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برگزاری 37 برنامه در هفته نکوداشت اصفهان
 انتخابات، فرصتی 
برای روشنگری )1(

قبــل از اینکــه دشــمن بتوانــد  انتخابــات را بــه چالشــی 
پیــش روی نظــام اســامی و فرصتــی بــرای جنــگ نــرم  
کنــد، می تــوان فرصــت انتخابــات را غنیمــت  تبدیــل 
 شــمرد و در راســتای مقابلــه بــا شــگردهای فرهنگــی 

کرد.  و سیاسی او، از این فرصت استفاده 
دلســوزان  و  مــردم  همــه  اذهــان  انتخابــات  هنــگام 
کنــدوکاو یافتــن راهــی بــه ســوی پیشــرفت  انقــاب در 
ــا  ــه از درده ــود؛ هم ــال می ش ــه فع ــعه همه جانب و توس
و درمان هــا ســخن می گوینــد و بــه مســائل سیاســی  
و اجتماعــی تمایــل نشــان می دهنــد؛ افــکار عمومــی 
بیشــــتر  مــــردم  بــا  مســــئوالن  ارتبــاط  و  برانگیختــه 
فراهــم  بــرای طــرد نفوذی هــا  بســتر خوبــی  و  شــده 

می شــود...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

بایــد انســان توجــه کنــد بــه اینکــه آیــا مــن کــه 
می خواهــم یــک کســی را انتخــاب کنــم، اگــر 
ایــن کــس یــک نفــر دیگــری از او بهتــر بــود لکــن 
ارتباطــی بــا مــن نداشــت، بلکــه بــا مــن هــم 
دلخــوری داشــت، آیــا او را کاندیــدا می کــردم؟ 
اگــر او را هــم کاندیــدا می کــرد، معلوم می شــود 
کــه ایــن بــرای خــدا دارد کار می کنــد؛ کار بــه 
خــودش نــدارد و اگــر این طــور نشــد بدانــد کــه 

نــه  اســت،  شــیطانی  مســئله  مســئله، 
ایــن  و  خدایــی  مســئله 

از  ایــن  و  اســت  دقیــق 
آن امــوری اســت که 
بــر انســان پوشــیده 

می مانــد.
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شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/95/2184 مورخ 95/12/18 شورای اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 3 
پالک از اراضی حوزه 5 سایت مرکزی به شماره پالک های 5/16 و 5/15 و 5/14 را با کاربری تجاری خدماتی گردشگری 

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

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

شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد لکه گیری آسفالت و نصب سرعتگیر آسفالتی سطح شهر را 
از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت 
قراردادهای  امور  واحد  به  تاریخ 96/02/16  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  و  از شرایط  آگاهی 

شهرداری مراجعه نمایند.

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/95/2252 مورخ 95/12/26 شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت 
به فروش یک پالک زمین تجاری مسکونی به شماره پالک 486/15 واقع در محله شهید مفتح از طریق مزایده 

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

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

ح توسعه اشتغال   اصفهان در طر
خ بیکاری است کاهش نر موظف به 

 استاندار اصفهان در نخستین نشست خبری خود 
خ بیکاری  با خبرنگاران در سال 96، کاهش نر

را از اولویت های مدیریت استان در سال جاری 
برشمرد...
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یادداشتسرمقاله 

ــران،  ــه ای ــور خارج ــر ام ــف، وزی ــواد ظری محمدج
در نشســت اقتصــادی دو کشــور در شــهر تفلیــس 
ــاد و  ــر اقتص ــا، وزی ــی گاخاری ــور گئورگ ــا حض ــه ب ک
توســعه پایــدار گرجســتان، برگــزار شــد، گفــت: ایران 
می توانــد نقــش مؤثــری در تقویــت زیرســاخت های 

ایــن کشــور داشــته باشــد. 
ظریــف در ســخنان خــود گفــت: تاریخــی طوالنــی از 
دوســتی دو ملــت داریــم. پــس از اعــالم اســتقالل 
گرجســتان )پس از فروپاشــی ســال 1991 شــوروی( 
ــن  ــه ای ــود ک ــورهایی ب ــن کش ــه اولی ــران از جمل ای

اســتقالل را بــه رســمیت شــناخت. 
وی بــا اشــاره بــه همکاری هــای اقتصــادی دو 
مســائل  توســعه  دربــاره  عنــوان کــرد:  کشــور 
ــتان  ــران و گرجس ــان ای ــادی می ــی و اقتص بازرگان
گفت وگــو کردیــم. در حــوزه ترانزیــت می توانیــم 

تبدیــل بــه کریــدوری بــرای اتصــال بــه اروپا باشــیم. 
همچنیــن ایــران می توانــد نقــش مؤثــری در تقویــت 

ــد. ــته باش ــتان داش ــاخت های گرجس زیرس
ــائل  ــم در مس ــا می توانی ــرد: م ــار ک ــف اظه  ظری
کشــاورزی، فنــاوری و علمــی بــه گرجســتان کمــک 
کنیــم. ایــران در حوزه هــای نانــو و بایــو فنــاوری از 

جملــه 10 کشــور برتــر دنیاســت. 
وزیــر خارجــه ایــران همچنیــن گفــت: مــا بــه دنبــال 
ــان دو کشــور هســتیم. لغــو  ــر می رابطــه ای آزادانه ت
ــی در  ــد ســبب حضــور صدهــا گردشــگر ایران روادی
ــدی  ــای جدی ــد و فرصت ه ــد ش ــتان خواه گرجس
وجــود  دو کشــور  روابــط  از  بهره بــرداری   بــرای 

دارد.
 ظریــف در جریــان مذاکــرات خــود در گرجســتان 
مهم تریــن محورهــای همــکاری دو کشــور را ترانزیت 
ســازمان های  در  همــکاری  و  آمــوزش  صنعــت، 

ــرد.  ــالم ک ــه ای اع ــی و مســائل منطق بین الملل
وی گفــت: راهگــذر خلیــج فــارس بــه دریــای ســیاه 
فرصتــی اســت کــه در صــورت اجرایــی شــدن 
کشــورهای منطقــه را بــه یکدیگــر نزدیــک می کنــد 
ــران  ــد و ای ــش می یاب ــال کاال کاه ــای انتق هزینه ه
ــکاری  ــد هم ــم می توانن آذربایجــان و ارمنســتان ه

مشــترکی داشــته باشــند. دانشــجو

محمدباقــر نوبخــت در نشســت هفتگــی خــود بــا خبرنــگاران 
ــده وقــوع ســیل  ــز و ناراحت کنن ــه رخــداد غم انگی ــا اشــاره ب ب
ــت  ــته هیئ ــه گذش ــت: در جلس ــور گف ــتان کش ــار اس در چه
دولــت ضمــن اســتماع گــزارش نماینــده ویــژه اعزامــی 
ــد  ــه ش ــی گرفت ــتان ها، تصمیم ــن اس ــه ای ــور ب رئیس جمه
ــای  ــه از ظرفیت ه ــه و بودج ــازمان برنام ــه س ــر اینک ــی ب مبن
قانونــی ســال گذشــته خــود بــرای اختصــاص اعتبــارات الزم 

ــد. ــتفاده کن ــتان ها اس ــن اس ــه ای ب
ــون  ــد شــامل ۲ میلی ــه اقشــار کم درآم ــرد: یاران ــد ک وی تاکی
خانــوار )یــک میلیــون و ۳00 هــزار کمیتــه امــداد و ۷00 هــزار 
خانــواده بهزیســتی( می شــود کــه در مجمــوع 1۴میلیــون نفــر 

ایــن یارانــه را دریافــت خواهنــد کــرد.
نوبخــت در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه دولــت منابــع افزایــش 
یارانــه خانــواده کم درآمــد را از کجــا آورده، اظهــار داشــت: 
ــه  ــی آنک ــت؛ یک ــش رو داش ــن کار پی ــرای ای ــت دو راه ب دول
قیمــت حامل هــای انــرژی را افزایــش دهــد کــه دولــت هیــچ 

ــدارد. ــرای چنیــن کاری در دســتور کار ن برنامــه ای ب
خانوارهــای  شناســایی  دولــت،  روی  پیــش  راه  دومیــن 
پردرآمــد اســت تــا بتوانــد یارانــه آن هــا را نســبت بــه کســانی 

ــد. ــوف کن ــتند، معط ــد هس ــه نیازمن ک
ســخنگوی دولــت بــا بیــان اینکــه حــذف یارانــه خانواده هــای 
پردرآمــد آهنــگ کنــدی دارد، عنــوان کــرد: دولــت قطعــا یارانــه 
ــد  ــع نخواه ــتند، قط ــد هس ــه آن نیازمن ــه ب ــی را ک خانوارهای

کــرد.وی در همیــن زمینــه 
ــا بیــان اینکــه امــکان چنــد  ب
یارانه هــای  کــردن  برابــر 
ــد  ــدارد، تأکی ــود ن ــدی وج نق
نیــز  امــروز  همیــن  کــرد: 
دولــت ۴۲ هــزار میلیــارد بابت 
هزینــه  نفتــی  یارانه هــای 
ــش  ــرای افزای ــه ب ــد ک می کن
ــا را  ــد قیمت ه ــم بای ــن رق ای

ــم.  ــش دهی ــی افزای ــب توجه ــزان جال ــه می ب
ــت  ــت آن اس ــش روی دول ــل پی ــرد: راه ح ــوان ک ــت عن نوبخ
کــه یارانــه افــراد پردرآمــد بــه کم درآمدهــا داده شــود و ایــن 

ــم. ــی می کنی ــم آن را اجرای ــه داری ــت ک ــی اس قانون
وی همچنیــن در پاســخ بــه ســوالی دربــاره بحــران در نظــام 
ــی  ــا بحران ــکل دارد؛ ام ــا مش ــی م ــام بانک ــت: نظ ــی گف بانک

نیســت.
ــکل  ــار مش ــا دچ ــرد: بانک ه ــح ک ــت تصری ــخنگوی دول س
ــه  ــه اضاف ــد ب ــردم می گیرن ــپرده از م ــه را س ــتند؛ آنچ هس
ســرمایه خودشــان، بایــد بــه گروهــی دیگــر تســهیالت بدهنــد؛ 
حــاال یــک گروهــی ایــن ســپرده را گرفتــه و بــه عنــوان 
ــم  ــا ک ــرمایه بانک ه ــذا س ــده؛ ل ــی  مان ــوق باق ــات مع مطالب
شــده اســت؛ بنابرایــن دولــت بایــد تــالش کنــد تــا مطالبــات 

ــر ــد. مه ــش یاب ــا کاه ــوق بانک ه مع

غالمــرضـــا کاتــب، عضـــو 
ــس  ــه مجلـ هیـئت رئیـســ
ــار  ــالمی، اظه ــورای اسـ شــ
داشــت: امــــروز ســــنگر 
ــه  ــدت در جبه ــرد و مجاه نب
اقتصـــادی اســت و غـــول 
ــیدگی  ــکاری و ازهـم پاشـ بیـ
اقتصــــادی، جــوانــــان و 
فرزنــدان ایران زمیــن را تهدیــد 
ــا  ــم ت ــم دهی ــد دست به دســت ه ــگان می بای ــد؛ هم می کن

ایرانــی محافظــت کنیــم. از شــرافت جوانــان 
ــورای  ــس ش ــتغال مجل ــد و اش ــیون تولی ــس فراکس رئی
دســت  بــه  مصــرف کاالهایــی کــه  اســالمی گفــت: 
ــاد  ــد نم ــده، می بای ــد ش ــی تولی ــش ایران ــر زحمتک کارگ
میهن دوســتی و حــّب وطــن و غیرتمنــدی ایرانیــان تلقــی 
ــن  ــد ای ــی، بای ــی از ســنین کودک ــراد حت ــه اف شــود و هم

ــند. ــته باش ــی داش ــه کاالی ایران ــد را ب ــاس تعه احس
کاتــب بــا بیــان اینکــه کاالهــای ایرانــی بــه دســت افــرادی 
تولیــد می شــوند کــه مطمئنــا رابطــه ای نســبی یــا ســببی 
بــا یکــی از مــا دارنــد و می تواننــد در جایــگاه پــدر، بــرادر، 
ــد مــا باشــند، گفــت: بی شــک هــر فــردی  همســر و فرزن
ــزاز پرچــم ایران زمیــن تــالش  ــرای ســربلندی و اهت کــه ب
انجــام  افتخارآمیــز  و  مقــدس  بــس  می کنــد، کاری 

ــن  ــراد ای ــک اف ــاد و تک ت ــرای آح ــد ب ــد و می بای می ده
ــادی برخــوردار باشــد. موضــوع از اهمیــت زی

نماینــده منتخــب مــردم گرمســار و آرادان در مجلــس 
شــورای اســالمی در ادامــه افــزود: جمعیــت هشــتاد 
میلیونــی ایــران بــه صــورت بالفعــل و جمعیــت کشــورهای 
همســایه بــه صــورت بالقــوه، بــازار مصــرف بســیار خوبــی 
ــان  ــورهای جه ــیاری از کش ــه بس ــت ک ــمندی اس و ارزش
حســرت داشــتن چنیــن موقعیــت ممتــازی را دارنــد کــه 
ــی  ــه خوب ــت ب ــن ظرفی ــم از ای ــا نمی توانی ــفانه م متاس

بهره منــد شــویم.
وی در ادامــه گفــت: اگــر جمعیــت هشــتاد میلیونــی ایــران 
یــک تصمیــم واحــد بگیرنــد تــا همــه از ایــن پــس از کاالی 
ــی خارجــی را  ــای مصرف ــی کااله ــی اســتفاده و تمام ایران
ــد، پــس از مــدت کوتاهــی کســب و کارهــای  ــم کنن تحری
ــا  ــی ب ــرکت های ایران ــت و ش ــد گرف ــکل خواه ــن ش نوی
خــون تــازه ای کــه در رگ هایشــان جــاری شــده، می تواننــد 
درآورنــد                 خــود  اســتخدام  بــه  را  بیشــتری  کارگــران 
و معضــل بیــکاری تــا حــدود زیــادی مرتفــع خواهــد شــد.
کاتــب در پایــان گفــت: تــا همــگان بــا یکدیگــر همــکاری 
بحــران  نگذاریــم،  هــم  دســت  در  دســت  و  نکنیــم 
ــم  ــت تحری ــد نهض ــت. بای ــد داش ــود خواه ــکاری وج بی
ــاز ــور آغ ــی در کش ــی خارج ــای مصرف ــوش کااله  خودج

 شود. فارس

عالءالدیــن بروجــردی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اینکه بیشــتر 
کشــورهای همســایه اعــم از افغانســتان، بحریــن، ســوریه، یمن، 
عــراق و ... دچــار بحــران هســتند، امنیــت  ایــران نعمــت بزرگــی 

بــرای مــردم اســت. 
ــد  ــری تأکی ــام معظــم رهب ــه اینکــه مق ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
ــوند،  ــک ش ــا نزدی ــه مرزه ــمنان ب ــد دش ــه نگذاری ــته اند ک داش

ــتیم. ــوردار هس ــور برخ ــی در کش ــت خوب ــون از امنی اکن
رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
ــوزش  ــه آم ــرادی ک ــه اف ــه اینک ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــورای اس ش
ــد،  ــود بازمی گردن ــور خ ــه کش ــد ب ــاری را می بینن ــل انتح مراح
ــا  ــت تکفیری ه ــاهد شکس ــک ش ــده نزدی ــرد: در آین ــح ک تصری

ــود.  ــم ب خواهی
ــاور را  ــن ب ــی ای ــه نظام ــد عرص ــر مانن ــه اگ ــان اینک ــا بی وی ب
تقویــت کنیــم کــه »مــا می توانیــم«، قطعــا در زمینه هــای دیگــر 
هــم موفــق خواهیــم شــد، عنــوان کــرد: اکنــون جــزو چند کشــور 
ــمن  ــل دش ــن دلی ــه همی ــتیم؛ ب ــکی هس ــاظ موش ــر از لح برت
نمی توانــد بــه کشــور حملــه کنــد. بروجــردی خاطرنشــان 
کــرد: بــا توجــه بــه انتخابــات پیــش رو، بایــد دقــت کــرد فتنــه 
دیگــری را دشــمن بــر نظــام تحمیــل نکنــد کــه شــاهد انتخــاب 

ــوز ــرای حــل مشــکالت باشــیم. جام نی ــی ب ــت انقالب دول

ــری  ــم رهب ــام معظ ــرد: مق ــار ک ــی اظه ــواد ابطح ــید محمدج س
ــا یــک  ــه مهم تریــن مســائل جامعــه، هــر ســال را ب ــا توجــه ب ب
ــا           ــتگاه ها، ارگان ه ــی دس ــه تمام ــد ک ــذاری می کنن ــوع نامگ موض

ــد. ــه فرامیــن ایشــان را دارن و آحــاد ملــت وظیفــه عمــل ب
وی افــزود: اینکــه رهبــر معظــم انقــالب چندیــن ســال پیاپــی بــر 
ــد، مشــخص می شــود  ــد داشــته  و دارن ــی تأکی اقتصــاد مقاومت
کــه مــا هنــوز ایــن درس را پــاس نکرده ایــم؛ دولــت نیــز 
ــاد  ــرد و در اقتص ــی بگی ــره قبول ــاد، نم ــته  در درس اقتص نتوانس

ــت. ــه اس ــدی گرفت ــره تجدی ــده و نم ــوزه ش رف
نماینــده مــردم خمینی شــهر در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
اقتصــاد مقاومتــی، موضوعــی اســت کــه مــا را از وابســتگی  
ــمن روی  ــه دش ــرا ک ــد داد؛ چ ــات خواه ــا نج ــار تحریم ه و فش
ــر  ــرده و اگ ــز ک ــام تمرک ــیل نظ ــنه آش ــوان پاش ــه عن ــاد ب اقتص
معیشــت مــردم دچــار مشــکل شــود، ممکــن اســت دســت بــه 

ــد. ــر کاری بزنن ه
وی تصریــح کــرد: دشــمنان و منافقــان نیــز از همیــن شــکاف ها 
و اختالفــات طبقاتــی سوءاســتفاده و ایجــاد شــایعه کــرده 
ــر از  ــن تنف ــد؛ همچنی ــق می کنن ــه تزری ــه جامع ــدی را ب و ناامی

مســئوالن را رواج می دهنــد.
ــور  ــود در کش ــیده و رک ــران رس ــرز بح ــه م ــکاری ب ــت بی وی گف
حاکــم شــده اســت؛ در همیــن روزهــای گذشــته یکــی از 
کارخانه هــای روغــن نباتــی در اصفهــان بــه تعطیلــی کشــیده شــد 

ــارس ــه دارد. ف ــد ادام ــن رون ــان ای و همچن

وزیر امور خارجه ایران: 

ایران می تواند نقش مؤثری در تقویت زیرساخت های گرجستان داشته باشد 

سخنگوی دولت:

یارانه پردرآمدها را قطع می کنیم

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس:

غول بیکاری و ازهم پاشیدگی اقتصادی، جوانان را تهدید می کند

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی:

 ایران از لحاظ قدرت موشکی 
جزو برترین هاست

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

دولت در اقتصاد مردود شد

حتما بخوانید!
جذب و آموزش ناظران صندوق ها ... چهارشنبه  30  فروردین ماه 21396
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انتخابات، فرصتی برای روشنگری

)قسمت اول(                                                 

ادامه از صفحه یک: 

استاد  دانشگاه
دکتر محمدجواد قاسمی

ــالمی و  ــای اس ــردن ارزش ه ــرح ک ــرای مط ــن دوران، ب  ای
ــازی  ــیم تمدن س ــالمی و ترس ــالب اس ــان انق ــج گفتم تروی
ــردازش  ــوت و پ ــف و ق ــاط ضع ــان نق ــالمی، بی ــن اس نوی
طــرح الگــوی پیشــرفت اســالمی ایرانی از ســوی نخبــگان و 

ــت.  ــبی اس ــت مناس ــه، فرص ــه ورزان جامع اندیش
انــواع  می شــود،  تشــکیل  و گردهمایی هایــی  تجمعــات 
رســانه ها بــه صحنــه می آینــد و شــور و هیجانــی ایجــاد 
می شــود کــه بــا مدیریــت مطلــوب بــه رشــد آگاهــی و 
ــه دو  ــوب ب ــت مطل ــن مدیری ــد. ای ــرت مــردم می انجام بصی

مرحلــه تقســیم می شــود:
الف: در آستانه انتخابات   

ب: پس از تأیید کاندیداها   
نکاتی که باید در آستانه انتخابات مورد توجه قرار گیرد:

1- تقویــت روحیــه امیــدواری بــه آینــده و چشــم انداز تمــدن 
نویــن اســالمی.

2- ســاماندهی مراکــز فرهنگــی و مذهبــی، ایجــاد آمادگــی 
بــرای برنامه هــای فرهنگــی و روشــنگری و اســتفاده از 
ــه  ــای مقابل ــوان قرارگاه ه ــه عن ــز ب ــن مراک ــت ای ــام ظرفی تم

ــی. ــگ روان ــا جن ب
3- ایجــاد شــبکه های اطالع رســانی بــه عنــوان منابــع 
معتبــر بــه صــورت محلــی و بــا مخاطــب گســترده و کنتــرل 
شــبکه های اجتماعــی مشکل ســاز بــه صــورت مردمــی و 

ــوزانه. ــه و دلس خیراخواهان
۴- تــالش بــرای حفــظ وحــدت میــان همــه افــرادی کــه بــه  
تمــدن اســالمی و اقتــدار کشــور معتقدنــد و پرهیــز جــدی از 
دوقطبــی کــردن و دیــو و دلبــر کــردن جامعــه. بــا نفــی همــه 
مرزبندی هــای غیرواقعــی ماننــد: راســت و چــپ یــا اصولگــرا 

و اصالح طلــب و ... .
ــدرت  ــت ق ــرای تقوی ــی ب ــز فرهنگ ــی در مراک 5- برنامه های

ــان.  ــی جوان ــر و آزاداندیش تفک
6- اســتفاده از بیانــات امــام خمینــی)ره( و امــام خامنــه ای 
در تبییــن مســائل مهــم کشــور در ســخنرانی ها و تبلیغــات و 

در فضــای مجــازی.
ــالمی  ــگ اس ــان فرهن ــود می ــای موج ــن چالش ه 7- تبیی
و فرهنــگ ســکوالر و لیبــرال غــرب بــه همــراه معرفــی 
ــال  ــه دنب ــر ب ــخ معاص ــی در تاری ــه غرب زدگ ــیب هایی ک آس

ــت. ــته اس داش
8- توجــه  بــه نتایــج فرهنگــی یــک انتخــاب خــوب؛ به ویــژه 
ــوان  ــه عن ــت اســالمی قــوی ب ــان یــک دول ارتباطــی کــه می
مقدمــه ایجــاد کشــور اســالمی و در نهایــت تمــدن اســالمی 

وجــود دارد.
نکاتــی کــه بایــد پــس از تأییــد کاندیداهــا مــورد توجــه قــرار 

گیــرد:
ــی شایســتگی  ــه معن ــه ظاهــر ب ــا ب ــد کاندیداه  اگرچــه تأیی
آن هاســت، امــا  گاه  فضــا  بــه گونــه ای احساســی و مســموم 
اســت کــه مصلحــت نظــام اقتضــا نمی کنــد نهادهــای 
ــتند  ــردم هس ــن م ــد و ای ــوب را رد کنن ــرد نامطل ــئول، ف مس
ــه  ــد ب ــه بای ــن مرحل ــد. در ای ــد درســت انتخــاب کنن ــه بای ک
ــرد؛  ــری ک شــدت از احساســی شــدن فضــای کشــور جلوگی
چــرا کــه دشــمن در فضــای غبارآلــود و فتنه انگیــز بــه راحتــی 
ــه ســمت و  ــد و ب ــد مغزهــا و قلب هــا ر ا تســخیر کن می توان

ــد. ــل گردان ــد متمای ــود می خواه ــه خ ــویی ک س
ــال 88 و  ــژه س ــته، به وی ــات  گذش ــل از انتخاب ــه حاص تجرب
انتخابــات در کشــورهای دیگــر نشــان می دهــد کــه  تبلیغــات 
دشــمن در فضــای مجــازی بــر روی قشــر ســطحی نگر 
ــی از  ــان برخ ــن می ــت؛ در ای ــد گذاش ــتری خواه ــر بیش تأثی
ــد  ــر خواهن ــردم تأثی ــر آرای م ــامری گونه ب ــتارها، س سوپراس
داشــت و در انــدک زمانــی، همــه ذهن هــا را بــه خــود 
ــتداللی  ــه اس ــی مقابل ــن فضای ــد. در چنی ــغول می کنن مش
چنــدان مؤثــر نخواهــد بــود. بایــد از قبــل چاره اندیشــی کــرد 
یــا مقابلــه بــه مثــل برنامه ریزی شــده و معقــول انجــام داد. 
ــی  ــد از احساســی شــدن فضــا، دوقطب ــگام تبلیغــات بای هن
شــدن جامعــه، بازی هــای سیاســی، افراطی گــری، تخریــب 
مخالــف و بــه طــور کلــی از اقدامــات غیردینــی و غیراخالقــی 

دوری کــرد.
در ایــن زمــان بایــد ضمــن تأکیــد بــر گفتمــان انقــالب 
اســالمی، روحیــه انقالبــی، مدیریــت جهــادی و تبییــن 
خطــرات نفــوذ بــه روشــنگری پرداخــت و تاکتیک هــای 

غیردینــی در انتخابــات را بازگــو کــرد.

سخاوت از نگاه امام رئوف                                 

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

ازامــام رضــا علیــه الســالم اســت کــه فرمودنــد: 
ــِخیُّ َیــأکُُل ِمــن َطعــاِم الّنــاس لَیأکُُلــوا ِمــن  َالسَّ
ــاِس لِئــالّ  ــاکُُل ِمــن َطعــاِم الّن َطعامــِه، َو اَلبخیــُل ال َی

ــِه. ــن َطعاِم ــوا ِم َیأکُُل
 بخشــنده و ســخاوتمند از غــذای مــردم می خــورد تــا 
آنــان هــم از غذایــش بخورنــد؛ ولــی بخیــل از غــذای 
ــند  ــد. )مس ــش نخورن ــا از غذای ــورد ت ــران نمی خ دیگ

ــالم، ج 1، ص ۲95(  ــا علیه الس ــام الرض االم
ــه  ــالم ک ــا علیه الس ــد امــام رض ــا فرموده ان ــه زیب چ
نشــانه ســخاوت و گام اول در ســخاوتمندی، نشســتن 
بــر ســر ســفره دیگــران اســت؛ چــرا کــه اگــر از غــذای 
دیگــران خــوردی، دســت هنــگام نشســتن ســر ســفره 
ــی  ــخاوتمند در میهمان ــان س ــرزد. انس ــران نمی ل دیگ
دیگــران شــرکت می کنــد تــا دیگــران بــا روی بــاز بــر 
ســر ســفره اش بنشــینند و تنــاول کننــد و نشــانه بخــل 
عکــس ایــن اســت؛ زیــرا بخیــل چــون مایــل نیســت 
کســی از ســفره اش چیــزی بخــورد، خــود را از ســفره 

ــزوا مــی رود. ــه ان ــد و ب دیگــران محــروم می کن
علــی علیه الســالم فرمودنــد: لــذت بعضــی در خــوردن 
طعــام اســت، لــّذت بعضــی در خورانــدن طعــام 

ــث 111۴1(.  ــه، حدی ــزان الحکم )می
آری، ســخاوتمندان زیبایــی زندگــی را در ایــن می بیننــد 
کــه دســت ودل باز باشــند و ســفره احسانشــان گشــاده 
 باشــد و دیگــران بــر ســر ســفره آنــان بنشــینند 
ــران  ــذای دیگ ــل ســخاوت از غ ــد شــوند. اه و بهره من
ــفره  ــر س ــر س ــم ب ــران ه ــا دیگ ــد ت ــتفاده می کنن اس
آنــان بنشــینند؛ امــا فرومایــگان از تــرس اینکــه مبــادا 
ــد  ــی می رون ــه مهمان ــود، ن ــان ش ــان آن ــی مهم  کس
و نــه از طعــام دیگــران چیــزی می خورنــد تــا مجبــور 

نشــوند عــوض آن را بدهنــد. 
چو مهمان آیدت، دلشاد می باش

ز هر بند غمی آزاد می باش
منه منت چو بر خوان تو باشند

که آن شکرانه بر جان تو باشند )ناصرخسرو(
در احادیــث آمــده کــه میــزان عالقه منــدی دیگــران را 
نســبت بــه خــود، از خــوب غــذا خــوردن بــر ســر ســفره 

ــید.  خودتان بشناس
دربــاره طعــام و اطعــام، توصیه هــای فراوانــی در دیــن 
مــا آمــده اســت؛ از جملــه پیامبــر خــدا صلــی هللا علیــه 
ــفارش  ــن س ــاری چنی ــوذر غف ــه اب ــلم ب ــه و س و آل

می کننــد:
»طعــام خــود را بــه کســی بخــوران کــه بــه خاطــر خــدا 
دوســتش داری و طعــام کســی را بخــور کــه بــه خاطــر 

خدا دوســتت دارد.« )بحاراالنــوار، ج۷۴، ص85(
بــرای مــا  را  ایــن توصیــه پیامبــر خــط درســت 
ــتد  ــان و در داد و س ــزان در احس ــد می ــیم می کن ترس
ــفره  ــم از س ــت. ه ــخاوت و...خداس ــی و س و میهمان
ــرای  ــفره ات را ب ــم س ــور و ه ــدا بخ ــرای خ ــران ب دیگ

ــوران. ــران بخ ــه دیگ ــتران و ب ــدا بگس خ

خبر کوتاه 

خبر سیاسی 

 رئیس هیئت تحقیق و تفحص 
از صندوق ذخیره فرهنگیان:

 رقم تخلف در صندوق ذخیره 

بیش از 8 هزار میلیارد تومان است
جبــار کوچکی نــژاد، رئیــس کمیتــه تحقیــق و تفحــص 
ــوص  ــان، درخص ــره فرهنگی ــدوق ذخی ــس از صن مجل
داشــت:  اظهــار  پرونــده  ایــن  وضعیــت  آخریــن 
ــای  ــان در حوزه ه ــره فرهنگی ــدوق ذخی ــات صن تخلف
مختلــف اســت و هنــوز بــه جمع بنــدی نهایــی در ایــن 

زمینــه نرســیده ایم.
وی افــزود: بخشــی از ایــن تخلفــات در بانــک ســرمایه 
رخ داده کــه رقــم آن بیــش از 8 هــزار میلیــارد تومــان 
ــدوق ســرمایه گذاری  ــا در صن اســت و بخشــی از آن ه
شــرکت ســاختمانی معلــم و شــرکت های پتروشــیمی 
رخ داده کــه در حــال بررســی ایــن پرونده هــا هســتیم.

از  مجلــس  تفحــص  و  تحقیــق  کمیتــه  رئیــس 
صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان بــا اشــاره بــه ارقامــی کــه 
ــم  ــه رق ــت: در اینک ــود، گف ــالم می ش ــانه ها اع در رس
تخلفــات بیــش از 8 هــزار میلیــارد تومان اســت، شــکی 
ــه  ــوز ب ــص هن ــق و تفح ــه تحقی ــی کمیت ــت؛ ول نیس
رقــم قطعــی در ایــن پرونــده نرســیده و فعــال بــه ایــن 

ــا ــردازد. راه دان ــات نمی پ موضوع

دبیر اجرایی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 
شوراهای اسالمی کشور:

 جذب و آموزش ناظران صندوق ها 

آغاز شده است
ــزی  ــی هیئــت مرک حســین بحیرایــی، دبیــر اجرای
نظــارت بــر انتخابــات شــوراهای اســالمی کشــور، اظهار 
داشــت: بعــد از جلســه آموزشــی و توجیهــی دبیــران 
اجرایــی و اعضــای کمیتــه حقوقــی هیئت هــای عالــی 
ــعبات  ــران ش ــوزش ناظ ــن و آم ــد تعیی ــتان، رون اس
ــس از  ــه پ ــاز شــده ک اخــذ رأی در تمامــی کشــور آغ
ــای رأی  ــای صندوق ه ــور در پ ــاده حض ــوزش، آم آم

ــود. ــد ب خواهن
ــه ازای هــر صنــدوق، یــک  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب
ــوزش  ــت: آم ــده، گف ــه ش ــر گرفت ــر در نظ ــم ناظ و نی
ــی از  ــف نظرات ــت وظای ــرای درس ــرای اج ــران ب ناظ
ــرای  ــه ب ــت ک ــش روس ــای پی ــور روزه ــن ام مهم تری
ــن منظــور ضمــن آمــوزش حضــوری، کتابچه هــای  ای
چــک  یــا  مــوردی  مطالعــه  بــرای  هــم  جیبــی 
 کــردن لحظــه ای وظایــف در اختیــار آن هــا قــرار 

می گیرد.
صندوق هــای  ناظــران  بــرای  افــزود:  بحیرایــی 
ــت،  ــدود اس ــا مح ــداد آن ه ــه تع ــز ک ــک نی الکترونی
ناظــر پیش بینــی شــده  ازای هــر شــعبه دو   بــه 

است.
ــات  ــر انتخاب ــت مرکــزی نظــارت ب ــی هیئ ــر اجرای دبی
ــف و  ــه وظای ــاره ب ــا اش ــور ب ــالمی کش ــوراهای اس ش
دســتورکار پیش بینی شــده بــرای ناظــران شــعبات 
اخــذ رأی گفــت: ایــن وظایــف در چهــار بخــش اجــرا 
می شــود؛ مرحلــه اول از شــرح وظایــف پیــش از 
اخــذ رأی اســت کــه بــه دو بخــش، یــک روز قبــل از 
شــروع اخــذ رأی و یــک ســاعت قبــل از شــروع اخــذ 

رأی تقســیم می شــود. 
بــرای هــر یــک از ایــن مــوارد، دســتورکارهایی تعییــن 
را  آن  مرحله به مرحلــه  می بایــد  ناظــران  و  شــده 

ــد. انجــام دهن
ــات  ــر انتخاب ــت مرکــزی نظــارت ب ــی هیئ ــر اجرای دبی
شــوراهای اســالمی کشــور تاکیــد کــرد: مرحلــه دوم از 
وظایــف ناظــران محتــرم حیــن اخــذ رأی اســت کــه 
ــت کم 10  ــدت دس ــه م ــاز و ب ــح آغ ــاعت 8 صب از س

ســاعت ادامــه خواهــد داشــت.
در  ناظــران  عملکــرد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــم  ــمارش آرا و تنظی ــه ش ــوف ب ــوم، معط ــه س مرحل
صورت جلســه نهایــی خواهــد بــود، گفــت: مرحلــه 
چهــارم از شــرح وظایــف تحویــل صنــدوق و ملزومــات 

ــر ــت. مه ــور اس ــه وزارت کش ب

حســن روحانــی، رئیس جمهور کشــورمان، در مراســم 
بزرگداشــت ۲9 فروردیــن، »روز ارتــش« کــه در 
جــوار حــرم حضــرت امــام)ره( برگــزار شــد، بــا بیــان 
 اینکــه ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران یــادآور نظم 
و انضبــاط و دفــاع مشــروع از ســرزمین ایــران 
ــدس  ــاع مق ــی در دف ــچ عملیات ــت: هی ــت گف اس
آنکــه پشــتیبانی هواپیماهــای  نمی بینیــد مگــر 
ــی  ــی، زره ــروی زمین ــه نی ــی توپخان ــروی هوای نی
نیــروی زمینــی و هوانیــروز در کنــار رزمنــدگان 

ــد. باش
وی تاکیــد کــرد: هیــچ عملیــات نظامــی را در هشــت 
ســال دفــاع مقــدس نمی بینیــد، مگــر آنکــه وحــدت 
ــی را در  ــروی انتظام ــش و بســیج و نی ســپاه و ارت

ــم. ــاهده می کنی ــر مش ــار یکدیگ کن
جمهــوری  ارتــش  داد:  ادامــه  رئیس جمهــور 
ــف  ــه وظای ــار ب ــداکاری و ایث ــا ف ــران ب ــالمی ای اس
خــود در قانــون اساســی عمــل کــرد و طبــق قانــون 
اساســی ارتــش جمهــوری اســالمی ایران پاســداری 
از اســتقالل کشــور، تمامیــت ارضــی کشــور و نظــام 

ــده دارد. ــر عه ــران را ب ــالمی ای ــوری اس جمه
وی بیــان داشــت: روزی نمی گــذرد مگــر آنکــه کــه 
ابتــکار نیروی هــای مســلح و صنعــت دفاعــی مــا را 

ــر از روز گذشــته می ســازد. قدرتمندت
ــروز آمادگــی نیروهــای مســلح  ــت: ام ــی گف روحان
مــا از هــر زمــان بیشــتر اســت و  نیروهــای مســلح مــا 
تهدیــدی بــرای دیگــران نخواهنــد بــود. اولین گامشــان 
تشــویق بــه برخــورد نظامــی بــا هیــچ کشــور 
ــا  ــا دوری از برخورده ــت م ــت؛ حرک ــری نیس  دیگ
و تنش هاســت؛ در عیــن حــال بایــد هوشــیاری 
ــدرت  ــم و ق ــظ کنی ــران حف ــر دیگ ــود را در براب خ

ــم. ــش دهی ــه روز افزای ــود را روزب ــی خ بازدارنگ
وی گفــت:  همســایگان مــا می تواننــد مطمئــن 
ــاع از  ــوان دف ــه عن ــای مســلح ب ــه نیروه باشــند ک
قــدرت کل منطقــه مهــم و  حســاس خاورمیانــه 
هســتند؛ کشــورهای دیگــر می تواننــد بــه نیروهــای 
ــدرت  ــه ق ــند ک ــته باش ــان داش ــا اطمین ــلح م مس
دفاعــی کشــور مــا، یــک قــدرت تدافعــی و  بازدارنــده 
ــن  ــا ای ــا ب ــی؛ ام ــدرت تهاجم ــک ق ــه ی ــت، ن اس
ــاوزان  ــاوز متج ــر تج ــم در براب ــان داده ای ــال نش ح
ــم  ــاع خواهی ــان دف ــخت از ملتم ــد س ــه ح ــا چ  ت

کرد.
ــی تصریــح کــرد: ارتــش جمهــوری اســالمی  روحان
ــی  ــا دارای ویژگی های ــلح م ــای مس ــران و  نیروه ای
هســتند کــه در هیــچ کشــوری ســراغ نداریــم؛ 
اولیــن ویژگــی آن ایمــان و انگیــزه الهــی اســت در 
قلــوب نیروهــای مســلح و از جملــه پرســنل ارتــش 

ــرای فــداکاری اســت. مــا کــه همــواره آمــاده ب
هیــچ  قدرتــی  هیــچ  داد:   ادامــه  رئیس جمهــور 
تجهیزاتــی و هیــچ امکاناتــی، جــای ایمــان و انگیــزه 
نیــروی مســلح و قــدرت پرســنلی نیــروی مســلح 

مــا را نمی گیــرد.
روحانــی بــا بیــان اینکــه دومیــن ویژگــی نیروهــای 
ــا ملــت اســت، افــزود:  مســلح مــا ارتبــاط آن هــا ب
ملــت در کنــار نیروهــای مســلح هســتند و نیروهای 
ــا  ــر کج ــد؛ ه ــرار دارن ــت ق ــار مل ــا در کن ــلح م مس
منافــع ملــی مطــرح اســت، نیروهــای مســلح ما در 
خــط مقــدم منافــع ملــی و حراســت از آن هســتند؛ 
هرکجــا کــه ملــت مــا رنــج و ســختی ببیننــد، 
نیروهــای مســلح در کنــار مــردم مــا هســتند؛ هــر 
کجــا آالم طبیعــی باشــد، نیروهــای مســلح در کنــار 
مــردم هســتند و ایــن ارتبــاط عمیــق میــان مــردم 
و نیروهــای مســلح، یکــی از ویژگی هــای نیروهــای 

مســلح جمهــوری اســالمی ایــران اســت.
نیروهــای  دیگــر  ویژگــی  داد:  ادامــه  روحانــی 
مســلح مــا، داشــتن فرمانــده کل قواســت کــه ایــن 
ــت  ــه، والی ــالم، فق ــات گرفته از اس ــی نش فرمانده
عــدل و اعتــدال اســت؛ فرمانــده نیروهــای مســلح از 
طریــق جایــگاه دینــی و جایــگاه قانونــی ایــن شــأن 

ــه دســت آورده اســت. ــه را ب و  مرتب
وی گفــت: ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران در 
طــول ۳0 ســال بعــد از دفــاع مقــدس و  همچنیــن 
ــام  ــت ام ــن وصی ــه ای ــلح ب ــای مس ــایر نیروه  س
و تاکیــد مقــام معظــم رهبــری عمــل کردنــد و ایــن 
ــوری  ــش جمه ــت. ارت ــم اس ــیار مه ــا بس ــرای م ب
اســالمی ایــران طبــق اصــل یکصدوچهل وهفتــم 
قانــون اساســی در زمــان صلــح بایــد بــه دولــت در 
ــاد  ــی و  جه ــدادی، آموزش ــدی، ام ــای تولی زمینه ه
ــه  ــه ب ــه شــرط آنک ــه ب ــد؛ البت ســازندگی کمــک کن

ــد. ــه ای وارد نکن ــا لطم ــی آن ه ــدرت دفاع ق
روحانــی گفــت: همــواره نیروهــای مســلح در کنــار 
ــای  ــال ورود نیروه ــن ح ــا در عی ــد؛ ام ــت بودن دول
می توانــد  اقتصــادی  وسوســه های  در  مســلح 
آن هــا را از اهــداف  بلنــد دور کنــد؛ وسوســه های 
ــد افــکار فرماندهــان و نیروهــای  اقتصــادی می توان

ــد. ــی دور کن ــه اصل ــلح را از وظیف مس
ــا وحــدت  ــم ب ــی خاطرنشــان کــرد: امیدواری روحان
ــی  ــتورات دین ــرای دس ــا و اج ــلح م ــای مس  نیروه
و فرماندهــی کل قــوا، هــر روز شــاهد وحــدت 
بیشــتر در میــان نیروهــای مســلح و هــر روز شــاهد 
ــدار بیشــتر نیروهــای مســلح باشــیم.  در همــه  اقت
ــلح  ــای مس ــار نیروه ــد در کن ــردم می توانن ــا م ج

ــارس ــد. ف ــش کنن ــاس آرام احس

رئیــس  محمدیــان،  المســلمین  و  حجت االســالم 
ــری در دانشــگاه ها  ــام معظــم رهب ــاد نمایندگــی مق نه

ــرده  ــان ک ــی را بی ــرآن نمونه های ــد در ق ــت: خداون گف
تــا بــه مــا نشــان دهــد کــه »فکــر نکنیــد ایمــان شــما 
تضمین شــده اســت.« در ایــن دنیــا بــه کســی ضمانــت 
ــه  ــد؛ البت ــی بمان ــن باق ــر مؤم ــا آخ ــه او ت ــد ک نداده ان
ــه  ــن)ع( ک ــد امیرالمؤمنی ــادری مانن ــوارد ن ــر از م غی
پیامبــر)ص( بــرای هدایــت دیگــران بــه ایشــان چنیــن 
بشــارتی داده بودنــد؛ لــذا هیــچ مؤمنــی، نبایــد خیالش 
راحــت باشــد از اینکــه حتمــا بــا ایمــان از دنیــا خواهــد 

رفــت. چنیــن تضمینــی وجــود نــدارد.

ــرد:  ــد ک ــی تاکی ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــو ش عض
ــرود«  اینکــه »ممکــن اســت ایمــان مــا از دســتمان ب
یــک خطــر جــدی و بــزرگ اســت. در طــول تاریــخ هــم 
بســیاری بوده انــد کــه ایمــان خــود را از دســت داده انــد. 
اگــر  افــزود:  ادامــه  در  محمدیــان  حجت االســالم 
کســی بــرای رأی آوردن و رســیدن بــه قــدرت، بخواهــد 
ــد  ــود، بخواه ــات خ ــرای اثب ــد و ب ــار بزن ــران را کن دیگ
ــی اســت.  ــن هــم برتری جوی ــد، ای ــی کن دیگــران را نف
در فرهنــگ اســالمی نمی شــود کســی بــا بی تقوایــی و 

نفــی دیگــران، همــه را کنــار بزنــد و بــه قــدرت برســد، 
آن وقــت او بــرای دیــن خــدا و جامعــه اســالمی مفیــد 

واقــع شــود.
 وی افــزود: البتــه وقتــی یــک عــده ای از مؤمنــان 
و انســان های عاقــل جمــع شــوند و بــه کســی بگوینــد 
 کــه »وظیفــه شماســت کــه وارد ایــن عرصــه شــوید« 
ــود و  ــه ش ــن عرص ــوا وارد ای ــت تق ــا رعای ــم ب و او ه
ــاورد،  ــد رأی بی ــران، بتوان ــب دیگ ــی و تخری ــدون نف ب
مســئله فــرق می کنــد؛ امــا وقتــی کســی بــرای اینکــه 
ــارزه  ــد، مب ــات کن ــران اثب ــه دیگ ــودش را ب ــری خ برت
ــی  ــّو« و برتری جوی ــع همــان »عل ــن در واق ــد ای می کن

ــارس ــود. ف خواهــد ب

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:

کسی که با بی تقوایی به قدرت برسد، نمی تواند برای مردم و دین مفید باشد

روحانی در مراسم روز ارتش:

نشان داده ایم مقتدرانه پاسخ متجاوزان را خواهیم داد
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

ــورهای  ــاد کش ــه اقتص ــی ب ــا نگاه ب کیمیای وطن
ــاه  ــوب رف ــطح مطل ــردم آن از س ــه م ــعه یافته ک توس
ــهم  ــه س ــم ک ــتند درمی یابی ــوردار هس ــی برخ اجتماع
تشــکیل  مالیــات  را  کشــورها  درآمــد  از  مهمــی 
بیــن میــزان درآمــد  بیــان دیگــر  بــه  می دهــد. 
درآمــد  بخــش  مهم تریــن  عنــوان  بــه  مالیاتــی 
ــاه مــردم آن جامعــه، رابطــه مســتقیم  دولت هــا و رف
ــه  ــت ب ــرو پرداخ ــی در گ ــاه اجتماع ــود دارد. رف وج
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــت. مالی ــات اس ــع مالی موق
نوعــی مالیــات غیرمســتقیم اســت کــه مصرف کننــده 
ــات  ــاس و خدم ــد اجن ــای خری ــراه به ــه هم آن را ب
می پــردازد و دریافت کننــده موظــف اســت مقــدار 
ــد.  ــز کن ــت واری ــه دول ــه خزان ــی را ب ــات دریافت مالی
ــن  ــی از ای ــد یک ــزوده می توان ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــدی  داده هــا در تخصیص هــای متفــاوت در جهــت رتبه بن
ــد.  ــی باش ــاه اجتماع ــعه رف ــت توس ــح و در نهای صحی
ایــن مالیــات کــه زمانــی مختــص کشــورهای اروپایــی 
بــود، بــه تدریــج و بــا ســرعت در بســیاری از کشــورهای 
ــعه  ــال توس ــز در ح ــر و نی ــادی دیگ ــرفته اقتص پیش
هماننــد ایــران رواج یافــت؛ زیــرا نقــش برجســته آن 
در توســعه رفــاه اجتماعــی در کشــورهای اروپایــی 

نمود پیدا کرد. 
مزایــای بی شــماری بــرای توجیــه مالیــات بــر ارزش 
افــزوده عنــوان می شــود از جملــه درآمدزدایــی، ثبــات 
نســبی، فــرار مالیاتــی حداقل، بازرســی و حسابرســی، 
ــود تجــارت خارجــی، نوســازی،  ــی منظــم، بهب بازرگان
ــی.  ــاه اجتماع ــاد رف ــت ایج ــر و در نهای ــت مؤث حمای
همان طــور کــه عنــوان شــد از مهم تریــن مزایــای 
ایــن نــوع مالیــات درآمدزدایــی، ثبــات نســبی و فــرار 
ــت و  ــرد درس ــا هزینه ک ــه ب ــت ک ــدک اس ــی ان مالیات
تخصیــص منابــع صحیــح در تمــام حوزه هــا از جملــه 
حوزه هــای اجتماعــی می تــوان در جهــت توســعه 
رفــاه اجتماعــی تاثیــرات مثبــت خــود را نمایــان کنــد. 
ــژه  ــی، به وی ــای مالیات ــر درآمده ــکا ب ــدون شــک ات ب
راحت الوصول تــر  افــزوده کــه  ارزش  بــر  مالیــات 
از ســایر منابــع مالیاتــی اســت، توســعه و رفــاه 
اجتماعــی را در بــر خواهــد داشــت و کشــور را از توســل 
بــه درآمدهــای نفتــی بــرای نیــل بــه اهــداف توســعه 
ــداری در  ــرا ناپای ــد؛ زی ــاز می کن ــاه اجتماعــی بی نی رف
ــتخوش  ــده را دس ــر اتخاذش ــام تدابی ــت تم ــازار نف ب

ــی خواهــد کــرد. دگرگون
رفــاه  افزایــش  گــرو  در  عمومــی کشــور  توســعه 
منطقــی  و  درســت  اجــرای  و  اســت  اجتماعــی 
مالیــات بــر ارزش افــزوده در نهایــت منجــر بــه رشــد 
ــن توســعه عمومــی کشــور  ــاه اجتماعــی و همچنی رف

ــا  ــه در کشــور م ــد ســالی اســت ک خواهــد شــد. چن
ــی از  ــوان یک ــه عن ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب ــز مالی نی
ــات  ــده ای از کل مالی ــهم عم ــی، س ــای مالیات پایه ه
وصولــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت؛ آن گونــه 
کــه حتــی در طرح هــای مهمــی همچــون طــرح 
ســامت بــه عنــوان یــک منبــع مالــی مطمئــن 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــرح م ــن ط ــه ای ــن بودج در تأمی
ــه  ــت ک ــوان گف ــر می ت ــی دیگ ــت. از طرف ــه اس گرفت
بــه دلیــل اینکــه مالیــات بــر ارزش افــزوده بــا میــزان 
مصــرف رابطــه مســتقیم دارد، درنتیجــه افــراد مرفــه 
ــه  ــا قشــر پرمصــرف نیــز هســتند، ب جامعــه کــه غالب
ــد؛  ــتری می پردازن ــات بیش ــود، مالی ــرف خ ــع مص تب
از ایــن رو بــا کاهــش فاصلــه طبقاتــی ناشــی از 
ــردم  ــوده م ــاه ت ــات درنتیجــه رف ــن مالی پرداخــت ای
جامعــه نیــز افزایــش می یابــد. می تــوان نتیجــه 
گرفــت مالیــات بــر ارزش افــزوده، عادالنه تریــن نــوع 
مالیــات اســت کــه آحــاد جامعــه بــه تناســب مصــرف 
ــق  ــه رون ــد و درنتیجــه ب خــود آن را پرداخــت می کنن
اقتصــادی و افزایــش رفــاه جامعــه منجــر می شــود.
ــر در  ــزاری مؤث ــزوده، اب ــر ارزش اف ــات ب     مالی

ــادی ــت اقتص مدیری
مالیــات بــر ارزش افــزوده آثــار و تبعــات بی شــماری 
داشــته  پــی  در  اقتصــاد کشــور  بــر  می توانــد  را 
ــوی  ــاح الگ ــه اص ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــد ک باش
ــش از  ــی بی ــن بررس ــذا در ای ــرد. ل ــاره ک ــرف اش مص

ــر  ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب ــر مالی ــوه تأثی ــه نح آنک
ــه  ــرد، ب ــرار گی ــه ق ــورد مطالع ــا م ــرف خانواده ه مص
ویژگی هــای ایــن نــوع مالیــات اشــاره می شــود. 
ــا  ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب ــام مالی ــا نظ ــور م در کش
توجــه بــه مزایــا و ویژگی هایــی کــه دارد، موفــق شــده 
ســهم قابــل ماحظــه ای از منابــع درآمــدی دولــت را 
تأمیــن کنــد. البتــه گفتنــی اســت اهمیــت ایــن نــوع 
ــدی  ــع درآم ــن مناب ــه تأمی ــدود ب ــط مح ــات فق مالی
دولــت نبــوده؛ بلکــه از آنجایــی کــه اساســا ایــن 
ــه مصــرف اخــذ و وصــول می شــود،  ــر پای ــات ب مالی
می توانــد تأثیــر فوق العــاده ای بــر اصــاح الگــوی 

ــز داشــته باشــد.  مصــرف نی
  پیــش از تبییــن آثــار آن بــر مصــرف خانوارهــا

ــای  ــا و مزای ــه ویژگی ه ــه ب ــت در ادام ــته اس شایس
ــود: ــاره ش ــزوده اش ــر ارزش اف ــات ب مالی

ــت  ــه عل ــا ب ــرای دولت ه ــی ب ــع مال ــن مناب  1- تأمی
درآمدزایــی زیــاد کــه از مهم تریــن اهــداف دولــت اســت. 
ــات  ــع اطاع ــام جام ــک نظ ــه داشــتن ی ــک ب 2- کم
مالیاتــی در کشــور. 3- ثبــات نســبی مالیــات از 
ــری از  ــای وصــول. 4- جلوگی ــق کاهــش وقفه ه طری
فــرار مالیاتــی. 5- امــکان تشــخیص دقیق تــر مالیــات 
ــودن هزینه هــای وصــول.  ــر درآمــد. 6- اقتصــادی ب  ب
ــروز؛  ــرف ام ــوی مص ــرات الزم در الگ ــاد تغیی 7- ایج
ــر تحریم هــای  ــه اقتصــاد کشــور تحــت تأثی از آنجــا ک
بین المللــی، رکــود تورمــی و ســایر عوامــل قــرار 

بــا  دارد، طلــب می کنــد کــه دولــت و کارگــزاران 
سیاســتگذاری مناســب بــه تقویــت آن همــت گمارنــد. 
 در خصــوص مــوارد مصــرف مالیــات دریافت شــده از 
ــوان  ــه عن ــوان گفــت کــه نه تنهــا ب ارزش افــزوده می ت
ــای  ــت در حوزه ه ــد دول ــن درآم ــرای تأمی ــی ب منبع
ــوزش  ــتغال زایی و آم ــد و اش ــون تولی ــف همچ مختل
ــاخت  ــر س ــی نظی ــات عمران ــام اقدام ــی، انج همگان
جاده هــا و بازســازی آن هــا، سدســازی، ســاخت و 
توســعه  آبــی،  شــبکه های  و  نیروگاه هــا  توســعه 
گوناگــون  پروژه هــای  انجــام  و  زیرســاخت ها 
ــورد  ــعه نیافته م ــروم و توس ــق مح ــی در مناط عمران
ــد  ــزان 9 درص ــه از می ــرد، بلک ــرار می گی ــتفاده ق اس
ــد  ــات، 1 درص ــزوده کاال و خدم ــر ارزش اف ــات ب مالی
آن بــه ســامت و درمــان و 3 درصــد بــه شــهرداری ها 

می شــود. داده  اختصــاص 
ــوان نقــش ســهم مالیاتــی   درخصــوص درمــان می ت
را کــه بــه ایــن حــوزه داده شــده، بــه وضــوح در طــرح 
ــرا  ــه اج ــر ب ــال های اخی ــه در س ــامت ک ــع س جام
ــن آورده  ــان را بســیار پایی ــای درم ــده و هزینه ه درآم

اســت، مشــاهده کــرد. 
بــه  کــه  مالیاتــی  درصــد   3 میــزان  همچنیــن 
شــهرداری ها داده می شــود، در مصارفــی از جملــه 
ایجــاد  عمومــی،  حمل ونقــل  نوســازی  و  تجهیــز 
معابــر  و  خیابان هــا  ترمیــم  تفریحــی،  فضاهــای 

می گیــرد.  قــرار  اســتفاده  مــورد   ... و  شــهری 
بــر ایــن اســاس بی شــک مالیــات بــر ارزش افــزوده 
می توانــد بــه اقتصــاد کشــور کمکــی فوق العــاده  
ــع کشــور محــدود هســتند  ــه مناب ــی ک ــد. از آنجای  کن
می تــوان بــا افزایــش نــرخ ایــن مالیــات بــر کاالهــای 
را  این گونــه کاالهــا  مصــرف  تجملــی،  و  لوکــس 
محدودتــر کــرد و در مقابــل منابــع کشــور را بــه تولیــد 

ــای اساســی و ضــروری ســوق داد.  بیشــتر کااله
جامعــه  افــراد  می شــود  موجــب  بــه  امــر  ایــن 
در عــادات مصرفــی خــود تجدیــد نظــر کــرده و 
ــاح و از  ــش را اص ــی خوی ــوی مصرف ــت الگ درحقیق

مصــرف کاالهــای غیرضــروری اجتنــاب کننــد. 
مالیــات بــرارزش افــزوده، روش و تفکــری اســت کــه 
چندیــن  دهــه از تجربــه  مثبــت آن در ســایر کشــورها 
صاحب نظــران  بیشــتر  تأکیــد  مــورد  و  گذشــته 
کشــورها  از  بســیاری  در  مالیــات  ایــن  اســت. 
ضمــن تأمیــن بیشــتر عدالــت اجتماعــی نســبت 
ــزه   ــردن انگی ــن  ب ــدون از بی ــا و ب ــایر مالیات ه ــه س ب
ســرمایه گذاری و تولیــد، بــه  عنــوان منبــع درآمــد 
ــه   ــت ب ــت افزایــش درآمدهــای دول ــدی، در جه جدی

ــت. ــده اس ــرده ش کار ب

تأثیر مالیات بر ارزش افزوده 
در ایجاد رفاه اجتماعی

در حالــی کــه آخریــن اصاحــات مربــوط بــه قانــون چــک 
بــه حــدود 14 ســال پیــش بازمی گــردد، مدیــر کل فنــاوری 
اطاعــات بانــک مرکــزی از رایزنــی بــا نماینــدگان مجلــس 
شــورای اســامی بــرای اصــاح دوبــاره ایــن قانون خبــر داد. 
ناصــر حکیمــی علــت ایــن کار را رفــع موانــع قانونــی 

ــی  ــک الکترونیک ــردن چ ــی ک ــرای عملیات  ب
و حــذف چــک کاغــذی از مبــادالت تجــاری 
ذکــر کــرد. وی گفــت: زیرســاخت های فنــی 
مــورد نیــاز بــرای اجــرای چــک الکترونیکــی 
در نظــام بانکــی اعــم از بانک مرکزی و ســایر 
ــات  ــد الزام ــا بای ــت؛ ام ــاده اس ــا آم بانک ه
ــا  ــاز آن نیــز مهی ــی و حقوقــی مــورد نی قانون

شــود. 
حکیمــی اظهــار داشــت: نماینــدگان مجلــس شــورای 
اســامی طرحــی را در زمینــه صــدور چــک در دســت 
ــد و بانــک مرکــزی نیــز پیشــنهادهای اصاحــی  تهیــه دارن
ــرده  ــه ک ــا ارائ ــه آن ه ــی ب ــک الکترونیک ــث چ ــرای بح را ب

اســت. مدیــر کل فنــاوری اطاعــات بانــک مرکــزی یــادآور 
شــد: در قالــب طــرح چــکاوک کــه بــه منظــور ســاماندهی 
ــی اجــرا شــد، شــاهد حــذف  صــدور چــک در شــبکه بانک
ــم.  ــی بودی ــعبه بانک ــزار ش ــک در 24 ه ــه چ ــی الش فیزیک
ســامانه چــکاوک بــا هــدف حــذف الشــه چــک و بــا قابلیت 
ــردازش الکترونیکــی چک هــای  پذیــرش و پ
کاغــذی بیــن  بانکــی و انجــام تراکنش هــای 
الکترونیکــی بــا اســتفاده از ســامانه پایاپــای 
ــده و در 2  ــدازی ش ــا( راه ان ــی )پای الکترونیک
ســال گذشــته کار پــردازش چک هــای بانکــی 
ــرده اســت.  ــز ک ــزی متمرک ــک مرک را در بان

ــک مرکــزی  ــاوری اطاعــات بان ــر کل فن مدی
ــزی  ــک مرک ــه بان ــی ک ــک الکترونیک ــرح چ ــزود: در ط اف
ــق گوشــی های  ــال اجــرای آن اســت، چــک از طری ــه دنب ب
ــون  ــن اصــاح قان ــل می شــود. آخری ــراه صــادر و منتق هم
ــون  ــن قان ــه جایگزی ــردد ک ــال 1382 بازمی گ ــه س ــک ب چ

ــا صــدور چــک مصــوب 1344 شــد. ایرن

ــه  ــش ب ــات در واکن ــاوری اطاع ــر ارتباطــات و فن وزی
ــت مســدود  ــرام و عل ــی تلگ ــگ تمــاس صوت فیلترین
شــدن آن از جانــب قــوه قضائیــه تاکیــد کــرد کــه ایــن 
مســئله بــه قــوه قضائیــه مربــوط اســت و ایــن حــوزه 
ــر  ــا ب ــد؛ اپراتوره ــورد اطاع رســانی کن ــن م ــد در ای بای

ــه  ــه ب ــه ک ــوه قضائی ــم ق ــاس حک اس
ــام  ــن کار را انج ــده، ای ــاغ ش ــا اب آن ه

ــد.  داده ان
ــگاران  ــع خبرن ــی در جم ــود واعظ محم
ــاس  ــدن تم ــدود ش ــه مس ــاره ب ــا اش ب
صوتــی تلگــرام اظهــار کــرد: حــدود یــک 
ــه  ــرام ب ــئوالن تلگ ــه مس ــت ک ــاه اس م

دنبــال راه انــدازی تمــاس صوتــی ایــن شــبکه در ایــران 
هســتند کــه در ایــن خصــوص دیدگاه هــای مختلفــی 

ــود داشــت. ــا در کشــور وج ــب اپراتوره از جان
ــرام  ــی تلگ ــاس صوت ــدن تم ــدود ش ــاره مس  وی درب
نیــز گفــت کــه ایــن ســرویس بــا حکــم قضایــی کــه 

ــاغ شــده، مســدود شــده اســت.  ــه اپراتورهــا اب ب
وی توضیــح داد: از آنجایــی کــه مــن در مســافرت 
بــودم از چنــد و چــون دالیــل ایــن حکــم خبــر 
نــدارم؛ امــا بــا توجــه بــه ا ینکــه ایــن حکــم از ســوی 
دادســتانی بــوده، بایــد از قــوه قضائیــه دربــاره آن 

ــم.  ــؤال کنی س
وی درخصــوص موضوعــی کــه دربــاره 
شــکایت تلگــرام از اپراتورهــای تلفــن 
همــراه مطــرح شــده بــود گفــت: مــا بــه 
هیــچ عنــوان اجــازه شــکایت نمی دهیــم 
ــن  ــل ای ــی در مقاب ــای داخل و از اپراتوره
حمایــت  خارجــی  پیام رســان  شــبکه 
ــه  ــی ب ــی تلگــرام در حال ــم کــرد. تمــاس صوت خواهی
ــاس  ــراری تم ــکان برق ــه ام ــده ک ــل ش ــش تبدی چال
صوتــی بــرای دیگــر برنامه هــای خارجــی فراهــم 
ــران  ــتفاده کارب ــورد اس ــه م ــت ک ــت و مدت هاس اس

ــب ــران جی ــرد. ای ــرار می گی ــی ق ایران

ــرار  ــه ق ــاورزی ک ــوالت کش ــامت محص ــای س ــرح ارتق ط
 بــود اجــرای آن از ســال 94 آغــاز شــود، هنــوز در پیــچ 
و خــم تخصیــص اعتبــار اســت و مشــخص نیســت کــی بــه 
ســرانجام خواهــد رســید. در همیــن ارتبــاط، یحیــی ابطالــی 
ــامت  ــای س ــرح ارتق ــرای ط ــرانجام اج ــه س ــاره اینک درب
ــر  ــه کجــا رســید، اظهــار داشــت: ب محصــوالت کشــاورزی ب
اســاس هماهنگی هــای انجام شــده، دو طــرح را در ایــن 
ــای  ــرای ارتق ــزرگ ب ــرح ب ــم؛ ط ــرده بودی ــه ک ــه ارائ زمین

ــرای  ــوت ب ــرح پایل ــاورزی و ط ــول کش ــامت 8 محص س
ــرح  ــن ط ــرای ای ــه اج ــوب ک ــه جن ــی در منطق گوجه فرنگ

ــود.  ــی ش ــاه 94، عملیات ــود از مهرم ــرار ب ــوت ق پایل
ــوالت  ــامت محص ــای س ــرح ارتق ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
کشــاورزی عــاوه بــر گوجه فرنگــی، محصوالتــی ماننــد 
خیــار، برنــج، پیــاز، ســیب درختــی، ســیب زمینی و مرکبــات 
ــن  ــزود: ای ــد، اف ــامل می ش ــز ش ــی( را نی ــال و نارنگ )پرتق
طــرح بــه دلیــل تأمیــن نشــدن اعتبــار بــه ســرانجام نرســید؛ 

ضمــن اینکــه اجــرای طــرح پایلــوت بــرای محصــول 
گوجه فرنگــی بــه 5 میلیــارد تومــان و طــرح کلــی بــه حــدود 

ــاز داشــت.  ــار نی ــان اعتب ــارد توم ــا 33 میلی 32 ت
معــاون فنــی ســازمان حفــظ نباتــات اضافــه کــرد: در ســال 
95 دوبــاره بــا معاونــت غــذا و داروی وزارت بهداشــت، درمان 
ــدیم.  ــره ش ــه وارد مذاک ــن زمین ــکی در ای ــوزش پزش و آم
ــی  ــه رایزنی های ــن زمین ــز در ای ــت نی ــاد و بهداش وزاری جه
داشــتند و درنتیجــه مذاکراتــی کــه انجــام شــد بســته کاملی 

را بــرای ایــن محصــول طراحــی کردیــم. 
ــه اینکــه ایــن کار مراحــل نهایــی خــود  ــا اشــاره ب ابطالــی ب
ــورای  ــر ش ــال حاض ــزود: در ح ــذارد، اف ــر می گ ــت س را پش
ــتاده؛  ــوری فرس ــت جمه ــه ریاس ــرح را ب ــن ط ــامت ای س
ــه  ــن جلس ــه در اولی ــرده ک ــر ک ــز ذک ــوری نی ــت جمه ریاس
ــار  ــرای آن اعتب ــرح و ب ــث مط ــن بح ــامت ای ــورای س ش
تصویــب شــود. بنابرایــن مــا منتظریــم در ســال 96، اعتبــار 

ــر فارســی ــن شــود. خب ــن طــرح مصــوب و تأمی ای

ارتقای سالمت ۸ محصول کشاورزی معطل بودجه

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 408 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

معاون وزیر کار:

حوزه IT، بازار کار مورد نیاز را دارد
معــاون توســعه کارآفرینــی و 
بیــان  بــا  کار  وزیــر  اشــتغال 
اینکــه ایجــاد اشــتغال در حــوزه 
IT، بــازار کار و نیــروی کار مــورد 
نیــاز را دارد، ابــراز امیــدواری کرد 
دولــت در فاصلــه زمانــی کوتاهــی 
ــود در  ــتغال خ ــداف اش ــه اه ب

این حوزه دست پیدا کند. 
عیســی منصــوری در حاشــیه نشســت کارگــروه ســتاد 
ــه تخصصــی شــورای  ــی و کمیت ــی اقتصــاد مقاومت فرمانده
عالــی اشــتغال اظهــار کــرد: ایــن جلســه بــه منظــور بررســی 
موانــع کســب و کار و ارائــه برنامــه همــه دســتگاه های مرتبــط 
بــا برنامــه اشــتغال فراگیــر دولــت تشــکیل شــد. همچنیــن 
ــن طــرح در اســتان ها بررســی  ســازوکارهای پیاده ســازی ای
ــی  ــب معرف ــا در قال ــد ت ــتگاه ها داده ش ــه دس ــی ب و فرصت
مــورد  فعالیت هــای  و  پیشــنهادها  خــود،  برنامه هــای 
ــن  ــل ای ــه از مح ــد ک ــه بدهن ــه وزارت کار ارائ ــان را ب تاییدش

داشــت.  اشــتغال زایی  می تــوان  فعالیت هــا، 
وی ادامــه داد: ســتاد فرماندهــی اقتصاد مقاومتی اصــرار دارد 
تقســیم کار بیــن دســتگاهی نهایــی شــود و بــه شــکل اولیــه 
ــن منظــور جلســه ای  ــه همی ــرد؛ ب ــرار گی ــار ســتاد ق در اختی
ــر  ــا ب ــدگان دســتگاه ها تشــکیل می شــود ت ــا حضــور نماین ب
ــرآورد  ــته ایم، ب ــان گذاش ــه در اختیارش ــی ک ــاس چارچوب اس
ــاره تحقــق  ــد. منصــوری درب ــه کنن ــه مــا ارائ ــه خــود را ب اولی
ــاری  ــال ج ــی س ــوزه IT ط ــری در ح ــزار نف ــتغال 120 ه اش
گفــت: خوشــبختانه وزارت ارتباطــات و وزارت کار در ایــن 
زمینــه بســیار هماهنــگ و همســو پیــش می رونــد و تاکنــون 
ــیده  ــا رس ــه امض ــتا ب ــن راس ــیاری در ای ــای بس تفاهم نامه ه
ــدوارم؛  ــه ایجــاد اشــتغال در حــوزه IT امی اســت. شــخصا ب
چــون هــم از جنــس خدمــات اســت و بــازار کار و نیــروی کار 
مــورد نیــاز را دارد و هــم هماهنگــی بیــن دســتگاهی در ایــن 
خصــوص شــکل گرفتــه و ســرعت ایجــاد اشــتغال آن زیــاد 
 IT ــوان در حــوزه ــی کوتاه تــری می ت ــازه زمان ــذا در ب اســت؛ ل

ــرد. ایســنا ــق ک ــداف اشــتغال زایی را محق اه

 حجم تجارت ایران و روسیه 

۷۰ درصد افزایش یافت
ــا  ــع تحریم ه ــا رف ــت: ب ــیه گف ــی روس ــاق بازرگان ــده ات نماین
ــب  ــه طــرز جال ــران و روســیه ب ــط تجــاری ای ــران، رواب از ته
توجهــی افزایــش یافتــه و حجــم تجــاری دو کشــور قابلیــت 
رســیدن بــه 10 میلیــارد دالر در ســال را دارد. الکســاندر 
ــی روســیه در  ــاق بازرگان ــده افتخــاری ات ماکســیموف، نماین
ایــران، گفــت: روابــط تجــاری ایــران و روســیه در ســال جــاری 
ــد و در  ــد ش ــه رو خواه ــتری روب ــش بیش ــا افزای ــادی ب می
ــا  ــر ارتق ــه دو براب ــا ب ــادی تقریب ــا ســال 2016 می مقایســه ب

ــت.  ــد یاف خواه
وی تصریــح کــرد: در ســال 2016 میــادی بــه لطــف برداشــته 
ــران و روســیه  ــران، حجــم تجــاری ای ــا از ای شــدن تحریم ه
ــدا  ــش پی ــل از آن، 70 درصــد افزای ــا ســال قب در مقایســه ب
ــوع  ــرای مجم ــون دالر ب ــارد و 200 میلی ــم 2 میلی ــرد و رق ک
شــد کــه  ثبــت  تهران-مســکو  تجــاری  روابــط  حجــم 
ــزات ــین آالت، تجهی ــادرات ماش ــامل ص ــهم ش ــترین س  بیش

مــواد غذایــی و وســایل حمل ونقــل روســی بــه ایــران اســت. 
ــی  ــواد غذای ــادرات م ــهم ص ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ایــران بــه روســیه 300 میلیــون دالر در ســال گذشــته میــادی 

ــپوتنیک ــود. اس ــزارش می ش گ

اعالم جریمه تردد در محدوده طرح ترافیک
رئیــس مرکــز اطاع رســانی پلیــس راهــور گفــت: راننــدگان 
بــه ازای هــر ســاعت تــردد بــدون مجــوز طــرح ترافیــک در 
محــدوده طــرح، 20 هــزار تومــان جریمــه می شــوند. ســرگرد 
ــت:  ــر گف ــن خب ــات ای ــاره جزئی ــریفی درب ــر ش علی اصغ
طــرح ترافیــک ســال 95 تــا ســاعت 19 روز 31 فروردین مــاه 
اعتبــار دارد و از تاریــخ یکــم اردیبهشــت ماه راننــدگان فاقــد 

طــرح ســال 96 جریمــه می شــوند. 
ــد ســال 96  ــای جدی ــا طرح ه ــد ب ــدگان بای ــت: رانن وی گف
در محــدوده زوج و فــرد یــا محــدوده طــرح ترافیــک تــردد 

کننــد. 
ســرگرد شــریفی بــه مــاده 18 قانــون رســیدگی بــه تخلفــات 
ــت  ــدم دریاف ــورت ع ــزود: در ص ــرد و اف ــاره ک ــی اش رانندگ
طــرح ترافیــک ســال 96، رانندگانــی کــه در محــدوده 
ــد، از  ــردد می کنن ــک ت ــی ترافی ــرح اصل ــا ط ــرد ی زوج و ف
طریــق ســامانه هوشــمند و دوربین هــای ترافیکــی جریمــه 
می شــوند کــه ایــن جریمــه، مبلــغ 20 هــزار تومــان بــه ازای 
هــر ســاعت تــردد در محــدوده طــرح ترافیــک در نظــر گرفته 

شــده اســت. مهــر

 هیچ بازنشسته ای زیر 

یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نمی گیرد
ــتگان  ــوق بازنشس ــدی حق ــش 10 درص ــر کار از افزای وزی
کشــوری و لشــکری خبــر داد و گفــت: کلیه بازنشســتگانی 
ــه طــور  ــد، ب کــه زیــر دو میلیــون تومــان حقــوق می گیرن
پلکانــی افزایــش حقــوق خواهند داشــت و بازنشســتگانی 
کــه بــاالی 2 میلیــون و 100 هــزار تومــان می گیرنــد   

ــد شــد.  شــامل افزایــش 10 درصــدی خواهن
علــی ربیعــی در حاشــیه کارگــروه تخصصــی شــورای عالی 
ــار  ــی اظه ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــی س ــتغال و فرمانده اش
کــرد: خوشــبختانه بــا تأمیــن اعتبــار 3400 میلیــارد تومانی 
ــتیم  ــوری داش ــکری و کش ــتگان لش ــاره بازنشس ــه درب ک
ــن  ــر ای ــد و ب ــی ش ــا نهای ــدی حقوق ه ــش 10 درص افزای
اســاس از ســال جــاری، حقــوق بازنشســته های کشــوری 
و لشــکری بــا افزایــش 10 درصــدی مواجــه خواهــد شــد.  
افزایــش 14.5 درصــدی مســتمری  از  وی همچنیــن 
و گفــت:  داد  خبــر  اجتماعــی  تأمیــن  بازنشســتگان 
از  اجتماعــی  تأمیــن  بازنشســتگان  افزایــش حقــوق 
ــوق  ــش حق ــی افزای ــی می شــود؛ ول اردیبهشــت ماه اجرای
بازنشســتگان کشــوری و لشــکری از فروردین مــاه لحــاظ 

می شــود. اقتصــاد آنایــن

در نشست تجاری اصفهان و کنیا مطرح شد:

 تشویق فعاالن اقتصادی 

به حضور در بازار آفریقا

کیمیای وطن

ــای  ــی فرصت ه ــت بررس نشس
اقتصـادی تجـــاری  همـــکاری 
بــا حضــور  و کنیــا  اصفهــان 
و  اقتصــادی  رایــزن  ســفیر، 
مســئول میــز آفریقــای ســازمان 
ــاق  ــی ات ــای بین الملل ــالن همایش ه ــارت در س ــعه تج توس

بازرگانــی اصفهــان برگــزار شــد. 
مصطفــی ُرناســی، نایب رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
صــادرات را بهتریــن راهــکار بــرای رونــق اقتصــادی و فــروش 
اضافه تولیــد واحدهــای تولیــدی اصفهــان برشــمرد و گفــت: 
همــکاری بیشــتر ســفارتخانه های جمهــوری اســامی ایــران 
بــا فعــاالن اقتصــادی، زمینــه افزایــش ارتباطــات بین المللــی 

ــد.  ــدی را فراهــم می کن ــی جدی و کســب بازارهــای صادرات
وی اضافــه کــرد: بازارهــای هــدف صادراتی اصفهان کشــورهای 
 همســایه هســتند؛ اعــم از عــراق، افغانســتان، آســیای میانــه 
ــی  ــورهایی آفریقای ــن کش ــارس و همچنی ــیه خلیج ف و حاش
 کــه نیــاز بــه کاالهــای ایرانــی دارنــد. هــادی فرجونــد 
ــش  ــت: افزای ــا، گف ــران در کنی ــوری اســامی ای ســفیر جمه
ارتباطــات اقتصــادی و بازرگانــی ایــران بــا کنیــا در گام 
نخســت نیازمنــد حــذف کشــورهایی اســت کــه نقــش 
واســطه گری دارنــد. وی افــزود: صــادرات بــه کنیــا از طریــق 
کشــورهای واســطه ای همچــون امــارات باعــث می شــود 
ــش  ــور افزای ــی در آن کش ــای ایران ــده کااله ــت تمام ش قیم
یابــد و ایــن امــر کاهــش خریــد کاالی ایرانــی را رقــم 
می زنــد. وی شــناخت نداشــتن فعــاالن اقتصــادی دو کشــور 
ــیم  ــل، ترس ــرمایه گذاری متقاب ــاری و س ــای تج از فرصت ه
چهــره  غیرواقعــی از آفریقــا و ایــران توســط رســانه های 
غربــی و مشــکات بانکــی را از موانــع پیــش روی گســترش 
روابــط اقتصــادی ایــران و کنیــا برشــمرد و گفــت: کنیــا، دروازه 
ورودی آفریقــا از طریــق بنــدر مومباساســت؛ زیــرا ایــن بنــدر 

ــت.  ــرق آفریقاس ــه ش ــت کاال ب ــز ترانزی مرک
ــع خاکــی  ــا دارای مناب ــر ایــن نکتــه کــه کنی ــا تاکیــد ب وی ب
و آبــی مناســبی بــرای کشــاورزی اســت، افــزود: کشــاورزان 
ــع  ــن مناب ــد از ای ــان می توانن ــی اســتان اصفه ــع تبدیل و صنای

ــد.  ــرای کشــت فراســرزمینی اســتفاده کنن ب
ــا  ــا اظهــار کــرد: کاالهــای چینــی در کنی ــران در کنی ســفیر ای
بدنــام اســت؛ بنابرایــن بــازار ایــن کشــور آفریقایــی می توانــد 
در دســت ایرانیــان باشــد؛ زیــرا کیفیــت کاالهــای ایرانــی در 
حــد اروپــا و قیمــت نزدیــک کاالهــای چینــی اســت و ایــن دو 
ــازار هــدف  ــن ب ــوان مهم تری ــه  عن ــا را ب ــد کنی ــت می توان مزی
صادراتــی ایــران در آفریقــا قلمــداد کنــد. اســرافیل احمدیــه، 
رئیــس ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان، 
ــه  ــد هزین ــر نیازمن ــدف دورت ــازار ه ــه ب ــتیابی ب ــت: دس گف
تمام شــده کمتــر اســت تــا کاالی تولیدشــده بــا قیمــت 
تمام شــده کمتــری بــه دســت مصرف کننــده برســد. وی 
خاطرنشــان کــرد: قــاره آفریقــا، منطقــه ای بکــر برای صــادرات 
محصــوالت تولیدشــده در اصفهــان محســوب می شــود؛ امــا 
ــاره  ــن ق ــر مســتلزم رصــد بیشــتر نیازمندی هــای ای ــن ام ای

توســط بخــش خصوصــی اســتان اســت.

 مرغ منجمد، پرتقال و سیب 

همچنان توزیع می شود
رئیــس اداره روابــط عمومــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــن  ــزار و 570 ت ــدود 5 ه ــع ح ــه و توزی ــت: تهی ــان گف اصفه
ــرخ  ــا ن ــی ب ــیب درخت ــن س ــزار و 500 ت ــک ه ــال و ی پرتق
دولتــی کــه از روزهــای پایانــی ســال 95 جهــت رفــاه حــال 

ــه دارد.  ــان ادام ــد، همچن ــاز ش ــردم آغ ــوم م عم
ســید محمــد موســوی در ارتبــاط بــا نحــوه توزیــع میــوه جهت 
تنظیــم بــازار اظهــار کــرد: ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی 
ــوالت از  ــد محص ــون خری ــی همچ ــام اقدامات ــا انج ــران ب ای
 کشــاورزان، ذخیــره و انبــارداری، ســردخانه داری، حمــل 
ــی از  ــدگان نهای ــه مصرف کنن ــوالت ب ــه محص ــل و عرض و نق
طریــق شــبکه ای گســترده بــه نــام تعاونی هــا و تشــکل های 
بخــش کشــاورزی، بــرای تنظیــم بــازار محصــوالت کشــاورزی 
ــف  ــر دو طی ــت ه ــق رضای ــن طری ــا از ای ــد ت ــاش می کن ت
تولیدکننــده و مصرف کننــده حاصــل شــود. وی افــزود: هــدف 
ــاه  ــا کوت ــوروز ب ــوه ن ــازار می ــم ب ــرح، تنظی ــن ط ــرای ای از اج
کــردن دســت ســودجویان از بــازار میــوه شــب عیــد و تهیــه و 
توزیــع میــوه )ســیب و پرتقــال( از طریــق شــبکه تعاونی هــا، 
کشــاورزی،  و  روســتایی  اتحادیه هــای  و  تشــکل ها 
ــت، بازارچه هــای  ــان دول ــی مصــرف کارکن شــرکت های تعاون

ــی اســت. ایســنا ــاف و اشــخاص حقیق ــر، اصن کوث

فرماندار کاشان:

دشت کاشان با بحران آب مواجه است
فرمانــدار کاشــان بــا اشــاره بــه بحــران آب در دشــت کاشــان 
گفــت: طــرح آبیــاری تجمیعــی در ایــن شهرســتان یکــی از 
ــرای مدیریــت و اســتفاده بهینــه آب در  اقدامــات مناســب ب
ــوده اســت. حمیدرضــا مؤمنیــان اظهــار  بخــش کشــاورزی ب
کــرد: بــا توجــه بــه توانمندی هــا و پتانســیل های شهرســتان 
 در حــوزه کشــاورزی و مســافت زیــاد بــا مرکــز اســتان 
ــت  ــای مدیری ــاورزان، ارتق ــال کش ــاه ح ــش رف ــرای افزای و ب
ــه مــردم  ــر ب ــاد کشــاورزی کاشــان در خدمت رســانی بهت جه
ــتفاده  ــرد: اس ــح ک ــان تصری ــدار کاش ــت. فرمان ــروری اس ض
ــاورزی  ــش کش ــان در بخ ــهری کاش ــاب ش ــاب فاض از پس
ــتر  ــت بیش ــه و حمای ــد توج ــه نیازمن ــت ک ــی اس از اقدامات
مســئوالن بــرای مدیریــت و مصــرف آب در شهرســتان اســت. 
مؤمنیــان اظهــار کــرد: بــرای ساخت وســازهای اصولــی، 
مصــرف بهینــه و جلوگیــری از حــوادث، از جملــه غــرق 
 شــدن افــراد در اســتخرهای ذخیــره آب کشــاورزی، مدیریــت 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــرد. وی ب ــورت گی ــد ص ــژه ای بای ــارت وی و نظ
ــای  ــت: زمین ه ــان گف ــاورزی در کاش ــی کش ــت اراض اهمی
ــد  ــتند و بای ــتان هس ــک شهرس ــرمایه های ی ــاورزی، س کش
بــا کنتــرل و نظــارت بیشــتر و افزایــش بهــره وری بــه صــورت 
بهینــه از اراضــی و آب از تغییــر کاربــری ایــن اراضــی از ســوی 

ــه عمــل آیــد. خبــر فارســی افــراد مختلــف جلوگیــری ب

تماس صوتی تلگرام، چالش جدید وزارت ارتباطاتقانون چک تغییر می کند

34828 م الف

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست شماره 43/96/2
نوبت دوم

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنا بر آئین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط و دارای صاحیت جهت دعوت 
به مناقصه یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید.

توضیح: داشتن گواهی صاحیت ایمنی پیمانکاری از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت )مندرج در اساسنامه( با موضوع مناقصه فوق الزامی 
است.

1- مهلت و محل دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 96/02/02 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به نشانی: اصفهان - جاده شیراز - بعد 
از ترمینال صفه - ایستگاه راه آهن - امور قراردادها

2- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 96/02/16 به نشانی: دبیرخانه امور اداری. 
3- هزینه اسناد: مبلغ )300/000( ریال

HTTP://SETADIRAN.IR و سامانه ستاد HTTP://IETS.MPORG.IR  4- دریافت اسناد ارزیابی از طریق پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات
5- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

* پس از انجام ارزیابی کیفی، از پیمانکاران دارای صاحیت که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند، جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.

رتبه / پایه مدت اجرا محل اجرا موضوع مناقصه

 گواهی صالحیت پیمانکاری از اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رشته مرتبط

یکسال در محدوده اداره کل راه آهن اصفهان و خارج از استان
 خدمات سرویس دهی با وسائط نقلیه سبک،

راهبری اتوبوس و کامیون جرثقیل دار

اداره کل راه آهن اصفهان
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حتما بخوانید!
افزایش مناطق حفاظت شده...

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن

 دولــت در برنامــه پنجــم و ششــم رقم هــای قابــل مالحظــه ای 
کشــور  در  مــدارس  مقاوم ســازی  و  بازســازی  بــرای  را 

پیش بینــی کــرده اســت. 
ــتین  ــان در نخس ــتان اصفه ــدارس اس ــازی م ــر کل نوس مدی
نشســت خبــری خــود در ســال جدیــد و بــه مناســبت برگزاری 
نوزدهمیــن جشــنواره خیــران مدرسه ســاز اســتان اصفهــان کــه 
بــا رویکــرد »نقــش خیــران در ســاخت مــدارس ایمــن« اول 
اردیبهشــت ماه در تــاالر ادب اصفهــان برگــزار می شــود، گفــت: 
در مجمــوع 14 هــزار و 468 کالس درس در اســتان اصفهــان 
نیازمنــد نوســازی و مقاوم ســازی، اجــاره ای و دونوبتــه اســت. 
محمدحســین ســجاد در تشــریح وضعیــت مــدارس اســتان 
بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــت کــه 4 هــزار و 942 کالس نیازمند 
نوســازی، 6 هــزار و 269 کالس نیازمنــد مقاوم ســازی، 2 هــزار 
و 57 کالس دونوبتــه و یــک هــزار و 200 کالس اجاره ای اســت. 
ــی  ــه دوره ابتدای ــم ب ــزودن کالس شش ــه اف ــاره ب ــا اش  وی ب
و نیــاز مــدارس آن مقطــع بــه یــک کالس درس از وجــود 90 
کانکــس )محــل اســتقرار دفتــر مدرســه( در مــدارس اســتان 
خبــر داد و گفــت: دولــت در برنامــه پنجــم و ششــم رقم هــای 
قابــل مالحظــه ای را بــرای بازســازی و مقاوم ســازی مــدارس 
ــن  ــص ای ــورت تخصی ــه در ص ــرده ک ــی ک ــور پیش بین در کش

ــه طــور کامــل رفــع می شــود. مشــکل ب
     63 درصد مدارس استان مجهز به سامانه گرمایشی

ــور در  ــدارس کش ــه در م ــی ک ــه حوادث ــاره ب ــا اش ــجاد ب س
ــی و استانداردســازی  ــه ایمن ــل روی داده، مقول ســال های قب
ــای آموزشــی دانســت  ــر فضاه ــم در ام ــای مه را از ضرورت ه
ــه ســامانه  ــون 63 درصــد مــدارس اســتان ب و گفــت: هم اکن
گرمایشــی اســتاندارد مجهــز شــده و تــا 2 ســال آینــده تمامــی 
ــه ســامانه گرمایشــی اســتاندارد  کالس هــای درس اســتان ب

مجهــز خواهنــد شــد. 
مدیــر کل نوســازی مــدارس اســتان اصفهــان افــزود: تــا پایان 
ســال گذشــته، 16 هــزار و 740 کالس و در مجمــوع 63 درصــد 

کالس هــای درس در اســتان اســتاندارد شــده اســت. 
ــه در  ــاب مدرس ــته 60 ب ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی ــجاد ب س
نواحــی چهــار و پنــج آمــوزش و پــرورش اصفهــان بــا مشــکل 
ــه  ــن زمین ــزود: در ای ــد، اف ــایی ش ــن شناس ــت زمی فرونشس
ــت  ــوزان در نوب ــی دانش آم ــا جابه جای ــه ب ــکل 40 مدرس مش
دوم مــدارس همجــوار رفــع شــد و مشــکل باقــی مــدارس نیز 

در حــال پیگیــری اســت. 
وی عمــده مشــکل فضاهــای آموزشــی اســتان را مربــوط بــه 
ــهر  ــژه در فوالدش ــر، به وی ــکن مه ــازی مس ــای انبوه س پروژه ه
ــوان کــرد و گفــت: در بعضــی مناطــق قطب هــای ســاخت    عن
ــرای آن، هیــچ فضــای آموزشــی در  و ســاز شــکل گرفتــه و ب

نظــر گرفتــه نشــده اســت.
     مشــکل بعضــی مــدارس بــا دو کالس درس برطــرف 

می شــود
 در ادامــه ایــن نشســت مدیــر عامــل مجمــع خیــران 
مدرسه ســاز اســتان اصفهــان نیــز هــدف از برپایــی ایــن 
 جشــنواره را جلــب مشــارکت همگانــی در جهــت توســعه 
ــن  ــزود: ای ــرد و اف ــوان ک ــی عن ــای آموزش ــترش فضاه و گس
ــا حضــور 350 نفــر از خیــران مدرسه ســاز اســتان  جشــنواره ب
اصفهــان برگــزار می شــود کــه 150 نفــر از آن هــا ســال گذشــته 

ــه شــده اند.  ــن مجموعــه اضاف ــه ای ب

ــران  ــل از 6 نفــر از مدی ــزدان افــزود: تجلی ــد ی ــن عب فریدالدی
 مــدارس خیرســاز، بیــان مشــکالت فضاهــای آموزشــی
ــارکت  ــگ مش ــت فرهن ــتان و تقوی ــی اس ــی و ورزش  پرورش
از دیگــر اهــداف برگــزاری ایــن جشــنواره در اصفهــان اســت. 
ــان  ــرقی اصفه ــق ش ــون در مناط ــزود: هم اکن ــزدان اف ــد ی عب
مشــکل بعضــی مــدارس تنهــا بــا ســاخت دو کالس درس رفع 

ــرای خیــران فراهــم اســت. می شــود و ایــن فرصــت ب
     200 بانوی خّیر مدرسه ساز در اصفهان

ــتان  ــاز اس ــران مدرسه س ــع خی ــره مجم ــس هیئت مدی  رئی
اصفهــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه هم اکنــون در اســتان 
یک هــزار خیــر مدرسه ســاز فعالیــت دارنــد کــه 200 نفــر 
از آنــان را بانــوان تشــکیل می دهنــد، افــزود: از ســال 78 
تاکنــون، 936 پــروژه آموزشــی بــا 5 هــزار و 637 بــاب کالس 
در اســتان احــداث، تکمیــل و بــه آمــوزش و پــرورش تحویــل 

ــت. ــده اس داده ش
ــا بیــان اهمیــت و کیفیــت آمــوزش در   زهــره میردامادیــان ب
ــن  ــه ای ــود ب ــا ورود خ ــاز ب ــران مدرسه س ــت: خی ــور گف کش
ــرلوحه کار  ــی را س ــت آموزش ــک، عدال ــمند و نی ــه ارزش عرص

ــد.  ــرار داده ان خــود ق
وی افــزود: در هجدهمیــن جشــنواره خیــران مدرسه ســاز 
اســتان در ســال گذشــته 44 میلیــارد تومــان کمک هــای 

ــد. ــذب ش ــی ج مردم

 مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان:

 بیش از 14هزار کالس درس در اصفهان، نیازمند نوسازی است

 هوای اصفهان در وضعیت نارنجی 

قرار گرفت
آزمایشــگاه های  امــور  رئیــس 
محیــط زیســت اســتان اصفهــان 
گفــت: در 24 ســاعت منتهــی بــه 
ســاعت 12 ظهــر روز سه شــنبه بــا 
ــر  ــار دیگ ــی 102، ب ــاخص کیف ش
وضعیــت  در  اصفهــان  هــوای 

نارنجی ثبت شد. 
ــالف 20 روز  ــته برخ ــت روز گذش ــه در هش ــان اینک ــا بی وی ب
ــالم  ــت ناس ــان در وضعی ــوای اصفه ــاه ه ــی فروردین م ابتدای
یــا مــرز ناســالم بــوده، افــزود: بدیــن ترتیــب در ایســتگاه های 
ــه  ــرازی ب ــراه خ ــین)ع( و بزرگ ــام حس ــاد، ام ــدان احمدآب می
ترتیــب بــا شــاخص کیفــی، 106 و 104 109 وضعیــت هــوا 
ناســالم بــرای گروه هــای حســاس گــزارش می شــود و در 
بلــوار دانشــگاه بــا شــاخص 100، رودکــی 100 و چهاربــاغ خواجــو 
ــد  ــت شــده اســت. وی تاکی ــت ناســالم ثب ــرز وضعی 92، در م
کــرد: آلودگــی هــوای ایــن روزهــای اصفهــان بیشــتر ناشــی از 
گردوغبــار اســت و منشــأ خارجــی دارد. گفتنــی اســت شــاخص 
ــا 100  ــاک، 50 ت ــوای پ ــانه ه ــا 50 نش ــازه 0 ت ــوا در ب ــی ه کیف
ــای  ــرای گروه ه ــالم ب ــا 150 ناس ــالم، 100 ت ــوای س ــانه ه نش
ــودکان  ــی، ک ــای قلبی تنفس ــار بیماری ه ــراد دچ ــاس )اف حس
ــانه  ــا 200 نش ــاردار و ...( و 150 ت ــان ب ــال و زن ــراد میانس و اف

ــر ــردم اســت. مه ــرای عمــوم م ــت ناســالم ب وضعی

اجرای 40 برنامه فرهنگی و آموزشی 

سالمت محور در یزد
ــاره  ــا اش ــزد ب ــکی ی ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع
ــه  ــش از 40 برنام ــن بی ــالمت از تدوی ــه س ــیدن هفت ــه فرارس ب
ــزد  ــالمت در ی ــه س ــژه هفت ــی وی ــی و فرهنگ ــی، کارگاه آموزش
خبــر داد. دکتــر محمدحســن لطفــی در اولیــن جلســه شــورای 
راهبــردی بســیج جامعــه پزشــکی اســتان یــزد بــا بیــان اینکــه 
هفتــه ســالمت از یکــم اردیبهشــت بــه مــدت یــک هفتــه برگــزار 
ــد  ــا نشــاط امی ــارت زندگــی ســالم ب ــار کــرد: عب می شــود، اظه
بــه عنــوان شــعار امســال هفتــه ســالمت تعییــن شــده اســت. 
ــای  ــر برنامه ه ــع اســتانی ســالمت را از دیگ ــزاری مجم وی برگ
ــرد:   ــان ک ــت و بی ــزد دانس ــتان ی ــالمت اس ــه س ــاخص هفت ش
ــبرد  ــن و پیش ــتای تدوی ــترده در راس ــاق گس ــی و میث همگرای
ــع اســتانی ســالمت  ــدف مجم ــن ه ــداف ســالمت، مهم تری اه
در یــزد اســت. معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد 
ــی از  ــتان و رونمای ــاری اس ــس بیم ــی از اطل ــه، رونمای در ادام
ــه  ــتان در هفت ــتور کار اس ــای در دس ــر برنامه ه ــاب را از دیگ کت
ســالمت عنــوان کــرد و افــزود: در مجمــوع بیــش از 30 برنامــه 
متنــوع فرهنگــی، آموزشــی، تبیینــی و کارگاهــی در یــزد برگــزار 

ــا ــود. ایرن می ش

اخبار کوتاه

 فرماندار کوهرنگ مطرح کرد: 

 کاهش تراکم الله های واژگون 

در طبیعت چهارمحال و بختیاری
ــش  ــگ از کاه ــدار کوهرن فرمان
تراکــم دشــت الله هــای واژگــون 
در ایــن شهرســتان خبــر داد. 
ــرد:  ــار ک ــور اظه ــی زمان پ مرتض
متاســفانه افــرادی کــه از دشــت 
الله هــای واژگــون بازدیــد می کننــد 
پیــاز الله هــا را می کَننــد کــه 
همیــن امــر موجــب شــده کــه ایــن دشــت تراکــم اولیــه خــود 
را از دســت بدهــد. وی افــزود: متاســفانه علی رغــم مســتقر 
ــکاری  ــا هم ــت ب ــط زیس ــی محی ــای حفاظت ــودن نیروه ب
منابــع طبیعــی و میــراث فرهنگــی و دادن بروشــورهای الزم 
بــه بازدیدکننــدگان درخصــوص حراســت از این گونه ها، بســیاری 

از گردشگران همکاری الزم را ندارند. 
زمان پــور بــه گردشــگران توصیــه کــرد: بــه منظــور جلوگیــری 
ــای  ــا نیروه ــت، ب ــن دش ــود در ای ــای موج ــودی الله ه از ناب
حفاظتــی همــکاری الزم را داشــته باشــند و از کنــدن پیــاز این 
ــای  ــت الله ه ــگری دش ــه  گردش ــد. منطق ــودداری کنن گل خ
دیمــه در فاصلــه 90 کیلومتــری شــهرکرد، مرکــز اســتان 

ــاری، واقــع شــده اســت. ایســنا چهارمحــال و بختی

رئیس ستاد انتخابات شهرستان کرمان:

 برای هر کرسی شورای شهر کرمان 

35/5 داوطلب وجود دارد
ــان  ــا از می ــترین انصرافی ه ــرد: بیش ــان ک ــان بی ــدار کرم فرمان
داوطلبــان شــورای شــهر کرمــان اســت کــه 388 نفــر ثبت نامــی 

بــرای 11 کرســی داشــتیم کــه شــاید یــک رکــورد باشــد. 
محمدعلــی توحیــدی دربــاره تعــداد نامزدهــای انتخابــات 
شــوراها کــه در هیئت هــای اجرایــی رد صالحیــت شــده اند 
ــا  ــارت ب ــت نظ ــر هیئ ــا نظ ــی ب ــت اجرای ــر هیئ ــرد: نظ ــار ک اظه
ــم  ــا یک ــت نظــارت ت ــزود: هیئ ــل اســت. وی اف ــک نظــر کام ی
اردیبهشــت فرصــت دارد اعــالم نظــر کنــد و هنــوز هیــچ نظــری 
رســمی و قطعــی نیســت و مطالبــی کــه دربــاره رد صالحیت هــا 

ــدارد. ــندیت ن ــود، س ــرح می ش مط
 توحیــدی تصریــح کــرد: طــی دو روز گذشــته، 55 نفــر از 
داوطلبــان انتخابــات شــوراهای شــهر کرمــان و 12 شــهر دیگــر 
شهرســتان انصــراف داده انــد. فرمانــدار کرمــان بیــان کــرد: 
داوطلبــان شــورای شــهر  میــان  از  انصرافی هــا  بیشــترین 
ــرای 11 کرســی داشــتیم  کرمــان اســت؛ 388 نفــر ثبت نامــی ب
ــات  ــا تخلف ــرد: ب ــد ک ــد. وی تاکی ــورد باش ــک رک ــاید ی ــه ش ک
ــی ــر فارس ــرد. خب ــورت می گی ــی ص ــورد قانون ــی برخ انتخابات

اخبار کوتاه

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

فرمانــده ســپاه ناحیــه فالورجــان گفــت: خاطــرات رزمنــدگان 
فالورجــان در قالــب 72 عنــوان کتــاب چــاپ می شــود و 

تاکنــون 20 نمایشــنامه رادیویــی، 20 برنامــه 
 20 از  دقیقــه   20 مــدت  بــه  تلویزیونــی 
ــا در حــال  ــط و پخــش شــده ی شــهید ضب
پخــش اســت. ســرهنگ دوم پاســدار علــی 
ــاب  ــا اصح ــری ب ــت خب ــان در نشس فتحی
ــهدا  ــره ش ــتاد کنگ ــل س ــه در مح ــانه ک رس
ــور  ــه حض ــد، ب ــزار ش ــتان برگ ــن شهرس ای

13 هــزار رزمنــده فالورجانــی در هشــت ســال دفــاع مقــدس 
اشــاره کــرد و افــزود: ایــن شهرســتان بــا تقدیــم 1300 شــهید 
توانســته شــرایط و قابلیــت تأســیس کنگــره ملــی شــهدا را 
داشــته باشــد؛ چــرا کــه تأســیس کنگــره منــوط بــه اســتان 
اســت، نــه شهرســتان؛ امــا چــون ایــن شهرســتان بیــش از 

ــم اســالم کــرده، تأســیس کنگــره  یــک هــزار شــهید را تقدی
ــن راســتا تلقــی و اجــرا شــد.  ــم در ای ــر مه ــک ام ی

وی بــه تأســیس یــک دفتــر مرکــزی بــه عنــوان ســتاد کنگــره 
ملــی شــهدا در کلیشــاد و تعــدادی دفاتــر فرعــی در هشــت 
شــهر و بعضــی روســتاهای شهرســتان اشــاره و 
بیــان کــرد: بــه منظــور تســریع و سهولت بخشــی 
ــر  ــهدا، دفات ــرات ش ــت خاط ــردآوری و ثب کار گ
فرعــی در شــهرها و روســتاهای دارای بیــش 
از 20 شــهید در شهرســتان فعــال شــد. وی 
همچنیــن از برگــزاری اجالســیه ایــن کنگــره 
ــت:  ــر داد و گف ــاری خب ــال ج ــفندماه س در اس
ــاری  ــال ج ــفندماه س ــهدا در اس ــی ش ــره مل ــیه کنگ اجالس
ــه  ــم ک ــرآن داری ــالش ب ــود و ت ــزار می ش ــتان برگ در شهرس
دربرگــزاری هــر چــه بهتــر ایــن اجالســیه از همــکاری تمامــی 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــی ه ــت معرف ــا جه ــاف و نهاده ادارات، اصن

ــم. ــره گیری ــا به ــار آن ه ــگ ایث شــهدا و نقــش پررن

فرمانده سپاه ناحیه فالورجان:

خاطرات رزمندگان فالورجان در قالب ۷۲ عنوان کتاب چاپ می شود
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان گفــت: 
بــا ارتقــای پناهــگاه حیــات وحــش موتــه بــه پــارک ملــی و 
منطقــه شــکار ممنــوع یخــاب بــه پناهــگاه حیــات وحــش 
مناطــق حفاظت شــده اســتان 2/5 درصــد افزایــش یافــت. 

حمیــد ظهرابــی بــا اشــاره بــه اینکــه طبیعــت 
اســتان اصفهــان بی بدیــل اســت و بــر ایــن 
اســاس مناطــق حفاظت شــده چهارگانــه 
و شــکار ممنــوع بــه شــکل 24 ســاعته 
هســتند،  محیط بانــان  حفاظــت  مــورد 
اظهــار داشــت: مناطــق چهارگانــه تحــت 
مدیریــت حفاظــت محیــط زیســت اســتان 

ــا ســال گذشــته شــامل پــارک ملــی و پناهــگاه  اصفهــان ت
حیــات وحــش کاله قاضــی، پــارک ملــی و پناهــگاه حیــات 
وحــش قمیشــلو، پناهگاه هــای حیــات وحــش موتــه، 
پناهــگاه حیــات وحــش عباس آبــاد، مناطــق حفاظت شــده 
ــی  ــر طبیع ــوه، اث ــرزک، داالنک ــر و ب ــاز، قمص ــس، کهی کرک

ملــی ســپاهان و تــاالب بین المللــی گاوخونــی بــوده اســت. 
وی افــزود: بــر اســاس مــاده ســه قانــون حفاظــت و 
ــوان  ــا عن ــی ب ــای طبیع ــت عرصه ه ــط زیس ــازی محی بهس
پارک هــای ملــی، آثــار طبیعــی ملــی، پناهــگاه حیــات 
تحــت  حفاظت شــده  منطقــه  و  وحــش 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــت س مدیری
کشــور قــرار دارد کــه هــر گونــه دخــل و 
تصــرف در اراضــی مشــمول ایــن مناطــق تابــع 
ــت  ــازمان حفاظ ــوده و س ــژه ای ب ــررات وی مق
ــازمان ها  ــه س ــام کلی ــت قائم مق ــط زیس محی

و وزارتخانه هــای دیگــر اســت. 
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اصفهــان ابــراز داشــت: 
اســفندماه ســال گذشــته بــر اســاس مصوبــه شــورای عالــی 
حفاظــت محیــط زیســت، منطقــه شــکار ممنــوع یخــاب بــه 
ــات  ــگاه حی ــن پناه ــه ام ــش و منطق ــات وح ــگاه حی پناه

ــه پــارک ملــی ارتقــا یافــت. مهــر وحــش موتــه ب

در شهر

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای افشین طباطبائیان  دارای شناسنامه شماره 291 به شرح دادخواست به کالسه 101/96 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد جعفر طباطبائیان   

بشناسنامه 8019 در تاریخ 95/12/14   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

رامین طباطبائیان 3880 فرزند     110 همسر  2-  افشار خمسه  به 1- سیمین  مرحوم منحصر است 

3- افشین طباطبائیان 291 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 : 1909/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از  به کالسه 99/96  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 3  رضا محمدی   آقای سید 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید احمد محمدی 

حسن آبادی   بشناسنامه 33 در تاریخ 78/5/26   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- شاهرخ سادات محمدی کچوسنگی 261 همسر  2- سید 

مرتضی محمدی حسن آبادی   1 فرزند    3- سید جالل محمدی حسن آبادی   117 فرزند 4- سید 

حسین محمدی حسن آبادی   1 فرزند 5- سید حسن محمدی حسن آبادی   2 فرزند 6- سید 

رضا  محمدی حسن آبادی   3 فرزند 7- سید محمد محمدی حسن آبادی   2 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 : 1908/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از این  آقای محمد عابدی  دارای شناسنامه شماره 16684 به شرح دادخواست به کالسه 102/96 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد عابدی جونی   

بشناسنامه 4در تاریخ 94/1/1   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- فرزانه صالحی لنجی 49325  همسر  2- محمد عابدی جونی 16684 فرزند    

درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  فرزند       1271179482 جونی  عابدی  سعیده   -3

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 : 1907/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای پیمان قنبرزادگان  دارای شناسنامه شماره 765 به شرح دادخواست به کالسه 104/96 از این 

قنبرزادگان    بیژن  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه 

بشناسنامه 548 در تاریخ 95/12/26   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- توران متین نیا 132  همسر  2- مژده قنبرزادگان 2291 فرزند    3- پیمان 

قنبرزادگان  765 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 : 1906/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از   156/96 به کالسه  دادخواست  شرح  به   413 شماره  شناسنامه  دارای  پرهیزکار   نرگس  خانم 

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

بشناسنامه 655 در تاریخ 95/11/22   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- عبدالرضا پرهیزکار 129 فرزند  2- حمید پرهیزکار 213 فرزند    3- زهرا 

پرهیزکار1510 فرزند 4- شهره پرهیزکار20 فرزند 5- نرگس پرهیزکار 413 فرزند 6- شهال پرهیزکار 

تشریفات  انجام  با  اینک  فرزند   پرهیزکار 655  علی  8 همسر 8-  طاهره سرلک  فرزند 7-   392

تا هرکسی  نماید  آگهی می  مرتبه  ماهی یک  پی  در  پی  نوبت  در یک  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 : 1905/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه اکبری دهقی  دارای شناسنامه شماره 1599 به شرح دادخواست به کالسه 152/96 از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رمضانعلی رضائی 

انالوجه   بشناسنامه 813 در تاریخ 95/12/22   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

انالوجه   1242 فرزند  2- غالمرضا رضایی  به 1- سکینه رضایی  الفوت آن مرحوم منحصر است 

انالوجه    رضایی  زهرا  1270122096فرزند 4-  انالوجه    رضایی  مریم  فرزند    3-   1629 انالوجه   

1271038692 فرزند 5- هاجر رضایی انالوجه   1456 فرزند 6- اعظم رضایی انالوجه   664 فرزند 

7- فاطمه اکبری دهقی 1599 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 : 1904/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از  به کالسه 146/96  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 2442  عطائی   امین  آقای 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن عطائی کچوئی   

الفوت آن  بدرود زندگی گفته ورثه حین  اقامتگاه دائمی خود  تاریخ 95/4/26    بشناسنامه 20 در 

مرحوم منحصر است به 1- روح اله عطائی کچوئی   60724 فرزند  2- امین عطائی کچوئی   2442 

فرزند    3- عباس عطائی کچوئی      4 فرزند 4- منصوره عطائی کچوئی   1249 فرزند 5- اکرم 

عطائی کچوئی    الهام   -7 فرزند  عطائی کچوئی   3738  فاطمه   -6 فرزند   1071 عطائی کچوئی   

با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی  18301 فرزند  اینک 

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 : 1903/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید عباس حسینی  دارای شناسنامه شماره 213 به شرح دادخواست به کالسه 143/96 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید مرتضی حسینی   

بشناسنامه 7076 در تاریخ 74/8/28   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- سید محمدعلی حسینی 304 فرزند  2- سید محمدتقی حسینی 216 

فرزند    3- سید عباس حسینی 213  فرزند 4- راضیه حسینی رنانی 7237 همسر 5- خدیجه 

بیگم حسینی 48 فرزند 6- مهرالسادات حسینی 10227 فرزند 7- سکینه بیگم حسینی 11711 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 : 1902/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای جعفر سورانی  دارای شناسنامه شماره 537 به شرح دادخواست به کالسه 125/96 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شکراله سورانی   بشناسنامه 

50 در تاریخ 96/1/10   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- جواهر سورانی 82 همسر  2- زهرا سورانی 3524 فرزند    3- جمشید سورانی 1973  

فرزند 4-زهره سورانی 2474 فرزند  5- زینب سورانی 2821 فرزند 6- جعفر سورانی 537 فرزند 

مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  فرزند    42 سورانی  مهدی   -8 فرزند   39 سورانی  حسن   -7

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 : 1901/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حمید مرادی  دارای شناسنامه شماره 1977 به شرح دادخواست به کالسه 119/96 از این دادگاه 

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

39 در تاریخ 95/3/6   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- رسول مرادی 58 فرزند  2- رضوان مرادی57  فرزند    3- حمید مرادی1977   فرزند 

4-مجید مرادی 507 فرزند  5- مرضیه مرادی 912 فرزند 6- سعید مرادی 267 فرزند 7- اکرم 

منتظری 4 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 : 1900/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم اختر شریف مهری   دارای شناسنامه شماره 9به شرح دادخواست به کالسه 122/96 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد شریف مهرآبادی   

مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1 تاریخ  1320در  بشناسنامه 

منحصر است به 1- اختر شریف مهری   9 همسر  2- پروانه شریف مهرآبادی 393 فرزند    3- 

پریسا شریف مهرآبادی 187 فرزند 4-پروین شریف مهرآبادی 238 فرزند    5- عاطفه شریف 

ایرج  مهرآبادی 1240026447 فرزند    6- افسانه شریف مهرآبادی 1271393662 فرزند    7- 

پی  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  فرزند   1 مهرآبادی  شریف 

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

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

 شد. 

شماره : 1899/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از  به کالسه 127/96  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 8  امامزاده   کشور منظوری 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبداله احمدیان مزرعه 

یزدی   بشناسنامه 4348 در تاریخ 95/12/6   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- کشور منظوری امامزاده  8 همسر  2- سمانه احمدیان مزرعه 

یزدی   1271590514    3- سمیه احمدیان مزرعه یزدی   12702072394 4-فاطمه احمدیان مزرعه 

یزدی   1274520398    5- سپیده احمدیان مزرعه یزدی   1275283918  اینک با انجام تشریفات 

تا هرکسی  نماید  آگهی می  مرتبه  ماهی یک  پی  در  پی  نوبت  در یک  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 : 1916/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم پروین راستی اردکانی  دارای شناسنامه شماره 224 به شرح دادخواست به کالسه 135/96 

از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه بهشتی 

اردکانی   بشناسنامه 146 در تاریخ 95/3/10   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- پروین راستی اردکانی 224 فرزند  2- محمد راستی اردکانی     

36 فرزند    3- رضا راستی اردکانی  294 فرزند 4-مجید راستی اردکانی  2976فرزند    5- مهدی 

راستی اردکانی     2489فرزند  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 

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

 شد. 

شماره : 1917/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از  به کالسه 157/96  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 162  خانم فاطمه خورسند  

میرمحمد  مهری  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ 95/9/9    صادقی   بشناسنامه 1066 در 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- علیرضا خورسند 1594 فرزند  2- کریم خورسند 47034  فرزند      

3- شهین خورسند 47036 فرزند     4-شهال خورسند 1098 فرزند      5- فاطمه خورسند 162 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 : 1919/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم لیال ساالری  دارای شناسنامه شماره 58785 به شرح دادخواست به کالسه 62/96 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس کریم زاده اصفهانی   

بشناسنامه 663 در تاریخ 95/12/21   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- لیال ساالری 58785 زوجه  2- فاطمه سبزبخت 723 مادر   3- منوچهر 

انجام  با  اینک  کریم زاده اصفهانی 758 پدر  4-عرفان کریم زاده اصفهانی 1274736846 فرزند 

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 : 1920/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم محترم امین الرعایائی  دارای شناسنامه شماره 39 به شرح دادخواست به کالسه 97/96 از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم آقا تاخیری   

بشناسنامه 16461در تاریخ 74/6/1   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- محترم امین الرعایائی  39 فرزند  2- اصغر امین الرعایائی  25 فرزند   

3- علی امین الرعایائی  61295 فرزند  4-اکبر امین الرعایائی   24 فرزند 5- عبدالرسول امین 

الرعایائی  18 فرزند 6- حسین امین الرعایائی  30 فرزند 7- فاطمه امین الرعایائی  13 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 : 1921/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای یوسف علی قندی  دارای شناسنامه شماره 4016 به شرح دادخواست به کالسه 109/96 از این 

قندی    علی  داده که شادروان رسول  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه 

آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 94/8/5    1200در  بشناسنامه 

مرحوم منحصر است به 1- یوسف علی قندی  4016 فرزند  2- نرجس علی قندی   1271636621 

انجام  با  اینک  نژاد 38267 مادر  نژاد 1669 همسر  4-صدیقه حنائی   فرزند   3- مهدی حنائی 

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 : 1923/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از  به کالسه 118/96  به شرح دادخواست  زاده  دارای شناسنامه شماره 486  آقای اصغر علما 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بتول شرکت معصوم   

بشناسنامه 27361 در تاریخ 95/3/14   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- اصغر علما زاده  486 فرزند  2- محمدعلی علما زاده  519 فرزند   3- 

محمدرحیم علما زاده  887 فرزند  4-زهرا علما زاده  864 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 : 1922/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فریبا نصر اصفهانی  دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 106/96 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علیرضا جان نثاری 

الدانی بشناسنامه 1263در تاریخ 96/1/4   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

جان  پریسا   -2 1271698900پدر  الدانی  نثاری  جان  عبدالکریم    -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن 

فرزند  4-فریبا  الدانی 1274152542  نثاری  جان  مریم  فرزند   3-  الدانی1271882302  نثاری 

پی  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  همسر   3 اصفهانی  نصر 

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

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

 شد. 

شماره : 1924/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

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

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

زمین پالک 2401  در گلپایگان بخش یک که در صفحه 532دفتر 97 امالک ذیل ثبت 18562 میثم 

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

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

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

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

120ائین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از انچه در این 

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

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

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

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

تاریخ  انتشار آگهی96/1/30 

مسئول دفتر امالک گرجی م الف 22 

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خبر داد:

افزایش مناطق حفاظت شده استان اصفهان

ی 
ساز

نو
ت 

سای
س: 

عک
 



5فرهنگ و هنر چهارشنبه  30 فروردین ماه   1396
ـــمـــاره 408  ســـــال سوم              ݡسݒ

حتما بخوانید!
کیهان کلهر با »پردگیان باغ سکوت« ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

ــرارداد  ــوروز ق ــران دوم ن ــرای اک ــم ســینمایی ب ــج فیل پن
ــان ادامــه  ــا فصــل خــوب ســینما همچن ــد ت امضــا کردن
ــی  ــه کارگردان ــا« ب ــای »ویالیی ه ــد. فیلم ه ــته باش داش
منیــره قیــدی پــس از »گشــت ۲« بــه کارگردانــی 
ــرادرم  ســعید ســهیلی در گــروه ســینمایی اســتقالل، »ب
خســرو« بــه کارگردانــی احســان بیگلــری پــس از 
»ماجــرای نیمــروز« بــه کارگردانــی حســین مهدویــان در 
گــروه ســینمایی کــورش، »نهنــگ عنبــر ۲« بــه کارگردانــی 
ســامان مقــدم در گــروه ســینمایی آفریقــا پــس از فیلــم 
»آباجــان« بــه کارگردانــی هاتــف علیمردانــی، »آشــوب« 
ــک روز  ــس از »ی ــت گفتار پ ــم راس ــی کاظ ــه کارگردان ب
بخصــوص« بــه کارگردانــی همایــون اســعدیان در گــروه 
بــه کارگردانــی مهــدی  آزادی، فیلــم »نقطــه کــور« 
گلســتانه پــس از فیلــم ســینمایی »خــوب، بــد، جلــف« 
ــل  ــت فص ــرار اس ــم خانی، ق ــان قاس ــی پیم ــه کارگردان ب

ــد.  ــرم کنن ــال 96 را گ ــران س دوم اک
ــم  ــه 3 فیل ــم داشــت ب ــی خواهی ــزارش نگاه ــن گ در ای

ــران ســال 96. ــن اک ــم دومی مه
    نهنگ عنبر 2، سلکشن رؤیا

ــد رکوردشــکن  ــه می توان ــی ک ــی از فیلم های بی شــک یک
ســال 96 لقــب بگیــرد، »نهنــگ عنبــر ۲« ســامان مقــدم 

خواهــد بــود. 
قســمت اول ایــن فیلــم در ســال 94، یکــی از فیلم هــای 
پرفــروش بــود و انتظــار مــی رود »نهنگ عنبر ۲، سلکشــن 

رؤیــا« بتوانــد رکوردهــای قســمت اول خود را نیز بشــکند. 
ــم، برشــی دیگــر از زندگــی شــخصیت های  داســتان فیل
اصلــی قصــه، یعنــی همــان ارژنــگ و رؤیــا بــا بــازی رضــا 

عطــاران و مهنــاز افشــار اســت. 
ــا  ــایش، رض ــکا آس ــار، ویش ــاز افش ــاران، مهن ــا عط رض
آرمــان،  امیرحســین  نواب صفــوی،  حســام  ناجــی، 
ســیروس گرجســتانی، علــی قربــان زاده، شــهال ریاحــی، 
ــون امیرابراهیمــی، محســن قاضی مــرادی، اســدهللا  کتای
یکتــا، احمدرضــا اســعدی، هنرمندانــی هســتند کــه 

در فیلــم ســینمایی »نهنــگ عنبــر ۲« ایفــای نقــش 
. می کننــد

    ویالیی ها
از فیلم هــای موفــق ســی وپنجمین جشــنواره  یکــی 
ــدی  ــر قی ــی منی ــه کارگردان ــا« ب ــر »ویالیی ه ــم فج فیل
بــود. فیلــم ســینمای »ویالیی هــا«، قصــه خانــواده 

فرماند هــان ارتــش و ســپاه در ســال ۱36۵ اســت. 
ــی  ــا افشــار، عل ــار، آناهیت ــاز ایزدی ــی، پرین ــاز طباطبای طن
ــمی،  ــا قاس ــی، ثری ــا کهنموی ــر، فریم ــر اب ــادمان، صاب ش

علیرضــا داوری در فیلــم »ویالیی هــا« ایفــای نقــش 
ــا«  ــینمایی »ویالیی ه ــم س ــت فیل ــی اس ــد. گفتن می کنن
ــار  ــر آث ــا دیگ ــر ب ــم فج ــنواره فیل ــی وپنجمین جش در س
رقابــت کــرد و عــالوه بــر نامــزدی در بخش هــای بهتریــن 
ــن  ــه، بهتری ــن فیلمنام ــل زن، بهتری ــر نقــش مکم بازیگ
موســیقی متــن، بهتریــن طراحــی صحنــه و لبــاس 
بهتریــن جلوه هــای ویــژه میدانــی موفــق شــد ســیمرغ 
بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل زن، بهتریــن 
ــرای  ــم اول را ب ــن فیل ــی و بهتری ــژه میدان ــای وی جلوه ه

ــان آورد. ــه ارمغ ــش ب ــردان و عوامل کارگ
    برادرم خسرو

ــا  ــه ب ــی اســت ک شــهاب حســینی از آن دســت بازیگران
وســواس خاصــی نقش هایــش را انتخــاب می کنــد 
ــه در  ــد ک ــش می آی ــر پی ــم کمت ــل ه ــن دلی ــه همی و ب
ــی نداشــته باشــد.  ــد کــه کیفیــت خوب ــازی کن فیلمــی ب
ــم  ــی ه ــزرگ، گاه ــای ب ــا کارگردان ه ــر کار ب ــالوه ب او ع
دســت بــه تجربــه می زنــد و در فیلــم کارگردان هــای 

ــد.  ــدا می کن ــور پی ــز حض ــده نی ــر شناخته ش کمت
فیلــم »بــرادرم خســرو« نیــز، یکــی از تجربه هــای اخیــر 

شــهاب حســینی اســت. 
ــخصی  ــاره ش ــرو« درب ــرادرم خس ــینمایی »ب ــم س فیل
مبتــال بــه بیمــاری دوقطبــی اســت کــه بــه دلیــل شــرایط 
موجــود مجبــور شــده مدتــی در خانــه بــرادرش زندگــی 
کنــد. کارگردانــی ایــن فیلــم بــر عهــده احســان بیگلــری 
اســت و شــهاب حســینی، بیتــا فرهــی، ناصــر هاشــمی و 
هنگامــه قاضیانــی در ایــن فیلــم ایفــای نقــش می کننــد.

ــتی  ــه سرپرس ــرون« ب ــیقی »آب ــروه موس ــرت گ - کنس
هنرســرای  در  فروردین مــاه   3۱ عظیمی فــر،  مســعود 
ــرکت  ــرای ش ــدان ب ــود. عالقه من ــزار می ش ــید برگ خورش
ــایت  ــت از س ــه  بلی ــا تهی ــد ب ــرت می توانن ــن کنس  در ای
bilit.com روز پنجشــنبه، 3۱ فروردین مــاه در دو ســانس 
ــان کاوه  ــع در خیاب ــید واق ــرای خورش ــه هنرس ۱8 و ۲۱ ب
پــل شــهید چمــران، جنــب شــهرداری منطقــه 7 مراجعــه 

کننــد.
- کتــاب »یادمــان صمــد« نوشــته علی اشــرف درویشــیان 
از ســوی نشــر موغــام منتشــر شــده اســت. ایــن کتــاب 
ــان  ــزار توم ــت ۵۵ ه ــا قیم ــام ب ــر موغ ــی را نش خواندن

منتشــر کــرده اســت.
- فیلمنامــه ســریال »هنــگام بیــداری« کــه قــرار اســت به 
ــن روزهــا  ــی ســیروس مقــدم ســاخته شــود، ای کارگردان

ــادی در حــال نــگارش اســت. توســط علــی طالب آب
- محمدرحیــم اخــوت، نویســنده پیشکســوت، می گویــد 
ســال 9۵، ســالی بــدون اتفــاق بــرای ادبیــات ایــران بــود.

ــش  ــنواره »نق ــن جش ــودی، داور پنجمی ــدی محم - مه
از  را  برتــر جشــنواره  آثــار  تجاری ســازی  تن پــوش«، 
اهــداف مهــم ایــن دوره دانســت و گفــت: داوری آثــار ایــن 
دوره از جشــنواره بــا ادغامــی از رویکــرد هنــری و صنعتــی 

انجــام شــد.
- جمال الدیــن اکرمــی کــه ایــن روزهــا بــا تألیــف کتابــی 
ــم اســت، از حضــور  ــه قل ــودکان کار دســت ب در حــوزه ک
ــاب  ــی کت ــگاه بین الملل ــی اش در نمایش ــاپ اول ــار چ آث

تهــران خبــر داد.
- فیلمبــرداری فیلــم ســینمایی »کامیــون«، جدیدتریــن 
ــی  ــا نقش آفرین ــوی«، ب ــا پرت ــینمایی »کامبوزی ــر س اث
ــید.  ــران رس ــاک ای ــل خ ــه داخ ــی« ب ــعید آقاخان »س
در ایــن اثــر ســینمایی »ســعید آقاخانــی«، »نیکــی 
کریمــی«، »تروســکا جــوال«، »رامیــن راســتاد«، »یعقوب 
 پرســا«، »نســرین مــرادی« و ... بــه ایفــای نقــش 

می پردازند.
ــد  ــرای بارب ــا اج ــوک« ب ــپ ک ــیقایی »گ ــه موس - برنام

بابایــی از اردیبهشــت ماه بــه شــبکه نســیم می آیــد.
- ســعید داخ کــه ایــن روزهــا نمایش »ســونات شــب« را 
در مقــام کارگــردان روی صحنــه دارد، قصــد دارد نمایــش 
»مــرغ دریایــی« چخــوف را بــدون دیالــوگ و مبتنــی بــر 

حرکــت روی صحنــه ببــرد.
ــان از  ــا جه ــاط ب ــر ســینما، ارتب ــی، بازیگ ــاد اصالن - فره
طریــق هنــر را امــری ضــروری و مهــم دانســت و تاکیــد 
ــن ســال ها از وزارت  کــرد دیپلماســی ســینما در همــه ای

خارجــه جلوتــر بــوده اســت.
- قیمــت فــروش اینترنتــی بلیــت کنســرت خنده حســن 
ریونــدی، اســتندآپ کمدیــن، در یــک اقــدام عجیــب بــه 

3۰۰ هــزار تومــان رســید.

جمعه 8 اردیبهشت ماه

 کیهان کلهر با »پردگیان باغ سکوت« 

به اصفهان می آید

کیمیای وطن

کنســرت »پردگیــان باغ ســکوت« 
ــت ماه  ــر، 8 اردیبهش ــان کله کیه
در تــاالر کوثــر اصفهــان برگــزار 
می شــود. ایــن کنســرت کلهــر 
بــا همراهــی نویــد افقــه نوازنــده  
تنبــک، هــادی آذرپیــرا نوازنــده  تــار و علــی بهرامی فــرد 
ــده  ســنتور، تاکنــون در شــهرهای مختلــف کشــور اجــرا  نوازن
ــه همــراه  شــده اســت. کیهــان کلهــر اواخــر ســال گذشــته ب
گــروه »جــاده  ابریشــم« بــه رهبــری یویوما توانســت بــا آلبوم 
sing me home، جایــزه گرمــی بهتریــن موســیقی جهانــی را 
از آن خــود کنــد. عالقه منــدان بــرای شــرکت در ایــن کنســرت 
ــایت navayemehr.ir روز  ــت از س ــه  بلی ــا تهی ــد ب می توانن
ــه  ــه ب ــه 8 اردیبهشــت ماه، رأس ســاعت ۲۰ و 3۰ دقیق جمع

تــاالر کوثــر اصفهــان مراجعــه کننــد.

 پخش آخرین بازی 

حسن جوهرچی و کاظم افرندنیا
ــندگی و  ــه نویس ــا« ب ــر پ ــای زی ــریالی »بلندی ه ــر س تله تئات
کارگردانــی محســن معینــی از هفتــه اول اردیبهشــت روی آنتــن 
ــر  ــر ســریالی هفــت قســمتی »بلندی هــای زی مــی رود. تله تئات
پــا« بــه نویســندگی و کارگردانــی محســن معینــی و تهیه کنندگی 
ــار ســیما  ــده در شــبکه چه ــه آین نگیــن میرحســنی واحد از هفت
پخــش خواهــد شــد. ایــن مجموعــه بــا مدت زمــان ۲۱۰ دقیقــه 
در هفــت قســمت پخــش خواهــد شــد. مجموعــه »بلندی هــای 
ــاخت آن از ال ای دی  ــدی دارد و در س ــاختار جدی ــا« س ــر پ زی
)LED( و شــیوه کروماکــی اســتفاده شــده اســت. در خالصــه 
داســتان ایــن مجموعــه آمــده اســت: یــک گــروه پژوهشــگر در 
ــم  ــه، تصمی ــای افراطــی منطق ــا شــکل گیری گروه ه ــه ب مواجه
ــوه  ــی و نح ــکل گیری افراط گرای ــل ش ــاره عل ــش درب ــه پژوه ب

ــد.  ــا آن می گیرن ــدن ب روبه روش
در تله تئاتــر »بلندی هــای زیــر پــا«، فــرخ نعمتــی، مجیــد 
مشــیری، زنده یــاد حســن جوهرچــی، زنده یــاد کاظــم افرندنیــا، 
ــا  ــواه، فریب ــدی امینی خ ــی، مه ــهرام عبدل ــی، ش ــود مقام محم
طالبــی، علیرضــا علیــا، افســانه ناصــری و ... بــه ایفــای نقــش 
ــد  ــی مانن ــون نمایش های ــی تاکن ــن معین ــد. محس پرداخته ان
»عقــل دهــم«، »بازیگــر و زنــش«، »آدم خوابــش می گیــره«، 
ــر  ــه«، »آواز پ ــزار آین ــدرو«، »ه ــرس تن ــر ف ــت«، »ب »توراندخ
ِجْبِریــل«، »رمــی جمــرات«، »شــیر در زنجیــر« و تله تئاتــر 

ــنا ــت. ایس ــرده اس ــی ک ــته و کارگردان ــروش« را نوش »اط

اخبار کوتاه

کیارنــگ عالیــی معتقــد اســت عکاســی مســتند بــه دالیــل 
متعــدد رو بــه فراموشــی اســت و امــروزه بیشــتر عکاســی 

ذهنی گــرا و هنــری مــورد توجــه اســت.
  عالیــی می گویــد: داســتان مطــرح درباره عکاســی مســتند 
ــوان  ــه عن ــوان مســتند ب ــی عن ــی وقت ــه گوی ــن اســت ک ای

پســوند عکــس می آیــد، رســالت ذاتــی اش 
ایــن می شــود کــه تعریفــی از واقعیــت 
می شــود  ایــن  معیــار  و  باشــد  داشــته 
ــود  ــته ش ــار گذاش ــکاس کن ــت ع ــه فردی  ک
و واقعیــت عینــی ثبــت شــود. ایــن ذهنیــت 
ــت.  ــتند اس ــی مس ــه عکاس ــنتی و اولی س
ــادی در  ــای زی ــال ه ــه در س ــردی ک رویک

ــی  ــم دارد و حت ــوز ه ــا هــم وجــود داشــته و هن کشــور م
ــرده اســت.  ــه رو ک ــا مشــکالتی روب عکاســی مســتند را ب

ــی  ــد بخش ــف جدی ــا در تعری ــه داد: ام ــکاس ادام ــن ع ای
ــره  ــکاس گ ــخصی ع ــدگاه ش ــا دی ــتند ب ــی مس از عکاس
می خــورد. در شــکل ســنتی جلــوی ورود ایــده گرفتــه 

ــه  ــوری ک ــال و ش ــن دیجیت ــور دوربی ــا ظه ــا ب ــد؛ ام می ش
عکاســی موبایلــی و دوربیــن دیجیتــال ایجــاد کــرده، ایــن 
ــای  ــع کارکرده ــت. در واق ــرده اس ــر ک ــز تغیی ــف نی تعری
بیانــی عکــس مســتند متفــاوت اســت و در ایــن نشســت 
ــه  ــم و البت ــان کن ــا را بی ــن کارکرده ــواع ای ــم ان می خواه
دربــاره جایــگاه خالقیــت در ایــن میــان 

ــم.  ــم را بگوی نظرات
ــید«  ــس »ش ــنواره عک ــاره جش ــی درب  عالی
و اهمیتــش در عرصــه عکاســی مســتند نیــز 
گفــت: بــه نظــرم در ایــن رویــداد هــر ســال 
اســتعدادها و نبوغ هایــی شــناخته می شــوند 
و مــورد حمایــت قــرار می گیرنــد کــه در 
ــنواره ای  ــه جش ــژه اینک ــت. به وی ــد اس ــود بی مانن ــوع خ ن
ــی  ــت دولت ــچ حمای ــدون هی ــت و ب ــتقل اس ــال مس کام
ــا  ــش هــم از داوران ت ــزار می شــود. همــه برگزارکنندگان برگ
ــه عکاســی  ــی در زمین ــا و... دارای ســوابق اجرای کیوریتوره

ــر مســتند هســتند. مه

عکاسی مستند رو به فراموشی است
ــت  ــرار اس ــه ق ــی ک ــو« از تغییرات ــدگان »کودک ش تهیه کنن
ــد،  ــا رخ ده ــور چهره ه ــا حض ــه ب ــن برنام ــه زودی در ای ب
خبــر دادنــد. ابــوذر پورمحمــدی، یکــی از تهیه کننــدگان 
»کودک شــو«، دربــاره  آخریــن تغییراتــی کــه قــرار اســت در 
ایــن برنامــه رخ دهــد، عنــوان کــرد: در ایــن برنامه مــا از ابتدا 

آیتم هــای متعــددی را در نظــر گرفتــه بودیــم 
کــه بعضــی از آن هــا بــا کامــل شــدن طــرح 
آن، مثــل دوبله شــو، در حــال اجــرا هســتند؛ 
امــا بــه زودی بخــش دیگــری کــه بــا حضــور 
چهره هایــی از حوزه هــای گوناگــون شــکل 
ــه خواهــد  ــه »کودک شــو« اضاف ــرد، ب می گی
ــب  ــن بخــش در قال ــزود: در ای شــد. وی اف

مســابقاتی کــه طــرح شــده، لیگــی بــرای ایــن چهره هــا در 
ــب  ــه و جل ــای برنام ــه جذابیت ه ــه ب ــده ک ــه ش ــر گرفت نظ
ــی  ــا یک ــر این ه ــالوه ب ــد. ع ــک می کن ــب کم ــر مخاط نظ
ــظ  ــه، ایجــاد و حف ــا در برنام ــم و اساســی م ــداف مه از اه
ــرار  ــز ق ــتا نی ــن راس ــت. در ای ــردم اس ــا م ــوی ب ــل ق تعام

ــه حــول حضــور  ــود ک ــای موج ــر بخش ه اســت مضــاف ب
ــا  ــردم ب ــا م ــه در آن ه ــی را ک ــد، آیتم های ــردم می چرخ م
ــه  ــتر ب ــی، بیش ــوب معین ــم در چارچ ــس و فیل ــال عک ارس
ــدی  ــم. پورمحم ــر بگیری ــوند، در نظ ــک می ش ــه نزدی برنام
ــد  ــای جدی ــزودن آیتم ه ــرات و اف ــن تغیی ــد: ای ــادآور ش ی
مادامــی کــه برنامــه پخــش می شــود، وجــود 
خواهــد داشــت و بــه یــک یــا دوبخــش ختــم 
ــی  ــهرضایی، یک ــری ش ــا نصی ــود. رض نمی ش
دربــاره  تهیه کننــدگان کودک شــو،  از  دیگــر 
ــت  ــرار اس ــه زودی ق ــت: ب ــرات گف ــن تغیی ای
در ایــن برنامــه، در کنــار بخش هایــی کــه 
ــا و فرزندانشــان اســت  مخصــوص خانواده ه
بــا حضــور چهره هایــی از حوزه هــای  مســابقه ای ویــژه 
ــزار  ــینما و ... برگ ــیقی، س ــری، موس ــون بازیگ ــون چ گوناگ
ــنبه  ــنبه، دوش ــه ش ــر هفت ــو« ه ــه »کودک ش ــود. برنام  ش
و چهارشــنبه، در یــک فصــل 9۰ قســمتی ســاعت ۲۱ از شــبکه 

نســیم پخــش می شــود. ایســنا

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به طرفیت  بر:مطالبه    پرونده کالسه ۱۱6۱/96 خواهان سعید جانقربان دادخواستی مبنی  در خصوص 

 4/3۰ مورخه  96/3/8 ساعت  دوشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  علیرضا کریمی  

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

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

نیلی پور،جنب ساختمان صبا،پالک ۵7، کد پستی 8۱6۵7۵644۱ 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: ۱893/م الف مدیر دفتر شعبه ۲8مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 96۰۱3۲ خواهان محمد جان نثاری الدانی دادخواستی مبنی بر:مطالبه   به 

 96/3/۱6 مورخ   روز...............  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  موالیی   اسماعیل  طرفیت 

تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده است.   ساعت ۱7/3۰ 

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

شعبه واقع در  اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره ۲ 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: ۱8۲9/م الف مدیر دفتر شعبه ۲7مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
صادقیان  احسان   -۲ طالبی  شاه  علی  محمد   -۱ خواهان  ش/۵   96۰۰7۰ پرونده کالسه  خصوص  در 

دادخواستی مبنی بر:مطالبه خسارت به طرفیت علی رضائیه شهرضا  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی 

برای روز چهارشنبه مورخ96/3/۱7 ساعت ۱۲/3۰ ظهر 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 در اصفهان خیابان  شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال  

مجتمع 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: ۱887/م الف مدیر دفتر شعبه ۵مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 9۵۱۱4۵  شماره دادنامه: 96۰99767944۰۰۰49  مورخ: 96/۱/۲۰ مرجع رسیدگی:شعبه ۱4 

شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای مصطفی یوسفان نجف آبادی با وکالت آقای حسن بهرامی پور 

نشانی: اصفهان،خیابان چهارباغ خواجو روبروی صدا و سیما-ساختمان حافظ طبقه سوم

مرادخانی  3-فاطمه  مرادخانی  ۲-مرضیه  میرزایی  ۱-رضوان  مرادخانی  غالمرضا  مرحوم  ورثه  خوانده: 

4-عباس مرادخانی ۵-محمود مرادخانی، ورثه مالک اسمی مرحوم احمد مرادخانی 6- زهره باسری 

موسی آبادی ف براتعلی اصالتا و قیومتا از ملیکا مرادخانی 7-رضوان میرزایی ف محمد ابراهیم 8- ملیکا 

مرادخانی دارای قیومت  : مجهول المکان خواسته: گردشکار:  پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 

به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه  مشورتی اعضای محترم شورا،ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. »رای قاضی شورا« در خصوص دعوی آقای مصطفی یوسفان 

نجف آبادی با وکالت آقای حسن بهرامی پور به طرفیت خواندگان   فوق به خواسته الزام خواندگان  به 

حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو به شماره انتظامی 44۲ع98 ایران ۲3 و پالک 

فعلی ۵۲4ع 37 ایران 43و ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی نظر به 

مجمع اوراق پرونده و گواهی حصر وراثت مرحوم غالمرضا مرادخانی و مرحوم احمد مرادخانی و فک پالک 

صورت گرفته به نام خواهان و رابطه قراردادی فی ما بین خواهان و خوانده ردیف اول مرحوم غالمرضا 

مرادخانی و استعالم صورت گرفته از اداره راهور مبنی بر مالکیت مرحوم احمد مرادخانی و اینکه خواندگان 

با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی شرکت نکرده و دفاعی به عمل نیاورده اند لذا دعوی خواهان وارد 

تشخیص مستند به مواد ۱98 قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۰و۲۱9و۲۲۰ قانون مدنی حکم بر محکومیت 

خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند خودرو به شماره انتظامی 44۲ع98 ایران 

۲3 و فعلی ۵۲4ع۲7 ایران 43 به نام خواهان و پرداخت ۱۲۰/۰۰۰ ریال نشر آگهی و 74۰/۰۰۰ ریال هزینه 

دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در قبال دریافت دویست میلیون ریال طبق قرارداد طرفین  صادر و 

اعالم می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰  روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. 

شماره: ۱839/م الف قاضی شورای حل اختالف  شعبه ۱4 حوزه قضائی اصفهان

 رونوشت آگهی حصروراثت
این  از  ...... به شرح دادخواست به کالسه 7۱64/9۵  آقای سید علی شیخی  دارای شناسنامه شماره 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهراسادات سید علی پور 

بختیاری بشناسنامه 39۱ در تاریخ9۵/۱۱/۱6   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به ۱- سید رسول شیخی اردلی   ۱64 فرزند  ۲- سید علی شیخی اردلی   ۱78۵ 

اردلی  ۱3۰37  اردلی  ۵764 فرزند 4- سید علی اصغر شیخی  اکبر شیخی  فرزند    3- سید علی 

فرزند ۵- زهره سادات شیخی اردلی  3۰۰ فرزند 6- مریم سادات شیخی اردلی   ۲93۵ فرزند 7- رقیه 

شیخی اردلی   ۱644 فرزند  8-آمنه سادات شیخی اردلی  947فرزند  9- راضیه سادات شیخی اردلی  

۱۲7۰۱49۱8۰ فرزند ۱۰- سید نوراله شیخی اردلی   ۱47۲ همسر ۱۱- خانم  بی بی امینی تهرانی ۲۰3 مادر  

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 : 647/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم اکرم بهرامی شناسنامه شماره ............ به شرح دادخواست به کالسه 7۲4۰/9۵ از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن بهرامی بشناسنامه6 در تاریخ 

9۵/9/۱9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- سکینه 

فرزند   79 بهرامی  فرزند4-زهرا   7 بهرامی  هاجر   -3 فرزند   769 بهرامی  ۲-علی  همسر    ۱6 رستمی 

۵- صغرا بهرامی ۱۱6۵ فرزند 6- زینت بهرامی 46 فرزند 7- اکرم بهرامی 4۰ فرزند 8- فریده بهرامی 

۱۲7۰4۲6494 فرزند 9- شهربانو بهرامی 786 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 

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

 شد. 

شماره : 6۰۱/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره ۱۵/۲6۱۵واقع درفالورجان بخش 9ثبت 

اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به نام مجید شریفی فالورجانی فرزند کریم در جریان ثبت است 

وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است.اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده ۱۵قانون ثبت 

نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 96/۲/۲3ساعت 9صبح در محل  تقاضای  وطبق 

شروع وبه عمل خواهد آمد.لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز وساعت 

مقرر دراین آگهی درمحل حضور یابند واعتراضات مالکین یامجاورین مطابق ماده ۲۰قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز دیگر پذیرفته خواهد شد.

تاریخ تنظیم:96/۱/3۰

 اکبر پور مقدم   رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۱۰9۰/9۵ خواهان رسول رئیسی فیل آبادی دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه 

به طرفیت عباس فرامرزی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخه 96/3/۲۲ ساعت 

8/3۰ تعیین گردید با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 

تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خیابان هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی 

روبروی مسجد امام علی)ع (مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان،شعبه ۵3 حقوقی 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: ۱837/م الف مدیر دفتر شعبه ۵3 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
زاده  عرب  حمیدرضا  سید  وکالت  به  محمدجالل کوشکی  9۵-۱۰9۵خواهان  پرونده کالسه  در خصوص 

دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه چهار فقره چک جمعا به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به طرفیت فرامرز نوروزی 

تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ............. مورخ  96/3/۲3 ساعت 4 عصر تعیین گردیده است. لذا 

با عنایت  به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی 

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

خیابان ارباب،روبروی مدرسه نیلی پور،جنب ساختمان صبا،پالک ۵7، کد پستی 8۱6۵7۵644۱  شورای 

حل اختالف اصفهان شعبه ۱۵ 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: ۱838/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۵مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بر:مطالبه وجه  ابراهیم دادخواستی مبنی  امامزاده  در خصوص پرونده کالسه ۵6۱/9۵ خواهان موقوفه 

مورخ  96/3/۲7  شنبه  روز   برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  معینی  پاکزاد  طرفیت  به  چک 

ساعت ۱8:۰۰ تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به 

ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

پستی  صبا،پالک ۵7، کد  پور،جنب ساختمان  نیلی  مدرسه  ارباب،روبروی  خیابان سجاد،اول  در   واقع 

8۱6۵7۵644۱ 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: ۱836/م الف مدیر دفتر شعبه 49مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 8۲۵/9۵ خواهان مجتبی موید دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت علیرضا 

جبارزارع تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز................ مورخ   96/3/۲8 ساعت ۱7 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 در اصفهان ابتدای 

چهارراه وکال 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: ۱8۲3/م الف مدیر دفتر شعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نورمحمدی  آقای  وکالت  با  سمن  سایه  پخش  شرکت  خواهان   96۰۰۰6 کالسه  پرونده  خصوص  در 

دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت محمدرضا فکاری تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ...... 

مورخ  96/3/۲8 ساعت ۱6 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 در اصفهان ابتدای چهارراه وکال 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: ۱8۲۰/م الف مدیر دفتر شعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغیه
شعبه:  بایگانی  شماره    9۵۰998۰3۵۰۱۰۰4۵4 پرونده:  شماره    96۱۰۱۰۰3۵۰۱۰۰۵7۱ ابالغنامه:  شماره 

9۵۰۵48  تاریخ تنظیم: ۱396/۰۱/۲3  مشخصات ابالغ شونده حقیقی: نام: محمد   نام خانوادگی: علی 

تاریخ حضور: ۱396/۰3/۲4 پنجشنبه ساعت: ۱۰:3۰ محل  نام پدر: احمد  نشانی: مجهول¬المکان  پور 

حضور: اصفهان،خیابان چهارباغ باال، خیابان شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان،طبقه 

عشوری  بهرام  دعوی  در خصوص   ۱۰:3۰ : ۱396/۰3/۲4  ساعت حضور:  تاریخ حضور  اتاق 333   -3

مهرنجانی  به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 

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

نسبت  است  ضروری  بنابراین  می¬شود،  انجام  استثناء   و  محدود  موارد  در  صورت کاغذی  به  ابالغ 

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

دفاتر  از  یکی  به  نام،  ثبت  جهت  ننموده¬اید  دریافت  رمز(  و  )شناسه  سامانه،حساب کاربری  به  ورود 

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

نمایید.

شماره: ۱8۱۲/ م الف  دفتر شعبه اول دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ 
شعبه:  بایگانی  شماره   96۰998۰3۵۰7۰۰۰4۵ پرونده:  شماره    96۱۰46۰3۵۰7۰۰۰۰8 درخواست:  شماره 

96۰۰۵4 تاریخ تنظیم: ۱396/۰۱/۲4 خواهان آقای اسماعیل حیدری رنانی فرزند مصطفی دادخواستی به 

طرفیت خوانده آقای افشین فرغانی فرزند عبدالمجید به خواسته مطالبه وجه سفته و مطالبه خسارات 

دادرسی و تأخیر تأدیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 

خیابان  باال،  چهارباغ  اصفهان،خیابان   : در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   7 شعبه  به 

شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان،طبقه 3- اتاق شماره  3۱۱ ارجاع و به کالسه 

96۰۰۵4ح7 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱396/3/3۰ و ساعت 9/3۰ صبح تعیین شده است.به علت 

مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز  ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 

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

شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

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

شماره:۱8۰۵/م الف منشی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان هاشم پور

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حسن یوسفی  دارای شناسنامه شماره ۲7 به شرح دادخواست به کالسه ۱3۰/96 از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه بیگم نوابی  بشناسنامه ۲6 در 

تاریخ 84/8/۲7   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

۱- حسن یوسفی ۲7 فرزند ۲- حسین یوسفی ۵43 فرزند    3- محمد یوسفی ۵۲49 فرزند 4- اشرف 

یوسفی 6۱8 فرزند ۵- شهناز یوسفی 669 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 

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

 شد. 

شماره : ۱9۱۵/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اعظم صنیعی سیچانی  دارای شناسنامه شماره ۱۲7۱7۱776۱ به شرح دادخواست به کالسه ۱۲۱/96 

داده که شادروان حسن صنیعی  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه  این  از 

سیچانی    بشناسنامه 3۵۵ در تاریخ 9۵/۱۰/۲۲   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- محمد صنیعی سیچانی  ۲973 فرزند ۲- مریم صنیعی سیچانی  

۱644فرزند    3- پریسا صنیعی سیچانی  ۱49۲3فرزند 4- اعظم صنیعی سیچانی  ۱۲7۱7۱776۱فرزند 

۵- محترم طاهرانی برزانی ۲6۰6 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 : ۱9۱4/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهرداد هاشمی  دارای شناسنامه شماره ۲۱۰9 به شرح دادخواست به کالسه ۱۲3/96 از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد هاشمی هشجین    بشناسنامه 

4۰۱7 در تاریخ 9۵/۱۲/3۰   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به ۱- مهرداد هاشمی هشجین    ۲۱۰9 فرزند ۲- مهسا هاشمی هشجین    3۰۱7 فرزند    3- 

مهرنوش هاشمی هشجین    ۲۵۵۱ فرزند 4- مهتاب هاشمی هشجین    3۵3 فرزند ۵- مریم سامی 

خضانی  ۱3۵ همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی 

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

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

شماره : ۱9۱3/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد جواد کریمی  دارای شناسنامه شماره ۱۲7۰6۲۱8۱۵ به شرح دادخواست به کالسه ۱۰7/96 

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

کیچی    بشناسنامه 6۲۱در تاریخ 9۵/۱۲/9   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

محمدجواد کریمی   -۲ فرزند   ۱۲7۱۰3۰6۰8 فاطمه کریمی کیچی      -۱ به  است  منحصر  مرحوم  آن 

کیچی    ۱۲7۰6۲۱8۱۵ فرزند    3- محمدحسین کریمی کیچی    ۱۲7347۱9۱۱ فرزند 4- مریم کریمی 

کیچی    ۱۲7۲3۲98۰۱ فرزند ۵- فاطمه اعرابی جوشقانی ۱۲۰9 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 

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

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۱9۱۲/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علیرضا کیانی فرد  دارای شناسنامه شماره 87۱ به شرح دادخواست به کالسه ۱۰۰/96 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر آقا شهرناز کیان    بشناسنامه 

4۵4 در تاریخ 9۵/7/۲۲   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به ۱- علیرضا کیانی فرد 87۱ فرزند ۲- فخری شهرناز کیان    474 فرزند    3- مهدی شهرناز 

کیان        43966 فرزند 4- مریم شهرناز کیان    ۵8۰98 فرزند ۵- زهرا شهرناز کیان    ۵۰43۲ 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 : ۱9۱۱/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم ربابه افشاری  دارای شناسنامه شماره 84۵6 به شرح دادخواست به کالسه 93/96 از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفا شجاعی   بشناسنامه ۲384 در 

تاریخ 88/۵/۱   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- 

ربابه افشاری 84۵6 مادر  ۲- مهدی صدیقی 4۰3387۰6۰۲۱ فرزند    3- محمد صدیقی 4۰338۵6۰4۰ 

فرزند 4- عرفان صدیقی 4۰338۰۰363 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 : ۱9۱۰/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 

گزارش کیمیای وطن از سینما در هفته های پیش رو

سینماگردی همراه با نهنگ

تغییرات جدید در برنامه »کودک شو« 
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حتما بخوانید!

دعوت تنیسور اصفهانی به ... چهارشنبه  30  فروردین ماه   61396
ـــمـــاره  408 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

تماشای دیدار صبا - سپاهان رایگان شد 
تماشــای مســابقه تیم هــای فوتبال 
صبــای قــم و ســپاهان در هفتــه 
بیست  وهشــتم مســابقات لیــگ 
ــدان  ــرای عالقه من ــم ب ــر در ق برت
بــه فوتبــال رایــگان اســت. در 
اطالعیــه باشــگاه صبــای قــم 
آمــده: تیــم فوتبــال صبــای قــم 
در چهاردهمیــن مســابقه خانگــی خــود از فصــل جــاری لیــگ 
ــه  ــاعت 17 و 45 دقیق ــور از س ــگاه های کش ــال باش ــر فوتب برت
پنجشــنبه 31 فروردین مــاه در ورزشــگاه یــادگار امــام)ره( قــم 
ــد. ــی می کن ــان صف آرای ــپاهان اصفه ــال س ــم فوتب ــر تی براب

تماشــای بــازی بــرای عمــوم عالقه منــدان بــه فوتبــال رایــگان 
تمامــی  از  قــم  صبــای  فرهنگی ورزشــی  باشــگاه  اســت. 
ــا  ــم صب ــواداران تی ــم و ه ــال در شــهر ق ــه فوتب ــدان ب عالقه من
دعــوت می کنــد تــا بــا حضــور پرشــور خــود در ورزشــگاه یــادگار 
امــام قــم، تیــم صبــای قــم را در چهاردهمیــن دیــدار خانگــی 
فصــل جــاری لیــگ برتــر برابــر تیــم فوتبــال ســپاهان حمایــت 

کنند. صبای قم

 دعوت برانکو از 20 بازیکن 

برای جشن قهرمانی
پرســپولیس پــس از کســب عنــوان قهرمانــی در فاصلــه ســه 
هفتــه پیــش از پایــان فصــل شــانزدهم، ایــن هفته بــه مصاف 
پدیــده خواهــد رفــت تــا جشــن قهرمانــی خــود را برگــزار کند. 
طبــق اعــالم مســئوالن پرســپولیس و تأییــد ســازمان لیــگ، 
مراســم قهرمانــی ایــن تیــم ایــن هفتــه و پــس از دیــدار برابــر 
پدیــده مشــهد برگــزار خواهــد شــد تــا آن هــا رســما بــه عنــوان 
قهرمــان لیــگ معرفــی شــوند و جشــن خــود را برگــزار کننــد. 
برانکــو ایوانکوویــچ، ســرمربی سرخ پوشــان، بــرای ایــن 
دیــدار از 20 بازیکــن تیمــش بــرای حضــور در اردوی پیــش از 
ــه عمــل آورده و سرخ پوشــان  ــده دعــوت ب ــر پدی جــدال براب
ــد کــرد.  امــروز در هتــل آکادمــی اردوی خــود را آغــاز خواهن
ــاعت 16 و  ــتراحت، س ــار و اس ــرف ناه ــس از ص ــان پ بازیکن
ــگاه  ــی ورزش ــود راه ــی خ ــوس اختصاص ــا اتوب ــه ب 30 دقیق
شــهید کاظمــی می شــوند تــا آخریــن تمریــن خــود را پیــش 
از دیــدار برابــر پدیــده ســاعت 17 برگــزار کننــد. طبــق اعــالم 
ــید  ــوویچ، س ــد، رادوش ــا بیرانون ــچ: علیرض ــو ایوانکووی برانک
جــالل حســینی، صــادق محرمــی، حســین ماهینــی، محمــد 
امیــن آرام طبــع، محمــد انصــاری، محســن ربیع خــواه، حامــد 
آقایــی، کمــال کامیابی نیــا، ســروش رفیعــی، وحیــد امیــری 
ــان  ــان جه ــی، ســامان نریم ــدزاده، شــهاب کرم فرشــاد احم
احســان علــوان زاده، حمیدرضــا طاهرخانــی، رضــا کرمالچعــب 
ــه  ــتند ک ــی هس ــی، 20 بازیکن ــدی طارم ــور و مه ــی علی پ عل
بــه اردوی پیــش از دیــدار برابــر پدیــده دعــوت شــدند. نــود

 دعوت تنیسور اصفهانی 

به مسابقات کشورهای اسالمی 
ملی پــوش اصفهانــی تنیــس 
ایــران در مســابقات همبســتگی 
اســالمی شــرکت  کشــورهای 
می کنــد. ایــران در این مســابقات 
2 ســهمیه دارد و طبــق تصمیــم 
ــس  ــی تنی ــم مل ــی تی  کادر فن
تیــم ملــی بــا ترکیــب امیــر واال 
ــن  ــی(، در ای ــداف )تنیســور اصفهان معدنچــی و حمیدرضــا ن
رقابت هــا شــرکت خواهــد کــرد. تیــم ملــی تنیــس ایــران بــا 
هدایــت ســعید احمدونــد در بازی های همبســتگی کشــورهای 

اسالمی شرکت می کند. فدراسیون تنیس

برد اشتباهی دختران والیبالیست
ــا  ــران ب ــوان امیدهــای ای ــال بان ــی والیب ــدار تیــم مل نتیجــه دی
ــوان  ــال بان ــی والیب ــم مل ــد! تی ــالم ش ــتباه اع ــان اش آذربایج
امیدهــای ایــران در حــال حاضــر در اردوی تدارکاتــی اســلوونی 
بــه ســر می بــرد. ایــن تیــم در چهارمیــن دیــدار تدارکاتــی خــود 
بــه مصــاف تیــم ملــی آذربایجــان رفــت. اتفــاق جالــب اعــالم 
ــیون  ــب فدراس ــه دوشنبه ش ــود ک ــن ب ــازی ای ــن ب ــه ای نتیج
والیبــال ایــن بــازی را ســه بــر صفــر بــه نفــع ملی پوشــان ایــران 
ــاد کــرد؛  ــزرگ ی ــوان یــک اتفــاق ب ــه عن اعــالم و حتــی از آن ب
امــا صبــح روز سه شــنبه فدراســیون والیبــال طــی اطالعیــه ای 
ــه اشــتباه از ســوی ایــن  ــدار ب اعــالم کــرد کــه نتیجــه ایــن دی
ــر  فدراســیون اعــالم شــده و در اصــل تیــم ملــی ایــران ســه ب

صفــر بازنــده ایــن دیــدار بــوده اســت. ایســنا

حذف کشتی پهلوانی از بازی های اسالمی 

قطعی نیست
ــر  ــد ب ــا تاکی ــی ب ــتی پهلوان ــی کش ــیون جهان ــر کل فدراس دبی
اینکــه بــه برگــزاری رقابت هــای ایــن رشــته در بازی هــای 
ــن  ــذف ای ــت:  ح ــت، گف ــن اس ــالمی خوش بی ــتگی اس همبس
ــاق  ــون صحــت نداشــته اســت. ســلطانعلی ترخ ــا تاکن رقابت ه
ــی  ــر حــذف رشــته کشــتی پهلوان ــار مبنــی ب ــاره بعضــی اخب درب
ــوع  ــن موض ــرد: ای ــار ک ــالمی اظه ــتگی اس ــای همبس از بازی ه
ــای  ــان برنامه ه ــت آذربایج ــرار اس ــت و ق ــخص نیس ــوز مش هن
خــود را بــه مــا اعــالم کنــد. مــا امیدواریــم بــا توجــه بــه مذاکــرات 
ســال گذشــته خــادم در کشــور آذربایجــان، کشــتی پهلوانــی در 
بازی هــای همبســتگی اســالمی برگــزار شــود. مســئوالن برگــزاری 
ــی خــود  ــای همبســتگی اســالمی نظــر نهای ــای بازی ه رقابت ه
ــال المپیکــی  ــه دنب ــد. مــا ب ــده اعــالم می کنن ــد روز آین ــا چن را ت
کــردن ایــن رشــته هســتیم و همگــی بایــد کمــک کنیــم تــا ایــن 

ــر ــد. مه ــر باش ــی حاض ــای بین الملل ــته در رقابت ه رش
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ــم  ــر، دو تی ــگ برت ــای لی ــتم رقابت ه ــه بیست وهش در هفت
ــه مصــاف هــم  ــداری حســاس ب ــور در دی اســتقالل و تراکت
ــه  ــاعت 17 و 30 دقیق ــی س ــدار در حال ــن دی ــد. ای می رون
روز پنجشــنبه در تبریــز برگــزار می شــود کــه اســتقالل بــا 51 
ــا 50  ــور ب ــار دارد و تراکت ــدول را در اختی ــاز، رده دوم ج امتی

امتیــاز بــر جایــگاه ســوم جــدول تکیــه زده اســت. 
ــگ  ــی پرســپولیس در لی ــا وجــود مســجل شــدن قهرمان ب
ــیاری  ــت بس ــد اهمی ــه دوم می توان ــب رتب ــانزدهم، کس ش
ــم اســتقالل و تراکتورســازی داشــته باشــد؛ دو  ــرای دو تی ب
ــرای  ــی ب ــان فراوان ــدا و پنه ــای پی ــا انگیزه ه ــه ب ــی ک تیم

ــت. ــد گذاش ــن گام خواهن ــه زمی ــروزی ب ــب پی کس
    رقابت استاد و شاگرد

ــار  علیرضــا منصوریــان و امیــر قلعه نویــی بــرای پنجمیــن ب
ــی اســت کــه  ــن در حال ــد و ای ــرار می گیرن ــر یکدیگــر ق براب
در 4 تقابــل اخیــر خــود، هــر کــدام 2 پیــروزی را در کارنامــه 

خــود ثبــت کــرده اســت. 
ــدار  ــه دی ــیزدهم ب ــه س ــت و در هفت ــدار رف ــن دو در دی ای
یکدیگــر رفتنــد کــه قلعه نویــی توانســت مــچ شــاگرد ســابق 
خــود را خوابانــده و بــا کســب پیــروزی، اســتقالل را بــه رتبــه 
هفتــم بفرســتد و خــودش نیــز بــه 2 امتیــازی صــدر جــدول 
لیــگ برســد. از آن تقابــل اکنــون بیــش از 4 مــاه می گــذرد 
ــی بســیار تغییــر کــرده اســت؛  ــرای هــر دو مرب و شــرایط ب
چــه بــرای منصوریــان کــه پــس از شکســت دیــدار رفــت در 
آســتانه اخــراج قــرار گرفــت، امــا اکنــون محبوبیتــش روی 

ــه  ــی ک ــرای قلعه نوی ــه ب ــد و چ ــه می بین ــکوها را بازیافت س
ــه سکونشــینان و  ــار دیگــر خــود را ب ــروزی ب پــس از آن پی
منتقــدان ثابــت کــرد؛ امــا اکنــون شــرایط ســختی را پشــت 

ــذارد.  ــر می گ س
مســلم اســت کــه منصوریــان بــه هیچ وجــه دوســت 
نــدارد برابــر یکــی از بزرگ تریــن رقبایــش در کســوت 

ــز هرگــز  ــی نی ــل« شــود و قلعه نوی ســرمربی اســتقالل »دب
ــاگرد  ــه ش ــی ب ــه راحت ــدول را ب ــه دوم ج ــد رتب نمی خواه
ســابق خــود تحویــل دهــد و فصلــی همــراه بــا ناکامــی تمام 

ــد. ــم بزن ــود رق ــرای خ را ب
    بازگشت رحمتی به تبریز

دو تقابــل قبلــی رحمتی بــا تراکتورســازی در ورزشــگاه آزادی 

ــا  ــی ب ــی آن، او درگیری هــای جنجال ــه در پ ــال شــده ک دنب
ســرمربی حریــف داشــته اســت. جنجال هــای رحمتــی در 
دیــدار اســتقالل و تراکتورســازی در فصــل گذشــته  لیــگ برتر 
ــان  ــی، همچن ــه قلعه نوی ــی ب ــکوت رحمت ــای س و عالمت ه
ــار  ــون ب ــان اکن ــن دروازه ب ــده و ای ــی مان ــا باق در خاطره ه
دیگــر بــا ســرمربی ســابق خــود ایــن بــار در تبریــز روبــه رو 
ــا  ــوالد ب ــر گســترش ف ــدار براب خواهــد شــد. رحمتــی در دی
هجمه هــای فراوانــی از ســوی طرفــداران تراکتورســازی 
ــر  ــه نظ ــد و ب ــه ش ــترش( مواج ــداران گس ــب طرف )در قال
ــر در ورزشــگاه  ــات در مقیاســی بزرگ ت ــن اتفاق می رســد ای
ــر  ــدری پ ــه شــرایط آنق ــه ک ــرار شــود. البت ــام تک ــادگار ام ی
ــه  ــود ب ــنیده می ش ــا ش ــه از اردوی آبی ه ــت ک ــش اس تن
ــی از  ــی، شــاید رحمت ــور کاهــش حاشــیه های احتمال منظ

ــدار خــط بخــورد! لیســت تیــم اســتقالل در ایــن دی
    اهمیت دوم شدن

بــا توجــه بــه قوانیــن متغیــر کنفدراســیون فوتبــال آســیا در 
ــان  ــال تعــداد نماینــدگان ایرانــی حاضــر در لیــگ قهرمان قب
ــت  ــا اهمی ــن رقابت ه ــرای حضــور در ای ــه دوم ب کســب رتب
زیــادی خواهــد داشــت. در صــورت کاهــش ســهمیه از 
فوتبــال ایــران تیــم ســوم لیــگ بایــد قیــد حضــور در ایــن 
ــه  ــد کــه هیــچ یــک از دو تیــم عالقــه ای ب مســابقات را بزن
ریســک ندارنــد. همچنیــن بــرای علیرضــا منصوریــان کــه تــا 
ــه  هفتــه هشــتم در خطــر ســقوط قــرار داشــت، کســب رتب
دوم بســیار بــا ارزش خواهــد بــود و قلعه نویــی نیــز دوســت 
نــدارد کاهــش اختــالف امتیــازات توســط تیــم ســابقش را با 

ــد. ــر کن ــه دوم پررنگ ت ــدای رتب اه

نگاهی به حساس ترین دیدار هفته 28 لیگ برتر

نبرد حیثیتی

ــا  ــاز ب ــی ذوب آهــن و ســپاهان کــه هم امتی تیم هــای اصفهان
ــگاه  ــرای تصاحــب جای ــت بســیار فشــرده ای ب ــر رقاب یکدیگ
پلــی آف  احتمالــی  و کســب ســهمیه  چهارمــی جــدول 
ــده  ــه باقی مان ــه هفت ــد، در س ــیا دارن ــان آس ــگ قهرمان لی
ــد.  ــود می بینن ــش روی خ ــی را پی ــال متفاوت ــان کام حریف

ذوب آهــن ابتــدا بــه مصــاف تیــم ناامیدشــده 
ماشین ســازی مــی رود کــه همیــن هفتــه 
پایین تــر  دســته  بــه  ســقوطش  پیــش 
هفتــه  در  اصفهانــی  تیــم  شــد.  مســجل 
ماقبــل آخــر هــم در ورزشــگاه آزادی رودرروی 
قهرمــان از پیش تعیین شــده لیــگ یعنــی 

پرســپولیس قــرار می گیــرد. 
ــه  ــم ب ــگ ه ــی لی ــتگاه پایان ــی در ایس ــان اصفهان سبزپوش
مصــاف پدیــده میانه جدولــی می رونــد کــه دیگــر نــه امیــدی 
ــت  ــری باب ــن خط ــه کوچک تری ــدن دارد و ن ــیایی ش ــه آس ب
ســقوط، تهدیــدش می کنــد. ســپاهان امــا در اولیــن گام 
ــه  ــه ب ــرون از خان ــدار بی ــن دی ــی رود. ای ــا م ــه مصــاف صب ب

ایــن دلیــل بــرای تیــم اصفهانــی بــه شــدت چالش برانگیــز 
ــرای  ــو ب ــان در تکاپ ــم همچن ــده ق ــه نماین ــود ک ــد ب خواه
مانــدن در لیــگ برتــر اســت. صبــا کــه تنهــا یــک امتیــاز بــا 
ــا  ــا ب ــرای بق ــه دارد، ب ــر فاصل ــه خط ــیاه جامگان و منطق س
تیــم مشــهدی در رقابــت اســت و همیــن وضعیــت بــه شــدت 
ــان  ــرای طالیی پوش ــاال کار را ب ــاس احتم حس
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــخت می کن ــی س اصفهان
ــی  شــاگردان زالتکــو کرانچــار در 2 هفتــه پایان
لیــگ هــم بایــد بــه ترتیــب بــه مصــاف 2 تیــم 
ــه  ــد ک ــتقالل برون ــازی و اس ــی تراکتورس مدع
ــگ  ــی لی ــوان نایب قهرمان ــب عن ــر کس ــر س  ب
و بــه دســت آوردن ســهمیه مســتقیم آســیایی 
ــا هــم در رقابــت هســتند و ذوب آهــن در ســه هفتــه آخــر  ب
ــی مــی رود  ــه نســبت بی تفاوت ــان ب ــه مصــاف حریف لیــگ ب
کــه نتایــج دیدارهــای پایانــی تأثیــر معنــاداری بــر سرنوشــت 
آن هــا نخواهــد داشــت. البتــه ذوبی هــا دو بــازی لیــگ 

ــا ــد. ایمن ــان آســیا را هــم در پیــش رو دارن قهرمان

قرعه متفاوت اصفهانی ها در لیگ برتر
ــی  ــه Nordderby در حال ــی شــمال آلمــان ملقــب ب درب
بــا برتــری وردربرمــن مقابــل رقیــب ســنتی اش بــه پایــان 
ــی  ــرای مرب ــرد رکــورد خارق العــاده ای ب ــن ب رســید کــه ای

ــت رســاند.  ــه ثب ــی برمن هــا ب جــوان ایران
ســایت MOPO آلمــان در تمجیــد از آلکســاندر نــوری 

نوشــت: »9 بــازی شکســت ناپذیر و کســب 
ــث  ــاز باع ــا 23 امتی ــاوی ب ــرد و 2 تس 7 ب
شــد تــا مربــی جــوان ایرانــی بــه دســتاورد 
برســد؛  تیمــش  نیمکــت  روی  بزرگــی 
رکــوردی کــه تاکنــون توســط هیــچ مربــی ای 
در تاریــخ ایــن باشــگاه ثبــت نشــده اســت. 
ــانه ای  ــره افس ــاف، چه ــاس ش ــی توم حت

ــی در ســال  ــه قهرمان ــا وجــود رســیدن ب ــن باشــگاه، ب ای
2004 نتوانســت چنیــن آمــاری از خــود بــر جــای بگــذارد.« 
ــید  ــت رس ــه ثب ــا ب ــرای برمن ه ــی ب ــج در حال ــن نتای  ای
و آن هــا را تــا جایــگاه هشــتم بــاال کشــید کــه در ابتــدای 
فصــل، یکــی از دو کاندیــدای اصلــی ســقوط قلمــداد 

ــی  ــای اروپای ــا رؤی ــاز ب ــا 2 امتی ــاال تنه ــا ح می شــدند؛ ام
شــدن فاصلــه دارنــد. الکســاندر نــوری، مربــی 37 ســاله 
ایرانــی وردربرمــن، حــاال بــه یکــی از چهره هــای محبــوب 
ــن باشــگاه  ــداران ای ــن طرف ــی و همچنی رســانه های آلمان

تبدیــل شــده اســت. 
ــا  ــی ب ــوی مطبوعات ــی در گفت وگ ــن مرب ای
ــان  ــش اطمین ــرد تیم ــه از ب ــه اینک ــاره ب اش
داشــت، افــزود: »همــواره دربی هــا در تمــام 
نقــاط دنیــا شــرایط خــاص خــود را دارد؛ 
از همیــن رو می دانســتیم بــا آرامــش و 
ــم  ــه می خواهی ــه آنچ ــم ب ــوری می توانی صب
ــوک اول  ــس از ش ــبختانه پ ــیم. خوش برس
بــرای  قدم به قــدم  و  ندادیــم  دســت  از  را  آرامشــمان 
ــان  ــج درخش ــم.« نتای ــش رفتی ــدف پی ــه ه ــیدن ب رس
ــی از  ــه یک ــوری ب ــا ن ــد ت ــث ش ــوان باع ــی ج ــن مرب ای
ــان در  ــی آلم ــن مرب ــوان بهتری ــت عن ــای دریاف کاندیداه

ــود. ورزش 3 ــل ش ــته تبدی ــاه گذش ــک م ی

 دادنامه 
ابالغنامه : 9510103720801697  پرونده : 9509983721600643  بایگانی شعبه : 950473  تاریخ 

اصفهان  استان  نشانی  به  فرزند محمد حسن  فیاضی  : خانم معصومه  95/12/17  شاکی   : تنظیم 

– شهرستان گلپایگان  شهر گلپایگان  فلکه فردوسی  متهم : اقای اسماعیل یاوری فرزند مصطفی 

به نشانی گلپایگان پارک شهر خ الغدیر نبش ک 9 منزل پدری  اتهام :ترک انفاق گردشکار :پس از 

وصول پرونده و ثبت  آن به کالسه فوق و انجام تشریفات قانونی و با استعانت از خداوند متعال ختم 

رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه درخصوص اتهام اسماعیل 

ترک  بر  دائر  مناسب  تامین کیفری  اخذ  و عدم  متواری  متاهل،  ،متولد1362  فرزند مصطفی  یاوری 

نفقه همسر و فرزند مشترک از تاریخ 1394/12/01 تاکنون موضوع شکایت معصومه فیاضی باالصاله 

و بقیومیت موقت از فرزند مشترک به نام سما این دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده  

،رونوشت مصدق سند نکاحیه پیوست  مفاد اظهارات شهود و مطلعین در دادسرا و عدم حضور متهم 

انتظامی –تحقیقات محلی  بالطبع عدم تدارک دفاع ،مفاد گزارش مرجع  به لحاظ عدم دسترسی و 

پرونده  در  موجود  امارات  و  قرائن  محترم –سایر  دادستان  تنظیمی  انجام شده-مفاد کیفر خواست 

بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلم دانسته و به استناد ماده 53 از قانون حمایت خانواده و با رعایت 

ماده 131 قانون مجازات اسالمی وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری  محکوم و اعالم مینماید 

و  محکمه  همین  در  واخواهی   قابل  ابالغ   از  پس  روز  بیست  مدت  ظرف  و  است  غیابی  رای  این 

اصفهان  استان  نظر  تجدید  در محاکم محترم  تجدیدنظرخواهی  قابل  روز  بیست   سپس ظرف مدت 

می باشد./.

قاسم شریفیان –دادرس شعبه 102 کیفری دو شهرستان گلپایگان   م الف678

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی  فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 950412 اجرائی 2ح 

تاریخ یکشنبه  باقری در  افراسیاب  باقری گله فرزند عبدهللا و له آقای  موضوع  علیه آقای فرج هللا 

سریال  شماره  به   7 خط  کوماتسو220  مکانیکی  بیل  دستگاه  یک  فروش  منظور  1396/2/24به 

60464مدل 2003 فاقد موتور و پمپ هیدرولیک و جک الستیک و چکش پیکورسوسان70  از ساعت 

10الی 11 صبح جلسه مزایده در  در دفتر اجرای احکام دادگاه حقوقی فالورجان  اطاق شماره 228 

ارزیابی  به مبلغ1100000000ریال  نماید.اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری  برگزار 

شده است متقاضیان خرید میتوانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال 

مطلع شوند  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 حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290288005 

خواهد  ضبط  دولت  نفع  به  ایداعی  درصد  ده  مزایده  برنده  انصراف  صورت  در  و  باشد  نموده   ایداع 

شد

مدیر اجرای احکام شعبهدوم دادگاه حقوقی فالورجان

آگهی مزایده اموال منقول
اجرائی   950285 شماره  پرونده  در  دارد  نظر  در  فالورجان  حقوقی   دادگاه  اول  شعبه  احکام  اجرای 

منظور فروش یک  تاریخ1396/2/24به  در  پور  قاسم سنجری  له  و  آذرنشین  علیه شرکت  موضوع  

دستگاه موتور دیزل 6 سیلندر مارک بنز به شماره سریال 35218805 مدلB/10به قدرت کوبله نشده 

یک دستگاه ژنراتور مارک مارکونی مدل LC65 و شماره سریال R773235 و قدرت 65 کیلووات 1500 

Rev/min موتور زنراتور مذکور سالم و آماده بکار میباشد واقع در شهرک صنعتی اشترجان-شرکت 

اذزنشین از ساعت 10الی 11 صبح جلسه مزایده در  در دفتر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی 

فالورجان  اطاق شماره 228 برگزار نماید.اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به 

با حضور در  از مزایده  ارزیابی شده است متقاضیان خرید میتوانند پنج روز قبل  مبلغ140000000ریال 

محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند  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 حساب سپرده 

دادگستری به شماره 2171290288005 ایداع نموده باشد و در صورت انصراف برنده مزایده ده درصد 

ایداعی به نفع دولت ضبط خواهد شد

دادورز اجرای احکام شعبه اول دادگاه فالورجان

آگهی حصر وراثت
آقای میثم طالبی نرگانی بشناسنامه شماره  1  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه 

ورثه ، درخواستی بشماره 96/83 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان عزیزاله 

طالبی نرگانی بشناسنامه 362 در تاریخ 1394/10/14 درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند 

از : 1- میثم طالبی نرگانی  فرزند عزیزاله شماره شناسنامه 1 نسبت با متوفی : فرزند  2- مجتبی 

طالبی نرگانی  فرزند عزیزاله شماره شناسنامه 1100515011 نسبت با متوفی : فرزند 3- مرتضی طالبی 

نرگانی  فرزند عزیزاله شماره شناسنامه 71 نسبت با متوفی : فرزند 4- محسن طالبی نرگانی  فرزند 

عزیزاله شماره شناسنامه 24 نسبت با متوفی : فرزند 5- ربابه دهقان نرگانی  فرزند محمدعلی شماره 

شناسنامه 7 نسبت با متوفی : فرزند  پس از تشریفات قانونی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می 

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

ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد 

 دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
آقای میالد قاسمی حسن آبادی بشناسنامه شماره  3598  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت 

است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  تقدیم   96/74 بشماره  درخواستی   ، ورثه  شناسنامه 

ورثه وی  و  درگذشته   1395/09/21 تاریخ  در  بشناسنامه 165  آبادی   قاسمی حسن  اصغر  شادروان 

درهنگام درگذشت عبارتند از : 1- بیگم جاللی سفیددشتی  فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 38616 

نسبت با متوفی : زوجه  2- سمیه قاسمی حسن آبادی  فرزند اصغر شماره شناسنامه 3004 نسبت با 

متوفی : فرزند  3- میالد قاسمی حسن آبادی  فرزند اصغر شماره شناسنامه 3598 نسبت با متوفی : 

فرزند  4- فردین قاسمی حسن آبادی  فرزند اصغر شماره شناسنامه 1272128598 نسبت با متوفی 

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

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

اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد 

 دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
آقای فریبرز محمودی  بشناسنامه شماره  538  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه 

ورثه ، درخواستی بشماره 96/79 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان موسی 

محمودی بشناسنامه 553 در تاریخ 1395/11/30 درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند از :

1- یوسف محمودی  فرزند موسی شماره شناسنامه 260 نسبت با متوفی : فرزند  2- عیسی محمودی  

فرزند موسی شماره شناسنامه 1088 نسبت با متوفی : فرزند  3- فریبرز محمودی  فرزند موسی 

شماره شناسنامه 538 نسبت با متوفی : فرزند  4- فرج اله محمودی  فرزند موسی شماره شناسنامه 

851 نسبت با متوفی : فرزند  5- طوبی محمودی  فرزند موسی شماره شناسنامه 1098 نسبت با 

متوفی : فرزند  6- کبری محمودی  فرزند موسی شماره شناسنامه 702 نسبت با متوفی : فرزند  7- 

کوکب محمودی  فرزند موسی شماره شناسنامه 1304 نسبت با متوفی : فرزند  8- یوسف محمودی  

: فرزند  9- شیرین محمودی  فرزند موسی  با متوفی  فرزند موسی شماره شناسنامه 260 نسبت 

شماره شناسنامه 259 نسبت با متوفی : فرزند  10- پره گل محمودی  فرزند موسی شماره شناسنامه 

1 نسبت با متوفی : فرزند  11- لیال محمودی  فرزند حبیب اله شماره شناسنامه 127 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

آگهی حصر وراثت
آقای حمیدرضا مهدیوند بشناسنامه شماره  1064  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه 

ورثه ، درخواستی بشماره 96/77 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان بانو 

طاهره هادی بشناسنامه 96 در تاریخ 1395/11/19 درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند از :

1- علیرضا مهدیوند  فرزند میرزاعلی شماره شناسنامه 913 نسبت با متوفی : فرزند 2- محمدرضا 

مهدیوند  فرزند میرزاعلی شماره شناسنامه 1161 نسبت با متوفی : فرزند  3- مهدی مهدیوند  فرزند 

میرزاعلی شماره شناسنامه 1505 نسبت با متوفی : فرزند  4- غالمرضا کاویان  فرزند کریم شماره 

شناسنامه 59  نسبت با متوفی : فرزند  5- حمیدرضا مهدیوند  فرزند میرزاعلی شماره شناسنامه 

با متوفی : فرزند  6- زینب مهدیوند  فرزند میرزاعلی شماره شناسنامه 72 نسبت با  1064 نسبت 

متوفی : فرزند  7- سکینه مهدیوند  فرزند میرزاعلی شماره شناسنامه 1064 نسبت با متوفی : فرزند

8- فاطمه مهدیوند  فرزند میرزاعلی شماره شناسنامه 519 نسبت با متوفی : فرزند  9- میرزاعلی 

قانونی  تشریفات  از  پس  همسر   : متوفی  با  نسبت   28 شناسنامه  شماره  موسی  فرزند  مهدیوند  

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

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

صادر خواهد شد 

 دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب بهاربند  پالک شماره 19/973 واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به موجب رای شماره 7004786-1395/10/8 دراجرای قانون 

تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به  نام آقای مجید هدایت فرزند محمدعلی   در جریان ثبت 

است وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 

قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روزدو شنبه مورخ 1396/2/25 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 

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

تاریخ انتشار :1396/1/30    

م/الف 53  مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان  

آگهی فقدان سند مالکیت 
ششدانگ  سهم   135 از  مشاع  سهم   22/5 مالک  احمد   فرزند  لنجانی    شریف  اشرف  خانم 

ابادی  دولت  نصرت حسینی  خانم   -2  100139 ثبت  ذیل   499 دفتر    133 در صفحه   15191/1829

فرزند سید علی مالک 22/5 سهم مشاع از 135 سهم ششدانگ پالک مرقوم در صفحه 110 دفتر 

دوم زوج ذیل ثبت 470 3- خانم اکرم حجاریان کوه نوری فرزند مهدی مالک 11/25 سهم مشاع از 

135 سهم ششدانگ پالک مرقوم در صفحه 107 دفتر 561 ذیل ثبت 112085 4- رضا محب رسول 

فر فرزند محمد علی مالک 11/25 سهم مشاع از 135 سهم ششدانگ مرقوم در صفحه 110 دفتر 561 

ذیل ثبت 112086 5-  محمد رضا محب رسول فرزند محمد علی مالک 11/25 سهم مشاع از 135 

فرزند  طاهره کاروان   -6 ثبت 112087  ذیل   561 دفتر   113 در صفحه  مرقوم  پالک  سهم ششدانگ 

حسین مالک 11/25 سهم مشاع از 135 سهم ششدانگ پالک مرقوم در صفحه 116 دفتر 561 ذیل 

ثبت 112088  با تسلیم دوازده  برگ استشهاد محلی مدعی میباشد که سند مالکیت انها بشرح فوق 

سابقه ثبت دارد که  بعلت جابجائی مفقود شده ودرخواست صدور سند المثنی نموده اند طبق تبصره 

یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله 

)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 

انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و 

سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.  اگر ظرف 

مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی اسناد مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 1842/ م الف حسین هادی زاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کالسه یک سیار دادیاری 1 متهم مجید فریدونی به اتهام تصادف و ایراد ضرب 

و جرح وتوهین و تهید موضوع شکایت اقای مجید قاسمی فرزند علی 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 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 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای حمید حسن زاده فرزند حسینعلی دادخواستی به طرفیت آقایان 1- ولی اله عزیزی 

فرزند حبیب اله 2- اسفندیار عسگری فرزند حسین به خواسته انتقال سند تقدیم که به شعبه سوم 

شورای حل اختالف فالورجان ارجاع و به کالسه 1529/95 ش س ح ثبت و برای مورخ 96/3/6 ساعت 

15/15 عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده را مجهول االمکان معرفی نموده است لذا به 

تقاضای خواهان و دستور ریاست شورا وبه استناد ماده 37 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید 

کثیر االنتشار درج و آگهی می شود و از خوانده  دعوت می نماید که با مراجعه به دبیر خانه شورا ی حل 

اختالف شعبه سوم حقوقی فالورجان و اعالم نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست 

وضمائم برای وقت مقرر در شعبه جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله 

ابالغ محسوب و شورا غیابٌا رسیدگی و تصمیم مقتضی خواهد نمود .  

رئیس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فالورجان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سعید آقابابائیان   دارای شناسنامه شماره 2118 به شرح دادخواست به کالسه 150/96 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین آقابابائیان  

بشناسنامه 524 در تاریخ 95/12/20   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- حمید آقابابائیان چهارسوقی 644 فرزند 2- سعید آقابابائیان چهارسوقی 

2118 فرزند    3- اقدس آقابابائیان چهارسوقی 460 فرزند 4- مهین پور ابراهیم 845 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 : 1931/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمود ایمانی ترکمانی  دارای شناسنامه شماره 64 به شرح دادخواست به کالسه 148/96 از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان راضیه احمدپور  

بشناسنامه 46 در تاریخ 82/10/11   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- علی اصغر ایمانی 132 فرزند 2- علی اکبر ایمانی 70 فرزند    3- مهدی ایمانی 

539 فرزند 4- محمود ایمانی 64 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 : 1930/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سپهر الیق  دارای شناسنامه شماره 1270941951 به شرح دادخواست به کالسه 147/96 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس الیق  بشناسنامه 

622 در تاریخ 95/7/23   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- سپهر الیق 1270941951 فرزند 2- سحر الیق 1271910888 فرزند    3- منصوره دائی زاده 

492 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 : 1929/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغیه
شعبه:  بایگانی  شماره    9509980360000827 پرونده:  شماره  ابالغنامه:9610100353100177   شماره 

951595  تاریخ تنظیم:1396/01/23  مشخصات ابالغ شونده حقیقی: نام: محمدرضا نام خانوادگی: 

توکلی نشانی: اصفهان،خیابان امام خمینی،خانه اصفهان،کوچه شب بو،کوچه گل آرا،پالک 231  تاریخ 

شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ   – اصفهان  حضور:  محل   08:30: ساعت  یکشنبه   1396/03/07  : حضور 

حضور:  تاریخ    349 شماره  اتاق   3 طبقه   – اصفهان  استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت 

1396/03/07  ساعت حضور: 08:30  در خصوص شکایت اکبر نصری و بهاره نصری سبدانی علیه شما 

به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی و توهین در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.

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

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

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

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

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

شماره: 1813/م الف شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )105 جزایی سابق ( 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به طرفیت  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  خلیلی  پرونده کالسه 950535خواهان حمید  در خصوص 

محمد عسگری  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز  96/3/6 ساعت 4/30 تعیین گردیده 

آیین  قانون  ماده 73  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است. 

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

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: 1827/م الف مدیر دفتر شعبه 29مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 951687 و 951618خواهان نیلوفر بدر دادخواستی مبنی بر:استرداد چک  

به طرفیت رسول هاشمی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز............. مورخ   96/3/8 

ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده.  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  

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

مجتمع    8165756441 پستی  57، کد  صبا،پالک  ساختمان  پور،جنب  نیلی  مدرسه  ارباب،روبروی 

ثانی  و نسخه  اصفهان مراجعه  اختالف  ................ شورای حل  اصفهان شعبه  اختالف  شورای حل 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 1844/م الف مدیر دفتر شعبه 6مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ستاره جدید بوندس لیگا، ایرانی است
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دامون رشیدزادهسرویس  گردشگری

ــوروزی در ســال 96  ــر اســاس آمارهــا، ســفرهای ن ب
افزایــش داشــته اســت. ایــن افزایــش مســافران بــه 
ــان  ــد اصفه ــتی ای مانن ــهرهای توریس ــوح در ش وض
ــن حجــم از  ــا وجــود ای ــا ب ــود؛ ام ــل مشــاهده ب قاب
ــداران ایــران خبــر از کاهــش  مســافران، جامعــه هتل
ــد؛  ــا می ده ــافران در هتل ه ــت مس ــدی اقام 10 درص
آمــاری کــه بــا وجــود ایــن حجــم از مســافران 
عجیــب بــه نظــر می رســد. بــر اســاس شــواهد از دو 

ــت. ــار نگریس ــن آم ــه ای ــوان ب ــدگاه می ت دی
    بهانه ای برای افزایش قیمت

نخســتین ســناریو ایــن اســت کــه جامعــه هتلــداران 
بــه بهانــه پاییــن بــودن آمارهــای جــذب مســافر بــه 
دنبــال افزایــش قیمــت اســت و می خواهــد بــا فشــار 
بــر مســئوالن توجیهــی بــرای افزایــش قیمت هــا 

دســت و پــا کنــد. 
ایــن ســناریو اگــر چــه بدبینانــه بــه نظــر می رســد، امــا 
بــا توجــه به بعضــی شــواهد چنــدان هــم دور از انتظار 
نیســت؛ زیــرا بــر اســاس اظهــارات معاون گردشــگری 
امســال، اقامــت در هتل هــا رشــدی 2 درصــدی 
ــچ  ــه هی ــار کاهــش 10 درصــدی ب ــا آم ــه ب داشــته ک
عنــوان ســنخیتی نــدارد؛ همچنیــن گزارش هــای 
میدانــی از بســیاری از شــهرهای ایــران حکایــت از پــر 
شــدن هتل هــا از مدت هــا قبــل از شــروع تعطیــات 
ــوده، دســت کم  داشــت و اگــر هــم کاهشــی در کار ب
نــداده  اتفــاق روی  ایــن   در شــهرهای توریســتی 

و نهایــت ایــن کاهــش را می تــوان شــامل شــهرهایی 
همچــون تهــران دانســت کــه در نــوروز بــه طــرز 

چشــمگیری خالــی می شــود.
    گرانی و امکانات پایین

ــه  ــی ب ــردم رغبت ــه م ــن اســت ک ــن ســناریو ای دومی
ــد در  ــح می دهن ــد و ترجی ــا ندارن ــه هتل ه ــن ب رفت

ــن  ــل ای ــوند. دلی ــاکن ش ــری س ــای دیگ اقامتگاه ه
امــر هــم بــه چنــد موضــوع برمی گــردد. قیمــت 
اقامــت در هتل هــای ایــران بســیار زیــاد اســت. 
 یــک مقایســه ســاده میــان هتل هــای خودمــان 
ــه  ــه هزین ــد ک ــان می ده ــایه نش ــورهای همس و کش
از  حتــی  ایــران  ســتاره   3 هتل هــای  در  اقامــت 

هتل هــای 5 ســتاره ایــن کشــورها نیــز بیشــتر اســت. 
ــه  ــا ب ــات هتل هــای م ــت و امکان ــر آن کیفی ــاوه ب ع
هیــچ عنــوان قابــل قیــاس بــا ایــن هتل هــا نیســت. 
موضوعــی کــه بســیاری از مــردم از آن شــکایت دارنــد 
ــه  ــتاره دادن ب ــاک س ــار و م ــه معی ــت ک ــن اس ای
هتل هــای ایــران بــه هیــچ عنــوان بــا اســتانداردهای 
ــک  ــه ی ــت ک ــن اس ــدارد و همی ــت ن ــی مطابق جهان
هتــل بــه ظاهــر 5 ســتاره در ایــران امکاناتــی در حــد 

ــایه دارد.  ــورهای همس ــتاره کش ــای 2 س هتل ه
ــاد و بدرفتــاری  ــار قیمــت زی ایــن نارضایتی هــا در کن
ــد  ــردم، می توان ــا م ــی ب ــای داخل ــیاری از هتل ه بس
ــه هتــل رفتــن  عمده تریــن دلیــل بی رغبتــی مــردم ب

باشــد. 
متاســفانه بــه دلیــل فضــای غیررقابتــی هتلــداری در 
ایــران، بیشــتر هتل هــای موجــود هیــچ اســتانداردی 
ــل  ــه دلی ــورها ب ــر کش ــه در دیگ ــی ک ــد؛ در حال ندارن
حضــور برندهــای معتبــر هتلــداری، فضــا بــه شــدت 
ــب مشــتری تمــام  ــرای جل ــه ب ــی اســت و هم رقابت
ــد  ــد و ســعی می کنن ــه کار می گیرن ــاش خــود را ب ت
بهتریــن امکانــات را بــا کمتریــن قیمــت ارائــه کننــد. 
ــران از  ــداری ای ــه هتل ــر جامع ــد اگ ــر می رس ــه نظ ب
وضعیــت موجــود گایــه دارد، بایــد ابتــدا دالیــل ایــن 
ــه  ــر ب ــد و اگ شکســت را در خــودش جســت وجو کن
ــر  ــن را در نظ ــد ای ــت، بای ــردم اس ــذب م ــال ج دنب
بگیــرد کــه رضایــت مــردم یــک شــرط بنیادیــن اســت 
ــچ گاه حاصــل  ــردم هی ــت م ــدون رضای ــت ب و موفقی

نمی شــود.

نگاهیبهدالیلاستقبالنکردنمردمازهتلها

موردعجیبهتلهادرایران

گسترش فعالیت های قرآنی بانوان
اللــه افتخــاری گفــت: میزبانــی از 
ــی 2۴ کشــور  ــال قرآن ــوان فع بان
دنیا در نخســتین دوره مســابقات 
بیـن المللـــی قــرآن خواهـــران 
زمینــه گســترش فعالیت هــای 
را  اثرگــذار  قشــر  ایــن  قرآنــی 
ــاری  ــه افتخ ــد. الل ــم می کن فراه
 رئیــس فراکســیون قــرآن و عتــرت مجلــس شــورای اســامی 
ــن دوره  ــزاری اولی ــم درخصــوص برگ در دوره هــای هشــتم و نه
مســابقات بین المللــی قــرآن کریــم خواهــران در جمهــوری 
اســامی گفــت: توفیقــی بــود کــه پــس از چنــد ســال پیگیــری 
ــش  ــار در بخ ــتین ب ــرای نخس ــا ب ــیدیم ت ــه رس ــن نتیج ــه ای ب
ــی  ــورت بین الملل ــه ص ــوان، آن را ب ــم بان ــرآن کری ــابقات ق مس
برگــزار کنیــم و امیــدوارم بــا رعایــت ماحظــات الزم، اولیــن دوره 
ایــن مســابقات بــا موفقیــت برگــزار شــود. وی در پاســخ بــه این 
ســؤال کــه فعالیت هــای تبلیغی ترویجــی قرآنــی همچــون 
ــوان  ــد بان ــا چــه حــد می توان برگــزاری مســابقات بین المللــی ت
را بــه مســیر اصــاح ســبک زندگــی هدایــت کنــد، اظهــار کــرد: 
اگــر تــاش شــود افــرادی کــه در خدمــت قــرآن هســتند، منــش 
و ســبک زندگــی قرآنــی داشــته باشــند، قطعــا ایــن افــراد بــه 
ــازی از  ــد و الگوس ــد ش ــل خواهن ــاز تبدی ــی جامعه س الگوهای
رفتارهــای قرآنــی آن هــا تأثیــر بســزایی در اصــاح ســبک زندگی 
خانواده هــا در کشــور بــر جــای می گــذارد. اولیــن دوره مســابقات 
ــا  ــت ماه ب ــا 5 اردیبهش ــوان از 3 ت ــم بان ــرآن کری ــی ق بین الملل
ــاف و  ــه همــت ســازمان اوق ــی از 2۴ کشــور ب حضــور نمایندگان
ــا  ــان ب ــه و مشــارکت دســتگاه های فرهنگــی همزم ــور خیری ام
ســی وچهارمین دوره مســابقات بین المللــی قــرآن کریــم در 

مصای بزرگ امام خمینی)ره( برگزار می شــود. مهر

 تأکید بر پیوند بین علم و عمل 

در فعالیت های قرآنی
حجت االســام و المســلمین محمدعلــی نکونــام، نماینــده ولــی 
فقیــه در اســتان و امــام جمعــه شــهرکرد، بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــار  ــد بســیار گســترده تر باشــد، گفــت: در اخب ــی بای ــار قرآن اخب
ــر  ــت، تدب ــل قرائ ــد محاف ــی مانن ــا قرآن ــای صرف ــی کاره قرآن
ــه خروجــی جلســات  ــد اســت ک ــورد تأکی ــه و تفســیر م ترجم
ــی  ــات قرآن ــک اطاع ــکیل بان ــر تش ــاند. وی ب ــورا را می رس ش
ــی اســتان  ــات قرآن ــک اطاع ــزود: بان ــرد و اف ــد ک اســتان تأکی
ــی شــامل مؤسســات، خانه هــا  ــر اشــخاص قرآن ــد عــاوه ب  بای
ــان  ــا بی ــام ب ــام نکون ــد. حجت االس ــز باش ــی نی ــز قرآن و مراک
ــم و عمــل در فعالیت هــای  ــن عل ــق بی ــد عمی ــد پیون اینکــه بای
 قــرآن ایجــاد کنیــم، اظهــار کــرد: نبایــد بــه آمارهــا اکتفــا کنیــم 
و نــگاه بایــد محتوایــی، عمیــق و کاربــردی باشــد تــا پیونــد بیــن 

قــرآن و جامعــه را شــاهد باشــیم. ایکنــا

معارف

 شهر زیرزمینی تیران و کرون 

زیر ذره بین باستان شناسان
فرهنگــی،  میــراث  سرپرســت 
و گردشــگری  دســتی  صنایــع 
شهرســتان تیــران و کــرون گفــت: 
باستان شناســان در حــال بررســی 
شــهر زیرزمینــی کردعلیــا تیــران و 
کــرون هســتند. محســن مظاهری 
اظهـار داشـــت: باستان شناسان در 
حــال بررســی و تحقیــق اطاعــات کل مجموعــه هســتند و پــس 
از تکمیــل اطاعــات شــامل متــراژ و وضعیــت ایــن شــهر 
زیرزمینــی، نتایــج آن اطاع رســانی می شــود. وی بــا اشــاره بــه 
نحــوه شناســایی و کشــف ایــن شــهر زیرزمینــی افــزود: گروهــی 
از باستان شناســان اصفهــان هنــگام بازدیــد از قبرســتان ارامنــه و 
ــتان  ــرد شهرس ــتای ک ــاکن روس ــه س ــی ارامن ــای تاریخ خانه ه
ــد.  ــه مجموعــه شــهر زیرزمینــی برخــورد کردن تیــران و کــرون ب
ارامنــه ایــن شــهر زیرزمینــی را در دوران صفویــه احــداث کرده انــد. 
سرپرســت میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
شهرســتان تیــران و کــرون ادامــه داد: ایــن مجموعــه زیرزمینــی 
ــا شــده و ایــن ســازه ها مــورد بررســی  ــا بن ــا ورودی هــای زیب ب
باستان شناســان قــرار گرفــت. وی بــه دالیــل ســکونت افــراد در 
ــا،  ــود اتاق ه ــزود: وج ــرد و اف ــاره ک ــی اش ــهر زیرزمین ــن ش ای
راهــرو، چــاه آب، تاقچــه و دودکــش شــرایط ســکونت را در ایــن 

مجموعه فراهم کرده است.

همایش ملی مهمان نوازی برگزار می شود
معــاون گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی گفــت: دســتورکار 
همــکاری بــا ســمن ها بــه زودی بــه اســتان ها ابــاغ و همایــش 

ــز برگــزار می شــود.  ــوازی« نی ــی »گفتمــان مهمان ن مل
ــوری  ــاون رئیس جمه ــت مع ــد در نشس ــی رحمانی موح مرتض
ــتانی در  ــتادی و اس ــران کل س ــاوران و مدی ــان، مش ــا معاون ب
مجموعــه فرهنگی تاریخــی نیــاوران تاکیــد کــرد: خدمــات نــوروز 
امســال بــرگ زریــن دیگــری از خدمــت را بــه مــردم ارائــه کــرد 
و در مجمــوع نظرســنجی ها نشــان داد کــه رضایتمنــدی خوبــی 
از خدمــات وجــود داشــته اســت. وی ضمــن اشــاره بــه اهــداف 
ــذب  ــی ج ــال 96، یعن ــرای س ــگری ب ــوزه گردش ــازمان در ح س
گردشــگر خارجــی و تولیــد گردشــگر داخلــی، گفــت: در رویکردی 
ــرای پیشــبرد و تحقــق اهــداف شــعار اقتصــاد مقاومتــی  کــه ب
داریــم، یکــی از مصادیــق جالــب  توجــه را می تــوان در مجموعــه 
وظایــف ایــن ســازمان دیــد. وی اضافــه کــرد: ســازمان میــراث 
 فرهنگــی 10 اردیبهشــت امســال همایــش ملــی »گفتمــان 
ــزار  ــری برگ ــا مشــارکت شــورای فرهنگی هن ــوازی« را ب مهمان ن
ــد  ــال 96 چن ــرای س ــرد: ب ــح ک ــی تصری ــرد. رحمان ــد ک خواه
ــاح  ــا اص ــی از آن ه ــه یک ــرد ک ــم ک ــرا خواهی ــم اج ــه مه برنام

ــا ــات گردشــگری اســت. ایرن ــر خدم ــه دفات آیین نام

اخبار کوتاه

ــک  ــب ی ــا تصوی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
فوریــت طــرح تشــکیل وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــه ارتقــای ســازمان میــراث فرهنگــی  ــع دســتی زمین  و صنای
و گردشــگری بــه وزارتخانــه را بــه وجــود آوردنــد کــه در صورت 
 تصویــب نهایــی ایــن طــرح،  ســازمان میــراث فرهنگــی 

ــه می شــود.  ــه وزارتخان ــل ب و گردشــگری تبدی
ــی  ــه علن ــامی در جلس ــورای اس ــس ش مجل
کــه  طرحــی  بــا  مجلــس  سه شــنبه  روز 
ــت  ــود داش ــای خ ــده را پ ــای 11۴ نماین امض
بــا یــک فوریــت طــرح تشــکیل وزارت میــراث 
دســتی  صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
ــی و  ــراث فرهنگ ــازمان می ــای س ــه ارتق زمین

ــورت  ــه در ص ــد ک ــت کردن ــه موافق ــه وزارتخان ــگری ب گردش
ــی  ــراث فرهنگ ــس، ســازمان می ــی آن در مجل ــب نهای  تصوی
و گردشــگری بــا کلیــه اختیــارات و وظایــف بــه وزارت 
میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی تبدیــل 
می شــود. یــک فوریــت ایــن طــرح بــا 137 رأی از 229 

ــب هللا  ــید. حبی ــب رس ــه تصوی ــه ب ــر در جلس ــده حاض نماین
ــت:  ــوق گف ــرح ف ــت ط ــک فوری ــا ی ــت ب ــرده در موافق دهم
ــل  ــه صنعــت گردشــگری دارد، تبدی ــی ک یکــی از ظرفیت های
گردشــگران خارجــی بــه ســفیران جمهوری اســامی ایــران در 
سراســر جهــان اســت؛ آن هــم در شــرایطی کــه هجمه هــای 
تبلیغــات گســترده ای را  دشــمنان جهــان، 
گردشــگران  انداخته انــد.  راه  ایــران  علیــه 
خارجــی بــه عنــوان ســفیران ایــران می تواننــد 
ایــن هجمه هــا را کم رنــگ و کم اثــر کننــد. 
مشــغله  دلیــل  بــه  را  رئیس جمهــور  وی 
زیــاد و هجــم انبــوه مســئولیت ها ناتــوان 
ــراث  ــرد ســازمان می ــه عملک از پاســخگویی ب
فرهنگــی و گردشــگری دانســت و راه حــل رفــع ایــن نقــص 
را ارتقــای تشــکیاتی ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری 
بــه وزارتخانــه دانســت و افــزود: بــا ایــن ارتقــا، هــم صنعــت 
ــئوالن آن در  ــم مس ــد و ه ــد می کن ــور رش ــگری کش گردش

ــنا ــوند. ایس ــخگو می ش ــس پاس ــدگان مجل ــر نماین براب

تســلط بــه زبــان خارجــی، مهم تریــن پــل ارتباطــی 
ــوب  ــت ها محس ــا توریس ــگری ب ــان گردش ــن راهنمای بی
می شــود؛ پلــی کــه ایــن روزهــا خیلــی مســتحکم نیســت 
ــزار  ــع از 7 ه ــاز دارد. در واق ــت نی ــه تقوی ــدت ب ــه ش و ب
نفــری کــه از ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری، کارت 

راهنمــای تــور گردشــگری دریافــت کرده انــد 
فقــط تعــداد کمــی از آن هــا مســلط بــه 
یکــی از زبان هــای زنــده دنیــا هســتند و بــه 
ــی  ــگران خارج ــا گردش ــد ب ــی می توانن راحت
ارتبــاط برقــرار کننــد، بــه آنــان دربــاره میراث 
طبیعــی و فرهنگــی کشــورمان اطاعــات 

ــد.  ــب کنن ــد و رضایتشــان را جل بدهن
ابراهیــم پورفــرج، رئیــس هیئت مدیــره جامعــه تورگردانــان 
ــای  ــان توره ــد: راهنمای ــوص می گوی ــن خص ــران در ای ای
گردشــگری در ایــران بــه رغــم داشــتن مهــارت کافــی، در 
ــا  ــده دنی ــای زن ــر زبان ه ــا دیگ ــان انگلیســی ی ــش زب دان
بســیار ضعیــف هســتند. در واقــع از مجمــوع کســانی کــه 

ــر  ــدری صــادر شــده، حــدود 300 نف ــا کارت لی ــرای آن ه ب
ــا را  ــوان آن ه ــتند و می ت ــی هس ــان خارج ــه زب ــلط ب مس
حرفــه ای و قابــل اعتمــاد دانســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــی  ــای چین ــه زبان ه ــلط ب ــای مس ــر راهنم ــال حاض  در ح
ــی و فرانســوی بســیار  ــی، آلمان ــی، ژاپن و روســی، ایتالیای
ایــن در حالــی  داریــم، می افزایــد:  کــم 
اســت کــه بهــار، فصــل تــور محســوب 
بــه  آژانس هــای گردشــگری  و  می شــود 
تعــداد کافــی راهنمــا بــرای گردشــگران ایــن 
ــای  ــرای گروه ه ــی ب ــد. یعن ــورها ندارن کش
ــه  ــده ب ــورهای یادش ــه از کش ــگری ک گردش
ایــران می آینــد، بــه شــدت بــا مشــکل 
راهنمــای حرفــه ای مواجــه هســتیم. پورفــرج از پیدا نشــدن 
ــر می دهــد  ــن روزهــای ســال خب  راهنمــای گردشــگر در ای
از  بســیاری  می رســد  نظــر  بــه  می کنــد:  تصریــح  و 
ــه کار دیگــری  دارنــدگان کارت راهنمــای تــور گردشــگری ب

مشــغول شــده اند. قــدس آنایــن

فقط ۳۰۰ نفر از راهنمایان تور گردشگری به زبان خارجی تسلط دارندسازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارتخانه می شود

حتما بخوانید!
شهر زیرزمینی تیران و کرون زیر ...

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان برخوار در پرونده مطروحه کاسه 950685 به آقای 

موقوفه خاص محمد کاظم جواهری با وکالت مع الواسطه حسام جواهری خوانده پرونده فوق الذکر که 

مجهول المکان اعام شده است و خواهان آن حسن احمدی  به خواسته اعسار از محکوم به  در جریان 

رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز مورخ 1396/0۴/13 ساعت 11:00 صبح در دادگاه شعبه 

دوم محاکم عمومی و حقوقی برخوار مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از 

موعد مقرر به دفتر مربوط اعام و ارسال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد 

نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط ه مراجعه نماید این 

آگهی وفق ماده 73 ق ا د دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار درج شود. دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/73/م الف به تاریخ 95/01/28

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خانم هنگامه صوفی دادخواستی به خواسته تقاضای اثبات زوجیت به طرفیت آقای  فاضل غامی فرزند 

سردار به این دادگاه تسلیم که به کاسه 960087/ح1 ثبت و برای تاریخ 96/03/17 ساعت 11:30 وقت 

رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 73 قانون آئین 

دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور 

دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت 

مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/13/م الف به تاریخ 96/01/28

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای احمد زبرجد  دادخواستی به خواسته اثبات نسب  به طرفیت آقای  مهدی دارابی بروجنی و خانم 

زهرا برجاس به این دادگاه تسلیم که به کاسه 9511۴8/ح1 ثبت و برای تاریخ 96/03/27 ساعت 11:30 

وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 73 قانون 

آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده 

مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در 

وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/69/م الف به تاریخ 96/01/28

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد 

اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان 

ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

آگهی می شود در صورتی که  روز  به فاصله 15  به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت  و  سند رسمی 

انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند  می  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  اسناد  به صدور  نسبت  اشخاص 

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

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

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

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 139560302018003863 کاسه پرونده 

139111۴۴0201800315۴ آقای عباسعلی ناظم دلیگانی فرزند حسین  بشماره شناسنامه 36 صادره از 

دلیگان  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  218.82 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از 

پاک ۴7  اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای علی محبی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/01/30      

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/02/1۴

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۴1 /37/05/الف/م به تاریخ 95/01/23

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد 

اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان 

ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

آگهی می شود در صورتی که  روز  به فاصله 15  به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت  و  سند رسمی 

انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند  می  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  اسناد  به صدور  نسبت  اشخاص 

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

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

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

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. برابر رای شماره 13956030201800۴029 کاسه پرونده 

139311۴۴02018000020 آقای محمد زینلی فرزند مهدی بشماره شناسنامه 225 صادره از شاهین شهر  

نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  197.۴9 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۴5  

زینلی  آقای غامحسین  از  الواسطه  بطور مع  ثبت اصفهان خریداری  واقع در خورزوق بخش 16  اصلی 

کتایونچه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/01/30       

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/02/1۴

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37 /37/05/الف/م به تاریخ 95/01/23

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد 

اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان 

ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

آگهی می شود در صورتی که  روز  به فاصله 15  به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت  و  سند رسمی 

انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند  می  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  اسناد  به صدور  نسبت  اشخاص 

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

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

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

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 139560302018003973 کاسه پرونده 

139111۴۴02035001502 آقای محمدعلی سخائی فرزند میرزا  بشماره شناسنامه ۴53 صادره از گلپایگان  

نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  138.86 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 28  

اصلی واقع در شهرک ولیعصر بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای حسین کوچکی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/01/30     

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/02/1۴

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:38 /37/05/الف/م به تاریخ 95/01/23

رونوشت آگهی حصروراثت 
خانم زهرا صدری کرمی دارای شناسنامه شماره 87 به شرح دادخواست به کاسه 153/96 از این دادگاه 

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

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- فاطمه صدری 

کرمی 371 فرزند  2- شهربانو صدری کرمی 766 فرزند   3- صدیقه صدری کرمی 716 فرزند ۴- زهرا 

نوبت پی در پی  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک  با  اینک  صدری کرمی 87 فرزند 

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 : 1932/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهرا نعمت الهی دارای شناسنامه شماره ۴905 به شرح دادخواست به کاسه 111/96 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر نعمت الهی بشناسنامه 

169 در تاریخ 95/12/17  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- محمد صابر نعمت الهی 1513 پدر  2- منیژه کریمی 58 مادر   3- راضیه احمدی 193 همسر 

۴- سارا نعمت الهی 510 فرزند 5- سمیرا نعمت الهی 3228 فرزند  6- زهرا نعمت الهی ۴905 فرزند  

7- محمد رضا نعمت الهی 2۴00271161  فرزند 8- علیرضا نعمت الهی 2۴00236526 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 : 1935/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف اصفهان

اخطار اجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  نبی  امانی  خانوادگی:  نام  نام:شاهین   علیه:  محکوم  مشخصات 

مشخصات محکوم له: نام:فاطمه با وکالت فاطمه مظاهری     نام خانوادگی:نیلوفری  نشانی محل اقامت: 

باال،مجتمع  راه سیمین،مجتمع آرش،طبقه چهارم،واحد ۴02 نشانی وکیل: اصفهان،چهارباغ  اصفهان،سه 

کوثر واحد 908 به موجب رای شماره 1۴60 تاریخ95/9/۴حوزه 5 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 16/500/000 ریال بابت اصل خواسته 

وجه چک به شماره 6۴8295 مورخ  93/6/30 و پرداخت مبلغ 1/377/500  ریال بابت هزینه دادرسی 

و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی وخسارت تأخیر در تأدیه ازتاریخ سررسید چک 

93/6/30 به انضمام نیم عشر دولتی.  ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 

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

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

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

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

شماره: 193۴/م الف  دفتر شعبه5 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی متهم مجهول المکان
 : شعبه  بایگانی  شماره     95099837226010۴3: پرونده  شماره     961010372070030۴  : نامه  شماره 

متهم مجید  علیه  اکبری  شکایتی  آقای حسین   : : 1396/01/27    شاکی   تنظیم  تاریخ     960036

هاشمی دائر بر فروش مال غیر شامل جک و قالب و سایر وسایل مربوط به ساختمان سازی تقدیم 

دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان گلپایگان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو 

شهر گلپایگان ) جزایی سابق ( واقع در گلپایگان ارجاع و به کاسه 95099837226010۴3 ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن 1396/0۴/07 و ساعت 10 تعیین شده است . به علت  مجهول المکان بودن متهم 

و در خواست  شاکی  و به تجویز  ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های  عمومی و انقاب در امور 

مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر انتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر 

اگهی  و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه  و ضمن اعام نشانی کامل خود ؛ در وقت فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. م الف ۴3

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای عباس توانائی     دارای شماره شناسنامه 203 به شرح دادخواست به کاسه 66/96 از این شورا 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد رضا توانائی    به شماره 

شناسنامه ۴۴17 در تاریخ 95/07/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 

است به :   1.ربابه توانائی    فرزند محمد رضا   ش ش 205   2.محمد حسن توانائی  فرزند محمد رضا  

ش ش 285   3.یداله توانائی  فرزند محمد رضا  ش ش 2۴2   ۴.مجتبی توانائی  فرزند محمد رضا  ش 

ش 3۴    5.عباس توانائی  فرزند محمد رضا  ش ش 203   6.حمید توانائی  فرزند محمد رضا  ش ش 

271  متوفی ورثه  دیگری ندارد .  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 

می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر 

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف 55  

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد مردانشاهی      دارای شماره شناسنامه 25 به شرح دادخواست به کاسه 6۴/96 از این 

شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی مردانشاه    به شماره 

شناسنامه ۴739 در تاریخ 95/11/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 

است به :   1.محمد مرادنشاهی فرزند مهدی ش ش 25   2.فاطمه مردانشاهی   فرزند مهدی  ش ش 

300  3.فرشته مرادنشاهی    فرزند مهدی  ش ش 335   ۴.زهرا مردانشاهی   فرزند مهدی  ش ش 

55   5.مریم  مردانشاهی   فرزند مهدی  ش ش ۴  متوفی ورثه  دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از 

متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای 

مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد . 

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف 56  

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حسن مصطفایی      دارای شماره شناسنامه 368 به شرح دادخواست به کاسه 59/96 از این 

شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه داودوندی  به شماره 

شناسنامه 29۴ در تاریخ 95/12/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است 

به :  1.داریوش مصطفایی فرزند حبیب  ش ش 1۴1   2.محمد مصطفائی   فرزند حبیب  ش ش ۴00  

3.احمد رضا مصطفائی     فرزند حبیب  ش ش 331   ۴.حسن مصطفائی    فرزند حبیب  ش ش 368   

5.پروانه مصطفائی  فرزند حبیب  ش ش ۴03 متوفی ورثه  دیگری ندارد . اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از 

متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای 

مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد . 

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف ۴1  

رونوشت آگهی حصر وراثت
این شورا  از  به کاسه 60/96  دادخواست  به شرح   8 دارای شماره شناسنامه  نرجس شجاعی    خانم 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نعمت اله بیاتی      به شماره 

شناسنامه 305 در تاریخ 95/12/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است 

به :  1. زینب بیاتی  فرزند نعمت  اله   ش ش 1210033097  2. عفت بیاتی   فرزند نعمت اله   ش ش 

925  3. شوکت بیاتی فرزند نعمت اله ش ش 3112  ۴. زهره بیاتی فرزند نعمت اله ش ش 1210002371  

5. کبری بیاتی فرزند نعمت اله ش ش 15 6. نسرین بیاتی فرزند نعمت اله ش ش 301  7. زینب بیاتی 

فرزند نعمت اله ش ش 1210071851   8. فاطمه سلطان مثنوی فرزند اقا شیخ محمد حسن ش ش 

122975723  9. نرجس شجاعی فرزند سید یداله ش ش 8   متوفی ورثه  دیگری ندارد .  اینک با 

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

وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی 

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف ۴2  

دادنامه
شماره دادنامه : 9509973720101755 تاریخ تنظیم :1395/12/17 شماره پرونده :950998372010110۴  

شماره بایگانی شعبه :951117  خواهان خانم نیره  قانونی فرزند صفر علی به نشانی اصفهان گلپایگان 

خوانده : آقای محمد روشنی فرزند غامرضا – مجهول المکان  خواسته : مطالبه مهریه  گردشکار : پس 

از وصول دادخواست و ثبت آن به کاسه فوق و جری تشریفات قانونی و با استعانت از خداوند  متعال 

ختم رسیدگی را اعام و مبادرت به صدور رای می نماید .  رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان خانم 

و  دادرسی  هزینه  پرداخت   از  اعسار  بدوا  بخواسته  روشنی  محمد  آقای  خوانده  بطرفیت  قانونی  نیره 

سپس مطالبه مهریه ؛ دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده ؛احراز علقه زوجیت  فیمابین اصحاب 

پیوست  استشهادیه  در  مندرج  مفاد  باینکه  نظر  و  پیوست  نکاحیه  رونوشت مصدق سند  بداللت  دعوی 

تنظیمی و ارائه شده توسط خواهان حاکی از عدم مائت مشارالیه در پرداخت هزینه دادرسی می باشد 

و اینکه خوانده با استحضار از وقت دادرسی ) اباغ قانونی ( در جلسه دادرسی معینه حاضر نشده است 

ارائه  ننموده است و  و دفاعی  در قبال دعوی مطروحه ؛پرداخت  دین و برائت ذمه خویش اقامه  و 

توجها به اینکه  به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در ان بنماید 

. لذا مجموعا دعوی مطروحه را ثابت و محمول و مقرون بصحت تشخیص داده و مستندا بمواد 198 

و501و502و503و506و519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی ماده 5 قانون 

از  موقت خواهان  معافیت  به  ، ضمن صدور حکم  مدنی  قانون  مواد 1078و1082  و  خانواده  از  حمایت 

پرداخت هزینه دادرسی خوانده را بپرداخت تعداد چهارده قطعه سکه تمام بهار آزادی و مبلغ پنجاه میلیون 

ریال وجه نقد با احتساب  به نرخ روز بابت اصل خواسته و مبلغ نهصد هزار ریال هزینه دادرسی از باب 

تسبیب در حق خواهان محکوم می نماید . ضمنا اجرای احکام مدنی مکلف است در هنگام اجرا نسبت 

به اخذ هزینه دادرسی به مبلغ 161596۴9 ریال از محل محکوم به اقدام نماید . رای صادره غیابی و ظرف 

مدت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل 

اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان میباشد . 

سید حسین حسینی  رئیس شعبه اول دادگاه حقوقی گلپایگان  م الف 36 

آگهی حصر وراثت
آقای محمد علی ابراهیمی بشناسنامه شماره  35  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه 

ورثه ، درخواستی بشماره 96/76 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان رضا ابراهیمی 

سهرفیروزانی بشناسنامه 931 در تاریخ 1395/12/29 درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند از : 

1-عبداله ابراهیمی سهرفیروزانی  فرزند رضا شماره شناسنامه 38 نسبت با متوفی : فرزند 2- قدرت اله 

ابراهیمی سهرفیروزانی  فرزند رضا شماره شناسنامه 88 نسبت با متوفی : فرزند 3- محمدعلی ابراهیمی 

سهرفیروزانی  فرزند رضا شماره شناسنامه 35 نسبت با متوفی : فرزند ۴- اکرم ابراهیمی سهرفیروزانی  

فرزند رضا شماره شناسنامه 28 نسبت با متوفی : فرزند 5- صدیقه ابراهیمی سهرفیروزانی  فرزند رضا 

شماره شناسنامه 52 نسبت با متوفی : فرزند  6- فاطمه رحمانی  فرزند عبدالخالق شماره شناسنامه 121 

نسبت با متوفی : همسر  پس از تشریفات قانونی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 

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

در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد 

دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول
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قالالرضا؟ع؟:
َکَلَوْحَدُهَوَجَلَد

َ
الّناِسَمْنَمَنَعِرْفَدُهَوأ َشَرّ ِإَنّ

َعْبَدُه.
بهراستیکهبدترینمردمکسیاستکهیاریاش

را]ازمردم[بازداردوتنهابخوردوزیردستشرا
بزند.

-«  حدیث روز   »-

http://telegram.me/kimia_vatan:کانالتلگرامی

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــه  ــومین برنام ــاه و س ــژاد در پنج ــی ن ــدی جمال مه
ــار  ــگاران اظه ــع خبرن ــاح« در جم ــه، چندافتت »هرهفت
کــرد: توزیــع عادالنــه خدمــات و امکانــات بــا اجــرای 
پــروژه هــای متنــوع عمرانــی، خدماتــی، تفریحــی در 

ــه شــهر در دســتور کار اســت. ــق 15 گان مناط
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، شــهردار اصفهــان در 
حاشــیه افتتــاح پروژه هــای منطقــه 14 در قالــب 
ــی  ــت: در مکان های ــاح« گف ــد افتت ــه، چن ــر هفت »ه
ــه  ــا توج ــده اند، ب ــرا ش ــه 14 اج ــای منطق ــه طرح ه ک
ــن مســائل و  ــاالی ساخت وســاز و همچنی ــم ب ــه تراک ب
مشــکالت موجــود، کلنگ زنــی آن هــا ســخت بــود؛ ولــی 
امــروز بــا تــالش جهــادی شــاهد افتتــاح آن هســتیم.  
ــش  ــارکت بخ ــه مش ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــدی جمالی ن مه
خصوصــی در اجــرای طرح هــا بیــان داشــت: بســیاری 
ــاه در دســت  ــازار گل و گی ــل ب ــا از قبی ــن پروژه ه از ای
اجراســت و امیدواریــم در ادامــه بازارهایــی نظیــر بــازار 

مبــل و موتورســیکلت نیــز افتتــاح شــود.
    در اصفهــان پروژه هــای خدماتــی و عمرانــی 

ــت دارد اولوی
ــات  ــه انتخاب ــه ب ــی ک ــه در فضای ــان اینک ــا بی وی ب
نزدیــک می شــویم و بیشــتر فضــای شــهرها و کشــور 
ــهر  ــرد: در ش ــان ک ــرده، بی ــر ک ــی پ ــائل سیاس را مس
اصفهــان مســائل خدماتــی و عمرانــی در اولویــت 
ــه  ــا چ ــه ب ــتیم ک ــاهد آن هس ــروز ش ــا ام ــت و م اس
ــت. ــام اس ــال انج ــهر در ح ــا در ش ــرعتی پروژه ه س

شــهردار اصفهــان ادامــه داد: امــروز 4 پــروژه افتتــاح 
شــد کــه یکــی از آن هــا خیابــان جنــب حــرم حضــرت 

ــاد زوار  ــردد زی ــه ت ــه ب ــا توج ــت و ب ــب)س( اس زین
ــروری  ــرح ض ــن ط ــاح ای ــه، افتت ــاکنان آن محل و س
ــرم را  ــع ح ــرح جام ــان ط ــید؛ همچن ــر می رس ــه نظ ب
هــم در حــال انجــام داریــم کــه بــه صــورت مشــارکتی 
ــه در حــال  ــا مشــارکت ســرمایه گذار و بخــش خیری ب
ــی  ــل قبول ــرفت قاب ــرعت پیش ــت و از س ــام اس انج
برخــوردار اســت؛ در کنــار آن پروژه هــای اقمــاری هــم 

در حــال احــداث اســت.
جمالی نــژاد بــا بیــان اینکــه جمــع هزینــه پروژه هایــی 
کــه امــروز بــه بهره بــرداری خواهــد رســید، بالــغ 
ــر  ــراز داشــت: در ه ــال اســت، اب ــارد ری ــر 320 میلی ب
افتتاحــی، ده هــا میلیــارد تومــان پــروژه  مرحلــه 
ــمند  ــیار ارزش ــود بس ــن خ ــه ای ــود ک ــاح می ش  افتت

است.
 وی بــا اشــاره بــه افتتــاح بوســتان رضــوان نیــز گفــت: 
ایــن طــرح در مجمــوع بالــغ بــر 35 میلیارد ریــال هزینه 
داشــته کــه 25 میلیــارد ریــال آن هزینــه ساخت وســاز 
و 10 میلیــارد ریــال آن نیــز هزینــه آزادســازی زمیــن ایــن 
بوســتان بــوده اســت. همچنیــن خیابان مهدیــه در جنب 
ایــن بوســتان تکمیــل شــد کــه هزینــه احــداث آن نیــز 

بالــغ بــر90 میلیــارد ریــال بــوده اســت.
 شــهردار اصفهــان اضافــه کــرد: آغــاز کلنگ زنــی 
مجموعــه بوســتان ابوریحــان را در دســتور کار داشــتیم 
کــه بالــغ بــر210 میلیــارد ریــال هزینــه بــرای آن 

پیش بینــی  شــده اســت.

    افتتاح 70 پروژه محله محور
 جمالی نــژاد اذعــان داشــت: بــا توجــه بــه آغــاز پــروژه 
ــذرد و  ــه 14 می گ ــه از منطق ــهر ک ــرو ش ــط دو مت خ
از شــرق بــه غــرب کشــیده شــده، می تــوان ایــن 
ــرد.  ــل ک ــوردار تبدی ــه برخ ــک منطق ــه ی ــه را ب  منطق
ــت  ــردد و رف ــهیل ت ــه، تس ــن منطق ــه ای ــور محرک  موت
و آمــد در ایــن منطقــه اســت کــه ایــن مهــم بــا کمــک 

قطــار شــهری امکان پذیــر خواهــد بــود.
وی در ادامــه گفــت: مــا تنهــا بــر روی پروژه هــای 
بــزرگ در ســطح شــهر تمرکــز نکرده ایــم؛ بلکــه از 
پروژه هــای محله محــور نیــز غافــل نشــده ایم و در 
حــال حاضــر 70 پــروژه آمــاده بهره بــرداری داریــم کــه 
ــا  ــم، بن ــاح کنی ــه افتت ــدون اینک ــا را ب ــی از آن ه بعض
 بــر ضــرورت و تســهیل و تســریع در امــور شــهروندان 
ــی را  ــم. پروژه های ــرار داده ای ــهریان ق ــار همش در اختی
ــی  ــم کــه بعضــی مــوارد فن ــرار داده ای در دســتور کار ق
ــاه  ــه م ــا س ــم ت ــم بتوانی ــد داری ــده و امی آن باقی مان

ــم. ــاح کنی ــا را افتت ــن طرح ه ــتر ای ــال بیش اول س
 شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه پــروژه میــدان 
ــه  ــروژه ک ــن پ ــم ای ــرد: امیدواری ــح ک ــتقالل تصری اس
ــه شــده  ــرای آن هزین ــال ب ــارد ری ــزار و 500 میلی 4 ه
ــار  ــد و در اختی ــرداری برس ــه بهره ب ــر ب ــد فط ــا عی ت

ــرد.  ــرار گی ــهریان ق همش
ــل  ــهروندان را عام ــت ش ــاد و حمای ــژاد اعتم جمالی ن

ــت. ــا دانس ــاح پروژه ه ــریع در افتت تس

شهردار اصفهان در مراسم افتتاحیه پروژه های منطقه 14 تاکید کرد:
توزیع عادالنه خدمات و امکانات با اجرای پروژه های متنوع عمرانی

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

 اســتاندار اصفهــان در نخســتین نشســت خبــری خــود 
بــا خبرنــگاران در ســال 96، کاهــش نــرخ بیــکاری را از 
ــمرد و  ــاری برش ــال ج ــتان در س ــت اس ــای مدیری اولویت ه
گفــت: هــدف مدیریــت اســتان اصفهــان در ســال 96، کاهش 
نــرخ بیــکاری و رســاندن آن بــه حد متوســط کشــوری اســت. 
رســول زرگرپــور بــا بیــان اینکــه نــرخ بیــکاری در کشــور 12.5 
ــد در  ــاخص 14 درص ــن ش ــه ای ــی ک ــت، در حال ــد اس درص
ــن کشــوری  ــش از میانگی ــان و 1/5 درصــد بی اســتان اصفه
اســت، افــزود: دولــت یازدهــم طــرح توســعه اشــتغال پایــدار 
را در دســتور کار خــود قــرار داده و اســتان اصفهــان نیــز باید در 
ایــن راســتا بــا حــل رکــود و مشــکل های اقتصــادی حرکــت 

کنــد و نــرخ بیــکاری را کاهــش دهــد.
     اعتبار میلیاردی برای توسعه اشتغال کشور

ــارد دالر  ــم میلی ــک و نی ــده ی ــرر ش ــه مق ــان اینک ــا بی وی ب
ــرح توســعه  ــه اجــرای ط ــی ب ــدوق توســعه مل از محــل صن
اشــتغال پایــدار در ســطح کشــور اختصــاص یابــد کــه اولویــت 
ــتایی  ــروم و روس ــق مح ــتغال زایی در مناط ــرح، اش ــن ط ای
ــه را در  ــور دو برنام ــن منظ ــرای ای ــت ب ــزود: دول ــت، اف اس
دســتور کار خــود قــرار داد کــه شــامل کارگــروه تســهیل و رفــع 

ــت.  ــی اس ــته های حمایت ــه بس ــد و ارائ ــع تولی موان
ــرای  ــت ب ــات دول ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار اصفه اس
برطــرف کــردن مشــکل  واحدهــای تولیــدی و صنعتــی، 
ــتان  ــی در اس ــد صنعت ــزار واح ــت 10 ه ــه فعالی ــزی ب گری
اصفهــان زد و اضافــه کــرد: ســهمیه اســتان اصفهــان در ارائــه 
ــط، 600  ــک و متوس ــع کوچ ــه صنای ــی ب ــته های حمایت بس

ــود.  ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی ــا یک ه ــد ب واح
ــت از  ــرای حمای ــه ب ــی ک ــر اقدامات ــزود: از دیگ ــور اف زرگرپ
واحدهــای تولیــدی صــورت گرفــت، کاهــش ســود تســهیالت 
ــود  ــب س ــن ترتی ــه بدی ــود ک ــد ب ــه 18 درص ــی از 27 ب بانک
ــی در  ــد صنعت ــزار و 214 واح ــهیالت یک ه ــه تس ــوط ب مرب

اســتان اصــالح شــد و مبلــغ حــدود 958 میلیــارد تومــان از 
ــت.  ــا کاهــش یاف ــرخ ســود آن ه ن

وی افــزود: بــا ایــن اقدامــات 36 هــزار فرصــت شــغلی حفــظ 
ــا ایــن حــال هنــوز رونــد اخــراج کارگــران ادامــه  شــد؛ امــا ب

دارد.
  اختصاص 100 درصد اعتبارات به سفر رئیس جمهور

 اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه 100 درصــد اعتبــارات 
ــه ســفر هیئــت دولــت و رئیس جمهــور تخصیــص  ــوط ب مرب
ــا 60  ــن 55 ت ــا، بی ــر طرح ه ــرد: در دیگ ــان ک ــده، بی داده ش

ــد.  ــص داده ش ــارات تخصی ــد اعتب درص
ــل  ــه تحوی ــه خزان ــات را ب ــرد: 70 درصــد مالی ــح ک وی تصری
دادیــم و متأســفانه 30 درصــد آن هنــوز تحقــق نیافتــه اســت؛ 
در پایــان ســال 95 حــدود 1600 میلیــارد ریــال اوراق مشــارکت 
و خزانــه بــرای شــهرداری اخــذ شــد کــه 1500 میلیــارد ریــال 

آن بــرای قطــار شــهری بــود. 
ــرح  ــرای ط ــال ب ــارد ری ــه 1500 میلی ــان اینک ــا بی ــور ب زرگرپ
کوهرنــگ و ســامانه آبــی اصفهــان نیــز اوراق مشــارکت اخــذ 
شــده، عنــوان داشــت: 1200 میلیــارد ریــال بــرای طرح هــای 
پیشــگیری از حــوادث اســتان اصفهــان اخــذ شــده اســت. 
ــتگاه  ــر دس ــه ه ــم ک ــالم کردی ــال اع ــت: قب ــار داش وی اظه
ــد  ــت می توان ــدون محدودی ــته، ب ــی داش ــه بده ــی ک دولت
اوراق مشــارکت دریافــت کنــد؛ در ایــن رابطــه اعتبــارات 
 جــاری اســتان اصفهــان نســبت بــه ســال گذشــته 38 درصــد 
ــال  ــه س ــبت ب ــز نس ــتان نی ــن اس ــی ای ــارات عمران و اعتب

گذشــته، 51 درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت.
     افتتاح بخشی از کنار گذر شرق

ــه  ــروژه ب ــد پ ــال چن ــد: امس ــادآور ش ــان ی ــتاندار اصفه  اس
صــورت مشــارکتی )بخــش خصوصــی و دولتــی( آغــاز شــده 
کــه از جملــه آن هــا پــروژه کنــار گــذر شــرق اصفهــان اســت؛ 

ــن منظــور اختصــاص  ــرای ای ــال ب ــارد ری 3 هــزار و 500 میلی
یافتــه کــه امســال شــاهد افتتــاح قطعــه نخســت ایــن کنــار 

گــذر خواهیــم بــود.
     تبدیل 4 بزرگراه به آزادراه

 وی ادامــه داد: همچنیــن بــرای کنــار گــذر غــرب هــزار و 500 
میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه شــده کــه مجموعــا بــرای هــر 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــال در نظ ــارد ری ــزار میلی ــذر 5 ه ــار گ دو کن

اســت. 
ــور گفــت: همچنیــن 4 بزرگــراه  محورهــای مواصالتــی  زرگرپ
اســتان اصفهــان در ســال 96 بــه آزادراه تبدیــل خواهــد شــد 
کــه ایــن پــروژه توســط بخــش خصوصــی در حــال پیگیــری 
ــره  ــادی 100 نف ــت اقتص ــش از 120 هیئ ــت؛ بی ــام اس و انج
بــه همــراه مســئوالن سیاســی و اقتصــادی بــرای ارزیابــی و 
امکان ســنجی ســرمایه گذاری و انعقــاد قــرارداد بــه اصفهــان 
یــورو  میلیــارد  بــه 3.5  نزدیــک  مجمــوع  در  آمده انــد؛ 
ــه  ــان صــورت گرفت ســرمایه گذاری خارجــی در اســتان اصفه

اســت.
    8 طرح یک میلیارد یورویی

وی تأکیــد کــرد: همچنیــن بــر اســاس قانــون ســرمایه گذاری 
خارجــی، 8 طــرح بــا اعتبــاری بالــغ بــر یــک میلیــارد یــورو 
در انرژی هــای نــو، ســایت های کاشــان، پــروژه نســاجی 
و خدمــات فنــی و مهندســی پیش بینــی شــده اســت. 
بــر آن 2.5 میلیــارد یــورو در پروژه هــای فــوالد  عــالوه 
مبارکــه، پاالیشــگاه و دو صنعــت دیگــر اســتان اصفهــان 

ســرمایه گذاری خارجــی پیش بینــی شــده اســت.
    منتظر تائید صالحیت ها هستیم

زرگرپــور بــا بیــان اینکــه همچنــان منتظــر تائیــد صالحیت هــا 
ــم  ــات نخواهی ــاره انتخاب ــری درب ــال اظهارنظ ــتیم و فع هس
کــرد، گفــت: در پنجمیــن انتخابــات شــوراهای اســالمی شــهر 
ــان  ــرای 107 شــهر اســتان اصفه ــد ب ــر بای و روســتا، 571 نف
انتخــاب شــوند؛ همچنیــن بــرای حــدود 800 روســتا بایــد 3 
هــزار و 290 نفــر انتخــاب شــوند کــه در مجمــوع نزدیــک بــه 11 

ــد. ــام کرده ان ــر ثبت ن ــزار نف ه
نیــز  تأکیــد کــرد: همچنیــن وضعیــت 37 روســتا  وی 
ــاب  ــد نص ــه ح ــا ب ــداد آن ه ــه تع ــرا ک ــت؛ چ ــف اس بالتکلی
انتظامــی  نیــروی  طــرف  از  نفــر  هــزار   15 نرســیده اند؛ 
صندوق هــای  از  حفاظــت  مســئول  اصفهــان  اســتان  در 
ــزاری  ــز در برگ ــر نی ــزار نف ــتند؛ 70 ه ــات هس رأی در انتخاب
آمادگــی  مــا  داشــت.  خواهنــد  مشــارکت  انتخابــات 
رو  پیــش  انتخابــات  برگــزاری  بــرای  را   صددرصــدی 

داریم.

استاندار اصفهان در نشست خبری تشریح کرد:
 اصفهان در طرح توسعه اشتغال، موظف به کاهش نرخ بیکاری است

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــا  ــان ب ــت اصفه ــه نکوداش ــی هفت ــای فرهنگ برنامه ه
بررســی تمــام شــرایط و اقتضائــات شــهر برنامه ریــزی 

شــده اســت. 
در  اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی اجتماعــی  معــاون 
نکوداشــت  هفتــه  مناســبت  بــه  خبــری  نشســت 
ــده  ــذاری ش ــت نامگ ــا 9 اردیبهش ــه از 3 ت ــان ک اصفه
گفــت: 10 ســال از برگــزاری هفتــه نکوداشــت اصفهــان 
ــر روی  می گــذرد؛ امــا به تازگــی برخــی از افــرادی کــه ب
اول آذرمــاه بــه عنــوان روز اصفهــان تاکیــد دارنــد، پیگیــر 
ــرات  ــن راســتا نقطه نظ ــن روز هســتند و در ای ــر ای تغیی
خــود را بــه اســتانداری اعــالم کردنــد و قــرار اســت ایــن 

ــرد.  ــرار گی ــی ق ــورد بازبین ــخ م تاری
علــی قاســم زاده بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه روزهــای 
ــوع  ــی ن ــائل امنیت ــل مس ــه دلی ــات ب ــزاری انتخاب برگ
برنامه هــا متفــاوت اســت و مقــرر شــده کــه بــه 
ــر  ــز ب ــتر تمرک ــهری، بیش ــزرگ ش ــای ب ــای برنامه ه ج
باشــد  اجتماعــات کوچک تــر  و  برنامه هــای کیفــی 
افــزود: امســال 37 برنامــه متنــوع در طــول هفتــه 
ــزار می شــود  ــف شــهری برگ ــان در مناطــق مختل اصفه
و دســتگاه های مختلــف شــهری در برگــزاری ایــن 

برنامه هــا مشــارکت دارنــد.
    حفظ امنیت شهر برای انتخابات

ــرای  ــهر ب ــای ش ــت فض ــظ امنی ــر حف ــد ب ــا تاکی وی ب
ــه ایــن مســئله اشــاره داشــت کــه امســال  انتخابــات ب
برنامــه وســیعی بــرای گردشــگران خارجــی پیش بینــی 

نشــده اســت. 
ــه اینکــه در حاشــیه برنامه هــای  ــا اشــاره ب قاســم زاده ب
ــف  ــان از اقشــار مختل ــه نکوداشــت اصفه ــی هفت مردم
مــردم هــم تجلیــل بــه عمــل می آیــد، اضافــه کــرد: بــه 

ــدان و  ــال از ائمــه جماعــات محــالت، هنرمن ــوان مث عن
ــود.  ــل می ش ــکاران تجلی ورزش

ــام واالی  ــل از مق ــه اینکــه تجلی ــا اشــاره ب قاســم زاده ب
شــهدا نیــز جــزو برنامه هــای هفتــه نکوداشــت اصفهــان 
ایــن منظــور برنامه هایــی در  اســت، گفــت: بــرای 
گلســتان شــهدای اصفهــان در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
بــا  اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی اجتماعــی  معــاون 
بیــان اینکــه در هفتــه نکوداشــت اصفهــان آقایــان 
علی اکبــر والیتــی و غالمعلــی حــداد عــادل هــم حضــور 
خواهنــد داشــت، گفــت: ایــن دو از صاحب نظــران، 
نظریه پــردازان و مؤلفــان حوزه هــای علــوم انســانی 
ــی را  ــن فراوان ــراد، محاس ــن اف ــور ای ــه حض ــتند ک هس

ــراه دارد. ــه هم ــا ب ــرای م ب
    رونمایی از 30 عنوان کتاب

ــی   ــازمان فرهنگ ــاون س ــت، مع ــن نشس ــه ای  در ادام
تفریحــی شــهرداری اصفهــان نیــز از اجــرای برنامه هــای 
و  داد  خبــر  فرهنگی تفریحــی  حوزه هــای  در  متنــوع 
ــوم خواننده هــای مطــرح  ــی ازآلب ــان داشــت: رونمای بی
اصفهانــی و 30 عنــوان کتــاب، از جملــه برنامه هــای 

ــت. ــه اس ــن هفت ــاخص در ای ش
مهــرداد کاظمــی تهیــه برنامــه مســتند از مشــاغل 
ــروه  ــی، اجــرای 6 گ ــر زری باف ــد هن فراموش شــده مانن
ــار خوشنویســی اســتاد  ــی از آث ــودکان، رونمای ســرود ک
فضائلــی، برپایــی نمایشــگاه عکــس و فیلــم دیوارنــگاره 
ــی  ــان، اجــرای گروه هــای موســیقی اصفهان شــهر اصفه
و اجــرای دو نمایــش ویــژه بــرای عمــوم شــهروندان در 
تــاالر هنــر را از دیگــر برنامه هــای پیش بینی شــده در 

ــوان کــرد. ــان عن ــه نکوداشــت اصفه هفت
    افتتاح اولین خانه ورزشی پیشکسوتان

 مدیــر عامــل ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان 
ــه  ــری حضــور داشــت، ب ــن نشســت خب هــم کــه در ای

بهره بــرداری از اولیــن خانــه ورزشــی پیشکســوتان 
اشــاره کــرد و بیــان داشــت: 9 ویژه برنامــه در نیمــه 
اول اردیبهشــت بــرای شــهروندان برگــزار می شــود. 
علــی قاســمی اضافــه کــرد: اول اردیبهشــت ماه نیــز بــه 
ــه کوه گشــت خانوادگــی  ــش ویژه برنام مناســبت روز ارت
در پــارک کوهســتانی صفــه اصفهــان بــرای عمــوم 

شــهروندان برگــزار می شــود.
قاســمی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه مناســبت گرامیداشــت 
روز جهانــی تنیــس روی میــز برنامه هــای ویــژه ای 
بــرای شــهروندان برگــزار می شــود، گفــت: ایــن برنامــه 
ــل  ــی مجموعــه تاریخــی پ ــع جنوب ــن در ضل 31 فروردی
 خواجــو بــا میزبانــی فدراســیون تنیــس روی میــز 
و بــا حضــور مســئوالن اســتانی و نماینــدگان فدراســیون 

بــازی تنیــس روی میــز برگــزار می شــود.
ــا  ــان ب ــهرداری اصفه ــازمان ورزش ش ــل س ــر عام  مدی
اشــاره بــه اجــرای ویژه برنامــه همایــش پیــاده روی 

خانوادگــی در هفتــه نکوداشــت اصفهــان در محله هــای 
و  عاشــق آباد  کردمــان،  ولــی،  صغیــر،  ولــدان، 
ــش  ــز همای ــت ماه نی ــت: دوم اردیبهش ــگان گف خوراس
پیــاده روی ویــژه بیمــاران خــاص اوتیســم بــا همــکاری 
ســازمان بهزیســتی اســتان در میــدان نقــش جهــان تــا 

ــود. ــرا می ش ــتون اج ــوزه چهلس ــاغ م ب
    تجلیل از پهلوانان

وی گفــت: همچنیــن هفتــم اردیبهشــت ماه نیــز در 
مجموعــه ورزشــی آبشــار کالس هــای ورزشــی ســازمان 

ــود.  ــاز می ش ــهرداری آغ ــی ش ورزش
ــان  ــه نکوداشــت اصفه ــه اینکــه در هفت ــا اشــاره ب وی ب
نیــز همایــش ورزشــکاران رشــته پهلوانــی و زورخانــه ای 
ــه  ــن برنام ــن در ای ــزار می شــود، ادامــه داد: همچنی برگ
ــهر  ــی ش ــی ورزش پهلوان ــان نام ــوتان و پهلوان پیشکس
زاینــده رود تجلیــل می شــوند.  اصفهــان در حاشــیه 
مدیــر عامــل ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان اظهــار 

شــهر  ســطح  در  دوچرخه ســواری  همایــش  کــرد: 
گروه هــای  ســایر  و  ویــژه گروه هــای ســازمان یافته 

می شــود. اجــرا  دوچرخه ســواری  انجمن هــای 
   احداث خانه ورزش پیشکسوتان

وی اضافــه کــرد: در هفتــه نکوداشــت اصفهــان بــا 
حضــور شــهردار اصفهــان از 2 نفــر پیشکســوتان ورزش 
ــوم  ــگان حــوزه دانشــگاهی در عل ــان و نخب شــهر اصفه
ورزشــی و تربیــت بدنــی و قهرمانــان ملی پــوش تجلیــل 

می شــود. 
قاســمی بــا بیــان اینکــه بــرای اولیــن بــار در کشــور در 
ــاغ غدیــر  ــه ورزش پیشکســوتان در ب اصفهــان نیــز خان
احــداث شــد، خاطرنشــان کــرد: در طــول ایــن روزهــا بــا 
حضــور مســئوالن فدراســیون ورزشــی و پیشکســوتان از 
ــرداری  ــان بهره ب ــه ورزش پیشکســوتان شــهر اصفه خان

می شــود. 
ــا  ــان ب ــهرداری اصفه ــازمان ورزش ش ــل س ــر عام مدی
 تاکیــد بــر اینکــه مســابقات هندبــال ویــژه بانــوان 
و آقایــان نیــز هــر ســاله بــه صــورت کشــوری و اســتانی 
ــز  ــن امســال نی ــرد: همچنی ــه ک ــزار می شــود، اضاف برگ
ــای ســایر کالن شــهرها  ــا حضــور تیم ه ــن مســابقه ب ای
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــال ب ــت هندب ــکاری هیئ ــا هم و ب

ــود. ــزار می ش ــان برگ ــت اصفه نکوداش
    برنامه هــای فرهنگــی هفتــه اصفهــان شناســنامه 

شــهر اســت
 در ادامــه نیــز مدیــر فرهنگــی، هنــری و تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان گفــت: در هفتــه نکوداشــت اصفهــان 
برنامه هــای متنــوع فرهنگــی در نظــر گرفتــه شــده 
ــرای  ــنامه ب ــک شناس ــه ی ــه مثاب ــا ب ــن برنامه ه ــه ای ک

ــت.  ــان اس اصفه
منصــور ســلطانی زاده افــزود: برنامه هایــی ماننــد اجــرای 
ــان  ــتی اصفه ــع دس ــی صنای ــنتی و معرف ــیقی س موس

ــی  ــه خوب ــا ب ــایر برنامه ه ــهر و س ــن ش ــای ای و حرفه ه
معــرف هویــت و فرهنــگ شــهر و مردمــان اصفهان اســت. 
مدیــر فرهنگــی، هنــری و تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
هفتــه  برنامه هــای  شــاخص ترین  بــه  اشــاره  بــا 
نکوداشــت اصفهــان گفــت: برنامــه »مســافران تاریــخ« 
بــا اســتفاده از هنــر نمایشــی شــهر و از 200 هنرمنــد بــه 

ــت. ــان اس ــته اصفه ــخ گذش ــی تاری ــال معرف دنب
     تاکید بر اجرای برنامه های محله محور

ــی  ــار برنامه های ــد در کن ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــت ب ــان اس ــی اصفه ــات تاریخ ــرف موضوع ــه مع ک
ــت:  ــود، گف ــه ش ــم پرداخت ــه ه ــات روز جامع موضوع
بــا همــکاری مرکــز فناوری هــای نویــن شــهرداری 
اصفهــان در 20 غرفــه شــهری، بازی هــای رایانــه ای 
ــو   ــه وســیله بازی هــای ن ــا کــودکان ب برگــزار می شــود ت

اصفهــان را بشناســند. 
مدیــر فرهنگــی، هنــری و تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
ــی را عکاســی های  ــای فرهنگ قســمت جــذاب برنامه ه
مردمــی دانســت و گفــت: ایــن برنامــه در قالــب 
ــزی  ــر جوای ــراد برت ــه اف ــان ب ــزار و در پای ــابقه  برگ مس

اهــدا می شــود. 
ســلفی  بخــش  دو  در  مســابقه  ایــن  گفــت:  وی 
و  آن  رویدادهــای  و  نکوداشــت  بــا موضــوع هفتــه 
ــزار  ــی برگ ــل عموم ــل و نق ــهری و حم ــای ش زیبای ه

 . د می شــو
ــن  ــده ای از ای ــش عم ــه بخ ــان اینک ــا بی ــلطانی زاده ب س
برنامه هــا محله محــور اســت، ادامــه داد: بــه عنــوان مثــال 
بازی هــای بومــی و محلــی در شــهرداری های مناطــق 
ــزار می شــود.  ــه برگ ــی هــر محل ــا حضــور اهال شــهری ب
گفتنــی اســت شــعاری کــه امســال بــرای هفتــه 
ــان   ــده »اصفه ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــت اصفه نکوداش

شــهر ســلمان محمــدی« اســت.

 معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان در نشست خبری مطرح کرد:

برگزاری 37 برنامه در هفته نکوداشت اصفهان


