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نگاهی به دیدار دو تیم ذوب آهن و سپاهان

مدعیان جایگاه چهارم جدول 
از اصفهان می آیند

صفحه 6

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

 | 4 هزار مادر، خدمات رایگان 
کردند    زایمان طبیعی دریافت 

صفحه 4

| تشکیل 5 هزار و 164 پرونده 
قاچاق در اصفهان   صفحه 3

کوتاه  برگزیدگان ششمین جشنواره فیلم 
کیمیای وطن: گفت وگو با  حسنات در 

| فیلم مستند، راوی 
ناسازگاری های اجتماعی   صفحه 5

نگاهی به پدیده اختالل هویت جنسی

گمشده   صفحه 7 | هویت 
کشاورزی در تشریح مشکالت   مدیران جهاد 

کردند: ح  این بخش مطر

  | هجمه های برنامه ریزی شده 

علیه محصوالت لبنی   صفحه 3

 | مالیات بر ارزش افزوده 
مالیاتی پیشرو   صفحه 3

 | 3 هزار و 245 شعبه اخذ رأی 
در اصفهان پیش بینی شده است   

صفحه 4

| ایجاد 230 کیلومتر شبکه فیبر نوری 
در اصفهان   صفحه 4

بدترین و بهترین ویژگی 
یک رئیس جمهور

در  دشــمن  روانــی  جنــگ  کتیک هــای  تا از  یکــی   
آســتانه انتخابــات ایجــاد وحشــت، تــرس و تهدیــد 
کــه بــه افــکار  در میــان مــردم اســت؛ بــه ایــن صــورت 
ــان  ــاب جری ــورت انتخ ــود در ص ــا می ش ــی الق عموم
بــا مدیریــت جهــادی  ارزش هــا  انقالبــی و مدافــع 
و  قاچــاق  بــا  مبــارزه  مقاومتـــی،  اقتصـــاد  شــعار  و 
واردات بی رویــه و قاطــع در برابــر دشــمن، قطعــا 
آمریــکا و اســرائیل حملــه می کننــد و امنیــت از بیــن 

مــی رود ...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

رأی  دو  باشــد.  هــم  بایــد  هســت،  تفکــر  دو  البتــه 
هســت، بایــد هــم باشــد. ســلیقه های مختلــف بایــد 
ایــن  اســباب  مختلــف  ســلیقه های  لکــن  باشــد، 

نباشــند.  خــوب  هــم  بــا  انســان ها  کــه  نمی شــود 
مــن عــرض کــردم مثــل طلبه هــا کــه بــا هــم مباحثــه 
جــار  می کردنــد،  مباحثــه  کــه  وقتــی  آن  می کننــد؛ 
می کــرد  خیــال  انســان  کــه  بــود  جــوری  جنجــال  و 
دشــمن هــم هســتند؛ وقتــی مباحثــه تمــام می شــد، 
می نشســتند بــه دوســتی کــردن و انــس. اگــر در یــک 
ملتــی اختــاف ســلیقه نباشــد، ایــن ناقــص اســت. اگــر 
در یک مجلســی اختاف نباشــد، این مجلس ناقصی 
اســت. اختــاف بایــد باشــد؛ اختــاف ســلیقه، اختــاف 

رأی، مباحثــه، جــار و جنجــال، این هــا بایــد 
باشــد؛ لکــن نتیجــه، ایــن نباشــد کــه مــا دو 
دســته بشــویم دشــمنِ هــم. بایــد دو دســته 

باشــیم در عیــن حالــی 
کــه اختــاف داریــم، 
دوســت هــم باشــیم.

ضرورت اختالف سلیقه پای درس امام ؟ق؟
و پرهیز از دوقطبی
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 استاد دانشگاه
   دکتر محمدجواد قاسمی

کمیته بررسی تخلفات انتخاباتی  تشکیل 
کشور در وزارت 

گفت: کمیته بررسی تخلفات انتخاباتی به منظور  کشور  وزیر 
کشور  بررسی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی در وزارت 

تشکیل شد...

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریساخبار روز

در صفحه سیاست )2( بخوانید

رهبر معظم انقالب در دیدار با فرماندهان ارتش:

ترس از دشمن، اول بدبختی است

در صفحه سیاست )2( بخوانید

کشور از اخم و تهدید و تشر دشمن بترسند که مسئولین  کشور، بدترین موقعیت این است   برای یک 
کردند گر ترسیدند، در واقع در را برای ورود او و دخول او و تجاوز و تعرض او باز  ا

کید دارم   انتخابات باید گسترده، سالم، پرشور و با امنیت برگزار شود  بر روی مسئله معیشت مردم و نیروهای مسلح و تقویت اقتصاد کشور تأ
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یادداشت سردبیرسرمقاله 

ــورای  ــس ش ــه مجل ــو هیئت رئیس ــرزاده، عض ــر رنجب اکب
اســامی، در تشــریح جزئیات جلســه غیرعلنــی نمایندگان 
گفــت: ایــن جلســه بــا حضور آقــای صالحــی امیــری وزیر 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و حجت االســام قاضی عســکر 

نماینــده ولــی فقیــه در امــور حــج و زیــارت، برگــزار شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قاضی عســکر و صالحــی امیــری 
گــزارش مفصلــی دربــاره اعــزام حجــاح ایرانــی بــه 
ــق  ــرد: مطاب ــان ک ــد،  خاطرنش ــه دادن ــرام ارائ بیت هللا الح
ــه  ــه ای ب ــعودی نام ــتان س ــج عربس ــه وزارت ح همیش
ایــران ارســال کردنــد مبنــی بــر اینکــه در صــورت آمادگــی 
ــی  ــاج ایران ــرای حج ــد پذی ــت می توان ــن دول ــران ای ای
باشــد و جمهــوری اســامی ایــران نیــز در پاســخی 
مکتــوب اعــام کــرده کــه اعــزام حجــاج همچنــان بــرای 

مــا میســر نیســت و ابتــدا بایــد هیئتــی بــرای مذاکــره بــا 
طــرف ســعودی اعــزام شــود تــا ضمانت هــای الزم بــرای 
ــان در مراســم  ــزت آن ــی و ع ــران ایران ــظ ســامت زائ حف

ــود. ــج داده ش ح
رنجبــرزاده گفــت: عربســتان ســعودی ابتــدا اعــام کــرد که 
ایــران ماننــد دیگــر کشــورها، حجــاج خــود را اعــزام کنــد 
و مــا نیــز پذیــرای آنــان هســتیم؛ امــا جمهــوری اســامی 
ــت عربســتان  ــت و در نهای ــن موضــوع را نپذیرف ــران ای ای

ســعودی شــروط مــا را بــرای اعــزام حجــاج پذیرفــت.
ــرای  ــران ب ــوری اســامی ای ــه داد: شــروط جمه وی ادام
ــران  ــت زائ ــزت و امنی ــظ ســامت، ع ــزام حجــاج، حف اع
و پرهیــز از هــر نــوع برخــورد نامناســب و ناشایســت 
ــعودی  ــتان س ــران در عربس ــه ای ــرا ک ــت؛ چ ــان اس ــا آن ب
ــه  طــور حقوقــی  ــن  رو ایــن کشــور ب ــدارد؛ از ای ســفارت ن
و نیــز کتبــی پذیرفــت کــه از موعــد ورود حجــاج ایرانــی 
ــور  ــه  ط ــان ب ــور آن ــان حض ــا پای ــش ت ــه فرودگاه های ب

ــد. ــت کن ــان را ضمان ــامت آن ــدی س صددرص
وی افــزود: برگــزاری حــج عمــره منــوط بــه موفقیت آمیــز 
ــع واجــب  ــع اســت؛ حــج تمت ــزاری حــج تمت ــودن برگ ب
ــزاری آن  ــوان از برگ ــرعی نمی ت ــل ش ــدون دلی ــت و ب اس
ــذا برگــزار می شــود؛ امــا برپایــی حــج  جلوگیــری کــرد؛ ل
ــه  ــعودی ب ــتان س ــدی عربس ــه پایبن ــروط ب ــره مش عم

ــارس ــع اســت. ف ــدات خــود در حــج تمت تعه

ســردار حســین دهقــان، وزیــر دفــاع جمهــوری 
ــاع  ــر دف ــه ادعــای وزی ــران، در واکنــش ب اســامی ای
آمریــکا گفــت: امــروز تروریســت های تکفیری وهابــی 
ــی  ــکا در اقص ــاخت آمری ــات س ــاح ها و مهم ــا س ب
جنایــت  عــراق  و  ســوریه  به ویــژه  جهــان  نقــاط 

. می کننــد
دهقــان افــزود: بــه وزیــر دفــاع آمریــکا توصیــه 
نظامــی  مجادله هــای  تاریــخ  ابتــدا  می کنــم 
دولت هــای پیشــین آمریــکا را در ویتنــام، عــراق، 
ــن و  ــوریه و یم ــرا در س ــتان و اخی ــومالی، افغانس س
جنایت هــای جنگــی و ضدبشــری صورت گرفتــه را 
مطالعــه و علــت تــاش بــرای خاصــی از باتاق هایــی 
را کــه نابخردانــه، متکبرانــه و سرمســتانه بــرای خــود 
ایجــاد کرده انــد، بررســی کننــد، آنــگاه بــه ریشــه 

اتهام زنی هــای فعلــی خــود، پــی خواهنــد بــرد.
ــاح  ــه اصط ــران ب ــان و س ــت: ایش ــاع گف ــر دف وزی
ــد کــه دوره و عصــر  ــد بدانن ــکا بای استراتژیســت آمری
ــه  ــازی و مداخل ــی، پرونده س ــی، اتهام زن هفت تیرکش
ــن  ــت و ای ــته اس ــب گذش ــه جان ــق ب ــع ح از موض
ــت. ــی اس ــا مدع ــم ب ــردن مته ــا ک ــخنان، جابه ج س

ــکا  ــران آمری ــان و  رهب ــت ایش ــر اس ــزود: بهت وی اف
ــه  ــی آن کشــور باشــند، ن ــی حــل مســائل داخل در پ
شــعله های  برافروختــن  و  جدیــد  بحران آفرینــی 

ــه. ــره و خاورمیان ــگ در ک جن
اظهــارات  پیــام  ملت هــا  تصریــح کــرد:  دهقــان 
ــه دشــمنان خــود را خــوب دریافــت  ــه و رذیان مکاران
می کننــد؛ از ایــن رو پاســخ ملت هــا نیــز بــا اقدامــات 

ــب دارد. ــا تناس آن ه
ــه  ــن ک ــده یم ــت رنجدی ــرد: مل ــان ک ــاع بی ــر دف وزی
ــتان  ــری عربس ــه رهب ــی ب ــاف عرب ــاوز ائت ــورد تج  م
ــا  ــود ب ــه، خ ــرار گرفت ــکا ق ــار آمری ــت تمام عی و حمای
اتــکا بــر قــدرت مــردم و توانمندی هــای خــود مقابــل 
ــون  ــتاده و تاکن ــا ایس ــان آن ه ــاف و حامی ــن ائت ای
ــاکام  ــان ن ــداف شومش ــه اه ــتیابی ب ــا را از دس آن ه
گذاشــته و ایــن مســیر را تــا پیــروزی ادامــه خواهــد 

ــاع ــی وزارت دف ــات دفاع داد. اداره کل تبلیغ

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی: 

عربستان برای حفظ سالمت، امنیت و عزت حجاج ایرانی تضمین داده است

سردار دهقان: 

تکفیری ها و وهابی ها با سالح آمریکایی جنایت می کنند

حتما بخوانید!
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 بدترین و بهترین ویژگی 

یک رئیس جمهور                                         

ادامه از صفحه یک: 

استاد دانشگاه      
دکتر محمدجواد قاسمی 

ــد  ــرف کن ــگ را برط ــایه جن ــت س ــه توانس ــام ک برج
ــف  ــای 2 و 3 و 4 متوق ــده و برجام ه ــت ش بی خاصی
ــگ  ــه اصــول روان شناســی جن ــی ک می شــود؛ در حال
تجربــه بشــری، آموزه هــای دینــی و تجربــه دوره هــای 
ــن  ــاف ای ــامی، خ ــوری اس ــام جمه ــف در نظ مختل

ــد.  ــات می کن ــب را اثب مطل
مــی ورزد کــه  طمــع  تجــاوز  بــه  زمانــی  دشــمن 
 طــرف مقابــل خــود را ترســو و بــزدل بیابــد کــه 
و  آشــتی  و  مذاکــره  از  و  می کنــد  عجــز   اظهــار 
مذاکــره  آســتانه  در  خزانــه کشــور  بــودن   خالــی 
ســخن می گویــد، از توانمنــدی دشــمن کــه اگــر 
بخواهــد می توانــد مــا را نابــود کنــد، می گویــد، از 
ســخن  خــودی،  جبهــه  ضعف هــای  و  ناتوانی هــا 
بــه میــان مــی آورد و پیــش از خواســت دشــمن 

عقب نشــینی می کنــد.
ــود  ــره ب ــدار مذاک ــه طرف ــر بنی صــدر ک ــه راســتی اگ ب
و می گفــت زمیــن می دهیــم و زمــان می گیریــم 
رئیس جمهــور نشــده بــود، آیــا مــا گرفتــار جنــگ 
ــن  ــر ای ــا اگ ــدیم؟ آی ــاله می ش ــت س ــی هش تحمیل
ــاب  ــر انق ــود و رهب ــده ب ــار نش ــی برکن ــر لیبرال  تفک
ــر  ــود، حص ــی)ره( نب ــام خمین ــوا ام ــده کل ق و فرمان
ــادان شکســته می شــد؟ عملیات هــای پیروزمندانــه  آب

ــد؟ ــاز می ش ــدگان آغ رزمن
رهبــر آزادگان جهــان اباعبــدهللا الحســین علیه الســام 
چــه زیبــا می فرماینــد: »َشــرُّ ِخَصــاِل اْلُمُلــوک اْلُجْبــُن 

ِمــَن اْلَْعــَداء.«ِ 
دشــمنان  از  تــرس  حاکمــان  خصــال  »بدتریــن 
ــاب  ــوار )ط - بیــروت(،  ج 44، ب اســت.« )بحــار الن
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ــن  ــه بهتری ــت ک ــن اس ــی ای ــن کام نوران ــوم ای مفه
ویژگــی یــک حاکــم، شــجاعت و دشمن شناســی 
ــرمایه  ــدار و س ــزت و اقت ــو ع ــان ترس ــت. حاکم اوس

ــرد. ــد ک ــمن خواهن ــکش دش ــت را پیش ــک مل ی
حــال ایــن ســؤال پیــش می آیــد چگونــه ایــن ویژگــی 

را در افــراد کشــف کنیــم؟ 
در اینجــا رهنمــود امــام خمینــی)ره( کارســاز می شــود 
کــه اگــر دشــمن از کســی تعریــف کــرد، ایــن نقطــه 
ضعــف اوســت. ببینیــم دشــمنان در نهــان و آشــکار از 

ــد؟ ــاع می کنن چــه کســی دف
ــه  ــی ک ــم؛ هنگام ــا می گیری ــر را از جبهه ه ــک دیگ کم
رزمنــده در میــان خــط دشــمن و جبهــه خــودی راه را 
گــم می کــرد، بــه آتــش پرحجــم )کــه اغلــب از ســوی 
ــمتی  ــه س ــه چ ــه ب ــرد ک ــگاه می ک ــود( ن ــمن ب دش

ــود. ــه خــودی ب ــه می شــود؛ آنجــا جبه روان
در انتخابــات بایــد دیــد خــط آتــش رســانه های 
بیشــتر  کاندیــدا  کــدام  علیــه  اســام   دشــمنان 
ــی خواهــد  اســت؛ او منتخــب جبهــه مردمــی و انقاب

بــود.

نشانه انتظار                                    

کیمیای  وطن
ص.ایروانی

یکــی از نشــانه های انتظــار قیــام مهــدی موعــود عجــل 
هللا تعالــی فرجــه الشــریف، اظهــار محبــت و مــوّدت بــه 
آن حضــرت اســت. ایــن اقــدام بایــد عملــی باشــد، نــه 
لقلقــه زبــان و شــعار. نشــانه محبــت بــه امــام، عمــل به 
دســتورات خــدای متعــال و فرمایشــات چهــارده معصوم 
علیهم الســام اســت. از اوصــاف منتظــران شــیعیان 
خالــص امــام زمان)عــج(، مهــرورزى و محبــت سرشــار 
بــه آن حضــرت اســت. البتــه ایــن محبــت و مهــرورزى 
ــیعیان  ــز ش ــوم نی ــام معص ــرا ام ــت؛ زی ــه اس  دو طرف
را دوســت دارد و شــفیق و دلســوز  یــاران خــود  و 
الوالــِد  و  الرفیــق  االنیــُس  »)االمــام (  آن هاســت: 

». الشــفیق...  االُخ  و  الشــفیُق 
 »امــام، همــدم و رفیــق، پــدر مهربــان و بــرادر دلســوز 

ــى، ج 1، ص 191، ح 1(  ــت.« )کاف اس
پیامبــر اکــرم)ص( دربــاره لــزوم دوســتى حضــرت 
ــه  ــّب َان َیلقــى الّل ــن َاَح ــد: »َم مهدى)عــج( مى  فرماین
ــة  ــَولَّ الُحّج ــاُمُه َفلَیَت ــَن اِس ــُه و َحُس ــل ایماُن ــد کَم و َق

ــر.«  ــان المنتظ ــب الزم صاح
»هــر کــس دوســت دارد خــدا را ماقــات کنــد در حالــى 
ــس  ــد، پ ــو باش ــامش نیک ــل و اس ــش کام ــه ایمان ک
بایــد دوســتدار حضــرت حجــت، صاحب الزمــان منتظــر 

ــوار، ج 36، ص 296، ح 125( ــد.« )بحاراالن باش
ــى  ــه کارهای ــردم را ب ــز م ــج( نی ــام مهدى)ع ــود ام خ
ســفارش فرمودنــد کــه موجــب ازدیــاد محبــت و مــوّدت 
مى  شــود: »هــر یــک از شــما بایــد بــه امــورى بپــردازد 
کــه او را بــه محبــت مــا نزدیــک کنــد و از کارهایــى کــه 
ــه  ــا ب ــور م ــرا ظه ــد؛ زی ناخوشــایند ماســت، دورى جوی
صــورت ناگهانــى فرامى رســد.« )همــان، ج 53، ص 
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رفتــاری  و  حرکــت  و  ســخن  چــه  اندیشــید  بایــد 
محبــت بــه امــام زمــان را زیــاد می کنــد؟ امــام از چــه 
خوششــان می آیــد؟ خوبی هایــی کــه هــر انســانی 
می پذیــرد و از آن خوشــش می آیــد، چیــزی اســت کــه 
ــا فطــرت انســان ســازگار اســت و خــد آن را دوســت  ب
تقواپیشــگی مســتمندان،  از  دســتگیری  مثــل   دارد؛ 

ــت  ــادت و اطاع ــردم، عب ــا م ــتی ب ــتی، دوس ساده زیس
واجبــات  همــه  و  نمــاز  اقامــه  مثــل  الهــی   اوامــر 
و تــرک محرمــات و... ؛ این هــا آدابــی اســت کــه امــام 
ــان  ــام زم ــحال کننده ام ــد و خوش ــحال می کن را خوش
از منتظــران حضــرت محســوب می شــود. دوســتی 
ــاد  ــدا و مع ــت خ ــه وحدانی ــان ب ــی ایم ــرت یعن  حض
و امامــت و عــدل و نبــوت، یعنــی اعتمــاد و اطمینــان و 

تــوکل بــه ذات اقــدس خــدای متعــال.

اخبار سیاسی 

یکی از مراجع تقلید شیعیان:

 معترض به شورای نگهبان 

طبق نظر امام راحل، مفسد فی االرض است
ــارج  ــی در درس خ ــوری همدان ــین ن ــی حس ــت هللا العظم آی
فقــه کــه قبــل از ظهــر چهارشــنبه در مســجد اعظــم قــم برگــزار 
ــات پیــش  ــزوم شــرکت در انتخاب ــر ل شــد، طــی ســخنانی ب
ــاره ایــن موضــوع  ــا بیــان اینکــه نبایــد درب رو تأکیــد کــرد و ب
بی تفــاوت بــود، ابــراز داشــت: بی اعتنایــی بــه انتخابــات 
ــت.وی در  ــود اس ــت خ ــه سرنوش ــی ب ــت بی اعتنای در حقیق
ــف  ــوان ادای تکلی ــه عن ــد ب ــه بای ــت: هم ــار داش ــه اظه ادام
بــه انتخابــات نــگاه و در آن شــرکت کننــد تــا انتخابــات 
ــراز داشــت: بایــد در  پرشــور باشــد. اســتاد برجســته حــوزه اب
ــر  ــودن توجــه داشــت و ب ــه ویژگی هــای اصلــح ب ــات ب انتخاب
ــح  ــاب اصل ــرد؛ انتخ ــاب ک ــح را انتخ ــرد اصل ــاس ف ــن اس ای
ــی  ــائل فرهنگ ــون مس ــی همچ ــده دار وظایف ــه عه ــرای اینک ب
اقتصــادی، سیاســی و ... باشــد، بــر عهــده رأی دهندگان اســت 

ــی اســت. ــک واجــب کفای و ی
ــروی  ــزوم پی ــان و ل ــورای نگهب ــف ش ــه وظای ــه ب وی در ادام
از نظــر ایــن شــورا تأکیــد کــرد و اظهــار داشــت: تأییــد 
ــان اســت و اگــر کســی  ــر عهــده شــورای نگهب صاحیت هــا ب
ــی)ره( در  ــام خمین ــرده و ام ــاه ک ــع گن ــد، در واق ــراض کن اعت
صحیفــه نــور هــم اشــاره کرده انــد فــرد معتــرض حتــی مفســد 

ــت. ــی االرض اس ف
آیــت هللا نــوری همدانــی تأکیــد کــرد: شکســتن قانون از ســوی 
ــد گردن کشــی داشــته باشــند؛  ــه می خواهن کســانی اســت ک
 بنابرایــن نبایــد حــب جــاه و مقــام باعــث فریــب افــراد شــود 
ــات  ــا انتخاب ــد ت ــرار دهن ــر ق ــد نظ ــون را م ــه قان ــد هم و بای

ــر ــود. مه ــزار ش ــی برگ ــه خوب ــور و ب پرش

 عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان 
در مجلس شورای اسالمی:

 اجرای اقتصاد مقاومتی 

نیازمند غیرت و عزم ملی است
یعقــوب شــیویاری، عضــو هیئت رئیســه کمیســیون بهداشــت 
و درمــان در مجلــس شــورای اســامی، گفــت: ســال 96 
بــه فرمایــش مقــام معظــم رهبــری، بــه عنــوان ســال 
ــا  ــده؛ ام ــن ش ــتغال« مزی ــد و اش ــی، تولی ــاد مقاومت »اقتص
ــاد، طــاق ــکاری، اعتی ــر، بی ــر فق ــران درگی ــی ای ــه کنون  جامع
بیماری هــا  ایــن  بیماری  هاســت کــه  انــواع  و  بزهــکاری 
ــرت  ــا غی ــر ب ــت مگ ــد بس ــت برنخواه ــران رخ ــه ای  از جامع
ــاع  ــال دف ــه 8 س ــاره ب ــا اش ــده ب ــن نماین ــی. ای ــزم مل و ع
 مقــدس اظهــار داشــت: در آن دوران پیــر و جــوان، خــرد 
و کان، زن و مــرد بــرای پاســداری از حریــم اســامی و حریــم 
کشــور بــه جبهه هــا شــتافتند؛ اکنــون نیــز بــا عــزم ملــی و بــا 

کار جهــادی می توانیــم مشــکات را برطــرف کنیــم. 
ــکات  ــی مش ــاد مقاومت ــا اقتص ــه ب ــان اینک ــا بی ــیویاری ب ش
ــل 29  ــط اص ــر فق ــرد: اگ ــوان ک ــود، عن ــل می ش ــه ح جامع
ــرد  ــرار گی ــت و مجلــس ق ــون اساســی مــورد عنایــت دول قان
بســیاری از مشــکات بــا همــت ملــی برطــرف می شــود. مهــر

ــا فرماندهــان  ــدار ب ــه ای در دی  حضــرت آیــت هللا خامن
ــش  ــه ارت ــای چهارگان ــای نیروه ــی از یگان ه و جمع
بــه مناســبت »روز ارتــش و نیــروی زمینــی« بــا اشــاره 
بــه نقــش اقتــدار، توانایی هــا و انگیــزه بســیار ارتــش 
در تأمیــن امنیــت کشــور، نیروهــای نظامــی را یکــی 
ــا تأکیــد  از مؤلفه هــای تأمیــن امنیــت برشــمردند و ب
ــی  ــادی، علم ــتگاه های اقتص ــرد دس ــر عملک ــر تأثی ب
و تحقیقاتــی، آموزشــی و فرهنگــی در جلوگیــری 
از بــه نتیجــه رســیدن اهــداف دشــمن، اولویــت 
ــتند  ــادی دانس ــائل اقتص ــور را مس ــک کش ــه ی  درج
ــه مســئوالن، پیگیــری  و گفتنــد: اصلی تریــن وظیف
ــش  ــژه در بخ ــی، به وی ــاد مقاومت ــت های اقتص سیاس
حــل  بــرای  جــدی  تــاش  و  تولیــد  و  اشــتغال 
مشــکات معیشــتی مــردم و همچنیــن ایســتادگی در 
ــت. ــر آن هاس ــیدن از تش ــا و نترس ــل ابرقدرت ه مقاب

ــاره  ــا اش ــن ب ــامی همچنی ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
بــه انتخابــات 29 اردیبهشــت، انتخابــات در نظــام 
ــامی  ــاالری اس ــاد مردم س ــامی را نم ــوری اس  جمه
و مایــه عــزت و افتخــار و قــدرت و ســربلندی دانســتند 
ــا ــئوالن و نامزده ــردم، مس ــد م ــد: بای ــد کردن  و تأکی

انتخابــات را قــدر بداننــد و زمینــه یــک انتخابــات 
ــت و  ــا امنی ــالم، ب ــاط، س ــا نش ــوق و ب ــور و ش پرش

گســترده را فراهــم کننــد.
بــا  دیــدار  ایــن  در  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
 گرامیداشــت »روز ارتــش« و تجلیــل از خانواده هــا 
عنــوان  بــه  ارتشــیان  فرزنــدان  و  همســران  و 
تعییــن  آن هــا،  واقعــی  و همرزمــان  همســنگران 
ــن  ــی از بهتری ــام)ره( را یک ــیله ام ــه وس ــش ب  روز ارت
و هوشــمندانه ترین اقدامــات امــام راحــل برشــمردند 
ــردن  ــتحکم ک ــر مس ــاوه ب ــدام ع ــن اق ــد: ای و گفتن
پایه هــای ارتــش جمهــوری اســامی، موجــب یــأس 
و ناامیــدی بســیاری از توطئه گــران، در آن زمــان شــد.

ــش از  ــن روز ارت ــه تعیی ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب ایش
جانــب امــام خمینــی)ره( بــه معنــای پذیــرش 
هویــت ارتــش بــا همــه مختصــات و شــرایط آن 
ــظ  ــد: حف ــود، افزودن ــاب ب ــروزی انق ــدای پی  در ابت
ــام)ره(  ــق ام ــی و عمی ــاد قلب ــش، اعتق ــت ارت و تقوی
ــم صحیــح امــام موجــب شــد  بــود و ایــن تصمی
ــوش  ــاب، خ ــد از انق ــای بع ــه قضای ــش در هم ارت

بدرخشــد.
ــل  ــر معظــم انقــاب اســامی ایســتادگی در مقاب رهب
توطئه هــای درونــی را یکــی از نمونه هــای کارنامــه 
ــی  ــد: نقش آفرین ــش برشــمردند و گفتن درخشــان ارت
ــای  ــه جلوه ه ــدس و ارائ ــاع مق ــش در دوران دف ارت
ــار  ــت در کن ــاالی اخــاق و معنوی ــی از ســطوح ب عمل

ــر از افتخــارات آن اســت. ــی دیگ ــی، یک ــدرت رزم ق
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای شــهیدان صیــاد شــیرازی 
ــای  ــش را الگوه ــهدای ارت ــیاری از ش ــی و بس و بابای
تأکیــد  و  خواندنــد  معنویــت  و  اخــاق  از  عملــی 
کردنــد: ارتــش جمهــوری اســامی امــروز، یــک 
ــاک  ــای پ ــوی و دارای انگیزه ه ــری و معن ــروی فک  نی
ــار مهــم اقــدام  و مقــدس اســت کــه ایــن یکــی از آث
امــام در تعییــن ایــن روز اســت و بایــد ایــن ارزش هــا 

قــدر دانســته و تقویــت شــوند.
ــای  ــش آمادگی ه ــزوم افزای ــر ل ــد ب ــا تأکی ــان ب ایش
ــه نقــش مهــم نیروهــای  ــوی ارتــش ب روحــی و معن
ــد:  ــد و افزودن ــت اشــاره کردن ــن امنی مســلح در تأمی
امنیــت بــرای یــک کشــور بســیار مهــم اســت و هرچــه 

نیروهــای مســلح مقتدرتــر و پرانگیزه تــر باشــند، ایــن 
ــراه  ــم هم ــی ه ــرک نظام ــا تح ــر ب ــی اگ ــدار حت اقت

ــود. ــد ب ــت خواه ــاد امنی ــاز ایج ــد، زمینه س نباش
ــت  ــه تربی ــش را ب ــان ارت ــوا، فرمانده ــده کل ق فرمان
توصیــه  باشــند،  الگــو  بتواننــد   انســان هایی کــه 
الگوهــای  بایــد  روزبــه روز  خاطرنشــان کردنــد:  و 
ــی در  ــاد و شــهید بابای ــی همچــون شــهید صی اخاق
ســازمان بــزرگ و دارای شــوکت ارتــش افزایــش یابد.
بــر  تأکیــد  بــا  اســامی  انقــاب  معظــم  رهبــر 
اینکــه نیروهــای مســلح از مهم تریــن حصارهــای 
تأمیــن امنیــت بــرای مــردم بــه شــمار می رونــد 
ــر نیروهــای مســلح، مجموعه هــا و  ــد: عــاوه ب افزودن
دســتگاه های اقتصــادی، آموزشــی، علمــی، تحقیقاتــی 
ــداف  ــا اه ــه ب ــت مقابل ــر در جه ــز اگ ــی نی و فرهنگ
تکمیل کننــده  بخش هــای  عنــوان  بــه  و  دشــمن 
ــا نیروهــای  ــگ ب ــا هماهن ــد، قطع یکدیگــر عمــل کنن
ــی و  ــت مل ــت امنی ــظ و تقوی ــاز حف ــلح، زمینه س مس

ــد. ــد ش ــور خواهن ــرفت کش ــعه و پیش توس
اصلــی  طراحی هــای  از  یکــی  خامنــه ای  آیــت هللا 
دشــمن را اســتفاده از نقــاط ضعــف و مشــکات 
ایــران  ملــت  بــه  زدن  ضربــه  بــرای   اقتصــادی 
ــه همیــن علــت در  ــد: ب دانســتند و خاطرنشــان کردن
ســال های اخیــر شــعارهای اقتصــادی برگزیــده و 

ــدند. ــته ش برجس
را  کشـــور  اقتصــــادی  بنیــه  تقویــت  ایشـــان 
ــمردند و  ــوع برش ــن موض ــاس ترین و کلیدی تری حس
گفتنــد: بــر همیــن اســاس بــر اجــرای سیاســت های 
ــوان یــک مجموعــه »کار  ــه عن اقتصــادی مقاومتــی ب
ــتغال  ــوع اش ــر موض ــژه ب ــدام«، به وی ــت و اق  و حرک
و تولیــد و همچنیــن مســائل معیشــتی مــردم و 
ــای  ــه نیروه ــف از جمل ــتگاه های مختل ــان دس کارکن

ــد دارم. ــلح تأکی مس
ــه تمرکــز  ــا اشــاره ب ــر معظــم انقــاب اســامی ب رهب
از  اســتفاده  بــرای  اســامی  نظــام  بدخواهــان 
ــال  ــاد اخ ــور ایج ــه منظ ــادی ب ــف اقتص ــاط ضع  نق
خاطرنشــان کردنــد: وقتــی انگیــزه  و هــدف دشــمن 
مشــخص اســت، قاعدتــا بایــد انگیــزه مســئوالن 
مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های  اجــرای  بــرای 
افزایــش یابــد و مــن همــه ایــن مســائل را کــه دیــدگاه 
کارشناســان زبــده اقتصــادی اســت، بــه طــور مشــروح 

ــرده ام. ــان ک ــز بی ــرای مســئوالن نی و خصوصــی ب

ــن از  ــع م ــد: توق ــه ای افزودن ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــمن را  ــزه دش ــی انگی ــه وقت ــت ک ــن اس ــئوالن ای مس
ــد  ــاط ضعــف اقتصــادی می بینن ــرای اســتفاده از نق ب
ــادی و  ــف اقتص ــاط ضع ــردن نق ــرف ک ــدد برط درص

ــد. ــذ برآین بســتن مناف
ایشــان تأکیــد کردنــد: البتــه نظــام جمهــوری اســامی 
ــت  ــد و عل ــی دارن ــوت فراوان ــاط ق ــران، نق ــت ای و مل
ــون از  ــای گوناگ ــل توطئه ه ــت در مقاب ــربلندی مل س
ابتــدای پیــروزی انقــاب تاکنــون، همیــن نقــاط قــوت 
عجیــب اســت کــه از لحــاظ کمیــت و کیفیــت، از نقــاط 

ضعــف بیشــتر هســتند.
ــاط  ــن نق ــی از ای ــامی یک ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
قــوت برجســته را روحیــه شــجاعت و ایســتادگی 
ملــت ایــران در برابــر تشــرها و اخم هــای ابرقدرت هــا 
دانســتند و افزودنــد: یکــی از شــگردهای قدرت هــای 
و  و دولت هــا  ترســاندن ملت هــا  بــرای  متجــاوز، 
وادار کــردن آن هــا بــه تأمیــن منافــع نامشــروع 
ــان دادن  ــی نش ــود بزرگنمای ــر زدن و از خ ــود، تش  خ

است.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای گفتنــد: بــرای یــک کشــور 
بدتریــن حالــت آن اســت کــه مســئوالن آن کشــور از 
تشــر دشــمن بترســند؛ زیــرا ایــن کار در را بــرای ورود 

ــد. ــاز می کن تجــاوز و تعــرض او ب
ــور کشــور را  ــه ام ــد: در اینک ایشــان خاطرنشــان کردن
ــچ  ــر و حکمــت انجــام داد، هی ــل و تدبی ــا عق ــد ب بای
تردیــدی وجــود نــدارد؛ امــا ایــن تدبیــر و حکمــت بایــد 

همــراه بــا شــجاعت باشــد.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی تأکیــد کردند: ترســیدن 
اخــم  تأثیــر  تحــت  و  دشــمن  تشــر  از  دلهــره  و 

قدرتمنــدان قــرار گرفتــن، اوِل بدبختــی اســت.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودنــد: اگــر کســی هــم 
می خواهــد بترســد، اشــکالی نــدارد؛ امــا از طــرف 
ملــت و بــه حســاب مــردم نترســد؛ زیــرا ملــت ایــران 

ایســتاده اســت.
ایشــان بــا اشــاره بــه انــواع توطئه هــا از ابتــدای 
پیــروزی انقــاب اســامی تاکنــون خاطرنشــان کردند: 
ــران از  ــت ای ــامی و مل ــوری اس ــود جمه ــا ب ــر بن اگ
قدرت هــا بترســد و در مقابــل آن هــا عقب نشــینی 
ــران و  ــانی از ای ــر و نش ــچ اث ــر هی ــون دیگ ــد، اکن کن

ایرانــی باقــی نمی مانــد.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی تأکیــد کردنــد: دشــمن 

آمریــکا، در مقابــل  از  آمریــکا و بزرگ تــر  از  اعــم 
ــه مــردم خــود متصــل اســت و مــردم   نظامــی کــه ب
و ملــت خــود را دوســت دارد و ملــت نیــز آن نظــام را 
ــاوم هســتند  ــل دشــمن مق ــد و در مقاب دوســت دارن

ــد. ــد بکن ــی نمی توان ــچ غلط هی
ــه در  ــه اینک ــا اشــاره ب ــه ای ب ــت هللا خامن حضــرت آی
دشــمنی قدرت هــای زورگــو، به ویــژه آمریــکا بــا 
ملــت ایــران هیــچ تردیــدی نیســت، افزودنــد: اینکــه 
بگوینــد بــا فــان فــرد موافــق هســتند و بــا او ماحظــه 
خواهنــد کــرد، حــرف نادرســتی اســت؛ زیــرا دشــمنی 
آن هــا از زمــان امــام)ره( و بعــد از امــام)ره( و در زمــان 
دولت هــای گوناگــون کــه بــا ســایق مختلــف بــر ســر 

کار بودنــد، همــواره ادامــه داشــته اســت.
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد اقتــدار و ایســتادگی 
ــکا  ــر آمری ــت از تش ــری مل ــران و تأثیرناپذی ــت ای مل
و بعضــی کشــورهای اروپایــی ادامــه پیــدا کنــد 
خاطرنشــان کردنــد: بخــش مهمــی از ادامه ایســتادگی 
ــای مســلح ــده نیروه ــر عه  و نهراســیدن از دشــمن، ب
و بخــش عمــده آن بر عهــده اقتصادیــون و مجموعه های 
فرهنگــی، آموزشــی، به خصــوص متصدیــان بخش هــای 

علمــی و تحقیقاتی اســت.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در بخــش پایانــی 
رو  پیــش  انتخابــات  بــه  اشــاره  بــا  سخنانشــان 
ــه عــزت  ــران و مای ــت ای ــات را از افتخــارات مل انتخاب
قــدرت، روســفیدی و ســربلندی ملــت ایــران در 
دنیــا خواندنــد و افزودنــد: بدخواهــان بــه  دنبــال 
نشــان دادن اســام و معنویــت در نقطــه مقابــل 
مردم ســاالری بودنــد؛ امــا جمهــوری اســامی بــا 
مردم ســاالری اســامی و انتخابــات، غلــط بــودن ایــن 

حــرف را نشــان داد.
ــت در  ــه مل ــد: هم ــه ای گفتن ــت هللا خامن ــرت آی حض
انتخابــات احســاس می کننــد کــه کلیــد کارهــای 
کشــور در دســت خودشــان اســت و آنــان هســتند کــه 

ــد. ــن می کنن ــور را معی ــی کش ــر اصل عناص
ــا  ــردم، نامزده ــه م ــه هم ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب ایش
را  انتخابــات  بایــد قــدر  دولــت و دســت اندرکاران 
بداننــد و آن را گرامــی بدارنــد، افزودنــد: بایــد انتخاباتی 
و  نشــاط، ســالم  و  بــا شــور و شــوق  گســترده، 
ــات  ــن انتخاب ــود و چنی ــزار ش ــت برگ ــا امنی ــراه ب هم
ــد  ــیاری خواه ــت بس ــور مصونی ــه کش ــره ای، ب  و ذخی

داد.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه مطالــب 
وسوســه انگیز رســانه های دشــمن و تــاش خصمانــه 
ــان  ــات، خاطرنش ــردن انتخاب ــراب ک ــرای خ ــان ب آن
کردنــد: ملــت ایــران بــا همیــن بیــداری و هوشــیاری 
کــه همــواره نشــان داده، در مقابــل ایــن حرکــت عمــل 

خواهــد کــرد.
 پیــش از ســخنان رهبــر معظــم انقــاب اســامی
امیــر سرلشــکر صالحــی، فرمانــده کل ارتــش، بــا 
ــاد مــاه رجــب و گرامیداشــت روز ارتــش  تبریــک اعی
و نیــروی زمینــی گفــت: امــروز ارتــش مفتخــر اســت 
ــدی  ــی، پدافن ــی، دریای کــه در همــه عرصه هــای زمین
و هوایــی بــا اقتــدار، اعتمادبه نفــس و تــوکل بــه خــدا 
از مرزهــای خاکــی و اعتقــادی انقــاب اســامی دفــاع 
ــی  ــی رزم ــه مؤلفه هــای آمادگ ــر از هم ــد و فرات می کن
ــای بیکــران انســان های مؤمــن و متخصــص  ــه دری ب
خــود می بالــد. پایــگاه اطاع رســانی دفتــر مقــام 

معظــم رهبــری

رهبر معظم انقالب در دیدار با فرماندهان ارتش:

ترس از دشمن، اول بدبختی است

در  محســنی  اژه ای  المســلمین  و  حجت االســام 
گردهمایــی رؤســای کل دادگســتری، دادســتان ها 
ــرم  ــوع ج ــگیری از وق ــی و پیش ــان اجتماع و معاون
اجتماعــی،  آســیب های  موضــوع  بــه  کل کشــور 
ــه در راســتای  ــوه قضائی ــای ق سیاســت ها و راهبرده
ــاره و  ــی اش ــیب های اجتماع ــش آس ــرل و کاه کنت
ــار کــرد: موضــوع نشســت، کاهــش آســیب های  اظه
اجتماعــی اســت کــه بیــان چنــد نکتــه خــارج از لطف 
ــه  ــم؛ یکــی وظیف ــه داری ــا دو وظیف ــه م نیســت. هم
ــر دوش  ــه ب ــوه قضائی ــه در ق ــئولیتی ک اداری و مس
ماســت؛  وظیفــه باالتــر از ایــن وظیفــه،  وظیفــه دینــی 
و ِدینــی ماســت. در فرمایشــات دوســتان دیــدم کــه 
بــه دغدغه هــای مقــام معظــم رهبــری جــواب مثبــت 
داده شــد؛ بــه ایــن معنــا کــه همــه اذهــان مشــغول 

ــم و همــه احســاس  شــد کــه تکلیــف ســنگین داری
ــد. مســئولیت کردن

معــاون  از  تشــکر  بــا  قضائیــه  قــوه  ســخنگوی 
اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضائیــه 
ــت: ایشــان  ــروی خــاق و دلســوز گف ــوان نی ــه عن ب
اهتمــام فراوانــی بــرای اجرایــی کــردن منویــات 
رهبــری داشــته اند. کار بســیار ســنگین اســت و 
ابعــاد گوناگونــی دارد. همــه بایــد دست به دســت 
ــرود. اختــاف نظرهایــی  ــا کار پیــش ب هــم دهیــم ت
هــم وجــود دارد کــه ان شــاءهللا حــل می شــود. 
ــا  ــده ب ــوع مشخص ش ــس موض ــن مجال ــر در ای اگ

ــری  ــود، نتیجه گی ــی ش ــری ارزیاب ــق محدودت مصادی
ــت. ــم داش ــری خواهی بهت

وی افــزود: نکتــه جالــب توجــه دیگــر اینکــه دربــاره 
ــد  ــور دارن ــای کل در آن حض ــه رؤس ــت هایی ک  نشس
و در طــول ســال برگــزار می شــود، بایــد برنامه ریــزی 
ــت  ــه از ظرفی ــن اســتفاده بهین انجــام شــود. همچنی
ســازمان صداوســیما بایــد وجــود داشــته باشــد. 
ــر صداوســیما هســتم.  مــن عضــو شــورای نظــارت ب
ــد آن را  ــنهادی داری ــا پیش ــر ی ــاد،  نقطه نظ ــر انتق اگ
یــا بــه ســازمان صداوســیما برســانید یــا بــه صــورت 
مکتــوب در اختیــار مــا قــرار دهیــد تــا اقدامــات الزم 

ــا  ــود دارد ت ــی وج ــا آمادگ ــرا کام ــود؛ زی ــام ش انج
ــی کشــور  ــرای تعال ــد ب هــر آنچــه احســاس می کنی
 الزم اســت در کنــار تمــام محدویت هــا، اجرایــی 

شود. ایسنا

معاون اول قوه قضائیه:

برای کاهش آسیب های اجتماعی، باید دست به دست هم دهیم
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اخبار کوتاه 

وزیر کشور خبر داد: 

 تشکیل کمیته بررسی 

تخلفات انتخاباتی در وزارت کشور 
وزیــر کشــور گفــت: کمیتــه بررســی تخلفــات انتخاباتی 
بــه منظــور بررســی تبلیغــات و فعالیت هــای انتخاباتــی 

در وزارت کشــور تشــکیل شــد. 
بــا  کشــور،  وزیــر  رحمانــی  فضلــی،   عبدالرضــا 
ــای  ــد دوره ه ــور همانن ــا در وزارت کش ــه »م ــان اینک بی
تخلفــات  بررســــی  کمیتـــه  انتخابــات،  از  قبــل 
ــن  ــت: ای ــار داش ــم«، اظه ــکیل دادی ــی را تش انتخابات
فعالیت هــای  و  تبلیغــات  بررســی  ویــژه   کمیتــه 
نامزدهــای انتخابــات، حامیــان آن هــا و احــزاب و 
گروه هــای سیاســی در رســانه های مکتــوب و مجــازی 

ــت. اس
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا تخلفــی 
هــم تاکنــون گــزارش شــده، تصریــح کــرد: بلــه؛ 
گزارش هــای متعــددی از ســوی نامزدهــا و ســتادهای 
ــال  ــم در ح ــا ه ــکاران م ــیده و هم ــا رس ــه م ــا ب آن ه

بررســی ایــن گزارش هــا هســتند.
ــی های  ــر در بررس ــزود: اگ ــان اف ــور در پای ــر کش وزی
ــون  ــن نتیجــه برســیم کــه تخلفــی از قان ــه ای خــود ب
انجــام شـــده، حتمــا گـــزارش آن را بــه کمیتــه 
ــه ارجــاع  ــوه قضائی ــی در ق بررســی تخلفــات انتخابات

تســنیم می دهیــم. 

نماینده ولی فقیه در سپاه:

 سپاه، انقالبی ترین نهاد 

فراحزبی است
تقابــل  اینکــه  بیــان  بــا  حجت االســام ســعیدی 
ــی  ــه بین الملل ــامی در عرص ــاب اس ــا انق ــکا ب آمری
و منطقــه ای نتیجــه ای جــز انــزوا و بــه شکســت 
انجامیــدن توطئه هــای آنــان بــه همــراه نداشــته 
اســت، گفــت: از ســوی دیگــر اســتکبار جهانــی از بــدو 
ــه  ــدازی ب ــا هــدف بران شــکل گیری انقــاب همــواره ب
ــادی در  ــه در ســالیان متم ــه ک ــا پرداخت ــا م ــل ب تقاب
دنبــال کــردن ایــن هــدف از راهبردهــا و رویکردهــای 

ــت. ــرده اس ــتفاده ک ــی اس مختلف
ــوان  ــه عن وی  از ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ب
انقابی تریــن نهــاد فراحزبــی یــاد کــرد و بــا اشــاره بــه 
نقــش روحانیــون، به ویــژه شــاغلین در ســپاه، گفــت: 
ــت  ــر در تقوی ــر نقشــی مؤث ــد ایفاگ ــت می توان روحانی

جبهــه انقــاب باشــد. فــارس



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریسرویس اقتصاد

ــاره محصــوالت  ــه عمــد در حــال شایعه ســازی درب عــده ای ب
ــس  ــیر وایتک ــود در ش ــه می ش ــه گفت ــتند؛ اینک ــی هس لبن
ریختــه می شــود یــا بــه مرغ هــا هورمــون زده می شــود 

این هــا هجمه هــای برنامه ریــزی شــده اســت. 
قائم مقــام نظــام صنفــی کشــاورزی و منابــع طبیعــی کشــور 
در آییــن افتتــاح پانزدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی صنعــت 
دام، طیــور و دامپزشــکی، ژنتیــک و اصــاح نــژاد دام در 
اصفهــان، از حضــور بخــش خصوصــی در کنــار بخــش دولتــی 
جهــت پیشــبرد اهــداف نظــام کشــاورزی ابــراز خرســندی کرد 
و گفــت: بخــش کشــاورزی، بخشــی فراسیاســی اســت کــه 
ــراد در  ــا تمــام اف ــاز اســت ت ــدی نی ــه جناح بن ــارغ از هرگون ف
کنــار هــم در راســتای توســعه کمــی و کیفــی آن تــاش کننــد. 
ــن مشــکل بخــش  ــرد: بزرگ تری ــد ک ــی تاکی موســی رهنمای

کشــاورزی، اجــرا نشــدن درســت قوانیــن حمایتــی اســت.
   عــده ای بــه عمــد در حــال شایعه ســازی دربــاره 

محصــوالت لبنــی هســتند
ــی وزارت  ــدات دام ــود تولی ــژاد و بهب ــاح ن ــز اص ــر مرک مدی
ــن  ــون ت ــدود 9.5 میلی ــد ح ــز از تولی ــاورزی نی ــاد کش جه
شــیر خــام در کشــور خبــر داد و گفــت: ایــن در حالــی 
ــن اســت.  ــون ت ــا 11.5 میلی ــدی م ــت تولی ــه ظرفی اســت ک

ــه  ــه ب ــی ک ــاد از هجمه های ــا انتق ــی ب ــا ماصالح محمدرض
ــارها  ــن فش ــت: ای ــود، گف ــی می ش ــوالت لبن ــرف محص مص
حساب شــده اســت تــا ســامت جامعــه، به ویــژه جوانــان بــه 
خطــر بیفتــد؛ چــرا بایــد بــا ایــن حجــم حملــه بــه مــواد لبنــی 
مواجــه باشــیم؛ ایــن مســئله موجــب شــده تــا ســرانه مصرف 
ــرات مخــرب آن در  ــد و اث مــواد لبنــی در کشــور کاهــش یاب

ــل مشــاهده اســت.  ــه قاب جامع
ــد  ــه عم ــده ای ب ــه ع ــم ک ــان می گوی ــه داد: همچن وی ادام
ــتند؛  ــی هس ــوالت لبن ــاره محص ــازی درب ــال شایعه س در ح
ــود  ــه می ش ــس ریخت ــیر وایتک ــود در ش ــه می ش ــه گفت اینک
ــای  ــا هجمه ه ــود، این ه ــون زده می ش ــا هورم ــه مرغ ه ــا ب ی

اســت.  برنامه ریزی شــده 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در راســتای افزایــش ظرفیــت تولیــد 
ــان  ــور در اصفه ــیر کش ــد ش ــره تولی ــتین زنجی ــیر، نخس ش
ــه  ــروع ب ــه ش ــن حلق ــده ای ــاه آین ــا دو م ــده و ت ــروع ش ش
ــم  ــیر خواهی ــد ش ــش تولی ــاهد افزای ــد و ش ــت می کن فعالی
ــود، افــزود: صنعــت دام و طیــور کشــور از جایــگاه ویــژه ای  ب
برخــوردار اســت و مقــام نخســت تولیــد شــیر و جایــگاه برتــر 
ــن  ــت ای ــان از اهمی ــفید، نش ــز و س ــت قرم ــد گوش در تولی

ــان دارد.  ــت در اصفه صنع
وی بــا بیــان اینکــه توســعه در تمــام زمینه هــای دام و طیــور 
در اصفهــان بــه خوبــی مشــهود اســت و بایــد ایــن تاش هــا 

را بــا وجــود شــرایط خشکســالی ارج نهیــم، افــزود: طــی دو 
دهــه گذشــته کشــور واردکننــده مــواد پروتئینــی بــوده اســت؛ 
ــده بســیاری از  ــه صادرکنن ــا همیــن تاش هــا ب امــا امــروز ب
اقــام محصــوالت کشــاورزی تبدیــل شــده ایم و بــرای اینکــه 
ــه مباحــث  ــد ب ــم، بای ــه پیشــرفت کنی ــن زمین ــم در ای بتوانی
فنــی و تکنیکــی توجــه ویــژه داشــته باشــیم تــا جایــگاه فعلی 

را از دســت ندهیــم. 
ــش  ــره وری در بخ ــش به ــی و افزای ــطح کیف ــای س وی ارتق
 دام را یکــی از اهــداف وزارت جهــاد کشــاورزی دانســت 
ــن 100  ــران بی ــون ســرانه مصــرف شــیر در ای و گفــت: هم اکن
ــه متوســط  ــی اســت ک ــن در حال ــرم اســت؛ ای ــا 110 کیلوگ ت

 ســرانه مصــرف شــیر در جهــان بیــش از 160 کیلوگــرم اســت 
ــع 60  ــی در واق ــب توجه ــزان جال ــه می ــان ب ــران همچن و ای

ــه دارد. ــی فاصل ــن جهان ــد از میانگی درص
     تولید یک میلیون تن مواد پروتئینی در اصفهان

ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــی جه ــدات دام ــود تولی ــاون بهب مع
ــون  ــک میلی ــالیانه ی ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــان نی  اصفه
ــت  ــیر، گوش ــه ش ــی از جمل ــواد پروتئین ــن م ــزار ت و ۴50 ه
 قرمــز و ســفید، تخم مــرغ و بوقلمــون تولیــد می شــود 
ــی  ــان یک ــتان اصفه ــه اس ــده ک ــبب ش ــوع س ــن موض و ای
در  پروتئینــی  مــواد  تولیــدات  در  پیشــرو  اســتان های  از 
کشــور باشــد، افــزود: در چنــد ســال گذشــته شــاهد واردات 
محصــوالت از کشــورهای دیگــر بودیــم؛ همچنیــن مــرغ 
برزیلــی و واردات شــیر خشــک بــه وفــور مشــاهده می شــد؛ 
 امــا در حــال حاضــر تمامــی معــادالت برعکــس شــده 
ــه  ــوب ب ــت مطل ــا کیفی ــک ب ــیر خش ــادرات ش ــاهد ص و ش
کشــورهای دیگــر هســتیم. امیرحســین افیونــی بیــان کــرد: 
تــا ۴ ســال گذشــته ســالیانه بالــغ بــر 150 هــزار تــن گوشــت 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــور وارد می ش ــه کش ــرغ ب م
ــه کشــورهای  ــن گوشــت مــرغ ب ــون ســالیانه 100 هــزار ت اکن
دیگــر صــادر می شــود. همچنیــن شــاهد واردات گوشــت قرمز 
در کشــور هســتیم؛ امــا بایــد گفــت مطابــق بــا همیــن میــزان 

ــود. ــادر می ش ــر ص ــورهای دیگ ــه کش ــده ب دام زن

 مدیران جهاد کشاورزی در تشریح مشکالت این بخش مطرح کردند:

هجمه های برنامه ریزی شده علیه محصوالت لبنی

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: دولــت 
در حــال برنامه ریــزی اســت تــا 50 درصــد تخفیــف در 
پرداختی هــای ســرمایه گذاران بــه دولــت بــه عنــوان مشــوق 
بــرای ســرمایه گذاری در شــهرک های صنعتــی در نظــر گرفتــه 
شــود. علــی یزدانــی اظهــار کــرد: دولــت مشــوق های خوبــی 

را بــرای شــهرک های صنعتــی در نظــر گرفتــه 
ــمی  ــورت رس ــه ص ــده ب ــد روز آین ــه در چن ک
ــتان ها  ــه اس ــه ب ــه ای در وزارتخان ــی جلس ط
ابــاغ خواهــد شــد تــا چــرخ صنعــت روان تــر 

ــه گــردش خــود ادامــه دهــد. ب
 وی ادامــه داد: در حــال حاضــر حــدود ۸۸ 
ــه  ــور دارای پروان ــی در کش ــد صنعت ــزار واح ه

واحــد  و مجــوز بهره بــرداری اســت کــه تعــداد ۸0 هــزار 
واحدهــای  بقیــه  و  متوســط  واحــد  هــزار   ۴ کوچــک، 
و  کوچــک  صنایــع  عامــل  مدیــر  هســتند.  بــزرگ 
ــی  ــهرک های صنعت ــداد ش ــران تع ــی ای ــهرک های صنعت ش
عنــوان کــرد  مــورد   65 را  کشــور  مجــوزدار   غیردولتــی 

و گفــت: در صــورت توافــق شــهرداری آران و بیــدگل، مجــوز 
ــه  ــی اضاف ــی صــادر خواهــد شــد. یزدان دو شــهرک غیردولت
ــود  ــی موج ــهرک های صنعت ــود در ش ــنهاد می ش ــرد: پیش ک
ماننــد آران و بیــدگل هــر ســرمایه گذار بــا برنامــه زمان بنــدی 

و اشــتغال از 0 تــا ۷5 درصــد تخفیــف بگیــرد. 
ــا  ــدگل ب ــتان آران و بی ــه داد: شهرس وی ادام
تولیــد تقریبــی 50 میلیــون متــر مربــع فــرش 
ماشــینی کــه 50 درصــد فرش ماشــینی کشــور 
اســت، مقــام برتــر را بــه خــود اختصــاص داده 
اســت. یزدانــی همچنیــن دربــاره ســرفصل های 
و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  برنامه هــای 
شـــهرک های صنعتـــی در ســال 1۳96 گفــت: 
ایــن ســازمان حــول شــعار امســال کــه »اقتصــاد مقاومتــی، 
تولیــد و اشــتغال« اســت برنامه ریزی هایــی را در چنــد 
ــن ســال  ــم در ای ــی می کنی ــه پیش بین ــرده ک ــه ک محــور ارائ
بیــش از 1۳0 هــزار اشــتغال پایــدار و جدیــد فقــط در داخــل 

ــا ــرد. ایرن ــورت بگی ــی ص ــهرک های صنعت ش

ــروژه  ــت: پ ــان گف ــر کل راه وشهرســازی اســتان اصفه مدی
آزادراه اصفهــان – شــیراز از ســه راهی مبارکــه تــا پــل 
ایزدخواســت بــا 900 میلیــارد تومــان اعتبــار و بــا مشــارکت 

ــد.  ــد ش ــداث خواه ــی اح ــش خصوص ــدی بخ ۷0 درص
ــروژه  ــه مراحــل احــداث پ ــا اشــاره ب ــی ب ــه غام حجت ال

ــز  ــه از آزادراه نطن ــان ک ــرق اصفه آزادراه ش
ختــم  مبارکــه  ســه راهی  بــه  و  آغــاز 
ــه  ــروژه ب ــن پ ــت: ای ــان داش ــود، بی می ش
طــول 9۳ کیلومتــر در ســه قطعــه در حــال 
ســاخت اســت کــه قطعــه 1 و 2 آن بــا 
ــرارداد  ــا ق مشــارکت بخــش خصوصــی و ب
ــت و  ــال اجراس ــان در ح ــارد توم ۳۳0 میلی

ــا ســه راهی مبارکــه  عملیــات اجرایــی قطعــه ســوم نیــز ت
تــا پایــان فروردین مــاه شــروع می شــود. 

وی بــا بیــان اینکــه احــداث پــروژه آزادراه شــرق اصفهــان 
ــوب کشــور محســوب  ــه جن ــای شــمال ب ــه از کریدوره ک
می شــود، تاکیــد کــرد: پــروژه آزادراهــی اصفهــان بــه 

ــه  ــاز خواهــد شــد ک ــان آغ شــیراز در حــوزه اســتان اصفه
ــت و  ــل ایزدخواس ــا پ ــه ت ــه راهی مبارک ــروژه از س ــن پ ای
در حــوزه اســتان اصفهــان بــه طــول 120 کیلومتــر احــداث 
خواهــد شــد. وی در تکمیــل توضیحــات خــود بیــان 
ــی  ــه بررس ــروژه، دو گزین ــن پ ــداث ای ــرای اح ــت: ب داش
شــده کــه یکــی ارتقــای وضعیــت موجــود و 
تعریــض بزرگــراه موجــود و دیگــری ایجــاد 
ــت؛  ــن اس ــتای راه آه ــد در راس ــور جدی مح
ــا  ــه دوم و ب ــر روی گزین ــر ب ــاق نظ ــا اتف ب
ــا  ــهرضا و ب ــه ش ــی ب ــاد دسترس ــرط ایج ش
بــرآورد 900 میلیــارد تومــان و ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی ایــن پــروژه آغــاز خواهــد 
شــد. غامــی اظهــار داشــت: در حــوزه اســتان فــارس ایــن 
پــروژه حــدود ۳5 درصــد پیشــرفت داشــته کــه در اســتان 
ــارکت  ــا مش ــت و ب ــه دول ــذ مصوب ــا اخ ــز ب ــان نی اصفه
ــی آن از  ــات اجرای ــت عملی ــد اس ــی امی ــش خصوص بخ

ــا ــاز شــود. ایمن شــهریورماه جــاری آغ

و  دولــت  درآمدهــای  درخصــوص  کیمیای وطن
ــر اســت  ــه ذک ــن مخــارج عمومــی کشــور الزم ب تأمی
کــه ایــران ماننــد بیشــتر کشــورهای نفت خیــز منطقــه 
بــه درآمدهــای نفتــی خــود، اتکایــی نامتعــارف و 
ــه طــوری کــه هــر ســاله بخــش  انکارنشــدنی دارد؛ ب
ــده در  ــه ش ــر گرفت ــدی در نظ ــع درآم ــی از مناب بزرگ
ــه درآمــد ناشــی از  بودجــه ســاالنه دولــت، مربــوط ب
فــروش و صــادرات نفــت اســت. بــه تأیید کارشناســان 
و  مشــکات  دارای  بودجــه ای  چنیــن  اقتصــادی، 
نقایصــی از قبیل متأثــر بودن درآمد پیـش بیـنی شـــده 
و  فــراز  پیـش بیـنی نشـــده همچــون  عوامــل  بــه 
ــانات  ــت، نوس ــادرات نف ــش روی ص ــیب های پی نش
ــت.  ــی و… اس ــی جهان ــات سیاس ــرخ ارز، تصمیم ن
ــل  ــر قاب ــات غی ــن مســائل و مشــکات ضمــن اثب ای
ــردان،  ــه دولتم ــی ب ــای نفت ــودن درآمده ــان ب اطمین
باعــث شــده کــه همــواره دولت هــا بــه دنبــال کســب 
درآمــدی قابــل اطمینــان، پــاک و بی پایــان کــه 

همانا درآمدهای مالیاتی است، باشند. 
ــاور  ــن ب ــر ای کارشناســان بخــش اقتصــاد عمومــی ب
هســتند کــه در یافــت مالیــات هوشــمندانه و عادالنــه 

ــم  ــای مه ــر پارامتره ــه، ب ــدف در جامع ــار ه از اقش
اقتصــادی از قبیــل رشــد اقتصــادی، نــرخ تــورم، 
ــر  ــد و… اث ــروت و درآم ــع ث ــی، توزی ــم نقدینگ حج
مســتقیم و مثبــت دارد؛ بــه همیــن دلیــل ایــن 
وصــول  نحــوه  درخصــوص  ســال ها  کارشناســان 
مطالعــه  درآمــدی  مختلــف  منابــع  از   مالیــات 
ــارب  ــردن تج ــاظ ک ــن لح ــد و ضم ــق کرده ان و تحقی
ــه  ــه ب ــن زمین ــا در ای ــورهای دنی ــایر کش ــق س موف
ــر  ــات ب ــام »مالی ــه ن ــرف ب ــر مص ــات ب ــی مالی نوع

یافته انــد.  دســت  افــزوده«  ارزش 
ــد  ــات چن ــک مالی ــزوده«، ی ــر ارزش اف ــات ب »مالی
ــد و  ــف تولی ــل مختل ــه در مراح ــت ک ــه ای اس مرحل
ــدی از  ــاس درص ــر اس ــات، ب ــه خدم ــا ارائ ــع ی توزی
ارزش افــزوده شــده بــه کاال یــا خدمــات وصــول 

می شــود.
مالیات هــای  درخصــوص  اینکــه  بــه  توجــه  بــا   
مســتقیم، کســب درآمــد از منابــع مالیاتــی بــه 
ــی  ــی و مخف ــاد زیرزمین ــاالی اقتص ــم ب ــل حج دلی
ــاالن  ــا و فع ــن فعالیت ه ــی از ای ــش بزرگ ــودن بخ ب
منابــع  از  توجهــی  جالــب  مقادیــر  اقتصــادی، 

ــوده و از چرخــه  ــل شناســایی نب ــات قاب کســب مالی
تشــخیص و وصــول مالیــات خــارج اســت، محققــان 
ــل در  ــی از ســال ها قب و کارشناســان اقتصــادی جهان
ــارغ از  ــد کــه ف ــی بودن ــی ایجــاد ســازوکاری مالیات پ
معایــب مالیــات مســتقیم، دارای ویژگی هــای خــاص 
ــس  ــد. پ ــته باش ــز داش ــی نی ــت اجرای ــوده و قابلی ب
ازســال هــا تحقیقــات نظــری و میدانــی مالیــات بــر 
ــای  ــا ویژگی ه ــی ب ــوان مالیات ــه عن ــزوده ب ارزش اف

ــد.  ــی ش ــوب معرف مطل
ــرای  ــزوده« ب ــرارزش اف ــات ب ــون مالی ــه  »قان الیح
ــس شــورای  ــم مجل ــار در ســال 1۳66 تقدی ــن ب اولی
اســامی گردیــد و کلیــات آن بــه تصویــب رســید. ولــی 
ــی  ــل شــرایط اقتصــادی، سیاســی و اجتماع ــه دلی ب
ســال های دهــه 60 و ۷0، بررســی و تصویــب آن 
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــد. قان ــکوت مان مس
ــورای  ــس ش ــط مجل ــال 1۳۸6 توس ــت در س در نهای
اســامی بــه تصویــب رســید و در تیرمــاه ســال 1۳۸۷ 
جهــت اجــرا بــه دولــت ابــاغ شــد. ایــن قانــون پــس 
ــع  ــه تجمی ــوم ب ــون موس ــن قان ــب جایگزی از تصوی
عــوارض کــه نوعــی مالیــات بــر کاال و خدمــات 

ــورخ  ــور از م ــی کش ــور مالیات ــازمان ام ــد. س ــود، ش ب
ــون  ــل از قان ــارات حاص ــاس اختی ــر اس 1۳۸۷/۷/1 ب
ــاختی  ــرایط زیرس ــراردادن ش ــر ق ــا مدنظ ــور و ب مذک
ــون  ــرای اجــرای قان اقتصــادی و اجتماعــی کشــور، ب
ــل  ــان در مراح ــردن مودی ــته بندی ک ــاس دس ــر اس ب
مختلــف نســبت بــه ورود فعــاالن اقتصــادی بــه 
ــت. از  ــرده اس ــدام ک ــون اق ــن قان ــرای ای ــه  اج عرص
مهم تریــن ویژگی هــای مالیــات بــر ارزش افــزوده 
می تــوان بــه آثــار جالــب توجــه آن بــر کاهــش فــرار 
مالیاتــی و کشــف منابــع مالیاتــی زیرزمینــی از طریــق 
ــه  ــا ارائ ــد ی ــف تولی ــل مختل ــات در مراح ــذ مالی اخ

ــرد. ــات اشــاره ک خدم

مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی پیشرو

دریافت شماره شبا از مشموالن سهام عدالت
مشــموالن دریافــت ســهام عدالــت می تواننــد بــه ســامانه www.samanese.ir  مراجعــه کــرده و شماره حســاب بانکــی 

ــا از مهرمــاه، بــه تدریــج ســود ســهام عدالــت خــود را دریافــت کننــد. خود)شــبا( را در ایــن ســامانه بــه ثبــت رســانند ت

در قاب تصویر
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ـــمـــاره 409 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت گوشی سامسونگ در بازار )تومان(

 980,000

 1,050,000
 Samsung Galaxy

۶4 - C5

 1,180,000
 Samsung Galaxy

32 - C۷

 1,2۶0,000
 Samsung Galaxy

۶4 - C۷

 1,550,000
 Samsung Galaxy

Pro C9

 5۷0,000
 Samsung Galaxy

8 - On5

 ۶30,000
 Samsung Galaxy

8 - On۷

 Samsung Galaxy
32 - C5

کاهش ۷۶ درصدی واردات سیگار
بــه گفتـــه رئیـــس مرکـــز 
ــر  ــارت ب ــزی و نظـ برنامـه ریـ
دخانیات کشــور، واردات ســیگار 
بــه  ســال گذشــته کــه  در 
ــوده  ــخ ب ــارد ن ــزان ۴ میلی می
ــل از آن  ــال قب ــه س ــبت ب نس

کاهش ۷6 درصدی دارد. 
علی اصغــر رمــزی ضمــن اعــام ایــن آمــار علــت کاهــش 
شــدید واردات ســیگار را در ســال 1۳95، اجرایــی کــردن 
تبصــره ۳ مــاده 102 قانــون برنامــه پنجــم توســعه 
عنــوان و اظهــار کــرد: ایــن تبصــره دولــت را مکلــف کــرد 
ــد  ــه تولی ــی ب ــد اصل ــان برن ــا هم ــا واردات ســیگار را ب ت
داخلــی تبدیــل کنــد و از ســال 1۳9۳ مرکــز برنامه ریــزی 
و نظــارت بــر دخانیــات کشــور، اجــرای ایــن تبصــره را در 

دســتور کار خــود قــرار داد. 
وی ادامــه داد: علی رغــم مقاومت هایــی کــه وجــود 
داشــت و علــت آن ســودآور بــودن واردات بــود، امــا 
ــا  ــا ب ــم ت ــون کردی ــه اجــرای قان ــزم ب ــدگان را مل واردکنن
ــردن  ــر ک ــا پ ــد ی ــدی جدی ــای تولی ــدازی واحده راه ان
موجــود،  تولیــدی  واحدهــای  خالــی  ظرفیت هــای 
ــت  ــل دس ــد داخ ــی تولی ــارد نخ ــش 15 میلی ــه افزای  ب

یابیم. 
رئیــس مرکــز برنامه ریــزی و نظــارت بــر دخانیــات 
ســال 1۳9۴  در  ســیگار  تولیــد  بیــان کــرد:   کشــور 
بــه میــزان ۳0 میلیــارد نــخ بــود کــه در ســال 1۳95 بــه 

میــزان ۴5 میلیــارد نــخ افزایــش یافــت. 
ــه شــده  ــه در نظــر گرفت ــق برنام ــن راســتا و طب در همی
ــی یادشــده، 5  ــف قانون ــه تکلی در ســال 1۳96 و در ادام
میلیــارد نــخ دیگــر بــه تولیــد داخلــی اضافــه خواهد شــد 
و امیدواریــم کــه در پایــان ســال جــاری بــه 50 میلیــارد 

نــخ تولیــد داخلــی برســیم. ایســنا

مرغ به مرز تعادل قیمت برگشت
ــان  ــی نش ــوالت پروتئین ــازار محص ــی ها از ب ــن بررس آخری
می دهــد کــه قیمــت گوشــت مــرغ کــه در هفته هــای 
ــادل  ــون متع ــود، اکن ــرده ب ــدا ک ــد افزایشــی پی ــر رون اخی
در  تومــان   ۷000 متوســط کیلویــی  طــور  بــه  و  شــده 

مغازه هــای ســطح شــهر فروختــه می شــود. 
ــته،  ــال گذش ــی س ــاه پایان ــرغ در یک م ــت م ــازار گوش ب
وضعیــت پرنوســانی داشــت. قیمــت ایــن محصــول 
پرمصــرف پروتئینــی در فاصلــه دو هفتــه بــه پایــان ســال 

ــید.  ــته رس ــال گذش ــود در س ــزان خ ــن می ــه باالتری ب
ــل  ــه دلی ــاد ک ــاق افت ــی اتف ــش قیمــت در حال ــن افزای ای
ــس  ــه رئی ــه گفت ــت و ب ــود نداش ــرای آن وج ــی ب منطق
اتحادیــه فروشــندگان ماهــی و پرنــدگان، عرضــه و تولیــد 
ــوده  ــود ب ــازار موج ــت در ب ــدر کفای ــه ق ــرغ ب ــت م  گوش
و تقاضــای آن هــم بــه شــکل غیرمنطقــی افزایــش نیافتــه 

 . ست ا
ــد  ــواره تاکی ــاورزی هم ــاد کش ــود وزارت جه ــن وج ــا ای ب
کــرده کــه قیمــت گوشــت مــرغ بــا شــرایط و هزینه هــای 
کنونــی تولیــد در نهایــت بایــد کیلویــی ۷200 تــا ۷500 

ــد. ــان باش توم
 در ایــن زمینــه مدیــر عامــل اتحادیــه سراســری مرغــداران 
ــای  ــه هزینه ه ــه ب ــا توج ــت ب ــد اس ــتی معتق ــرغ گوش م
ــرغ ــوراک م ــک روزه، خ ــه ی ــت جوج ــد قیم ــد مانن  تولی
هزینــه ســرقفلی و ...، قیمــت گوشــت مــرغ در بــازار 
گــران نیســت؛ چــرا کــه قیمــت جوجــه یــک روزه در 
گذشــته حــدود 1200 تومــان بــه ازای هــر قطعــه بــود؛ امــا 
ــه  ــه الزم ــول را ک ــن محص ــداری ای ــچ مرغ ــون هی هم اکن
ــرد  ــان نمی خ ــه ای 1۷00 توم ــر از قطع ــت کمت ــد اوس  تولی
و امــروز هــر قطعــه جوجه یــک روزه از 2۳00 تــا 2۷00 تومان 
فروختــه می شــود؛ البتــه عرضه کننــدگان ایــن محصــول بــه 
مرغــداران فاکتــور نمی دهنــد؛ چــرا کــه ســند گرانفروشــی 
آن هاســت و اگــر دســتگاه های نظارتــی متوجــه شــوند، بــا 

آن هــا برخــورد می کننــد. اقتصــاد آنایــن

 حضور ۱۴۲ شرکت داخلی و خارجی 

در نمایشگاه بین المللی دام و طیور اصفهان 

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانسرویس اقتصاد

 نمایشــگاه بین المللــی دام و طیــور، دامپزشــکی، ژنتیــک 
و اصــاح نــژاد دام از 29 فروردیــن تــا یکــم اردیبهشــت ماه 
برگــزار  اصفهــان  اســتان  بین المللــی  نمایشــگاه  در 

می شــود. 
مدیــر عامــل شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی اصفهــان 
اظهــار داشــت: پانزدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی صنعــت 
دام و طیــور، دامپزشــکی، ژنتیــک و اصــاح نــژاد دام قــرار 
ــه  ــه ب ــود ک ــزار ش ــته برگ ــال گذش ــاه س ــود در بهمن م ب
دلیــل شــیوع آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان و بــا توصیــه 
ســازمان دامپزشــکی کشــور و مســئوالن جهــاد کشــاورزی 
اصفهــان برگــزاری ایــن نمایشــگاه بــه شــروع فصــل گرمــا 

ــان فروردین مــاه موکــول شــد.  و پای
ــا رعایــت  ــا بیــان اینکــه امیدواریــم ب رســول محققیــان ب
ــام  ــه اتم ــود را ب ــگاه کار خ ــن نمایش ــی، ای ــائل ایمن مس
ــن نمایشــگاه حــدود 1۴2 شــرکت  ــزود: در ای برســاند، اف
داخلــی و خارجــی حضــور دارنــد و از امــروز 29 فروردیــن 
ــی نمایشــگاه  ــم اردیبهشــت ماه در ۴ ســالن متوال ــا یک ت

ــت.  ــان برپاس ــی اصفه بین الملل
وی فضــای مفیــد و قابــل واگذاری شــرکت نمایشــگاه های 
بین المللــی اصفهــان را ۴500 متــر مربع دانســت و تصریح 
کــرد: از تعــداد 1۴2 شــرکت داخلــی و خارجــی، 1۳۴ 
شــرکت داخلــی از 9 اســتان کشــور در زمینــه دامپــروری 
 تاسیســات و تجهیــزات ماشــین آالت صنعتــی دام و طیــور
داروهــای دامپزشــکی، البراتوارهــا و تجهیــزات دامپزشــکی 
ــک  ــور و ژنتی ــل دام و طی ــای مکم ــوراک و افزودنی ه  خ
ــان در  ــز ۸ شــرکت از کشــور آلم ــژاد دام و نی و اصــاح ن

ــد.  ــن نمایشــگاه حضــور دارن ای
وی ادامــه داد: همزمــان بــا ایــن نمایشــگاه همایش هایــی 
ــه  ــود ک ــزار می ش ــی برگ ــی و آلمان ــتادان ایران ــط اس توس
جهــت  در  همایش هــا  ایــن  از  مخاطبــان  امیدواریــم 
ــد. ــرداری کنن ــور بهره ب ــور کش ــت دام و طی ــای صنع ارتق

استاندار اصفهان اعالم کرد:

 تشکیل 5 هزار و ۱۶۴ پرونده قاچاق 

در اصفهان
اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه 
تشــکیل 5 هــزار و 16۴ پرونــده 
قاچــاق در ســال گذشــته گفــت: 
یکــی از مؤلفه هایــی کــه می توانــد 
شــعار ســال را محقــق کنــد 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اســت. 
ــیون  ــور در کمیس ــول زرگرپ رس
ــا قاچــاق کاال و ارز اســتان اظهــار داشــت: در ســال  ــارزه ب مب
95، ایــن کمیســیون 11 جلســه تشــکیل داد و 59 مصوبــه بــه 
 تصویــب رســید کــه ۷0 درصــد ایــن مصوبــات اجرایــی شــده 
ــه کل  ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــری اس ــال پیگی ــه در ح و بقی
ــزار و 16۴  ــال 95، 5 ه ــاق در س ــکله قاچ ــای متش پرونده ه
پرونــده اســت، افــزود: اطاع رســانی اخبــار و اطاعــات 
مرتبــط بــا کاالهــای کشف شــده قاچــاق، بایــد صرفــا از 
ــاق کاال و ارز  ــا قاچ ــارزه ب ــیون مب ــه کمیس ــق دبیرخان طری
ــه در ســال  ــان اینک ــا بی ــان ب ــرد. اســتاندار اصفه صــورت گی
گذشــته دو انگیــزه مهــم و اساســی در امــر مبــارزه بــا قاچــاق 
کاال و ارز مــورد توجــه قــرار گرفتــه بــود، تصریــح کــرد: 
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در ایــن خصــوص و 
همچنیــن وظیفــه اداری تک تــک مســئوالن، انگیزه هــای 

بسیار مهمی برای پرداختن به این موضوع بود.
سیســتم های  بــا  امیــدواری کــرد کــه  اظهــار  زرگرپــور 
ــه  ــا و ســامانه هایی ک ــل، ســامانه انباره ــل و نق ســامانه حم
ــود  ــت موج ــود، وضعی ــب می ش ــرک نص ــای گم در ورودی ه
بهبــود یابــد و فرآیندهــای مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز ســرعت 
ــش  ــد نق ــتغال می توان ــد و اش ــه در تولی ــد ک ــتری یاب بیش

ــان ــتانداری اصفه ــد. اس ــا کن ــری را ایف موث

 برداشت ساالنه 33۶ کیلوگرم زعفران 

در اردستان
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان اردســتان گفــت: ســاالنه 
ــران از  ــرم زعف ــدی و ۳۳6 کیلوگ ــن گل محم ــر 12 ت ــغ ب بال

مزرعه هــای شهرســتان اردســتان برداشــت می شــود. 
علی اکبــر صالــح افــزود: طــی چنــد ســال اخیــر بــا توجــه بــه 
ــه  ــای ب ــای آموزشــی و ترویجــی، بازدیده ــزاری کاس ه برگ
عمــل آمــده از مزرعه هــای الگویــی و ترویجــی، ســطح زیــر 
کشــت زعفــران بــه ۴5 و گل محمــدی بــه 15 هکتــار افزایش 
یافتــه اســت. وی بــا بیــان اینکــه در هــر هکتــار زمیــن زیــر 
کشــت زعفــران، ۸ کیلوگــرم زعفــران و در هــر هکتــار ســطح 
زیرکشــت گل محمــدی، 2 هــزار کیلوگــرم گل برداشــت 
می شــود، تصریــح کــرد: بــا اجــرای برنامه هــای مدیریتــی و 
 برگــزاری کاس هــای آموزشــی و علمــی و پرداخت تســهیات 
هــر ســاله شــاهد توســعه ســطح زیــر کشــت ایــن دو 
جهــاد  مدیــر  بــود.  خواهیــم  شهرســتان  در  محصــول 
کشــاورزی شهرســتان اردســتان گفــت: بــا توجــه بــه تــداوم 
خشکســالی و شــرایط کم آبــی حاکــم بــر منطقــه، در راســتای 
تغییــر و اصــاح الگــوی کشــت محصــوالت زراعــی، باغــی و 
بــه منظــور افزایــش بهــره وری و اشــتغال زایی بیشــتر، کشــت 
ــت  ــران و گل محمــدی در دســتورکار کارشناســان مدیری زعف

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتان ق ــاورزی شهرس ــاد کش جه
صالــح خاطرنشــان کــرد: کشــت ایــن 2 محصول اســتراتژیک 
و گرانقیمــت در اولویــت برنامه هــای مدیریــت بحــران آب در 
ــر سیســتم الگــوی  ــوان تغیی بخــش کشــاورزی و تحــت عن

کشــت قــرار دارد. ایرنــا

وضعیت قیمت برنج در بازار
نزدیک تــر می شــویم  برنــج  بــه فصــل کاشــت  هرچــه 
و موجــودی محصــول داخلــی در بــازار کمتــر می شــود، 
قیمــت آن نیــز افزایــش می یابــد؛ بــه گفتــه مدیــر کل دفتــر 
ــی  ــد داخل ــر تولی ــون از نظ ــاورزی هم اکن ــات وزارت کش غ
و واردات کمبــودی در بــازار برنــج مشــاهده نمی شــود و 
ــا 12  قیمــت منطقــی ایــن محصــول در نهایــت کیلویــی 10 ت
هــزار تومــان اســت. کاوه خاکســار اظهــار کــرد: ســاالنه ســه 
میلیــون تــن برنــج در کشــور بــرای مصــرف نیــاز داریــم کــه 
ــن آن در  ــزار ت ــون و 200 ه ــش از 2 میلی ــته بی ــال گذش س
کشــور تولیــد می شــود و حــدود ۸00 هــزار تــن دیگــر نیــز از 
طریــق واردات تأمیــن می شــود. وی افــزود: هم اکنــون بــازار 
برنــج از محصــول کیفــی داخلــی تــا نمونــه وارداتــی بــا هیــچ 
کمبــودی مواجــه نیســت و بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی که در 
آســتانه فصــل کشــت قــرار داریــم و بــه مــرور موجــودی بــازار 
از برنــج داخلــی کمتــر می شــود، قیمت هــا نیــز بــا توجــه بــه 
ــن شــرایط  ــت: در ای ــد. خاکســار گف تقاضــا افزایــش می یاب
بیشــترین قیمــت منطقــی بــرای هــر کیلوگــرم برنــج کیفــی 
ایرانــی 10 تــا 12 هــزار تومــان اســت و امــروز در حالــی کــه در 
ــی از  ــازار خال ــر مناطــق کشــور ب اســتان های شــمالی و دیگ
ــازار  ــی نیســت، گاه قیمت هــای غیرمنطقــی در ب ــج داخل برن
مشــاهده می شــود کــه دســتگاه های نظارتــی بایــد بــا آن هــا 

ــب ــد. ایران جی ــورد کنن برخ

نحوه تشخیص گوشی های قاچاق
را  قاچــاق  تشــخیص گوشــی های  نحــوه  ایــران  گمــرک 
از غیرقاچــاق اعــام کــرد. خریــداران گوشــی های همــراه 
می تواننــد از طریــق اســتعام ســریال ایــن گوشــی ها از 
واردات رســمی دســتگاه خــود مطمئــن شــوند. بــر ایــن 
اســاس، اســتعام شــماره ســریال گوشــی های  همــراه جهــت 
ــق  ــا از طری ــاق، تنه ــاق از غیرقاچ ــی های قاچ ــخیص گوش تش
ســامانه پیامکــی ۳000۸۸۸۷ یــا لینــک مخصــوص اســتعام 
ــایت  ــه در س ــی ک ــراه واردات ــی های هم ــریال گوش ــماره س ش
ــرار داده  ــانی www.irica.ir ق ــه نش ــران ب ــرک ای ــمی گم رس
ــورت  ــن ص ــه ای ــتعام ب ــوه اس ــت. نح ــر اس ــده، امکان پذی ش
ــراه  ــی هم ــی گوش ــه 15 رقم ــماره شناس ــد ش ــه ک ــت ک اس
ــال  ــتعام ارس ــوص اس ــک مخص ــا لین ــک ی ــماره پیام ــه ش ب
ــه  ــدن شناس ــت نش ــا ثب ــت ی ــا ثب ــه ب ــه در رابط ــی ک و پیامک
اســتعام شــده، از پنجــره واحــد تجــاری گمــرک ارســال 
می شــود و پــس از آن، امــکان اســتعام شــماره ســریال 
گوشــی های همراهــی کــه از ابتــدای ســال  جــاری بــه صــورت 
ــران ــرک ای ــود. گم ــم می ش ــده، فراه ــور ش ــمی وارد کش رس

آزادراه اصفهان- شیراز، نیازمند 9۰۰ میلیارد تومان اعتبارتخفیف 5۰ درصدی به سرمایه گذاران شهرک های صنعتی
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حتما بخوانید!
اجرای طرح ویژه جمع آوری ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

در ســال گذشــته خدمــات رایــگان بیمارســتان ها بــرای 
زایمــان طبیعــی بــه بیــش از 4 هــزار مــادر در اصفهــان 

اختصــاص یافــت. 
ــال  ــول 3 س ــه در ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ــا اصغ غالمرض
اجــرای طــرح تحــول ســالمت در کشــور حــدود 12 میلیــارد 
تومــان هزینــه شــده، گفــت: در اســتان اصفهان تاکنــون ۸۵۰ 
میلیــارد تومــان در اجــرای طــرح تحــول ســالمت در 2 بخش 

درمــان و بهداشــت هزینــه شــده اســت. 
ــه  ــاری ک ــال ج ــود در س ــری خ ــت خب ــن نشس وی در اولی
بــه مناســبت هفتــه ســالمت و آغــاز دومیــن دوره پودمانــی 
خبرنــگاری ســالمت برگــزار شــد بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای 
تغییــر ســبک زندگــی مــردم و ارتقــای دانــش رســانه ای افراد 
در زمینــه ســالمت، نیازمنــد حضــور خبرنــگاران تخصصــی در 
بخــش ســالمت هســتیم، گفــت: هــر چــه ســواد ســالمت 
مــردم افزایــش یابــد و دانــش بیشــتری را کســب کننــد، مــا 
بــا بیمــاران کمتــری در بیمارســتان ها مواجــه خواهیــم شــد. 
وی بــا بیــان اینکــه همچنــان مشــکل کمبــود تخــت 
بیمارســتانی وجــود دارد، افــزود: شــاخص اســتاندارد تخــت 
ــم  ــان، 2.6 ده ــت اصفه ــه جمعی بیمارســتانی در اســتانی ب
اســت و اکنــون 6 هــزار تخــت بیمارســتانی در اصفهــان اســت 

کــه 3 هــزار تخــت نیــز تــا 4 ســال آینــده بــه ظرفیت اســتان 
ــا شــاخص مدنظــر وزارت بهداشــت  اضافــه می شــود؛ امــا ب

ــم. ــه داری ــان فاصل همچن
     کاهش سزارین

ــا  ــز ب ــان نی ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم مع
ــتری  ــای بس ــر از هزینه ه ــون نف ــه 2 میلی ــه اینک ــاره ب اش
ــالمت در  ــول س ــرح تح ــگان از ط ــات رای ــا خدم ــه ب در رابط
ــز  ــرای مجه ــزود: ب ــد، اف ــتفاده کرده ان ــان اس ــتان اصفه اس
 79 اصفهــان،  اســتان  قدیمــی  بیمارســتان های  شــدن 
میلیــارد تومــان بــه بیمارســتان ها اختصــاص داده شــد کــه 
ــار  ــن اعتب ــای خــود از ای ــه هتلینگ ه بیمارســتان ها در زمین
اســتفاده کردنــد؛ همچنیــن 1۰۰ میلیــون تومــان بــرای خریــد 
ــوم  ــد سیتی اســکن دانشــگاه عل ــزات ســرمایه ای مانن تجهی

ــت شــد.  ــان دریاف پزشــکی اصفه
ــزان  ــش می ــات کاه ــا اقدام ــه ب ــتابی در رابط ــا ش حمیدرض
ســزارین و ســالمت مــادران گفــت: حــدود ۵7 میلیــارد ریــال 
ــان  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــرح ب ــن ط ــرای ای ب
اختصــاص داده شــد کــه در ســه ســال گذشــته بیــش از 4 
ــرای  ــتان ها ب ــگان از بیمارس ــور رای ــه ط ــادر ب ــزار و 6۰۰ م ه

ــد.  ــتفاده کرده ان ــان اس زایم
وی بیــان کــرد: اعــزام پزشــکان بــه مناطــق محــروم از دیگــر 
اقداماتــی بــود کــه در ایــن دولــت انجــام شــده کــه در ایــن 
ــن 163 متخصــص در  ــور میانگی ــه ط ســه ســال گذشــته ب

ــده اند.  ــدگار ش ــروم مان ــق مح مناط
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر حــدود 424 پزشــک های 
مقیــم در کل بیمارســتان های دولتــی اصفهــان مشــغول 
ــزارین های  ــزان س ــال 92 می ــت: در س ــتند، گف ــه کار هس ب
اســتان اصفهــان بیــش از 62 درصــد بودنــد کــه ایــن آمــار در 
ــه ۵۵  ــزان ب ــن می ــه ۵۸ درصــد و ســال 9۵، ای ســال 93 ب

درصــد کاهــش یافــت.
     تحول نظم سالمت

ــول  ــرح تح ــرای ط ــس از اج ــه پ ــان اینک ــا بی ــتابی ب  ش
ــوالت  ــار تح ــای ICU و NICU دچ ــالمت بخش ه ــم س نظ
چشــمگیری شــدند، اضافــه کــرد: بــه طــور کلــی یک هــزار و 
ــه شــده اند؛  ــان اضاف ــه بیمارســتان های اصفه 297 تخــت ب

همچنیــن ۸ بیمارســتان برنامــه توســعه فیزیکــی داشــته اند 
کــه از جملــه آن هــا می تــوان بــه بیمارســتان امیــن، کاشــانی 

ــرد.  ــاره ک ــز اش ــا)ص( نطن و خاتم االنبی
وی عنــوان کــرد: توســعه بخش هــای شــیمی درمانی و 
فوریت هــای پزشــکی در بیمارســتان ها پــس از اجــرای 
طــرح تحــول نظــام ســالمت بــا رشــد جالــب توجهــی 
ــرح، 11۰  ــن ط ــش از اجــرای ای ــا پی ــوده  اســت؛ ت ــه رو ب روب
ــه 1۵9  ــداد ب ــن تع ــه ای ــتیم ک ــیمی درمانی داش ــت ش تخ

ــد.  ــدا کرده ان ــا پی ــت ارتق تخ
معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان نیــز بــا 
ــا شــعار هفتــه  ــه برنامه هــای هفتــه ســالمت کــه ب اشــاره ب
ســالمت »زندگــی ســالم بــا نشــاط و امیــد« نامگذاری شــده 
گفــت: در طــول 3 ســال اجــرای طــرح تحــول ســالمت در 
اســتان اصفهــان، 469 پایــگاه ســالمت و 2۰۸ مرکــز جامــع 

ســالمت در اســتان ایجــاد شــده اســت. 
محمــد عمــوزاده خلیلــی اضافــه کــرد: چاقــی بیــش از حــد 
ــان 1۰ درصــد و بی تحرکــی در  ــوان 12 درصــد و در آقای در بان
ــت؛  ــد اس ــان ۸2 درص ــد و درآقای ــان 9۵ درص ــوان اصفه بان
ــان  ــوان 2 درصــد و در آقای ــن مصــرف ســیگار در بان همچنی
ــات  ــاس تحقیق ــر اس ــار ب ــن آم ــه ای ــت ک ــد اس  27 درص
و آزمایش هــای پزشــکی بــر روی 67 هــزار و ۸۰۰ نفــر بــاالی 

3۰ ســال در 3 مــاه گذشــته صــورت گرفتــه اســت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

 4 هزار مادر، خدمات رایگان زایمان طبیعی دریافت کردند

 اجرای مرحله اول طرح ایمن سازی 

فلج اطفال در برخوار 

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

ــبکه  ــر ش ــان، مدی ــهرام حاجی ش
ــتان  ــان شهرسـ ــت و درم بهداش
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اشـ ــوار، ب برخــ
مرحلــه اول ایمن ســـازی تکمیلــی 
خانه به خانــه فلــج اطفال شهرســتان 
برخــوار از 21 تــا 23 فروردین مــاه اجــرا شــد افــزود: بــا اجــرای 
مرحلــه اول طــرح ایمن ســازی تکمیلــی خانه به خانــه فلــج 
اطفــال بیــش از 1۵۰۰ کــودک در شهرســتان برخــوار قطــره فلــج 
اطفــال دریافــت کردنــد. وی اظهــار داشــت: در مرحلــه اول ایــن 
ــه تمامــی شــهرها و  طــرح، 2۰ تیــم عملیاتــی شــامل 6۰ نفــر ب
ــا  ــی دامداری ه ــق صنعت ــوار، مناط ــتان برخ ــتاهای شهرس روس
ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــر ش ــد. مدی ــه کردن ــا مراجع و کارگاه ه
شهرســتان برخــوار بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن شهرســتان 2 هزار 
ــرد: بعضــی  ــح ک ــد، تصری ــاع خارجــی ســکونت دارن ــوار اتب خان
 کشــورها از جملــه کشــورهای همجــوار ایــران شــامل افغانســتان 
ــذا حفــظ  ــال هســتند؛ ل ــج اطف ــر بیمــاری فل و پاکســتان درگی
دســتاوردهای برنامــه ریشــه کنی فلــج اطفــال در کشــور از 
حساســیت زیــادی برخــوردار اســت و در مرحلــه اول ایــن طــرح 
بــه بیــش از یــک هــزار و ۵۰۰ کــودک زیــر ۵ ســال قطــره داده 

شــد.

 رشد کمک حامیان 

طرح های اکرام و محسنین در شهرضا

M.Molavi@eskimia.ir
محسن مولویشهرضا

شهرســتان  امــداد  کمیتــه  مدیــر  علی محمــد کاظــم زاده، 
 شــهرضا، از رشــد 33 درصــدی میــزان کمک هــای نقــدی 
و غیرنقــدی نیکــوکاران ایــن شهرســتان در ســال 9۵ خبــر داد. 
ــن  ــران ای ــه امــداد شهرســتان شــهرضا گفــت: خی ــر کمیت مدی
شهرســتان بــا مشــارکت در طرح هــای اکــرام ایتــام، محســنین 
برنامه هــای مشــارکتی، زکات و صندوق هــای صدقــات، 36 
میلیــارد ریــال بــرای تأمیــن معــاش مددجویــان نیازمنــد تحــت 
ــد 22  ــه رش ــاره ب ــا اش ــم زاده ب ــد. کاظ ــک کردن ــش کم پوش
ــان طرح هــای اکــرام و محســنین ایــن  درصــدی کمــک حامی
شهرســتان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 94 تصریــح کــرد: 
ــی بیمــاران صعب العــالج ــه تأمیــن هزینه هــای درمان  کمــک ب

تأمیــن جهیزیــه، پرداخــت دیــه و آزادی زندانیــان تحــت 
ــی  ــه  تحصیل ــد و بهســازی مســکن، کمک هزین پوشــش، خری
دانش آمــوزان نیازمنــد و تأمیــن پوشــاک از نیــات خیــران بــرای 
ــوده اســت. ــن شهرســتان ب ــه اقشــار آســیب پذیر ای ــک ب کم

اخبار کوتاه

 اجرای طرح ویژه جمع آوری 

متکدیان اصفهان
مدیــر پیشــگیری و رفــع تخلفات 
شـــهری شـــهرداری اصفهــان 
ــع آوری  ــژه جم ــرح وی ــت: ط گف
متکدیــان و کــودکان خیابانــی در 
شـــهرداری  1۵گانــه  مناطـــق 

اصفهان اجـرا مـی شـود. 
مجتبــی کاظمــی اظهــار کــرد: 
در ایــن طــرح، مدیریــت پیشــگیری و رفــع تخلفــات شــهری 
بــا بهره گیــری از گشــت ویــژه و نامحســوس ســتاد و ناظــران 
ــا بررســی  ــی و مامــوران رفــع تخلفــات شــهری مناطــق ب  عال
و نظــارت در ســطح شــهر بــا هرگونــه تخلفــات شــهری به ویــژه 
فعالیــت متکدیــان و کــودکان خیابانــی برخــورد قاطــع خواهــد 
ــی در  ــودکان خیابان ــان و ک ــور متکدی ــزود: حض ــرد. وی اف ک
ــره  ــاختن چه ــدوش س ــوده و مخ ــر آل ــالوه ب ــهر ع ــطح ش س

ــد.  ــا می کن ــت را مهی ــکاب جــرم و جنای شــهر، بســتر ارت
مدیــر پیشــگیری و رفــع تخلفــات شــهری شــهرداری اصفهــان 
ادامــه داد: ایــن متکدیــان کــه غالبــا از اتبــاع بیگانــه هســتند 
بــا سوء اســتفاده از احساســات دینــی و عواطــف مذهبــی 
ــه از ایــن راه  ــه تکدیگــری کــرده و روزان شــهروندان مبــادرت ب
ــد  ــی تاکی ــد. کاظم ــود می کنن ــد خ ــادی را عای ــای زی درآمده
کــرد: اگــر شــهروندان بــه جــای کمــک بــه این گونــه اشــخاص 
ــر  ــی معتب ــه و حمایت ــه نهادهــای خیری کمک هــای خــود را ب
ــدان  ــت نیازمن ــه دس ــا ب ــد، قطع ــه دهن ــهر ارائ ــطح ش در س
ــه  ــان زمین ــه متکدی ــا کمــک ب ــی ب واقعــی خواهــد رســید؛ ول
ــد و  ــم می کنن ــا را فراه ــتر آن ه ــت بیش ــتفاده و فعالی سوء اس

ــر فارســی ــروری در شــهر رواج خواهــد یافــت. خب گداپ

 نصب ۱۹ دوربین کنترل سرعت 

در چهارمحال و بختیاری
معــاون عمرانــی اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری از نصــب 19 
ــر داد.  ــاری خب ــرل ســرعت در چهارمحــال و بختی دوربیــن کنت
گــودرز امیــری بــا اشــاره بــه اینکــه 19 دوربیــن کنتــرل ســرعت 
در چهارمحــال و بختیــاری نصــب شــده، اظهــار داشــت: نصــب 
ــی  ــش مهم ــتان نق ــن اس ــرعت در ای ــرل س ــای کنت دوربین ه
در کاهــش حــوادث جــاده ای خواهــد داشــت. وی عنــوان 
ــات  ــش تخلف ــا و کاه ــردد خودروه ــرعت ت ــش س ــرد: کاه ک
ــن  ــب ای ــداف نص ــن اه ــتان از مهم تری ــن اس ــی در ای رانندگ
دوربین هــای کنتــرل ســرعت در محورهــا بــوده اســت. معــاون 
عمرانــی اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد: هم اکنــون 
ــردد  ــای پرت ــر در محوره ــی دیگ ــای نظارت ــای دوربین ه پایه ه
ــده در  ــزی ش ــرد: برنامه ری ــد ک ــت. وی تاکی ــده اس ــب ش نص
ــر در  ــرل ســرعت دیگ ــن کنت ــش از 3۰ دوربی ســال جــاری بی

محورهــای ایــن اســتان نصــب شــود. ایســنا

اخبار کوتاه

ــاط  ــود ارتب ــمند، وج ــهر هوش ــک ش ــات ی ــن ملزوم از اولی
پرســرعت داده بــرای ارائــه ســرویس های نوینــی اســت 
ــن  ــرار داده و ای ــر خــود ق ــه زندگــی شــهری را تحــت تأثی ک
امکانــات ارتباطــی، می توانــد در همــه زمینه هــا، ابــزاری 
و  و کار  محیــط کســب  توانمندســازی  و  تقویــت  بــرای 

امکانــات  بــه  مــردم  عمــوم  دسترســی 
ارتباطــی شــبکه ملــی اطالعــات باشــد؛ 
ــهر  ــوری در ش ــر ن ــعه فیب ــن رو توس از همی
اصفهــان، یکــی از زیرســاخت های مدیریــت 
ــهر  ــق ش ــاز تحق ــهری و زمینه س ــد ش واح
هوشــمند بــا اســتفاده از بســتر ارتباطــی 
ــر  ــان، مدی ــد حیدری ــت. وحی ــترک اس مش

عامــل ســازمان فــاوا شــهرداری اصفهــان، در ایــن بــاره 
ــرای  ــازی ب ــوری پیش نی ــر ن ــبکه فیب ــعه ش ــد: توس می گوی

ــت.  ــک اس ــهرداری الکترونی ــه ش ــیدن ب رس
ــری  ــای نظــارت تصوی ــد: نصــب دوربین ه ــه می ده وی ادام
ــاوگان حمــل و نقــل  و ثبــت تخلفــات، مدیریــت و کنتــرل ن

ــوری  ــر ن ــه ایجــاد شــبکه فیب ــک وابســته ب عمومــی و ترافی
اســت و هرچــه ایــن شــبکه گســترده تر باشــد، نقــاط 
بیشــتری از شــهر بــه سیســتم های هوشــمند مجهــز خواهنــد 
ــب  ــن مطل ــالم ای ــا اع ــام مســئول شــهری ب ــن مق شــد. ای
ــه  ــاعته ب ــریع و 24 س ــات س ــه خدم ــد: ارائ ــوان می کن عن
شــهروندان، نیازمنــد ارتبــاط کلیه ســاختمان های 
ــز  ــا مرک ــاط ب ــز ارتب ــر و نی ــا یکدیگ شــهرداری ب
داده شــهرداری اســت کــه ایــن امــکان از طریــق 
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــر اختصاص ــبکه فیب ش

میســر شــده اســت. 
در  اصفهــان  شــهرداری  می دهــد:  ادامــه  وی 
ــه ایجــاد و توســعه  ــدام ب ســال های گذشــته، اق
شــبکه فیبــر نــوری در ســطح شــهر بــرای ارتبــاط ســاختمان ها 
ــر  ــال ب ــر س ــات ه ــن عملی ــه ای ــرد ک ــهرداری ک ــز ش و مراک
اســاس برنامه هــای مصــوب ســازمان و شــهرداری توســعه 
می یابــد و در حــال حاضــر بــه بیــش از 23۰ کیلومتــر رســیده 

ــا اســت. ایمن

ایجاد 230 کیلومتر شبکه فیبر نوری در اصفهان
رئیــس کمیتــه اطالع رســانی ســتاد انتخابــات اســتان 
اصفهــان گفــت: 3 هــزار و 24۵ شــعبه اخــذ رأی در اصفهــان 

ــت.  ــده اس ــی ش پیش بین
پنجشــنبه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ضیایــی  احمدرضــا 
ــود  ــر خ ــان نظ ــتان های اصفه ــارت شهرس ــای نظ هیئت ه

را درخصــوص تأییــد صالحیــت کاندیداهــای 
ــات شــورای اســالمی  ــن دوره انتخاب پنجمی
ــت نظــارت اســتان  ــه هیئ شــهر و روســتا ب
اعــالم می کننــد، اظهــار داشــت: هیئــت 
نظــارت اســتان اصفهــان نیــز پــس از یــک 
اردیبهشــت ماه   2 روز  در  و  بررســی  روز 
ــه  ــتان را ب ــارت شهرس ــای نظ ــر هیئت ه نظ

کاندیداهــا اعــالم می کنــد. وی بــا بیــان اینکــه کاندیداهایــی 
ــتان ها  ــارت شهرس ــی و نظ ــای اجرای ــه رأی هیئت ه ــه ب ک
درخصــوص رد صالحیــت خــود اعتــراض دارنــد، می تواننــد 
در بــازه زمانــی ســه روزه شــکایت خــود را بــه هیئــت نظــارت 
اســتان اصفهــان اعــالم کننــد، تصریــح کــرد: زمــان اعتــراض 

کاندیداهــا از ســه تــا ششــم اردیبهشــت اعــالم شــده اســت. 
رئیــس کمیتــه اطالع رســانی ســتاد انتخابــات اســتان 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه انتخابــات ریاســت جمهــوری 
و پنجمیــن دوره شــورای اســالمی شــهر و روســتا در 24 
شهرســتان، ۵۰ بخــش، 1۰7 شــهر و 131 دهســتان در ســطح 
ــات  ــزود: انتخاب ــود، اف ــزار می ش ــان برگ اصفه
ــورای  ــس ش ــن دوره مجل ــان دوره ای دهمی می
اســالمی نیــز تنهــا در شهرســتان اصفهــان 

برگــزار می شــود.
ــزار  ــهری 2 ه ــوزه ش ــت: در ح ــراز داش وی اب
یــک  روســتاها  ســطح  در  شــعبه،   14۵ و 
هــزار و ۵9 شــعبه و در بخــش عشــایری 
ــه  ــس کمیت ــت. رئی ــده اس ــی ش ــعبه پیش بین ــز 42 ش نی
اطالع رســانی ســتاد انتخابــات اســتان اصفهــان تاکیــد 
کــرد: 7۰ هــزار نیــروی اجرایــی و 1۵ هــزار نیــروی امنیتــی 
در برگــزاری ســه انتخابــات در 29 اردیبهشــت ماه در اســتان 

ــر ــت. مه ــد داش ــت خواهن ــان فعالی اصفه

در شهر

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

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

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

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

نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   1۵ فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور 

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

 ، اخذ رسید  از  و پس  تسلیم  امالک محل  و  اسناد  ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت 

نمایند.   به مرجع قضایی تقدیم  را  ، دادخواست خود  اعتراض  تاریخ تسلیم  از  ظرف مدت یک ماه 

به  هنگ     پور  رضا  آقای   139۵/12/26 رای شماره 139۵6۰3۰2۰23۰۰1۸۵4مورخ  برابر   -1 ردیف 

به  نسبت  حسن    فرزند  سلیمان    مسجد  از  197212۵47۸صادره  9 کدملی  شناسنامه  شماره 

از پالک  مفروزی  مربع  متر  به مساحت 12/۵9  باب ساختمان  از ششدانگ یک  دانگ مشاع  سه 

شماره 42۰- اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است.  ردیف 

به  هنگ     پور  مرتضی   آقای   139۵/12/26 139۵6۰3۰2۰23۰۰1۸۵2مورخ  شماره  رای  برابر   -2

شماره شناسنامه ۵7977 کدملی 12۸1674۸۸۵صادره از اصفهان    فرزند حسن   نسبت به سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 12/۵9 متر مربع مفروزی از پالک شماره 

است  است.بدیهی  نموده  عادی خریداری  بصورت  اصفهان که  ثبت   4 بخش  در  واقع  اصلی   -42۰

خواهد صادر  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت   در 

 شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/1/16    تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/1/31 

شماره : 127 / م الف  امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین تامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139۵6۰3۰2۰۰7۰۰۵۸1۸ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 

بالمعارض متقاضی خانم سمیرا اعرابی کرسگانی فرزند قاسم بشماره شناسنامه 1629 صادره ازدر سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 219.67 متر مربع پالک 6 فرعی از 6 اصلی واقع 

در کرسگان خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی یزدانی دینانی فرزند علیرضا محرز گردیده است 

. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص 

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 

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

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

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

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/1/16     تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/1/31

اکبر پور مقدم – رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان  علیرضا طالبی – کلیشاد    م الف 1۰93   

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای علی احمدی  دادخواستی به خواسته مطالبه  به طرفیت آقای  سیاوش اسکندری به این دادگاه 

تسلیم که به کالسه 341/ح1 ثبت و برای تاریخ 96/۰3/2۰ ساعت ۰۵:1۵ 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 پنجم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/37/69/م الف به تاریخ 96/۰1/2۸

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای علی ساربان دادخواستی به خواسته مطالبه  به طرفیت حسن رضایی فرزند خدامراد  به این 

دادگاه تسلیم که به کالسه 96/33 – 96/32 ح1 ثبت و برای تاریخ 96/۰4/26 ساعت ۰4:۰۰ 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 چهارم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/37/7۵/م الف به تاریخ 96/۰1/29

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای مهدی داوری دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو  به طرفیت آقای  کشور موسوی 

تاریخ 96/۰3/۰3 ساعت  وقت  این دادگاه تسلیم که به کالسه 9۵/2۵۸ ح1 ثبت و برای  به  زاده  

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 سوم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/37/6۰/م الف به تاریخ 96/۰1/26

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای اکبر مرادی فرزند میرزا به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی از طرف این دادسرا تحت 

تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت اوممکن نگردیده بدینویله در اجرای 

ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 

در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انتقالب شهرستان برخوار جهت پاسخگوئی به اتهام خویش 

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

شد.شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/37/6۸/م الف به تاریخ 96/۰1/2۸

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
و  جعل  خواسته  به  پناه  داور  رمضان  آقای   : متهم  طرفیت  به  دادخواستی  بابائی  مجتبی  شاکی: 

به  رسیدگی  نموده که جهت  برخوار  عمومی شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  مجعول  سند  از  استفاده 

شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو شهر برخوار )1۰1 جزایی سابق( واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه 

9۵۰99۸37۵27۰۰۰۰7 -9۵۰4۵۵ ج /1۰1 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1396/۰3/۰۸ و ساعت 

1۰:4۵ تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده متهم و در خواست خواهان/شاکی  

و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 

مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده /متهم 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.دفتر شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/37/74/م الف به تاریخ 96/۰1/2۸

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
نظر به اینکه بموجب اجرائیه صادره محکوم علیه مرتضی نظیفی به پرداخت مبلغ 6۵47۵۰۰۰۰ ریال در 

حق آقای محمد حسین طالبی محکوم گردیده است و هیچگونه اموالی معرفی نکرده است محکوم 

له یک باب منزل مسکونی واقع در حبیب آباد خ سید جمال الدین اسد آبادی روبروی مسجد پ 

96 از پالک ثبتی شماره را جهت فروش معرفی کرده است و کارشناس محترم دادگستری به مبلغ 

۵۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی کرده است و فعال در تصرف محکوم له میباشد لذا جهت فروش منزل فوق 

جلسه مزایده در تاریخ 1396/۰3/۰2 ساعت 11 در دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار برگزار میشود 

و طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام مراجعه و جهت 

شرکت در جلسه مزایده در مورخه فوق مراجعه نمایند و قیمت از مبلغ ارزیابی شروع میشود و ملک 

به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته میشود الزم به ذکر است خریدار میبایستی 1۰ در 

صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید.

مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/37/77/م الف به تاریخ 96/۰1/29

دادنامه
شاکی: اداره آب منطقه ایی استان اصفهان با نمایندگی آقای بیژن خسروی فارسانی فرزند عزت اله به 

نشانی شاهین شهر خ ژاندارمری جنب پزشکی قانونی امور منابع آب شاهین شهر متهم: آقای حسین 

جانثاری فرزند اسماعیل به نشانی شاهین شهر خ عطار ک شهید صدوقی پ 17۸ اتهام: حفر چاه 

یا قنات با بهره برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات رای دادگاه در خصوص اتهام آقای حسین 

جانثاری فرزند اسماعیل دائر بر بهره برداری غیر مجاز از چاه آب موضوع شکایت شرکت آب منطقه 

ای اصفان بدین توضیح که نامبردگان پروانه چاه به شماره آ/۵۰1۵ مورخ 66/۰۵/2۵ را اخذ نموده 

لکن قبل از اخذ پروانه بهره برداری اقدام به بهره برداری از چاه واقع در اراضی مهدی آباد نموده اند 

دادگاه با بررسی محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی معاینه محل انجام شده و عدم حضور متهم 

جهت ارائه دفاع موثر علیرغم  ابالغ قانونی بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به 

بند ه ماده 4۵ قانون توزیع عادالنه آب مصوب 1361 و در اجرای بند یک ماده 3 قانون وصول برخی 

از در آمد های دولت و مصرف آن در موارد مهین عالوه به صدور حکم به انسداد چاه حفر شده متهم 

موصوف را به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نموده و اعالم 

می گردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس با 

توجه به درجه جرم قطعی است. دفتر شعبه 1۰2 دادگاه کیفری دو برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/37/7۰/م الف به تاریخ  96/۰1/2۸

آگهی حصر وراثت
رونوشت  فوت  و گواهی  شهادتنامه  باستناد    2۸ شماره   بشناسنامه  باالنی  بکرانی  حسین  آقای 

است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  تقدیم   96/119 بشماره  درخواستی   ، ورثه  شناسنامه 

درهنگام  وی  ورثه  و  درگذشته   139۵/11/16 تاریخ  در   7 بشناسنامه  باالنی  بکرانی  فاطمه  شادروان 

درگذشت عبارتند از : 1-حسین بکرانی باالنی فرزند علی شماره شناسنامه 2۸ نسبت با متوفی : فرزند

2-سعید بکرانی باالنی فرزند علی شماره شناسنامه 14 نسبت با متوفی : فرزند  3-حسن بکرانی 

علی  فرزند  باالنی  بکرانی  خدیجه  باالنی فرزند علی شماره شناسنامه 9 نسبت با متوفی : فرزند 4- 

شماره شناسنامه 37 نسبت با متوفی : فرزند  ۵-زهراء بکرانی باالنی فرزند علی شماره شناسنامه 

3۵ 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 مجید زمانی لنجانی بشناسنامه شماره  47۵۵3  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت 

است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  تقدیم   96/12 بشماره  درخواستی   ، ورثه  شناسنامه 

تاریخ 139۵/12/3۰ درگذشته و ورثه وی درهنگام  شادروان احمد زمانی لنجانی بشناسنامه 3۰ در 

درگذشت عبارتند از : 1-محمدرضا زمانی لنجانی  فرزند احمد شماره شناسنامه 1716 نسبت با متوفی 

فرزند   : با متوفی  احمد شماره شناسنامه 47۵۵3 نسبت  فرزند  لنجانی   زمانی  فرزند 2-مجید   :

3-مهدی زمانی لنجانی  فرزند احمد شماره شناسنامه 4۸3۵۸ نسبت با متوفی : فرزند 4-طیبه 

زمانی لنجانی  فرزند احمد شماره شناسنامه 374۵ نسبت با متوفی : فرزند ۵-طاهره زمانی لنجانی  

فرزند احمد شماره شناسنامه 441۰۰ نسبت با متوفی : فرزند 6-بهجت روحانی سهرفیروزانی  فرزند 

احمد شماره شناسنامه 3۸۸76 نسبت با متوفی : همسرپس از تشریفات قانونی درخواست مزبور 

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

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

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی مزایده اموال منقول
مهدی  علیه  موضوع   پرونده شماره 16۰9/9۵  در  دارد  نظر  در  فالورجان  دادگستری   احکام  اجرای 

صادقی درچه عابدی و له عنایت هللا هدایت در تاریخ1396/2/16به منظور فروش یک دستگاه خودرو 

سمند به شماره انتظامی ۵۵ی423ایران43 مدل۸1 از ساعت 1۰الی 11 صبح جلسه مزایده در  در 

محل اجرای احکام فالورجان دفتر اجرای احکام )اطاق ۸ ( برگزار نماید.اموال موضوع مزایده برابر نظر 

کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ۸۰۰۰۰۰۰۰ریال ارزیابی شده است داوطلبین خرید میتوانند پنج 

روز قبل از مزایده با حضور در محل اجرای احکام از موقعیت اموال مطلع و مرایده از قیمت ارزیابی 

شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر 

عهده برنده خواهد بود و کسانی میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت 

ارزیابی شده را به همراه داشته باشند

دهقان مدیر اجرای احکام دادگستری فالورجان

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی139660302007000257
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13966۰3۰2۰۰7۰۰۰149هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

بال  مالکانه  ثبت ملک فالورجان تصرفات  فاقد سند رسمی مستقردرواحدثبتی حوزه  وساختمانهای 

معارض متقاضی آقای احمد رهنما فالورجانی فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه1۵9صادره از 

درکوپان گارماسه  واقع  4۰۸اصلی  پالک  مربع  مساحت446.96متر  به  خانه  باب  دریک  فالورجان 

خریداری ازمالک رسمی آقای علی ایزدی گارماسه محرز گردیده است.لذابه منظور اطالع عموم مراتب 

در دونوبت به فاصله 1۵روزآگهی میشوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 

تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مراجع 

قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول :96/1/31   تاریخ انتشار نوبت دوم:96/2/16

اکبر پور مقدم  رئیس ثبت اسنادوامالک 

گواهی حصر وراثت
رونوشت  و  فوت  و گواهی  نامه  شهادت  باستناد  شماره۸۵۰  بشناسنامه  درچه  جزینی  منصور  آقای 

است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  شماره96/1۰۸تقدیم  به  درخواستی  ورثه  شناسنامه 

شادروان ام لیال جزینی درچه بشناسنامه شماره71  در تاریخ 139۰.6.2۵ در گذشته و ورثه ی وی 

در هنگام در گدشت عبارتند از: 1-حسن جزینی درچه فرزند منصور شماره شناسنامه :211نسبت با 

متوفی:فرزند  با  نسبت  شناسنامه:4۵6  منصورشماره  فرزند  درچه  جزینی  2-محمد  متوفی:فرزند  

3-زهرا جزینی درچه فرزند منصور شماره شناسنامه: 319 نبت با متوفی: فرزند 4-محبوبه جزینی 

فرزند  درچه  جزینی  ۵-مهری  فرزند  متوفی:  با  نسبت  شناسنامه:1۵7  شماره  منصور  فرزند  درچه 

عبدالصمد  فرزند  درچه  جزینی  6-منصور  فرزند  متوفی:  با  نسبت   7۰32 شناسنامه:  منصور شماره 

یک  را  مزبور  درخواست  قانونی  تشریفات  از  پس  متوفی:همسر  با  نسبت   ۸۵ شناسنامه:  شماره 

مرتبه آگهی مینماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

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

شد

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از   124/96 به کالسه  دادخواست  به شرح   79 شناسنامه شماره  دارای  شهبازی   طاهره  خانم 

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

بشناسنامه 291در تاریخ 9۵/2/4   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- طاهره شهبازی زمانی 79 همسر 2- سید حسین حسینی 127۰3۰36۸67 فرزند   

انجام  با  اینک  مادر  فرزند 4-معصومه حسینی 7634   127391۵۰46 هاجرالسادات حسینی   -3

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 : 192۵/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای فرید محمودی  دارای شناسنامه شماره ۸641 به شرح دادخواست به کالسه 14۰/96 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدرعلی محمودی  

بشناسنامه 1۸42 در تاریخ 9۵/12/17   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 1- فرید محمودی ۸641 فرزند 2- راحله محمودی 16۰4 فرزند   3- مهناز 

رضایی دادرافشانی 3۸۵ همسر  فرزند 4-عصمت قاسمی جوجیلی 3 مادر 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 : 1926/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محسن نظری  دارای شناسنامه شماره 496 به شرح دادخواست به کالسه 139/96 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم آقا داوریان  بشناسنامه 

41۵در تاریخ 96/1/4   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

فرزند     ۸6 آبادی  نظری حسین  فاطمه   -2 فرزند   496 آبادی  نظری حسین  1- محسن  به  است 

3- زهرا نظری حسین آبادی ۸41  فرزند 4-زینب نظری حسین آبادی 199 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 : 1927/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از  به کالسه 142/96  به شرح دادخواست  دارای شناسنامه شماره 16۸2  پور معزی    توحید  آقای 

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

ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه     9۵/11/14 تاریخ  1۰96در  بشناسنامه  اصفهانی   پور 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- توحید پور معزی   16۸2فرزند 2- نیایش پور معزی   

12776997۰4فرزند   3- زهرا میرقائمی 14۸۵ مادر 4-احمدرضا مشکین پور اصفهانی ۸۸7۵ پدر 

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

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

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

شماره : 192۸/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

3 هزار و 245 شعبه اخذ رأی در اصفهان پیش بینی شده است
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حتما بخوانید!
الدن مستوفی، »آناکارنینا« می شود

M.Ghasami@eskimia.ir
مریم قاسمیسرویس فرهنگ

ششــمین جشــنواره فیلم کوتاه حســنات در شــامگاه چهارشــنبه 
18 اســفندماه 1395 بــه کار خــود پایــان داد. در بخــش مســتند 
ــم  ــرای فیل ــراد ب ــی و عطــا مه ــن جشــنواره، ســیاوش جمال ای
ــه دســت  ــی را ب ــن کارگردان ــزه بهتری ــرد«، جای ــک م »قصــه ی
آوردنــد. »قصــه یــک مــرد« از دو جایزه ای هــای ایــن جشــنواره 
بــود. ایــن فیلــم، روایتــی اســت از زندگــی مــردی کــه در کودکی 
ــه ای  ــق می شــود کارخان ــه موف ــال شــده؛ او ک ــج اطف ــار فل دچ
بــزرگ راه انــدازی کنــد، تمــام پرســنل خــود را از جامعــه معلوالن 

برمی گزینــد.
ســیاوش جمالــی، متولــد آذرمــاه 1363 دانش آموختــه مقطــع 
کارشناســی ارشــد در رشــته شهرســازی از دانشــگاه علــوم 
ــد اســفند 1367 دانش آموختــه  تحقیقــات و عطــا مهــراد، متول
رشــته مکانیــک از دانشــگاه تبریــز اســت. دوســتی ایــن دو از 
ــر دانشــگاهی آغــاز  ســال 1385 هنــگام کار در یــک گــروه تئات
می شــود. »قصــه یــک مــرد«، اولیــن فعالیــت مشــترک 
جــدی ایــن دو کارگــردان پــس از یــک ســال حضــور در کارگاه 

ــود.  ــوب می ش ــکویی محس ــرداد اس ــازی مه فیلمس
جمالــی و مهــراد »دغدغه هــای مشــترک« و »هم افزایــی« 
ــا  ــرای آشــنایی بیشــتر ب ــد. ب ــکاری خــود می دانن ــل هم را دلی
ایــن اثــر مســتند و ســازندگان آن، بــا دو ایــن کارگــردان جــوان 

ــتیم. ــو نشس ــه گفت وگ ــفکر ب خوش
ــه  ــدید و چ ــنا ش ــنات آش ــنواره حس ــا جش ــه ب     چگون

بــه آن می دهیــد؟ امتیــازی 
از طریــق فراخــوان جشــنواره. درواقــع چــون مــا درگیــر 
فیلمبــرداری فیلــم جدیدمــان بودیــم، فقــط توانســتیم در 
اختتامیــه شــرکت کنیــم؛ ولــی حضــور نخبــگان فرهنگی هنــری 
و مســئوالن مختلــف در اختتامیــه، نشــان از اهمیــت بســیار این 

جشــنواره دارد.
ــی  ــه عوامل ــید؟ چ ــدگان باش ــد از برگزی ــر می کردی     فک
در برگزیــده شــدن شــما در مقایســه بــا دیگــر آثــار مؤثــر بــود؟
ــوکاری  ــر نیک ــز آن ب ــت جشــنواره و تمرک ــه محوری ــه ب ــا توج ب
احتمــال برگزیــده شــدن را می دادیــم. فکــر می کنیــم بــا 
توجــه بــه محوریــت »قصــه یــک مــرد« در زمینــه اشــتغال زایی 
ــرار  ــه داوران ق ــورد توج ــم م ــن فیل ــوالن، ای ــاوری معل و خودب

ــت. گرف
   تــا چــه انــدازه دریافــت جایــزه یــا جشــنواره ها را در پیشــبرد 
ــه و  ــما عالق ــرای ش ــد؟ ب ــر می دانی ــان مؤث ــده کاری ت ــا آین کار ی
لــذت یــا انتقــال پیــام در فیلمســازی مهــم و در اولویــت اســت یا 

گرفتــن جوایــز و شــرکت در جشــنواره ها؟
گرفتــن جایــزه می توانــد بــه شــما ایــن اعتمادبه نفــس را بدهــد 
کــه احتمــاال در مســیر درســتی قــدم برمی داریــد. از طــرف دیگر 
ســبب شناخته ترشــدن شــما می شــود و ممکــن اســت در 

پیشــنهادهای کارِی بیشــتر تأثیــر بگــذارد. 
ــی شــما  ــد؛ یعن ــن عمــل می کنن ــک ددالی ــل ی جشــنواره ها مث
ــس از  ــه پ ــد در مرحل ــه تولی ــس از مرحل ــوید پ ــور می ش مجب
تولیــد بــرای فیلمتــان یــک ددالیــن مشــخص کنیــد کــه بیشــتر 
ــر دوی  ــا ه ــرای م ــد. ب ــن کار را می کنن ــنواره ها ای ــات جش اوق
ــع  ــیاری از مواق ــون بس ــت؛ چ ــش اس ــات لذت بخ ــن اتفاق ای
فیلم هایــی کــه در جشــنواره ها موفــق می شــوند، احتمــاال 

ــن  ــام در ای ــال پی ــت و انتق ــد داش ــتری خواهن ــب بیش مخاط
فیلم هــا بهتــر صــورت می گیــرد؛ یعنــی هــر دوی ایــن اتفاقــات 

ــار هــم مهــم هســتند. در کن
ــکل گیری  ــخاصی در ش ــا اش ــل ی ــا عوام ــا ی ــه فض     چ

ــد؟ ــر بودن ــازی مؤث ــه مستندس ــما در عرص ــش ش نق
دو شــخص؛ یعنــی مهــرداد اســکویی و علــی راضــی. هــر دوی 
ــه  ــم ب ــد کــه بتوانی ــا نشــان دادن ــه م ــن اســتادان راهــی را ب ای
ــای مستندســازی وارد شــویم. همچنیــن حضــور در جمــع  دنی
عوامــل حرفــه ای ســینما مثــل محمــد حــدادی )تصویربــردار( 
مهــدی شــامحمدی )تهیه کننــده(، حمیــد نجفــی راد و مســعود 
حاتمــی بــه مــا اعتمادبه نفــس بیشــتری داد تــا بتوانیــم 
ــم  ــم. نمی توانی ــه انجــام دهی ــا عالق ــه درســتی و ب کارمــان را ب
ــده  ــمان نادی ــکل گیری نگرش ــتمی را در ش ــیر رس ــش اردش نق
بگیریــم. ایشــان بــا کمک هــا و راهنمایی هایشــان ســبب 
 می شــوند مــا از منظــری دیگــر بــه اطرافمــان نــگاه کــرده 
ــم            ــر درک کنی ــری را بهت ــب بش ــکالت و مصائ ــم مش و بتوانی

ــم. ــان بیابی ــبی برایش ــل مناس و راه ح
    الگــوی شــما در ایــن عرصــه کیســت؟ بــه بیــان دیگــر 
ــد             ــی می بینی ــه جایگاه ــود را در چ ــده خ ــال آین ــا 10 س ــا 5 ی ت

و دوســت داریــد در ایــن زمینــه بــه چــه کســی برســید؟
ــر  ــا نیســت؛ چــون ه ــر م ــت شــخص خاصــی مدنظ در حقیق
کســی کــه در فیلمســازی بــه نقطــه خاصــی رســیده، مجمــوع 
ــرد  ــت ف ــا دس ــیاری از آن ه ــه بس ــده ک ــب ش ــی موج عوامل
ــت  ــرد را در موقعی ــن عملک ــم بهتری ــت داری ــا دوس ــت؛ م نیس

ــیم. ــته باش ــش رو داش ــای پی ــود و کاره خ
    در زمینــه مستندســازی کــدام را ترجیــح می دهیــد: 
ــی  ــدن و بررس ــا دی ــفر ی ــم، س ــدن فیل ــاب، دی ــدن کت خوان
جامعــه و آشــنایی بــا اشــخاص و گفت وگــو بــا آنــان از نزدیــک؟

آنچــه از اردشــیر رســتمی آموختیــم ایــن بــود کــه یــاد گرفتــن 
صرفــا از طریــق خوانــدن حاصــل نمی شــود. بســیاری بــا 
دیــدن، بوییــدن و لمــس کــردن می آموزنــد. بــرای مــا تمامــی 
مــواردی کــه گفتیــد می تواننــد کمــک بزرگــی در جریــان 

ــند. ــازی باش فیلمس
    »قصــه یــک مــرد« چندمیــن اثــر شماســت؟ در حــال 

حاضــر ســاخت اثــر جدیــدی را در دســت داریــد؟
ــه  ــی ک ــم دوم ــود و فیل ــرد« ب ــک م ــه ی ــا، »قص ــم اول م فیل
بیــش از دو ســال اســت مشــغول کار روی آن هســتیم، »فریــاد 
رو بــه بــاد« نــام دارد؛ دربــاره پســر نوجــوان ســاکن دروازه غــار 

تهــران اســت کــه آرزو دارد خواننــده شــود.
ــد و چــه  ــد جشــنواره شــرکت کردی ــه حــال در چن ــا ب     ت

ــد؟ ــزی گرفتی جوای
فیلــم »قصــه یــک مــرد« در بیــش از 10 جشــنواره )3 جشــنواره 
داخلــی و 7 جشــنواره خارجــی( حضــور داشــته اســت؛ در 
ــه  ــی را ب ــن کارگردان ــزه بهتری ــت، جای ــران در جشــنواره صنع ای
دســت آورد. در جشــنواره های خارجــی نیــز در جشــنواره حقــوق 
بشــر جاکارتــا، جایــزه پالتینیــوم ایــن جشــنواره بــه ایــن فیلــم 

اختصــاص یافــت.
    »قصــه یــک مــرد« را ویــژه جشــنواره ســاختید یــا پیــش 

از ایــن ســاخته بودیــد؟
نــه، ایــن فیلــم بــرای مجموعــه ســرزمین نخبــگان بــه 
تهیه کنندگــی مهــدی شــامحمدی و شــبکه افــق ســاخته شــد.
    دربــاره »قصــه یــک مــرد« توضیــح دهیــد؛ کــدام قصــه 

و کــدام مــرد؟
معتقدیــم هــر انســان قصه هــای مختلفــی بــرای تعریــف 
کــردن دارد و در بســیاری از روزهــای زندگــی و تنگناهــا، شــنیدن 
قصه هــای دیگــران می توانــد بــرای مــا راهنمــای بزرگــی باشــد. 
در اینجــا قصــه دربــاره محمــد موســوی اســت و عواملــی 
ــج  ــه فل ــال ب نشــان داده می شــود کــه ســبب شــد محمــد مبت
اطفــال کــه مدیــر مدرســه اش از ثبــت نــام او در مدرســه ســرباز 
ــوزه  ــن ح ــن کارآفری ــوی، مهم تری ــد موس ــه محم ــل ب زد، تبدی
ــا اقدامــات انسان دوســتانه  ــوالن شــود. محمــد موســوی ب معل
خــود، یکــی از مهم تریــن کارآفرینــان و فعــاالن حقــوق معلــوالن 
ــه  ــی ک ــارب و نگاه ــی رود. تج ــمار م ــه ش ــان ب ــران و جه در ای
می توانــد  بی شــک  آورده،  دســت  بــه  مســیر  ایــن  در  او 
ــد ــا مفی ــیاری از م ــرش بس ــر نگ ــا تغیی ــکل گیری ی ــرای ش  ب

 باشد.
    ســوژه های خــود را چگونــه برمی گزینیــد؟ تــا چــه 
ــت؟ ــاز اس ــوع ب ــاب موض ــه انتخ ــما در زمین ــت ش ــدازه دس ان

ســوژه ها را بــا توجــه بــه امــکان پرداخــت ســینمایی و همچنیــن 
ــه  ــم را ب ــر فیل ــم. اگ ــاب می کنی ــد، انتخ ــه دارن ــی ک ارزش های
تهیه کنندگــی خودمــان بســازیم کــه تــا حــدودی در ایــن زمینــه 
ــد،  ــی باش ــای خاص ــفارش ج ــه س ــر ب ــا اگ ــتیم؛ ام آزاد هس
بایــد ببینیــم اولویت هــای آن هــا چیســت و بعــد تصمیــم 
ــه  ــا توجــه ب ــم را ب ــن فیل ــم ای ــا اصــال می توانی ــه آی ــم ک بگیری
ــازیم  ــان بس ــی خودم ــای ذهن ــا و ارزش ه ــای آن ه اولویت ه
ــل  ــع می شــود تعام ــم در بســیاری از مواق ــر می کن ــه؛ فک ــا ن ی

خوبــی بــا ســفارش دهنده ها داشــت.
    مقایســه ای داشــته باشــید بیــن ژانــر مســتند بــا دیگــر 

انــواع و اهمیــت آن در ایــران؟
ایــران، یــک جامعــه در حــال گــذار اســت؛ ســالیان ســال اســت 
ــک  ــمت ی ــه س ــنتی ب ــه س ــک جامع ــم از ی ــالش کردی ــا ت م
جامعــه مــدرن حرکــت کنیــم و در ایــن بیــن میــان ارزش هــای 
اســت؛  آمــده  پیــش  اختالفاتــی  قدیمی تــر  و  جدیدتــر 
نمی خواهیــم بگوییــم کــدام یــک از ایــن ارزش هــا بهتــر اســت؛ 

ــم.  ــد می کنی ــده، تاکی ــش آم ــه پی ــی ک ــر تعارضات ــتر ب بیش
ایــن تعارضــات ســبب اختالفــات آشــکاری در جامعــه مــا شــده 
ــم در خانواده هــا و در  ــه آن را هــر یــک از مــا می توانی کــه نمون
ــم  ــر می کنی ــا فک ــم. م ــان دوســتان و آشــنایان خــود ببینی می
ــازگاری ها  ــن ناس ــی از ای ــد بخش ــتند می توان ــازی مس  فیلمس
ــل  ــه راه ح ــیدن ب ــل و رس ــد و در ح ــان ده ــات را نش و اختالف

ــد. ــاری کن ــا را ی م
علــت عالقــه شــما بــه ایــن نــوع چیســت؟ از      
ــد. ــوع بگویی ــر ان ــا دیگ ــه ب ــوع در مقایس ــن ن ــختی های ای س

ــل  ــوع فیلمســازی ســختی خــاص خــودش را دارد؛ دلی ــر ن ه
انتخــاب مــا ایــن اســت کــه بــرای موضوعاتــی کــه فعــال روی 
ــن  ــه ای ــوع اســت. البت ــن ن ــم، مســتند بهتری آن هــا کار می کنی
انتخاب هــا بی تأثیــر از امکاناتــی کــه داریــم هــم، نیســت؛ 
ــری دارد  ــان تصوی ــت بی ــه قابلی ــه ک ــر قص ــم ه ــی معتقدی  ول
ــم شــود، مولفه هــای مختلفــی دارد  ــه فیل ــل ب ــد تبدی و می توان
ــد مســتند ســاخته شــود  ــا بای ــد آی ــان می کن ــه خــود آن بی ک

یــا داســتانی.
    ســاخت یــک فیلــم کوتــاه مســتند چقــدر زمانبــر اســت و 

به چــه امکاناتــی نیــاز دارد؟
ــد  ــا چن ــه ت ــد هفت ــد از چن ــف می توان ــل مختل ــه عوام بســته ب
ســال طــول بکشــد. دربــاره امکانــات ممکــن اســت یــک نفــر بــا 
گوشــی همــراه خــود هــم بتوانــد فیلــم مســتندی بســازد؛ ولــی 
بــه طــور کلــی تجهیزاتــی کــه بــه صــورت عمومــی در ســینمای 
داســتانی هــم اســتفاده می شــود؛ البتــه گاه بــه صــورت 
خیلــی خالصه تــر وســایل تصویربــرداری، وســایل صدابــرداری، 
ــم می ســازم،  ــر از ســوژه خاصــی فیل مجوزهــای مربوطــه و اگ
کســب رضایــت از آن ســوژه کــه گاه ســخت ترین بخــش 

ســاختن یــک فیلــم مســتند اســت.
ــت  ــب اهمی ــه مخاط ــدر ب ــم چق ــاخت فیل ــان س     در زم
می دهیــد؟ در واقــع در لحظــه ســاخت فیلــم مخاطــب را در نظــر 

ــان؟ ــا کیفیــت کار و حــس خودت ــد ی می گیری
ایــن هــم از نکاتــی اســت کــه بایــد بــه هــر دو توجــه شــود؛ بــه 

هــر حــال فیلــم ســاخته می شــود تــا مخاطبــی ببینــد.
 در کنــار آن بایــد همیشــه بــه حــس و حــال خــود نیــز توجــه 

ــد. ــل نمان ــدام غاف ــود و از هیچ ک ش
    مایلیــد فعالیــت خــود را در ایــن زمینــه تــا کجــا ادامــه 
ــا  ــته اید ی ــت داش ــز فعالی ــر نی ــای دیگ ــا در زمینه ه ــد. آی دهی

ــد؟ ــازی عالقه مندی ــه مستندس ــا ب صرف
دشــواری های  و  ســختی ها  انســان  راه  ســر  بــر  همیشــه 
ــوع  ــادی وجــود دارد. عالقــه مــا فیلمســازی اســت. خــود ن زی
ــا  ــد ی ــتند باش ــه مس ــد ک ــا می گوی ــه م ــه ب ــوع و قص آن موض
داســتانی. عالقــه مــا داشــتن شــرایطی اســت کــه بتوانیــم در 

ــم. ــی بمانی ــن مســیر باق همی

ــه در  ــی فقی ــده ول ــکر«، نماین ــالم »قاضی عس - حجت االس
امــور حــج و زیــارت، گفــت: اگــر ذره ای ناامنــی در عربســتان 
علیــه زائــران ایرانــی احســاس کنــم، اولیــن شــخصی هســتم 
ــون از  ــد؛ چ ــج برون ــه ح ــردم ب ــم داد م ــازه نخواه ــه اج ک
 جانــب ولی فقیــه نماینــده حفــظ جــان و شــأن مــردم 

هستم.
ــری  ــرورش فک ــون پ ــی کان ــن تلویزیون ــه انیمیش - مجموع
کــودکان و نوجوانــان بــا عنــوان »جــان جان هــا« هــر 
ــران  پنجشــنبه از شــبکه دوم ســیمای جمهــوری اســالمی ای

می شــود. پخــش 
ــینمای  ــخ س ــم تاری ــن فیل ــه زودی گران تری ــد ب ــور هن - کش
ــون  ــم 155 میلی ــن فیل ــد ســاخت. بودجــه ای خــود را خواه
ــد  ــون در هن ــن فیلمــی اســت کــه تاکن دالر اســت و گران تری

ســاخته شــده اســت.
ــه داســتان  ــه انتخــاب خــودم«، مجموع ــم ب ــاب »جهن - کت
ــد آن را  ــه نشــر مرواری ــی« اســت ک ــی »اســماعیل زرع ایران

ــازار نشــر کــرده اســت. ــه ب چــاپ و روان
ــوار«  ــگارش فیلمنامــه »دیواربه دی ــاره ن ــد درب - خشــایار الون
کــه همزمــان بــا ســریال پیــش مــی رود، گفــت: متــن مــا هم 
ــن را  ــی گاهــی مت ــی رود و حت ــو م ــوار ســریال جل دیواربه دی
ــرداری  ــط و تصویرب ــه ضب ــان روز ب ــم، هم ــام می کن ــه تم ک

می رســد.
- پوســتر انگلیســی فیلــم ســینمایی »گیلــدا« ســاخته  جدید 
علیمحمــدی و بنکــدار در آســتانه بیســتمین بــازار بین المللــی 

فیلــم ایــران در جشــنواره بین المللــی فجــر رونمایــی شــد.
- موسســه نمایشــگاه های فرهنگــی ایــران از حضــور در 
کتــاب  بین المللـــی  نمایشـــگاه  دوره  بیســت وچهارمین 

اولین بــار خبــر داد. بــرای  بوداپســت 
ــی  ــه تلویزیون ــد« از مجموع ــم و امی ــزود »بی ــش اپی - پخ
»روزهــای بهتــر« از روز جمعــه )31 فروردین مــاه( آغــاز 

می شــود.
- مجموعــه شــعر »گربــه همســایه« ســروده مصطفــی 
مســتور توســط نشــر مرکــز منتشــر و راهــی بــازار شــد. ایــن 
کتــاب بــا 58 صفحــه، شــمارگان 3 هــزار نســخه و قیمت 55 

هــزار ریــال منتشــر شــده اســت.
ــی، نویســنده  ــی موراکام ــازه از هاروک ــی ت ــون، رمان - نشــر ن
ــازار  ــه ب ــا« روان ــهر گربه ه ــوان »ش ــا عن ــی، را ب ــدار ژاپن نام
کتــاب کــرد. ایــن کتــاب کــه مجموعــه ای از 5 داســتان 
موراکامــی اســت بــا ترجمــه فرزیــن فــرزام و در قالــب 
»منظومــه داســتان خارجــی« نشــر نون منتشــر شــده اســت.
- لئونــاردو دی کاپریــو، بازیگــر سرشــناس ســینمای آمریــکا 
ــه عنــوان  ــرای انتخابــش ب ــه یوســف زی ب ــه مالل و جهــان، ب

جدیدتریــن پیــام آور صلــح تبریــک گفــت.
- مراســم هفتاد ویکمیــن دوره جوایــز مهــم تئاتــر »تونــی« را 
»کویــن اسپیســی«، بازیگــر و کارگــردان باســابقه هالیــوودی 

ــد. ــرا می کن اج

 برگزاری بزرگداشت 

مقام معمار و روز شیخ بهایی

کیمیای وطن

مقــام  بزرگداشــت  برنامــه 
 3 بهایــی،  شــیخ  روز  و  معمــار 
جــاری  ســال  اردیبهشــت ماه 
معمــاری  دانشــکده  محــل  در 
وشهرســازی دانشــگاه هنــر اصفهان 
گــزارش  بــه  می شــود.  برگــزار 
روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، 
همزمــان بــا روز بزرگداشــت شــیخ بهایــی بزرگداشــتی بــه 
مناســبت مقــام معمــار از ســوی انجمــن علمــی دانشــگاه 
هنــر اصفهــان بــا همــکاری مرکــز اصفهان شناســی و خانــه 
اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان   ملــل 
فالمکــی«،  »محمدمنصــور  پروفســور  می شــود.  برگــزار 
ــش  ــت نق ــا محوری ــم ب ــن مراس ــران، در ای ــگاه ته ــتاد دانش اس
ــع  ــاری، در جم ــش فضــای معم ــی در آفرین شــالوده های تدوین
ــای  ــای سرشــناس در حوزه ه دانشــجویان و اســتادان و چهره ه
آثــار  از  نمایشــگاه هایی  خواهــد کــرد.  ســخنرانی  مختلــف 
کروکــی، عکاســی و طراحــی معمــاری دانشــجویان مقاطــع 
مختلــف رشــته معمــاری از دانشــگاه های سراســر ایــران نیــز در 
حاشــیه ایــن مراســم ویــژه بازدیــد عمــوم عالقه منــدان در محــل 
برگــزاری برنامــه برپــا می شــود. تکریــم پیشکســوتان معمــاری 
ــژاد حســین  ــه اســتادان مرتضــی پاک ن ســنتی اصفهــان از جمل
عابدیــن، رحمت الــه رضایــت و نعمت الــه رضایــت و تقدیــر 
ــز از  ــا اهــدای جوای ــی ب ــدگان مســابقات عکاســی و کروک از برن
دیگــر برنامه هــای ایــن مراســم خواهــد بــود. برنامــه بزرگداشــت 
مقــام معمــار و روز شــیخ بهایــی، 3 اردیبهشــت ماه ســال جــاری 
ســاعت 17 در محــل دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه 
هنــر اصفهــان )توحیدخانــه( برگــزار می شــود کــه شــرکت در ایــن 

ــت. ــگان اس ــدان آزاد و رای ــه عالقه من ــرای کلی ــه ب برنام

تمدید اجرای کنسرت احسان خواجه امیری 

در اصفهان
ــری در  ــان خواجه امی ــرت احس ــرای کنس اج کیمیای وطن
تــاالر رودکــی تــا اول اردیبهشــت ماه تمدیــد شــد. احســان 
ــن  ــای: م ــا نام ه ــوم ب ــت آلب ــون هش ــه تاکن ــری ک  خواجه امی
و بابــا 1380، بــرای اولیــن بــار 1384، ســالم آخــر 1386، فصــل 
عاشــقانه ها 1391  فــردا 1389،  از  یــه خاطــره   تــازه 1387، 
پاییــز، تنهایــی 1393 و ســی ســالگی 1395 را روانــه  بــازار 
موســیقی کشــور کــرده اســت، بــرای اجــرای کنســرت خــود 31 
ــه اصفهــان ســفر می کنــد. جالــب اســت بدانیــد  فروردین مــاه ب
ــناس ترین  ــرج، از سرش ــری، ای ــان خواجه امی ــدر احس زادگاه پ
خواننــدگان موســیقی اصیــل ایرانــی، شــهر خالدآبــاد نطنــز 
ــرت  ــزاری کنس ــه برگ ــر ک ــام هن ــه  پیغ ــت. موسس ــان اس اصفه
ــد  ــی از تمدی ــده دارد، به تازگ ــر عه ــان ب ــری را در اصفه خواجه امی
مدت زمــان ایــن کنســرت خبــر داده و بــر همیــن اســاس، ایــن 
ــود.  ــد ب ــا خواه ــان اصفهانی ه ــوان دو روزی را مهم ــده  ج خوانن
خواجه امیــری  کنســرت  در  شــرکت  بــرای  عالقه منــدان 
ــایت melliconcert.com، روز  ــت از س ــه  بلی ــا تهی ــد ب می توانن
31 فروردیــن در دو ســانس 17:30 و 20:30 و 1 اردیبهشــت ماه 

رأس ساعت 17:30 به تاالر رودکی مراجعه کنند.

توقف ساخت سریال »نفس«
حادثــه بــرای بازیگــر نقــش اول »نفــس«، تولیــد ســریال مــاه 
رمضــان شــبکه ســه را متوقــف کــرد. ســاناز ســعیدی کــه بــرای 
ــش اول  ــای نق ــامان ایف ــل س ــا جلی ــکاری ب ــار در هم ــن ب اولی
ــار  ــرداری، دچ ــن تصویرب ــد، حی ــه می کن ــریال را تجرب ــک س ی
ــه  ــدای هفت ــه ابت ــه و راهــی بیمارســتان شــد. ســعیدی ک حادث
ــه  ــار حادث ــرداری دچ ــه تصویرب ــریال در صحن ــط س ــن ضب حی
شــده بــود، روز گذشــته از بیمارســتان مرخــص شــد و بــه زودی 
ــس«  ــریال »نف ــده از س ــای باقی مان ــن بخش ه ــاخت آخری س
از ســر گرفتــه می شــود. »نفــس«، ایــن روزهــا آخریــن مراحــل 
تصویربــرداری خــود را در تهــران پشــت ســر می گــذارد و هــادی 
حجازی فــر، آخریــن بازیگــری اســت کــه بــه آخریــن قســمت از 
ــم  ــای مه ــی از نقش ه ــای یک ــته و ایف ــامان پیوس ــه گانه س س
فیلمنامــه را بــر عهــده دارد. داســتان ایــن ســریال دربــاره  جوانــی 
ــالب رازی در  ــع انق ــه وقای ــه در بحبوح ــت ک ــور اس ــر و ش پرش
ــت،  ــه حقیق ــیدن ب ــرای رس ــود. او ب ــاش می ش ــی اش ف زندگ
ــگان،  حــوادث پیچیــده ای را پشــت ســر می گــذارد. مســعود رای
ژالــه صامتــی، علیرضــا کمالــی، بهنــاز جعفــری، احســان امانــی، 
شــهاب شــادابی، هــادی عامل هاشــمی، پژمــان جمشــیدی و بــا 
معرفــی ســاناز ســعیدی و بــا حضــور فاطمــه گــودرزی، هدایــت 
ــودابه  ــمی پور، س ــه قاس ــگ، معصوم ــوش فرهن ــمی، داری هاش
بیضایــی و... بازیگــران اصلــی ایــن ســریال هســتند. »نفــس« 
ــومین  ــیما س ــوم س ــبکه س ــریال ش ــم و س ــروه فیل ــد گ تولی
ســریال از ســه گانه »جلیــل ســامان« اســت کــه بــه همــت رضــا 
ــرداری را  ــر تصویرب ــای آخ ــرح، هفته ه ــری ط ــا مج نصیری نی

ــیما ــذارد. صداوس ــر می گ ــت س پش

الدن مستوفی، »آناکارنینا« می شود
ــا« را تیرمــاه ســال  آرش عباســی قصــد دارد نمایــش »آناکارنین
ــی در  ــر اصل ــام بازیگ ــتوفی در مق ــور الدن مس ــا حض ــاری ب ج
تماشــاخانه ایرانشــهر روی صحنــه ببــرد. آرش عباســی کــه ایــن 
 روزهــا نمایــش »نویســنده مــرده اســت« را در مقــام کارگــردان 
و بازیگــر در تــاالر حافــظ روی صحنــه دارد، دربــاره برنامــه جدیــد 
خــود در عرصــه کارگردانــی تئاتــر گفــت: قصــد دارم تیرمــاه 
ــان  ــی از رم ــه اقتباس ــا« را ک ــش »آناکارنین ــاری نمای ــال ج س
»آناکارنینــا« اثــر لئــو تولســتوی اســت، در تماشــاخانه ایرانشــهر 
روی صحنــه ببــرم. البتــه دلــم نمی خواســت کــه 2 نمایشــی کــه 
ــی  ــه هــم اجــرا شــوند؛ ول ــک ب ــدر نزدی ــه دارم اینق ــه آن عالق ب
شــرایط بــه گونــه ای شــد کــه نمایــش »نویســنده مــرده اســت« 
و »آناکارنینــا« در شــرایط زمانــی نزدیــک بــه هــم آمــاده و اجــرا 
ــاره بازیگــران نمایــش »آناکارنینــا« اظهــار کــرد:  شــوند. وی درب
ــا الدن مســتوفی مطــرح کــردم   از همــان طــرح و ایــده اولیــه ب
و از همــان روز اول حضــور مســتوفی بــه عنــوان یکــی از 2 بازیگــر 
نمایــش قطعــی شــد و قــرار اســت نقــش آناکارنینــا را ایفــا کنــد. 
ــا بــه چهــره ای  همچنیــن در حــال رایزنــی و گفت وگــو هســتم ت
جدیــد و خــاص بــرای نقــش ورونســکی برســم و امیــدوارم ایــن 

اتفــاق بیفتــد. مهــر

اخبار کوتاه

نســخه اصالح شــده فیلــم »ناخــدا خورشــید« که به ســفارش 
ــران در »اســتودیو روشــنا« انجــام شــده  ــی ای ــه مل  فیلمخان
ــی  ــر تقوای ــه ناص ــود ک ــی می ش ــه زودی رونمای ــی ب در حال
ــش  ــش فیلم ــش نمای ــوه بازپخ ــت و نح ــه کیفی ــواره ب هم
ــم »ناخــدا  انتقــاد داشــته اســت. نســخه بازسازی شــده فیل

خورشــید« قــرار اســت دوم اردیبهشــت ماه 
در ســی وپنجمین جشــنواره جهانــی فیلــم 
فجــر بــه نمایــش گذاشــته شــود. ســال 
ــوش  ــم »گاو« داری ــخه ای از فیل ــته نس گذش
ــی  ــه مل ــت فیلمخان ــه هم ــه ب ــی ک مهرجوی
ایــران بازســازی شــده بــود، در ایــن جشــنواره 
ــار  ــی از آث ــال یک ــد و امس ــش درآم ــه نمای ب

مانــدگار ناصــر تقوایــی اصــالح و بــرای نمایــش آمــاده شــده 
اســت. ناصــر تقوایــی »ناخــدا خورشــید« را در ســال 1365 بــا 
ــاس از داســتان مشــهور »داشــتن و نداشــتن« نوشــته  اقتب
ــد  ــوش ارجمن ــی داری ــا نقش آفرین ــوی و ب ــت همینگ ارنس

ــت. ــاخته اس ــی س ــعید پورصمیم ــان و س ــی نصیری عل

ــی  ــد و پورصمیم ــر ارجمن ــم فج ــنواره فیل ــن جش  در پنجمی
بــرای بــازی در ایــن فیلــم، برنــده لــوح زریــن بازیگــر نقــش 
ــن  ــم در چهل ویکمی ــن فیل ــن ای ــدند. همچنی اول و دوم ش
جشــنواره فیلــم لوکارنــو در ســوییس )1367( برنــده پلنــگ 
برنــز بــه  عنــوان بهتریــن فیلــم و جایــزه نقــدی بــه مبلــغ ســه 
هــزار فرانــک و جایــزه ای بــه  عنــوان نماد شــهر 

لوکارنــو شــد. 
تقوایــی دربــاره ســاخت ایــن فیلــم می گویــد: 
پــس از آنکــه از مجموعــه  »کوچــک جنگلــی« 
جــدا شــدم، گروهــی از تیــم مــن هــم از 
ــان  ــد. آن زم ــده ش ــد ران ــروه جدی ــوی گ س
میــرزا  نقــش  بــرای  را  ارجمنــد   داریــوش 
و ســعید پورصمیمــی و فتحعلــی اویســی را بــرای نقش هــای 
دیگــر انتخــاب کــرده بــودم کــه آن هــا را از آن مجموعــه بیرون 
کردنــد کــه نکنــد چــون بــا مــن بوده انــد، وســط کار قالشــان 
بگذارنــد. مــن ایــن گــروه را جمــع کــردم و بــا آن هــا »ناخــدا 

خورشــید« را ســاختم. ایســنا

»ناخدا خورشید« دوباره جان گرفت
ــکا  ــینماهای آمری ــود در س ــران خ ــه اک ــنده« در ادام »فروش
بــه رتبــه پنجــم پرفروش تریــن فیلم هــای مســتقل در ســال 
2017 راه یافــت. نشــریه ســینمایی »ایندی وایــر« در گزارشــی 
بــه معرفــی پرفروش تریــن فیلم هــای مســتقل حــال حاضــر 
در ســینمای آمریــکا پرداخــت کــه در آن فیلــم »فروشــنده« 

ســاخته اصغــر فرهــادی بــا فــروش 3.4 
میلیــون دالری در رتبــه پنجــم در میــان 20 

فیلــم پرفــروش قــرار گرفتــه اســت. 
ــا در دو  ــروش فیلم ه ــزارش ف ــن گ ــای ای مبن
کشــور آمریــکا و کانــادا بــوده و بر این اســاس 
ــش«  ــان باغ وح ــر نگهب ــی »همس درام جنگ
بــه کارگردانــی »نیکــی کارو« بــا فروشــی 

بالــغ بــر 10.6 میلیــون دالر در مــکان نخســت پرفروش تریــن 
فیلم هــای مســتقل ســال 2017 قــرار گرفتــه و پــس از آن نیــز 
فیلم هــای »مــن، ســیاه تــو نیســتم« ســاخته »رائــول پــک« 
ــی  ــه کارگردان ــک قلمــرو متحــد« ب ــون دالر، »ی ــا 6.9 میلی ب
»آمــا آســانته« بــا فــروش 3.8 میلیــون دالر و »میــز شــماره 

19« از »جفــری بلیتــز« بــا 3.6 میلیــون دالر در رتبه هــای اول 
ــال 2017  ــتقل س ــای مس ــن فیلم ه ــارم پرفروش تری ــا چه ت
قــرار گرفتنــد. در ایــن فهرســت پــس از فیلــم »فروشــنده« که 
جایــگاه پنجــم را بــه خــود اختصــاص داده، فیلم هــای »نــام 
ــاه  ــای کوت ــه فیلم ه ــس«، مجموع ــدی »رئی ــم هن ــو«، فیل ت
نامــزد اســکار، »ِکــدی« و »پــدری نــه چنــدان 

ــد.  ــدر« جــای گرفته ان پ
کمپانــی  توســط  کــه  »فروشــنده«  فیلــم 
»کوهــن مدیــا« اکــران خــود را از تاریــخ 7 
ژانویــه در ســینماهای آمریــکا آغــاز کــرده 
احتســاب  )بــا  دالر  میلیــون   3.4 تاکنــون 

اســت. فــروش کانــادا( فروختــه 
 »فروشــنده«، برنــده جایــزه بهتریــن فیلــم خارجــی اســکار 
2017 و همچنیــن برنــده دو جایــزه بهتریــن فیلمنامــه و بازیگر 
ــز  ــی نی ــای بین الملل ــایر بازاره ــن، در س ــنواره ک ــرد از جش م
ــی  ــروش جهان ــون ف ــت. هم اکن ــته اس ــی داش ــروش خوب ف
فیلــم »فروشــنده« بیــش از 10 میلیون دالر اســت. ســینماخبر

سیاوش جمالی و عطا مهراد، برگزیدگان ششمین جشنواره فیلم کوتاه حسنات در گفت وگو باکیمیای وطن مطرح کردند:

فیلم مستند، راوی ناسازگاری های اجتماعی

بافت عبا و گلیم در نائین. عکس: ایمنا

در قاب تصویر

 نکوداشت رامبد جوان 

در جشنواره »سما«
در آییــن اختتامیــه ســومین 
جشــنواره ملــی فیلم »ســما« 
هنرمنــد  جــوان،  رامبــد  از 
ســینما و تلویزیــون، تجلیــل 

می شود. 
بــه پــاس تالش هــای رامبــد 
برنامــه  مجــری  جــوان، 
»خندوانــه«، در تبییــن و اجــرای راهکارهــای مناســب 
زیســت در جامعــه کــه همخــوان بــا اندیشــه »ســبک 
زندگــی اســالمی ایرانی« جشــنواره فیلــم »سما«ســت 
طــی مراســمی در آییــن اختتامیــه ســومین جشــنواره 
ــل خواهــد شــد.  ــری تجلی ــره هن ــن چه »ســما« از ای
مراســم نکوداشــت رامبــد جــوان در مراســم اختتامیــه 
ــنبه 31  ــما« روز پنجش ــم »س ــنواره فیل ــومین جش س
فروردین مــاه ســاعت 17 در تــاالر وحــدت برگــزار 

ــا خواهــد شــد. ایرن

 برگزاری »جایزه استاد نوری« 

به همت رادیو ایران
در راســتای ارج نهــادن بــه پیشکســوتان رادیــو و 
حضــور مؤثــر آن هــا در انتقــال تجربــه بــه نســل جــوان، 
ــزه اســتاد  ــو، اولیــن جای ــران در ســالروز رادی ــو ای رادی
امیــر نــوری را برگــزار می کنــد. مهــدی زری بــاف 
دبیــر اولیــن جایــزه اســتاد نــوری، دربــاره هــدف ایــن 
جشــنواره گفــت: بــرای حضــور مؤثــر پیشکســوتان در 
رادیــو و ایجــاد ظرفیت هــای بالقــوه بــرای انتقــال 
تجربــه آن هــا بــه نســل جــوان، درصددیــم کار بــزرگ 
ــا  ــم ت ــذاری کنی ــران پایه گ ــو ای ــدی را در رادی و جدی
زحمــات ایــن بزرگــواران را ارج نهیــم. وی افــزود: 
ــران  ــی ای ــن منظــور از برنامه ســازان شــبکه رادیوی بدی
خواســتیم در قالب هــای مختلــف برنامه ســازی در 

ــد.  ــوری شــرکت کنن ــزرگ اســتاد ن ــزه ب جای
زری بــاف اظهــار امیــدواری کــرد ایــن جایــزه بــه 
صدمیــن دوره خــود برســد. امیــر نوری از پیشکســوتان 

ــر ــت. مه ــرا در رادیوس اج

 فراخوان عکس انقالب اسالمی 

دفاع مقدس و جبهه مقاومت
ایثارگــران  امــور  بنیــاد شــهید و  معــاون فرهنگــی 
ــالب  ــس انق ــوان عک ــالم فراخ ــان از اع ــتان اصفه اس
اســالمی، دفــاع مقــدس و جبهــه مقاومــت همزمــان بــا 
اعیــاد شــعبانیه خبــر داد. ســید علــی قریشــی گفــت: 
عکاســان می تواننــد آثــار خــود را بــر روی ســی دی بــه 
isf.aksenghelab@ ــه ایمیــل ــا ب ــه ی آدرس دبیرخان

ــد. ــال کنن gmail.com ارس
ــور  ــاد شــهید و ام ــز در بنی ــن فراخــوان نی ــه ای دبیرخان
ایثارگــران در خیابــان شــمس آبادی اصفهــان دایــر 

ــا ــت. ایمن اس

اخبار کوتاه

برنامه سینماهای اصفهان

ساحل

فلسطین

پردیس سینمایی 
چهارباغ

گشت ارشاد 2

سه بیگانه

یک روز بخصوص

افسونگر

آباجان

مفت آباد

ماجرای نیمروز 

ماجرای نیمروز
خوب، بد، جلف

گشت ارشاد 2

خوب، بد، جلف

ماجرای نیمروز

»فروشنده«، پنجمین فیلم مستقل پرفروش سال 2017 شد
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مشکل تیم فوتسال ایران حل شد پنجشنبه  31  فروردین ماه   61396
ـــمـــاره  409 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشورزش بانوان

ترکیب تیم ملی تکواندوی بانوان مشخص شد
مرحلــه  آخریــن  برگــزاری  بــا 
اســامی  انتخابــی،  مســابقات 
اعضــای تیــم ملــی تکوانــدوی 
بانــوان اعزامــی بــه بازی هــای 
ــامی  ــورهای اس ــتگی کش همبس

مشخص شد. 
وزن  دو  انتخابــی  رقابت هــای 
)پنجــم و ششــم( تیــم ملــی تکوانــدوی بانــوان کشــورمان روز 
سه شــنبه در خانــه تکوانــدو فدراســیون برگــزار شــد و در پایــان 
8 تکوانــدوکار اعزامــی بــه چهارمیــن دوره بازی هــای همبســتگی 
ــب  ــا ترکی ــم ب ــن تی ــدند. ای ــخص ش ــامی مش ــورهای اس کش
فاطمــه مداحــی در وزن 46- کیلوگــرم، ســودابه پورصادقــی 
در وزن 49- کیلوگــرم، ناهیــد کیانــی در وزن 53- کیلوگــرم، 
طیبــه پارســا در وزن 57- کیلوگــرم، حنانــه همتــی در وزن 
ــکا  ــرم، ملی ــوادی در وزن 67- کیلوگ ــا ج ــرم، پریس 62- کیلوگ
میرحســینی در وزن 73- کیلوگــرم و اکــرم خدابنــده در وزن 

73+ کیلوگــرم، در رقابت هــا حضــور پیــدا می کنــد. 
هدایــت تیــم  ملــی تکوانــدوی بانــوان کشــورمان در ایــن رقابت ها 
بــر عهــده مهــرو کمرانــی بــه عنــوان ســرمربی و فاطمــه صفرپــور 
بــه عنــوان مربــی اســت. چهارمیــن دوره بازی هــای همبســتگی 
کشــورهای اســامی 26 تــا 28 اردبیهشــت ماه ســال آینــده بــه 
میزبانــی باکــو آذربایجــان برگــزار می شــود. فدراســیون تکوانــدو

 پرچمدار کاروان ایران در ریو 

دوومیدانی کار شد
بازی هــای  ایــران در  عشــرت کردســتانی، پرچمــدار کاروان 
ــال نشســته فعالیــت  ــو کــه در رشــته والیب پارالمپیــک 2016 ری
می کــرد، گفــت: پــس از پارالمپیــک ریــو تصمیــم گرفتــم 
فعالیــت در یــک رشــته جدیــد را تجربــه کنــم و توانمنــدی ام را 
محــک بزنــم. بنابرایــن در ســال جدیــد عــاوه بــر رشــته والیبــال 

ــم.  ــت می کن ــز فعالی ــی نی ــته در دوومیدان نشس
 وی افــزود: تمــام تمرکــزم بــر رشــته انفــرادی دوومیدانــی 
و مــاده پرتــاب وزنــه اســت؛ البتــه فعــا در ایــن رشــته توانایی ام 
ــته در  ــال نشس ــتر از والیب ــدوارم بیش ــم و امی ــک می زن را مح
آن موفــق باشــم. کردســتانی دربــاره دلیــل فعالیتــش در رشــته 
ــال  ــه والیب ــه ب ــه ای ک ــار عاق ــار داشــت: در کن ــی اظه دوومیدان
نشســته دارم و محاســن و جذابیت هــای رشــته های تیمــی 
ــه تنهایــی نیســت  ــازی بــه دســت یــک نفــر ب  نتیجــه نهایــی ب
و هم تیمی هــا هــم در سرنوشــت بــازی مؤثــر هســتند؛ بــه 
همیــن دلیــل ترجیــح دادم رشــته ای را انتخــاب کنــم کــه 
خواســت خــودم در پیــروزی و شکســت آن دخیــل باشــد. 
ــز شــرکت  ــی کشــور نی ــه قصــد دارد در مســابقات قهرمان وی ک
ــت  ــته فعالی ــن رش ــت در ای ــاه اس ــدود 3 م ــت: ح ــد، گف کن

می کنــم و رکــوردم را بایــد ارتقــا دهــم. ورزش 3

 مشکل تیم فوتسال ایران حل شد
تیــم فوتســال زیــر 20 ســال 
ایــران طبــق برنامــه بــرای انجام 
دو بــازی تدارکاتــی با ازبکســتان 
ــد  ــفر خواه ــور س ــن کش ــه ای ب

کرد. 
عبــاس ترابیــان، رئیــس کمیتــه 
فنــی و توســعه فوتســال، گفــت: 
ــن  ــه ازبکســتان، آخری ــوط ب ــه ســفر مرب ــه اینک ــا توجــه ب ب
ســفر تیــم ایــران پیــش از مســابقات آســیایی و تنهــا بــازی 
ــزاری  ــا برگ ــت، قطع ــیایی اس ــم آس ــک تی ــا ی ــی ب  تدارکات

بازی با این تیم برای ما خوب است. 
وی افــزود: ازبکســتان، یکــی از تیم هــای مدعــی محســوب 
می شــود؛ ولــی مشــکاتی وجــود داشــت کــه ســفر ایــران بــه 
ازبکســتان را لغــو کــرده بــود. بــا ایــن حــال موانــع ســفر تیــم 
ــد از مســئوالن فدراســیون  ــر 20 ســال برطــرف شــد و بای زی

فوتبــال هــم از ایــن بابــت تشــکر کنیــم. 
رئیــس کمیتــه فنــی و توســعه فوتســال و فوتبــال ســاحلی 
ــران  ــرار دارد و ای ــروه اول ق ــت: ازبکســتان در گ ــان گف در پای
ــه  در گــروه چهــارم. آن هــا قطعــا از تیم هایــی هســتند کــه ب
جمــع چهــار تیــم نهایــی صعــود می کننــد و فرصــت بــازی بــا 
آن هــا بــه نــدرت پیــش از شــروع مســابقات آســیایی پیــش 

ــر ــد. مه می آی

توافق پرسپولیس با ِمنشا و خلیل زاده
ــی  ــی کــه روزهــای اخیــر حــرف و حدیث هــای فراوان در حال
مبنــی جــذب چهــار بازیکــن پرسپولیســی ها بــه گــوش 
ــای  ــن از نامزده ــد دو بازیک ــر می رس ــون خب ــید، اکن می رس
ــد  ــده می بینن ــان را تمام ش ــم، کارش ــن تی ــه ای ــتن ب  پیوس
بــه  بــرای سرخ پوشــان  لیــگ هفدهــم  و می تواننــد در 

ــد.  ــدان برون می
گادویــن ِمنشــا، یکــی از دو بازیکــن مدنظــر اســت؛ مهاجــم 
ــه پیکانی هــا پیوســت  ــه ای کــه در میانه هــای لیــگ ب نیجری
ــک  ــوان ی ــه عن ــود را ب ــت خ ــی توانس ــان کوتاه در مدت زم
مهاجــم گلــزن و فرصت طلــب معرفــی کنــد. او پــس از 
ــایعات  ــد و ش ــود دی ــان خ ــی ها را خواه ــی پرسپولیس مدت
ــه ایــن تیــم  ــا نپیوســتن او ب ــر پیوســتن ی فراوانــی مبنــی ب
بــه گــوش می رســید تــا اینکــه باالخــره باشــگاه پرســپولیس 
ــن  ــه ای ــرد و ب ــق ک ــکان تواف ــگاه پی ــن و باش ــن بازیک ــا ای ب
ترتیــب، کنــار نــام یکــی از بازیکنــان حاضــر در لیســت خریــد 

خــود تیــک زد. 
شــجاع خلیــل زاده نیــز بازیکــن دیگــری بــود کــه در ســال های 
اخیــر بارهــا خبــر پیوســتن او بــه پرسپولیســی ها بــه گــوش 
می رســید؛ امــا هــر بــار بــه دلیلــی ایــن اتفــاق نمی افتــاد تــا 
در نهایــت در لیــگ هفدهــم ایــن بازیکــن بتوانــد بــا پیراهــن 

ســرخ بــه میــدان بــرود. کاپ
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دو تیــم اصفهانــی لیــگ برتــر ایــن هفتــه در حالــی بــه 
ــه  ــدام بی صبران ــر ک ــه ه ــد ک ــود می رون ــان خ ــاف حریف مص

هســتند.  هــم  لغــزش  کوچک تریــن  چشــم انتظار 
ــا و  ــر صب ــب براب ــه ترتی ــه ب ــن هفت ــن ای ــپاهان و ذوب آه س

می کننــد. صف آرایــی  ماشین ســازی 
    ذوبآهن–ماشینسازی

تیــم  از  دیــداری خانگــی  در  بایــد  ایــن هفتــه  ذوبی هــا 
ــی  ــان اصفهان ــد. سبزپوش ــی کنن ــازی پذیرای ــد ماشین س ناامی
دســترس  از  دور  را  خــود  چهارمــی  جایــگاه  آنکــه  بــرای 
همشــهری طایی پوششــان نگــه دارنــد و بــه شــرط قهرمانــی 
ــده  ــوان چهارمیــن نماین ــه عن تراکتورســازی در جــام حذفــی ب
ــد،  ــی آف آســیایی بگیرن ــان ســهمیه پل ــگ قهرمان ــران در لی ای
بایــد از ســه دیــدار پایانــی خــود در لیــگ شــانزدهم امتیــازات 

ــد.  ــب کنن الزم را کس
ــرده  ــقوط ک ــش س ــم از پی ــا تی ــی ب ــدار خانگ ــن راه دی در ای
ماشین ســازی، بهتریــن فرصــت ممکــن بــرای شــاگردان 
ــه  ــت ب ــدی در جه ــا گام بلن ــود ت ــد ب ــینی خواه ــی حس مجتب
ســرانجام رســاندن موفقیت آمیــز ایــن مأموریــت دشــوار 
ــن  ــا در ای ــده آن ه ــه همشــهری تعقیب کنن ــژه ک ــد؛ به وی بردارن
ــت  ــد داش ــم خواه ــخت تری در ق ــب س ــه مرات ــه، کار ب هفت

ــه میــدان بــرود کــه برخــاف میهمــان  و بایــد برابــر صبایــی ب
ــه مانــدن در لیــگ  تبریــزی ذوب آهــن هنــوز کامــا امیــدوار ب
ــذ  ــم روی کاغ ــازی ه ــقوط ماشین س ــه س ــت. البت ــر اس برت
ــگ  ــم در لی ــن تی ــای ای ــه بق ــا ک ــا از آنج ــده؛ ام ــی نش قطع
برتــر عــاوه بــر پیــروزی در هــر ســه دیــدار پیــش رو مســتلزم 
باخــت صبــا در تمامــی دیدارهــای باقی مانــده آن هــم بــا 
ــرای وقوعــش در  ــوان ب ــراوان اســت، نمی ت ــای ف ــداد گل ه تع

ــد.  ــل ش ــی قائ ــت شانس ــم واقعی عال
ذوبی هــا در ایــن فصــل دو بــار بــا ماشین ســازی دیــدار 

کرده انــد کــه هــر دوبــار )یک بــار جــام حذفــی و یک بــار لیــگ 
ــزی خــود شــده اند. ــف تبری ــه شکســت حری ــق ب ــر( موف برت

    سپاهان–صبا
طایی پوشــان اصفهانــی کــه بــرای تصاحــب رتبــه چهــارم 
ــان  ــگ قهرمان ــی آف لی ــی پل جــدول و کســب ســهمیه احتمال
آســیا رقابــت نزدیــک و نفســگیری بــا سبزپوشــان همشــهری 
دارنــد، در ادامــه مأموریــت دشــواری کــه طــی هفته هــای اخیــر 
بــا موفقیــت آن را پیــش برده انــد، بــازی بســیار ســختی در قــم 

برابــر صبــا خواهنــد داشــت. 

دیــدار بــا صبــا در ورزشــگاه یــادگار امــام)ره( بــه ایــن دلیل یک 
ــو  ــاگردان زالتک ــرای ش ــز ب ــدت چالش برانگی ــه ش ــابقه ب مس
ــا  ــت کام ــان موقعی ــه میزب ــد ک ــاب می آی ــه حس ــار ب کرانچ
خطرناکــی در جــدول دارد و بــه شــدت در تکاپــو بــرای مانــدن 

در لیــگ برتــر اســت. 
نماینــده قــم کــه بــا منطقــه ســقوط تنهــا یــک امتیــاز فاصلــه 
ــد  ــاش می کن ــگ شــانزدهم ت ــی لی ــه پایان دارد، در ســه هفت
تــا در رقابــت شانه به شــانه بــا ســیاه جامگان جــان ســالم 
ــور  ــال کش ــطح اول فوتب ــل در س ــان فص ــرد و در پای ــه در بب ب
مانــدگار شــود. در چنیــن شــرایط دشــواری آن هــا بــه راحتــی 

ــد زد.  ــدار خانگــی را نخواهن ــن دی ــازات ای ــد امتی قی
ســپاهانی ها در دیــدار رفــت لیــگ موفــق شــدند در یــک دیــدار 
ــدی  ــرداد محم ــش مه ــف درخش ــه لط ــه و ب ــا یک طرف کام
حریــف قمــی را بــا 4 گل بدرقــه کننــد. البتــه شــرایط آن دیــدار 
بــا ایــن بــازی بســیار متفــاوت خواهــد بــود؛ زیــرا صبــا بــرای 
فــرار از ســقوط قطعــا بــا چنــگ و دنــدان مبــارزه خواهــد کــرد 
و بــه راحتــی دیــدار رفــت تســلیم نخواهــد شــد. صبایی هــا از 
همیــن حــاال و بــا رایــگان اعــام کــردن تماشــای دیــدار، خــود 
ــد  ــاگران، بتوانن ــدد تماش ــا م ــت کم ب ــد دس ــاده کرده ان را آم
طایی پوشــان را در قــم شکســت دهنــد. بــه هــر ترتیــب نبــرد 
اصفهانی هــا در ایــن هفتــه، نبــردی بــرای رتبــه چهــارم و نبــرد 

ــا تیم هــای در خطــر ســقوط اســت. ب

نگاهی به دیدار دو تیم ذوب آهن و سپاهان

مدعیان جایگاه چهارم جدول از اصفهان می آیند

ــای  ــروز از دنی ــتقال، دی ــابق اس ــم س ــی، مهاج آرش برهان
فوتبــال خداحافظــی کــرد. برهانــی پــس از ایــن تصمیــم در 
بیانیــه ای نوشــت: در ذهنــم نــه بــه دنبــال کلمــات درشــت 
می گــردم، نــه پــی بزرگنمایــی هســتم. هــواداران اســتقال 

ــن  ــرای م ــی ب ــان عزت ــران چن ــال ای و فوتب
ســاخته اند کــه کلمــه ای نمی توانــم بــرای 
آن هــا بیابــم کــه در بیانیــه خداحافظــی 
قــرار دهــم. دســت تک تــک هــواداران را 
می بوســم و از تــه دل می گویــم همــه آن هــا 
ــم  ــه غ ــم ک ــد می کن ــت دارم و تاکی را دوس
ایــن خداحافظــی نمی توانــم  از  را  درونــم 

 کتمــان کنــم. قصــور و کاســتی ها را بــا آن دل پــر مهــر 
و محبــت همیشــگی تان بــه مــن ببخشــایید. در ایــن لحظــه 
کــه از شــما خداحافظــی می کنــم، آســوده خاطرم کــه 
ــردن و  ــرای خوشــحال ک ــاش خــودم را ب ــام ســعی و ت تم
ســربلندی تیــم خــودم انجــام دادم. ایــن افتخــار کــه بــرای 

ــازی  ــیا( ب ــی در آس ــطه  قهرمان ــه واس ــتاره دار )ب ــم س دو تی
ــی  ــک قهرمان ــد. ی ــد مان ــه خواه ــا همیش ــم ت ــردم، برای ک
ــتقال  ــا اس ــی ب ــار قهرمان ــتنی و چه ــاس دوست داش ــا پ ب
ــرات  ــی خاط ــزان و کل ــما عزی ــِت ش ــر، محب ــتاره کبی دو س
ــد  ــن چن ــن در ای ــرمایه م ــام س ــوش، تم خ
ــه  ــتم ک ــم نداش ــود. تصمی ــورم ب ــال حض س
ــی  ــم؛ ول ــازی کن ــری ب ــم دیگ ــران در تی در ای
همان گونــه کــه در ابتــدای فصــل نقــل و 
ــق  ــد، توفی ــود آم ــه وج ــاالت شــایعاتی ب انتق
اجبــاری نصیبــم شــد کــه در تیــم خــوب 
ــزت  ــرام و ع ــی و احت ــز خوب ــه ج ــکان ک پی
ــم  ــن تی ــران ای ــان و مدی ــان، مربی ــری از بازیکن ــز دیگ چی
دوست داشــتنی ندیــدم، بپیونــدم و بابــت همــه  خوبی هــا از 
آن هــا تشــکر می کنــم. تــا زنــده هســتم اســتقالی و هــوادار 
اســتقال هســتم و در روز وداع از دنیــا هــم دوســت  دارم مــرا 
ــه خــاک بســپارند. ایســنا ــا پیراهــن مقــدس اســتقال ب ب

برهانیپسازخداحافظیبافوتبال:

من را با پیراهن استقالل به خاک بسپارید
ــدای  ــه در ابت ــپاهان ک ــم س ــی تی ــر برزیل ــرا گل ــی اولیوی ل
ــان هــواداران ســپاهان  ــادی از او در می ــادات زی فصــل انتق
ــای  ــت، در هفته ه ــود داش ــم وج ــن تی ــوتان ای و پیشکس
ــه چهــره ای  ــه داده و ب ــر نمایش هــای چشــمگیری ارائ اخی

ــدل شــده  ــن درون چارچــوب دروازه ب مطمئ
اســت. نمایش هــای خــوب گلــر برزیلــی 
ســپاهان ســبب شــد تــا بــا درخواســت 
ــک فصــل  ــدت ی ــه م ــرارداد او ب کرانچــار، ق
دیگــر هــم تمدیــد شــود. بــا توجــه بــه 
ــرای  ــرارداد خــود را ب ــوز ق اینکــه کرانچــار هن
ــاق  ــن اتف ــا ای ــرده، ب ــی نک ــی نهای ــل آت فص

می تــوان تشــخیص داد کــه ایــن ســرمربی کــروات نیــز در 
 ســال آینــده کار خــود را در تیــم ســپاهان ادامــه خواهــد داد 
و انتظــار حضــور قدرتمنــدی از آن هــا در بــازار نقــل و 
انتقــاالت مــی رود. ســپاهان کــه عنــوان پرافتخارتریــن 
ــود  ــالی می ش ــد، دو س ــدک می کش ــر را ی ــگ برت ــم لی تی

کــه بــا مشــکات زیــادی مواجــه شــده و در فصــل جــاری 
بــا توجــه بــه تغییــر نســلی کــه در ایــن تیــم اتفــاق افتــاده 
تــا حــدودی بــه رونــد موفقیــت بازگشــته و امیــدوار اســت 
بــا قــرار گرفتــن در ســکوی چهــارم لیــگ برتــر، بتوانــد بــه 
ــور  ــردد. حض ــز بازگ ــیایی نی ــای آس رقابت ه
در پنجــره تابســتانی و جــذب ســتاره ها در 
اولویــت ایــن باشــگاه اصفهانــی اســت کــه بــا 
ــان  ــش جه ــگاه نق ــا در ورزش ــام بازی ه انج
ــه  ــه خــود گرفت ــی ب  شــکل و شــمایل متفاوت
و می خواهــد بــا مربــی بــا تجربــه اش مدعــی 

جــدی قهرمانــی در فصــل آینده باشــد. 
حفــظ ســرور چپــاروف و اســتخدام یــک مدافــع وســط تــراز 
ــی در ســطح  ــک دفاع ــک هافب ــاع راســت، ی ــک دف اول، ی
ــک مهاجــم هــدف در  ــه شــدن ی ــور اضاف ــی و همین ط مل
ــای  ــت خریده ــد اولوی ــن زاده، می توان ــعود حس ــار مس کن

ــرای لیــگ هفدهــم باشــد. ورزش3 ســپاهان ب

اجرائیه
 : شعبه  بایگانی  شماره   9509980350700527 پرونده:  شماره   9610420350700006 اجرائیه:  شماره 

950614 تاریخ تنظیم: 1396/01/19 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :امیر نام خانوادگی: عرب صالحی 

نام پدر: محمدجان   نشانی: اصفهان،نصرآباد،کوچه شهید مختاری پاک 172  مشخصات  نصرآبادی 

یا  نماینده  مشخصات  المکان  مجهول  نشانی:  ابراهیمی   : خانوادگی  نام  فرهوش  نام:  علیه   محکوم 

پدر  نام  بروجنی  حاتمیان   : خانوادگی  نام  احمدرضا   : نام  علیه  /محکوم  له  محکوم  قانونی  مقام  قائم 

مرداس  ساختمان  میر  هوایی  پل  شمالی،روبروی  صدوق  شیخ  :اصفهان،خیابان  نشانی  محمدجواد    :

طبقه چهارم واحد 9 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : امیر عرب صالحی نصر آبادی محکوم 

به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9610090350700106و شماره دادنامه 

مربوطه 9509970350701694 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال بابت اصل 

خواسته و مبلغ 10/800/000ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 12/740/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 

همچنین خسارت تاخیر تادیه از سررسید 95/7/15 تا زمان اجرای حکم وفق شاخص تغییر قیمتهای 

ساالنه اعامی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران در حق محکوم له و نیز پرداخت حق االجرای دولت 

در حق صندوق دولت )رأی غیابی میباشد.( محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده 

روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به 

بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به 

اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 

منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 

مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 

هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 

تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 

مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 

حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا 

و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 

از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 

شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 

زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 

1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(

 شماره:1804/م الف 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-بروجردی

 اجرائیه
شماره اجرائیه: 9610420350100021 شماره پرونده: 9409980350101012 شماره بایگانی شعبه : 941178 

پدر:  نام  پور  ایمانی  نام خانوادگی:  :اکبر  نام   1 ردیف  له  1396/01/21 مشخصات محکوم  تنظیم:  تاریخ 

مشخصات   8193688888 پستی:  بعثت،کد  برخوار،دستگرد،بلوار  اصفهان،شهرستان  نشانی:  رمضان  

المکان مشخصات  نشانی: مجهول  آبادی  موسوی خلیل   : خانوادگی  نام  میرصادق  نام:  علیه   محکوم 

 : نام پدر  : هادی  نام خانوادگی  نام : حمیدرضا  له /محکوم علیه  یا قائم مقام قانونی محکوم  نماینده 

ماکان  دادگستری،مجتمع  غربی،روبروی  نیکبخت  باال،خیابان  چهارباغ  :اصفهان،خیابان  نشانی  رمضان  

5،طبقه سوم،واحد 37 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : اکبر ایمانی پور محکوم به: بسمه 

تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9610090350100188و شماره دادنامه مربوطه 

9509970350100554 محکوم علیه محکوم است به 1-پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته 

بانضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 93/3/31 تا زمان وصول بر اساس شاخص اعامی بانک مرکزی 

مبلغ  و  آگهی  نشر  بابت  ریال   920/000 مبلغ  و  دادرسی  بابت هزینه  6/346/000ریال  مبلغ  پرداخت   -2

10/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له3- پرداخت مبلغ 10/000/000ریال بابت حق االجرا 

در حق صندوق دولت. )رای صادره غیابی است.( محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف 

ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 

به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به 

اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 

منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 

مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 

هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 

تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 

مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 

حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا 

و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 

از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 

شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از 

زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 

1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(

 شماره:1811/م الف

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-حمیدرضا ناظمی

اخطاراجرایی
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  جمالی   خانوادگی:  نام  جمال    نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

مشخصات محکوم له: نام:عبدالرضا   نام خانوادگی:یزدان پناه  نشانی محل اقامت:اصفهان،شیخ صدوق 

شمالی،نبش شیخ مفید،ساختمان کسری محکوم به: به موجب رای شماره 9509976793501905تاریخ

95/11/7حوزه 5 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 

به: پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه چک به شماره 186903 به تاریخ 88/12/25 

ازتاریخ سررسید چک فوق  تأدیه  تأخیر  بابت هزینه دادرسی و خسارت  ریال   940/000 و پرداخت مبلغ 

الذکر به انضمام نیم عشر دولتی .ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 

شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 

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

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

اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره: 1880/م الف دفتر شعبه5 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
المکان  مجهول  اقامت:   محل  نشانی  کریمی  خانوادگی:  نام  مهدی   نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

راه حکیم  اقامت:سه  پور  نشانی محل  نام خانوادگی:محمدی  نام:محمودرضا    له:  مشخصات محکوم 

نظامی،کوی یار نسترن،پاک 6 طبقه همکف  محکوم به: به موجب رای شماره1719 تاریخ95/9/30حوزه 

به:  است  علیه محکوم  یافته است.محکوم  اصفهان که قطعیت  اختاف شهرستان  11 شورای حل  ش  

پرداخت مبلغ000/ 152500 ریال بابت اصل خواسته مطالبه وجه چک به شماره 679679 و 679677 به 

عهده بانک تجارت و مبلغ 4/057/500 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال 

و خسارت تأخیر تأدیه ازتاریخ سررسید چک موصوف هردو 87/4/25 لغایت اجرای حکم در حق محکوم 

له صادر و نیم عشر حق االجرای احکام اعام می گردد.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 

به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 

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

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

خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره:1884/م الف  دفتر شعبه11 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
محل  نشانی  رضا   پدر:  نام  محبوب گنارسری  خانوادگی:  نام  یوسف    نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

اصغر   پدر:  نام  خانوادگی:عسگری  نام  نام:علیرضا   له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  

به موجب رای شماره1502  به:  ایران خودرو پاک 137 محکوم  اقامت:بلوار کشاورز،جنب  نشانی محل 

علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  اختاف شهرستان  تاریخ95/9/2حوزه ششم شورای حل 

محکوم است به: پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 855/000 ریال بابت هزینه دادرسی 

و خسارت تأخیر در تأدیه ازتاریخ سررسید چک )95/4/25(لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک 

مرکزی در حق محکوم به انضمام نیم عشر دولتی.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 

محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 

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

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

خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره:1886/م الف  دفتر شعبه6 مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: احمد    نام خانوادگی: زلفی نشانی محل اقامت:  مجهول المکان مشخصات 

محکوم له: نام:منیژه  نام خانوادگی:سرخیان با وکالت محمد مختاری هاشم آبادی  نشانی محل اقامت: 

خیابان میرداماد،تقاطع سوم،بن بست 44، جنب ساختمان پویش،طبقه فوقانی محکوم به: به موجب رای 

شماره1533 تاریخ95/8/29حوزه ش  11 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 181/000/000 ریال بابت اصل خواسته مطالبه وجه چک به 

شماره 561524 و 561528 و 561529 و 561530و 561523 بر عهده بانک کشاورزی و مبلغ 5/645/000 

ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی  و 

خسارت تأخیر تأدیه ازتاریخ سررسید چک موصوف 94/8/1 و 94/6/1 و 94/9/1 و 94/12/1 و 94/4/1 

تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له صادر و  نیم عشر حق االجرای احکام اعام می گردد.  ماده 34 

قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده 

روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 

حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 

 ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام

 نماید.

شماره:1888/م الف   دفتر شعبه11 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: حسین     نام خانوادگی: کنگاورچی نام پدر: محمدهادی شغل: آزاد  نشانی 

محل اقامت:  مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:شراره  نام خانوادگی:شیرازی با وکالت مریم 

باال،خیابان  چهارباغ  اصفهان،خیابان  اقامت:  محل  نشانی  دار  خانه  شغل:  محمود  پدر:  نام  جهانبخش 

نیکبخت،بعد از دادگستری،جنب کوچه خدابنده،پاک 34،طبقه همکف،زنگ دوم محکوم به: به موجب 

یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختاف  حل  شورای   9 تاریخ95/9/30حوزه  شماره95-1598  رای 

است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ صد میلیون  ریال بابت اصل خواسته و سه میلیون 

و چهارصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه 

ازتاریخ سررسید چک موصوف 95/5/25 تا تاریخ  اجرای حکم در حق خواهان)محکوم له( و  نیم عشر 

حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف 

است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 

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

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

مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره:1890/م الف  دفتر شعبه9 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: فرامرز  نام خانوادگی: کرمی نشانی محل اقامت:  مجهول المکان مشخصات 

محکوم له: نام:علیرضا  نام خانوادگی:نصر اصفهانی نشانی محل اقامت: اصفهان،شاهپور جدید خیابان 

پرتو،نبش خیابان ملت،گاراژ کاوه نو محکوم به: به موجب رای شماره9502586 تاریخ95/11/21حوزه 14 

به: پرداخت  یافته است.محکوم علیه محکوم است  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت 

هزار  شش  و  بیست  و  سیصد  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  پنج  و  بیست  و  یکصد  مبلغ 

دادخواست  تقدیم   تاریخ  از  تأدیه  تأخیر  و خسارت  آگهی   نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  تومان  

95/8/19 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و  نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: 

را  آن  مفاد  روز  ده  علیه مکلف است ظرف مدت  اباغ شد، محکوم  علیه  به محکوم  اجرائیه  همین که 

و  اجرای حکم  معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به 

باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  در صورتی که  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء 

 ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام 

نماید.

شماره:1895/م الف  دفتر شعبه14 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
المکان  اقامت:  مجهول  نشانی محل  ایزدپناه   نام خانوادگی:  نام: صدراله    علیه:  مشخصات محکوم 

مشخصات محکوم له: نام:علیرضا  نام خانوادگی:نصر اصفهانی نشانی محل اقامت: اصفهان،شاهپور جدید 

خیابان پرتو،نبش خیابان ملت،گاراژ کاوه نو محکوم به: به موجب رای شماره9502589 تاریخ95/11/21حوزه 

14 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت 

مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دویست و سیزده هزار و پانصد تومان  بابت هزینه 

دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم  دادخواست 95/8/19 

لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و  نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 

اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 

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

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

جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره:1896/م الف  دفتر شعبه14 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: صفرعلی   نام خانوادگی:مهربان کهروئی نشانی محل اقامت:  مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:سید مجید  نام خانوادگی:عسگری  نشانی محل اقامت: اصفهان،زیار،جنب 

مسجد امام سجاد)ع( ،ایزوگام عسگری محکوم به: به موجب رای شماره2141 تاریخ94/12/26حوزه 12 

شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 

دو میلیون و پانصد هزار ریال وجه چک شماره 193534 به تاریخ 91/2/25 بانک ملی  بابت اصل خواسته 

و مبلغ 260/000ریال  بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسد چک موصوف )91/2/25(

تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 

اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز 

مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 

حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 

 ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام 

نماید.

شماره:1854/م الف  دفتر شعبه12 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: اسفندیار    نام خانوادگی:حسین پور  نشانی محل اقامت:  مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:سید مجید  نام خانوادگی:عسگری  نشانی محل اقامت: اصفهان،زیار،جنب 

مسجد امام سجاد)ع( ،ایزوگام عسگری محکوم به: به موجب رای شماره1203 تاریخ94/7/28حوزه 11 

شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 

پنجاه میلیون ریال بابت چک شماره ی  911030 بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 180/000ریال  بابت 

خسارات  دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسد چک 93/10/29 تا تاریخ وصول که  

در حق محکوم له صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام و پرداخت هزینه نشر آگهی. ماده 34 قانون 

اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز 

مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 

و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 

مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره:1853/م الف  دفتر شعبه11 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: پدرام     نام خانوادگی:خالقی سردشتی  نشانی محل اقامت:  مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:سید مجید  نام خانوادگی:عسگری  نشانی محل اقامت: اصفهان،زیار،جنب 

مسجد امام سجاد)ع( ،ایزوگام عسگری محکوم به: به موجب رای شماره12020 تاریخ94/7/28حوزه 11 

شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 

سه میلیون ریال بابت اصل خواسته برای چک شماره ی  669717 و پرداخت مبلغ 180/000ریال  بابت 

هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی  و پرداخت خسارت تأخیر در  تأدیه از تاریخ سررسد چک 90/7/30 

تا تاریخ وصول که  در حق محکوم له صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام . ماده 34 قانون اجرای 

احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد 

آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 

باید  از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند،  و استیفاء محکوم به 

 ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام 

نماید.

شماره:1852/م الف  دفتر شعبه11 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطاراجرایی
المکان  مجهول  اقامت:   محل  نشانی  خانوادگی:خالدی   نام  البرز     نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

مشخصات محکوم له: نام:سید مجید  نام خانوادگی:عسگری  نشانی محل اقامت: زیار،جنب مسجد امام 

سجاد)ع( ،ایزوگام عسگری محکوم به: به موجب رای شماره445 تاریخ94/5/12حوزه 11 شورای حل 

اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ ده میلیون 

ریال بابت چک شماره ی  569449 به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 165000ریال  بابت هزینه 

دادرسی و هزینه نشر آگهی وخسارت تأخیر در  تأدیه از تاریخ سررسد چک 88/10/30 لغایت  تاریخ وصول 

که در حق محکوم له صادر با احتساب نیم عشر اجرای احکام . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 

اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 

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

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

جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره:1851/م الف  دفتر شعبه11 مجتمع شماره دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

باتمدیدقرارداددروازهبانبرزیلی

سپاهان رسما وارد بازار نقل و انتقاالت شد
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7اجتماعی پنجشنبه  31 فروردین ماه   1396
ـــمـــاره 409 ســـــال سوم              ݡسݒ

روان شناس و پژوهشگر اجتماعی 
فرزانه پورکاظمکیمیای وطن

در کشــور مــا آمــار دقیقــی از تعــداد مبتالیــان بــه 
اختــالل هویــت جنســی وجــود نــدارد؛ امــا بــر اســاس 
ــال 90،  ــا س ــال 82 ت ــده از س ــای ارائه ش ــی از آماره یک
ــی بیــش از 700 مــورد بیمــار را  ســازمان پزشــکی قانون
بــا اختــالل هویــت جنســی پذیــرش کــرده کــه 75 تــا 
80 درصــد ایــن بیمــاران را مــردان تشــکیل می داده انــد. 
بــه گفتــه فرزانــه یعقــوب، رئیــس اداره مــددکاری وزارت 
بهداشــت، نیــز بــر اســاس آمارهــای روان شناســی در هر 
ــزار  ــر 30 ه ــر و در ه ــک نف ــال، ی ــزار زن بزرگس 100 ه
مــرد بزرگســال، یــک نفــر خواهــان دگرگونــی جنســیتی 
هســتند و ایــن موضــوع، الگویــی در تمــام کشورهاســت.

    اختالل هویت جنسی
یــا تراجنســی )ترنــس   اختــالل هویــت جنســی 
 سکچوالیســم(، اختاللــی اســت کــه شــخص مبتــال بــه 
آن در جســم یــک جنســیت زندگــی می کنــد، امــا 

هویــت و روحیــات جنســیت دیگــری را دارد. 
درواقــع، جنســیت جســمی بیمــار بــا جنســیت روحــی 
او در تضــاد اســت و شــخص از پذیــرش جنســیت 
ظاهــری خــود بــه  شــدت ناراضــی اســت. در ایــن 
حالــت کــه از آن بــه  عنــوان »بــرزخ جنســیت« نیــز یــاد 
می شــود، فــرد در دوگانگــی جســمی و روحــی قــرار داد 
کــه هــر کــدام متعلــق بــه یــک جنســیت اســت. ایــن 
ــا مشــکالت بســیاری  ــی ب ــای اجتماع ــراد در حوزه ه اف
ــیاری از  ــب بس ــای نامناس ــتند. برخورده ــه هس مواج
ــی  ــای اجتماع ــدن از فعالیت ه ــه و طردش ــراد جامع اف

از جملــه عواملــی اســت کــه باعــث پاییــن آمــدن 
ســطح بهزیســتی روانــی و ســالمت روان ایــن بیمــاران 

می شــود.
    علل اختالل هویت جنسی

 علــل اختــالل هویــت جنســی افــراد متفــاوت اســت؛ 
امــا بــه  طــور کلــی می تــوان ایــن علــل را بــه دو دســته 

ــرد.  ــی تقســیم بندی ک ــی و فیزیولوژیک تربیت

ــه  ــردد ک ــاری برمی گ ــای رفت ــه الگوه ــی ب ــل تربیت عل
ــدر، مــادر و ســایر  شــخص در دوران کودکــی خــود از پ
اطرافیــان اخــذ می کنــد کــه ممکــن اســت ایــن الگوهــا 

ــا جنــس او همخوانــی نداشــته باشــد.  ب
درخصــوص علــل فیزیولوژیکــی نیــز می تــوان بــه 
تحقیقــات دانشــگاه UCLA اســتناد کــرد کــه بــر 
اســاس آن در دوران جنینــی کــه مغــز بــه بــدن دســتور 

دختــر بــودن یــا پســر بــودن می دهــد، بــدن ایــن افــراد 
ــدن  ــود آم ــه وج ــبب ب ــد و س ــی می کن ــز نافرمان از مغ

ــود. ــا می ش ــی در آن ه ــت جنس ــالل هوی اخت
    درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

ــراد  ــر روی اف ــه ب ــده ک ــات نگارن ــاس تحقیق ــر اس  ب
ــر  ــی ب ــان مبتن ــق درم تراجنســی انجــام شــده، از طری
ــوان ســطح بهزیســتی  ــد )ACT(، می ت ــرش و تعه پذی
روان شــناختی افــراد تراجنســی را افزایــش داد و از 

ــت. ــراد کاس ــن اف ــی در ای ــای منف دیدگاه ه
 درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد، یکــی از درمان های 
ــتیون  ــط اس ــه توس ــت ک ــی اس ــوم رفتاردرمان ــوج س م
هیــز و همکارانــش از ابتــدای دهــه 1980 معرفــی و بــا 

نــام اختصــاری ACT شــناخته شــده اســت. 
ایــن روش در 8 جلســه بــر روی افــراد تراجنســی 
انجــام و در ایــن جلســات بــه مراجعــان کمــک شــد تــا 
شــناخت های کنترل شــده خــود را بپذیرنــد و خــود را از 
کنتــرل قوانیــن کالمــی کــه ســبب ایجــاد مشکالتشــان 
ــا  ــه آن ه ــان ب ــن درم ــد. ای ــده اســت خــالص کنن گردی
ــود  ــا خ ــه ب ــمکش و منازع ــه از کش ــد ک ــازه می ده اج
دســت بردارنــد. بــه ایــن ترتیــب بــا شــناخت ارزش هــا، 
بیمــار دیــدگاه منفــی و افــکار متعصبانــه را بــه مشــکل 
خــود را از بیــن می بــرد و بــرای رســیدن بــه اهدافــش 

ــرد.  ــک می گی ــی کم ــای اصول از راهکاره
ــان  ــه درم ــوان نتیجــه گرفــت ک ــن اســاس، می ت ــر ای ب
ــرای  ــبی ب ــرد مناس ــد رویک ــرش و تعه ــر پذی ــی ب مبتن
افزایــش بهزیســتی روان شــناختی در ایــن گــروه از 

ــت.  ــراد اس اف

نگاهی به پدیده اختالل هویت جنسی

هویت گمشده

 استفاده زیاد از گوشی هوشمند 

موجب افسردگی می شود
اســتفاده زیاد از گوشــی هوشمند 
موجــب افســردگی می شــود؛ 
امــا ایــن مــورد بــرای زنــان 
اســت.  خطرناک تــر  بســیار 
ــد  ــان می کنن ــراد گم ــتر اف بیش
اپلیکیشـــن هـــای مختلــــف 
موجــب راحتـــی و بهبــود زندگی 
می شــوند؛ امــا درواقــع ایــن موضــوع بــرای افــرادی کــه بــه 
اســتفاده زیــاد از گوشــی های هوشــمند خــو گرفته انــد، 
موجــب ماللــت و خســتگی اســت. دانشــمندان اظهــار کردند: 
ــور آبــی صفحــه  ــه طــور پیوســته در معــرض ن افــرادی کــه ب
ــان  ــا می شــوند. محقق ــد، دچــار نوموفوبی ــرار دارن نمایــش ق
دانشــگاه بینگهامتــون نیویــورک اعــالم کردنــد: تأثیــر اســتفاده 
بدتــر خواهــد شــد.  آینــده  در  از گوشــی همــراه  زیــاد 
سرپرســت ایــن تحقیــق، دکتــر اســحاق واقفــی، اظهــار کــرد: 
گوشــی های هوشــمند ابــزاری بــرای ســرعت و راحتــی 
شــده اند؛ امــا افــراد را در معــرض ماللــت، خســتگی و 
ــق 182  ــن تحقی ــد. در ای ــرار می دهن ــردگی ق ــه افس درنتیج
دانشــجو زمــان اســتفاده از گوشــی هوشــمند خــود را گــزارش 
ــار گــروه اســتفاده هوشــمندانه،  ــه چه ــن افــراد ب ــد و ای دادن
منظــم، زیــاد و معتــاد تقســیم شــدند و حــدود 7 درصــد آنان 
ــد.  ــرار گرفتن ــاد ق ــروه زی ــد در گ ــاد و 12 درص ــروه معت در گ
نتایــج نشــان داد اســتفاده زیــاد از گوشــی همــراه عوارضــی 
نظیــر مشــکالت شــخصی، اجتماعــی، کاری، افســردگی، 

اضطراب و حتی کمرویی را به دنبال دارد. دیلی میل

کاهش نرخ رشد آسیب های اجتماعی
آســیب های  در  گفــت:  قضائیــه  قــوه  اجتماعــی  معــاون 
ــات  ــی، زمین خــواری و موضوع ــه طــالق توافق اجتماعــی از جمل
اخالقــی شــاهد کاهــش نــرخ رشــد هســتیم. محمدباقــر 
الفــت در گردهمایــی رؤســای کل دادگســتری، دادســتان ها 
ــور  ــرم کل کش ــوع ج ــگیری از وق ــی و پیش ــان اجتماع و معاون
گفــت: خوشــبختانه دســتور مقــام معظــم رهبــری دربــاره کنترل 
آســیب ها، محقــق و نــرخ رشــد آســیب های اجتماعــی متوقــف 
شــد. وی بــا بیــان اینکــه ایــن توقــف نــرخ رشــد در هــر چهــار 
اولویــت آســیب های اجتماعــی )طــالق، اعتیــاد، حاشیه نشــینی 
و مباحــث اخالقــی( بــوده، گفــت: از جملــه بزرگ تریــن فعالیت هــا 
ــه  ــه ب ــود ک ــتگاه ها ب ــایر دس ــا س ــکاری ب ــه هم ــوه قضائی در ق

ــتیم.  ــیب ها هس ــن آس ــار ای ــردن آم ــر ب ــمت صف س
الفــت ابــراز امیــدواری کــرد بــا همفکــری و هم افزایــی نخســت 
ــام  ــر دوم مق ــتگاه ها نظ ــایر دس ــا س ــد ب ــه و بع ــوه قضائی در ق
ــی  ــری را درخصــوص کاهــش آســیب های اجتماع معظــم رهب

هــر چــه زودتــر محقــق ســازند. مهــر

اخبار کوتاه

 کاهش آمار خرید و فروش نوزاد 

در کالن شهرها
معــاون امــور اجتماعــی ســازمان 
بــر  گفــت:  بهزیســتی کشــور 
اســاس گزارش هــای میدانــی 
ــوزاد در  ــد و فــروش ن ــار خری آم
کالن شــهرها کاهــش پیــدا کــرده 

است. 
فریــد  مســعودی  حبیــب هللا 
بهزیســتی کشــور  ســازمان  تفاهم نامــه  شــدن  بــه روز   از 
و وزارت بهداشــت خبــر داد و تصریــح کــرد: تفاهم نامــه ای 
ــوزادان  ــا تــرک اعتیــاد و ســم زدایی ن ــر در رابطــه ب کــه پیش ت
معتــاد متولدشــده بــا وزارت بهداشــت بــه امضــا رســیده بــود 
به روزرســانی و مقــرر شــد بــا حضــور مســئوالن ایــن وزارتخانــه 
ــی  ــور اجتماع ــاون ام ــود. مع ــرف ش ــص برط ــرادت و نواق ای
ســازمان بهزیســتی کشــور بــا اشــاره بــه کاهــش میــزان خریــد 
ــران  ــژه ته ــهرها و به وی ــودک در کالن ش ــوزاد و ک ــروش ن و ف
خاطرنشــان کــرد: آمــار رســمی از فــروش نــوزادان وجــود نــدارد؛ 
امــا بــر اســاس گزارش هــای میدانــی ایــن آمــار کاهــش پیــدا 
ــی  ــه داد: در حــال حاضــر تعامــل خوب ــرده اســت. وی ادام ک
بیــن وزارت بهداشــت، قــوه قضائیــه و نیــروی انتظامــی وجــود 
ــروش  ــد و ف ــزان خری ــن همــکاری توانســته از می دارد و همی
ــزی  ــه برنامه ری ــن ب ــد همچنی ــد. فری ــهرها بکاه ــوزاد در ش ن
ســازمان بهزیســتی در راســتای حمایت از کــودکان دچار ســوء تغذیه 
ــه تدویــن و  اشــاره کــرد و گفــت: برنامه هایــی در همیــن زمین
بــه زودی اجــرا می شــود. اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه بــا بعضــی 
اقدامــات می تــوان شــرایط را بــرای کاهــش ســوء تغذیه 

کــودکان فراهــم کــرد. میــزان

بوق بی جا، 300 هزار تومان جریمه
نماینــدگان درنشســت علنــی روز سه شــنبه مجلــس شــورای 
ــاده  ــا م ــاک ب ــوای پ ــان بررســی الیحــه ه اســالمی در جری
 29 ایــن الیحــه بــا 155 رأی موافــق، 36 رأی مخالــف 
ــده حاضــر در جلســه  ــع از مجمــوع 231 نماین و 7 رأی ممتن
ــن الیحــه، ایجــاد  ــاده 29 ای ــر اســاس م ــد. ب موافقــت کردن
ــت و متحــرک  ــع ثاب ــی توســط مناب ــه آلودگــی صوت هــر گون
ــت  ــه پرداخ ــب ب ــت مرتک ــع ثاب ــاره مناب ــت. درب ــوع اس ممن
جریمــه نقــدی از ده میلیــون )10.000.000( تــا بیســت میلیــون 

ــود.  ــوم می ش ــال محک )20.000.000( ری
در تبصــره 1 ایــن مــاده آمــده اســت: نیــروی انتظامــی 
مکلــف اســت راننــده وســایل نقلیــه موتــوری را بــرای بــار اول 
ــه جریمــه نقــدی معــادل یــک میلیــون )1.000.000(  ــزم ب مل
 ریــال، در صــورت تکــرار بــرای بــار دوم دو برابــر ایــن جریمــه 
و در صــورت تکــرار بیــش از دوبــار بــه جریمــه نقــدی معــادل 

ســه میلیــون )3.000.000( ریــال محکــوم کنــد. خانــه ملــت

اخبار کوتاه

معــاون امــور تاالب هــا در دفتــر زیســتگاه ها و امــور مناطــق 
ــه  ــاره ب ــن اش ــت ضم ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ در س
اقدامــات صورت گرفتــه بــه منظــور احیــای تاالب هــا در 
ــت یازدهــم در قســمت های  ــر گفــت: در دول ســال های اخی
ــو اتفــاق  ــه جل مختلــف احیــای تاالب هــا، حرکت هــای رو ب

افتــاده و در مجمــوع در هــر ســه زمینــه 
مشــارکت ها  جلــب  و  اجــرا  قانونگــذاری، 
پیــش رفته ایــم؛ هــر چنــد هنــوز شــرایط 
ــرزاده  ــعود باق ــت. مس ــده آل نیس ــد ای در ح
ــود  ــرای بهب ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب کریم
شــرایط تاالب هــا الزم اســت گســتره ای از 
ــت:  ــرد، گف ــا شــکل بگی ــات و فعالیت ه اقدام

ســه  در  می تــوان  را  متنــوع  فعالیت هــای  ایــن  تمــام 
ــوط  ــای مرب ــی فعالیت ه ــرد. یک ــع آوری ک ــی جم دســته کل
ــور  ــش دوم ام ــت، بخ ــط اس ــررات و ضواب ــن، مق ــه قوانی ب
ــت  ــث مدیری ــه بح ــه ب ــت ک ــائلی اس ــه مس ــی و هم اجرای
ــت  ــی اس ــته، فعالیت های ــومین دس ــود و س ــوط می ش مرب

کــه در جهــت جلــب مشــارکت های مردمــی، فرهنگ ســازی 
و ارتقــای آگاهی هــا در ارتبــاط بــا حفاظــت از تاالب هــا 
صــورت می گیــرد. ایــن ســه دســته در کنــار هــم می تواننــد 
یــک اتفــاق خــوب را بــرای تاالب هــا رقــم بزننــد. وی 
اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه در پنــج دولــت گذشــته در 
ســازمان محیــط زیســت مســئولیت تاالب هــا 
ــم  ــا کن ــم ادع ــته ام، می توان ــده داش ــر عه را ب
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــم وضعی ــت یازده در دول
ــدا  ــتری پی ــرعت بیش ــت و س ــا جدی تاالب ه
کــرده و در هــر ســه بخــش اشاره شــده 
اقدامــات مهمــی صــورت گرفتــه اســت. 
ــب الیحــه  ــن و تصوی ــه تدوی ــا اشــاره ب وی ب
ــس از  ــه پ ــن الیح ــت: ای ــم گف ــت یازده ــا در دول تاالب ه
ــرای  ــا قانــون جامعــی ب دو ســال پیگیــری شــکل گرفــت ت
حفاظــت از تاالب هــا در کشــور داشــته باشــیم کــه در حــال 
حاضــر در انتظــار بررســی در مجلــس شــورای اســالمی 

ــنا ــت. ایس اس

رئیــس اداره آموزش و توســعه صندوق بازنشســتگی کشــوری 
ــتگی  ــه دوره بازنشس ــی ورود ب ــی »آمادگ ــرح مل ــه ط از ارائ
بــرای کارمنــدان دولــت بــاالی 25 ســال ســابقه« بــه شــورای 
ــای  ــه دوره ه ــالم ب ــرا زاده غ ــر داد. زه ــالمندان خب ــی س مل
ــته  ــال گذش ــتگان در س ــرای بازنشس ــده ب ــی برگزارش آموزش

اشــاره و اظهــار کــرد: آمــوزش در صنــدوق 
بازنشســتگی در چهــار حــوزه دنبــال می شــود 
بازنشســتگان  حــوزه  آن هــا  از  یکــی  کــه 
ــداوم  ــزاری م ــه برگ ــزود: البت ــت. وی اف اس
ــه  ــتگان ب ــرای بازنشس ــی ب ــای آموزش دوره ه
صــورت حضــوری مشــکالت خــود را دارد، امــا 
ــث  ــف مباح ــرق مختل ــه ط ــم ب ــالش کردی ت

آموزشــی بــرای بازنشســتگان داشــته باشــیم. ســال گذشــته 
بــا همــکاری انجمــن آلزایمــر چنــد دوره ویــژه بازنشســتگان 
برگــزار کردیــم و دوره هــای تربیــت مــدرس آلزایمــر داشــتیم 
ــه  ــدام ب ــز اق ــن مدرســان در شهرســتان های خــود نی ــه ای ک
ــد.  ــا آلزایمــر کردن ــط ب تشــکیل دوره و انتقــال مفاهیــم مرتب

ــا  ــتیم ت ــه داش ــد موسس ــا چن ــی ب ــن تفاهم نامه های همچنی
ــات آموزشــی ایــن مؤسســات  ــد از امکان بازنشســتگان بتوانن
ــه  ــد. زاده غــالم افــزود: از جمل ــاال اســتفاده کنن ــا تخفیــف ب ب
ــن  ــری ای ــاری، پیگی ــال ج ــرای س ــا ب ــدی م ــای ج برنامه ه
طــرح و بــه ســرانجام رســاندن آن اســت و تــالش می کنیــم 
ــی  ــای آموزش ــف دوره ه ــای مختل ــه روش ه ب
ــا  ــت ب ــدان دول ــرای کارمن ــی ب و کســب آمادگ
ســابقه 25 ســال بــه بــاال را داشــته باشــیم کــه 
ــای  ــا دوره ه ــه ت ــوری گرفت ــای حض از روش ه
ــا بیــان اینکــه  مجــازی را در برمی گیــرد. وی ب
البتــه قبــال ایــن کار بــه صــورت پراکنــده انجــام 
می شــده، امــا بــا اجــرای ایــن طــرح بــه 
صــورت منســجم و ســاختاریافته ادامــه خواهــد یافــت، عنوان 
کــرد: علــت ایــن تصمیــم آن اســت کــه بســیاری از کارمنــدان 
 دولــت آمادگــی الزم را بــرای ورود بــه ایــن دوره ندارنــد 
و معمــوال شــوکه می شــوند؛ بــه همیــن دلیــل برگــزاری ایــن 

ــر فارســی ــده باشــد. خب ــد کمک کنن ــا می توان دوره ه

آموزش »ورود به دوره بازنشستگی« به کارمندانحرکت رو به جلو در احیای تاالب ها

حتما بخوانید!
 کاهش آمار خرید و فروش نوزاد ... 

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از   90/96 به کالسه  دادخواست  شرح  به   90651 شماره  شناسنامه  دارای  حصومی   سعید  آقای 

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

آن مرحوم  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 96/1/6  در  بشناسنامه 8 

فرزند   3- مجید  محبوبه حصومی   1557   -2 فرزند   90651 1- سعید حصومی  به  است  منحصر 

فرزند   1271872056 حصومی  وحید   -5 فرزند   1750 حصومی  4-حمید  فرزند   12324 حصومی 

نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  همسر   8 کیماسی  مریم   -6

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

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

شد. 

شماره : 1944/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید رضا محمدی   دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 98/96 از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شاهرخ سادات محمدی کچوسنگی  

بشناسنامه 261 در تاریخ 93/4/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- سید مرتضی محمدی حسن آبادی 1 فرزند 2- سید جالل محمدی حسن آبادی 

117 فرزند   3- سید حسین محمدی حسن آبادی 1 فرزند 4-سید حسن محمدی حسن آبادی 2 

فرزند 5- سید رضا محمدی حسن آبادی 3 فرزند 6- 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 : 1945/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
از   105/96 به کالسه  دادخواست  شرح  به   1642 شماره  شناسنامه  دارای  صفری    محمدتقی  آقای 

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

حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   95/12/27 تاریخ  در   469 بشناسنامه  صفری  

فرزند    صفری1642  محمدتقی   -2 همسر   5 میرزایی  فاطمه   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت 

فرزند   529 صفری  محسن   -5 فرزند   1735 صفری  4-صدیقه  فرزند   2431 صفری  حسین   -3

نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  فرزند   62 صفری  طاهره   -6

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

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

شد. 

شماره : 1946/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مهدی دانشور   دارای شناسنامه شماره 261 به شرح دادخواست به کالسه 145/96 از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهمن دانشور  بشناسنامه 4 در 

تاریخ 95/12/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

1- حسین دانشور 53 فرزند 2- محسن دانشور7 فرزند   3- مهدی دانشور 261 فرزند 4-حمید دانشور 

انجام تشریفات  با  اینک  بودوشنی 30 همسر  فرزند 6- طلعت  دانشور 250  فرزند 5- سمیه   9338

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 : 1947/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
این  از  به کالسه 134/96  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 887  آقای مسعود حقیقیان  

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود حقیقیان قهفرخی 

بشناسنامه 400 در تاریخ 95/9/30  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 1- مسعود حقیقیان قهفرخی887 فرزند 2- مینو حقیقیان قهفرخی 718 فرزند   3- 

بهنوش حقیقیان  مهتاب حقیقیان قهفرخی 719 فرزند 4-مجید حقیقیان قهفرخی 1583 فرزند 5- 

قهفرخی 624 فرزند 6- مینا حقیقیان قهفرخی 1161 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 : 1948/م الف  رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید مجید میردامادی  دارای شناسنامه شماره 370 به شرح دادخواست به کالسه 128/96 از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید جمال میردامادی 

بشناسنامه 767 در تاریخ 95/9/3  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

فرزند     243 میردامادی  مسعود  سید   -2 فرزند   164 میردامادی  محسن  سید   -1 به  است  منحصر 

میردامادی  زهره  فرزند 5-  میردامادی 11476  فرزند 4-سید حمید   370 میردامادی  3-سید مجید 

9669 فرزند 6- نسرین میردامادی 303 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 : 1949/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهرا عابدی  دارای شناسنامه شماره 9111 به شرح دادخواست به کالسه 158/96 از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان براتعلی عابدی بشناسنامه 786 

در تاریخ 95/5/24  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به 1- زهرا عابدی خوراسگانی 9111 فرزند 2- محمدحسین عابدی خوراسگانی 7605 فرزند   3-سعید 

عابدی خوراسگانی 11547 فرزند 4-مجید عابدی خوراسگانی 33 فرزند   5- حمید عابدی خوراسگانی 

2102 فرزند   6- محمدحسن عابدی خوراسگانی 38 فرزند   7- زهره عابدی خوراسگانی 164 فرزند  

8-بتول عابدی خوراسگانی 239 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 

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

 شد. 

شماره : 1950/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   17557 شماره  شناسنامه  دارای  الذاکرین   مظلوم  فاطمه  خانم 

شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  از   115/96

زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه    95/12/15 تاریخ  234در  بشناسنامه  اهدائی  صادق  مصطفی 

فاطمه   -2 فرزند   8528 ابدائی  صادق  پوریا   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته 

اهدائی  صادق  4-بهار  فرزند   4257 ابدائی  صادقی  3-میالد  همسر     17557 الذاکرین  مظلوم 

پی  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  فرزند    1271234572

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   او 

شد. 

شماره : 1951/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
 151/96 به کالسه  دادخواست  شرح  به   2995 شماره  شناسنامه  دارای  گهروئی   شهباز  شیرین  خانم 

داده که شادروان مسعود شهباز  توضیح  نموده و چنین  وراثت  دادگاه در خواست گواهی حصر  این  از 

گهروئی     بشناسنامه 3224 در تاریخ 95/12/25   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- شیرین شهباز گهروئی  2995 همسر  2- محمد شهباز گهروئی  

1272968308فرزند    3- زهرا شهباز گهروئی  1274929271فرزند 4-عبدالعلی شهباز گهروئی  38 

پدر    5- بیگم شهباز گهروئی  12 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 

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

شد. 

شماره : 1918/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
امید  بر: مطالبه به طرفیت  بینا دادخواستی مبنی  در خصوص پرونده کالسه 972/95 خواهان سهیل 

بابایی و ناصر زمانی  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه  مورخ 96/3/3 ساعت 15/30 

تعیین گردیده است . باعنایت به  مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 

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

اصفهان چهارراه سپهساالر- اول خیابان حاج رحیم  ارباب مجتمع شماره یک شورای حل اختالف مراجعه 

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 34282/م الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
 6960/95 به کالسه  دادخواست  شرح  به   4033700190 شناسائی   شماره  نوروزی  محمدعلی  آقای 

نوروزی  راحله  داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه  این  از 

ورثه  بدرود زندگی گفته  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 95/11/19  بشناسنامه403174864100723519 در 

نوروزی شماره شناسائی  40337001909 پدر  به 1- محمدعلی  الفوت آن مرحوم منحصر است  حین 

2-زردانه علیزاده شماره شناسائی  40347601524 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 : 589/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
 6959/95 به کالسه  دادخواست  شرح  به   40337001909 شناسایی   شماره  نوروزی  محمدعلی  آقای 

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

بشناسنامه403174864100724343 در تاریخ 95/11/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

نوروزی شماره شناسائی  40337001909 پدر  به 1- محمدعلی  الفوت آن مرحوم منحصر است  حین 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک  با  اینک  2-زردانه علیزداه  40347601524 مادر 

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

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

شد. 

شماره : 588/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

آگهی مزایده
پرونده کالسه  خصوص  در  ای  مزایده  جلسه  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی   10 شعبه  احکام  اجرای 

شیخ  روستازاده  آقای حسن  علیه  و  اصغر  فرزند  غدیری  امیر  آقای  له  930254ج/10  اجرایی کالسه 

تا شاخص  تأخیر  و  اصل خواسته  ریال  مبلغ 305/335/979  مطالبه  بر  مبنی  فرزند محمود  یوسفی 

بهمن 95)اصل +هزینه دادرسی و حق الوکاله( و مبلغ 5/266/748 ریال حق االجرای دولتی جلسه 

مزایده ای را برای روز پنج شنبه مورخ 96/2/14 ساعت 9 الی 9:30 صبح در محل این اجرا واقع در 

اصفهان،جنب  استان   دادگستری کل  مرکزی  از ساختمان  تر  پایین  نیکبخت،200متر  )اصفهان،خیابان 

بیمه پارسیان،ساختمان اجرای احکام حقوقی و خانواده ،طبقه سوم،اجرای شعبه دهم دادگاه حقوقی( 

جهت فروش یکدستگاه سواری ماتیز به شماره انتظامی 595ب15ایران53 که توسط کارشناس رسمی 

دادگستری به مبلغ 60/000/000 ریال معادل شش میلیون تومان ارزیابی گردیده و نظریه وی مصون از 

اعتراض طرفین واقع گردیده برگزار نماید.لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده به نشانی 

پارکینگ انتظامی ارغوانیه از خودروی فوق بازدید و با سپردن 10% قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری 

به شماره 217129021008 در جلسه مزایده شرکت نمایند.پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 

دوو-)ماتیز(- شخصی-سیستم  سواری  خودروی  فنی:  مشخصات  الف-  خودرو  بود.اوصاف  خواهد 

 484771 موتور  شماره  و  متالیک  طالیی  رنگ  به   1379 مدل  595ب15ایران53  انتظامی  شماره  به 

نتیجه  در  و  2 سال  توقف حدود  به  عنایت  با  فوق  و شماره شاسی IR 79155015727 که خودروی 

فرسودگی الستیکها )4 حلقه و تخلیه باطری و عدم اعتبار بیمه نامه شخص ثالث و سایر هزینه های 

 مربوط به راه اندازی خودرو و هزینه پارکینگ و سایر شرایط به مبلغ 60/000/000 ریال کارشناسی گردیده

است.

667/م الف اجرای احکام شعبه 10 حقوقی دادگستری اصفهان- صادقی

آگهی مزایده
شعبه:  بایگانی  شماره   9509986839400195 پرونده:  شماره  درخواست:9610466881600004  شماره 

960071 تاریخ تنظیم: 1396/01/15 اجرای احکام شعبه 17 مدنی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالسه 

960071ج16 مربوط به خواهان آقای حسام هواکشیان فرزند حمید و خوانده آقای امیرحسین هواکشیان 

و آقای علیرضا هواکشیان فرزند حسن و مسعود فریدنیا و آقای جواد حاجیان و حسین حاجیان اقدام به 

برگزاری مزایده جهت فروش ملک مشاع به شماره پالک ثبتی 632 فرعی از 452 اصلی بخش 16 ثبتی 

اصفهان در ساعت 9 تا 9/45 روز پنجشنبه مورخ 96/2/14 در محل مجتمع قضایی بهارستان،ساختمان 

شماره یک، طبقه همکف،اتاق شماره یک بنماید.طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از ملک واقع 

در اصفهان،خیابان امام خمینی،خیابان امیرکبیر،نرسیده به سه راهی لیالن،بعد از چهارراه هزاردستان،بین 

گاراژهای قدس و گلبان با کد پستی 8195138748 بازدید نمایند.مزایده از قیمت پایه )قیمت ارزیابی 

شده توسط کارشناس( آغاز و برنده کسی است که حداقل 10% مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده به 

را همراه  آن  و فیش  واریز  ایران  بانک ملی  نزد  به شماره 2171290210008  دادگستری  حساب سپرده 

داشته و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.نظر کارشناس به شرح زیر می باشد: کل عرصه حدود شش 

انشعابات و مشترکات آب و برق و در  با  پانصد متر مربع در قسمت شمالی پنج دهنه مغازه  هزار و 

 قسمت جنوبی دارای سه دهنه مغازه و با انشعابات آب و برق. ارزش ملک 68/500/000/000 ریال برآورد 

می گردد./ش.ا.  

شماره: 744/م الف اجرای احکام شعبه 16 مدنی اصفهان

نظریه کارشناسی 
بازگشت به یادبرگ شماره 662/95 موضوع دعوای آقای علی حسنی به طرفیت منوچهر خدایی اینجانب 

کارشناس منتخب پرونده پس از حضور دادگاه و مطالعه ی  پرونده در معیت خواهان از محل بازدید و 

معاینه به عمل آورده که گزارش کارشناسی آن به شرح پیوست به استحضار می رسد.

آدرس: اصفهان،ملک شهر،خیابان مفتح،خیابان بهاران،کوچه عادل ترکان خواهان اظهار می دارد با توجه 

به اینکه منزل مسکونی خود را به خوانده واگذار نموده ام ولی خوانده پس از پایان اجاره نسبت به تخلیه 

محل اقدام ننموده و با توجه به آنکه در تاریخ 95/05/18 می بایستی منزل را ترک نموده و تا تاریخ 

95/08/24 که ملک توسط خواهان تخلیه شده هیچگونه قرارداد اجاره فی ما بین وجود نداشته است 

درخواست تعیین اجرت المثل ایام تصرف خوانده را دارم. با خوانده با تلفنی که از سوی خواهان در اختیار 

گذاشته شد تماس حاصل گردید ولی متاسفانه ایشان پاسخگو نبودند. بر اساس اجاره نامه فاقد شماره 

و تاریخ خواهان منزل مسکونی خود را در ازای مبلغ ماهیانه 3000000 ریال و مبلغ 50000000 ریال رهن از 

تاریخ 94/5/18 تا 95/5/18 به خوانده واگذار می نماید. محل بصورت یک منزل مسکونی دو طبقه که 

طبقه همکف دارای قدمت حدود 15 سال با مساحت حدود 50 متر مربع دارای کف سازی ها غالبا با 

موزاییک و دیوارها دارای سرامیک و اندود گچ در سالن و در اتاق خواب ها اندود گچ بر روی قرنیز سنگی 

می باشد در حمام و سرویس بهداشتی و آشپزخانه نیز از کاشی استفاده گردیده آشپزخانه دارای کابینت 

فلزی و اپن با مصالح ساختمانی اجرا شده است.درب اتاق از نوع چوبی اچ دی اف و درب و پنجره 

خارجی از نوع پروفیل آهن و شیشه اجرا شده است سیستم گرمایش آب گرمکن دیواری و بخاری گازی 

پیش بینی گردیده و جهت سرمایش کولر آبی در پنجره نصب گردیده است. محل دارای آب و فاضالب 

و گاز مشترک و کنتر برق اختصاصی می باشد.. با عنایت به مواد باال موقعیت محل،قدمت بنا،مصالح 

بکار رفته،نقشه ساختمان و لحاظ جمیع جهات موثر در قضیه اجرت المثل محل از تاریخ 95/5/18 تا 

95/8/24 در مجموع به مبلغ 9600000 ریال )نه میلیون و ششصد هزار ریال( اعالم می گردد.

1843/م الف رییس شعبه 41 شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: یاسر   نام خانوادگی: بابائی نام پدر:علی اصغر  نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:عبدالرضا   نام خانوادگی:یزدان پناه  نام پدر : محمد علی  شغل : 

آزاد نشانی محل اقامت:اصفهان،شیخ صدوق شمالی،نبش شیخ مفید،ساختمان کسری محکوم به: به 

موجب رای شماره 978 تاریخ95/9/30حوزه 28 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 

است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 

835/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و تأخیر تأدیه ازتاریخ سررسید چک 

87/11/25 لغایت زمان طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی 

پرونده در حق صندوق دولت .ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 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 اعالم نماید

.شماره: 1881/م الف دفتر شعبه28 مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
محل  نشانی  پدر:مجتبی   نام  اشلقی  نوروزی  خانوادگی:  نام  مریم     نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

نام  جان   فرزند حسن  اصفهانی  زائری  زهرا   نام:1-  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت: 

اقامت:اصفهان،خیابان پروین،خیابان  خانوادگی:2- علی بهشتی مهری فرزند هوشنگ   نشانی محل 

حکیم شفایی،اول ک سجاد 2 پالک 2 محکوم به: به موجب رای شماره 1011 تاریخ87/11/13حوزه ش 

52 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت 

مبلغ پانزده میلیون و یکصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و ششصد و پنجاه و شش 

هزار  و دویست و پنجاه ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه ازتاریخ تقدیم دادخواست به 

مورخ 95/7/4 و مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی و هزینه نشر آگهی طبق 

تعرفه قانونی و نیم عشر اجرایی.  .ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 

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 اعالم نماید.

شماره: 1883/م الف دفتر شعبه52 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
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امام رضا ؟ع؟ می فرمایند:

  ایمان چهار رکن دارد: 1ـ توکل بر خدا 

2ـ رضا به قضاى خدا 3ـ تسلیم امر خدا 

بودن و 4ـ واگذاشتن کار به خدا.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

نیمه ابری

آفتابی

ابری

ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

14   ْC

3   ْC

14   ْC

18   ْC

25  ْC

19   ْC

33   ْC

31   ْC

حوادثسالمت 

این نقاط از بدن را لیزر نکنید
خلیــل صداقت پیشــه، متخصــص 
پوســت و مــو، دربــاره برداشــتن 
کامــل موهــای زائــد در یــک 

جلسه با لیزر توضیح داد.
خلیــل صداقت پیشــه، متخصص 
پوســت و مــو، درخصــوص رونــد 
طبیعــی رشــد مو هــا بیــان کــرد: 
ــد ــاز رش ــی( دارای ف ــا غیرطبیع ــی ی ــدن )طبیع ــای ب  موه
ــمت از  ــر قس ــوی ه ــی م ــتند؛ ول ــواب هس ــتراحت و خ اس
ــال  ــوان مث ــه عن ــت؛ ب ــی اس ــی متفاوت ــاز زمان ــدن دارای ف ب
مدت زمــان رشــد هــر تــار مــوی ســر ســه ســال، ابــرو شــش 

ــاه اســت. ــا شــش م ــج ت ــژه پن ــاه و م م
وی ادامــه داد: مدت زمــان فــاز اســتراحت دربــاره مــوی ســر 
دو هفتــه و ایــن میــزان در فــاز خــواب ســه مــاه  اســت. بــا 
ــغول  ــد مش ــاز رش ــه در ف ــی را ک ــوان موهای ــط می ت ــزر فق لی
 تکثیــر هســتند، تخریــب کــرد. وقتــی مــو در فــاز اســتراحت 
و خــواب قــرار دارد، بــه دلیــل اینکــه در ایــن فاز هــا تکثیــر مــو 
ــا  ــن مو ه ــن ای ــن رفت ــبب از بی ــزر س ــرد، لی ــورت نمی گی ص

نمی شــود.
ایــن متخصــص پوســت و مــو درخصــوص موهایــی کــه تحــت 
ــه  ــرد: هنگامی ک ــوان ک ــد، عن ــرار دارن ــزر ق ــعه لی ــش اش تاب
ــود  ــع می ش ــعه واق ــن اش ــرض ای ــد( در مع ــاز رش ــو )در ف م
تارهــای مــو انــرژی لیــزر را بــه خــود جــذب می کننــد؛ ولــی از 
آنجایــی کــه مــو تحمــل قــدرت لیــزر را نــدارد، نابــود می شــود.

ــوان  ــزر نمی ت ــک لی ــه کم ــه ب ــان اینک ــا بی ــه ب صداقت پیش
در یــک جلســه موهــای زائــد را از بیــن بــرد، تاکیــد کــرد: در 
ــاز اســتراحت  ــزر تعــدادی از تارهــای مــو در ف  هــر جلســه لی
و خــواب قــرار دارنــد؛ بنابرایــن آن هــا در یــک جلســه تخریــب 
بــه جلســات  بــردن آن هــا  بیــن  از  بــرای  و  نمی شــوند 

ــت.  ــاز اس ــتری نی بیش
وی توصیــه کــرد: زنــان بــاردار و شــیرده بایــد بنــا بر احتیــاط از 
انجــام لیــزر خــودداری کننــد. همچنیــن اگــر ناحیه ای کــه قرار 
اســت لیــزر روی آن انجــام شــود، دچــار تب خــال یــا ضایعــه 
پوســتی اســت، بایــد تــا بهبــودی کامــل موضــع، از لیــزر کــردن 

آن اجتنــاب شــود. 
صداقت پیشــه یــادآور شــد: موهــای ســفید و کرکــی بــه 
ــه  ــزر را ب ــرژی لی ــتند، ان ــه هس ــد رنگدان ــه فاق ــل اینک دلی
ــد؛ حتــی طبــق بعضــی تحقیقــات  خودشــان جــذب نمی کنن
صورت گرفتــه اگــر موهــای کرکــی تحــت تابــش اشــعه قــرار 
ــود دارد.  ــا وج ــدن آن ه ــم ش ــره و ضخی ــکان تی ــد، ام گیرن

ــگاران ــگاه خبرن باش

 بی توجهی به جلو 

مرگ راننده وانت را رقم زد
اســتان  انتظامــی  فرماندهــی  اجتماعــی  معــاون 
اصفهــان از واژگــون شــدن یــک دســتگاه وانــت پیــکان 

ــر داد. ــده آن خب ــرگ رانن ــه« و م ــور »میم در مح
اجتماعــی  معــاون  کریمــی،  جهانگیــر  ســرهنگ 
 فرماندهــی انتظامی اســتان، گفــت: مامــوران پلیس راه 
ــتگاه  ــک دس ــی ی ــان« از واژگون ــهر -کاش »شاهین ش
وانــت پیــکان در محــور میمــه آگاه و بــه محــل اعــزام 

شــدند.
وی ادامــه داد: متاســفانه در ایــن حادثــه رانندگــی 
راننــده وانــت پیــکان کــه جوانــی 24 ســاله بــود، جــان 
خــود را از دســت داد. ایــن مقــام انتظامــی بیــان 
ــط  ــی توس ــه رانندگ ــن حادث ــوع ای ــت وق ــت: عل داش
کارشناســان مربوطــه بی توجهــی بــه جلــو اعــام 
شــده اســت. ســرهنگ کریمــی در پایــان از راننــدگان 
خواســت بــا ســرعت مطمئنــه و توجــه کامــل بــه جلــو 
ــه  ــوع این گون ــاهد وق ــا ش ــد ت ــی کنن ــراف رانندگ و اط

ــا ــیم. ایمن ــاده ای نباش ــوادث ج ح

 توقیف محموله میلیاردی برنج قاچاق 

در محور یاسوج - لردگان 
ــک  ــت: ی ــردگان گف ــتان ل ــی شهرس ــده انتظام فرمان
دســتگاه کامیــون حامــل 23 تــن برنــج خارجــی 
قاچــاق بــه ارزش یــک میلیــارد 500 میلیــون ریــال در 

ــد. ــف ش ــردگان توقی ــه ل ــوج ب ــور یاس مح
ــن  ــات ای  ســرهنگ خســرو نجفــی در تشــریح جزئی
خبــر اظهار کــرد: مامــوران انتظامــی شهرســتان لردگان 
طــی عملیــات ایســت و بازرســی در محــور یاســوج بــه 
لــردگان یــک دســتگاه کامیــون کشــنده حامــل بــار را 

بــرای بررســی و کنتــرل بیشــتر متوقــف کردنــد.
ــودرو  ــن خ ــار ای ــمت ب ــی از قس ــزود: در بازرس وی اف
23 تــن برنــج خارجــی قاچــاق بــه ارزش یــک 
میلیــارد و 500 میلیــون ریــال کشــف و راننــده متخلــف 

ــز دســتگیر شــد. نی
ــه  ــم ب ــی مته ــه معرف ــاره ب ــا اش ــی ب ــرهنگ نجف س
ــی  ــاد مقاومت ــال اقتص ــت: در س ــی گف ــع قضائ مرج
تولیــد و اشــتغال برخــورد بــا قاچاقچیــان کاال از 
اولویت هــای مهــم پلیــس اســت. پایــگاه خبــری 

ــران ــس ای پلی

ــی کــه ســبک  ــد خانم های ــان می کن ــج تحقیقــات بی نتای
ــوق  ــتن( س ــاد نشس ــتن )زی ــه نشس ــود را ب ــی خ زندگ
ــر روز ورزش  ــه ه ــی ک ــا آن های ــه ب ــد، در مقایس می دهن

ــد. ــری دارن ــلول های پیرت ــد، س می کنن
زیادنشستنسلولهایبدنراپیرمیکند    

ــا ۹5 ســاله  ــم ۶4 ت ــر روی ۱500 خان ــه ب بررســی هایی ک
ــه بیشــتر روز  ــی ک ــه خانم های انجــام شــد، نشــان داد ک
را در حــال نشســتن هســتند و کمتــر از 40 دقیقــه در روز 
فعالیــت ورزشــی دارنــد، سلول های شــان ۸ ســال پیرتــر 
ــل  ــش ســن تمای ــا افزای ــظ DNA ب اســت؛ چــون  محاف
ــم  ــلول ها ه ــدن دارد، س ــاییده ش ــدن و س ــاه ش ــه کوت ب

ــد. ــر شــدن می کنن ــه پی شــروع  ب
ــه ســامت و ســبک  ــد ک ــان کردن ــا بی ــان کالیفرنی محقق
زندگــی از جملــه عواملــی اســت کــه می توانــد ایــن 

فرآینــد را افزایــش دهــد. حتــی در ســنین بــاال هــم مهــم 
اســت کــه فعــال باشــیم و از بیــش از ۱0 ســاعت نشســتن 

ــم. در روز دوری کنی
    علتایناتفاقچیست؟

ــی  ــور طبیع ــه ط ــته های DNA ب ــن رش ــش س ــا افزای ب
ــه از DNA تشــکیل  ــی ک ــاه می شــوند. کروموزوم های کوت
ــه از عامــل ژنتیــک محافظــت  شــده اند و شــاخه هایی ک
می کننــد، در پیــر شــدن ســلول نقــش دارنــد. ایــن 
هســتند،  پاســتیکی   بند هــای  شــبیه  رشــته ها کــه 
ــری  ــوزوم جلوگی ــدن کروم ــراب ش ــد از خ ــه دارن وظیف

ــد. کنن
ــا  یکــی از شــاخص های ســن بیولوژیکــی کــه همیشــه ب

ــت.  ــن شاخه هاس ــول ای ــت، ط ــر نیس ــددی براب ــن ع س
ــی،  ــای قلب ــر بیماری ه ــده خط ــاخه های کوچک ش در ش
ــه  ــدر ک ــر چق ــد. ه ــش می یاب ــرطان افزای ــت و س دیاب
مــردم ورزش منظم تــری داشــته باشــند، اثــر آن در طــول 

ــود. ــر می ش ــاخه ها ظاه ــن ش ای
    فوایدورزش

ورزش بایــد از جوانــی شــروع شــود و فعالیــت فیزیکــی 
بــه عنــوان بخشــی از زندگــی روزمــره مــا ادامــه پیــدا کند، 

حتــی تــا زمانــی کــه پیــر می شــویم.
ــه  ــر توصی ــال و پی ــراد میانس ــه اف ــامت ب ــازمان س س
ــا فعالیت هــای  ــد کــه نشســتن های طوالنی مــدت را ب می کن

ســبک جایگزیــن کننــد. 

ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــت ک ــی اس ــاالمندان، عامل ــار س رفت
خطــر مســتقل در برابــر ســامت و بیمــاری آن هــا در نظــر 

گرفتــه می شــود.
بــه طــور کل افــراد ۶5 ســاله یــا ســن باالتــر بــرای تغییــر 

و تناســب انــدام بایــد ســعی کننــد:
ــل  ــادل مث ــوازی متع ــت ه ــه فعالی ــت کم ۱50 دقیق دس
ــته  ــه داش ــول هفت ــاده روی در ط ــا پی ــواری ی دوچرخه س

باشــند.
ــا تمرکــز  ــار در هفتــه ب تمرینــات قدرتــی را دو یــا چنــد ب
بــر عضــات اصلــی انجــام دهنــد. )پاهــا، باســن، پشــت، 

ــا( شــکم، ســینه، شــانه ها و بازوه
ســالمندانی کــه تعــادل ضعیفــی دارنــد هــم، بایــد بــرای 
افزایــش  تعــادل و هماهنگــی دســت کم هفتــه ای 2 بــار 

ورزش کننــد. شــهر خبــر

زیاد نشستن، سلول های بدن را پیر می کند

ـــمـــاره 409 ســـــال سوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

نجات کودک 5/ 1 ساله از چنگال گرگ

پرسبچــه 5/ 1 ســاله روســتا�ی کــه طعمــه گــرگ شــده بــود، بــا کمــک اهــایل روســتای زواجــر 

خدابنــده نجــات یافــت. صغــری گنج خانلــو، مــادر کــودک حادثه دیــده، گفــت: کــودکان 

ــازی  ــغول ب ــه مش ــل درب خان ــوده و آرام در مقاب ــایل آس ــا خی ــرادرم ب ــه ب ــودم و بچ خ

 بودنــد کــه ناگهــان مــورد هجــوم یــک گــرگ قــرار گرفتنــد. وی اظهــار کــرد: چــون پشــتم 

بــه کــودکان بــود، بنابرایــن نحــوه آمــدن و حملــه ایــن گــرگ وحــیش و درنــده را ندیــدم و 

فقــط صــدای نالــه ضعیــف کــودک 5/ 1 ســاله ام را شــنیدم و چــون برگشــتم، کودکــم 

ز حاصــی نداشــت. مــادر کــودک  را در دهــان ایــن حیــوان دیــدم. جیــغ و فریادهایــم نــری

حادثه دیــده گفــت: گــرگ درنــده و بزرگ جثــه، کــودک 5/ 1 ســاله ام را در مقابــل چشــمانم 

ز هراســان و فریادزنــان بــه دنبالــش می دویــدم.  بــه دهــان گرفتــه و بــا خــود می بــرد و مــن نــری

ــرگ  ــا خســته شــدم و گ ــدم؛ ام ــرگ دوی ــال گ ــه ای را دنب ــد دقیق ــزود: چن ــو اف گنج خانل

ز دور و دورتــر  مهاجــم در دل صحــرای وســیع، فاصلــه اش را بیشــرت کــرد و هــر لحظــه نــری

ی ندیــدم. وی ترصیــح کــرد: یــی از اهــایل روســتا کــه شــاهد صحنــه  ز شــد و دیگــر چــری

بــود دوان دوان بــه کمکــم آمــد و از یــی دیگــر از اهــایل روســتا کــه موتورســیکلت داشــت 

درخواســت کمــک کــرد. ایــن مــادر گفــت: بــا خــود فکــر می کــردم کــه ایــن حیــوان وحــیش 

ز  ز گذاشــته و بدنــش را خواهــد دریــد و بــه همــ�ی پــس از دور شــدن، فرزنــدم را بــه زمــ�ی

ــردم.  ــیون و زاری می ک ــل ش دلی

گنج خانلــو افــزود: از دور، موتورســیکلت را دیــدم و تــا بــه مــن برســند هــزاران بــار مــردم 

و زنــده شــدم؛ امــا وقــیت بــه مــن رســیدند در کمــال نابــاوری کــودک دلبنــدم را در آغــوش 

ــد  ــودم می گفتن ــه شــدت نگــران ب ــه ب ــه مــن ک ــه خطــاب ب ــدم ک ــن 2 مــرد فــداکار دی ای

س، کــودک ســالم اســت. ایرنــا نــرت


