبان:

 »اژه ای«، جایگزین »رئیسی« 

در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 

ریاست  جمهوری شد
عباســعلی کدخدایــی، ســخنگوی شــورای نگهبــان 
اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اســتعفای آیــت هللا 
رئیســـی از عضویــت در هیئــت مرکــــزی نظــارت 
انتخابــات ریاســت  جمهــوری، جایگزیــن وی  بــر 
ــاب  ــان انتخ ــورای نگهب ــروز ش ــح دی ــه صب  در جلس

شد.
حجت االســام  جلســه  ایــن  در  اعــام کــرد:  وی 
محســنی  اژه ای، معــاون اول قــوه  قضائیــه، بــه اتفــاق 
ــزی  ــت مرک ــی در هیئ ــت هللا رئیس ــن آی آراء، جایگزی
انتخابــات ریاســت   بــر دوازدهمیــن دوره  نظــارت 

ــارس ــد. ف ــوری ش جمه

وزیر کشور:

 مقام معظم رهبری 

 در حوزه آسیب های اجتماعی 

»انجام کار فوق العاده« را انتظار دارند
ــم  ــام معظ ــت مق ــاس خواس ــر اس ــت: ب ــور گف ــر کش وزی
رهبــری کــه تعبیــر »انجــام کار فوق العــاده« را در حــوزه 
آســیب های اجتماعــی داشــته اند، مــا نیــز درصــدد و انتظــار 

ــتیم. ــن کاری هس ــام چنی انج
ــی  ــورای هماهنگ ــه ش ــی در جلس ــی فضل ــا رحمان عبدالرض
ــا مــواد مخــدر خوزســتان اظهــار داشــت: در حــوزه  ــارزه ب مب
ــب  ــری کس ــای بهت ــد جایگاه ه ــی، بای ــیب های اجتماع آس
ــیب های  ــوزه آس ــه در ح ــور 4 جلس ــن منظ ــه همی ــرد؛ ب ک

ــتیم. ــری داش ــم رهب ــام معظ ــر مق ــی در محض اجتماع
وی بــا بیــان اینکــه مقــام معظــم رهبــری در حــوزه آســیب های 
ــان در  ــزود: ایش ــتند، اف ــیاری داش ــدات بس ــی تأکی اجتماع
جلســات بــا هــدف بررســی اقدامــات و کارهــای انجام شــده 
پیگیری هــای بســیاری داشــتند. وزیــر کشــور بــا اشــاره بــه 
اینکــه گــزارش کار الزم را بــه دفتــر مقــام معظــم رهبــری ارائه 
ــم  ــام معظ ــت مق ــاس خواس ــر اس ــرد: ب ــان ک ــم، بی داده ای
رهبــری کــه تعبیــر »انجــام کار فوق العــاده« را در حــوزه 
آســیب های اجتماعــی داشــته اند، مــا نیــز درصــدد و انتظــار 

ــن کاری در ســطح اســتان ها هســتیم. انجــام چنی

ــن  ــان شــرکت در دوازدهمی ــن روز نام نویســی از داوطلب دومی
ــنبه  ــروز چهارش ــح دی ــوری صب ــت جمه ــات ریاس دوره انتخاب
ــرکت  ــان ش ــی از داوطلب ــاز و نام نویس ــاه( آغ )23 فروردین م
از ســاعت 8 صبــح در محــل ســتاد  انتخابــات  ایــن  در 

ــد.  ــام ش ــور انج ــات کش انتخاب
ــدی  ــدول زمابن ــاس ج ــر اس ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــی  ــور، نام نویس ــات کش ــتاد انتخاب ــوی س ــده از س منتشرش
ــن دوره ریاســت  ــات دوازدهمی ــان شــرکت در انتخاب از داوطلب

ــت. ــد داش ــه خواه ــاه ادام ــا 26 فروردین م ــوری ت جمه
    احمدی نژاد آمد 

محمــود احمدی نــژاد کــه بــرای همراهــی حمیــد بقایــی 
ــای  ــاف گفته ه ــود، برخ ــرده ب ــه ک ــور مراجع ــه وزارت کش ب

پیشــینش بــرای حضــور در انتخابــات ثبت نــام کــرد.
ــری  ــت: رهب ــات گف ــام در انتخاب ــس از ثبت ن ــژاد پ احمدی ن
ســفارش کردنــد در انتخابــات شــرکت نکنــم، مــن هــم 

ــود. ــی نب ــای نه ــه معن ــان ب ــه ایش ــم؛ توصی پذیرفت
وی بــا بیــان اینکــه جــزو معــدود کســانی هســتیم کــه تمــام 
دســتگاه های  و  نهادهــای گوناگــون  توســط  مــا  زندگــی 
اطاعاتــی بارهــا شــخم زده شــده، گفــت: زندگــی مــا شــفاف 
اســت.حمید بقایــی نیــز در جمــع خبرنــگاران ســتاد انتخابــات 
ــروز در اینجــا  ــه ام ــه خــدا را شــاکرم ک ــان اینک ــا بی کشــور ب
حضــور دارم و خــود را بــرای پذیــرش مســئولیت بــزرگ آمــاده 
ــرزمین  ــزرگ  و س ــرزمینی ب ــران، س ــرد: ای ــار ک ــرده ام اظه ک

ــن اســت. ــزرگ و دارای تاریخــی که ــان ب مردم
ــران  ــم ای ــاورم می توانی ــن ب ــر ای ــرد: ب ــان ک ــی خاطرنش بقای
را بســازیم  و می توانیــم کشــور را بــه جایــگاه و قله هــای 
ــح                 ــاش، صل ــا ت ــد ب ــران می توان ــت ای ــانیم و مل ــد برس بلن

ــد. ــق آی ــکات فائ ــر مش ــتی ب و دوس
    دولت یازده +1 را تشکیل می دهم

ــن  ــژاد، از اولی ــود احمدی ن ــاون محم ــان، مع مســعود زری باف
ــن دوره  ــات دوازدهمی ــزد انتخاب ــروز نام ــه ام ــود ک ــانی ب کس
ریاســت جمهــوری شــد. وی گفــت: در دولــت خــود مصمــم 
ــورد  ــته را م ــای گذش ــن دولت ه ــی محاس ــه تمام ــتم ک هس
اســتفاده قــرار دهــم و مشــکات آن هــا را برطــرف کنــم. 
زری بافــان افــزود: بــه عنــوان رئیــس دولــت کارآمــدی تــاش 

ــازده +1 را تشــکیل دهــم. ــت ی ــه دول ــرد ک خواهــم ک
    ثبت نــام یــک نماینــده مجلــس بــرای انتخابــات 

ریاســت جمهوری 
محمدعلــی پورمختــار، نماینــده بهــار و کبودرآهنــگ در مجلس 
ــه   ــوری ب ــت جمه ــات ریاس ــام در انتخاب ــرای ثبت ن ــم، ب ده

ســتاد انتخابــات کشــور رفــت.
پورمختــار ضمــن حضــور در ســتاد انتخابــات تاکیــد کــرد کــه 
بــرای نام نویســی در انتخابــات ریاســت جمهــوری نیــازی بــه 

ــس نیســت. ــی مجل ــری از نمایندگ کناره گی
    نام نویسی بر اساس قانون

رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور دربــاره تمدیــد مهلــت ثبت نــام 
از داوطلبــان انتخابــات ریاســت  جمهــوری گفــت: ثبت نــام هــر 
ــن امــکان وجــود دارد  ــا ای ــا ســاعت 18 ادامــه دارد؛ ام روزه ت
کــه ســاعت ثبت نــام از داوطلبــان تمدیــد شــود کــه البتــه ایــن 
ــا  ــم، حتم ــانی می کنی ــا اطاع رس ــر حتم ــئله را در روز آخ مس
ــم        ــت می کنی ــون را رعای ــّر قان ــان م ــام از داوطلب در روال ثبت ن

ــم. ــی نام نویســی نداری ــای قانون و خــارج از چارچوب ه
احمــدی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه چــرا میــزان 
ــاد اســت و هــر  ــوری زی ــات ریاســت جمه ــام در انتخاب ثبت ن

کســی بــا هــر شــرایطی در انتخابــات ثبت نــام می کنــد گفــت: 
ــارت دارد.  ــی اجــرا و نظ ــم، یعن ــال بســیار مه ــات دو ب انتخاب
اجــرای قانــون انتخابــات به عهــده وزارت کشــور اســت و وزارت 
کشــور و همــه اســتانداری ها و فرمانداری هــا آمــاده شــده اند 
تــا انتخابــات را بــر اســاس قانــون اجــرا کننــد. شــرایط 
ثبت نام کننــدگان در قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری قیــد 

ــم. ــون را اجــرا می کنی ــا، آن قان شــده و م
    حواشی دومین روز ثبت نام

نامزدی با 1۸ میلیون رأی
روحانــِی  اظهــارات  ایــن  مــی آورم«.  رأی  میلیــون   18«
اســت. جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  در  ثبت نام کننــده 

ــه دور دوم  ــه همــراه رئیســی ب ــه مــا گفــت کــه ب البتــه وی ب
ــن  ــات همچنی ــده انتخاب ــن ثبت نام کنن ــی رود. ای ــات م انتخاب
گفــت: احســاس می کنــم رجــل سیاســی هســتم و بــه 
ــکات  ــه مش ــرا ک ــم؛ چ ــد روزه نمی ده ــول ص ــه ق هیچ وج

ــود. ــل نمی ش ــم ح ــال ه ــار س ــی چه ــور ط کش
ــوق  ــون حق ــم میلی ــک و نی ــت: ی ــش گف ــاره حقوق وی درب
می گیــرم  و بــرای هزینه هــای انتخاباتــی روی رســانه ها 
حســاب کــردم  و اگــر تاییــد صاحیــت شــوم، بــه نفــع 

هیچ کــس کنــار نمــی روم.
ــره  ــه مناظ ــور را ب ــاله، رئیس جمه ــر  1۹ س ــک پس ــی ی وقت

می کنــد  دعــوت 
پســر 19 ســاله ای نیــز بــا مــدرک دبیرســتانی، اهــل چهارمحال 
ــان  ــی جوان ــه وقت ــت ک ــی گف ــن نام نویس ــاری در حی و بختی
توانســتند در جنــگ توفیــق پیــدا کننــد، پــس می  تــوان 
ــتن  ــا برداش ــت: ب ــن گف ــرد.وی همچنی ــکا ک ــان ات ــه جوان ب
تحریم هــا مشــکات درســت نمی شــود و بعضــی فقــط 
ــان  ــه قول هایش ــی ب ــد، ول ــردم می دهن ــه م ــول 100 روزه ب ق
ــد  ــردم نبای ــول نیســتند. م ــا، ق ــن قول ه ــد. ای عمــل نمی کنن
بــه ایــن قول هــا اعتمــاد کننــد. خیلــی دوســت دارم بــا آقــای 
ــئله  ــن مس ــرای ای ــم و ب ــره کن ــور مناظ ــی، رئیس جمه روحان

ــردم. ــاز ک ــی را آغ ــی مذاکرات حت
ــا  ایــن جــوان 19 ســاله گفــت: معتقــدم هــر جــوان ایرانــی ب
ــدای  ــد. کاندی ــد اشــتغال زایی کن ســه میلیــون تومــان می توان
ــن  ــعار م ــت: ش ــی اش گف ــعار انتخابات ــاره ش ــاله درب 19 س

ــردم« اســت. ــه م ــن ب »دروغ نگفت
حضور سه خوزستانی در وزرات کشور

یکــی از ایــن ســه تــن گفــت کــه مــا بــه نمایندگــی از مــردم 
ــت  ــت های دول ــه سیاس ــدیم و ب ــه ش ــتان وارد عرص خوزس
روحانــی معتــرض هســتیم. ایــن ســه خوزســتانی کــه رفیــق 
ــه نیــت رئیس جمهــور شــدن  ــد، گفتنــد: هــر ســه ب هــم بودن
ــتانی ها در  ــن خوزس ــی از ای ــدند. یک ــر ش ــات حاض در انتخاب
ــور  ــا رئیس جمه ــی از م ــر یک ــت: اگ ــؤالی گف ــه س ــخ ب پاس
ــل  ــتان را ح ــکات خوزس ــیاری از مش ــم بس ــویم، می توانی ش
ــه ســؤالی مبنــی  کنیــم. ایــن ســه تــن در ادامــه در پاســخ ب
بــر اینکــه آیــا اعضــای کابینــه خــود را مشــخص کرده انــد یــا 
ــد  ــم و بع ــا می مانی ــد صاحیت ه ــر تائی ــد: منتظ ــر، گفتن خی

ــویم. ــه کار می ش ــت ب دس
    ثبت نام 2۸7 داوطلب

دیــروز در مجمــوع، 161 نفــر بــرای شــرکت در انتخابــات 
ریاســت جمهــوری 96 ثبت نــام کردنــد و روز اول هــم 126 
ــر ایــن  ــات ریاســت جمهــوری شــدند. ب نفــر داوطلــب انتخاب
ــب  ــر داوطل ــوع 287 نف ــام، در مجم ــاس، در 2 روز ثبت ن اس

انتخابــات ریاســت  جمهــوری شــده اند.

ــری  ــر منتظ حجت االســام و المســلمین محمدجعف
در جریــان بازدیــد از ســتاد انتخابــات کشــور در 
جمــع خبرنــگاران دربــاره فعالیــت ســتاد پیشــگیری 
ــتاد در  ــن س ــرد: ای ــار ک ــی اظه ــات انتخابات از تخلف

تهــران و اســتان ها فعــال اســت و مــا از طریــق ایــن 
ســتاد فضــای مجــازی و حقیقــی را رصــد می کنیــم. 
امیدواریــم تخلفــی انجــام نشــود؛ اگــر تخلفــی 

ــم. ــورد می کنی ــا آن برخ ــود، ب ــام ش انج
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا وجــود 
ــی  ــد بررس ــات در رون ــای انتخاب ــای نامزده پرونده ه
ــا  ــح کــرد: قطع ــر اســت، تصری صاحیــت آن هــا موث
و مســلما نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری و 
شــوراها اگــر پرونــده ای داشــته باشــند، آن پرونده هــا 

ــود و در  ــاغ می ش ــی اب ــی و اجرای ــز نظارت ــه مراک ب
ــذارد. ــر می گ ــا تأثی ــی صاحیت ه ــد بررس رون

ــات ریاســت  ــام انتخاب ــد ثبت ن ــاره رون منتظــری درب
ــرای  ــردم ب ــف م ــار مختل ــور اقش ــوری و حض جمه
ثبــت  نــام تصریــح کــرد: فضــای خــوب و بانشــاطی 
ــان  ــف،  جری ــر طی ــس از ه ــر ک ــده و ه ــاد ش  ایج
ــتقبال  ــده و اس ــام آم ــرای ثبت ن ــز ب ــتان نی و شهرس
زیــاد اســت. بایــد بــازار انتخابــات ریاســت جمهــوری 

بســیار داغ باشــد کــه مشــتری زیــادی دارد.

ــردم  ــرد: م ــار ک ــان اظه ــور در پای ــتان کل کش دادس
از  همیــن  بــرای  و  می داننــد  خــود  از  را  نظــام 
هیــچ کجــای  در  اســتقبال کرده انــد.  ثبت نام هــا 
ــه  ــه هم ــدارد؛ البت ــود ن ــی وج ــن وضعیت ــا چنی دنی
ایــن وضعیــت هــم مطلــوب نیســت کــه هــر کســی 
به ویــژه  رســانه ها  بعضــی  زیــرا  کنــد؛  ثبت نــام 
ــتفاده  ــائل سوء اس ــن مس ــی از ای ــانه های خارج رس
اســت کــه  آن  نشــان  ایــن  هرچنــد  می کننــد. 
ــام را از خــود  ــردم نظ ــاز اســت و م  فضــای کشــور ب
ــده  ــاد ش ــون ایج ــاطی اکن ــای بانش ــد. فض  می دانن
و امیدواریــم مــردم بــا حضــور خــود بــر ایــن نشــاط 

بیفزاینــد. فــارس

دادستان کل کشور: 

پرونده های قضایی داوطلبان در بررسی صالحیت آن ها موثر است

همراه با انتخابات
ثبت نام 287 داوطلب ریاست  جمهوری در 2 روز

سنا
: ای

س
عک

 
ان

گار
برن

ه خ
گا

اش
س: ب

عک
 

سنا
: ای

س
عک

 

سنا
: ای

س
عک

 

سنا
: ای

س
عک

 



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیسرویس اقتصاد

قاچــاق، پدیــده شــوم و مخّربــی اســت کــه صدمــات 
فراوانــی بــر پیکــر اقتصــاد ملــی کشــور وارد نمــوده و فعالیــت 
اقتصــاد رســمی، برنامه هــا و سیاســت های کشــور مــا را 
تحت الشــعاع قــرار داده و دچــار اختــال کــرده اســت. 
به کارگرفتــه  حربه هــای  ادامــه   در  ســلطه گر  کشــورهای 
ــون از مســیر جبهــه   ــر ضــد نظــام جمهــوری اســامی، اکن ب
ــاد  ــود در اقتص ــف موج ــاط ضع ــده اند. نق ــادی وارد ش اقتص
کشــور از نظــر وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی، اتــکای 
ــع از نظــر  ــر واردات و وابســتگی بســیاری از صنای مصــرف ب
قطعــات و فنــاوری، ایــن امیــد را بــرای آن هــا به وجــود آورده  
تــا امــروز از حربــه فشــار و تحریــم اقتصــادی اســتفاده کننــد. 
ــاح  ــای اص ــیوه ها و ابزاره ــی از ش ــاق، یک ــا قاچ ــارزه ب مب
نقــاط ضعــف اقتصــاد در راســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 
اســت. جــواد محمــدی فشــارکی، رئیــس نظــارت و بازرســی 
اتــاق اصنــاف اســتان اصفهــان، بــا اشــاره بــه دغدغــه رهبــر 
انقــاب در زمینــه برخــورد بــا قاچــاق در کشــور گفــت: مبــارزه 
بــا قاچــاق، فرآینــدی اســت کــه سرمنشــأ آن مبــادی  ورودی 
ــود و  ــه ش ــاق گرفت ــوی قاچ ــا جل ــد از همان ج ــت و بای اس

ــع در ســطح عرضــه داده نشــود. اجــازه توزی
    اتخاذ رفتار قانونی و پرهیز از عرضه  کاالی قاچاق

ــان  ــتان اصفه ــاف اس ــاق اصن ــی ات ــارت و بازرس ــس نظ رئی
ــه  کاالی  ــز از عرض ــی و پرهی ــار قانون ــاذ رفت ــه داد: اتخ ادام
قاچــاق توســط واحدهــای صنفــی را وظیفــه شــرعی و قانونی 
ــن بخــش از  ــر ای ــان واحدهــای صنفــی و نظــارت ب متصدی
فرآینــد مبــارزه را متوجــه اتاق هــای اصنــاف و اتحادیه هــای 
ــال  ــاءهللا س ــه ان ش ــان اینک ــا بی ــم. وی ب ــی می دانی صنف
ــمت  ــه س ــته ب ــر از گذش ــات، هماهنگ ت ــی اقدام 96 تمام
تحقــق منویــات رهبــری و رفــع دغدغــه ایشــان خواهــد بــود 
افــزود: قطعــا نقــش اصلــی و کارآمــد بــر عهــده  عمــوم مــردم 
ــت از کار  ــه و حمای ــات معظم ل ــه منوی ــا عمــل ب ــا ب  اســت ت
و ســرمایه ایرانــی و خریــد کاالهــای داخلــی بــه نتیجه  بخش 

بــودن تــاش مبــارزه بــا قاچــاق کاال کمــک کنند.
    کاهش حجم قاچاق

محمــدی فشــارکی بــا اشــاره بــه کاهــش حجــم قاچــاق از 
ــرداری از  ــاد و بهره ب ــه ایج ــمی درنتیج ــادی رس ــق مب طری
ســامانه های الکترونیکــی کنتــرل و نظــارت  در گمــرکات 
ــای  ــت: پیش بینی ه ــور گف ــمی کش ــادی رس ــی و مب اجرای
الزم صــورت گرفتــه تــا مبــادی ورود کاال بــه تعــداد بیشــتری 

از دســتگاه های ایکــس ری و حتــی پیشــرفته تر بــه گامــاری 
ــر  ــرای ورود کانتین ــه ای ب ــچ بهان ــا دیگــر هی ــز شــوند ت مجه
ــی  ــارت و بازرس ــس نظ ــد. رئی ــور نباش ــه کش ــاق کاال ب قاچ
اتــاق اصنــاف اســتان اصفهــان نقــش مبــارزه بــا قاچــاق در 
تحقــق شــعار ســال »اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال« 
را مهــم ارزیابــی کــرد و گفــت: رابطــه معنــاداری بیــن قاچــاق 
ــکاری  ــب بی ــاق کاال موج ــود دارد؛ قاچ ــکاری  وج کاال و بی
می شــود؛ برخــی از همیــن افــراد بیــکار بــه دلیــل نداشــتن 
درآمــد بــه ســمت قاچــاق کاال می رونــد و وقتــی ایــن اتفــاق 
افتــاد بیــکاری دوچنــدان می شــود؛ لــذا راهــکار رونــق تولیــد 

ــا  ــه ب ــر، گســترده و همه جانب ــارزه فراگی ــکاری، مب ــع بی و رف
قاچــاق کاالســت.

    وظیفه مردم در جهت رونق تولید
ــم برشــمرد  ــد را مه ــق تولی ــه مــردم در جهــت رون وی وظیف
ــاد  ــغل دارای ابع ــاد ش ــد و ایج ــق تولی ــرد: رون ــح ک و تصری
مختلــف و بــه عبــارت دیگــر چنــد ضلعــی اســت کــه 
ــا  ــد ب ــا می توانن ــتند. آن ه ــردم هس ــع آن، م ــن ضل مهم تری
ــد  ــک کنن ــد کم ــق تولی ــه رون ــم ب ــی ه ــرف کاالی داخل مص
ــا  ــرم ب ــارزه ن ــغلی در مب ــای ش ــاد فرصت ه ــا ایج ــم ب و ه
ــد.  ــری بردارن ــا، گام مؤث ــش تقاض ــی کاه ــاق کاال، یعن قاچ
محمــدی فشــارکی بــا اشــاره بــه افزایــش حجــم کشــفیات 
ــش  ــن افزای ــت: ای ــته گف ــال گذش ــاق در س ــای قاچ کااله
حجــم کشــفیات نتیجــه افزایــش تــوان و به کارگیــری ابزارهــا 
و امکانــات اســت کــه مبــارزه بــا قاچــاق کاال را هدفمنــد کــرده 
ــتان  ــاف اس ــاق اصن ــی ات ــارت و بازرس ــس نظ ــت. رئی اس
ــه  ــده قاچــاق کاال در جامع ــا پدی ــان اینکــه ت ــا بی ــان ب اصفه
وجــود داشــته باشــد، اقتصــاد مقاومتــی محقــق نمی شــود 
خاطرنشــان کــرد: بــرای تحقــق بیانــات مقــام معظــم رهبری 
ــی و  ــات عمل ــت اقدام ــی، الزم اس ــاد مقاومت ــاره اقتص درب

ــده قاچــاق داشــته باشــیم. ــا پدی قاطــع در برخــورد ب

رئیس نظارت و بازرسی اتاق اصناف استان اصفهان:

راهکار رونق تولید و رفع بیکاری، مبارزه همه جانبه با قاچاق کاالست
 قاچاق کاال، چالش بزرگ اقتصاد مقاومتی

ــام  ــت: اع ــکن گف ــازان مس ــن انبوه س ــس انجم رئی
ــال  ــاز س ــا آغ ــکن ب ــت مس ــدی قیم ــش ۵ درص افزای
ــال  ــهریورماه امس ــا ش ــود ت ــت و رک ــد دروغ اس جدی
ــود  ــوز از رک ــار داشــت: هن ــوال اظه ــد ت ــه دارد. احم ادام

دســت کم  و  نشــدیم  خــارج  مســکن 
شــش مــاه یــا تــا پایــان ســال ایــن رکــود 

ــه دارد.  ادام
ــا زمانــی کــه دولــت  وی بیــان داشــت: ت
ــا  ــد، دســت کم ت ــر ســر کار بیای ــد ب جدی
شــش مــاه اول ســال، ایــن رکــود وجــود 

دارد. 
رئیــس انجمــن انبوه ســازان مســکن اعــام کــرد: 
متوســط خریــد خانــه در ایــن ســال ها بیــن ۱۷۰ 
ــه و  ــورت گرفت ــان ص ــون توم ــر ۴۰۰ میلی ــا ۳۰۰ و زی ت
شــاهد خریــد و فــروش مســکن بیــش از ۵۰۰ میلیــون 

ــم. نبودی

 وی بــا اظهــار اینکــه در ساخت وســاز خانــه نیــز 
وضعیــت راکــد اســت و رونــق نیســت، ادامــه داد: 
ــم.  ــاز نداری ــوزه ساخت وس ــی را در ح ــم انداز خوب چش
بیــان  بــا  مســکن  انبوه ســازان  انجمــن  رئیــس   
غیرحرفــه ای  افــراد  فعالیــت  اینکــه 
بــه  ســنگینی  ضربــه  ساخت وســاز  در 
ــا  ــزود: تنهـ ــاخته، افـ ــوزه وارد س ــن ح ای
چنـــد شـــرکت در حــوزه ساخت وســاز در 
ــح  ــد. وی تصری ــت می کنن ــان فعالی اصفه
ــر دو  ــی ه ــی و دولت ــش خصوص ــرد: بخ ک
در شــرایط رکــود ساخت وســاز بــه ســر 
ــد. رئیــس انجمــن انبوه ســازان مســکن گفــت:  می برن
ــا  ــران ی ــه گ ــک منطق ــاختمان ها در ی ــال دارد س احتم
ارزان تــر بــه فــروش برســد؛ امــا این هــا مصطلــح 
ــت  ــد و واقعی ــا می چرخ ــر زبان ه ــر س ــا ب ــت و تنه اس
نــدارد کــه قیمــت مســکن افزایــش یافته باشــد. ایســنا

ــدار  ــان در دی ــه ای اصفه ــرکت آب منطق ــل ش ــر عام مدی
ــا وجــود تمــام مشــکات  ــا آیــت هللا مظاهــری گفــت: ب ب
مالــی و اعتبــاری انتظــار مــی رود تــا اواخــر ســال 9۷ ســد 

ــدار شــود.  ــگ ۳ وارد م کوهرن
مدیــران و مســئوالن شــرکت آب منطقــه ای 
اصفهــان بــا حضــرت آیــت هللا مظاهــری بــه 
مناســب والدت حضــرت امیرالمومنیــن)ع( 
و همچنیــن بــه مناســبت آغــاز ســال جدیــد 

دیــدار کردنــد.
ــت  ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ــت هللا مظاهــری ب   آی
و ضــرورت مدیریــت بهینــه در مباحــث آبــی 

بــه عــدل و حق محــوری شــخصیت واالی امیرالمؤمنین)ع( 
اشــاره کــرد و گفــت: حقــوق آبــی در همــه اســتان ها بایــد 
ــه حــق دار برســد و  ــه حــق ب ــه نحــوی ک ــت شــود؛ ب رعای

زیــاده روی نشــود. 
رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان در ایــن زمینــه از تاش هــا 

و فعالیت هــای مدیــران و مســئوالن شــرکت آب منطقــه ای 
اصفهــان قدردانــی کــرد و اظهــار داشــت: همــت و کار شــما 

بایــد بــه تأســی از حضــرت باشــد. 
در ایــن دیــدار مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان 
بــه مصوبــات شــورای عالــی آب در ایــن 
ــی  ــوق آب ــت: حق ــرد و گف ــاره ک ــه اش زمین
ــورای  ــده رود در ش ــه زاین ــا حوض ــه ب در رابط
عالــی آب تعییــن می شــود و بــرای اجــرای 

ــی اســت.  ــط اجرای ــه ضاب ــاز ب آن نی
ــا  ــش علم ــی نق ــد صادق ــعود میرمحم مس
ــل  ــم و بی بدی ــیار مه ــت بس ــن جه را در ای
ــتیم.  ــما هس ــه ش ــرم ب ــا دلگ ــزود: م ــرد و اف ــی ک ارزیاب
وی بــه تأثیــر مشــکات منابــع و اعتبــارات مالــی در 
زمینه هــای طرح هــای آبــی اشــاره کــرد و افــزود: بــا 
تمــام ایــن مشــکات انتظــار مــی رود تــا اواخــر ســال 9۷ 

ــا ــود. ایمن ــدار وارد ش ــه م ــگ ۳ ب ــد کوهرن س

وضعیــت گذشــته منابــع آبــی ایــران نشــان می دهــد کــه ایــن کشــور ســالیان 
دراز اســت کــه بــا بحــران بــزرگ آبــی دســت وپنجه نــرم می کنــد؛ بحرانــی کــه 
گــذر از آن نه تنهــا نیازمنــد مدیریــت روشــمند اســت، بلکــه بــه اتحــادی جمعــی 
ــه  ــرار گرفت ــان ق ــک جه ــک و نیمه خش ــه خش ــران در منطق ــاز دارد. ای ــز نی  نی
و از نظــر پراکندگــی بــارش، وضعیــت نامنظمــی دارد؛ بــه طــوری کــه ۷۵ درصــد 
بارش هــا در ۲۵ درصــد کشــور اتفــاق می افتــد. عــاوه  بــر ایــن هم اکنــون 
ــا  ــه در مقایســه ب ــب اســت ک ــر مکع ــارد مت ــم کشــور ۸۰ میلی ــل تنظی آب قاب
جمعیــت ۸۰ میلیونــی ایــران، رقــم ســرانه ای معــادل ۱۰۰۰ متــر مکعب می شــود. 
همچنیــن بــر اســاس پیش بینی هــا جمعیــت کشــور تــا ســال ۲۰۲۵، بــه ۱۰۵ 
ــداوم  ــورت ت ــه در ص ــد ک ــان می ده ــدد نش ــن ع ــد و ای ــر می رس ــون نف میلی
وضعیــت کنونــی بحــران آب، ایــران در ایــن ســال ها حتــی بــا وجــود راندمــان 
بســیار بــاال، قــادر بــه برون رفــت از وضعیــت تنــش آبــی نخواهــد بــود. از ســوی 
دیگــر تــداوم وضعیــت کنونــی بحــران آب در کشــور و همزمــان بــا آن گرم شــدن 
ــه معنــای ایجــاد بحران هــای اجتماعــی در  کــره زمیــن و تغییــرات اقلیمــی ب
آینــده خواهــد بــود؛ ایــن مســائل نشــان می دهــد کــه حــل بحــران آب در گــرو 
همــکاری و هماهنگــی میــان تمامــی متخصصــان و اندیشــمندان حوزه هــای فنی 
و علــوم انســانی اســت. تاکیــد دولــت یازدهــم بــرای حــل بحــران و صدرنشــینی 
ــن موضــوع دارد؛  ــت ای ــن بحــران در برنامــه ششــم توســعه نشــان از اهمی ای
بایــد دانســت شــعار ِصــرف بــدون اجــرای مدیریــت روشــمند و جامــع بــرای 

حــل ایــن مســئله کافــی نیســت. ایســنا

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات گفــت: مــن خبــری در ارتبــاط بــا شــایعه 
رفــع فیلتــر نشــنیده ام. کارگــروه تعییــن مصادیــق پیــش از ایــن دولــت، ایــن 
شــبکه ها را فیلتــر کــرده و خبــر رفــع فیلتــرش هــم بایــد از طریــق آن هــا گفتــه 
ــت در  ــت دول ــه هیئ ــیه جلس ــروز در حاش ــح دی ــی صب ــود واعظ ــود. محم ش
ارتبــاط بــا چگونگــی کنتــرل تبلیغــات زودهنــگام کاندیداهــا در فضــای مجــازی 
اظهــار کــرد: ســال گذشــته شــورای عالــی فضــای مجــازی آیین نامــه ای بــرای 
ــر ایــن فضــا انجــام  ــی ب ــا کنترل ــات ریاســت جمهــوری تصویــب کــرد ت انتخاب
ــن  ــور ای ــز در وزارت کش ــات نی ــات انتخاب ــتاد تبلیغ ــر س ــوی دیگ ــود. از س ش
موضــوع را بررســی کردنــد. وی ادامــه داد: مــن فکــر می کنــم همــان قوانینــی 
کــه بــرای غیــر فضــای مجــازی وجــود دارد، بایــد بــرای فضــای مجــازی نیــز 
ــم همــه کاندیداهــا  ــذا فکــر می کن ــات وجــود داشــته باشــد؛ ل در زمــان انتخاب
ــاوری  ــر ارتباطــات و فن ــد. وزی ــرام بگذارن ــون احت ــه قان ــد ب و طرفدارانشــان بای
اطاعــات خاطرنشــان کــرد: تخلفــات فقــط مربــوط بــه فضــای مجــازی نیســت؛ 
جلســات متعــددی کــه تشــکیل می شــود و مطالــب مختلفــی را کــه در 
ــه قانــون  تریبون هــای رســمی گفتــه می شــود، می بینیــم. بایــد در همــه جــا ب
ــی ســالم داشــته باشــیم. وی در ادامــه گفــت: مــردم  ــا انتخابات ــم ت ــن دهی ت
ــور  ــد کش ــه می خواهن ــا چگون ــدام از کاندیداه ــر ک ــه ه ــد ک ــد بدانن عاقه مندن
را اداره کننــد. هــم عــده ای از کاندیداهــا و هــم طرفدارهایشــان بــه جــای ارائــه 
برنامه هــای کاندیــدای مدنظــر دســت بــه تخریــب می زننــد و ایــن موضــوع بــه 

ــر فارســی ــد. خب ــده کشــور آســیب می زن ــردم و آین ــات، نظــام، م انتخاب

طبــق مصوبــه جدیــد انجمــن ســیمان، قیمــت ســیمان در کشــور افزایــش 
ــرداد 9۳  ــه ۳۱ خ ــیمان مربوطب ــت س ــن قیم ــی تعیی ــه قبل ــت. مصوب یاف
ــه دلیــل رکــود در ساخت وســاز ایــن افزایــش  ــود کــه البتــه پــس از آن، ب ب
ــف  ــا تخفی ــود را ب ــول خ ــا محص ــد و کارخانه ه ــاظ نش ــدان لح ــت چن قیم
بــه مشــتریان عرضــه می کردنــد. حــال پــس از گذشــت حــدود ســه ســال 
ــا  ــن مبن ــر ای ــه و ب ــیمان گرفت ــت س ــن قیم ــرای تعیی ــدی ب ــم جدی تصمی
قیمــت ایــن محصــول ۱۵ درصــد افزایــش یافتــه اســت. عبدالرضــا شــیخان 
ــل  ــه دلی ــال های 9۴ و 9۵ ب ــت: در س ــار داش ــیمان، اظه ــن س ــر انجم دبی
رکــود ساخت وســاز، ســیمان بــا تخفیــف عرضــه می شــد؛ زیــرا تــوان تولیــد 
داخــل حــدود ۸۰ میلیــون تــن بــود؛ امــا نیــاز کشــور کمتــر از ایــن رقــم بــود 
و درنتیجــه کارخانه هــای داخلــی بــرای صــادرات ســیمان و همچنیــن عرضــه 
ایــن محصــول بــا تخفیــف در داخــل اقــدام کردنــد. دبیــر انجمــن ســیمان بــا 
تأکیــد بــر لــزوم حمایــت از کارخانه هــای تولیــد ســیمان گفــت:  بــا تعطیــل 
ــه، ۳۰۰ شــغل مســتقیم و هــزار شــغل غیرمســتقیم را از  شــدن هــر کارخان
دســت می دهیــم؛ بــه همیــن دلیــل بایــد از تولیــدات داخــل حمایــت شــود. 
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا مصوبــه جدیــد قیمت گــذاری ســیمان 
ــق  ــت: طب ــده، گف ــادر ش ــت ص ــازمان حمای ــا س ــت ی ــد وزارت صنع ــا تأیی ب
ــی  ــذاری دولت ــیمان از قیمت گ ــد، س ــه ش ــال 9۴ گرفت ــه در س ــی ک تصمیم
ــر اســاس عرضــه و تقاضــا  ــن محصــول ب ــن قیمــت ای خــارج شــد و تعیی

ــارس ــرد. ف ــورت می گی ص

بحران آب و چالش های پیش رو

گوجه سبز، کیلویی ۱۰۰ هزار تومان!
در حالــی نوبرانــه گوجه ســبز در بــازار بــا قیمــت حــدود ۱۰۰ هــزار تومــان بــه فــروش مــی رود کــه رئیــس اتحادیــه میــوه و تره بــار 

ــا ســه، چهــار روز آینــده قیمت هــا پاییــن می آیــد. معتقــد اســت کــه ت

در قاب تصویر

قیمت سیمان 15 درصد افزایش یافتشایعه رفع فیلتر توئیتر درست نیست

حتما بخوانید!
3توسعه صنعت پوشاک کشور پنجشنبه   24  فروردین ماه  1396

ـــمـــاره 403 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودروهای وارداتی
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RAV42۵۵میلیون تومان

1۷۵میلیون تومان

 سیگنال گرانی خودرو 

از کجا ارسال می شود؟
شــورای  رئیــس  شــیوا،  رضــا 
رقابــت، اوایــل زمســتان ســال 
اینکـــه  بیــــان  بــا  گذشـــته 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــازان ب خودروس
امــکان افزایش قیمــت محصوالت 
خــود را ندارنــد افــزود: بــاز تأکیــد 
 96 اردیبهشــــت  در  می کنــــم 
ــذاری خــودرو را بررســی و در  شــاخص های دســتورکار قیمت گ
نهایــت قیمت هــای جدیــد را اعــام می کنیــم؛ امــا تــا آن تاریــخ 
خودروهــای  قیمــت  افزایــش  اجــازه  خودروســازی  هیــچ 
ــوع در  ــن موض ــدارد. ای ــذاری را ن ــتورکار قیمت گ ــمول دس مش
حالــی بیــان شــده کــه برخــی کارشناســان وابســته بــه 
شــرکت های خودروســازی بــا اعــام اینکــه امســال بــازار 
کشــش رشــد قیمــت را دارد، ســعی در ارســال ایــن ســیگنال بــه 
ــران  ــه زودی قیمــت خــودرو گ ــه ب ــد ک ــان خــودرو دارن متقاضی
 خواهــد شــد. ایــن کارشناســان بــا وعــده افزایــش کیفــی 
 و ارتقــای امنیــت بعضــی خودروهــا اقــدام بــه جوســازی 
ــا  ــش تقاض ــی آن افزای ــد و در پ ــه خری ــداران ب ــب خری  و ترغی
و رشــد قیمــت دارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه بــه طــور معمول 
بــازار خــودرو هــر ســاله بــا رســیدن فصــل زمســتان، بــا کاهــش 
تقاضــا از ســوی خریــداران روبــه رو می شــود کــه علــت آن را بــه 
 طــور طبیعــی می تــوان کاهــش مســافرت در ایــن فصــل 
دانســت؛ امــا بــه تدریــج بــه روزهــای پایانــی ســال کــه نزدیــک 
ــکل  ــندگان ش ــازار در فروش ــاره ب ــق دوب ــار رون ــویم، انتظ می ش
ایــن  می گیــرد و قیمت هــا را افزایــش می دهنــد؛ اگرچــه 
افزایــش صــف فــروش و صــف خریــد نــوروزی تأثیــر فاحشــی 
در قیمــت خــودرو نمی گــذارد. حــال بایــد منتظــر مانــد و دیــد بــا 
صــدور مجــوز افزایــش قیمــت خــودرو توســط شــورای رقابــت 
چــه اتفاقــی در بــازار خــودرو خواهــد افتــاد و آیــا شــورای رقابــت 
پیش شــرط های الزم جهــت صــدور اجــازه گــران کــردن خــودرو 
بــرای خودروســازان بــه نفــع مشــتریان را در نظــر گرفتــه اســت 

یا نه! ایران جیب

آخرین وضعیت خرید توافقی شیر خام
ــان اینکــه  ــا بی ــی گاوداران ب ــره انجمــن صنف رئیــس هیئت مدی
خریــد توافقــی شــیر خــام همچنــان ادامــه دارد  گفــت: تاکنــون 
ــده  ــویه ش ــه تس ــن زمین ــداران در ای ــات دام ــد مطالب ۵۰ درص
ــد توافقــی  ــان اینکــه خری ــا بی اســت. ســید احمــد مقدســی ب
شــیر خــام از دامــداران همچنــان ادامــه دارد اظهــار داشــت: تــا 
زمانــی کــه شــرایط بــازار متعــادل شــود و بــا مــازاد شــیر خــام 
مواجــه نباشــیم، ایــن اقــدام دولــت ادامــه خواهــد یافــت. وی 
ــداران  ــات دام ــون ۵۰ درصــد از مطالب ــه اینکــه تاکن ــا اشــاره ب ب
پرداخــت شــده، گفــت: ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی در 
ــه  ــی مواج ــا محدودیت های ــرح ب ــن ط ــی ای ــع مال ــن مناب تأمی
ــیرهای  ــده از ش ــت  آم ــه دس ــک ب ــیر خش ــد ش ــت و بای اس
ــادر  ــازمان ق ــن س ــا ای ــد ت ــروش برس ــه ف ــده ب خریداری ش
ــره  ــس هیئت مدی ــداران باشــد. رئی ــات دام ــه پرداخــت مطالب ب
ــان  ــا بی ــه ب ــری جداگان ــار نظ ــی گاوداران در اظه ــن صنف انجم
ــد شــیر  ــی قیمــت خری اینکــه ســال گذشــته کارخانه هــای لبن
ــه داد: در  ــد، ادام ــان کاهــش دادن ــا ۱۰۰ توم ــن ۵۰ ت ــام را بی خ
ــر ۱۲۰۰ تومــان  حــال حاضــر کارخانه هــای شــیر خــام را حداکث
ــا  ــز ب ــان نی ــه پرداخت هایش ــن اینک ــد؛ ضم ــداری می کنن خری
تأخیــر انجــام می گیــرد. مقدســی اظهــار امیــدواری کــرد: دولــت 
ــق  ــرای رون ــی را ب ــارد تومان ــه ۲۰۰ میلی ــریع تر یاران ــه س ــر چ ه
ــادرات  ــا ص ــد ت ــرار ده ــع ق ــار صنای ــات در اختی ــادرات لبنی ص
ــر ــن شــرایط خــارج شــوند. مه ــداران از ای ــرد و دام ــق بگی رون

سایه سنگین قراردادهای موقت
ســایه قراردادهــای موقــت بــر ســر بــازار کار همچنــان ســنگینی 
می کنــد؛ هرچنــد بارهــا از ســهم 9۵ درصــدی قراردادهــای 
موقــت کار گفتــه شــده، امــا دولــت یازدهــم نیــز در ایــن زمینــه 
ــداد. موضــوع ســاماندهی قراردادهــای کار در  اقدامــی انجــام ن
مــاده ۷ قانــون کار عنــوان شــده کــه بــر اســاس آن دو تکلیــف 
بــر عهــده دولــت و کارفرمایــان گذاشــته شــده اســت؛ نخســت 
اینکــه بــر اســاس تبصــره ۱ مــاده ۷ قانــون کار، »وزارت تعــاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی بایــد حداکثــر مــدت موقــت را بــرای 
کارهایــی کــه جنبــه غیرمســتمر دارد، تهیــه و بــه تصویــب هیئــت 
وزیــران برســاند« کــه ایــن مــاده قانونــی در دوره هــای مختلــف 
مســئولیت وزاری کار پــس از تصویــب قانــون کار، همچنــان 
معطــل مانــده و تاکنــون خبــری از تهیــه آیین نامــه مربــوط بــه 
تعییــن ایــن مــدت نیســت. عــاوه بــر ایــن، بــر اســاس تبصــره 
ــه  ــی کــه طبیعــت آن هــا جنب ــون کار، »در کارهای ــاده ۷ قان ۲ م
ــود  ــر نش ــرارداد ذک ــی در ق ــه مدت ــی ک ــتمر دارد، در صورت مس
ــه در  ــل اینک ــه دلی ــا ب ــود«؛ ام ــی می ش ــی تلق ــرارداد دائم ق
بخشــی از ایــن مــاده آمــده »در صورتــی کــه مدتــی در قــرارداد 
ذکــر نشــود، قــرارداد دائمــی تلقــی می شــود«، کارفرمایــان 
ــس  ــه پ ــد ک ــیر می کنن ــت اداری تفس ــوان عدال ــا رأی از دی ب
می تــوان بــا کارگــران قــرارداد موقــت امضــا کــرد! از طــرف دیگــر 
کارفرمایــان معتقدنــد در ایــن شــرایط اقتصــادی، امــکان انعقــاد 
قراردادهــای بلندمــدت وجــود نــدارد. بــا ایــن حــال بــه اعتقــاد 
ــیاری از  ــر بس ــال حاض ــری، در ح ــکل های کارگ ــدگان تش نماین
ظرفیت هــای قانــون کار مغفــول مانــده و بســیاری از مــواد ایــن 
ــده  ــی نش ــت ها اجرای ــل سوء برداش ــه دلی ــاله ب ــون ۲6س قان
ــره ۲  ــه از تبص ــتی ک ــوء برداش ــا س ــال ب ــوان مث ــه عن ــت؛ ب اس
ــت رواج  ــای موق ــت، قرارداده ــورت گرف ــون کار ص ــاده ۷ قان م

یافــت. اقتصــاد آنایــن

 بخشش جرائم دیرکرد تسهیالت 

صندوق کارآفرینی
مدیــر عامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد از بخشــش جریمــه 
ــدوق در  ــن صن ــهیات ای ــت تس ــرد پرداخ ــدی دیرک 6 درص
 صــورت پرداخــت اصــل تســهیات تــا پایــان اردیبهشــت خبــر 
ــش  ــرایط بخش ــات ش ــریح جزئی ــا تش ــورهللا ب ــر ن داد. اصغ
بازدپرداخــت  دیرکــرد  )جریمــه  دیــن  تأدیــه  جریمــه 
تســهیات( گفــت: بــا توجــه بــه نامگــذاری امســال بــا عنــوان 
اقتصــاد مقاومتــی بــا محوریــت تولیــد و اشــتغال و همچنیــن 
والدت حضــرت علــی)ع(، صنــدوق کارآفرینــی امیــد تصمیــم 
تســهیات  بازپرداخــت  دیرکــرد  جریمــه  بخشــش  بــه 

ــنا ــت. ایس ــدگان گرف وام گیرن

 کاهش 30 درصدی قیمت تخم مرغ 

در استان اصفهان
ــدات دامــی  ــود تولی معــاون بهب
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان 
ــان از کاهــش ۳۰  اســتان اصفه
ــرغ در  ــت تخم م ــدی قیم درص
ایــن اســتان نســبت بــه دو 

هفته گذشته خبر داد. 
ــت: در  ــی گف ــین افیون امیرحس
ســال جدیــد، شــاهد کاهــش ۳۰ درصــدی قیمــت تخم مــرغ 
ــه گذشــته هســتیم؛  ــه دو هفت ــان نســبت ب در اســتان اصفه
ــرغ  ــو تخم م ــر کیل ــا ه ــروز در مرغداری ه ــه ام ــوری ک ــه ط ب
۳۵۰۰ تومــان عرضــه می شــود و قیمــت منطقــی یــک شــانه 
تخم مــرغ در فروشــگاه ها، بایــد ۸/۵ تــا 9 هــزار تومــان 

باشــد. 
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــدات دام ــود تولی ــاون بهب مع
ــت  ــته قیم ــاه گذش ــک م ــی ی ــت: ط ــان گف ــتان اصفه اس
ــود  ــاون بهب ــود. مع ــان ب ــزار توم ــرغ ۱۳ ه ــانه تخم م ــر ش ه
تولیــدات دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان 
بــا ابــراز خرســندی از اینکــه تــا دو روز آینــده جوجه ریزی هــا 
ــه  ــون قطع ــدود ۱۰ میلی ــت: ح ــار داش ــود، اظه ــاز می ش آغ
ــاه  ــا م ــه ت ــود ک ــام می ش ــتان انج ــن اس ــزی در ای جوجه ری
مبــارک رمضــان، شــاهد اســتحصال گوشــت مــرغ خواهیــم 
بــود. وی ادامــه داد: بــا اقدامــات برنامه ریزی شــده، در 
ــم  ــرغ را خواهی ــب م ــت مناس ــی و قیم ــان فراوان ــاه رمض  م

داشت. ایمنا

باد و بارش های پراکنده در اصفهان
رئیــس اداره پیش بینــی هواشناســی اســتان اصفهــان گفــت: 
ــاد نســبتا  ــر، وزش ب ــش اب ــود، گاهــی افزای ــت غبارآل وضعی
ــاعت  ــرای ۲۴ س ــده ب ــاری پراکن ــای رگب ــدید و بارش ه ش

ــود.  ــی می ش ــان پیش بین ــتان اصفه ــده در اس آین
بــه بررســی نقشــه های  بــا اشــاره  حســن خدابخــش 
ــار  ــده اظه ــاعت آین ــا ۲۴ س ــان ت ــتان اصفه ــی اس هواشناس
داشــت: بررســی ایــن نقشــه ها، بیانگــر عبــور امــواج ناپایــدار 

ــت.  ــان اس ــتان اصفه ــف از اس ضعی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــر ایــن اســاس آســمان در بیشــتر 
ــر، وزش  نقــاط اســتان غبارآلــود اســت و گاهــی افزایــش اب
بــاد نســبتا شــدید و بارش هــای رگبــاری پراکنــده در اســتان 
ــتر در  ــده بیش ــن پدی ــرد: ای ــه ک ــود، اضاف ــی می ش پیش بین

ــی مشــاهده می شــود.  ــوب غرب مناطــق غــرب و جن
اصفهــان  اســتان  هواشناســی  پیش بینــی  اداره  رئیــس 
درخصــوص وضعیــت دمایــی اســتان اصفهــان در ۲۴ ســاعت 
ــر  ــی دمــای هــوا تغیی ــازه زمان ــن ب ــز، گفــت: در ای ــده نی آین
محسوســی نخواهــد داشــت. وی درخصــوص وضعیــت 
جــوی شــهر اصفهــان تصریــح کــرد: بــرای آســمان اصفهــان 
بــه صــورت قســمتی ابــری و غبــار صبحگاهــی، گاهــی 

افزایــش ابــر و وزش بــاد پیش بینــی می شــود. مهــر

فروکش کردن بیماری آنفلوآنزای پرندگان 

در کشور
رئیــس ســازمان دامپزشــکی اعــام کــرد کــه بیمــاری 
ــا  ــرده و کام ــش ک ــدگان فروک ــاد پرن ــوق ح ــزای ف آنفلوآن
ــات مرغــداران ناشــی از  تحــت کنتــرل اســت و همــه مطالب
تلفــات ایــن بیمــاری بــا تأمیــن اعتبــار ۳۰ میلیــارد تومانــی از 

ــت.  ــده اس ــت ش ــت پرداخ ــوی دول س
ــاد  ــوق ح ــزای ف ــاری آنفلوآن ــرد: بیم ــار ک ــج اظه ــدی خل مه
ــه  ــدگان فروکــش کــرده و کامــا تحــت کنتــرل اســت؛ ب پرن
ــاری  ــن بیم ــدی از ای ــون جدی ــه مدت هاســت کان ــه ای ک گون
مشــاهده نشــده و رونــد نزولــی شــیوع ایــن بیمــاری کامــا 

در کشــور مشــهود اســت. 
وی افــزود: بــا توجــه بــه ادامــه داشــتن ســیر حرکــت 
پرنــدگان مهاجــر از مناطــق جنوبــی کشــور بــه مناطــق 
شــمالی و مرزهــای شــمالی ایــران، خطــر شــیوع ایــن 
ــا  ــتا نظارت ه ــن راس ــود دارد و در ای ــان وج ــاری همچن بیم
ــر  ــارت ب ــرل و نظ ــه و کنت ــانی، قرنطین ــا، اطاع رس مراقبت ه
کشــتار همچنــان از ســوی ســازمان دامپزشــکی ادامــه دارد. از 
تولیدکننــدگان و مرغــداران می خواهیــم همچنــان بــه کنتــرل 
و مراقبــت از واحدهــای پرورشــی خــود حساســیت بــه خــرج 
دهنــد و ارتبــاط خــود را با ســازمان دامپزشــکی و کارشناســان 

ــی ــر فارس ــد. خب ــظ کنن ــکی حف ــبکه های دامپزش ش

توسعه صنعت پوشاک کشور
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و فروشــندگان پوشــاک گفت: 
توســعه کســب و کار پوشــاک ایرانــی در دســتور ایــن اتحادیــه 
در ســال جــاری قــرار گرفتــه و می توانیــم ســرمایه های 

زیــادی را جــذب کنیــم. 
ابوالقاســم شــیرازی گفــت: صنعــت پوشــاک، صنعتــی برتــر 
در کشــور اســت و می توانــد در تحقــق منویــات مقــام معظــم 
 رهبــری درخصــوص اهــداف »اقتصــاد مقاومتــی؛ تولیــد 

و اشتغال«، نقش آفرین باشد. 
وی بــا بیــان اینکــه صنعــت پوشــاک عــاوه بــر جنبــه 
ــادی برخــوردار  ــت زی ــه لحــاظ فرهنگــی از اهمی اقتصــادی ب
اســت، افــزود: صنعــت پوشــاک همچنیــن اشتغال زاســت و 
می تــوان بــه ازای ایجــاد هــر شــغل مســتقیم در ایــن صنعــت 
ــرد.  ــاد ک ــتقیم ایج ــغلی غیرمس ــت ش ــر فرص ــد براب ــا چن ت
ــه  ــن هزین ــا کمتری ــد ب ــاک می توان ــت پوش ــن صنع در ضم

ــد. اشــتغال ایجــاد کن
ــد  ــی نیازمن ــاک ایران ــرف پوش ــد و مص ــه داد: تولی  وی ادام
فرهنگ ســازی اســت و عــاوه بــر تنــوع بایــد از کیفیــت 
ــوص دارای  ــن خص ــه در ای ــد ک ــوردار باش ــم برخ ــی ه مطلوب
ماهــر  دوزنــدگان  همچنیــن  و  ایده پــردازان   طراحــان، 
ــال  ــن ح ــیرازی در عی ــتیم. ش ــور هس ــه ای در کش و باتجرب
دولــت  حمایــت  نیازمنــد  را  پوشــاک  صنعــت   توســعه 
ــک  ــون ی ــت: اکن ــس شــورای اســامی دانســت و گف و مجل
ــد ۳۰ درصــد  ــرو، بای ــر نی ــه ازای جــذب هــر نف ــده ب تولیدکنن
ــی  ــن اجتماع ــه تأمی ــه ب ــق بیم ــوان ح ــه عن ــوق او را ب حق
ــب  ــروع کس ــه ش ــال های اولی ــم در س ــن رق ــه ای ــردازد ک  بپ
ــن  ــا اصــاح قوانی ــد ب و کار ســنگین اســت. مجلــس می توان
معافیت هایــی را همچــون یــک دوره تنفــس ســه ســاله بــرای 

کارگاه هــای کوچــک و متوســط تصویــب کنــد. ایــران جیــب

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان:

رکود مسکن دست کم تا شهریور ادامه دارد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:

سد کوهرنگ 3 اواخر سال 97 وارد مدار می شود
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حتما بخوانید!
صادرات جنین منجمد گاو ...

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

بــه  اردســتان  در  زمان هــای گذشــته  از  قالی بافــی 
ــوده و  ــه دار مرســوم ب ــان خان ــزد زن ــر ن ــک هن ــوان ی عن
ــد  ــم می کرده ان ــاش ه ــرار مع ــن راه ام ــان از ای گاه آن
کــه در ســال های اخیــر ایــن کار از رونــق افتــاده و 
دیــار  ایــن  قالی بافــان  ضربه هــای  صــدای  دیگــر 
در کوچه هــا شــنیده نمی شــود؛ امــا جایگزیــن آن، 
ــف  ــاد مختل ــک در ابع ــای کوچ ــت قالیچه ه ــی باف یعن
ــای  ــتان ج ــن شهرس ــوان و گاه کارآفری ــان ج ــن زن بی
خــود را پیــدا کــرده اســت؛ بــه همیــن بهانــه بــا مریــم 
عصــاری، کارآفریــن ۳۵ ســاله اردســتانی، بــه گفت وگــو 

ــتیم. نشس
    چرارشتهقالیبافیراانتخابکردهاید؟

ــن  مــن دارای مــدرک مهندســی معمــاری هســتم و ای
کار را بــرای تفریــح و ســرگرمی انتخــاب کــرده ام و 

ــم. ــق باش ــته موف ــن رش ــته ام در ای توانس
    آیــاشــماســابقهقالیبافــییــاآموزشــیدرایــن

ــهداشــتهاید؟ زمین
ــده ام  ــه ندی ــن زمین ــه ای در ای ــوزش حرف ــه آم هیچ گون
ــه ام؛  و در کودکــی از مــادرم قالی بافــی ســنتی را آموخت
ــه ای  ــه و عالق ــه را از روی نقش ــوع قالیچ ــن ن ــی ای  ول
بافتــن کــرده  بــه  دادم شــروع  نشــان   کــه خــود 
صــورت  بــه  یک ســال  مــدت  ظــرف  توانســتم   و 
ــرانجام  ــه س ــا را ب ــن قالیچه ه ــاوب ای ــی و متن تفریح

ــانم. برس

لطفــا دربــارهنــوعقالیچــهومــواردمربــوطبــه    
آنتوضیــحدهیــد.

ایــن نــوع قالیچــه کــه در ابعــاد مختلــف بافتــه می شــود 
ــه  ــرگ A4 طراحــی شــده و ب ــر روی ۵۰۰ ب نقشــه آن ب
صــورت ظریــف کاری اســت کــه اگــر یــک رنــگ آن در 

زمــان بافــت اشــتباه شــود، ادامــه آن بــا مشــکل مواجــه 
ــه  ــه در ۵49 رج بافت ــن قالیچ ــن ای ــود؛ همچنی می ش
ــوده و از ۱۰9  ــره ب ــر رج آن دارای ۸۰۰ گ ــه ه ــود ک می ش
رنــگ در آن اســتفاده شــده اســت. گفتنــی اســت هــر 
نــوع رنگــی خــود از ۵۰ نــوع رنــگ زیرمجموعــه تشــکیل 

ــه صــورت ســه بعــدی نشــان داده می شــود. شــده و ب
ــب ــغلترغی ــنش ــهای ــوانراب ــمابان ــاش آی    

؟ میکنیــد
ــن قالیچــه توســط  ــا ســرمایه گذاری روی ای ــوان ب می ت
یــک نفــر و بــه صــورت متوالــی دو تختــه آن را در 
یک ســال بافــت. بنــده بــرای ایــن کار ۱۰ میلیــون ریــال 
ــته ام  ــا توانس ــک زدن گره ه ــا کوچ ــرده ام و ب ــه ک هزین
ــه داشــته  ــدار خام ــد مق ــی را در خری ــی خوب صرفه جوی
باشــم و حتــی بــا باقی مانــده خامه هــا، قالیچــه ای 
قالیچه بافی هــا می توانــد  نــوع  ایــن  ببافــم.  دیگــر 

ــد. نوعــی شــغل ایجــاد کن
ازقیمتتقریبیوبازاراینقالیچههابگویید.    

بــه گفتــه قالی فروشــان کــه در شــهرها و مراکــز اســتان ها 
ــن ۵۰  ــد، قیمــت قالیچه هــا بی ــی می کنن ــه نوعــی دالل ب
میلیــون تــا ۷۰ میلیــون ریــال تخمیــن زده  شــده اســت؛ 
ولــی اگــر بــازار خریــد آن در خــارج از کشــور مهیــا شــود، 
می تــوان آن را تــا ۱۰۰ میلیــون ریــال بــه فــروش رســاند.

ازمشکالتاینشغلبگویید.    
ــه  ــر مســئوالن توجــه جــدی ب ــم اگ ــه گفت ــور ک همان ط
ــای  ــا آموزش ه ــد ب ــند و بتوانن ــته باش ــغل داش ــن ش ای
الزم زمینــه ایجــاد کارگاه هــای کوچــک را در شهرســتان ها 
فراهــم کننــد، هــم توانســته اند ایجــاد شــغل کننــد و هــم 
ــودآوری را  ــی س ــای خارج ــروش در بازاره ــورت ف در ص
ــه  ــا مشــکلی ک ــد. تنه ــان می آورن ــه ارمغ ــرای کشــور ب ب
االن وجــود دارد، نبــود تقاضــا و آموزش هــای الزم در ایــن 

ــد. ــن را دلســرد می کن ــه اســت کــه کار آفری زمین

هنرمند قالیباف اردستانی در گفت وگو با کیمیای وطن:

 نبود تقاضا برای »قالیچه بافی« 
کارآفرین را دلسرد می کند

 ایجاد بازیکده های کودک 

در مناطق 15گانه اصفهان
مدیــر عامل ســازمان زیباســازی 
شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره به 
اینکــه شــهر اصفهــان بــه عنــوان 
ــه شــهر کــودک مطــرح  دبیرخان
شــده از احــداث بازیکده هــای 
ــر  ــهر خب ــن کالن ش ــوع در ای متن
ــار کــرد:  ــی اظه داد. مهــدی بقای
ــروژه  ــرو سیاســت های اجرایــی شــهر دوســتدار کــودک، پ پی
بازیکــده کــودک در مناطــق مختلــف شــهرداری اصفهــان اجــرا 
می شــود. وی ادامــه داد: ایــن پــروژه، پیــش از ایــن در 
 بوســتان خبرنــگار بــه صــورت بازیکــده حــروف و اعــداد 
و پــارک رنگ هــا در بوســتان ملــت ویــژه کــودکان و نوجوانــان 
زیــر ۱2 ســال عملیاتــی شــد. ایــن مدیــر شــهری بــا اشــاره بــه 
کــودکان  بــرای  نیــز  دیگــری  ویــژه  پارک هــای   اینکــه 
و نوجوانــان در نقــاط مختلــف شــهری احــداث شــده، عنــوان 
 کــرد: بــازی در کــف مثــل خونــه بــازی و مــار و پلــه از ســن 
ــاالی  ــرای کــودکان ب ــور و ســایه ب ــا ۵ ســال و بازیکــده ن  ۳ ت
۷ ســال و بازیکــده حیوانــات هــم تا حداکثر ســن ۱2 ســال در 
دســت احــداث هســتند و بازیکده هایــی نیــز مبتنــی بــر علــم 
فیزیــک در پارک هــای مشــتاق اول، ایثارگــران، ملــک شــهر و 

سپاهان شهر وجود دارند. ایمنا

وجود 11 گسل در چهارمحال و بختیاری
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــگاری اس ــبکه لرزه ن ــئول ش مس
داد. حســن  خبــر  اســتان  ســطح  در  ۱۱ گســل  وجــود  از 
میراحمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه چهارمحــال و بختیــاری یــک 
ــه  ــی ازجمل ــز اســت و روی گســل های مختلف ــه زلزله خی منطق
ــطح  ــل در س ــرد: ۱۱ گس ــار ک ــرار دارد، اظه ــرس ق ــل زاگ ابرگس
ــول  ــه ط ــرس ب ــل زاگ ــزود: ابرگس ــود دارد. وی اف ــتان وج اس
ــز  ــه هرم ــمال تنگ ــمت ش ــر از قس ــزار و ۵۷۵ کیلومت ــک ه ی
آغــاز و تــا اســتان هایی هماننــد اصفهــان و خوزســتان و ایــالم 
ادامــه می یابــد. میراحمــدی اضافــه کــرد: گســل اردل – ناغــان 
ــن گســل های  ــگ و ابرگســل زاگــرس، مهم تری ــوه، کوهرن زردک
ــود  ــا وج ــرد: ب ــان ک ــتند. وی خاطرنش ــتان هس ــال در اس فع
ســه ایســتگاه لرزه نــگاری در اســتان اگــر در چلگــرد و لــردگان 
ــه  ــی زلزل ــرای مکان یاب ــود ب ــاد ش ــر ایج ــتگاه دیگ ــز دو ایس نی
ــر خواهــد شــد. میراحمــدی تصریــح کــرد: درجه بنــدی  دقیق ت
 خطــر نســبی زلزلــه در اســتان در اردل، اورگان و باباحیــدر

فارســان، طاقانــک، ســفید دشــت، شــلمزار، سورشــجان 
جونقــان، دســتگرد، کوهرنــگ بســیار زیــاد و در بروجــن 
ــهرکرد  ــرخون، ش ــامان، س ــان، س ــی، دوراه ــی، چمن گل بلداج
ــان  ــردگان و ناغ ــان، ل ــه، گندم ــن و بوگ ــهر، ب ــه، فرخش فرادنب

ــنا ــت. ایس ــاد اس زی

اخبار کوتاه

استانداراصفهانمطرحکرد:

آمادگی اصفهان برای بهره بردن از 

تجربیات فرانسه در گردشگری
گفــت:  اصفهــان  اســتاندار 
از  تــا  اســت  آمــاده  اصفهــان 
مقولــه  در  فرانســه  تجربیــات 
ــار  ــداری از آث ــگری و نگه گردش
رســول  بــرد.  بهــره  تاریخــی 
اســتانداران  دیــدار  در  زرگرپــور 
اســتان های او دو ســن و ایولیــن 
 فرانســه و هیئــت همــراه بــا اشــاره بــه اینکــه ارتباطــات 
ــت:  ــی دارد، گف ــابقه ای طوالن ــه س ــران و فرانس ــادالت ای و مب
پــس از برجــام و ســفر دکتــر روحانــی بــه فرانســه، ایــن 
ــا  ــد و حتم ــوردار ش ــول برخ ــاد و تح ــدی زی ــادالت از رش مب
حضــور شــما و هیئــت همــراه در اســتان اصفهــان باعــث ارتقــای 
ــن  ــه ای ــد هســتیم ک ــا عالقه من ــد شــد و م ــط خواه ــن رواب ای
ارتباطــات هــر روز بیشــتر شــود. وی افــزود: معتقدیــم کــه اگــر 
روابــط بیــن بخش هــای خصوصــی و اتاق هــای بازرگانــی 
برقــرار شــد، ارتبــاط بیــن کشــورها نیــز نزدیک تــر خواهــد شــد 
و بایــد بســتر را بــرای ارتبــاط قوی تــر اتاق هــای بازرگانــی 
ــات  ــم ارتباط ــی ه ــطح دولت ــم در س ــم و می توانی ــم کنی فراه
فرهنگــی را بــه خوبــی برقــرار کنیــم. زرگرپــور ادامــه داد: بــرای 
گســترش همــکاری و ارتبــاط علمــی میــان دو کشــور ایــران و 

فرانسه، به ویژه اصفهان و فرانسه آماده ایم. خبرفارسی

صادرات شیر خشک تولید اصفهان به روسیه
بین المللــی  نمایشــگاه  پانزدهمیــن  هماهنگــی  جلســه 
ــژاد  ــالح ن ــک و اص ــکی، ژنتی ــور و دامپزش ــت دام، طی صنع
ــر  ــاورزی، مدی ــاد کش ــازمان جه ــس س ــور رئی ــا حض دام ب
ــان  ــی اســتان اصفه عامــل شــرکت نمایشــگاه های بین الملل
ــن  ــد. در ای ــزار ش ــه برگ ــان مربوط ــان و متخصص و کارشناس
نشســت رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان 
اظهــار کــرد: برگــزاری چنیــن نمایشــگاه هایی می توانــد 
ــا  ــتاوردها و تکنولوژی ه ــن دس ــه آخری ــرای ارائ ــه را ب عرص
فراهــم کنــد. محســن کریمیــان ادامــه داد: اســتان اصفهــان 
 در زمینــه تولیــد محصــوالت پروتئینــی همچــون مــرغ 
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــور را ب ــت کش ــه نخس ــیر رتب  و ش
ــن بخــش کســب شــده  ــز در ای ــی نی و موفقیت هــای فراوان
اســت؛ بــرای نمونــه در اســفندماه ســال 9۵ شــاهد صــادرات 
شــیر خشــک تولیدشــده در ســطح اســتان بــه کشــور 
ــد ســال  ــا چن ــه ت ــی اســت ک ــن در حال ــم و ای روســیه بودی
ــه نظــر  قبــل واردکننــده شــیر خشــک بودیــم. در مجمــوع ب
می رســد یکــی از اهــداف اصلــی پانزدهمیــن نمایشــگاه 
بین المللــی صنعــت دام، طیــورو دامپزشــکی تمرکــز بــر 

ــنا ــد. ایس ــادرات باش ــه ص مقول

اخبار کوتاه

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

ــتاد  ــت: 4 اس ــان گف ــگاه کاش ــی دانش ــاون پژوهش  مع
ایــن دانشــگاه بــه عنــوان دانشــمندان برتــر ایرانــی و 

ــر  ــدند. دکت ــی ش ــم معرف ــه داران عل طالی
ــگاه  ــت: پای ــار داش ــم زاده اظه ــد منع مجی
تامســون  علــم  طالیــه داران  اســتنادی 
رویتــرز بــه ارائــه فهرســتی از دانشــمندان 
برتــر دنیــا می پــردازد کــه بــر اســاس 
آخریــن آمــار آن، ۱99 ایرانــی در جمــع 
ــا قــرار  ــر دنی دانشــمندان یــک درصــد برت

گرفتنــد کــه بــر ایــن اســاس دکتــر مهــران رضایــی، دکتــر 
علیرضــا اشــرفی، دکتــر عبــاس ســعادتمندی و دکتــر 
مســعود صلواتــی نیاســر از دانشــگاه کاشــان در بیــن 
ــا بیــان اینکــه  ایــن دانشــمندان برتــر قــرار گرفتنــد. وی ب
مرجعیــت علمــی مبنــای گزینــش دانشــمندان برتــر 

در پایــگاه طالیــه داران علــم اســت، افــزود: مرجعیــت 
ــه  ــه ب ــات صورت گرفت ــداد ارجاع ــاس تع ــر اس ــی ب علم
ــه  ــر چ ــود. ه ــن می ش ــگران تعیی ــای پژوهش پژوهش ه
ــک  ــای ی ــه پژوهش ه ــه ب ــتنادات صورت گرفت ــداد اس تع
محقــق بیشــتر باشــد، کیفیــت پژوهش هــای 
ــا از طــرف  ــن پژوهش ه ــوده و ای ــر ب وی باالت
جامعــه علمی بیشــتر پذیرفتــه شــده اند. دکتر 
منعــم زاده افــزود: بــرای انتخــاب دانشــمندان 
ــتنادات  ــداد اس ــا، تع ــر دنی ــد برت ــک درص ی
بــه پژوهش هــای محققــان  صورت گرفتــه 
ــن  ــمرند و ای ــر را می ش ــال اخی ــا در ۱۰ س دنی
محققــان را در 22 رشــته موضوعــی طبقــه بنــدی می کنــد. 
ــتنادات  ــداد اس ــاس تع ــر اس ــان ب ــن محقق ــپس ای س
 دریافتــی بــه صــورت نزولــی مرتب ســازی می شــوند 
ــوان دانشــمندان  ــه عن ــر از هــر رشــته ب و یــک درصــد برت

ــوند. ــاب می ش ــر انتخ برت

معاونپژوهشیدانشگاهکاشان:

4 استاد دانشگاه کاشان، طالیه داران علم جهان شدند
ــن  ــان گفــت: صــادرات جنی ــر کل دامپزشــکی اصفه مدی
ــورت  ــان ص ــتان اصفه ــان از اس ــه آذربایج ــد گاو ب منجم
گرفتــه اســت. شــهرام موحــدی اظهــار داشــت:  بــا توجــه 
بــه کیفیــت مطلــوب فرآورده هــای لبنــی در اصفهــان 

بــه  توجــه  بــا  شــدیم  موفــق  امــروز 
ــیه  ــه روس ــختگیرانه واردات ب ــط س ضواب
بــا اســتقبال خریــداران روســی از محصوالت 
شــرکت های شــیر پــگاه اصفهــان و گلپایگان 

ــه شــویم.  مواج
ــال 9۶  ــدای س ــت: در ابت ــان داش وی بی
و در ســالی کــه بــه فرمــان مقــام معظــم 

رهبــری ســال اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال 
نامگــذاری شــده، بــا پیگیری هــای فــراوان اداره کل 
دامپزشــکی اســتان اصفهــان طــی ســال گذشــته شــرکت 
ــی در  ــرکت لبن ــن ش ــوان دومی ــه عن ــان ب ــگاه اصفه پ
اســتان پــس از شــرکت پــگاه گلپایــگان، موفــق بــه 

ــیون  ــیه از فدراس ــور روس ــه کش ــادرات ب ــوز ص ــذ مج اخ
دامپزشــکی  کل  مدیــر  شــد.  آن کشــور  دامپزشــکی 
اصفهــان بــه اهمیــت وظایــف اداره کل دامپزشــکی از 
ــود  ــه وج ــن زمین ــه در ای ــکالتی ک ــزا و مش ــه آنفلوآن جمل
دارد، اشــاره کــرد و ادامــه داد: 2 هــزار و ۵۰۰ 
طیــور بومــی بــه دلیــل ایــن مشــکل کشــته 
شــدند. هرچنــد بــا اقدامــات شــبانه روزی در 
دامپزشــکی حــدود 9۷ درصــد طیــور اســتان 

ــد.  ــات یافتن ــاری نج ــن بیم از ای
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت وزارت جهــاد 
دامپزشــکی  حــوزه  به ویــژه  کشــاورزی 
در بحــث اقتصــاد مقاومتــی گفــت: اقدامــات مهمــی 
ــان  ــه آذربایج ــد گاو ب ــن منجم ــادرات جنی ــه ص از جمل
ــوز  ــت و مج ــی اس ــر مهم ــیار ام ــه بس ــت ک ــورت گرف ص
صــدور دو کارخانــه لبنیــات اصفهــان بــه روســیه از جملــه 
ایــن اقدامــات در راســتای اقتصــاد مقاومتــی اســت. مهــر

در شهر

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۶۰۰2۰ خواهان ایران  اشرف زاده مارتونی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به 

طرفیت سمیه یزدانی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز..... مورخ   9۶/2/۳۱ ساعت ۸/۳۰ 

صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 

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

روی مدرسه نیلی پور،جنب ساختمان صبا،پالک ۵۷ کد پستی ۸۱۶۵۷۵۶444۱ مجتمع  حل اختالف 

اصفهان شعبه .... شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۶۷۵/م الف مدیر دفتر شعبه ۶ مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۵۰2۳۸ خواهان علیرضا اسفند مند دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

ساعت   9۶/2/۳۱ مورخ   روز.........  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  محمدیان  حمیدرضا 

۳:۳۰بعد از ظهر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

برابر ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه واقع دراصفهان،ابتدای خیابان شیخ صدوق چهارراه وکال، مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف  

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

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۶99/م الف مدیر دفتر شعبه 29 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۶۰۰۰4 خواهان مهدی نجیبی دادخواستی مبنی بر: مطالبه چک به طرفیت 

حمیدرضا پارسایان تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز......... مورخ   9۶/2/۳۱ ساعت ۸ صبح 

تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  مراتب در جراید منتشر 

تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع واقع در خیابان سجاد،اول خیابان  ارباب،روبه روی 

مدرسه نیلی پور،جنب ساختمان صبا،پالک ۵۷ کد پستی ۸۱۶۵۷۵۶444۱ مجتمع حل اختالف اصفهان 

شعبه ۱۳ شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۷۱۵/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۳ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۵۱44۳ خواهان تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی محمد حسین 

نظری و مسعود مهردادی با وکالت علی اصغر حجازی دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت سعید 

نصیری،حسین کالنی فرد و علی طهرانی زاده تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز........ مورخ  

9۶/2/۳۰ ساعت 9/۳۰ تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد،اول خیابان 

پور،جنب ساختمان صبا،پالک ۵۷ کد پستی ۸۱۶۵۷۵۶444۱ مجتمع  نیلی  ارباب،روبه روی مدرسه 

حل اختالف اصفهان شعبه ۱۳ شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۷4۱/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۳ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  معماریان  سعید  سید  خواهان   9۵۰۸۱9 پرونده کالسه  خصوص  در 

طرفیت محمد قانعیان تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخ 9۶/2/2۷ ساعت 

۳/۳۰ بعد از ظهر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 

در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد،اول ارباب،روبه روی 

مدرسه نیلی پور،جنب ساختمان صبا،پالک ۵۷ کد پستی ۸۱۶۵۷۵۶444۱ شورای حل اختالف  اصفهان 

شعبه ..... 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: ۷۰۸/م الف مدیر دفتر شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام  پالک شماره۱9/9۶9 واقع در کلیشاد  نظربه 

بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به موجب رای شماره ۷۰۰۵۰۱2 – ۱۳9۵/۱۰/22 در 

اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به  نام آقای فتح اله صفری کلیشادی فرزندمحمد 

مهدی  در جریان ثبت است وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 

قسمت اخیرماده ۱۵قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روزیک شنبه مورخ 

۱۳9۶/2/24 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 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد 

شد.تاریخ انتشار :۱۳9۶/۱/24 مجتبی شادمان  معاون واحد ثبتی فالورجان 

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
اصفهان  ثبت   ۵ بخش  در  پالک ۷949/۳۵۵واقع  شماره  یکبابخانه    حدود ششدانگ  تحدید  چون 

که طبق پرونده ثبتی بنام رحمت هللا دلیر فرزند محمد   در جریان ثبت است و رای شماره ۱۱۳9۳ 

اراضی و  از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  مورخ ۱۳9۵/۰9/۱4 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 

صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود  اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک 

بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک 

مرقوم در تاریخ ۱۳9۶/۰2/۱9روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این 

آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 

مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 

روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 

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

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

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

تاریخ انتشار: ۱۳9۶/۰۱/24 شماره :24۵/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده 

دادنامه 
آباد کوچه ذولفقار وکیل:  خواهان:آقای عبدهللا رهنما فالورجانی فرزند غالمعلی نشانی:فالورجان علی 

کیانی-حسین-محمد- مصطفی-بیگم  فرزند  وند  جمشید  کیانی-ابراهیم  هوشنگ  خوانده:آقای 

زهرا-زهره-مهناز-اشرف-مهری نام خانوادگی همه کیانی فرزندان مرحوم اسماعیل نشانی:فالورجان 

خواسته:رای  المکان  قدیری-مجهول  فروشی  موتور  جنب  بازرگانی  بسیج کوچه  جنوبی  خ کمربندی 

اصالحی گردشکار:پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به خواسته فوق و طی تشریفات قانونی 

را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای  و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی 

به  غالمعلی  فرزند  فالورجانی  رهنما  عبدهللا  اقای  دادخواست  در خصوص  شورا  قاضی  رای  مینماید. 

طرفیت آقای هوشنگ کیانی و بقیه خواندگان به خواسته رای تکمیلی با بررسی محتویات پرونده نظر 

اول  نام خوانده ردیف  بر محکومیت خواندگان  از خواسته خواهان دایر  اینکه در خصوص قسمتی  به 

امیر هوشنگ درج گردیده که هوشنگ صحیح میباشد و همچنین نام مهناز که اعظم درج شده است 

که بدینوسیله اصالح میگردد.باعنایت به استعالم به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان در 

خصوص پالک ۱۵/۱۱2۶وپاسخ آن اداره به شماره ۱۳9۵/۰۸/۳۳۱۱4۶مورخ ۱۳9۵/۱۱/۱۶نسبت به یک 

قطعه مفروزبه مساحت۱۵۷/۶۸مترمربع از پالک اصلی به مساحت ۶49/۷۰ متر مربع مفروز شده از 

۸۶۳ متر مربع به ابعاد شماال۱4/۶۰متر و شرقا ۱۵/9۰ متر و جنوبا ۶/۳۰ و ۸/۳۰ متر و غربا۱2 و 4متر 

پالک ثبتی سند یک قطعه زمین واقع در بخش9 ثبت اصفهان به پالک ثبتی ۱۵ اصلی ۱۱2۶ فرعی که 

سند مالکیت آن ذیل شماره ۱9۳۷۶دفتر۱9۸صفحه۵۰2 به نام مرحوم اسماعیل کیانی فالورجانی صادر 

گردیده است.شورا خواسته خواهان را در این خصوص نیز وارد دانسته مستندا به ماده ۱9۸ ق.آ.د.م 

خوانده آقای ابراهیم جمشیدوند فرزند مصطفی توجها به وکالت نامه شماره ۱2۱۸۱مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۰ 

دفتر اسناد رسمی شماره 9۳فالورجان موصوف باال را به انتقال سند موصوف فوق در حق خواهان محکوم 

مینماید و نسبت به بقیه خواندگان مستندا به بند4 ماده۸4 ق.آ.د.م به دلیل اینکه دعوی متوجه ایشان 

نمیباشد قرار رد دعوا اعالم و صادر میگردد رای تکمیلی صادره ظرف مدت 2۰روز از تاریخ ابالغ قابل 

تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی فالورجان میباشد.بدیهی است ارائه رای بدوی بدون نسخه ای از 

رای اصالحی ممنوع است .

سید رسول سادات قاضی شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فالورجان

آگهیمزایدهاموالمنقول
اجرای احکام دادگستری  فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره ۶۶9/9۵ موضوع  علیه سید احمد 

هاشمی قهدریجانی و له خانم صالحه مهدی زاده فرزند قاسم علی در تاریخ۱۳9۶/2/۷به منظور فروش 

یک دستگاه خودرو سیلو رنگ دودی مدل ۷۸ به شماره انتظامی 2۱۵ه4۷ایران2۳ از ساعت ۱۰الی ۱۱ 

صبح جلسه مزایده در  در محل مجمع شورا فالورجان دفتر اجرای احکام اطاق شماره ۸۶ برگزار نماید.

اموال موضوع مزایده برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ۷2۰۰۰۰۰۰ریال ارزیابی شده است 

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

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

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

ده درصد قیمت ارزیابی شده را به همراه داشته باشند

دهقان مدیر اجرای احکام دادگستری فالورجان

آگهیابالغدادخواستضمایموقترسیدگی
به آقای حسین دهقانی  نظربه اینکه اقای حبیب اله مهیاری فرزند حسین  دادخواستی بطرفیت اقای 

ارجاع وبه کالسه 9۵۱۸۳4  این دادگاه  به  به که  از پرداخت محکوم  حسین دهقانی  بخواسته اعسار 

ثبت  وبرای مورخه   9۶/2/2۵ ساعت ۸ وقت رسیدگی تعیین گردیده وچون خوانده مجهول المکان 

یک  ق.آ.د.م.    ۷9 ماده  به   مستندا  به  دادگاه   ودستور  خواهان  تقاضای  به  و  است  اعالم گردیده 

نسخه  و  اعالم  را  خود  نشانی  دادگاه   دفتر  به  مراجعه  با  شود  می  دعوت  خوانده  واز  اگهی   نوبت  

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

ابالغ قانونی محسوب ودر صورت عدم حضور  دادگاه غیابا رسیدگی ورای قانونی صادر خواهد   منزله 

کرد.

رییس شعبه ۱۰2 دادگاه کیفری دو  فالورجان  

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه : نام : اسماعیل    نام خانوادگی : خراسانی   نام پدر : - شغل :-  نشانی 

محل اقامت : مجهول المکان مشخصات محکوم له : نام : فرامرز نام خانوادگی : حسنپور   نام پدر : - 

شغل : - نشانی محل اقامت : کلیشاد – خ مطهری روبروی بانک سپه – جهان کامپیوتر  محکوم به : 

به موجب رای شماره ۵۵۶ تاریخ 9۵/9/۱ حوزه ۵ ح   شورای حل اختالف شهرستان فالورجان شعبه  

- دادگاه عمومی - که قطعیت یافته است .  محکوم علیه محکوم است به : حضور در دفترخانه اسناد 

رسمی و انتقال سند یک دستگاه خودرو ام وی   به شماره انتظامی ۶۵2 ص ۳4 ایران  ۵2   با احتساب 

هزینه های دادرسی و خسارات وارده در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دادگستری 

. ماده ۳4 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است 

ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 

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

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

ندارد صریحا اعالم نماید .

شعبه پنجم حقوقی فالورجان    

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه : نام :رضوان   نام خانوادگی : صفاری انارکی    نام پدر : - شغل :-  نشانی 

محل اقامت : مجهول المکان مشخصات محکوم له : نام : قدرت اله نام خانوادگی : کریمی   نام پدر 

: -  شغل :  نشانی محل اقامت : مبارکه- وینچه- خ معلم –کوی منبع آب – پالک ۱۳  محکوم به : 

به موجب رای شماره ۷۸۶  تاریخ 9۵/۱۱/2۵حوزه ۵ ح  شورای حل اختالف شهرستان فالورجان شعبه  

- دادگاه عمومی - که قطعیت یافته است .  محکوم علیه محکوم است به : حضور در دفترخانه اسناد 

رسمی و انتقال سند یک دستگاه خودروسواری سمند ایکس ۷ به شماره 4۷۵ ن ۶۷ ایران ۱۳ به نام 

خواهان و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دادگستری . ماده ۳4 قانون اجرای احکام : همین که 

اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 

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

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

دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید .

شعبه پنجم حقوقی فالورجان    

اجرائیه
شهر  فالورجان  اصفهان   : نشانی  علی  پدر  نام  آبادی  حسن  میرزائی  حسین  له  محکوم  مشخصات 

ابریشم بلوار الغدیر خ حضرت ابوالفضل نبش ک کاظمی پ4۰9 مشخصات محکوم علیه مظفر ناظم 

نام پدر عباس نشانی شهرضا خ ولیعصر بن صدرا پ22 مشخصات نماینده یا قائم مقام محکو له /

الغدیر  بلوار  ابریشم  اله نشانی فالورجان شهر  نام پدر فتح  آبادی  محکوم علیه فاظمه دهخدا حسن 

نبش خیابان مدرس سمت چپ طبقه اول وکیل حسین میرزائی حسن آبادی محکوم به : بموجب 

درخواست اجرای حکم مربوط به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9۵۰99۷۳۶۵۳۳۰۱۱۵۱ محکوم علیه 

محکوم است به : پرداخت مبلغ 2۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک شماره۱2۶2/4۷۰۰۶۱/۱4 – ۱۳9۵/۰4/۳۱ 

بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی برابر تعرفه قانونی )۷/۸۵۰/۰۰۰ ( و هم چنین خسارت 

تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 

برعهده اجرای احکام می باشد در مقابل دریافت الشه چک در حق محکوم له و پراخت نیم عشر در 

حق صندوق دولت .

– فالورجان  شهرستان  دادگستری   ) )حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر   مدیر 

 علی صادقیان

آگهیحصروراثت
خانم زهرا مختاری افجدی بشناسنامه شماره ۱۸ باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه 

نموده چنین اشعار داشته است که شادروان علی  این شورا  ، درخواستی بشماره 9۵/4۱ تقدیم  ورثه 

درگذشت  درهنگام  وی  ورثه  و  درگذشته   ۱۳9۵/۱2/2۶ تاریخ  در   ۵۳۷ بشناسنامه  افجدی  مختاری 

عبارتند از :  ۱- محمدرضا مختاری افجدی فرزند علی شماره شناسنامه ۸2۵ نسبت با متوفی : فرزند

2- احمد رضا مختاری افجدی فرزند علی شماره شناسنامه 92۱۷ نسبت با متوفی : فرزند  ۳- مصطفی 

مختاری افجدی فرزند علی شماره شناسنامه 22۷ نسبت با متوفی : فرزند  4- بیگم مختاری افجدی 

فرزند علی شماره شناسنامه ۷ نسبت با متوفی : فرزند   ۵- فاطمه مختاری افجدی فرزند علی شماره 

شناسنامه ۱۷ نسبت با متوفی : فرزند  ۶- زهرا مختاری افجدی فرزند علی شماره شناسنامه ۱۸ نسبت 

با متوفی : فرزند  ۷- معصومه مختاری افجدی فرزند علی شماره شناسنامه ۱2۶۳ نسبت با متوفی : 

فرزند  ۸- همدم توکلی افجدی فرزند نیازعلی شماره شناسنامه ۵22 نسبت با متوفی : همسر  پس از 

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

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

حصر وراثت صادر خواهد شد 

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهیحصروراثت
خانم اکرم کاشفی باالنی بشناسنامه شماره 4۷9 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه 

ورثه ، درخواستی بشماره 9۶/4۳ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عباس 

بکرانی باالنی بشناسنامه ۸ در تاریخ ۱۳9۵/۱2/22 درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند از :

۱-محمد امین بکرانی باالنی فرزند عباس شماره شناسنامه ۱۱۰۰۵۵94۷۷ نسبت با متوفی : فرزند2-

فرزند  ۳-رسول   : متوفی  با  نسبت   ۱۱۰۰۱۶22۳2 شناسنامه  عباس شماره  فرزند  باالنی  بکرانی  رضا 

باالنی  بکرانی  فرزند  4-مجید   : متوفی  با  نسبت  عباس شماره شناسنامه 2۳  فرزند  باالنی  بکرانی 

محمد  فرزند  باالنی  ۵-اکرم کاشفی  فرزند    : متوفی  با  نسبت   299 عباس شماره شناسنامه  فرزند 

را  مزبور  درخواست  قانونی  تشریفات  از  همسرپس   : متوفی  با  نسبت   4۷9 شناسنامه  شماره 

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

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

 شد 

 دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهیحصروراثت
خانم زهرا یزدانی بشناسنامه شماره ۳۳۶ باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه ورثه ، 

درخواستی بشماره 9۶/۳۷ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان شکراله یزدانی 

بشناسنامه 29 در تاریخ ۱۳9۵/۱2/2۸ درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند از : ۱-حسین 

یزدانی فرزند شکراله  : فرزند  2-اصغر  با متوفی  یزدانی فرزند شکراله شماره شناسنامه ۵۶ نسبت 

شماره شناسنامه 9۱۰۶ نسبت با متوفی : فرزند  ۳-زهرا یزدانی فرزند شکراله شماره شناسنامه ۳۳۶ 

نسبت با متوفی : فرزند   4-مهری یزدانی فرزند شکراله شماره شناسنامه ۸۰4۰ نسبت با متوفی : 

فرزند   ۵-ناهید یزدانی گارماسه فرزند عباس شماره شناسنامه ۵۸9 نسبت با متوفی : همسر پس از 

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

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

حصر وراثت صادر خواهد شد 

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک ۱۰۳9۳/۳۵29واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی بنام  اکرم زهرائی خوراسگانی فرزند مرتضی  در جریان ثبت است و رای شماره 

۱۱۶۶۰ مورخ ۱۳9۵/۰9/۱۸ از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک 

مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 

اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 

ملک مرقوم در تاریخ ۱۳9۶/۰2/۱9روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این 

آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 

مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 

روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 

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

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

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

تاریخ انتشار: ۱۳9۶/۰۱/24 

شماره :924/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده 

مدیرکلدامپزشکیاصفهانخبرداد:

صادرات جنین منجمد گاو از اصفهان به آذربایجان

طن
ی و

میا
 کی

س:
عک

 



5فرهنگ و هنر پنجشنبه  24 فروردین ماه   1396
ـــمـــاره 403  ســـــال سوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
احسان خواجه امیری در اصفهان می خواند

S.Sasani@eskimia.ir
ستایش ساسانی نژادسرویس فرهنگ

تئاتــر یــا نمایش، شــاخه ای از هنرهای نمایشــی اســت 
ــاگران  ــر تماش ــتان ها در براب ــردن داس ــاز ک ــه ب ــه ب ک
می پــردازد. از میــان هنرهــا، هنــر تئاتــر، تنهــا هنــری 
ــی آن انســان اســت  ــادی و اصل ــه عنصــر م اســت ک
ــا  ــاط آن ب ــر، فــرم ارتب ــن ویژگــی ایــن هن و بزرگ تری
ــم  ــم گرفتی ــه همیــن دلیــل تصمی مخاطــب اســت؛ ب
ــته  ــتادان برجس ــد و از اس ــوان هنرمن ــی از بان ــا یک ب

ــه  ــش ب ــات نمای ــش ادبی ــا گرای ــش ب ــته نمای در رش
گفت وگــو بنشــینیم. 

مریــم موحدیــان متولــد ســال 1346 و دانش آموختــه 
ــش  ــد پژوه ــی ارش ــش و کارشناس ــی نمای کارشناس

هنــر از دانشــکده هنرهــای زیباســت.
 او در کارنامــه کاری خــود ضمــن نگارش نمایشــنامه و 
کار پژوهشــی، ســابقه تدریــس در آموزشــگاه های آزاد 
هنــری، تدریــس در دانشــگاه ها و داوری آثــار نمایشــی 

جشــنواره های متعــدد را دارد.

    فعالیت خود را از چه سالی شروع کردید؟
از ســال 1370 بــه بعــد بــه صورت حرفــه ای کار خــود را 
شــروع کــردم. بیشــتر از نمایشنامه نویســی، در زمینــه  
پژوهــش خــود را موفــق می بینــم و اولیــن پژوهــش 
موفــق خــودم را در ســال 1375 تمــام کــردم؛ ضمــن 

اینکــه در ایــن ســال ها تدریــس هــم داشــته ام.
    در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟

 هــم تدریــس و هــم پژوهــش انجــام می دهــم؛ کار 
اداری بــا روحیــه ام ســازگار نیســت؛ چــون ایده هایــی 
ــم؛  ــم اجــرا کن کــه دارم در محیط هــای اداری نمی توان
ــدارم               ــرای همیــن خیلــی محیــط اداری را دوســت ن ب

ــم. ــه  پژوهــش موفــق می بین و خــودم را در زمین
    نظــر شــما دربــاره عملکــرد دانشــگاه های هنــر 

؟ چیست
ــیار  ــتعداد بس ــرو و اس ــر نی ــر از نظ ــگاه های هن دانش
خــوب اســت؛ ولــی متاســفانه از نظــر امــکان بازدهــی 
از خیلــی  و مشــکل کار  اســت  نامناســب  بســیار 
شــده اند  تبدیــل  هنــر  چیزهاست.دانشــگاه های 
دارنــد  تقریبــا  و  صابون ســازی  بــه کارخانه هــای 
آدم هایــی را تولیــد می کننــد کــه مــدرک هنــری 
ــن  ــا ای ــا بعده ــتند و قطع ــد نیس ــی هنرمن ــد، ول دارن
ــه مشــکل برمی خــورد؛ چــرا کــه دانشــجویان  ــد ب رون
ــی  ــد متوقــع هســتند، ول ــری کــه دارن ــا مــدرک هن ب
طــوری آمــوزش ندیده انــد کــه بتواننــد اثرهــای هنــری 

ــد.  ــای بگذارن ــر ج ــی ب مطلوب
اگــر مــا 4 دانشــگاه درســت کنیــم و دانش آموختــگان 

ــت  ــاز و ظرفی ــد نی ــش از ح ــری را بی ــته های هن رش
داشــته باشــیم، صددرصــد دچــار مشــکل می شــویم 
و آرزوی مــن ایــن اســت کــه نظــام آموزشــی چــاره ای 

بیندیشــد.
ــه  ــرفت کاری در زمین ــاره پیش ــما درب ــر ش     نظ
ــت؟ ــت چیس ــز پایتخ ــر ج ــهرهای دیگ ــری در ش هن

بگویــم،  بخواهــم  اصفهــان  شــهر  دربــاره  اگــر 
بســیار بســیار ســنتی هســتیم و این هــا خــودش 
محدودیــت آور اســت؛ آن هــم بــرای کاری مثــل تئاتــر.

 دوم اینکــه مســئوالن فرهنگــی برنامه ریزی هــای 
دقیقــی نمی کننــد و البتــه تهــران را بایــد از بقیــه 
ــم  ــای ک ــه فض ــرا ک ــرد؛ چ ــدا ک ــر ج ــهر های دیگ ش
و بیــش متفاوتــی دارد؛ ولــی بــاز هــم نمی شــود 
ــه آنجــا هــم  ــرد؛ چــرا ک ــگاه ک ــه آن ن آرمان شــهری ب
برنامه ریزی هــای  چــون  و  دارد  محدودیت هایــی 
دقیقــی نداریــم، بــه طــور مســلم آن گونه کــه باید، پاســخ 

نمی گیریــم.
ــر  ــه هن ــد ب ــراد عالقمن ــرای اف ــه شــما ب     توصی

ــت؟ چیس
اول اینکــه بــه همــه کســانی کــه بــه هنــر عالقــه دارنــد 
توصیــه نمی کنــم وارد هنــر شــوند؛ ولــی کســانی 
ــه  ــد ب ــوند بای ــه ش ــن عرص ــد وارد ای ــه می خواهن ک
ــات  ــات و تحقیق ــد و مطالع ــا نکنن ــاب اکتف ــد کت چن
بیشــتری در زمینــه هنــری بــه عمــل آورنــد و ترجیحــا 
ــود را  ــان، خ ــه مطالعاتش ــی در زمین ــت عمل ــا فعالی ب

ــد. ــر کنن درگی

- ســاخت ســریال »گســل« کــه بــا یــک ســوژه سیاســی 
ــد اســت، از نیمــه، گذشــته اســت. ســریال  در حــال تولی
ــاه  ــک« در 14 دی م ــام »بی نم ــا ن ــدا ب ــه ابت ــل« ک »گس
کلیــد خــورد، یــک کمــدی اجتماعی سیاســی بــه کارگردانــی 
علیرضــا بذرافشــان و تهیه کنندگــی محســن چگینــی 
اســت کــه در 30 قســمت بــه تولیــد خواهــد رســید. قصــه 
ــام  ــت و س ــر اس ــاون وزی ــک مع ــاره ی ــریال درب ــن س ای
ــی را  ــخصیت سیاس ــن ش ــظ ای ــش محاف ــانی نق درخش
بــازی می کنــد کــه داســتان حــول محــور وی می چرخــد. 
ــد.  ــازی می کن ــل« ب ــریال »گس ــم در س ــام ه ــورا س فل
ــازی  ــال را ب ــش لی ــریال نق ــن س ــز در ای ــری نی ــور نظ فل

ــر اســت. ــاون وزی ــه همســر مع ــد ک می کن
- موسســه فرهنگی هنــری »پیشــرو« قصــد دارد در 
بــا  نمایشــــگاهی گروهـــی تجسمی  اصفهــان  هفتــه 
 رســانه های نقاشـــی، مجســـمه، عکـــس، چاپ، ویدئوآرت 
و پرفورمنــس آرت برگــزار کنــد؛ از ایــن رو، هنرمندانــی 
کرده انــد  خلــق  اثــری  اصفهــان  موضــوع  بــا  کــه 
دارنــد را  نمایشــگاه  بــرای  اثــر  خلــق  فرصــت   یــا 

می تواننــد بــا توجــه بــه شــرایط و مقــررات منــدرج 
ــل                             ــه ایمی ــود را ب ــر خ ــس اث ــا عک ــرح ی ــوان ش در فراخ
کننــد. ارســال   Farakhanisfahanart@gmail.com
- فیلــم »امتحــان نهایــی« کــه فیلمنامــه  آن توســط 
عبــاس کیارســتمی بــه نــگارش درآمــده، بــا بــازی شــهاب 

ــود. ــران می ش ــن اک ــینی 30 فروردی حس
- مرحلــه اســتانی جشــنواره کتابخوانــی »یــار مهربــان« بــا 
محوریــت آثــار هوشــنگ مــرادی کرمانــی و بــا حضــور ایــن 

نویســنده در کرمــان برگــزار می شــود.
- »وحیــد تــاج«، خواننــده موســیقی ایرانــی، 31 فروردین  

مــاه امســال در شــهر اصفهــان روی صحنه مــی رود.
- فیلــم ســینمایی »زمانــی دیگــر« بــه کارگردانــی ناهیــد 
ــژه هیئــت داوران جشــنواره  ــزه وی ــده جای حســن زاده، برن

»آتــن« آمریــکا شــد.
چهــره  خرمشــاهی،  بهاء الدیــن  اســتاد  شــاگردان   -
سرشــناس ادبیــات و فرهنــگ ایــران، شــایعه درگذشــت 

وی را تکذیــب کردنــد.
ــا نام هــای »ســوزنبان« و »دارزا«  ــم انیمیشــن ب - 2 فیل
از تولیــدات مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی 
بــه جشــنواره انیمیشــن و کارتــون والنســیای اســپانیا راه 

یافتنــد.
- ســیدامیر ســیدزاده، تهیه کننــده، از ســاخت ســریال 15 

قســمتی بــا مشــارکت کشــور لهســتان و چــک خبــر داد.
ــا منتفــی شــدن اجــرای طــرح شناورســازی قیمــت  - ب
بلیــت ســینماها، در حــال حاضــر گران تریــن بلیــت 
ســینما 12 هــزار تومــان اســت و هنــوز می تــوان بــا 
قیمت هــای 10، ۸، 7، 6 و 5 هــزار تومــان هــم بلیــت 

ــرد. ــه ک تهی

»غذا« به موزه هنرهای معاصر رفت

کیمیای وطن

نمایشــگاه گروهــی هنــر معاصــر با 
ــنبه 24  ــذا« روز پنجش ــوان »غ عن
ــل  ــاعت 17 در مح ــاه س فروردین م
گالــری تجربــه مــوزه هنرهــای 

ــود.  ــاح می ش ــر افتت معاص
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســــازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان، مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان بــه عنــوان 
دفتــر تخصصــی هنرهــای تجســمی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــر از طعــم«  ــا نمایشــگاه »فرات شــهرداری اصفهــان، همزمــان ب
کــه نمایانگــر فرهنــگ و آداب غذایــی کــره جنوبــی در دو قالــب 
چیدمــان و اجــرا بــود و در راســتای ایــن تبــادل فرهنگــی 

ــذارد.  ــرا می گ ــه اج ــذا« را ب ــوان »غ ــا عن ــگاهی ب نمایش
آثــاری از هنرمنــدان ایرانــی بــا هــدف ارائــه چهره هایــی 
متفــاوت، زیباشناســانه، توصیفــی، انتقــادی، مفهومی، طنــز و... 
از ورای درک مــا بــه غــذا و بــه فراخــور دیــدگاه شــخصی در ایــن 

ــرد.  ــرار می گی ــدان ق ــد عالقه من ــورد بازدی ــگاه م نمایش
ایــن مجموعــه بــا تنــوع فوق العــاده ای از تکنیک هــا و روش هــای 
ارائــه آثــار هنــری و شــاخه های بیانــی مختلفــی در هنــر معاصــر 
24 فروردین مــاه افتتــاح می شــود و تــا 2 اردیبهشــت ماه ســال 
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــر س ــای معاص ــوزه هنره ــاری در م ج
شــهرداری اصفهــان برپــا خواهــد بــود. زهــرا جعفرپــور، غــزال 
خطیبــی، شــیوا یوردخانــی، صبــا ایمانــی، نیلوفــر شــیرانی، مونــا 
ــی و  ــا مرس ــدی، مهس ــن عاب ــر، متی ــدی وفامه ــی، مه آقابابای
مهــدی دنــدی از جملــه ایــن هنرمنــدان هســتند کــه بــا موضوع 

غــذا در هنــر معاصــر آثــار ایــن نمایشــگاه را پدیــد آورده انــد.

»سالم بمبئی ۲« در انتظار مجوز ساخت
ــور، کارگــردان »ســالم بمبئــی 2«، اعــالم کــرد  ــان محمدپ قرب
بــرای دریافــت پروانــه ســاخت ایــن پــروژه ســینمایی اقــدام 
کرده انــد. قربــان محمدپــور، کارگــردان ســینما کــه ســال 
گذشــته فیلــم »ســالم بمبئــی« را در ســینماهای کشــور روی 
پــرده ســینما داشــت، دربــاره زمــان ســاخت »ســالم بمبئی 2« 
گفــت: همــه چیــز بســتگی بــه ایــن دارد کــه چــه زمانــی پروانه 
ســاخت ایــن پــروژه را از ســازمان ســینمایی دریافــت کنیــم. 
ــی  ــا بازیگــران ایران ــه ب ــه رایزنی هــای اولی وی ادامــه داد: البت
و هنــدی کــه قــرار اســت در ایــن پــروژه بــا مــا همــکاری کننــد 
انجــام شــده، امــا تــا زمانــی کــه پروانــه ســاخت نگیریــم، هیــچ 
ــرد:  ــد ک ــان تاکی ــور در پای ــت. محمدپ ــخص نیس ــز مش چی
ــی  ــاز اصل ــرات وارد ف ــاخت، مذاک ــه س ــن پروان ــس از گرفت  پ
و بســتن قــرارداد بــا بازیگــران می شــود. ایــن کارگــردان 
پیــش از ایــن اعــالم کــرده بــود کــه قســمت دوم ایــن 
ــمت اول آن  ــه قس ــی ب ــچ ربط ــی هی ــاظ مضمون ــم از لح  فیل

ندارد. سینماخبر

اخبار کوتاه

اصفهــان  اســتان  اســالمی  تبلیغــات  کل  مدیــر 
راســتای  در  صورت گرفتــه  اقدامــات  تبییــن  بــا 
ســاماندهی مراســم اعتــکاف، آمــار نهایــی معتکفــان 
اســتان اصفهــان را ۸4 هــزار و 600 نفــر اعــالم کــرد.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجت االســالم رحمــت هللا 
اروجــی بــا بیــان اینکــه تعــداد مســاجد 
برگزارکننــده مراســم اعتــکاف در ســطح 
اســتان از 550 مســجد در ســال گذشــته 
ــداد کل  ــیده، تع ــجد رس ــه 576 مس ب
ــان  ــر بی ــزار و 600 نف ــان را ۸4ه معتکف
کــرد و گفــت: از ایــن تعــداد، 57 هــزار 
و 622 نفــر مــرد و 26 هــزار و 97۸ نفــر 

زن هســتند کــه تعــداد خواهــران 7 درصــد و بــرادران 
3/4 درصــد رشــد داشــته و در مجمــوع رشــد بیــش 

از 5 درصــدی معتکفــان را شــاهد هســتیم.
مدیــر کل تبلیغــات اســالمی اســتان اصفهــان ادامــه 
بــه دو صــورت  داد: امســال ثبت نــام معتکفــان 

 حضــور شــخص در مســجد و اینترنتــی انجــام گرفــت 
کل  یک چهــارم  از  بیــش  اطالعــات  تاکنــون  و 
بارگــذاری  و  شــده  ثبــت  ســامانه  در  معتکفــان 
اطالعــات باقیمانــده بــا ســرعت خوبــی در حــال 
ــات  ــام عملی ــس از اتم ــزود: پ ــام اســت. وی اف انج
ثبــت و بارگــذاری اطالعــات افــراد در 
ســامانه، دعوتنامــه حضــور در پایــگاه 
ــال  ــراد ارس ــرای اف ــن ب ــی عاکفی تعامل

. د می شــو
ــان اینکــه  ــا بی حجت االســالم اروجــی ب
ــط  ــویه توس ــی دوس ــال ارتباط ــن کان ای
ســتاد اعتــکاف اســتان و بــه منظــور 
تغذیــه فکــری و محتوایــی و همچنیــن برقــراری 
ارتبــاط مســتمر با معتکفــان در طــول ســال راه اندازی 
شــده، افــزود: افــراد می تواننــد کانــال عاکفیــن را در 
 @akefin پیام رســان کامــال ایرانــی گــپ بــا شناســه

ــد و عضــو آن شــوند. مشــاهده کنن

رشد بیش از 5 درصدی معتکفان استان اصفهان
ــاالر  ــاه در ت ــری 31 فروردین م کنســرت احســان خواجه امی
ــد  ــری فرزن ــان خواجه امی ــود. احس ــزار می ش ــی برگ رودک
 ایــرج، خواننــده  سرشــناس و قدیمــی موســیقی ایــران 
 و خواننــده، آهنگســاز و تنظیــم کننــده  موســیقی پــاپ 
متولــد ســال 1363 اســت کــه از 5 ســالگی آموختــن 

موســیقی را شــروع کــرده و بــا ســازهای 
ویولــن، ســنتور و پیانــو آشــنایی دارد. 

ــده  ــب ش ــگام موج ــوزش زودهن ــن آم همی
کــه او بتوانــد در ســن 12 ســالگی بــرای 

ــد.  ــازی کن ــودک آهنگس ــه  ک برنام
بــا  را  خــود  حرفــه ای  خواجه امیــری کار 
ــتند  ــه مس ــک مجموع ــرای ی ــازی ب آهنگس

ــازی  ــن کارش در آن دوران آهنگس ــرده و مطرح تری ــاز ک آغ
ــود.  ــدرش ب ــرای پ ــام »خاطــرات زندگــی« ب ــه ن آلبومــی ب
ــا«  ــن و باب ــوم »م ــالگی آلب ــن 17 س ــری در س خواجه امی
ــتاد  ــدرش، اس ــترک او و پ ــه کار مش ــرد ک ــازار ک ــه  ب را روان
ایــرج، بــود و تنهــا 19 ســال داشــت کــه بــه پیشــنهاد قاســم 

جعفــری بــرای ســاخت موســیقی »ســریال غریبانــه« 
ــه« او بســیار  ــه  »هــر چــی آرزوی خوب انتخــاب شــد و تران
ــق  ــای موف ــر تیتراژه ــت. از دیگ ــرار گرف ــتقبال ق ــورد اس م
خواجه امیــری می تــوان بــه این هــا اشــاره کــرد: تیتــراژ 
ــن  ــی، زیرزمی ــه تاریک ــار، لب ــن ب ــرای آخری ــریال های ب س
پــول کثیــف، میــوه  ممنوعــه، مثــل هیچکــس 
ــه  ــج، مادران ــرده رن ــده رود، ناب ــیر زاین در مس
آوای بــاران، پریــا، هشــت ونیم دقیقــه و تیتــراژ 
برنامه هایــی چــون مــاه عســل و آب و آتــش. 
ــوی  ــری الگ ــد خواجه امی ــب اســت بدانی جال
خــود در خوانندگــی را دکتــر محمــد اصفهانــی 
ــرم  ــه نظ ــد: »ب ــاره می گوی ــد و در این ب می دان
ــر  ــت. دکت ــی اس ــد واقع ــک هنرمن ــأن ی ــای او در ش کاره
همیشــه یــک ســبک شــعر را ادامــه داد، در تلویزیــون 
پلی بــک نمی خوانــد و هــر کاری را قبــول نمی کــرد، درنهایــت 
هــم اعتقاداتشــان را دنبــال می کردنــد؛ مــن شــخصیت او را 

ــا ــرار دادم.« ایمن الگــوی کارم ق

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک 5179/27واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق 

پرونده ثبتی بنام  محمود چنگانی خوراسگانی فرزند عباس   در جریان ثبت است و رای شماره 12539 

مورخ 1395/10/05 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک 

مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود  اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است 

اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 

ملک مرقوم در تاریخ 1396/02/19روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب 

این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 

اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 

حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی 

طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی 

وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 

نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1396/01/24 شماره :469/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پالک 7۸97/3304واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی بنام  سید عبدالعظیم طباطبائی پزوه فرزند حسین  در جریان ثبت است و رای 

شماره 10791 مورخ 1395/0۸/23 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت 

به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود  اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 

است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 

حدود ملک مرقوم در تاریخ 1396/02/19روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا 

بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 

یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 

تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 

ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و  اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 

یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 

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

ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1396/01/24 شماره :1204/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 453/436 واقع در گاونان  بخش 9 

ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم خدیجه آشوری مهرنجانی فرزند حسینعلی  در 

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

اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 96/2/16 

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

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

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

تاریخ انتشار : 96/1/24 اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 21/96 خواهان 1- زینب احمدی رانش گر 2-آرمین احمدی دادخواستی 

مبنی بر مطالبه مبلغ بیست میلیون تومان بانضمام مطلق خسارات قانونی بطرفیت مهدی آقایی تقدیم 

نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 96/2/24 ساعت 15:30 تعیین و با توجه به مجهول 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید کثیر االنتشار منتشر تا خوانده قبل از 

رسیدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخد نماید و در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

رئیس دفتر شعبه 37 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پرونده کالسه 22/96 خواهان 1- زینب احمدی رانش گر 2-آرمین احمدی دادخواستی 

مبنی بر الزام خواندگان به تحویل مدارک خودرو سانتافه سواری و انتقال سند رسمی بانضمام کلیه 

خسارات دادرسی  بطرفیت 1- مهدی آقایی 2- مرتضی شمس 3- مسعود امامی  تقدیم نموده است 

وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 96/2/24 ساعت 16 تعیین و با توجه به مجهول المکان بودن 

خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید کثیر االنتشار منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این 

شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخد نماید و در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.رئیس دفتر شعبه 37 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کالسه یک سیار دادیاری 1 متهم حسین ادیب به اتهام تصرف عدوانی موضوع 

شکایت آقای ایرج صیفی فرزند اسداله مجهول المکان میباشند لذا در اجرای ماده 174 قانون آئین 

دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به 

نامبرده گان ابالغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه 

اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب فالورجان حاضر و از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور 

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

اتخاذ تصمیم خواهد شد. هادی نخجوان نیا دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب فالورجان 

ابالغنامه
شماره ابالغنامه: 9510100353۸07167 شماره پرونده: 95099۸03595003۸5 شماره بایگانی شعبه: 

خانوادگی:  نام  مهدی   نام:  حقیقی:  شونده  ابالغ  1395/12/25 مشخصات  تنظیم:  تاریخ   95165۸

 1396/02/31 حضور:  تاریخ  گلسرخ10-1  کرمانشاه،گلسرخ، ک  نشانی:  غالمعلی  پدر:  نام  سهیلی 

نیکبخت،ساختمان  شهید  باال،خیابان  چهارباغ  اصفهان،خیابان  حضور:  محل   11:30 ساعت  یکشنبه 

دادگستری کل استان اصفهان،طبقه 3 اتاق شماره 310 تاریخ حضور: 1396/02/31    ساعت حضور: 

11:30 در خصوص شکایت مجید نوربخش علیه شما در وقت مقرر جهت رسیدگی در این شعبه حاضر 

شوید. توجه: پس از دریافت این ابالغیه،ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد 

و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثنا انجام می شود.بنابراین ضروری است نسبت به 

ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید. چنانچه جهت ورود 

به سامانه، حساب کاربری )شناس و رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات 

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

شماره:749/م الف  شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )112 جزایی سابق(

آگهی احضار متهم
شماره ابالغنامه: 9610100354600132  شماره پرونده: 95099۸0362601035  شماره بایگانی شعبه: 

95149۸  تاریخ تنظیم: 1396/01/15  در پرونده کالسه 95099۸036201035 ک 120)95149۸ک120( 

برای رسول مرشدی فرزند علی به اتهام توهین تهدید ترک انفاق موضوع شکایت روح انگیز اسماعیلی 

مورخه  برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  که  نموده  کیفر  تقاضای 

1396/02/30 ساعت 0۸/30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به 

متهم و در اجرای مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 

مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی 

است در صورت عدم حضور،مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 

شماره:759/م الف دادگاه کیفری شعبه 120دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)120جزایی سابق( 

آگهی ابالغ 
بایگانی شعبه:  ابالغنامه: 9610100352900194  شماره پرونده: 92099۸0359401163  شماره  شماره 

930127  تاریخ تنظیم: 1396/01/10  شکات رسول شهبازی خشه حیران و سیدرضا سجادی و حسن 

عابدی و کاظم پورحاجی حداد و سوران عزیزپور و عبدالرحمن محمودی و غالمعلی زرچشم و کاظم 

و  ستوده  پاداش  مرتضی  و  رمضانی  راضیه  و  محمودی  آیدین  و  رهنما  سیروس  و  زرگر  نژاد  شیخ 

مشارکت  موضوع  با  مصداقی  پیام  متهم  علیه  علی سمیعی شکایتی  و  نژادبندری  عباس  اکبر  علی 

به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  و کالهبرداری  جعل  در 

باال  اصفهان خیابان چهارباغ  در  واقع  اصفهان)103 جزایی سابق(  دو شهر  دادگاه کیفری  شعبه 103 

ارجاع   337 شماره  اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  دادگستری کل  ساختمان  نیکبخت  شهید  خیابان 

 11:30 و ساعت  آن 1396/02/27  ثبت گردیده که وقت رسیدگی  به کالسه 92099۸0359401163  و 

تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن متهم پیام مصداقی و به تجویز ماده 174 قانون آیین 

دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 

کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم نامبرده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق حهت رسیدگی حاضر گردد. 

جزایی  اصفهان)103  دو شهر  دادگاه کیفری   103 دادگاه کیفری شعبه  منشی  الف  م  شماره: 763/ 

سابق(- مهدی نصر اصفهانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغنامه: 961010035350054۸  شماره پرونده: 95099۸03535005۸5  شماره بایگانی شعبه: 

951614  تاریخ تنظیم: 1396/01/0۸  )مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست ( محاکم کیفری 

دو دادگستری شهرستان اصفهان به موجب دادخواست شماره 951614 در پرونده کالسه 951614 برای 

علیرضا هاشمی و زهرا تیموری که برای رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 

مورخه 96/02/27 ساعت 10 تعیین گردیده است. باعنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی 

به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 1۸0 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 

کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی  در وقت مقرر در دادگاه حاضر 

گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور  مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.

شماره: 799/م الف منشی شعبه 9 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)109 جزایی سابق( محمود رستمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-۸96 خواهان حمید جمشیدیان دادخواستی مبنی بر: مطالبه به طرفیت 

محسن صالحی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخ  96/2/31 ساعت 17:00 

عصر  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: 679/م الف مدیر دفتر شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای رضا رحمتی  دارای شناسنامه شماره 541 به شرح دادخواست به کالسه 7171/95 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالحسین رحمتی اندانی  

بشناسنامه 2533 در تاریخ 95/12/۸   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- رضا رحمتی 541 فرزند  2-محمدرضا رحمتی 166 فرزند  3- بتول رحمتی 

اندانی 35 فرزند  4- طوبی رحمتی اندانی 603 فرزند     5- زهرا رحمتی اندانی 666 فرزند  6- 

زهره رحمتی اندانی 316 فرزند    7- جواهر ابراهیمیان خوزانی 4۸7 همسر 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 : 639/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد هاشمی دهنوی   دارای شناسنامه شماره ۸54 به شرح دادخواست به کالسه 7239/95 

از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی هاشمی 

ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه     95/11/1 تاریخ  در   2441 بشناسنامه  دهنوی  

الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمدعلی هاشمی دهنوی   ۸54 فرزند  2-فرهاد هاشمی 

دهنوی   1270390201 فرزند  3- بتول هاشمی دهنوی 32  فرزند  4- عصمت هاشمی دهنوی 7927 

فرزند   5- طیبه هاشمی دهنوی 59۸ فرزند     6- طاهره هاشمی دهنوی 29 فرزند       7- زهرا 

هاشمی دهنوی 565 فرزند  ۸- کبری مرادی دهنوی 6604 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 : 60۸/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محسن جهان شاهلو   دارای شناسنامه شماره 17۸9 به شرح دادخواست به کالسه 7145/95 

اصغر  علی  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  دادگاه  این  از 

جهان شاهلو  بشناسنامه 20 در تاریخ 95/12/1   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

شاهلو       جهان  2-محسن  15454فرزند   شاهلو  جهان  علی   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت 

17۸9 فرزند  3- مهدی جهان شاهلو   3۸3  فرزند  4- فرید جهان شاهلو   7135 فرزند   5- 

مهدی   -7 همسر        1724 هاشمی  اوروجلو  زهرا   -6 فرزند       2436 شاهلو    جهان  سعید 

جهان شاهلو   24 فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در 

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

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

شماره : 63۸/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فرحناز بنی هاشمی   دارای شناسنامه شماره 447 به شرح دادخواست به کالسه 7056/95 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد موالئی  بشناسنامه 

مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه     94/07/2۸ تاریخ  در   126

منحصر است به 1- سامان موالئی 12966فرزند  2-رضا موالئی 1741973740 فرزند  3- نسرین 

موالئی 35۸  فرزند  4- نسیم موالئی   2422 فرزند   5- سمانه موالئی   1740323764فرزند     

هاشمی جغدانی 447 همسر ۸-  بنی  ناز  فرح  فرزند      7-  موالئی 1741۸04۸76  مهتاب   -6

کتایون اشرفی پیرگانی ۸۸9 مادر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 

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

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

 شد. 

شماره : 616/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی آذر دارای شناسنامه شماره 3۸99 به شرح دادخواست به کالسه 7046/95 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان امراله آذر  بشناسنامه 1 در 

تاریخ 95/10/20   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به 1- علی آذر 3۸99 فرزند  2-پیمان آذر 201 فرزند    3- صدیقه آذر 4947 فرزند    4- سکینه 

آذر 1369 فرزند     5- خدیجه آذر 299 فرزند   6- زینت آذر 2723 فرزند        7- فاطمه آذر 

527001۸357 فرزند  ۸- حشمت پاکروان لمبانی 26270 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 : 617/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهرا آقا طهرانی دارای شناسنامه شماره 1397 به شرح دادخواست به کالسه 7129/95 از این 

طهرانی   آقا  اصغر  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه 

الفوت  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  بشناسنامه 1۸64۸ در تاریخ 95/10/0۸   

آقا طهرانی332  آقا طهرانی 1127 فرزند  2-محمدعلی  آن مرحوم منحصر است به 1- غالمحسین 

فرزند    3- علیرضا آقا طهرانی 125۸ فرزند    4- زهرا آقا طهرانی 1397 فرزند     5- خدیجه آقا 

آقا طهرانی 463۸0 فرزند   آقا طهرانی 1430 فرزند   7- آسیه  طهرانی 3533۸ فرزند   6- مریم 

۸- صدیقه جلوانی 62۸ همسر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 

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

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

شد. 

شماره : 61۸/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم عصمت آغا مرتضوی دارای شناسنامه شماره 654 به شرح دادخواست به کالسه 7125/95 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه سلطان مرتضوی 

بشناسنامه 657 در تاریخ 45/10/11   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- آقا مرتضی مرتضوی 3592۸ فرزند  2-میرسیدعلی مرتضوی 653 فرزند  

3- بتول آغا مرتضوی 655 فرزند  4- عصمت آغا مرتضوی 654 فرزند  5- آقا محمود مرتضوی 

656 فرزند  6- فاطمه بیگم مرتضوی 23590 فرزند     7- ربابه بیگم مرتضوی 16265 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 : 619/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه اسحق یزدآبادی دارای شناسنامه شماره 143۸ به شرح دادخواست به کالسه 7037/95از 

اسحق  عادل  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه  این 

گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه     95/11/2۸ تاریخ  در   373۸5 بشناسنامه  یزدآبادی 

فرزند  2-صدیقه  یزدآبادی 1725  اسحق  1- حسن  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین 

یزدآبادی  اسحق  هدی   -4 فرزند   یزدآبادی1017  اسحق  زهره   -3 فرزند    364 یزدآبادی  اسحق 

رضا   -7 1۸364همسر  فرشاد  اصل   -6 فرزند    143۸ یزدآبادی  اسحق  فاطمه   -5 فرزند    194

نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  فرزند    2122 یزدآبادی  اسحق 

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

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

شد.

 شماره : 634/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

مریم موحدیان، پژوهشگر و استاد دانشگاه 

در گفت وگو با کیمیای وطن:

بازدهی 
دانشگاه های هنر 

نامناسب است

احسان خواجه امیری در اصفهان می خواند
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حتما بخوانید!

حامد حدادی به پتروشیمی پیوست پنجشنبه  24  فروردین ماه   61396
ـــمـــاره  403 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 روز بازی پرسپولیس و پدیده تغییر کرد 
کمیتــه مســابقه ســازمان لیــگ 
روز  تغییــر  از  ایــران  فوتبــال 
ــازی پرســپولیس و پدیــده در  ب
لیــگ  بیست وهشــتم  هفتــه 

برتر خبر داد. 
ــرد:  ــام ک ــابقات اع ــه مس کمیت
بــا توجــه بــه درخواســت باشــگاه 
ــه  ــده در هفت ــا پدی ــازی ب ــر روز ب ــرای تغیی ــپولیس ب پرس
ــه  ــی ب ــرواز اعزام ــل پ ــه دلی ــر ب ــگ برت ــتم لی بیست وهش
ــازی  ــن ب ــده، ای ــم پدی ــان آســیا و موافقــت تی لیــگ قهرمان
بــه جــای روز پنجشــنبه در روز چهارشــنبه 30 فروردیــن 96 در 
ســاعت 19 و 05 دقیقــه در ورزشــگاه آزادی برگــزار می شــود. 

ــال فدراســیون فوتب

 بازی نمادین بانوان بسکتبالیست 

با حضور نماینده فیبا
بــازی نمادیــن دو تیــم گاز تهــران و کوشاســپهر ســبان امــروز 
 پنجشــنبه بــا حضــور نماینــده فدراســیون جهانــی بســکتبال 
و همچنیــن حضــور احتمالــی وزیــر ورزش و جوانــان برگــزار 

خواهــد شــد.
 پــس از پیگیری هــای وزیــر ورزش و جوانــان بــرای حضــور 
بین المللــی،  رســمی  میادیــن  در  بسکتبالیســت  بانــوان 
فدراســیون بســکتبال یــک دیــدار نمادیــن را بیــن دو تیــم گاز 
تهــران و کوشاســپهر ســبان، از تیم هــای قهرمــان ســوپرلیگ 
ــو،  ــازی لوب ــن ب ــب داده اســت. در ای ــوان، ترتی بســکتبال بان
ــور  ــالن حض ــکتبال در س ــی بس ــیون جهان ــده فدراس نماین
ــاهد  ــک ش ــان را از نزدی ــازی ملی پوش ــت و ب ــد داش خواه
خواهــد بــود. حضــور وزیــر ورزش و جوانــان هنــوز مشــخص 
نیســت و احتمــال دارد وزیــر نیــز در ســالن حضــور یابــد. ایــن 
بــازی ســاعت 10 صبــح در ســالن بســکتبال مجموعــه آزادی 
برگــزار خواهــد شــد و حضــور بانــوان تماشــاگر می تواننــد در 

جلــب نظــر فیبــا نیــز تأثیرگــذار باشــد. ایســنا

بازی لیگ دسته اول فوتسال لغو شد
ــه دلیــل انصــراف  ــر فوتســال ب ــا اعــام ســازمان لیــگ برت ب
ــل  ــدار مقاب ــراف از دی ــر انص ــی ب ــل مبن ــراد اردبی ــگاه به باش

ــو شــد.  ــازی لغ ــن ب مقاومــت قرچــک، ای
ایــن درخواســت بــر اســاس باشــگاه میزبــان )بهــراد اردبیــل( 
ــن  ــه شــده اســت. ای ــر فوتســال ارائ ــگ برت ــه ســازمان لی ب
ــی آف  ــه پل ــه مرحل ــی اســت کــه مقاومــت قرچــک ب در حال
لیــگ دســته اول صعــود کــرده بــود، ولــی پــس از اعتــراض 
تیــم مقاومــت قرچــک و حاجــی منصــف قائمشــهر، کمیتــه 
انضباطــی رأی بــه تکــرار مســابقه مقاومــت بــا ایــن دو تیــم 

داد. کاپ

 تام فورد هم، حریف حسین وفایی نشد 
ــور  ــه ت ــی در ادام ــین وفای حس
حرفــه ای اســنوکر جهــان موفــق 
شــد بــا پیــروزی برابــر تام فــورد 
دور مقدماتــی را بــا کســب 3 
ــان  ــه پای ــه ب ــروزی مقتدران پی
ایــن  ســوم  دور  در  برســاند. 
بازی هــا کــه دور پایانــی مرحلــه 
مقدماتــی بــه شــمار می رفــت، حســین وفایــی، ســتاره 
درخشــان اســنوکر ایــران، در ادامــه پیروزی هــای خــود، ایــن 
بــار موفــق شــد تام فــورد، اســنوکرباز نام آشــنای جهــان را کــه 
ــا نتیجــه  ــان اســت، ب ــای جه ــگ 3۲ حرفه ای ه دارای رنکین

نزدیک 5 بر 4 شکست دهد. 
ــه کار  ــت ب ــوان داش ــه در ت ــر چ ــازی ه ــن ب ــورد در ای تام ف
گرفــت، ولــی نبــوغ، خاقیــت و روحیــه جوانــی وفایــی 
بــه او کمــک کــرد تــا در مقابــل ایــن حریــف پــرآوازه 
ــن  ــروز ای ــت پی ــد و در نهای ــان ده ــتگی هایش را نش شایس

ــد.  ــاس باش ــرد حس نب
وی در دور نخســت 10 بــر 1 حاتــم یاســین را از مصــر شکســت 
داد و در دور دوم میتــو ســلت از انگلیــس را بــا نتیجــه 6 بــر 
3 مغلــوب کــرد. وفایــی بــا ایــن پیروزی هــا تعــداد بردهــای 
ــدی  ــه بع ــه مرحل ــه ب ــاند و مقتدران ــدد 3 رس ــه ع ــود را ب خ

ــرد. ــود ک ــا صع بازی ه

 واکنش عالیشاه به اتهام خیانت 

به پرسپولیس
ــه صحبت هــای  ــال پرســپولیس ب ــم فوتب بازیکــن ســابق تی
معــاون اقتصــادی باشــگاه واکنش نشــان داد. امید عالیشــاه 
دربــاره مصاحبــه محمدعلــی ترکاشــوند کــه عنــوان کــرده بــود 
ــا  ــت: م ــتند، گف ــکار هس ــاه خیانت ــی و عالیش ــد نورالله احم
ــه  ــی ک ــم زحمــت کشــیدیم. آن زمان ــن تی ــرای ای ســال ها ب
ایــن افــراد در تیــم نبودنــد، مــا بــرای تیــم عــرق می ریختیــم 

ــم.  ــاش می کردی ــواداران ت ــرای خوشــحالی ه و ب
ــد  ــن قاضــی هســتند و می دانن ــواداران، بهتری ــزود: ه وی اف

کــه خیانتــکار چــه کســی اســت. ورزش 3

حامد حدادی به پتروشیمی پیوست
حامــد حــدادی بــرای همراهــی تیم بســکتبال پتروشــیمی در 
ادامــه رقابت هــای لیــگ برتــر، بــا ایــن تیــم قــرارداد منعقــد 

 . کرد
توافــق میــان حامــد حــدادی و مدیریت باشــگاه پتروشــیمی، 

فقــط بــرای همراهــی در لیــگ برتر اســت. 
ــرکت در  ــرای ش ــیمی ب ــب پتروش ــدادی در ترکی ــور ح حض
ــزار  ــن برگ ــاه در چی ــه مهرم مســابقات باشــگاه های آســیا ک

ــنا ــت. ایس ــد اس ــرات جدی ــه مذاک ــوط ب ــود، من می ش

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

در مرحلــه گروهــی دور برگشــت لیــگ قهرمانــان آســیا 
ــادکار  ــم بنی ــر تی ــه ب ــا غلب ــران ب ــن ای ــان ذوب آه سبزپوش
ازبکســتان و شکســت العیــن برابــر االهلــی عربســتان بــرای 
صعــود از گــروه خــود کــه گــروه »مــرگ« خوانــده می شــود 
ــا از دســت  ــن ب ــم جوان شــده ذوب آه ــر شــدند. تی امیدوارت
ــر، یکــی  دادن بازیکــن کارســازی همچــون قاســم حدادی ف
باشــگاه های  قهرمانــان  لیــگ  مدعیــان  اصلی تریــن  از 
آسیاســت. ذوب آهــن صرف نظــر از فــراز ونشــیب هایــی 
کــه در ایــن فصــل دامنگیــرش شــده بــود، پــس از تغییــرات 
 در کادر فنــی و رهاشــدن از بحــران بــا ســرمربی جــوان 
ــه  ــتن رتب ــینی و داش ــی حس ــام مجتب ــه ن ــی ب و بی ادعای
چهــارم در لیــگ برتــر جــدول رده بنــدی، در رقابت هــای 
آســیایی بــا پدیده هــای جــوان، نماینــده شایســته ایــران در 
رقابت هــای آســیایی اســت؛ جوانانــی نظیــر احســان پهلــوان 
ــدزاده، محمدرضــا حســینی ــد محم ــزی، وحی  مرتضــی تبری

 محمــد نژادمهــدی، دانیــال اســماعیلی فر، مهــدی مهدی پــور 
و مهــران درخشــان مهر در کنــار کاپیتــان باتجربــه و متعصبــی 
ــری  ــی )ج ــن خارج ــب زاده و دو بازیک ــدی رج ــام مه ــه ن ب
بنگســتون و علــی حمــام( و دروازه بــان شــجاع و بلندپــروازی 
بــه نــام محمدرشــید مظاهــری کــه بــا جســارت مثال زدنــی 
خــود بارهــا در مقابــل مهاجمــان قدرتمنــد تیم هــای داخلــی 
ــن دروازه  ــع از فروریخت ــرده و مان ــتادگی ک ــی ایس و خارج
بــوده و نقــش عمــده ای در پیروزی هــای ذوب آهــن داشــته 

اســت.

  نیمه اول
ــن تیــم در آســیا  ــران، پرافتخارتری ــال ذوب آهــن ای تیــم فوتب
در  آســیا  باشــگاه های  قهرمانــان  لیــگ  چهــارم  هفتــه 
ورزشــگاه فوالدشــهر میزبــان تیــم بنیــادکار ازبکســتان بــود. 
ــد  ــاز کردن ــازی را آغ ــوب ب ــیار خ ــه اول بس ــا در نیم  ذوبی ه
 و ســوار بربــازی، تــوپ و میــدان را در اختیــار گرفتنــد 
و خیلــی زود هــم بــه گل رســیدند. ارســال عالــی مهدی پــور 
ــدزاده  ــد محم ــر وحی ــر عالی ت ــه س ــت و ضرب ــاح راس از جن

 در دقیقــه 5 گل اول ذوب آهــن را دربرداشــت تــا راحــت 
ــه ازبک هــا چشــم  ــی ک ــد. در حال ــال کن ــازی را دنب و روان ب
بــه ضــد حمــات داشــتند و ســعی می کردنــد از روی 
ارســال های بلنــد بــه پشــت دفــاع ذوب آهــن بــه گل برســند؛ 
بــه همیــن دلیــل ســانترهای زیــادی از جناحیــن روی دروازه 
میزبــان داشــتند کــه پروازهــای بلنــد محمدرشــید مظاهــری 
نقشــه های ازبک هــا را خنثــی و نقــش بــرآب کــرد. مضــاف 
ــت  ــتون فرص ــری بنگس ــه اول ج ــه 3۲ نیم ــه در دقیق اینک

گلزنــی را هــدر داد و بــا ضربــه ســر تــوپ را بــا انــدک 
اختــاف از بــاالی دروازه زوکــورف، دروازه بــان تنومنــد بنیادکار 
بــه بیــرون فرســتاد تــا نیمــه نخســت بــا تنهــا گل محمــدزاده 

بــه ســود ذوب آهــن بــه پایــان برســد.
    نیمه دوم

ــازی ســعی  ــک ب ــر در تاکتی ــا تغیی ــا ب ــه دوم ازبک ه در نیم
ــاش  ــا ت ــدان داشــتند؛ ام ــوپ و مالکیــت می در تصاحــب ت
همه جانبــه شــاگردان مجتبــی حســینی کــه ســرعت را 
چاشــنی بــازی خــوب و منطقــی خــود کــرده بودنــد، نه تنهــا 
اجــازه پیشــروی را از آن هــا گرفتــه بــود، بلکــه در انــدک زمــان 
بــا دوندگــی و جنگندگــی شــایان تحســینی تــوپ و میــدان 
ــه دروازه  ــوذی ب ــای نف ــد و راه ه ــود درآوردن ــار خ ــه اختی را ب
ــدان شــدند و  ــر می ــم ب ــه داشــتند و خــود حاک را بســته نگ
در دقیقــه 54 از ســانتر عالــی محمدرضــا حســینی و ضربــه 
ســردقیق و مهارنشــدنی مرتضــی تبریــزی بــه گل دوم دســت 
ــه  ــوان از س ــان پهل ــوپ احس ــه ت ــا ب ــور پ ــد. عب ــدا کردن پی
ــازی جــذاب  ــکات شــایان ذکــر ایــن ب مدافــع بنیــادکار، از ن
بــود کــه تماشــاگران را بــه وجــد آورد؛ امــا افســوس کــه ضربه 
ــرون  ــه بی ــار دروازه ب ــاف از کن ــی اخت ــا کم ــن ب ــن بازیک ای
رفــت؛ وگرنــه یکــی از زیباتریــن گل هــای ایــن فصل به شــمار 
می آمــد. ســرانجام شــاگردان ســرگئی در دقیقــه 7۲ بــا 
ارســال تــوپ از جنــاح راســت و ضربــه ســر نورماتــف بــه گل 
رســیدند تــا یقیــن کنیــم گل هــای ایــن بــازی از بــازی هوایــی 
و ارســال از جناحیــن و ضربه هــای ســر حاصــل شــده اســت. 
ذوب آهــن بــا کســب 3 امتیــاز ایــن بــازی، 7 امتیــازی شــد 

ــردارد. ــروه خــود گام ب ــود از گ ــرای صع ــر ب ــا امیدوارانه ت ت

درهفته چهارم لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا:

 ذوب آهن، باردیگر بنیادکار را 
به زانو درآورد

ســعید رضایــی بــه عنــوان مربــی تیــم ملــی والیبــال 
ــای  ــرای رویداده ــم ب ــن تی ــت ای ــا نیمک ــد ت ــاب ش انتخ

پیــش رو تکمیــل شــود.
چهــار  در   ۲017 ســال  در  ایــران  والیبــال  ملــی  تیــم   
ــی آســیا  ــا، قهرمان ــان قاره ه ــی، قهرمان ــگ جهان ــداد لی  روی

و انتخابی جهان شرکت می کند.
ــن  ــم از 19 فروردی ــن تی ــی ای  اردوی انتخاب
مــاه بــا حضــور 14 بازیکــن بــرای تســت آغاز 
شــده و تمرینــات آماده ســازی نیــز از روز 
شــنبه ۲6 فروردیــن بــا شــرکت 17 بازیکــن 

ــود.  ــروع می ش ــمی ش ــورت رس ــه ص ب
ــه  ــی ب ــوان مرب ــه عن ــز ب ــی نی ــعید رضای س

جمــع کادر فنــی تیــم ملــی والیبــال اضافــه شــد تــا نیمکــت 
تیــم ملــی والیبــال در رویدادهــای پیــش رو تکمیــل شــده 

باشــد. 
پیمــان  ســرمربی،  عنــوان  بــه  کوالکوویــچ  ایگــور 
اکبــری )مربــی( دراگان کوبیلســکی و ســعید رضایــی 

)کمک مربیــان( و دکتــر ســیامک افــروزی بــه عنــوان 
در  والیبــال  ملــی  تیــم  نیمکت نشــین  پنــج  پزشــک، 
رویدادهــای پیــش رو خواهنــد بــود. همچنیــن امیــر 
خوش خبــر بــه عنــوان سرپرســت، دانیــل میســیچ )مربــی 
بدنســاز(، حمیــد احمدی نیــا )مدیــر رســانه ای(، نویــد 
پیشــیاره  علیرضــا  )آنالیــزور(،  مشــجری 
)ماســاژور( از دیگــر اعضــای کادر فنــی تیــم 

ملــی والیبــال هســتند.
ــیون  ــت های کان فدراس ــاس سیاس ــر اس   ب
ــی  ــد مرب ــده چن ــای انجام ش و برنامه ریزی ه
ایرانــی دیگــر در اردوهــای تیــم ملــی بــه 
عنــوان مربیــان حاضــر در اردو، بــه کادر فنــی 

ــرد. ــد ک ــات کمــک خواهن ــزاری تمرین در برگ
 گفتنــی اســت دور مقدماتــی لیــگ جهانــی ســال ۲017 از 
1۲ تــا ۲9 خردادمــاه بــا حضــور 1۲ تیــم در ســطح یــک ایــن 
ــی  ــگ جهان ــی لی ــه نهای ــود. مرحل ــزار می ش ــا برگ رقابت ه

ــا 1۸ تیرمــاه در برزیــل برگــزار می شــود. مهــر نیــز 13 ت

کادر فنی تیم ملی والیبال ایران تکمیل شد
ــه اتمــام  ــده ب طایی پوشــان اصفهانــی کــه چهــار هفتــه مان
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــان ب ــانزدهم همچن ــگ ش ــای لی رقابت ه
ــه  ــد در راســتای ب ــاش می کنن ــی جــدول ت ــگاه چهارم جای
ســرانجام رســاندن موفقیت آمیــز مأموریــت خــود، آخــر 
هفتــه جــاری در ورزشــگاه نقــش جهــان از حریفــی پذیرایــی 

ــال  ــد کــرد کــه هــدف مشــابهی را دنب خواهن
امتیــاز  بــا 3  فــوالد  می کنــد. گســترش 
کمتــر از ســپاهان و تفاضــل گل بهتــر نســبت 
ــر از  ــه پایین ت ــار پل ــی، چه ــب اصفهان ــه رقی ب
ایــن تیــم رده پنجمــی بــر پلــه نهــم جــدول 
رده بنــدی تکیــه زده اســت. بــا ایــن تفاســیر 
ــن  ــه ای ــف ب ــن دو حری ــل رودرروی ای تقاب

دلیــل، یــک بــازی 6 امتیــازی بــه حســاب می آیــد کــه در آن 
میهمــان تبریــزی از ایــن فرصــت ویــژه برخــوردار اســت تا در 
صــورت کســب همــه امتیــازات مســابقه، در جــدول از حریف 
ــرد. مســلم اســت کــه طایی پوشــان  ــی پیشــی بگی اصفهان
ــزی  ــه آبی هــای تبری ــن اجــازه را ب ــی ای ــه راحت ــی ب اصفهان

ــو  ــدن زالتک ــس از روی کار آم ــه پ ــا ک ــد داد. آن ه نخواهن
ــرد  ــک ب ــال 96 ی ــود در س ــن خ ــازی آغازی ــار از ۲ ب کرانچ
قاطــع خانگــی و یــک تســاوی ارزشــمند بیــرون از خانــه را 
کســب کرده انــد، آرام آرام در مســیر تحقــق هدفشــان حرکــت 
می کننــد. در ایــن راه، دیــدار خانگــی برابــر گســترش 
ــا  ــرای آن هاســت ت فــوالد، بهتریــن فرصــت ب
ــن از آن  ــازات ممک ــر امتی ــب حداکث ــا کس ب
امیدهایشــان بــرای کســب ســهمیه احتمالــی 
پلــی آف لیــگ قهرمانــان را همچنــان ُپررنــگ 
نگــه دارنــد. تقســیم امتیــازات بــازی در 
ــا  ــرادف ب ــاال مت ــان احتم ــگاه نقش جه ورزش
ــر  ــرای ه ــیایی ب ــای آس ــدن رؤی ــگ ش کم رن
ــه مــوازات ســپاهان و  ــود؛ به ویــژه کــه ب دو طــرف خواهــد ب
گســترش فــوالد، همزمــان 6 رقیــب دیگــر نیــز کــم و بیــش 
ــد  ــز کرده ان ــدان تی ــارم جــدول دن ــه چه ــرای تصاحــب رتب ب
و ایــن یعنــی کمتریــن لغــزش بــه مثابــه عقــب افتــادن از 

ــا ــود. ایمن ــت آســیایی خواهــد ب ــه ایــن رقاب قافل

رونوشت آگهی حصروراثت
این  به کاسه 7144/95از  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 33۸9  احمدرضا عرب  آقای 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین عرب بشناسنامه 

635 در تاریخ 95/9/14   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- فاطمه عرب ۲9۸۲  ۲-لیا عرب 59۸3 3- احمدرضا عرب 33۸9    4- اعظم عرب 6۸71  

5- زهره عرب 1۲۲4۲ 6- کبری عرب ۲967  7- زهرا عرب ۲6669   ۸- ماه سلطان عرب 6043 9- 

اکرم رمضانی ۲67 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 : 605/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

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

آقای وحید بیاتلو فرزند.....به خواسته مطالبه که به این دادگاه ارجاع و به کاسه 9503۲3 ثبت و برای 

روز چهارشنبه مورخ 1396/۲/13 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین گردید و چون خوانده مجهول 

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

خوانده دعوت میشود با مراجعه به دفتر دادگاه نشانی خود را اعام و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 

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

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

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی فاورجان

گواهی حصر وراثت
آقای اسماعیل صفرزاده بشناسنامه شماره۲30 باستناد شهادت نامه و گواهی فوت و نوشت شناسنامه 

شادروان  که  است  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  شماره96/33تقدیم  به  درخواستی  ورثه 

غامرضاصفرزاده قهدریجانی بشناسنامه شماره ۲۲4 در تاریخ دوشنبه۲6 مرداد 1394 در گذشته و ورثه 

ی وی در هنگام در گدشت عبارتند از: 1-فاطمه صفرزاده قهدریجانی فرزند رجبعلی شماره شناسنامه 

: 3نسبت با متوفی:زوجه  ۲-زهرا صفرزاده قهدریجانی فرزند غامرضا شماره شناسنامه:۲5 نسبت با 

متوفی:  با  نبت  فرزند غامرضا شماره شناسنامه: 95  قهدریجانی  متوفی:فرزند  3-ابراهیم صفرزاده 

فرزند  4-محمدصفر زاده قهدریجانی فرزند غامرضا شماره شناسنامه:10۲0۲ نسبت با متوفی: فرزند 

فرزند  6-عباسعلی  متوفی:  با  نسبت   ۲30 فرزند غامرضا شماره شناسنامه:  زاده  5-اسماعیل صفر 

صفرزاده قهدریجانی فرزند غامرضا شماره شناسنامه: 159 نسبت با متوفی: فرزند  پس از تشریفات 

قانونی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی مینماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر 

وراثت صادر خواهد شد

دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول

دادنامه 
شماره دادنامه : 9509970351301004 تاریخ تنظیم : 1395/07/01 شماره پرونده : 93099۸0351300۲3۸ 

شماره بایگانی شعبه : 930۲63  پرونده کاسه ۲3۸ 93099۸0351300 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

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

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

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

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

گودرزی بخواسته رفع تصرف عدوانی با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستری 

به شماره 34/140 مورخ 95/1/۲0که 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 197 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 می باشد./ر

شماره :757/م الف  رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان - اسداله طاوسی

آگهی ابالغ 
شماره درخواست : 961046035۸100001 شماره پرونده : 95099۸035۸101365 شماره بایگانی شعبه : 

9514۲4 تاریخ تنظیم :1396/01/0۸ نظر به اینکه آقای عباس عیوضی فرزند رحمت اله متهم به فحاشی 

به شماره پرونده 9514۲4 شعبه دوم بازپرسی دادسرای اصفهان می باشند و وقت حضور ظرف یک 

ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 174 قانون آئین 

دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر می شود و از متهم 

مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور، احضاریه 

اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره :666/م الف عبدالحسین مرادی – بازپرس شعبه دوم دادسرای اصفهان 

دادنامه 
شماره دادنامه : 950997035150۲10 تاریخ تنظیم :1395/1۲/۲۲ شماره پرونده : 95099۸0351500676 

شماره بایگانی شعبه :950۸۲3 پرونده کاسه 95099۸0351500676 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 

فرزند  رحیمی  مهرداد  آقای  خواهان:   950997035150  ۲010 شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان 

طبقه   -15 - کوچه  نجفی  آیت هللا  چهارراه  از  بعد   - خیابان کهندژ   - اصفهان  نشانی  به  محمدعلی 

فوقانی قرض الحسنه حبیب ابن مظاهر - طبقه 3- واحد 1 - همراه 0913۲710۲۲1 خوانده: آقای قلی 

انی کزی فرزند رضا به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1. مطالبه وجه بابت ... ۲. مطالبه خسارت 

دادرسی 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای دادگاه  اقای مهرداد رحیمی فرزند محمد علی به طرفیت 

آقای قلی انی کزی فرزند رضا دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ نه میلیارد و هفتصد و چهل و پنج 

میلیون و پانصد هزار ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده و مدعی است به 

موجب سند عادی ضم دادخواست خوانده اقرار به مدیونیت به میزان مذکور به خواهان نموده ولی از 

انتشار اگهی در جلسه رسیدگی شرکت  پرداخت دین امتناع می نماید خوانده علیرغم اباغ از طریق 

نکرده و ایرادی نسبت به مستند مورد ادعا ننموده است با اجازه حاصله از مواد 19۸ و 515 و 519 و 5۲۲ 

قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ نه میلیارد 

و هفتصد و چهل و پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

تقدیم دادخواست 95/۸/19 لغایت زمان وصول بر مبنای شاخص اعامی بانک مرکزی و کلیه خسارات 

دادرسی از جمله هزینه دادرسی پس از وصول از خواهان در مرحله اجرا و خروج وی از اعسار در حق 

خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین 

دادگاه تجدیدنظر  در  اعتراض  قابل  واخواهی  انقضاء مهلت  از  روز پس  بیست  دادگاه و سپس ظرف 

استان اصفهان می باشد.

شماره :760/م الف  رئیس شعبه 15 دادگاه حقوقی اصفهان - محمدرضا راجی

آگهی ابالغ 
شعبه  بایگانی  شماره   95099۸035۸101۲3۸: پرونده  شماره   961046035۸10000۲: درخواست  شماره 

: 951۲91 تاریخ تنظیم :1396/01/14 نظر به اینکه آقای آرش نوش آذری فرزند علی اصغر متهم به 

کاهبرداری توام با جعل عنوان به شماره پرونده 951۲91 شعبه دوم بازپرسی دادسرای اصفهان می 

باشند و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم 

حسب ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع 

و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوند و در 

صورت عدم حضور، احضاریه اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 

شماره :665/م الف عبدالحسین مرادی – بازپرس شعبه دوم دادسرای اصفهان 

دادنامه 
 : پرونده  شماره   1395/07/۲7: تنظیم  تاریخ   9509970353۸01149  : دادنامه  شماره 

94099۸0359500067 شماره بایگانی شعبه:95049۸ پرونده کاسه 99۸0359500067 940 شعبه 11۲ 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )11۲ جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509970353۸01149 شاکی: 

نیلوفر پ  به نشانی شهرستان اصفهان ملک شهرخ 17 شهریورک  آقای محمود طاقتی فرزند خنجر 

۲۲ متهمین: 1. آقای احمد هزاره فرزند احمد ۲. آقای نوشاد جهانگیری فرزندعلیخان 3. آقای حمید 

عقیلی فرزند مهدی 4. آقای کوروش ریاضی فرزند میرزاعلی همگی به نشانی مجهول المکان  اتهام: 

کاهبرداری دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به صدور 

رای می نماید. رای دادگاه  در این پرونده آقایان 1- نوشاد جهانگیری فرزند علیخان ۲- کوروش ریاضی 

فرزند میرزا علی 3- حمید عقیلی آشتیانی فرزند مهدی متهمند به مشارکت در کاهبرداری به مبلغ 

جمعا 99/345/404 ریال موضوع شکایت اقای محمود طاقتی فرزند خنجر با این توضیح که شاکی 

موصوف با طرح شکوائیه و بیان اظهارات خود در دادسرای عنوان داشته است که در تاریخ 1395/5/13 

شخص ناشناسی از طریق تماس تلفنی با شماره 09101793۸97 به او گفته است که در جایزه همراه 

اول میلیو نر شده است و می بایست جهت دریافت وجه جایزه به دستگاه خود پرداز بانک مراجعه 

نموده و با وی تماس بگیرد شاکی نیز پس از مراجعه به دستگاه خود پرداز و قرار دادن کارتهای بانکی 

خود در دستگاه، دستورات تلفنی فرد ناشناس که خود را از عوامل شرکت همراه اول معرفی می نموده 

است را اجرا کرده و پس از آن شاکی متوجه حساب های شاکی 1 - مبلغ نه میلیون وششصد و یک 

هزار و نهصد و هفتاد و یک ریال به حساب متهم ردیف اول ، ۲- مبلغ پنجاه و هشت میلیون و نهصد و 

چهل و دو هزار و یکصد و بیست ودو ریال به حساب متهم ردیف دوم 3- مبلغ سی میلیون و هشتصد 

و یک هزار و سیصد و یازده ریال به حساب متهم ردیف سوم منتقل شده است. متهمان علیرغم اباغ 

قانونی و دفاع از خود در دادسرا ودادگاه حاضر نشده اند فلذا با توجه به مراتب فوق ومفاد کیفر خواست 

تنظیمی از سوی دادسرای عمومی و انقاب اصفهان ضمن احراز بزهکاری متهمان موصوف مستند به 

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختاس و کاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص 

مصلحت نظام حکم به محکومیت هر یک از متهمان به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت جزای 

نقدی به شرح میزان انتقال یافته به حساب انان در حق صندوق دولت و رد مال به میزان مذکور برای 

هر متهم در حق شاکی صادر و اعام می گردد رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس از 

اباغ از سوی متهمان قابل واخواهی در این دادگاه و پس از ان ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر 

در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ر

شماره :74۸/م الف  رئیس شعبه 11۲ دادگاه کیفری دو اصفهان سجاد پناهی

دادنامه 
شعبه  بایگانی  شماره   94099۸6۸36۲00593: پرونده  شماره   9610106۸36۲0001۸  : اباغنامه  شماره 

94099۸6۸36 شعبه ۲ دادگاه خانواده  :941365 تاریخ تنظیم :1396/01/15 پرونده کاسه ۲00593 

9509976۸36 خواهان:  نهایی شماره ۲0۲334  شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( تصمیم 

خانم مینا کریمی اورگانی فرزند ملک محمد با وکالت آقای حسنعلی رنجکش فرزند مصطفی به نشانی 

اصفهان- میدان شهدا مجتمع پرتو طبقه چهارم واحد 5۲ )دفتر آقای داریوش استکی(  خوانده: آقای 

به درخواست زوجه گردشکار:  المکان خواسته: طاق  به نشانی مجهول  اکبر  محمد بشارت فر فرزند 

دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای 

دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی خانم مینا کریمی اورگانی فرزند ملک محمد با وکالت حسنعلی 

رنجکش فرزند مصطفی به طرفیت محمد بشارت فر فرزند اکبر به خواسته صدور حکم طاق به لحاظ 

تحقق شروط ضمن عقد نکاح ضمن احراز رابطه زوجیت دائمی نامبردگان حسب سند رسمی شماره 

160۲0 دفتر ازدواج اصفهان به تاریخ ۸۸/1/۸ دفترخانه شماره 5 اصفهان بدین  توضیح که طرفین در 

دوران عقد به سر می برند و حسب اظهارات خواهان از اسفند 90 زوجه اطاعی از زوج  ندارد. خواهان 

در راستای اثبات ادعای خویش شهودی معرفی نموده که اظهارات انان مؤید ادعای خواهان می باشد 

و زوج علیرغم اباغ از طریق نشر اگهی در جلسه حاضر نگردیده و دفاعی ننموده و داوری نیز معرفی 

نکرده است. نتیجه تحقیقات دادگاه نیز به آدرس اقامتگاه مندرج در سند ازدواج حکایت از عدم حضور 

وی می باشد با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان ثابت تشخیص مستندا به ماده 1119 قانون مدنی 

و رعایت مواد ۲6 و ۲9 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در 

طاق را صادر و اعام می نماید خواهان می تواند پس از قطعیت دادنامه به احد از دفاتر رسمی طاق 

مراجعه و طبق بند هشت از شروط ضمن عقد نکاح با تعیین نوع طاق خود را مطلقه نماید خواهان 

در این پرونده مطالبه حقوق مالی خویش را ننموده است علی هذا دادگاه در این خصوص با تکلیفی 

مواجه نمی باشد.زوجین فاقد فرزند مشترک هستند. زوجه مدخوله و غیر حامل می باشد رأی صادره 

ظرف 6 ماه از تاریخ اباغ دادنامه قطعی قابل اجرا و رعایت ترتیب شرعی اجرا صیغه طاق به عهده 

سر دفتر مجری طاق است رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 

مرجع می باشد .مه. شماره :7۸6/م الف رئیس شعبه دوم دادگاه خانواده اصفهان مسعود فدایی تهرانی 

آگهی ابالغ 
شماره در خواست :961046035۸100003 شماره پرونده : 95099۸035۸101۲13 شماره بایگانی شعبه 

:951۲66 تاریخ تنظیم :1396/01/14 نظر به اینکه آقای ابراهیم جعفری فرزند هوشنگ متهم به فروش 

مال غیر به شماره پرونده 951۲66 شعبه دوم بازپرسی دادسرای اصفهان می باشند و وقت حضور ظرف 

یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 174 قانون 

آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر می شود و از 

متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور، 

احضاریه اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره :664/م الف  عبدالحسین مرادی – بازپرس شعبه دوم دادسرای اصفهان 

آگهی ابالغ 
 : بایگانی شعبه  : 95099۸6۸36۲0069۲ شماره  :9510106۸36۲10۲91 شماره پرونده  اباغنامه  شماره 

950797 تاریخ تنظیم : 1395/1۲/۲5  خواهان  / شاکی: مریم قربی جبلی خوانده / متهم: مهدی 

شهرستان  خانواده  دادگاه   ۲ شعبه  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طاق  اتهام:   / خواسته  مزرعه  رضائی 

اصفهان نموده خواهان پرونده نسبت به دادنامه ۲۲06-95 مورخ 1395/11/30 تجدیدنظرخواهی نموده 

که به علت مجهول المکان بودن خواندگان اسماعیل شمس و همدم شمس و درخواست خواهان / 

شاکی و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 

دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان فوق پس از نشر آگهی 

و اطاع از مفاد آن و تحویل دادخواست ثانی دادخواست تجدید نظر وضمائم به دادگاه مراجعه نماید.

شماره :7۸5/م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان -عبداللهی

آگهی ابالغ 
فرزند  بهرامی  الدین  جال  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  علی  فرزند  رمضانی  زهره  خانم  خواهان 

محمدحسین به خواسته طاق تقدیم دادگاههای خانواده شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 

به شعبه اول دادگاه خانواده واقع در خیابان میر نبش کوچه آفتاب مجتمع قضایی شهید قدوسی طبقه 

چهارم اتاق 404 ارجاع و به شماره 951460/خ1 ثبت گردیده که پرونده در اجرای مواد ۲7 و ۲۸ قانون 

حمایت خانواده قرار ارجاع امر به داوری صادر گردیده است؛ به علت مجهول المکان بودن خوانده و 

درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 

یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن ظرف بیست 

روز پس از تاریخ نشر آگهی به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود، یکی از اقارب خود را 

که واجد شرایط مقرر در قانون فوق الذکر است به عنوان داور به شعبه معرفی نماید در غیر این صورت 

برابر مقررات اقدام خواهد شد

شماره :۸04/ م الف مدیر دفتر شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان - مسلمی امیرانی 

آگهی ابالغ 
بایگانی شعبه  پرونده :95099۸6611500۲03 شماره  شماره در خواست :951046036560003۸ شماره 

اتهام  به  قباد  فرزند  اسکینی  مسعود  اباغ  آگهی  پیشنویس   1395/1۲/۲5 تنظیم:  تاریخ   950665:

مزاحمت تلفنی و تهدید توهین و... ، از طرف این دادسرا در پرونده کاسه 950665 تحت تعقیب است 

و اباغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 

174 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نام برده اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در 

شعبه 37  دادیاری دادسرای عمومی و انقاب جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت 

عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.

 شماره :۸10/م الف دادیار شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب  اصفهان فرج اله شاه سنایی

 آگهی ابالغ 
شعبه  بایگانی  شماره   95099۸0365601۸37 پرونده:  شماره   9610460365600001: درخواست  شماره 

: 951۸59تاریخ تنظیم : 1396/01/07 پیشنویس آگهی اباغ علیرضا حسینی به اتهام ضرب و جرح 

عمدی توهین و تهدید و... ، از طرف این دادسرا در پرونده کاسه 951۸59 تحت تعقیب است و اباغ  

احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون 

آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نام برده اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 37 

دادیاری دادسرای عمومی و انقاب جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور 

پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 

شماره :۸11/م الف دادیار شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب اصفهان فرج اله شاه سنایی 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حسین علی غضنفری شناسنامه شماره ۲9313 به شرح دادخواست به کاسه 1/96 از این دادگاه 

هرندی   غضنفری  سهراب  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در 

بشناسنامه 1 در تاریخ 95/7/16  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- بیگم بابایی 390 همسر  ۲-حسین علی غضنفری هرندی ۲9313  فرزند  3- بتول 

غضنفری هرندی 3364۸  فرزند      4- فاطمه غضنفری هرندی 3۲۲0 فرزند    5- اصغر غضنفری 

هرندی ۸4 فرزند  6- زهره غضنفری هرندی ۲67  فرزند  7- حسن غضنفری هرندی 116۸  فرزند     

انجام  با  اینک  ۸- زهرا غضنفری هرندی 54779  فرزند 9- علی غضنفری هرندی 1497  فرزند  

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

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

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از  به کاسه 7069/95  دادخواست  به شرح   ۲91 میرزایی خشوئی شناسنامه شماره  مریم  خانم 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فروغ صادقیان خشوئی  

بشناسنامه 9در تاریخ 95/10/۲3  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- زهرا میرزائی خشوئی 649 فرزند  ۲-فاطمه میرزایی خشوئی 11674 فرزند  3- 

مریم میرزایی خشوئی ۲91 فرزند    4- سمیه میرزایی خشوئی 5411 فرزند    5- الهام میرزایی 

ندا میرزایی خشوئی 1۲711۲9۸۲5 فرزند  7- نگار میرزایی خشوئی  خشوئی 13977 فرزند    6- 

انجام تشریفات مقدماتی  با  اینک  1۲711۲9۸۸4 فرزند  ۸- شمسعلی میرزایی خشوئی 13 همسر 

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

دوئل 6 امتیازی در نقش جهان
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زهرا نصیریسرویس اجتماعی

 اگرچــه امــروزه در بســیاری از کشــورهای آســیایی و اروپایــی 
ــن نســخه  ــا متاســفانه ای ــه، ام ــگاه خــود را یافت ــه جای مطالع
ــد  ــده شــده و نســل های جدی ــران پیچی ــر در ای ــی کمت فرهنگ
این روزهــا در خانــواده تنهــا بــه دیــدن تلویزیــون اکتفــا 
می کننــد و اغلــب از کتابخانــه بــه دور مانده انــد. ایــن در 
ایــران دارای قدیمی تریــن   حالــی اســت کــه در گذشــته 
ــه  ــت ک ــروف اس ــوده و مع ــا ب ــای دنی ــن کتابخانه ه و غنی تری
تنهــا در کتابخانــه خواجــه  نصیرالدیــن طوســی )مراغــه( بیــش 
از ۴۰۰ هــزار جلــد کتــاب و نســخه خطــی قدیمــی وجود داشــته 
کــه نــگارش هــر کــدام از ایــن نســخ، همزمــان بــا دوره ای بــوده 
کــه در اروپــا عــدد کتاب هــای کتابخانه هــای بــزرگ و قدیمــی 

آن هــا بــه کمتــر از ۱۰۰ جلــد کتــاب می رســید.
     کتابخانه در مدارس از ادعا تا واقعیت

واقعــه تأســف برانگیز ازآنجــا رقــم می خــورد کــه حتــی در 
مــدارس و سیســتم های آموزشــی هــم کتابخانــه بیشــتر شــبیه 
ــتفاده  ــل اس ــته و غیرقاب ــه، بس ــاک گرفت ــاری خ ــک انب ــه ی ب
ــای  ــه معن ــی ب ــه و کتابخوان ــرای مطالع ــی ب ــوده و جایگاه ب
واقعــی تعریــف نشــده اســت. بــه عقیــده صاحب نظــران 
اگرچــه سیســتم آموزشــی نقــش مهمــی در شــکل گیری 
ــتان  ــی و دبیرس ــع راهنمای ــژه در مقاط ــراد، به وی ــخصیت اف ش
دارد و نقــش نظــام آموزشــی در گســترش و نهادینــه ســاختن 
فرهنــگ مطالعــه و کتابخوانــی، کلیــدی و سرنوشت ســاز اســت 
ــت  ــوق و رغب ــاد ش ــرای ایج ــا ب ــور م ــفانه در کش ــا متاس ام
ــورت  ــوری ص ــی ف ــدارس، اقدام ــه در م ــاب و مطالع ــه کت ب
ــون شــاهد آن هســتیم کــه کتابخانه هــای  ــه اســت. اکن نگرفت

مــدارس چنــدان جــدی عمــل نمی کننــد و اداره کننــدگان ایــن 
ــیه ای و  ــورت حاش ــه ص ــه ب ــئله مطالع ــه مس ــا ب کتابخانه ه

ــد. ــاده می نگرن ــا افت ــش پ پی
     انگیــزه مطالعــه بــرای دانش آمــوزان در کتابخانه هــای 

مدارس
ــن  ــی در بی ــده کتابخوان ــث شــده پدی ــه باع ــی ک ــر علل  از دیگ
نســل جدیــد دچــار شــکاف عمیقــی شــود، انتخــاب معلمانــی 
اســت کــه کمتریــن عالقــه ای بــه مطالعــه ندارنــد و نمی تواننــد 
در دانش آمــوزان بــرای مطالعــه ایجــاد انگیــزه یــا آنــان را 
ــزول  ــی، ســبب ن ــن بی توجه ــد. همی ــه مطالعــه ترغیــب کنن ب
ســطح مطالعــه در بیــن جوانــان و نوجوانــان می شــود؛ در 
ــی در مقاطــع  ــه و کتابخوان ــه مطالع ــه ب ــه عالق ــه پای ــی ک حال
دبســتان، راهنمایــی و دبیرســتان گذاشــته می شــود؛ امــا آمــار 
ــران آمــاری  ــزان مطالعــه در ای ــاره می ــد وزارت ارشــاد درب جدی
ــی  ــس بین الملل ــار کنفران ــاس آم ــر اس ــت. ب ــده اس متأثرکنن
کتابــداری و اطالع رســانی در هــر جامعــه ای بــرای هــر ۳ تــا ۵ 
هــزار نفــر، بایــد یــک کتابخانــه عمومــی وجــود داشــته باشــد؛ 
ــه  ــه ب امــا در ایــران طبــق آمــار ارائه شــده کمبــود ۱۱۰۰۰ کتابخان

ــود.  ــاس می ش ــدت احس ش

ــن  ــی ای ــه کتابخوان ــوان ب ــل ج ــی نس ــر بی رغبت ــع دیگ از موان
اســت کــه محــل کتابخانــه در جایــی قــرار گرفتــه کــه در 
ــوع  ــن موض ــت و ای ــراد نیس ــترس اف ــد و در دس ــرض دی مع
 باعــث می شــود کتــاب جــزو انتخاب هــای افــراد نباشــد 
و اگــر شــخص وقــت یــا ســاعتی بــرای فراغــت داشــته باشــد 
بــه جــای خوانــدن کتــاب، بــه رفتارهــای هنجــار یــا ناهنجــار یــا 
تفریحــات ســالم و ناســالم در کنــار دوســتان و همســاالن خــود 

ترغیــب شــود.
     به کارگیری رسانه ها برای فرهنگ سازی مطالعه

ــه  ــرای مطالع ــلی ب ــن نس ــکاف بی ــم ش ــه بتوانی ــرای اینک  ب

و کتابخوانــی را در جامعــه ایرانــی کــه قرن هاســت پرچمــدار 
ــم،  ــرف کنی ــوده برط ــری ب ــه بش ــگ و اندیش ــش، فرهن دان
ــا و  ــد، روزنامه ه ــی، جرای ــی چــون رســانه مل ــد از ابزارهای بای

ــم.  ــره بری ــی به ــازی کتابخوان ــرای فرهنگ س ــالت ب مج
ــه رســانه های  ــم اســت ک ــن مســئله بســیار مه ــه ای توجــه ب
ارتبــاط جمعــی بــرای هدایــت نســل آینــده بــه ســوی مطالعه 
نقــش مهمــی بــر عهــده دارنــد و بــه یقیــن کوتاهــی در انجــام 
ایــن امــر منجــر بــه بــروز زیان هــای جبران ناپذیــر در ســطح 

ــود. ــی می ش مل
ــازی  ــرای فرهنگ س ــره ای ب ــای زنجی ــاد حرکت ه      ایج

لعه مطا
ــه  ــی  در عرص ــاب تالش های ــه کت ــال در هفت ــر س ــه ه اگرچ
و  وزارتخانه هــا  نهادهــا،  ســوی  از  کتابخوانــی  و  کتــاب 
ــاب و  ــگاه کت ــزاری نمایش ــب برگ ــه در قال ــای مربوط ارگان ه
تــالش بــرای یافتــن عوامــل گرایــش جوانــان بــه مطالعــه و 
بررســی موانــع رویکــرد آن هــا بــه کتابخوانــی انجــام می گیــرد، 
ــه ایــن نکتــه وقــوف داشــت کــه ایــن برنامه هــا  ــد ب امــا بای

ــاده  اســت. ــا افت ــش پ ــذر و پی ــی زودگ ــا ابزارهای تنه
 دولــت و متولیــان فرهنگــی ماننــد آمــوزش و پــرورش، وزارت 
ــا  ــژه ای داشــته باشــند ت ــر ایــن امــر تاکیــد وی ــد ب ــوم بای عل
ایــن حرکــت فرهنگــی بتوانــد جایــگاه خــود را در بیــن مــردم 
بــاز کنــد و مــردم ورای اســتفاده از شــبکه های مجــازی 
 اینترنــت، تلویزیــون و ... بتواننــد بــه اهمیــت کتابخوانــی پــی 
 ببرنــد؛ دولــت نیــز بایــد بــا حمایت هــای خــود در زمینــه چاپ 
و نشــر کتــاب، مشــکل کاغــذ و دیگــر مســائل مربــوط 
بــه نشــر را برطــرف کنــد و تیــراژ کتاب هــا را افزایــش                             

دهــد.

بررسی وضعیت کتابخانه های مدارس از ادعا تا واقعیت

 حرکت های زنجیره ای 
برای فرهنگ سازی مطالعه نیاز است

تأسیس ۴۵ خانه جوان در سراسر کشور
امــور  ســـاماندهی  معــــاون 
خانه هـــای  جوانـــان گفـــت: 
جــوان، ابتــکار جدیــد دولــت 
بــود کــه از ابتــدای ســال ۹۵ 
تاکنـــون ۴۵ خانـــه جــــوان 
ــه شــامل ۳۱  تأســیس شــده ک
ــتان  ــتان و ۱۴ شهرس ــز اس مرک
ــت  ــه در دول ــان اینک ــا بی ــتمی ب ــا رس ــود. محمدرض می ش
ــه ۲  ــورد ب ــاد از ۵۰ م ــازمان های مردم نه ــداد س ــم تع یازده
هــزار ســمن رســید، افــزود: ارتقــای مراکــز مشــاوره ازدواج از 
۲۰ مرکــز بــه ۲۰۰ مرکــز، افزایــش مبلــغ پرداختــی وام ازدواج 
بــه حــدود ۴ برابــر از ســال ۹۲ تــا ۹۵ و انجــام ۱۷۷۴ طــرح 
حمایت شــده توســط دولــت در موضــوع ســازمان های مردم نهــاد 
ــان  ــان در حــوزه جوان از دیگــر اقدامــات وزارت ورزش و جوان
برنامه هــای  از  افزایــش بهره منــدی جوانــان  اســت. وی 
ــت  ــده دانس ــای اجراش ــر برنامه ه ــت را از دیگ ــی دول  فراغت
و گفــت: شــاخص بین المللــی توســعه امــور جوانــان در ایــران 
۰.۶۲ اســت؛ در حالــی کــه میانگیــن آن در دنیــا ۰.۶۱ اســت. 
ــان افــزود: خانه هــای جــوان  معــاون ســاماندهی امــور جوان
ابتــکار جدیــد دولــت بــود کــه از ابتــدای ســال ۹۵ تاکنــون ۴۵ 
ــز اســتان  ــه شــامل ۳۱ مرک ــه جــوان تأســیس شــده ک  خان
و ۱۴ شهرســتان می شــود. وی بــا اشــاره بــه رشــد اعتبــارات 
ــوزه  ــف ح ــیار ضعی ــی بس ــع مال ــت: مناب ــان گف ــوزه جوان ح
جوانــان بــا حمایت هــای جــدی دولــت تدبیــر و امیــد 
ــاق بســیار  ــه اتف ــان رســیده ک ــارد توم ــه ۴۰۰ میلی امســال ب
مبارکــی اســت. رســتمی همچنیــن گفــت: مــا بایــد بــه زودی 
بــه تعــداد ۵۰۰۰ ســازمان مردم نهــاد برســیم کــه همگــی 
حتمــا ثبــت حقوقــی شــوند و شناســه ملــی داشــته باشــند تا 

امکان حمایت از طرح های آن ها ارتقا داده شود. ایرنا

یک راهکار ساده برای کاهش خطر چاقی
تماشــای  از  خــودداری  معتقدنــد  ســالمت  متخصصــان 
ــه کاهــش  ــی ب ــون در زمــان مصــرف وعده هــای غذای تلویزی

ــد. ــک می کن ــی کم ــه چاق ــال ب ــر ابت خط
ــی  ــی مصرف ــواد غذای ــوع م ــت در ن ــرات مثب ــال تغیی   اعم
و الگوهــای ورزشــی می توانــد بــه فــرد در داشــتن وزن 
مناســب و جلوگیــری از چاقــی کمــک کنــد و در عیــن حــال 
نتایــج مطالعــات جدیــد نشــان می دهــد کــه مصــرف 
وعده هــای غذایــی در کنــار خانــواده و خــودداری از تماشــای 
ــد.  ــش می ده ــی را کاه ــه چاق ــال ب ــال ابت ــون، احتم تلویزی
طبــق اعــالم موسســه ملــی ســالمت آمریــکا یک ســوم 
جمعیــت ایــن کشــور دچــار چاقــی هســتند. عارضــه چاقــی 
ــه  ــاری از جمل ــن بیم ــه چندی ــال ب ــی در ابت ــور خطرزای فاکت
دیابــت نــوع دو، بیماری هــای قلبی عروقــی و بعضــی از 

انــواع سرطان هاســت. ســالمت

اخبار کوتاه

 ایجاد مراکز درمان اعتیاد 

در ۶ بیمارستان کودکان
معــاون دفتــــر ســالمت روان 
وزارت  اعتیــــاد  و  اجتماعـــی 
وضعیــت  آخریــن  بهداشــت، 
ــاد  ــان اعتی ــز درم ــدازی مراک راه ان
ــریح  ــان را تش ــودکان و نوجوان ک
کــرد. علــی اســدی دربــاره آخرین 
ــاد  ــان اعتی ــز درم ــت مراک وضعی
از  یکــی  عنــوان  بــه  پیش تــر  نوجوانــان کــه  و  کــودکان 
ــود، گفــت: مــا در ۶  برنامه هــای وزارت بهداشــت اعــالم شــده ب
بیمارســتان تخصصــی کــودکان، مراکــز درمــان اعتیــاد ایــن گروه 
ســنی را بــه صــورت آزمایشــی راه انــدازی کرده ایــم کــه خدمــات 
ــان  ــکی، متخصص ــی روان پزش ــای تخصص ــق گروه ه آن از طری
کــودک و نوجــوان و روان شــناس ارائــه می شــود. ارزیابــی ایــن 
مراکــز بایــد بــه مــا نشــان می دهــد کــه می توانیــم ایــن برنامــه 
را در حــوزه ســایر دانشــگاه ها نیــز گســترش دهیــم. وی افــزود: 
ــت.  ــاردار اس ــادران ب ــاد در م ــان اعتی ــر، درم ــای دیگ از برنامه ه
بیشــتر آن هــا جــزو زنــان ویــژه محســوب می شــوند کــه پــس 
از بــارداری، نــوزاد خــود را در بیمارســتان ها رهــا می کننــد. مــا در 
ســال ۹۵ توانســتیم از رهــا شــدن بیــش از ۱۰۰۰ نــوزاد کــه 
ــن  ــه همی ــم؛ ب ــری کنی ــتند، جلوگی ــاد داش ــا اعتی ــادران آن ه م
منظــور بــه محــض تولــد، درمــان مــادر و مراقبــت از نوزاد شــروع 

شـده است. ایسنا

آمار نگران کننده از تعداد ایرانیان افسرده
ــیوع  ــت، ش ــده در وزارت بهداش ــات انجام ش ــاس مطالع ــر اس ب
افســردگی در شــهرها بیشــتر از روستاهاســت و ایــن بیمــاری در 
بیــن افــرادی کــه تحصیــالت باالتــری دارنــد نســبت بــه افــراد 
کم ســواد، کمتــر اســت. بــه گفتــه دکتــر احمــد حاجبــی رئیــس 
ــر  ــت ب ــاد وزارت بهداش ــی و اعتی ــالمت روان، اجتماع ــر س دفت
اســاس آمارهــای موجــود، ۱۲.۵ میلیــون نفــر در ایــران بــه ایــن 
اختــالالت مبتــال هســتند کــه ۶ میلیــون و ۴۰۰ هــزار نفــر از آن هــا 
افســردگی دارنــد و از ایــن میــان ۲.۲ درصــد مبتــال به افســردگی 
ــئوالن وزارت  ــای مس ــان آماره ــد می ــر چن ــتند. ه ــدید هس ش
بهداشــت در میــزان ابتــالی مــردم بــه ایــن بیمــاری اختالفاتــی 
دیــده می شــود؛ بــه طــوری کــه نوربــاال، مشــاور وزیــر در حــوزه 
ســالمت روان، بــر ایــن بــاور اســت کــه ۲۱ درصــد از کل جامعــه 
ــد کــه  ــج می برن ــالالت روان پزشــکی رن ــه نوعــی از اخت ــران ب ای
۱۴.۹ درصــد مــردان و ۲۵.۹ درصــد زنــان دچــار افســردگی 
خفیــف هســتند. بــه گفتــه وی شــیوع افســردگی در بیــن مــردم 
مربــوط بــه ســنین ۱8 تــا ۶۶ ســال اســت. در چنــد ســال اخیــر 
ایــن آمــار افزایــش یافتــه و دالیلــی چــون بیــکاری،  فقــر، اعتیاد 
ــان  ــژه در می ــی افســردگی، به وی ــد از عوامــل اصل و طــالق را بای

جوانــان و ســالمندان بــه شــمار آورد. افکارنیــوز

اخبار کوتاه

رئیــس کمیســیون اجتماعــی مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــهیل  ــون تس ــدن قان ــی نش ــت اجرای ــر عل ــان پیگی همچن
 ازدواج از ســوی دولــت هســتیم، گفــت: هــر دقیقــه 
ــدادادی  ــلمان خ ــود. س ــت می ش ــور ثب ــالق در کش ۹ ط
ــون  ــرای قان ــر اج ــان پیگی ــه همچن ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب

تســهیل ازدواج جوانــان از ســوی دولــت 
ــون  ــا وجــود تصویــب قان هســتیم افــزود: ب
اشاره شــده در ســال 8۴، هنــوز پــس از 
گذشــت ۱۲ ســال همچنــان بالتکلیــف مانده 
و دولــت تنهــا از ایــن قانــون بــه اجــرای چند 
مــاده در حــوزه وام ازدواج اکتفــا کــرده؛ ایــن 
ــه ای  ــه گون ــا ب ــه بانک ه ــت ک ــی اس در حال

ــه  ــد ک ــل می کنن ــن تعل ــه زوجی ــت وام ازدواج ب در پرداخ
زوجیــن از اخــذ آن پشــیمان می شــوند. وی بــا یــادآوری 
پیگیــری چندبــاره کمیســیون اجتماعــی مجلــس در رابطــه 
ــان از  ــون تســهیل ازدواج جوان ــت اجــرا نشــدن قان ــا عل ب
ســوی دولــت در ســال گذشــته ادامــه داد: از آنجایــی کــه 

ــا  ــته و دولت ه ــس گذش ــون در مجال ــن قان ــری ای پیگی
مغفــول مانــده بــود؛ بنابرایــن بــه دلیــل اهمیــت موضــوع 
ازدواج جوانــان در کشــور، بــر آن شــدیم علــت اجــرا 
ــه  ــویم ک ــا ش ــت جوی ــده را از دول ــون اشاره ش ــدن قان نش
ــا  ــی را ب ــته نامه نگاری های ــال گذش ــتا در س ــن راس در ای
ــا  ــاتی را ب ــن جلس ــور و همچنی رئیس جمه
حضــور مســئوالن بانک هــا و دولــت برگــزار 
ــس  ــردم در مجل ــده م ــن نماین ــم. ای کردی
دهــم بــا بیــان اینکــه ســازوکارهای الزم 
ــه  ــان در الیح ــهیل ازدواج جوان ــرای تس را ب
برنامــه ششــم اتخــاذ کردیــم، تصریــح کــرد: 
ــهیل  ــون تس ــرای قان ــر اج ــان پیگی همچن
ــان  ــرا جوان ــتیم؛ زی ــت هس ــوی دول ــان از س ازدواج جوان
کشــور در امــر ازدواج بــا مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی 
ــن  ــع ای ــه رف ــی ب ــه بی توجه ــتند ک ــه هس ــادی مواج زی
مشــکالت، افزایــش طــالق و کاهــش ازدواج را در کشــور 

ــت ــه مل ــال داشــته اســت. خان ــه دنب ب

ــر ۱۵ ســال همــه  ــان زی ــرای نوجوان ــر بهداشــت گفــت: ب وزی
صــورت  بــه  دولتــی  مراکــز  در  دندان پزشــکی  خدمــات 
رایــگان انجــام می گیــرد. دکتــر ســید حســن هاشــمی 
ــوزان  ــی دانش آم ــش فلورایدتراپ ــم »وارنی ــیه مراس در حاش
ابتدایــی« افــزود: امــروز شــاهد آغــاز دومیــن مرحلــه طــرح 

ــرای ۷  ــدان« ب ــیدگی دن ــگیری از پوس »پیش
میلیــون دانش آمــوز هســتیم. 

وی ادامــه داد: در حــال حاضــر ۳۶ هــزار 
ــتان  ــزار دبس ــکی در ۶۰ ه ــت دندان پزش خدم
ــت.  ــده اس ــام ش ــهرها انج ــتاها و ش در روس
وزیــر بهداشــت افــزود: طــرح »پیشــگیری از 
پوســیدگی دنــدان« در مقطــع دبیرســتان نیــز 

ــای  ــداد دندان ه ــم تع ــود و امیدواری ــاز می ش ــال آغ از امس
پوســیده ایرانیــان بــه حداقــل برســد. هاشــمی تصریــح کــرد: 
در دولــت تدبیــر و امیــد توانســته ایم خدمــات دندان پزشــکی 
را در بخــش دولتــی گســترش دهیــم و ســهم خدمــات را از ۵ 
درصــد بــه ۱۳ درصــد افزایــش داده ایــم. وی بــا بیــان اینکــه 

ســن ۶ تــا ۱۲ ســال بــرای دندان هــا حســاس اســت، گفــت: 
ــا پیشــگیری از پوســیدگی  ــری اندیشــیده شــود ت ــد تدبی بای
ــان زیــر ۱۵ ســال همــه  دندان هــا انجــام گیــرد. بــرای نوجوان
خدمــات اعــم از پــر کــردن، کشــیدن و کارهــای تخصصــی در 

ــرد.  ــگان انجــام می گی ــه صــورت رای ــی ب ــز دولت مراک
ــراب در  ــای خ ــد: دندان ه ــادآور ش ــمی ی هاش
دهــان ایرانیــان بســیار بیشــتر از افــرادی اســت 
کــه در کشــورهای پیشــرفته زندگــی می کننــد؛ 
تقریبــا آنــان در ســن ۳۵ ســالگی زیــر ۵ عــدد 
ــرای  ــد؛ امــا ب ــا پرشــده دارن ــدان کشــیده ی دن
مــا بیــش از ۱۳ دنــدان اســت. وی تأکیــد کــرد: 
ــدان خــراب  در بســیاری از کشــورها مــردم دن
ندارنــد؛ چــرا کــه آمــوزش درســت داده شــده اســت؛ یعنــی از 
ــد، آمــوزش  ــه دندان هــای شــیری می افت ســن ۶ ســالگی ک
درســت مراقبــت از دنــدان را می داننــد. وزیــر بهداشــت 
خاطرنشــان کــرد: مســواک زدن باعــث می شــود کــه دســت کم 

از ۴۵ درصــد پوســیدگی دنــدان پیشــگیری شــود. مهــر

ارائه خدمات دندان پزشکی رایگان به دانش آموزانهر دقیقه، ۹ طالق در کشور رخ می دهد

حتما بخوانید!
یک راهکار ساده برای کاهش خطر چاقی
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آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان برخوار در پرونده مطروحه کالسه ۹۶۰۰۳۳ به آقای حسن 

محوری و حسن دلفروزی و علی محوری و محمد الماسی خواندگان پرونده فوق الذکر که مجهول 

المکان اعالم شده است و خواهان آن امیر سعید مهران نژاد فرزند محمد رضا  به خواسته الزام به 

تنظیم سند ملک و الزام به انجام تعهدات مضبوط در مبایعه نامه در جریان رسیدگی می باشد اخطار 

می نماید که برای روز مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ ساعت ۹ صبح در دادگاه شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی 

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

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

نیخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 

۷۳ قانون ا د م دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر 

االنتشار درج شود.دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱/م الف به تاریخ ۹۶/۰۱/۲۰

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
انتقال سند به طرفیت آقای  عبدالحسین گل شکوه  آقای صمد معصومی دادخواستی به خواسته 

–رضا خاور به این شورا تسلیم که به کالسه ۹۶/۰۴ ح۱ ثبت و برای تاریخ ۹۶/۰۴/۱۹ ساعت ۰۴:۰۰ 

وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده ۷۳ 

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

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

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

دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۲۵/م الف به تاریخ ۹۶/۰۱/۲۱

دادنامه
خواهان : آقای مجتبی بهادرانی دولت آبادی فرزند محمود با وکالت آقای امیر حسین مهرداد امرالهی 

فرزند احمد به نشانی اصفهان دولت آباد اصفهان دولت آباد بلوار جانبازان جنب دادگستری و آقای 

رضا فروزان مهر فرزند ولی اله به نشانی اصفهان دولت آباد بلوار جانبازان جنب دادگستری نبش بن 

بست کوهستان پ ۱۱۵ خوانده: آقای حسین احمدی فرزند شکراله به نشانی مجهول المکان خواسته 

ها: ۱- مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۲- مطالبه وجه بابت... ۳- مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل

رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای مجتبی بهادرانی دولت آبادی فرزند محمود با وکالت آقای 

فروزان مهر به طرفیت حسین احمدی فرزند شکراله نظر به اینکه در سطر نهم رای صادره سهوا و 

اشتباها مبلغ ۵۷۰۰۰۰۰۰ ریال قید شده است لذا مستندا به ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی عدد 

بدون رونوشت رای اصلی  ۷۵۷۰۰۰۰۰ تصحیح می گردد کپی رونوشت رای اصلی  به مبلغ  و  اصالح 

ممنوع می باشد  رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

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

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

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۱۱۳۲/م الف به تاریخ  ۹۵/۱۲/۲۵

دادنامه
خواهان : آقای مجتبی بهادرانی دولت آبادی فرزند محمود با وکالت آقای امیر حسین مهرداد امرالهی 

فرزند احمد به نشانی اصفهان دولت آباد اصفهان دولت آباد بلوار جانبازان جنب دادگستری و آقای 

رضا فروزان مهر فرزند ولی اله به نشانی اصفهان دولت آباد بلوار جانبازان جنب دادگستری نبش بن 

بست کوهستان پ ۱۱۵ خوانده: آقای حسین احمدی فرزند شکراله به نشانی مجهول المکان خواسته 

ها: ۱- مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۲- مطالبه وجه بابت... ۳- مطالبه حق الوکاله به درخواست وکیل

رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای مجتبی بهادرانی دولت آبادی فرزند محمود با وکالت آقای 

فروزان مهر به طرفیت حسین احمدی فرزند شکراله بخواسته محکومیت خوانده به پرداخت مطالبه 

بانک  عهده   ۹۳/۰۳/۳۰ تاریخ  به   ۳88۰۵۶ شماره  به  فقره چک   ۱ بابت  نقد  وجه  ریال   ۷۵۷۰۰۰۰۰

حضرت  الحسنه  قرض  عهده  ریال  هزار  پانصد  و  میلیون  ده  میزان  به  حواله  فقره  یک  و  صادرات 

ابوالفضل به شماره ۵۵۱۷۳۰-۹۰/۱۰/۱۵ و کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی خسارت تاخیر 

تادیه و حق الوکاله وکیل نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان کپی مصدق چک و گواهی عدم 

پرداخت و اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و ایراد و دفاع موثر و مدللی که موجب 

بی حقی خواهان یا برائت ذمه خود باشد به دادگاه ارائه ننموده علیهذا دعوی خواهان وارد تشخیص 

باستناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹8 و ۵۰۲ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره 

الحاقی به ماده ۲ قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مجمع تشخیص 

مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۷۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته چک و 

مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته حواله و خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید 

تا زمان وصول طبق شاخص ساالنه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و خسارت تاخیر تادیه در 

خصوص حواله نیز از تاریخ سر رسید محاسبه می گردد به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد   رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در مرکز استان 

اصفهان است.مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۹/م الف به تاریخ  ۹۶/۰۱/۱۷

دادنامه
خواهان : خانم فاطمه احمدی فرزند رمضانعلی به نشانی دولت آباد برخوار خ اباذر غربی ک شقایق بن 

بست جلیل پ ۳۰ خوانده: آقای علی جان ساقی فرزند علی احمد اسحاق به نشانی مجهول المکان 

خواسته: اثبات زوجیت رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم فاطمه احمدی به طرفیت خوانده 

آقای علی جان ساقی به خواسته اثبات زوجیت با توجه به محتویات پرونده مودای شهادت شهود 

فتوکپی مودای شهادت شهود فتوکپی مصدق سند عادی ازدواج و اینکه خوانده در جلسه رسیدگی 

علی رغم ابالغ حاضر نگردیده و ایراد و دفاع موثر و مدللی از خود به عمل نیاورده لهذا دعوی خواهان 

را وارد و ثابت تشخیص مستندا به ماده ۱۹8 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اثبات زوجیت دائم 

فی مابین خواهان و خوانده صادر و اعالم می دارد  رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۲۳/م الف به تاریخ  ۹۵/۰۱/۲۰

دادنامه
شاکی: آقای مرتضی جعفری فرزند محمد به نشانی اصفهان شهرک سیمرغ خ پروین منزل جعفری 

متهم: آقای صمد طهماسبی به نشانی خرم آباد نور آباد  اتهام: خیانت در امانت به تاریخ ۹۴/۱۲/۰8 

در وقت فوق العاده شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان برخوار به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل 

است و پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 

و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام آقای صمد طهماسبی 

فرزند علی دائر بر خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه وانت پیکان به شماره انتظامی ۹۲۱ د ۱8 

از جمله کیفر خواست تنظیمی توسط دادسرای عمومی و  با برسی محتویاتپرونده  ایران 8۱ دادگاه 

انقالب شهرستان برخوار شکایت شاکی شهادت شهود و عدم حضور متهم جهت ارائه  دفاع موثر بزه 

انتسابی را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 

۱۳۷۵ متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده و اعالم می دارد رای صادره 

غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.مدیر دفتر شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۲۰/م الف به تاریخ  ۹۶/۰۱/۱۹

دادنامه
شاکی: مدیریت جاد کشاورزی شهرستان برخوار با نمایندگی آقای محسن فخاری به نشانی دولت 

آباد بلوار طالقانی جنب منازل سازمانی متهم: آقای امیر صابری به نشانی مجهول المکان به اتهام: 

جهاد کشاورزی  مدیریت  شکایت  خصوص  در  دادگاه  رای  زراعی  اراضی  کاربری  مجاز  غیر  تغییر 

شهرستان برخوار علیه آقای امیر صابری مبنی بر تغییر کاربری غیر مجاز به میران ۷۵۱ متر مربع بنحو 

ساخت و ساز غیر مجاز و اجرای فنداسیون و تعیین ستون جهت اجرای طبقه اول از اراضی زراعی 

واقع در مزرعه هادی گل پالک ۱۰۶ دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده از جمله کیفر خواست 

تنظیمی توسط دادسرای عمومی و انقالب شهرستان برخوار شکایت اداره شاکی و تحقیقات انجام 

شده توسط مامورین مربوطه و اعالم قیمت زمین مذکور پس از تغییر کاربری توسط کمیسیون ارزیابی 

حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱ با اصالحیه مورخ ۱۳8۵/۰8/۰۱ و رعایت بند 

ت ماده ۳۷ و بند ث ماده ۳8 قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹۲ با دو درجه تخفیف متهم موصوف 

را به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و قلع و قمع بنای احداثی و 

اعاده وضع به حالت سابق محکوم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف یست روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در همین شهبه می باشد.مدیر دفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۲۰/م الف به تاریخ  ۹۶/۰۱/۱۹

دادنامه
به  رمضانعلی  فرزند  فاطمه شفیعی  خانم  وکالت  با  علی  فرزند  حیدریان  رضا  محمد  آقای  شاکی: 

نشانی دستگرد خ بسیج مقابل بانک سپه جنب طال فروشی جهان نما ط۱ متهمین: ۱- خانم مهناز 

جلیلی فرزند حسین ۲- آقای محمد رستمی همگی به نشانی روستای سندگان واقع در مالخلیفه 

فرزند  آقای محمد رستمی  اتهام  در خصوص  دادگاه  رای  امضاء ۲- کالهبرداری  ها:۱- جعل  اتهام 

پنجعلی و خانم مهناز جلیلی فرزند حسین دائر بر شرکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 

۲۱۳۲۰۰۰۰۰ ریال موضوع شکایت آقای محمدرضا حیدریان فرزند علی با وکالت خانم فاطمه شفیعی 

دادگاه با بررسی محتویات پرونده از جمله کیفر خواست تنظیمی توسط دادسرای عمومی و انقالب 

شماره  دادنامه  شهادت گواه  متهمین  توسط  صادره  چکهای  شاکی کپی  شکایت  برخوار  شهرستان 

۹۵۰۹۹۷۳۷۵۲۹۰۰۲۴۳ مورخ ۹۵/۰۲/۱۹ در پرونده کالسه ۹۴۰۴۲۲ این دادگاه که حاکی از اقدانات 

مشابه متهمین می باشد و عدم حضور ایشان جهت  ارائه دفاع موثر با اصالح عنوان مجرمانه قید 

شده در کیفر خواست از کالهبرداری به تحصیل مال از طریق نامشروع بزه انتسابی را محرز و مسلم 

دانسته به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری متهمین 

موصوف  را عالوه بر رد مال اخذ شده به طور مساوی به شاکی هریک از متهمین را به تحمل یک 

سال حبس تعزیری محکوم نموده و اعالم می دارد اما در خصوص اتهام متهمین دائر بر کالهبرداری 

با توجه به محرز نبودن ارکان تشکیل دهنده بزه معنونه وقوع آ ن احراز نمی گردد و در خصوص اتهام 

متهمین دائر بر جعل امضاء با توجه به فقد دلیل اثباتی وقوع بزه محرز نیست و با الهام از اصل برائت 

و استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رای بر برائت 

متهمین صادر و اعالم می دارد  رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

شعبه و پس از بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

دفتر شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۲8/م الف به تاریخ  ۹۶/۰۱/۲۱

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول نوبت دوم
نظر به اینکه بموجب اجرائیه صادره محکوم علیهما اصغر قرقانی و خانم صغری خوش نظر  به پرداخت 

مبلغ ۲۱۵۴۰۰۰۰۰ ریال در حق آقای شهاب قدیری محکوم گردیده است و هیچگونه اموالی معرفی 

نکرده است که محکوم له یک باب منزل مسکونی به مساحت ۱۹8 متر مربع عرصه و حدود ۱۱۰ متر 

مربع اعیانی در یک طبقه که با اسکلت دیوار باربر سقف تیر آهن آجر با کف سیمانی سطوح داخلی 

رنگ بالک در بو پنجره آهنی و درب داخلی چوبی سرویس حمام و آشپزخانه اپن با کابینت فلزی 

نمای خاجی و کف سیمانو دارای آب برق و گاز و قدمت باالی ۳۵ سال واقع در خورزوق خ چمران 

کوی شهدا پ ۵ را جهت فروش معرفی کرده است و کارشناس محترم دادگستری به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

ریال ارزیابی کرده است و فعال در تصرف محکوم علیه میباشد لذا جهت فروش منزل فوق جلسه 

مزایده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ساعت ۱۱ در دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار برگزار می شود و 

طالبین میتوانند پنج روز قبل از مزایده  جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار 

ارزیابی شده شروع و ملک به کسی که  از مبلغ  مراجعه نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر اجرای 

باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است خریدار می بایستی ۱۰ در صد 

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

اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/۲۹/م الف به تاریخ ۹۶/۰۱/۲۱

آگهی مزایده 
اجرای احکام شعبه پنجم دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص کالسه پرونده ۱۵۲/۹۵ ج 

خ /۵ جلسه مزایده ای مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۰روز یکشنبه ساعت 8 الی ۹ صبح برگزار نماید. پرونده لها 

خانم آزاده شاهپری فرزند محمدعلی و محکوم علیه آقای محمدعلی سعادت نیا فرزند حسن به 

نشانی اصفهان - خ بزرگمهر - خ شیخ صفی - چهارراه پنجم - ساختمان محمدی - سوپر مواد 

غذایی بهشت - کدپستی 8۱۵۶۷۶۵88۱ محکوم به عبارتست از تحویل ۴۰۰ عدد سکه بهارآزادی و 

مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال و مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ ۱8۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت حق 

االجرای دولتی در حق دولت. موضوع مزایده عبارتست از فروش دو دانگ مشاع از شش دانگ پالک 

ثبتی ۱۲۹۱۰ فرعی از ۱۵۱۹۱ اصلی بخش ۵ ثبتی اصفهان که مشخصات محل طبق نظریه کارشناسی 

بدین شرح می باشد. مکان مورد نظر ششدانگ اعیانی یک واحد تجاری پالک ثبتی شماره ۱۲۹۱۰ 

فرعی از شماره ۱۵۱۹۱ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان به آدرس اصفهان - خیابان بزرگمهر - 

خیابان الهور - خیابان شیخ صفی شرقی - قبل از چهارراه اول - طبقه همکف - مجتمع تجاری 

مسکونی مهدی - کد پستی ۱۵۶۷۶۵88۱ 8- مغازه سوپرمارکت مهدی که طبق استعالم ماخوذه از 

اداره ثبت اسناد اصفهان مورخ ۱۳۹۴/8/۵ )موجود در پرونده آن اجرا( دارای مساحت ۲۱/8۰ متر 

مربع و به میزان دو دانگ مشاع از ششدانگ به نام آقای محمدعلی سعادت نیا مسبوق به ثبت و به 

نفع خانم آزاده شاهپری بازداشت می باشد. با مشخصات ساختمانی با اسکلت بتنی، پوشش سقف 

تیرچه و بلوک، مصالح سطوح رویه: دیوارها اجرای سرامیک، کف سرامیک فرش، درب ورودی از نوع 

شیشه سکوریت و درب جمع شو پروفیل فلزی )آکاردئونی(، دارای انشعاب برق تک فاز و مجتمع 

دارای نمای سنگی و آجر می باشد. با عنایت به مطالب صدراالشاره ، متراژ عرصه و اعیان، موقعیت، 

انشعاب، امکانات، نوع کاربری )تجاری( و بررسی جمیع جهات موثر در قضیه باالخص عرضه و تقاضا 

و نوسانات بازار، ارزش ششدانگ پالک مذکور با مشخصات ثبتی و ساختمانی فوق در زمان مباشرت 

جمعًا به مبلغ ۱/۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یکصد و چهل و دو میلیون و پانصد هزار تومان که به نسبت 

دو دانگ مشاع مورد نظر مبلغ ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین و اعالم نظر می گردد. حسب گزارش کالنتری 

محل در توقیف محکوم علیه می باشد.مزایده از قیمت کارشناسی شروع گردیده و فرد یا افرادی برنده 

مزایده می باشند که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و ده درصد مبلغ کارشناسی را نقدًا همراه داشته 

باشند. طالبین خرید می توانند ۵ روز قبل از مزایده، ضمن هماهنگی با این اجرا از محل بازدید نمایند. 

مزایدهدر ساختمان اجرای احکام دادگستری اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت - ۲۰۰ متر باالتر 

طبقه   - اصقهان  دادگستری  احکام حقوقی  اجرای  اصفهان ساختمان  دادگستری  از ساختمان کل 

اول - واحد یک برگزار می گردد.

 شماره :۶8۲/م الف  دادورز شعبه ۵ دادگاه خانواده اصفهان تاجمیر ریاحی 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم همدم پورعباسی شناسنامه شماره 8۹ به شرح دادخواست به کالسه ۷۰۹۰/۹۵ از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواهر صداقت طالخونچه 

الفوت آن  بدرود زندگی گفته ورثه حین  اقامتگاه دائمی خود  تاریخ ۹۲/۹/۲۷   بشناسنامه ۶۷۳در 

مرحوم منحصر است به ۱- اکبر پورعباسی ۹۴ فرزند  ۲-صدیقه پورعباسی ۹۵  فرزند  ۳- اسفندیار 

پورعباسی ۱۱۴ فرزند    ۴- طاهره پورعباسی ۱ فرزند    ۵- همدم پورعباسی 8۹ فرزند    ۶- محمود 

پورعباسی ۵۶ فرزند  ۷- اقدس پورعباسی ۱۰۵فرزند  8- طیبه پورعباسی ۱8۶ 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 : ۶۱۳/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از  به کالسه ۶8۱۶/۹۵  دادخواست  به شرح  انصاری طادی شناسنامه شماره ۶  آقای مصطفی 

انصاری  داده که شادروان قاسمعلی  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  دادگاه در خواست گواهی حصر 

طادی بشناسنامه ۲در تاریخ 88/۷/۲۳  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۱- فاطمه یزدانی جوزدانی ۱۲۶ زوجه   ۲-اکرم انصاری طادی ۳۳  فرزند  

انصاری  انصاری طادی ۱۴۷۵۹ فرزند    ۵- زهره  انصاری طادی ۱۰ فرزند    ۴- زهرا  ۳- اعظم 

طادی ۱۴۷۵8 فرزند    ۶- مرتضی انصاری طادی ۲ فرزند  ۷- مصطفی انصاری طادی ۶ فرزند  

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک  با  اینک  انصاری طادی ۹ فرزند  8- قربانعلی 

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

رونوشت آگهی حصروراثت
از  به کالسه ۷۲۵۶/۹۵  دادخواست  به شرح   ۵۱8۹۰ تیموری شناسنامه شماره  آقای محمدحسین 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان همدم تیموری 

بشناسنامه۲۵۳۶۶ در تاریخ ۷۱/۹/۱۹  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۱- محمدحسین تیموری ۵۱8۹۰ فرزند ۲- مصطفی تیموری ۱۱۹۷۵ همسر    

۳-رحیم تیموری ۲۴۲ فرزند  ۳- محمدعلی تیموری ۴۳۲۲۶ فرزند  ۴- توران تیموری 8۵۰   فرزند    

۵- پروانه تیموری ۵۱8۹۱ فرزند  ۶- عزت تیموری ۱۳۳۱ فرزند   ۷- مریم تیموری ۶۰۳۱۱فرزند  

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

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم اشرف حسینی ) فرزانه الماسی وکیل خواهان (  شناسنامه شماره ۵۶۳ به شرح دادخواست 

داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  دادگاه  این  از   ۷۰۹۱/۹۵ به کالسه 

شادروان سید میرزا حسینی دولت آبادی  بشناسنامه۳۹۲۵ در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۵  اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- سیدرضا حسینی دولت آبادی  ۱ 

فرزند   ۲-سید محمد حسینی دولت آبادی  ۶۷۴۱ فرزند  ۳- سید حسن حسینی دولت آبادی  ۵ 

فرزند  ۴- سید حسین حسینی دولت آبادی  ۶۷۴۳ فرزند      ۵- سید مرتضی حسینی دولت 

آبادی  ۲ فرزند    ۶- اشرف السادات حسینی دولت آبادی  ۵۶۳ فرزند     ۷- صدیقه السادات 

حسینی دولت آبادی  ۵ فرزند    8- سرور السادات حسینی دولت آبادی  ۶۷۴۲ فرزند ۹- فخری 

السادات حسینی دولت آبادی  ۳ 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 : ۶۰۲/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان
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امام علی ؟ع؟ می فرمایند:
درستکارى و صداقت هر انسانی به قدر 
جوانمردى اوست و پاکدامنی و عفت هر 

فرد به اندازه غیرت او خواهد بود.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

نیمه ابری

ابری

نیمه ابری

نیمه ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

12   ْC

3   ْC

15   ْC

18   ْC

30  ْC

24   ْC

32   ْC

32   ْC

ـــمـــاره 403 ســـــال سوم                ݡسݒ

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://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

M.R.Sarbaz@eskimia.ir
منصور رجب سربازکیمیای وطن

اجتماعــی  بــه مســئولیت های  عمــل  راســتای   در 
و همگرایــی هر چه بیشــتر صنعت با جامعه و همچنین 
 ارتقــای فرهنــگ ایمنــی نــزد موتورسیکلت ســواران

ــداری  ــکاری فرمان ــه و هم ــوالد مبارک ــارکت ف ــا مش ب
ــه، ۱۵۰  ــتان مبارک ــور شهرس ــس راه ــی پلی و فرمانده
ایــن  موتورسیکلت ســواران  بــه  ایمنــی  عــدد کاله 

ــد. ــدا ش ــتان اه شهرس
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد، در حاشــیه اجــرای ایــن 
برنامــه، دکتــر ســلطانی، معــاون فرمانــدار شهرســتان 
مبارکــه، در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــوالد گفــت: 
ــان  ــا همچن ــور م ــات در کش ــار تصادف ــفانه آم متأس
باالســت و ایــن در حالــی اســت کــه بیشــتر تصادفــات 
و تلفــات جــاده ای از ناحیــه موتورسیکلت ســواران 

اســت.
ــراز خرســندی از حضــور شــرکت فــوالد  وی ضمــن اب
مســئولیتی کــه  احســاس  و  منطقــه  در  مبارکــه 
ــل  ــه، متقب ــن شــرکت در راســتای جامع ــت ای  مدیری
و در زمینــه ارتقــای فرهنــگ ایمنــی در نحــوه اســتفاده 
ــرد:  ــح ک ــز پیشــقدم شــده، تصری از موتورســیکلت نی
شــرکت فــوالد مبارکــه در ایــن خصــوص بــا همــکاری 
ــد  ــه خری ــدام ب ــه، اق پلیــس راهــور شهرســتان مبارک
ــواران  ــن موتورسیکلت س ــع آن بی ــی و توزی کاله ایمن
کــرده کــه ایــن کاری بســیار ارزشــمند اســت؛ از 
ــژه  ــه، به وی ــوالد مبارک ــرکت ف ــت ش ــن رو از مدیری ای
بــا  صنعــت  همگرایــی  در  کــه  ســبحانی  دکتــر 
ــی  ــکر و قدردان ــتند، تش ــال هس ــواره فع ــه هم  جامع

می کنیم.
ــان اینکــه  ــا بی ــدار شهرســتان مبارکــه ب معــاون فرمان
فــوالد مبارکــه بــا ایــن اقــدام در زمینــه ارتقــای 
فرهنــگ ایمنــی در بیــن موتورســواران شهرســتان 
مبارکــه گام خوبــی برداشــت، تصریــح کــرد: بــه یقیــن 
ایــن پایــان کار نخواهــد بــود و ایــن اقــدام ارزشــمند 

بــا همــکاری ســایر ارگان هــا نیــز ادامــه خواهــد یافت.
    بیــش از ۵۰ درصــد تلفــات انســانی مربــوط بــه 

موتورسیکلت ســواران اســت
ــده  ــت، فرمان ــرهنگ نیکبخ ــوص س ــن خص در همی
نیــروی انتظامــی شهرســتان مبارکــه، افــزود: ارتقــای 
فرهنــگ ایمنــی نــزد موتورسیکلت ســواران، مقولــه ای 
ــه آن را  ــواره دغدغ ــی هم ــروی انتظام ــه نی ــت ک اس
ــتا  ــن راس ــیاری در ای ــات بس ــته و دارد و اقدام داش
ــا  ــوع ب ــن موض ــم ای ــار ه ــن ب ــت؛ ای ــام داده اس انج

ــال  ــی دنب ــه شــکل متفاوت  مشــارکت فــوالد مبارکــه ب
شد.

ــم  ــام معظ ــه مق ــه اینک ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
ــات  ــد کــه تصادف ــد فرموده ان ــز بارهــا تأکی ــری نی  رهب
ــد   ــن برس ــل ممک ــه حداق ــد ب ــاده ای بای ــات ج و تلف
امــا متأســفانه شــاهدیم کــه بیــش از ۵۰ درصــد تلفات 
انســانی مربــوط بــه موتورسیکلت ســواران اســت؛ 
ــا ارتقــای فرهنــگ  ــا ب بنابرایــن در پــی آن هســتیم ت
نــزد  در  به ویــژه  جــاده ای  حمل ونقــل  در  ایمنــی 

موتورســواران، ایــن فرمــوده را جامــه عمــل بپوشــانیم.
فرمانــده نیــروی انتظامــی شهرســتان مبارکــه ضمــن 
قدردانــی از اقــدام فــوالد مبارکــه، اظهــار امیــدواری کرد 
کــه ســایر دســتگاه های بخــش خصوصــی و دولتــی 
ــی  ــای ایمن ــه ارتق ــه دغدغ ــوالد مبارک ــد ف ــز همانن نی
ــک  ــا ی ــند ت ــته باش ــاده ای را داش ــل ج در حمل ونق
 شــهر عــاری از هــر گونــه تصــادف و تلفــات را شــاهد 

باشیم.
ــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن اقــدام  ســرهنگ نیکبخــت ب

ــرای  ــوان یــک الگــو ب ــه عن ــد ب فــوالد مبارکــه می توان
ــه  ــز ب ــر نی ــهرهای دیگ ــوار در ش ــع همج ــایر صنای س
کار گرفتــه شــود، خاطرنشــان کــرد: اینکــه فــوالد 
مبارکــه خــود را فقــط بــه تولیــد محصــوالت فــوالدی 
محــدود نکــرده و بــه ســالمت و امنیــت جامعــه 
قدردانــی  بســی  جــای  می دهــد،  اهمیــت   نیــز 

دارد.
وی از فــوالد مبارکــه بــه عنــوان یــک بنــگاه اقتصــادی 
و اجتماعــی یــاد کــرد و گفــت: وقتــی می بینیــم فــوالد 
ــه تکمیــل پروژه هــای  ــار تولیــد، در زمین مبارکــه در کن
مصــالی اصفهــان، ورزشــگاه نقــش جهــان و بســیاری 
ــر  ــد، ب ــی دیگــر نقش آفرینــی می کن از بناهــای عمران
خــود می بالیــم کــه چنیــن صنعــت پویایــی در منطقــه 

مبارکــه وجــود دارد.
     هــر گونــه بهبــود و اقدامــات اصالحــی در 
ــر  ــی منج ــای اجتماع ــق ارزش ه ــه خل ــتا ب ــن راس ای

د می شــو
بنــا بــر ایــن گــزارش، ترابــی، رئیــس توســعه و تکامــل 
ــه  ــا توجــه ب ــزود: ب ــز اف ــه، نی ــوالد مبارک ــه ای ف منطق
ــردن از کاله  ــره نب ــات ناشــی از به ــاالی تصادف ــار ب آم
ــتفاده از کاله  ــگ اس ــج فرهن ــب و تروی ــی، ترغی ایمن
ایمنــی، گام مؤثــری در پیشــگیری از حــوادث ناگــوار 
موجــب  ایده هــا  این گونــه  از  حمایــت  و  بــوده 
ــه  ــن اینک ــود؛ ضم ــه می ش ــالمت جامع ــش س افزای
ــه  ــتان مبارک ــور شهرس ــس راه ــب پلی ــرد مناس رویک
اهمیــت بیشــتر ایــن موضــوع را نشــان می دهــد کــه 
بــه طــور کلــی هــر گونــه بهبــود و اقدامــات اصالحــی 
در ایــن راســتا، بــه خلــق ارزش هــای اجتماعــی منجــر 

می شــود.
وی ضمــن قدردانــی از مســئوالن و پلیــس راهــور 
شهرســتان مبارکــه تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــا  ــرآمد ب ــرکت س ــک ش ــه، ی ــوالد مبارک ــرکت ف ش
ــرد  ــوازات عملک ــه م ــت، ب ــی اس ــتانداردهای جهان اس
اقتصــادی خــود، توجــه بــه مســئولیت های اجتماعــی 

را نیــز بــه عنــوان یــک رســالت اجتماعــی مدنظــر قــرار 
داده اســت؛ از ایــن رو در مســاعدت های فرهنگــی 
اجتماعــی و عمرانــی پیشــقدم شــده و همگرایــی 
ــور  ــه ظه ــه منص ــی ب ــه خوب ــه را ب ــا جامع ــت ب صنع

ــت. ــته اس گذاش
   ارتقــای فرهنــگ ایمنــی نزد موتورسیکلت ســواران 

ــف آن ها جایگزین توقی
در ادامــه، ســرگرد تقــی حیــدری، رئیس پلیــس راهور 
ــا توجــه  شهرســتان مبارکــه، نیــز خاطرنشــان کــرد: ب
بــه اینکــه موتورسیکلت ســواران نیــز یکــی از کاربــران 
ــفانه  ــوند و متأس ــوب می ش ــی محس ــم ترافیک پرحج
تلفــات جــاده ای و حمل ونقــل  حــدود یک ســوم 
شــهری مربــوط بــه آن هاســت، بــه ایــن فکــر افتادیــم 
کــه ارتقــای فرهنــگ ایمنــی نــزد موتورسیکلت ســواران 
ــه جــای اینکــه  را جایگزیــن توقیــف آن هــا کــرده و ب
بــه دلیــل نداشــتن کاله ایمنــی مشــمول جرائــم 
 شــوند، در یــک حرکــت نــو بــه آن هــا کاله ایمنــی اهــدا 

کنیم.
ــور  ــن منظ ــه همی ــزود: ب ــن خصــوص اف وی در همی
بــا مذاکــرات خوبــی کــه بــا مســئوالن فــوالد مبارکــه 
انجــام دادیــم، طــی دو نوبــت کاله هــای ایمنــی 
موتورسیکلت ســوار  شــهروندان  بیــن  را  تهیه شــده 

ــم. ــع کردی توزی
ــر  ــا ذک ــه ب ــتان مبارک ــور شهرس ــس راه ــس پلی رئی
ایــن مطلــب کــه اگــر از ایــن تعــداد کاله ایمنــی 
ــان  ــات ج ــث نج ــی باع ــک کاله ایمن ــده، ی توزیع ش
ــه هــدف خــود رســیده ایم  یــک شــهروند شــود مــا ب
گفــت: در آیــه شــریفه ۳۳ ســوره مائــده چنیــن آمــده 
ــد آن  ــه مانن ــد، ب ــدا کن ــر نجــات پی ــک نف ــر ی ــه اگ ک

ــد. ــدا می کن ــات پی ــا نج ــه دنی ــت ک اس
ــت  ــه صنع ــرد: اینک ــان ک ــدری خاطرنش ــرگرد حی س
پلیــس راهــور و مســئوالن شهرســتان بــه فکــر جــان 
شــهروندان هســتند، تعلــق خاطــر و رضایــت بیشــتر 

ــود. ــب می ش ــردم را موج م
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پروژه هــای  افتتــاح  شــهردار اصفهــان در مراســم 
ســازمان فــاوا گفــت: خوشــبختانه شــهر اصفهــان در 
حــوزه شــهری و شــورا همیشــه خوش شــانس بــوده 

ــته اند. ــت داش ــی در آن فعالی ــراد موفق و اف
ــر  ــه »ه ــن برنام ــژاد در پنجاه ودومی ــدی جمالی ن مه
هفتــه، چنــد افتتــاح«  کــه ایــن بــار بــه افتتــاح مرکــز 
ــانی  ــک های اطالع رس ــهرداری، کیوس ــد داده ش جدی
 ایســتگاه های دائــم gps و تعــدادی از نرم افزارهــا 
و ســامانه های کســب وکار شــهری اختصــاص داشــت 
بــا اشــاره بــه اینکــه مدیریــت شــهری ماننــد دو 
ــک نقطــه  ــا ی ــک مســئول ت ــه ی امدادگــری اســت ک
فعالیــت می کنــد و از آنجــا بــه بعــد مســئولیت 
بــه فــرد جدیــد واگــذار می شــود، افــزود: افــراد 
تازه نفــس در مجموعــه بایــد بــا انگیــزه و همتــی 

ــد. ــت کنن ــدان فعالی دوچن
ــای  ــری برنامه ه ــه داد: در س ــان ادام ــهردار اصفه ش
 »هــر هفتــه، چنــد افتتــاح« پروژه هــای عمرانــی 
و خدماتــی زیــادی کلنگ زنــی و اجرایــی شــد و ایــن 
نشــان از تحــرک و جنــب و جــوش مدیریــت شــهری 

در توســعه و آبادانــی شــهر دارد.
ــب  ــی در 2 قال ــه پروژه هــای عمران ــان اینک ــا بی وی ب
شــد  دنبــال  شــاخص  و  محله محــور  پروژه هــای 
ــهرداران  ــوی ش ــور از س ــای محله مح ــت: پروژه ه گف
ــای  ــود و پروژه ه ــال می ش ــرعت دنب ــه س ــق ب مناط
همایش هــای  مرکــز  همچــون  اصفهــان  کلیــدی 
ــهری  ــار ش ــی)ع(، قط ــام عل ــدان ام ــی، می بین الملل

ــال اجراســت. ــوت در ح ــا ق ــز ب نی
شــهردار اصفهــان افــزود: تمــام تــالش مجموعــه 

مدیریــت شــهری ایــن اســت کــه پــروژه قطار شــهری 
ــل شــود  ــر چــه ســریع تر تکمی و ایســتگاه های آن ه

ــار شــهروندان قــرار گیــرد. و در اختی
ــا اجــرای ایــن طرح هــای  جمالی نــژاد اضافــه کــرد: ب
عمرانــی در دو قالــب محله محــور و کلیــدی بــه طــور 
اصفهــان در آینــده از نظــر عمــران و آبادانــی متحــول 

می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه خــط دوم قطــار شــهری بــا حضــور 
وزیــر امــور خارجــه کلنگ زنــی شــد، گفــت: بــا توجــه 
ــش  ــدان نق ــر می ــط دوم از زی ــیر خ ــه مس ــه اینک ب
ــه رو  ــی روب ــکل میراث ــا مش ــد، ب ــور نمی کن ــان عب جه
نیســتیم؛ از ایــن رو مجموعــه بــا انگیــزه بیشــتری در 

حــال اجــرای طــرح اســت.

    تفاهم نامــه بــا بنیــاد مســتضعفان بــرای خــط 
۳ قطــار شــهری اصفهــان 

ــرای احــداث خــط ســوم  ــزود: ب ــان اف شــهردار اصفه
متــرو نیــز بــا بنیــاد مســتضعفان تفاهم نامــه ای 
منعقــد شــده اســت. ایــن خــط از میــدان آزادی آغــاز  

ــود. ــم می ش ــفق خت ــوار ش ــمت بل ــه س و ب
ــز از  ــرو نی ــارم مت ــط چه ــه داد: خ ــژاد ادام جمالی ن
ایســتگاه قــدس آغــاز و بــا عبــور از میــدان اســتقالل 

بــه شاهین شــهر ختــم می شــود.
وی اضافــه کــرد: بــا احــداث ایــن پــروژه ارزش افزوده 
ــا  ــه م ــرای شاهین شــهر ایجــاد می شــود ک ــادی ب زی
از اســتانداری نیــز درخواســت کردیــم کــه ایــن ارزش 
ــه  ــهر هزین ــاخت های شاهین ش ــرای زیرس ــزوده ب اف

شــود.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه طرح هایــی چــون پــروژه 
نمایشــگاه بین المللــی اصفهــان، تقاطــع غیرهمســطح 

ــهدای  ــتان ش ــت، بوس ــتان والی ــی، بوس ــهید واالی ش
۱۰مــاه  در  خیابــان   ۴۴ احــداث  و  حــرم  مدافــع 
ــیار  ــف بس ــون تکلی ــت: اکن ــان گف ــته در اصفه گذش
زیــادی بــرای خدمــت بــه گــردن داریــم؛ زیــرا شــهر 
ــاخت های  ــاد زیرس ــا ایج ــر ب ــت و اگ ــنه کار اس تش
فنــاوری اطالعــات بتوانیــم اصفهــان را بــه شــهر 
انجــام  را  بهتریــن کار  تبدیــل کنیــم    هوشــمند 

داده ایم.
وی اضافــه کــرد: هزینــه پروژه  هــای فــاوای شــهرداری 
ــت  ــوده اس ــال ب ــون ری ــارد و ۴۷۵ میلی ــد میلی یکص
کــه امیدواریــم در آینــده ایــن زیرســاخت های IT در 

شــهر موجــب شــکوفایی شــهر اصفهــان شــود.
   راه انــدازی ایســتگاه دائمــی جی پــی اس در 

ــهرداری ش
ــاوری اطالعــات  ــزی، پژوهــش و فن معــاون برنامه ری
طرح هــای  از  اگــر  گفــت:  اصفهــان  شــهرداری 
ســازمان فــاوا بــه درســتی اســتفاده شــود، بــه طــور 
توانمندســازی مجموعــه شــهرداری  باعــث  حتــم 

ــد. ــد ش خواه
ــای  ــی از پروژه ه ــن رونمای ــدی در آیی ــود محم محم
اینکــه  از  خرســندی  اظهــار  بــا  فــاوا  ســازمان 
پنجاه ودومیــن برنامــه از افتتاحیه هــای شــهرداری 
ســازمان  اســت، گفــت:  متفاوتــی  جنــس  دارای 
ــور  ــه ام ــه ب ــت ک ــازمان هایی اس ــه س ــاوا از جمل ف
ــاختارهای  ــت س ــردازد و تقوی ــهرداری می پ ــود ش خ
کســب و کار و زیرســاخت های شــهرداری بــه منظــور 
ــای  ــهروندان از ویژگی ه ــه ش ــر ب ــانی بهت خدمت رس

می شــود.   محســوب  فــاوا  پروژه هــای 
بــا اشــاره بــه مشــارکت بخش هــای   محمــدی 
مختلــف شــهرداری بــرای اجــرای ایــن طرح هــا 
ــی  ــن مال ــی و اداری تامی ــت مال ــرد: معاون ــار ک اظه
معاونــت  و  داشــت  عهــده  بــر  را  پروژه هــا  ایــن 
برنامه ریــزی و ســازمان فــاوا بــرای تعریــف و عملیاتــی 

کــردن طرح هــا اقــدام کردنــد. 
ــرداری از مرکــز داده شــهرداری  وی درخصــوص بهره ب
گفــت: مرکــز داده شــهرداری در گذشــته ایجــاد شــده 
بــود و اکنــون شــاهد ارتقــای ایــن مرکــز در دو بخــش 

تخصصــی پســیو و اکتیــو هســتیم. 
ــاوری اطالعــات  ــزی، پژوهــش و فن معــاون برنامه ری
ــی  ــتگاه دائم ــدازی ایس ــان از راه ان ــهرداری اصفه ش
جی پــی اس در شــهرداری خبــر داد و گفــت: تاکنــون 

ــی  ــای بین الملل ــز همایش ه ــتگاه در مرک ــار ایس چه
ــت.  ــده اس ــدازی ش ــق ۱2، ۱۳ و ۱۴ راه ان مناط

ایــن ســامانه در اجــرای  محمــدی تاکیــد کــرد: 
ــر  ــهرداری تاثی ــازی ش ــی و شهرس ــای عمران پروژه ه

دارد.  بســزایی 
وی بــا بیــان اینکــه ایــن ســامانه می توانــد در اختیــار 
ســایر نهادهــا و ســازمان های دیگــر قــرار گیــرد، ابــراز 
امیــدواری کــرد کــه کل شــهر اصفهــان تحــت پوشــش 

ســامانه جی پــی اس قــرار گیــرد. 
ــاوری اطالعــات  ــزی، پژوهــش و فن معــاون برنامه ری
شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: بــا توجــه بــه راه اندازی 
شهرســازی الکترونیــک و سیســتم ســرای 8 کــه 
ــن ســامانه  ــد اســت، ای ــات مکانمن ــر اطالع ــی ب متک

ــرد.  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م می توان
    راه اندازی نرم افزار ژئودیتابیس در اصفهان

محمــدی همچنیــن از راه انــدازی نرم افــزار ژئودیتابیــس 
ــت  ــج GIS اس ــت رای ــک فرم ــه ی ــان ک ــهر اصفه ش
خبــر داد و گفــت: در ســال های گذشــته کارهــای 
ــدازی آن در حــال  مطالعاتــی آن انجــام شــده و راه ان

انجــام اســت. 
وی افــزود: ارتقــای ایــن طــرح نیــز از لحــاظ تجهیزات 
ســخت افزاری و نرم افــزاری نیــز در دســتور کار اســت 
تــا  بتوانیــم داده هــای ســامانه های الکترونیکــی 
ــک  ــازی الکترونی ــامانه شهرس ــژه س ــهرداری به وی ش

را در ایــن مجموعــه بارگــذاری کنیــم. 
معــاون برنامه ریــزی و پژوهــش شــهرداری اصفهــان 
دیگــر  از  اطالع رســانی  کیوســک های  داد:  ادامــه 
بهره بــرداری  بــه  امــروز  کــه  اســت  طرح هایــی 
می رســد و نمونــه آزمایشــی آن بــه صــورت مشــارکتی 

ــت.  ــده اس ــب ش نص
وی تاکیــد کــرد: امیدواریــم بــا راه انــدازی ایــن 
از روش هــای ســنتی  کیوســک های اطالع رســانی 
ــانی  ــوزه اطالع رس ــم و در ح ــه بگیری ــته فاصل و گذش
ــایر  ــی و س ــش خصوص ــل بخ ــا تعام ــات ب و تبلیغ
دســتگاه ها، بتوانیــم از ابزارهــای جدیــد اطالع رســانی 

ــم. ــتفاده کنی ــردم اس ــای م ــای نیازه همپ
    بــا احــداث مرکــز داده، ظرفیــت ارائــه خدمــات 

در حــوزه آی تــی شــش برابــر شــد
ــان  ــهرداری اصفه ــاوای ش ــازمان ف ــل س ــر عام مدی
گفــت: بــا احــداث مركــز داده جدیــد شــهرداری 
اصفهــان، ظرفیــت ارائــه خدمــات در حــوزه IT، شــش 

ــش از  ــان فضــا بی ــات در هم ــت اطالع ــر و ظرفی براب
ــر شــده اســت. ســه براب

  وحیــد حیدریــان در مراســم رونمایــی از پروژه هــای 
ســازمان فــاوا اظهــار كــرد: از زمــان تأســیس ســازمان 
ــان  ــهرداری اصفه ــات ش ــات و ارتباط ــاوری اطالع فن
یعنــی ســال ۱۳69 تــا بــه امــروز افتتاحیــه ای در 
ــه  ــن مســئله ب ــود نداشــته و ای ــن ســطحی وج چنی
ــا  ــاوا ب ــوزه ف ــای ح ــه پروژه ه ــت ك ــل اس ــن دلی ای
حوزه هــای عمرانــی یــک تفــاوت عمــده دارد و آن 

ــد. ــم نمی آین ــه چش ــدان ب ــا چن ــه پروژه ه اینك
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مرکــز داده شــهرداری از ســال 
۱۳۷۰ طبــق اســتانداردهای ایــن سیســتم راه انــدازی 
سیســتم های   ،8۴ ســال  در  آن  از  پــس  و  شــد 
ــه  ــه ب ــا توج ــزود:  ب ــد، اف ــن آن ش »P.C« جایگزی
ــتم  ــف كاذب، سیس ــقف و ك ــه، س ــه، تهوی ــن روی ای
 اعــالم حریــق بــه همــراه U.P.S هــا نیــز نونــوار شــده 
بــر  امــروز می تــوان گفــت سیســتمی جدیــد  و 
ــدازی  ــا راه ان ــتانداردهای روز دنی ــن اس ــاس آخری اس

ــت. ــده اس ش
ــز داده  ــداث مرك ــا اح ــه ا ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
جدیــد، ظرفیــت ارائــه خدمــات در حــوزه IT، شــش 
ــش از  ــان فضــا بی ــات در هم ــت اطالع ــر و ظرفی براب

ســه برابــر شــده، گفــت: ایــن  در حالــی اســت  كــه بــا 
ارائــه ایــن خدمــات، مصــرف بــرق، 6۰ درصــد كاهــش 

می یابــد.
ــان  ــهرداری اصفه ــاوای ش ــازمان ف ــل س ــر عام مدی
ــرای  ــا اج ــی ت ــل طراح ــی مراح ــرد: تمام ــوان ك عن
ایــن پــروژه در مجموعــه ســازمان فــاوا اتفــاق افتــاده 

ــت. اس
حیدریــان بــا اعــالم اینكــه اولیــن اینفوكیوســک 
ــتگاه  ــم ۴۰۰ دس ــود و امیدواری ــاح می ش ــروز افتت ام
ــی  ــهر جانمای ــطح ش ــه زودی در س ــز ب ــر آن نی دیگ
شــود، یــادآور شــد: در ایــن اینفوكیوســک ها ۳ دســته 
ــات  ــه خدم ــته اول كلی ــود؛ دس ــه می ش ــت ارائ خدم
 الكترونیكــی كــه پیــش از ایــن بــه روی پرتابــل 

و گوشی همراه بارگذاری شده بود. 
تمامــی  و  گردشــگری  خدمــات  دوم  دســته 
آنچــه كــه گردشــگران بــه آن نیــاز دارنــد؛ ماننــد 
تفریحــی  و  تاریخــی  اماكــن  رســتوران ها  هتل هــا 
و خدمــت  الكتـرونیكـــی هســـتند  نقشــه های  در 
ــگام  ــار در هن ــه اخب ــن اینفوكیوســک ها ارائ ــر ای دیگــ
مواجهــه بــا بحــران اســت؛ بــه طــوری كــه همــه 
ــش ــه نمای ــان ب ــر را همزم ــک خب ــد ی ــا می توانن  آن ه

 بگذارند.

 به منظور ارتقای فرهنگ ایمنی و با مشارکت فوالد مبارکه انجام شد 

اهدای ۱۵۰ کاله ایمنی به موتورسیکلت سواران شهر مبارکه

 شهردار اصفهان در آیین افتتاح پروژه های فاوا 

شهر، تشنه كار است
اجرای طرح های محله محور و کلیدی، اصفهان را متحول می کند


