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 بی شــک اجــرای عدالــت اجتماعــی موجــب 
چنانچــه  مـی  شــــود؛  اســالمـــی  جامعــه  قــوام 

خصــــوص  ایــن  در  علـــی)ع(  امیرالمؤمنیــن 
اســت  مــردم  نگهدارنــده  »عدالــت،  می فرماینــد: 
ــالح  ــت اص ــز عدال ــزی ج ــان را چی ــه و مردم و جامع

 » . نمی کنــد
اســت.  اســالمی  کمیــت  حا از  مــردم  انتظــار  ایــن 
چنــان  از  جامعــه  در  عدالــت  و  قســط  برپایــی 
کــه در  جایــگاه ویــژه و ممتــازی برخــوردار اســت 
در  اساســی  اصلــی  عنــوان  بــه  آن  از  قــرآن  آیــات 
کتــب آســمانی یــاد  ارســال انبیــا و پیامبــران و انــزال 
شــده و از طرفــی تعبیــر »یمــأ االرض قســطا و عــدال 
کــه  کمــا ملئــت ظلمــًا و جــورًا«، تعبیــر آشــنایی اســت 
کــه دوران طالیــی و زندگی ســاز  در ده هــا حدیــث 

عصــر ظهــور را ترســیم می کننــد، آمــده اســت...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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حق  دارد  نظر  در  شهر  اسالمی  محترم  شورای   94/09/29 مورخ   4/94/1650 مجوز شماره  استناد  به  فوالدشهر  شهرداری 

بهره برداری از مکان های زیر را از طریق مزایده عمومی و با قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت 

آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96/02/24 به واحد امور قراردادهای 

شهرداری مراجعه نمایند.

1( حق بهره برداری از مکان جهت کیوسک مطبوعاتی واقع در بلوار عترت مسکن مهر فوالدشهر 

2( حق بهره برداری از مکان جهت کیوسک مطبوعاتی روبروی بازار فوژان فوالدشهر

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
/منطقه ای استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاریا�ن رتبه نخست روزنامه های استا�ن

اميــد اســت ملــت مبــارز متعهــد با مطالعــه دقيق 
در ســوابق اشــخاص و گروه هــا، آراء خــود را بــه 
ــون  اشــخاصی دهنــد كــه بــه اســام عزيــز و قان
چــپ  تمايــات  از  و  باشــند  وفــادار   اساســی 
و راســت مبرا باشــند و به حســن ســابقه و تعهد 
بــه قوانيــن اســام و خيرخواهــی امــت معــروف و 

موصوف باشــند.
نفــر  يــک  كــه  باشــيد  ايــن  دنبــال 

صددرصــد مكتبــی اســامی در خــط 
جمهــوری  رياســت  بــرای  اســام 

كنيــد. انتخــاب 

انتخاب  رئیس مجهور پای درس امام ؟ق؟
مکتبی

۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بیکار داریم

 خاموشی ۲۰۰ ساعته 
گوش تابستان بیخ 

صفحه  3

در صفحه سیاست )2( بخوانید

 نامزدها برای پیشبرد اهداف خود 
نظام را تخریب نکنند

کرد: ممکن است  آیت اهلل ناصر مکارم  شیرازی با اشاره به حدیثی اظهار 
کار ببرد؛ ولی زمانی  کسی تمام نیروی خود را برای رسیدن به آرزوها به 

ج می شود، بدون آنکه زاد و توشه  که روزگار موافق نشد، از دنیا خار
کرده باشد... کسب  آخرت 

در صفحه سیاست )2( بخوانید

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(

نوبت اول

از طریق  را  زیر  به شرح  اجرایی  عملیات  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ  تضمین 
)ریال( برآورد )ریال( محل تامین اعتبار موضوع مناقصه شماره مناقصه

727.000.000 14.533.195.870
عمرانی )اسناد خزانه 

اسالمی(
عملیات اجرای توسعه شبکه فاضالب قسمت 
شرقی بلوار امام شهر گرگاب )با ارزیابی کیفی(

96-1-25

804.000.000 16.068.118.189
عمرانی )اسناد خزانه 

اسالمی(
عملیات اجرای توسعه شبکه فاضالب قسمت 
غربی بلوار امام شهر گرگاب )با ارزیابی کیفی(

96-1-26

762.000.000 15.223.234.796
عمرانی )اسناد خزانه 

اسالمی(
عملیات اجرای شبکه فاضالب شهر خورزوق)3(

)با ارزیابی کیفی(
96-1-27

537.000.000 10.738.752.114
عمرانی )اسناد خزانه 

اسالمی(
عملیات اجرای شبکه فاضالب شهر خورزوق)4( 

)با ارزیابی کیفی(
96-1-28

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 
تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/2/23 

تاریخ گشایش اسناد مناقصه:
 از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/2/24

دریافت اسناد:
سایت اینترنتی

 www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 031-366۸0030
)داخلی 335(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

جواد جمالی - شهردار زرین شهر

»آگهی مزایده«

شهرداری زرین شهر به استناد موافقت نامه شماره 5 مورخ 1396/1/26 شورای اسالمی شهر در نظر 

دارد نسبت به فروش مقدار 75 تن تیرآهن در سایزهای 20-22-24-27 از طریق مزایده عمومی اقدام 

نماید؛ لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از 

تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 96/2/21 به شهرداری مراجعه نمایند.

کار و رفاه اجتماعی: وزیر تعاون، 

امروز، با حضور وزیر نیرو صورت می گیرد:

 | بهره برداری از 3 پروژه 
بخش فاضالب در اصفهان   صفحه 3

 || عکس: رضا سلطانی نجف آبادی



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

و  دســتیار  صفــوی،  یحیــی  ســید  سرلشــکر 
در  قــوا،  کل  معظــم  فرمانــده  عالــی  مشــاور 
زلزله شناســی   بین المللــی  پژوهشــگاه  از   بازدیــد 
و مهندســی زلزلــه بــا اشــاره بــه تــوان خدمت رســانی 
ــور  ــت: کش ــران گف ــع بح ــلح در مواق ــای مس نیروه
مــا پتانســیل آســیب پذیری در معــرض حــوادث 
ــرا  ــوزی و اخی ــیل، آتش س ــه س ــه از جمل غیرمترقب
ریزگردهــا را دارد و در حقیقــت یکــی از وظایــف 
ــل  ــوادث غیرقاب ــران در ح ــت بح ــا، مدیری دولت ه

پیش بینــی اســت.  
وی افــزود: برخــورداری از فرماندهــی، ســازمان و 
ــلح  ــای مس ــاص نیروه ــی خ ــازماندهی از ویژگ س
ــر آنکــه  نیروهــای مســلح قــدرت  اســت و عــاوه ب
تحــرک زیــادی دارنــد، معمــوال در هــر کشــوری کــه 
ــه  ــه  مواج ــون زلزل ــی همچ ــای طبیع ــا بحران ه ب
می شــوند نیروهــای مســلح آن کشــور بــرای کمــک 
بــه آســیب دیدگان در زمــان طایــی وارد عمــل 

می شــوند.
سرلشــکر صفــوی بــا تاکیــد بــر ضــرورت هماهنگـــی 
دســتگاه های اجرایــی در مواقــع بحرانــی اظهــار 
بیــن  الزم  هماهنگی هــای  اســت  الزم  داشــت: 
ــی  ــی پیــش از وقــوع هــر بحران دســتگاه های اجرائ
صــورت پذیــرد و وظیفــه دســتگاه ها در مواقــع 
ــن  ــه تدوی ــن رابط ــود و در ای ــخص ش ــی مش بحران

دســتورکارهای پیشــگیری و اقدامــات، از مهم تریــن 
وظایــف ســازمان مدیریــت بحــران در ســطح ملــی 

ــت. ــی اس و محل
وی ادامــه داد: هماهنگــی دســتگاه های مختلــف 
در بخــش مدیریــت بحــران و تدویــن دســتورکارهای 
ــد پیــش از وقــوع هــر اتفاقــی صــورت  مناســب بای
ــب از  ــه مرات ــه پیشــگیری ب ــه هزین ــرا ک ــرد؛ چ پذی

ــر اســت. ــا مســائل کمت ــی ب ــه رویاروی هزین
ــاره  ــا اش ــوا ب ــم کل ق ــده معظ ــی فرمان ــاور عال مش
ــی  ــای طبیع ــای مســلح در بای ــات نیروه ــه خدم ب
ــاص  ــاخصه خ ــرد: ش ــح ک ــور تصری ــر کش در سراس
نیروهــای مســلح جمهــوری اســامی ایــران عــاوه 
ــردم  ــده از م ــودن، برآم ــی ب ــامی و انقاب ــر  اس ب
ســال های  طبیعــی  بایــای  در  و  اســت  بــودن 
ــای  ــه نیروه ــم ک ــاهد آن بودی ــون ش ــته تاکن گذش
مســلح، به ویــژه ســپاه و ارتــش داوطلبانــه بــه  

امدادرســانی کردنــد. حادثه دیــدگان 
ســردار صفــوی در پایــان گفــت: امــروز بایــد در جهت 
نیروهــای  و  بســیج مردمــی  تــوان  به کارگیــری 
ــه  ــی ب ــای طبیع ــت بحــران و بای مســلح در مدیری
ظرفیت ســازی مدیریتــی در حــوزه بحــران بپردازیــم 
ــاهد  ــی ش ــازی مدیریت ــن ظرفیت س ــه ای و درنتیج
ــا  ــی از بحران ه ــارات ناش ــات و خس ــش صدم کاه

ــود. مهــر و بایــای طبیعــی خواهیــم ب

حجت االســام ســید ناصــر موســوی 
الرگانــی، نایب رئیـــس کمیســـیون 
اقتصــادی با اشــاره بــه اظهــارات اخیر 
ربیعــی، وزیــر کار و تعــاون، مبنــی بــر 
اینکــه وضعیــت بیــکاری امــروز امری 
ــر  ــت: اگ ــار داش ــت، اظه ــادی اس ع
ــود  ــادی ب ــئله ع ــکاری مس ــث بی  بح
مقــام معظــم رهبــری در دیــداری کــه 
ــری از  ــع دیگ ــس و جم ــدگان مجل ــا نماین ــج ب ــود و پن ــال ن س
ــی  ــده از جوان ــت بن ــه خجال ــد ک مســئوالن داشــتند، نمی فرمودن
ــی رود، بیشــتر اســت.  ــش م ــه منزل ــی ب ــه شــب دســت  خال ک
ــن دغدغه هــای شــخص اول نظــام    ــی یکــی از مهم تری ــن یعن ای

ــان کشــور اســت. بحــث بیــکاری جوان
وی افــزود: اگــر بیــکاری مهــم نبــود، رهبــر معظــم انقــاب 
امســال را ســال »اقتصــادی مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال« 
ــه  ــت ک ــوان دریاف ــائل می ت ــن مس ــد. از ای ــذاری نمی کردن نامگ
حــوزه اشــتغال بــا مشــکل اساســی مواجــه اســت و قطعــا امــر 

ــت. ــادی نیس ع
نماینــده مــردم فاورجــان اظهــارات ربیعــی، وزیــر کار دول تدبیــر 
ــه داد:  ــت و ادام ــول دانس ــی و غیرقابل قب ــد را غیرکارشناس و امی
ــی  ــای ایران ــرای خانواده ه ــان ب ــکاری جوان ــر بی ــال حاض در ح

ــی رود. ــمار م ــه ش ــکل ب ــن مش بزرگ تری
شــاید آمــار بیــکاری اگــر  حــدود 2-3 درصــد بــود، ایــن مســئله 
چنــدان نگران کننــده بــه نظــر نمی رســید؛ امــا اینکــه در بعضــی از 
شهرســتان ها، آمــار بیــکاری بیــش از 3۰ درصــد اعــام شــود، بــه 

خــودی خــود ایــن معضــل نگران کننــده تلقــی می شــود.
ــد  ــت اعــام می کن ــه دول ــی ک ــه میانگین ــان داشــت: البت وی  بی
ــت  ــف دول ــه تعری ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای ــد اس ۱2٫۵ درص
از فــرد شــاغل بــه مشــغول بــودن افــراد بــه یــک ســاعت کاری 
ــوق  ــا حق ــراد ب ــم اف ــت یازده ــود و دول ــا می ش ــه معن در هفت
ــر  ــط فق ــر خ ــان را زی ــزار توم ــد ه ــون و پانص ــک میلی ــر ی  زی

می نامد! دانشجو

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
گفــت: مــا اکنــون 3 میلیــون و 2۰۰ 
ربیعــی  علــی  داریــم.  بیــکار  هــزار 
ــاه اجتماعــی، در  ــر تعــاون، کار و رف وزی
ــت  ــت دول ــروز هیئ ــه ام ــیه جلس حاش
 در ارتبــاط بــا تعــداد بیــکاران کشــور 
ــت:  ــرای آن، گف ــت ب ــای دول و برنامه ه

ــد کــردم  ــه و تأکی ــن رابطــه ارائ ــده در مجلــس هــم گزارشــی در ای بن
ــاره  ــی درب ــم؛ حت ــکار داری ــزار بی ــون و 2۰۰ ه ــون 3 میلی ــا اکن ــه م ک
شــاخص ها و مبناهــا هــم بحــث شــد کــه بــا هــر شــاخص و مبنــا و 
ــه در ســال های گذشــته  ــی ک ــای ســازمان های بین الملل ــق مبناه طب
ــود، ایــن آمــار خیلــی تغییــر نمی کنــد؛ امــا فهــم ایــن  هــم جــاری ب
مســئله بــرای مــا بســیار مهــم اســت و اکنــون در حــال تاش هســتیم 

کــه نــرخ ایجــاد اشــتغال را بــه یــک میلیــون نفــر افزایــش دهیــم.
ــون  ــک میلی ــه ی ــغل ب ــاد ش ــش ایج ــت افزای ــه عل ــاره ب ــا اش  وی ب
ــا  ــا ب ــی نیروه ــه بعض ــت ک ــن اس ــل ای ــت: دلی ــار داش ــر، اظه نف
ــوند؛  ــا می ش ــازار کار م ــر وارد ب ــال تأخی ــا 8  س ــی 4 ت ــه زمان فاصل
افزایــش  از دالیــل  نیــز یکــی دیگــر  تأخیــر در دوران تحصیــل 
جمعیــت خواســتار ورود بــه بــازار کار اســت؛ بــه اصطــاح  بــه 
ــم  ــد، می گویی ــازار کار دارن ــه ب ــد ورود ب ــه قص ــراد ک ــداد اف ــن تع ای
ــه  ــن دوره ب ــت در ای ــن جمعی ــتند ای ــی هس ــره جمعیت ــت پنج پش
ــی  ــرد: یک ــه ک ــاون اضاف ــر تع ــه اســت. وزی ــش یافت ــاره افزای ــک ب ی
ــوده  ــل ب ــای قب ــاری در دوره ه ــکاری، تلنب ــرخ بی ــل ن ــر از دالی دیگ
ــازار کار  ــه وارد ب ــرادی ک ــداد اف ــبت تع ــه نس ــال ها ب ــول س ــه در ط ک
ــروز  ــز ام ــت نی ــن جمعی ــت. ای ــده اس ــاد نش ــغل ایج ــدند، ش می ش
 بــه تعــداد بیــکاران اضافــه شــده کــه بــر ایــن اســاس یــک میلیــون 
و 2۰۰ هــزار نفــر ســاالنه وارد بــازار کار می شــوند.  ربیعــی تصریــح کــرد: 
مــا در ســال گذشــته حــدود شــش جلســه اصلــی ســتاد فرماندهــی 
اقتصــاد مقاومتــی و 2۰ جلســه کمیســیون تخصصــی شــورای عالــی 
ــه ایــن امــر اختصــاص دادیــم و مجموعــه برنامه هایــی  اشــتغال را ب

تحــت عنــوان برنامه هــای 9 گانــه اشــتغال داریــم. تســنیم

عباســعلی کدخدایــی، ســخنگوی شــورای نگهبــان، 
ــات  ــان انتخاب ــت داوطلب ــه بررســی صاحی ــا اشــاره ب ب
ــال  ــت: در ح ــورا گف ــن ش ــس در ای ــان دو ره ای مجل می
حاضــر اعضــای شــورای نگهبــان مشــغول بررســی 
ــس  ــان دوره ای مجل ــات می ــان انتخاب ــت داوطلب صاحی
هســتند و تــا پایــان هفتــه جــاری بررســی صاحیت هــا 

در شــورای نگهبــان پایــان می یابــد.
صاحیــت  بررســی  می کنیــم  تــاش  افــزود:  وی 
داوطلبــان میــان دوره ای انتخابــات مجلــس در 4 حــوزه 
 انتخابیــه »اصفهــان«، »اهــر و هریــس«، »مراغــه 
ــا  ــه، بســتک و پارســیان« ت ــدر لنگ و عجب شــیر«، »بن
ــان  ــان پای ــورای نگهب ــت( در ش ــه )8 اردیبهش روز جمع

یابــد. تســنیم

و  پارلمانــی  کنســولی،  معــاون  قشــقاوی،  حســن 
ــور  ــت: در ۱۰3 کش ــور، گف ــارج از کش ــان خ ــور ایرانی ام
ــامل  ــور ش ــارج از کش ــران در خ ــی ای و در ۱32 نمایندگ
ــات  ــولگری ها، انتخاب ــران و سرکنس ــفارتخانه های ای س

ریاســت جمهــوری برگــزار می شــود.
ــگاران  ــا خبرن ــری  ب ــت خب ــقاوی در نشس ــن قش حس
گفــت: 279 شــعبه اخــذ رأی نیــز بــرای برگــزاری 

ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــات در نظ انتخاب
وی افــزود: در آمریــکا 3۰ صنــدوق رأی در شــهرهای 
مختلــف ایــن کشــور بــرای اخــذ رأی هموطنانمــان بــرای 
انتخابــات ریاســت جمهــوری و در امــارات ۱9 حــوزه 
ــر  ــری در نظ ــوزه رأی گی ــس ۱2 ح ــه و در انگلی انتخابی

ــا ــه شــده اســت. ایمن گرفت

ــهر در  ــردم خمینی ش ــده م ــی، نماین ــواد ابطح محمدج
مجلــس، بــا اشــاره بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری 
درخصــوص تبلیغــات اظهــار داشــت: اخــاق امــر مطلــق 
ــف  ــای مختل ــا وعده ه ــا ب ــفانه کاندیداه ــت. متاس اس
ــات  ــس از انتخاب ــا پ ــد؛ ام ــب می کنن ــردم را جل نظــر م
تمــام وعده هــای خــود را فرامــوش می کننــد یــا تاکیــد 
 دارنــد کــه انجــام وعده هــا از تــوان آن هــا خــارج 
ــن روش  ــه همی ــر ب ــرد: اگ ــد ک ــی تاکی ــت. ابطح اس
تبلیغــات انتخابــات صــورت گیــرد، بــه ســمت تبلیغــات 
غربــی خواهیــم رفــت، پول هــای کان و وعده هــای 
ــا  ــد زد و ب ــوج خواه ــی م ــای انتخابات ــن در فض دورغی
جذابیت هــای تبلیغاتــی مــردم را پــای صندوق هــای 
ــد آورد و همیــن امــر باعــث افزایــش توقــع  رای خواهن

ــت ــه مل ــود. خان ــی می ش مردم

احمــدی،  علی اصغــر 
رئیس ســتاد انتخابات 
جمــع  در  کشــور، 
اظهارداشت:   خبرنگاران 
مــواردی کــه تخلــف 
از قانــون باشــد، چــه 
دولتــی و چــه مــواردی 
کــه مربــوط بــه کســی باشــد، حتمــا طبــق قانــون 

می کنیــم. عمــل 
ــه مــا ارائــه  وی افــزود: مــواردی از تخلفــات کــه ب
ــه وزارت  ــم ب ــه و ه ــوه قضائی ــه ق ــم ب ــده، ه ش

ــارس ــت. ف ــده اس ــه ش ــاد ارائ ارش

مصطفــی پورمحمــدی دربــاره مســدود شــدن بعضــی 
از کانال هــای تلگرامــی اظهــار داشــت: مــا نمی توانیــم 
امــا  کنیــم؛  عقب نشــینی  الکترونیــک  دولــت  از 
کانال هایــی کــه مشــکوک و مضــر هســتند، بایــد 

ــوند. ــر ش ــد فیلت ــایی و بع شناس
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا شــما در دولــت 
بعــدی هــم خواهیــد بــود، گفــت: چــه دلیلــی دارد کــه 
مــن باشــم؟ فضــای مدیریتــی بایــد در گــردش باشــد 

و ایــن بــه نفــع کشــور اســت.
وزیــر دادگســتری تأکیــد کــرد: مــا نبایــد موضوعــات را 
ــد  ــوه دهیــم کــه فقــط یــک عــده می توانن طــوری جل
کار کننــد. وی همچنیــن از نامزدهــا خواســت کــه 
ــده  ــردم وع ــه م ــد و ب ــردم حــرف بزنن ــا م ــه ب صادقان

ــد. مهــر بیجــا ندهن

ســردار محســن کاظمینــی درخصــوص برقــراری امنیت 
ــامی  ــوراهای اس ــوری و ش ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــرای  ــا ب ــا و برنامه ریزی ه ــت: هماهنگی ه ــار داش اظه
برقــراری امنیــت در شــهر تهــران در روزهــای تبلیغــات 
ــوراهای  ــات ش ــوری و انتخاب ــت جمه ــات ریاس انتخاب
اســامی انجــام شــده و امیــد اســت طبــق ایــن 
انتخاباتــی امــن و ســالم را شــاهد  هماهنگی هــا، 
باشــیم. وی ادامــه داد: پیش بینــی می شــود کــه ایــن 
انتخابــات نیــز همچــون انتخابــات  گذشــته پرشــکوه و 
بــا حضــور حماســی مــردم برگــزار شــود و ســپاه تهــران 
بــزرگ هــم در راســتای برگــزاری امــن و باشــکوه 
ــا  ــرد ت ــاش خواهــد ک ــات 29 اردیبهشــت 9۶ ت انتخاب
بــرگ زریــن دیگــری بــر افتخــارات انقــاب اســامی و 

ــزوده شــود. دانشــجو ــران اف مــردم ای

سردار صفوی تاکید کرد:

لزوم هماهنگی دستگاه های اجرایی در مواقع بحران

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

بیکاری، بزرگ ترین درد خانواده های ایرانی 
ربیعی در حاشیه جلسه هیئت دولت:

۳ میلیون و ۲۰۰ هزار بیکار داریم

سخنگوی شورای نگهبان:

پایان هفته، اتمام بررسی صالحیت 

داوطلبان انتخابات  میان دوره ای مجلس 

معاون امور ایرانیان خارج از کشور:

برگزاری انتخابات ریاست  جمهوری 

ایران در 1۰۳ کشور

نمایند مردم در مجلس:

تبلیغات انتخاباتی، غرب زده نباشد
رئیس ستاد انتخابات کشور:

با تخلفات انتخاباتی دولتی و اشخاص 

طبق قانون عمل می کنیم

وزیر دادگستری:

نامزدها صادقانه حرف بزنند

فرمانده سپاه محمد رسول هللا)ص(:

اتخاذ تمهیدات الزم برای برقراری امنیت 

حتما بخوانید!
نامزدها صادقانه حرف بزنند پنجشنبه  07  اردیبهشت ماه 21396
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توزیع عادالنه ثروت  

در عصر ظهور                                         

ادامه از صفحه یک: 
چنانچــه نبــی مکــرم اســام )صّلــی هللا علیــه وآله وســّلم( در 
بیــان چگونگــی پایــان عمــر دنیــا چنیــن می فرماینــد: »اگــر 
از دنیــا تنهــا یــک روز باقــی مانــده باشــد، خداونــد آن روز را 
ــه  ــرا ک ــت م ــل بی ــردی از اه ــا م ــد ت ــی می کن ــان طوالن چن
همنــام مــن اســت، بفرســتد و زمیــن را همانگونــه کــه پــر از 

ظلــم و ســتم شــده، مملــو از قســط و عــدل کنــد.« 
از ویژگی هــای منحصربه فــرد دوران حکومــت امــام مهــدی)ع( 
کــه در احادیــث و روایــات معصومیــن علیهم الســام فــراوان 
ــتقرار  ــه، اس ــرار گرفت ــه ق ــد و توج ــورد تأکی ــده و م ــر ش ذک
عدالــت اجتماعــی در تمــام زوایــای زندگــی جامعه بشــری از 
ــای  ــع ثروت ه ــال و توزی ــیم بیت الم ــت در تقس ــه عدال جمل
ــت  ــوب عدال ــل محب ــو اص ــت. در پرت ــی اس ــی و مردم مل
ســتم  سیاســی،  نابســامانی های  اســت کــه  اجتماعــی 
اجتماعــی و ظلــم اقتصــادی کــه زائیــده نظــام ظالمانــه 
تبعیــض، ســتم و بی عدالتــی اســت، ســامان می یابــد. 

فراهــم آوردن رفــاه و آســایش و ایجــاد شــرایطی کــه در آن 
ــراب  ــته و اضط ــی داش ــاب زندگ ــی، کت ــه جهان ــاد جامع آح
و نگرانــی از ایــن ناحیــه احســاس نکننــد، در ســرلوحه 
ــرار دارد.  ــدی)ع( ق ــرت مه ــت حض ــای کاری حکوم برنامه ه
حضــرت بــا توزیــع عادالنــه بیت المــال و درآمدهــا و نظــارت 
 دقیــق بــر دســتگاه های اجرایــی و اقتصــادی حکومــت 
زمینــه الزم را بــرای رفــاه و آســایش همگانــی فراهــم خواهنــد 
کــرد؛ بــه گونــه ای کــه ســاکنان آســمان ها و زمیــن از شــرایط 

بــه وجــود آمــده، خشــنود خواهنــد شــد. 
ــد:  ــرم )ص( فرمودن ــر اک ــد: پیامب ابوســعید خــدری می گوی
ــاف  ــگام اخت ــه هن ــم. او ب ــارتتان می ده ــدی بش ــه مه »ب
مردمــان، از میــان امــت مــن ظهــور خواهــد کــرد و ســاکنان 
ــال را  ــد. او م ــد ش ــنود خواهن ــن از او خش ــمان ها و زمی آس

ــد.  ــیم می کن ــت تقس ــت درس درس
مردی پرسید: درست درست چیست؟ 

تقســیم  مســاوی  صــورت  بــه  همــه  میــان  فرمودنــد: 
» . می کنــد

بدیهــی اســت امــام نــه فقــط عدالــت را در مســائل اقتصــادی 
مــورد توجــه قــرار می دهنــد، بلکــه مــردم در دوران حاکمیــت 
حضــرت مهــدی)ع(، شــاهد عدالــت در تمــام زوایــای زندگــی 

انســان های عصــر ظهــور خواهنــد بــود.      
ــه  ــور ب ــر ظه ــوص عص ــات درخص ــات و روای ــوع آی  از مجم
ــام  ــت نظ ــا حاکمی ــه ب ــیم ک ــتنباط می رس ــاور و اس ــن ب ای
آســمان ها  بــرکات  نــزول  و  حضــرت  آن   عدالت گســتر 
و زمیــن و نظــارت دقیــق بــر امــور اقتصــادی، معضــل بــزرگ 
فقــر و محرومیــت کــه موثرتریــن عامــل در بــروز ناهنجــاری 
ــد، از جامعــه بشــری برچیــده  ــه حســاب می آی اجتماعــی، ب
خواهــد شــد. بــا ایجــاد رفــاه و آســایش موعــود، پدیده هــای 
دزدی، تجــاوز، بی عفتــی، رشــوه و اختــاس کــه مولــود 
نامیمــون فقــر و تهیدســتی اســت، از بیــن مــی رود و تــرس 
ــح  ــط صل ــه محی ــش را ب ــی، جای ــراب و ناامن ــی، اضط نگران

صفــا، صمیمیــت و امنیــت خواهــد داد.
  امــروز کــه مــا مدعــی حکومــت اســامی بــا الگــوی نبــوی 
ــا  ــی ب ــران حکومت ــی رود مدی ــار م ــتیم، انتظ ــوی هس و عل
 تمــام تــوان در راســتای برقــراری عدالــت، قدم هــای اساســی 
ــامی  ــت اس ــم عدال ــد و طع ــر بردارن ــر و ملموس ت و بزرگ ت
را بــه کام مــردم بنشــانند. ایــن شــیرین کــردن کام مــردم بــا 
ــت  ــد عدال ــد و امی ــده روشــن را ترســیم می کن ــت، آین عدال
ــت  ــوام حکوم ــز ق ــرد و نی ــد ک ــدان خواه ــدوی را دوچن مه
اســامی را کــه حاصــل جانفشــانی صدهــا هــزار شــهید           

ــد. ــه می کن ــت، بیم ــن اس ــزرگان دی ــدت ب و مجاه

بزرگ فریادگر امامت                                 
مهم تریــن محــور اقدامــات امــام رضــا)ع( بیــان و معرفی 
و تثبیــت امامــت اســت. آن امــام همــام از هیــچ تاشــی 
ــا  بــرای احیــای موضــوع امامــت و آشــنا کــردن مــردم ب
ــغ نداشــتند.   امامــت خــود و امامــان علیهم الســام دری

امــکان  و  فرصــت  وقتــی کمتریــن  رضــا)ع(   امــام 
ــت  ــوم امام ــا مفه ــنایی ب ــرای آش ــت ب ــن ظرفی و کمتری
ــی  ــر روی مفاهیم ــد، ب ــردم دیدن ــان م ــت را در می و والی
ــد؛ بلکــه  ــادات و اخــاق کار نکردن مثــل نمــاز و روزه و عب
ــن  ــه اصلی تری ــد و ب ــم امامــت رفتن ــه ســراغ اصــل مه ب
ــت  ــت و امام ــی والی ــی یعن ــوم دین ــن مفه و محوری تری

ــد.  پرداختن
نمونــه برجســته آن، حدیــث سلســلة الذهب اســت. 
دلیــل ایــن ترجیــح در فرمایشــی از حضــرت کامــا معلوم 
اســت؛ آنجــا کــه می فرماینــد: »نمــاز بــدون امامــت 
تمــام نیســت، زکات و روزه و حــج و جهــاد بــدون امامــت 
ــا امامــت تمــام  تمــام نیســت و اساســا تمــام احــکام ب
می شــود و بــدون امامــت همــه این هــا ناقــص اســت.«

ــاِة َوالــزَّکاِت َوالّصیــاِم َوالَحــجِّ    »ِباإلمــام تمــام الصَّ
دقــات َو إمضــاُء الُحــدوِد  َو الِجهــاد َو توِفیــُر الَفــیِء َوالصَّ

ــی، 1، 197(  َواألحکام.«)کاف
ــاره  ــا)ع( درب ــام رض ــه ام ــی ک ــن موضوع ــی مهم تری یعن
آن کار کردنــد، مســئله امامــت اســت و مأمــون هــم ایــن 
را می دیــد؛ ولــی نمی توانســت کاری بکنــد. بنابرایــن 
بایــد از امــام رضــا)ع( بــه عنــوان »بــزرگ فریادگــر 
امامــت« و والیــت نــام بــرد؛ زیــرا ایشــان بــه هــر دلیــل 
والیــت  و  امامــت  امــر  بیــان  در  امــام   صریح تریــن 
و معــارف پیرامونــِی آن هســتند. ایــن مهم تریــن ویژگــی 
ــردم  ــم م ــل ه ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــا)ع( اس ــام رض ام
امــام را  »یــا ســلطان! یــا اباالحســن! یــا علی بــن 
از  ایــن نشــان  موســی الرضا)ع(!« صــدا می زننــد و 
ــخن  ــک س ــن ی ــه ای ــه اینک ــت؛ ن ــیعه اس ــرت ش بصی
ــن  ــم ای ــان خودشــان ه ــه باشــد. حضــرت در زم عوامان
ســلطنت بــر دل هــا را داشــتند و از جهاتــی نزدیک تریــن 
امــام بــه تشــکیل حکومــت بودنــد. البتــه معلــوم 
ــاه  اســت کــه یــار نداشــتند، ولــی از روشــنگری هــم کوت
ــی  ــند تاریخ ــلةالذهب«، س ــث »سلس ــد. حدی نمی آمدن
مأموریــت ویــژه امــام رضــا)ع( در دعــوت مــردم بــه امــر 
 امامــت اســت؛ امــا حدیــث سلســلةالذهب در چــه صحنه 

و شرایطی در نیشابور صادر شد؟ 
تاریــخ می گویــد حــدود 20 هــزار نفــر نویســنده و صاحــب 
قلــم آمــده بودنــد؛ )الحیــاة السیاســیة لإلمــام الرضــا)ع( 

ــی، ص۱4۵(  مرتضى العامل
علمــا و باســوادهای شــهرهای اطــراف هــم جمــع شــده 
ــوم  ــد؛، عالمــان عل ــاده بودن ــه دســت آم ــم ب ــد و قل بودن
نبــوی آمــده بودنــد و قریــب بــه اتفــاق آن هــا هم، بــه این 
ــرای  ــی ب ــد؛ ول ــم شــیعه نبودن ــا می گویی ــه م ــی ک معنای
امــام رضــا)ع( احتــرام قائــل بودنــد؛ چــون علــم و معرفت 
حضــرت زبانــزد بــود و شــهرت ایشــان بــه آن مــکان هــم 
ــود و همــه  ــده ب ــرد آم ــادی گ ــت زی ــود. جمعی رســیده ب
ــرای آن هــا یــک ســخن  ــد امــام رضــا)ع( ب منتظــر بودن
از رســول خــدا)ص( بگویــد و معرفــت مهمــی از معــارف 
دینــی را بیــان فرمایــد. حضــرت فرمودنــد: مــن از پــدرم، 
امــام  پــدرش  از  ایشــان  موســی بن جعفر)ع(،  امــام 
صــادق)ع( و ایشــان از پــدرش... و امیرالمؤمنیــن)ع( از 
ــد متعــال  رســول خــدا)ص( شــنیدند کــه فرمــود خداون
ــه «، حصــار و قلعــه مــن  می فرمایــد کلمــه »ال ِإلــَه ِإالَّ اللَّ
و امــان از عــذاب اســت؛ یعنــی کســی کــه ایمــان بــه خــدا 
ــِمْعُت  ــد؛ »... َس داشــته باشــد، خــدا او را عــذاب نمی کن
ــَه  ــَه َعــزَّ َو َجــلَّ َیُقــوُل الَ ِإَل ِبــیَّ ص َیُقــوُل َســِمْعُت اللَّ النَّ
ــُه ِحْصِنــی َفَمــنْ  َدَخــلَ  ِحْصِنــی  َأِمــنَ  ِمــْن َعَذاِبــی«  ِإالَّ اللَّ

ــار الرضــا)ع(، ج2، ص۱3۵( ــون اخب )عی
 تــا اینجــای حدیــث ســخن تــازه ای بــرای مــردم نبــود و 
تقریبــا همــه آن جمعیــت، شــبیه ایــن کلمــات را شــنیده 
بودنــد؛ شــبیه بــه ایــن مفهــوم را رســول خــدا)ص( 
ــُه  ــَه ِإالَّ اللَّ ــوا الَ ِإَل ــد: »ُقوُل ــوده بودن ــوت فرم ــاز دع در آغ

ــوا.« ُتْفِلُح
همــه منتظــر بودنــد ببیننــد ادامــه ســخن حضــرت 
چیســت؛ امــا حضــرت پــرده را کشــیدند و ناقــه حرکــت 
ــام رضــا)ع(  ــر شــد. ام ــان صدبراب ــرد. تعجــب مخاطب ک
هــم دقیقــا می داننــد دارنــد چــه  می کننــد. بعــد ناگهــان 
کام خــود را ادامــه دادنــد و یــک جملــه را بــه صراحــت 
ــه  ــا«؛ »البت ــُة َناَداَن ــرَِّت الرَّاِحَل ــا َم ــد: »َفَلمَّ ــان فرمودن بی
شــرط هایی دارد و مــن از شــروط پذیــرش الالــه االهللّا 
ــان  ــُروِطَها.« )هم ــْن ُش ــا ِم ــُروِطَها َو َأَن ــتم«؛ »ِبُش هس

ــع(  منب
یعنــی اینکــه هــر کســی بگویــد »الالــه االهللّا«، بــه 
ــه می شــود و  ــه االهللّا« از او پذیرفت ــن »الال شــرط هایی ای
از عــذاب در امــان قــرار می گیــرد و مــِن امــام رضــا)ع( از 
شــروط پذیــرش »الالــه االهللّا« هســتم؛ یعنــی بــه شــرط 
پذیــرش والیــت و امامــت مــا اهــل بیــت)ع(، مســلمانی 
شــما قبــول می شــود.در واقــع امــام رضــا)ع( حــرف آخــر 
ــد. ایــن ویژگــِی برجســته امــام  را همــان اول بیــان کردن

رضــا)ع( اســت. 

29 اردیبهشــت ۱39۶، انتخابــات ریاســت  جمهــوری دوازدهــم 
شــهر                اســامی  شــوراهای  انتخابــات  دوره  پنجمیــن  و 

و روســتا برگــزار می شــود.
بــا شــروع تبلیغــات ریاســت جمهــوری، شــش نامــزد 
 تاییــد صاحیت شــده، ماراتــن انتخاباتــی خــود را آغــاز 
و بــرای جلــب اعتمــاد و رأی مــردم، برنامه هــا و وعده هــای 
ــن  ــد. مهم تری ــام کرده ان ــود را اع ــی خ ــگ انتخابات رنگارن
ــات 9۶ را در  ــای انتخاب ــخنان کاندیداه ــمی از س ــار رس اخب

ایــن خبــر دنبــال کنیــد. 
    جهانگیری: رئیس جمهور خواهم شد 

ــده در  ــت: بن ــگاران گف ــع خبرن ــری در جم ــحاق جهانگی اس
ــم.  ــرکت می کن ــرات ش ــی مناظ تمام

ــن  ــه ای ــخ ب ــن در پاس ــور همچنی ــاون اول رئیس جمه مع
ســوال کــه گفتــه می شــود شــما قصــد انصــراف از انتخابــات 
ــچ  ــه حــال در عمــرم از هی ــا ب ــده ت ــه داد: بن ــد، ادام را داری

ــدادم.   چیــزی انصــراف ن
ــال حضــورش در  ــاره احتم ــه پرسشــی درب وی در پاســخ ب
ــودم  ــم خ ــر می کن ــن فک ــرد: م ــار ک ــدی، اظه ــت بع دول

رئیس جمهــور شــوم. )بــا خنــده(
ــکاری در  ــر و بی ــب فق ــی: رقی ــام رئیس     حجت االس

کشــور هســتم
رئیســی  ابراهیــم  المســلمین ســید  و   حجت االســام 
کاندیــدای انتخابــات ریاســت جمهــوری اظهــار داشــت: فقــر 
بیــکاری، بی شــغلی و خجلــت سرپرســت خانــواده زیبنــده 
ایــن کشــور نیســت. فســاد اداری زیبنــده ایــن نظــام مقتــدر 

نیســت.
 ایــن کاندیــدای انتخابــات ریاســت جمهــوری تصریــح کــرد: 
بــا عزمــی راســخ و مدیریــت انقابــی، می تــوان ســاختارهای 

ایجادکننــده فســاد را شناســایی و بــا آن هــا برخــورد کــرد. 
ــده  ــن و آن نیســتم، بن ــب ای ــن رقی ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود: وضعیــت  ــکاری در کشــور هســتم اف ــر و بی ــب فق  رقی
بانکــی  نظــام  و  پولــی  لحــاظ  بــه  شــرایط کشــور  و 

اســت. نگران کننــده 
    قالیباف: پرداخت ماهیانه حق کارانه

محمدباقــر قالیبــاف، دیگــر نامــزد انتخابــات ریاســت 
ــن  ــه م ــن برنام ــرد: مهم تری ــار ک ــم اظه ــوری دوازده جمه
ــا و  ــه برنامه ه ــت و هم ــن دوره اس ــتغال در ای ــاد اش ایج
ــد  ــوف خواه ــر معط ــن ام ــه ای ــردم ب ــت م ــای دول تاش ه

ــود.  ب
ــراد  ــت: اف ــه گف ــق کاران ــت ح ــا پرداخ ــه ب ــاف در رابط قالیب
ــد  ــه کاری اشــتغال ندارن ــاالی ۱8 ســال کــه ب ــای کار ب جوی
ــکار شــده اند، مشــمول طــرح  ــا کار داشــته و االن بی ــا قب ی

کارانــه قــرار می گیرنــد و پــس از ثبت نــام در ســامانه ملــی 
ــرایط  ــا و ش ــاس مهارت ه ــر اس ــت ب ــد اولوی ــه و تایی کاران
آن هــا، مبلــغ 2۵۰ هــزار تومــان بــه عنــوان کارانــه بــه صــورت 
ماهیانــه دریافــت می کننــد تــا زمانــی کــه در جایــی 

ــه کار شــوند.  مشــغول ب
    حجت االســام روحانــی: برنامــه 100 روزه بــرای رونــق 

اقتصادی
حجت االســام حســن روحانــی، کاندیــدای دوازدهمیــن 
ــی  ــه عمل ــاره برنام ــوری، درب ــت  جمه ــات ریاس دوره انتخاب
ــل  ــود و ح ــروج از رک ــد، خ ــق تولی ــوص رون ــود درخص خ

بیــکاری گفــت: یــک برنامــه مــدون دارم کــه آن را منتشــر 
می کنــم.

وی افــزود: در ایــن برنامــه بحــث تولیــد کــه چــه اقداماتــی 
ــد انجــام بگیــرد و همچنیــن اشــتغال مطــرح می شــود  بای
و مســائل رکــود؛ البتــه دربــاره رکــود، االن رکــود نداریــم جــز 
ــی اقتصــاد مــا فقــط در یــک بخــش   در یــک بخــش؛ یعن
و آن هــم مســکن رکــود دارد؛ بقیــه بخش هــا از رکــود 
خــارج شــده اســت. اقداماتــی در طــول ایــن ســه ســال و 
نیــم انجــام گرفتــه کــه آن اقدامــات بایــد ادامــه پیــدا کنــد؛ 
اقدامــات جدیــدی هــم هســت کــه در برنامــه ای صــد روزه و 

همچنیــن در برنامــه چهــار ســاله انجــام خواهــد شــد.
    سید مصطفی  هاشمی طبا: آمده ام که بمانم

ــوری  ــات ریاســت جمه ــن دوره انتخاب ــدای دوازدهمی  کاندی
ــرار اســت  ــان ق ــه اصاح طلب ــن پرســش ک ــه ای در پاســخ ب
ــان را  ــنهاد آن ــما پیش ــا ش ــوند، آی ــره ش ــما وارد مذاک ــا ش ب
می پذیریــد یــا خیــر، گفــت: اصاح طلبــان اگــر می خواهنــد 
صحبــت کننــد، ایــرادی نــدارد؛ امــا مــن آمــده ام کــه بمانــم.

ــی  ــتاد انتخابات ــچ س ــده هی ــرد: بن ــد ک ــمی طبا تأکی هاش
انتخاباتــی مــن فقــط  داد و ســتاد  نخواهــم  تشــکیل 
ــان  ــن آقای ــک از ای ــچ ی ــع هی ــه نف ــا ب صداوسیماســت؛ ام
)حســن روحانــی و اســحاق جهانگیــری(، کناره گیــری 

. نمی کنــم
    سید مصطفی میرسلیم: توجه ویژه به اشتغال

ســید مصطفــی میرســلیم گفــت: بــه نظر مــن دلیــل اهتمام 
ــد و تولیــد ملــی بســیار  ــه موضــوع اشــتغال مول رهبــری ب
روشــن اســت. بیــکاری غیــر از آثــار منفــی اقتصــادی، منشــا 
ــی و  ــای فرهنگ ــی و مصیبت ه بســیاری از مســائل اجتماع

مشــکات امنیتــی اســت.
ایــن داوطلــب انتخابــات ریاســت جمهــوری افــزود: نبایــد با 
موضــوع بیــکاری و ایجــاد اشــتغال بــه عنــوان یــک موضــوع 
ــزاری  ــوان اب ــه عن ــا از آن ب ــورد ی ــوردی برخ ــا م ــی ی مقطع

بــرای تبلیغــات انتخاباتــی اســتفاده کــرد.

آیــت هللا ناصــر مــکارم  شــیرازی بــا اشــاره بــه حدیثــی 
اظهــار کــرد: ممکــن اســت کســی تمــام نیــروی خــود 
را بــرای رســیدن بــه آرزوهــا بــه کار ببــرد، ولــی زمانــی 
ــود  ــارج می ش ــا خ ــد، از دنی ــق نش ــه روزگار مواف ک
بــدون آنکــه زاد و توشــه آخــرت کســب کــرده باشــد. 
ــی از  ــی، یک ــای طوالن ــرد: آرزوه ــان ک وی خاطرنش
مشــکات زندگــی انســان اســت؛ یعنــی انســان 
ــرای  ــب ب ــت و اغل ــع نیس ــود قان ــت موج ــه وضعی ب
مــواردی کــه بــه آن هــا نیــاز نیســت، تمــام عمــر خــود 

را صــرف می کنــد. 
وی بــا تأکیــد بــر اســتفاده درســت از تکنولــوژی 
روز گفــت:  اختراعــات بشــر از جملــه امکانــات در 
آن هــا  از  ولــی می تــوان  اســت؛  انســان  اختیــار 
ــه بیشــتر  ــرد ک ــد اســتفاده ک ــا ب  در مســیر خــوب ی
در مســیر بــد اســتفاده می شــود؛ نیــروی اتــم نعمــت 
ــد و  ــاد کن ــا را آب ــد کارخانه ه ــت و می توان ــی اس خوب

ــود و  ــل ش ــم تبدی ــب ات ــه بم ــد ب ــن می توان همچنی
شــهرها را بــا خــاک یکســان ســازد و قربانیــان زیادی 
بگیــرد. اســتاد حــوزه علمیــه قــم خاطرنشــان کــرد: 
ــیله  ــد وس ــی می توان ــز از طرف ــازی نی ــای مج فضاه
ــر  ــی دیگ ــود و از طرف ــری ش ــه بش ــرفت جامع پیش
ــایعات  ــان و ش ــواع گناه ــا و ان ــتی ها، آلودگی ه زش
ــه  ــتر جنب ــروز بیش ــود دارد؛ ام ــاس در آن وج بی اس

ــد. ــتفاده می کنن ــی آن را اس منف
عنــوان کــرد: پخــش  مــکارم  شــیرازی  آیــت هللا 
شــایعات، یکــی از جنبه هــای منفــی فضــای مجــازی 
ــاد  ــایعات زی ــازار ش ــات ب ــای انتخاب ــت. در روزه اس
می شــود و دروغ و تهمــت در بیــن مــردم ترویــج پیــدا 
می کنــد. فــرد بــرای پیشــبرد اهــداف خــود هــر کاری 

می کنــد. وی ادامــه داد: در داخــل بایــد مراقــب بــود 
شــایعات دروغیــن پخــش نکننــد و مــردم نیــز زبــان 
ــد. شایعه ســازان دروغیــن و کســانی  ــان نگوین ــه زب ب

ــتند. ــکار هس ــد، گناه ــل می کنن ــه نق ک
آیــت هللا مــکارم  شــیرازی بــا اشــاره بــه آیــه ۶۰ ســوره 
ــن  ــایعات دروغی ــایعه پراکنی و ش ــت: ش ــزاب گف اح
از نظــر اســام نهــی شــده و جامعــه را متزلــزل 
می کنــد؛ آیــا ســزاوار اســت بــرای چنــد روز حکومــت 
ــه  ــی ک ــد؟ کس ــب بپردازن ــت و تخری ــه دروغ، تهم ب
ــدون  ــاب و روز جــزا دارد، ب ــه حســاب و کت ــده ب عقی

ــد. ــن کار را نمی کن ــد ای تردی
وی بــا بیــان اینکــه بایــد انتخابــات آب و رنــگ 
اســامی داشــته باشــد، گفــت: نامزدهــا برنامه هــای 

خــود را بیــان کننــد، دیگــران را تخریــب نکننــد 
پیشــرفت خــود را در نابــودی دیگــری نداننــد و نظــام 

ــد. ــب نکنن ــود تخری ــرفت خ ــرای پیش را ب
ــچ  ــات هی ــئله انتخاب ــرد: در مس ــان ک وی خاطرنش
دخالتــی نمی کنیــم و نخواهیــم کــرد؛ اصــل انتخابــات 
را بــا دعــوت تقویــت می کنیــم، ولــی اصــا کاری بــه 

ــارس ــم. ف ــا نداری جناح ه

آیت هللا مکارم  شیرازی: 

نامزدها برای پیشبرد اهداف خود، نظام را تخریب نکنند

خبر کوتاه 

دبیر شورای نگهبان:

 داوطلبان انتخابات بکوشند 

به درد و رنج مردم توجه کنند 
آیــت هللا احمــد جنتــی، دبیــر شــورای نگهبــان، در جلســه 
هفتگــی اعضــای شــورای نگهبــان بــا تبریــک عیــد مبعــث و نیز 
حلــول مــاه شــعبان گفــت: ان شــاء هللا لیاقــت بیابیــم و از برکات 
ــی  ــاره اجمال ــا اش ــم. وی ب ــتری ببری ــره بیش ــعبان به ــاه ش م
ــوری  ــت  جمه ــان ریاس ــت داوطلب ــی صاحی ــد بررس ــه رون  ب
و نیــز میــان دوره ای مجلــس شــورای اســامی گفــت: مراحــل 
ــم  ــه اســت. امیدواری ــی پیــش رفت ــه خوب ــون ب ــات تاکن انتخاب
ــه صــاح مــردم  ــه ب ــردی ک ــوری ف ــات ریاســت  جمه در انتخاب
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــورای نگهب ــر ش ــود. دبی ــاب ش ــت، انتخ اس
مشــکات معیشــتی و اقتصــادی و نیــز بیــکاری جوانــان 
تأکیــد کــرد: ان شــاءهللا دولــت آینــده بــه مشــکات معیشــتی 
و اقتصــادی مــردم بیشــتر توجــه کنــد و خداونــد مقــدر فرمایــد 
آنچــه صــاح مــردم اســت، اتفــاق بیفتــد. وی خاطرنشــان کــرد: 
ــد و  ــج مــردم توجــه کنن ــه درد و رن ــد بکوشــند ب ــان بای داوطلب

ــنیم ــند. تس ــی نباش ــای سیاس ــر جریان ه ــه فک ــا ب تنه
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اقتصاد

ــه بخش هــای  در جهــان امــروز، بخــش حمل ونقــل از جمل
زیربنایــی اقتصــاد هــر جامعــه اســت کــه عــاوه بــر تحــت 
ــز در  ــد توســعه اقتصــادی، خــود نی ــرار دادن فرآین ــر ق تأثی

ــر و تحــول می شــود.  ــان توســعه دچــار تغیی جری
ــرف  ــازار مص ــان ب ــط می ــش راب ــای نق ــا ایف ــل ب حمل ونق
ــع  ــف جوام ــای مختل ــه بخش ه ــت ک ــی اس ــه پل ــه مثاب ب
بــا عبــور از روی آن، بــه ســمت توســعه پایــدار حرکــت 
می کننــد؛ امــا در ایــن میــان صنعــت نوپــای حمل ونقــل در 
جمهــوری اســامی ایــران، دورانــی پرفــراز و نشــیب را پشــت 
ســر گذاشــته کــه ویژگــی اصلــی آن تــاش بــرای دســتیابی 

ــر و فردایــی بهتــر اســت. ــه جایگاهــی واالت ب
ــای  ــورمان، روزه ــت در کش ــن صنع ــوالت ای ــخ تح  در تاری
تعیین کننــده ای  نقــش  کــه  بوده انــد  سرنوشت ســازی 
حمل ونقــل کشــور  شــبکه  انســجام  و  شــکل گیری  در 
داشــته اند؛ یکــی از ایــن روزهــا کــه در تقویــم رســمی 
کشــورمان از آن نامبــرده شــده روز 7 اردیبهشــت ماه روز 

ایمنــی حمل ونقــل اســت. 
ــی  ــاب صنعت ــان انق ــا زم ــرن و ت ــران حــدود هیجــده ق ای
اروپــا، موقعیــت ممتــازی در تجــارت بین المللــی و منطقــه ای 
ــه راه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــوابق تاریخ ــت. س ــته اس داش
ــور می کــرده  ــران عب ابریشــم کــه بخشــی از آن از قلمــرو ای
نقــش بســزایی در حمل ونقــل داشــته اســت و ایــن شــاهراه 
تجــاری تــا اواخــر ســده چهاردهــم میــادی و در پــی توســعه 
بــه تدریــج  و گســترش راه هــا و حمل ونقــل دریایــی، 
ــا  ــار تجــاری خــود را از دســت داده اســت ت اهمیــت و اعتب

ــتفاده از  ــا و اس ــی در اروپ ــاب صنعت ــال انق ــه دنب ــه ب اینک
ــه  ــی ب ــن راه توســعه تجــارت طای کشــتی های تجــاری، ای

ــه متــروک شــدن نهــاد. تدریــج رو ب
    حمل ونقل دریایی

بــه  نیــز  دریایــی  حمل ونقــل  اســت  اهمیــت  حائــز   
ــل توانســته ســهم  ــده در حمل ونق ــک بخــش عم ــوان ی عن
ــواع کاال  ــن ان ــارد ُت ــه 6 میلی ــک ب ــاالنه نزدی ــی س جابه جای
ــوم آن را  ــا یک س ــه تقریب ــد ک ــاص ده ــود اختص ــه خ را ب
ــوم را  ــش از یک س ــی، بی ــای نفت ــام و فرآورده ه ــت خ نف
محموله هــای خشــِک فّلــه و بقیــه را محموله هــای خشــک 

حمل ونقــل  ســهم  می دهــد.  تشــکیل  بسته بندی شــده 
ــود درصــد  ــا ن ــِی کاالهــا تقریب ــی در تجــارت بین الملل دریای
ــی )جــاده ای و  ــه صــورت حمل ونقــل زمین ــه ب اســت و بقی

ــرد. ــورت می گی ــی ص ــی( و هوای ریل
    نیروی محرکه توسعه

گســتردگی منحصربه فــرد فعالیت هایــی کــه در بخــش 
ــریع  ــوالت س ــن تح ــرد و همچنی ــام می گی ــل انج حمل ونق
ــد توســعه  ــان آن و فرآین ــاط می ــن بخــش، ارتب ــاوری ای فن
ــده  ــاس و پیچی ــان حس ــی را آن چن ــادی و اجتماع اقتص
ــل  ــش حمل ونق ــادی از بخ ــان اقتص ــه کارشناس ــاخته ک س

 بــه عنــوان »نیــروی محرکــه توســعه« یــاد می کننــد 
و کارآمــدی و توانمنــدی آن را زمینه ســاز توســعه همه جانبــه 
ــده کارشناســان، موفقیت هــای  ــه عقی ــد. ب کشــورها می دانن
راهبــردی در زمینــه رشــد و توســعه اقتصــادی، مدیــون 
 ســرمایه گذاری کان در زیرســاخت ها و تجهیــزات حمــل  

بــوده  حمل ونقــل  مهارت هــای  توســعه  نیــز  و  نقــل  و 
ــئله  ــن مس ــه در ای ــی ک ــاس، جوامع ــن اس ــر ای ــت. ب اس
حیاتــی ســرمایه گذاری نکننــد و آن را بــه فراموشــی بســپارند 
ــه دور می ماننــد  ــه پیشــرفت و توســعه ب اندک انــدک از قافل
ــد  ــز، نیازمن ــود نی ــه خ ــای اولی ــع نیازه ــرای رف ــی ب و حت

اســتعمارگران شــرق و غــرب می شــوند.
     رقابت در بازارهای بین المللی

ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــی ب ــای بین الملل ــت در بازاره رقاب
ســهم بیشــتر در تجــارت جهانــی، روزبــه روز فشــرده تر 
تولیدکننــدگان  میــان،  ایــن  در  می شــود.  پیچیده تــر   و 
و صادرکنندگانــی موفــق می شــوند کــه بــا برخــورداری 
ــح از  ــری صحی ــد و بهره گی ــش تولی ــاوری روز در بخ از فن
ــل  ــل و نق ــع و حم ــش توزی ــازار در بخ ــی ب ــت علم مدیری
ــرای  ــاری را ب ــای تج ــده و هزینه ه ــت تمام ش ــد قیم بتوانن

ــد.  ــش دهن ــتاندارد کاه ــی اس ــه محصول عرض
ــواع مختلــف  امــروزه تجــارت جهانــی و حمــل و نقــل در ان
زمینــی، دریایــی و هوایــی، دو پدیــده جدانشــدنی هســتند. 
ــام  ــرای انج ــرط الزم ب ــد، ش ــل کارآم ــل و نق ــات حم خدم
تجارتــی موفــق اســت. در نیم قــرن اخیــر، رونــد رشــد 
ــه مــوازات آن  ــداوم و ب ــه طــور مســتمر ت تجــارت جهانــی ب
ــه و نقــش بســیار  ــود یافت ــز بهب ــل نی خدمــات حمــل و نق

ــرده اســت. ــا ک ــی ایف ــق تجــارت جهان ــری در رون مؤث

حمل ونقل، نیروی محرکه توسعه 

ــا  معــاون هماهنگــی توزیــع شــرکت توانیــر گفــت: ب
ــتان  ــرف در تابس ــدی مص ــد ۵ درص ــه رش ــه ب توج
ســال جــاری پیش بینــی می شــود کــه امســال 
ــیم.  ــته باش ــرق داش ــن ب ــکل تأمی ــاعت مش ۲۰۰ س

ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــا حقیق محمودرض
درصــد   ۵ امســال  الکتریکــی  بــار 
ــرد:  ــار ک ــد داشــت، اظه ــش خواه افزای
قطعــا در بخــش توزیــع مشــکلی وجــود 
نخواهــد داشــت؛ امــا ممکــن اســت بــه 
دلیــل ضعف هــای شــبکه در بخــش 
فــوق توزیــع دچــار مشــکل شــویم. 

وی ادامــه داد: امیــد مــی رود کــه برنامه ریزی هــا 
مطابــق ســال گذشــته پیــش رود و در بخــش تولیــد 
نیــز بــا مشــکل روبــه رو نشــویم. بــه طــور کلــی بایــد 
ــم  ــور نخواهی ــی در کش ــی عموم ــه خاموش ــت ک گف
ــی در  ــور مقطع ــه ط ــت ب ــن اس ــا ممک ــت؛ ام داش

ــیم. وی  ــرق باش ــع ب ــاهد قط ــمت ها ش ــی قس بعض
ــاد  ــی زی ــار الکتریک ــه ب ــه ب ــا توج ــه ب ــان اینک ــا بی ب
ممکــن اســت خاموشــی ها بــه صــورت پراکنــده 
ــود  ــه وج ــبکه ب ــکلی در ش ــر مش ــت: اگ ــد، گف باش
احتمــال مــی رود کــه در  ایــن  آیــد، 
ــی های  ــاهد خاموش ــق ش ــی مناط بعض
پراکنــده باشــیم؛ امــا بــه طــور عمومــی و 
بــه عنــوان یــک مشــکل فراگیــر، شــاهد 
خاموشــی نخواهیــم بــود. وی بــا اشــاره 
ــف در  ــق مختل ــی های مناط ــه خاموش ب
ــچ  ــه هی ــرد: ب ــوان ک ــر عن ــای اخی روزه
عنــوان نمی تــوان قطعــی بــرق در ایــن فصــل را 
ناشــی از کاهــش تولیــد دانســت؛ امــا بایــد گفــت کــه 
طبــق برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه امســال ۲۰۰ 
ســاعت مشــکل تأمیــن بــرق داریــم کــه ایــن مســئله 
ــاد اســت. ایســنا ــار بســیار زی ــه دلیــل رشــد ب ــز ب نی

ــرو در  ــر نی ــا حضــور وزی ــروز ب ام کیمیای وطن

تصفیه خانــه  پــروژه  از  بهره بــرداری   اصفهــان 
شــهرهای  فاضــاب  جمــع آوری  شــبکه  و 

ورنامخواســـت و سده لنجان انجام می شود.
همچنین صبح امروز آغـــاز اجــــرای 
شــبکه فاضــاب شــهرهای دیزیچــه 
بخــش  مشــارکت  بــا  زیباشــهر  و 

خصوصــی صــورت می گیــرد. 
شــبکه  و  تصفیه خانــه  پــروژه 
شــهرهای  فاضــاب  جمــع آوری 
 ورنامخواســت و ســده لنجــان بــا

نفــر  هــزار   3۵ دادن  قــرار  پوشــش  تحــت 
جمعیــت و بــا ظرفیــت 468۰ متــر مکعــب در روز 

بــه بهره بــرداری می رســد. 
ــال  ــارد ری ــه 11۰ میلی ــرای تصفیه خان ــه اج هزین
ــه اجــرای شــبکه فاضــاب ایــن شــهرها،  و هزین

۲۵۰ میلیــارد ریــال بــرآورد شــد کــه در مجموعــه 
ــه  ــال ب ــارد ری ــه 36۰ میلی ــا هزین ــروژه ب ــن پ ای

می رســد.  بهره بــرداری 
تصفیه خانــه  و  فاضــاب  شــبکه  اجــرای 
ورنامخواســت  شــهرهای  فاضــاب 
و ســده لنجــان بــا ســرمایه گذاری 
روش  بــه  مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
بیــع متقابــل انجــام شــد. گفتنــی 
شــبکه  اجــرای  عملیــات  اســت 
و  دیزیچــه  شــهرهای  فاضــاب 
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است.
پیش بینــی  بــا  عملیــات  ایــن  شــد  مقــرر   
هزینــه ای حــدود 96۰ میلیــارد ریــال بــا مشــارکت 
شــرکت فــوالد مبارکــه بــه روش بیــع متقابــل بــا 

ــاز شــود. ــرو آغ ــر نی حضــور وزی

ــی در  ــود نقدینگ ــه کمب ــور ب ــی کش ــات فعل ــا و معض ــی از چالش ه یک
فــارغ  و صنفــی معطــوف می شــود.  تولیــدی  عرصه هــای صنعتــی، 
و  کارشناســان  از  بســیاری  عارضــه،  ایــن  علت یابــی  و  ریشــه یابی  از 
ــی،  ــود نقدینگــی کاف ــدان و کمب ــد در فق صاحب نظــران اقتصــادی معتقدن
ــه  ــود ک ــوب می ش ــازنده ای محس ــر و س ــزار مؤث ــه اوراق و اب ــک از نمون چ
ــران  ــتی را جب ــود و کاس ــن کمب ــی از ای ــوان بخش ــر آن می ت ــکای ب ــا ات ب
ــرایط  ــن ش ــک در ای ــی چ ــود نقش آفرین ــث می ش ــه باع ــا آنچ ــرد؛ ام ک
آنچنــان کــه شایســته اســت مثمــر ثمــر نباشــد، بــه اعتبــار از دســت رفتــه 
ــکات  ــا و مش ــل چالش ه ــه دلی ــه ب ــردد ک ــذی بازمی گ ــرگ کاغ ــن ب ای
اقتصــادی در طــول ســالیان اخیــر، اعتبــار آن تــا حــدودی خدشــه دار شــده 
اســت. بهمــن عــارف زاده، کارشــناس اقتصــادی بــا اشــاره بــه لــزوم بازبینی 
ــت:  ــار داش ــور، اظه ــک در کش ــا چ ــط ب ــط مرتب ــن و ضواب ــاح قوانی و اص
ــَرف و  ــب و کار و ِح ــان کس ــای صاحب ــد نگرانی ه ــی می توان ــن اقدام چنی
مشــاغل را در ایــران مرتفــع و ریســک مبادلــه بــا ایــن اوراق را بــه حداقــل 
ممکــن کاهــش دهــد و ثمــره ایــن توفیــق در توســعه و شــکوفایی اقتصــاد 
ــبختانه  ــزود: خوش ــود. وی اف ــد ب ــر خواه ــوب و مؤث ــا مطل ــور، قطع کش
در اخبــار و گزارش هــای رســانه ها، مــواردی از در دســتورکار قرارگرفتــن 
اصــاح قوانیــن چــک بــه گــوش می رســد و در صــورت حصــول ایــن امــر، 
بعــد از نزدیــک بــه 14 ســال شــاهد اعمــال اصاحاتــی در ایــن خصــوص 

ــود. ایــران جیــب خواهیــم ب

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات گفــت: مســدود شــدن تمــاس صوتــی 
ــای  ــه تماس ه ــا اینک ــد؛ کم ــاد نش ــردم ایج ــت م ــرای محدودی ــرام ب تلگ
ــق  ــر طب ــوع ب ــن موض ــت. ای ــال اس ــازی فع ــبکه های مج ــایر ش ــی س صوت

ــه اســت.  ــه صــورت گرفت ــوه قضائی ــه ق اباغی
ــاره  ــا اش ــاط ب ــت در ارتب ــت دول ــه هیئ ــیه جلس ــی در حاش ــود واعظ محم
ــبکه های  ــرد: ش ــار ک ــات اظه ــای انتخاب ــا فض ــازی ب ــای مج ــه فض ــه رابط ب
ــد. ایــن امــر  ــه افزایــش آگاهــی مــردم کمــک کنن اجتماعــی قطعــا بایــد ب
بایــد بــرای هــر 6 کاندیــدای ریاســت جمهــوری اتفــاق بیفتــد و اســتفاده از 

ــاز مســاوی باشــد.  ــک امتی ــوان ی ــه عن ــرای همــه آن هــا ب ــن فضــا ب ای
ــا  ــک را کام ــت الکترونی ــا زیرســاخت های دول ــت: م ــن گف واعظــی همچنی
ــش را  ــاز اول ــفندماه ف ــه در اس ــود ک ــن ب ــر ای ــان ب ــم. بنایم ــم کردی فراه
ــس از  ــه پ ــور ب ــغله های رئیس جمه ــل مش ــه دلی ــه ب ــم ک ــرداری کنی بهره ب
ــا ایشــان صحبــت کردیــم، گفته انــد  تعطیــات موکــول شــد. االن هــم کــه ب
بــرای آنکــه شــائبه انتخاباتــی بــودن ایــن طــرح وجــود نداشــته باشــد، ایــن 
ــم.  ــول کنی ــوری موک ــت جمه ــات ریاس ــس از انتخاب ــه پ ــرداری را ب بهره ب
ــد کامــل شــود و همــه دســتگاه های  ــن کشــور بای ــت الکترونیــک در ای دول
کشــور کــه مــردم بــا آن هــا در ارتبــاط هســتند، بایــد تحــت کنتــرل ایــن طــرح 
قــرار بگیرنــد. وی همچنیــن در ارتبــاط بــا شــبکه ملــی اطاعــات خاطرنشــان 
کــرد: تاشــمان ایــن اســت کــه تمــام موانــع و مشــکات بــر ســر راه کســب و 

کارهــای اینترنتــی را برطــرف کنیــم. ایرنــا

»ضوابــط پرداخت هــای دیجیتــال و همــراه« در بخشــنامه ای بــا امضــای 
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــه شــبکه بانکــی ابــاغ شــد.

 در ایــن ضوابــط، اســتفاده از ابزارهــای هوشــمند بــرای عملیــات پرداخت 
بــا اســتفاده از فرآینــد و فنــاوری نشــانگذاری )tokenization( تبییــن 
ــا  ــای ب ــه در پرداخت ه ــت ک ــدی اس ــانگذاری، فرآین ــت. نش ــده اس ش
ــا نشــانه های  ابزارهــای هوشــمند، داده هــای حســاس و شــماره کارت ب
عــددی رمزینــه جایگزیــن می شــود. ایــن فرآینــد باعــث می شــود 
ــتانداردهای  ــطح اس ــا س ــمند ت ــای هوش ــتفاده از ابزاره ــت اس اول امنی
بین المللــی ارتقــا یابــد و دوم اســتفاده از انــواع ابزارهــای هوشــمند نظیــر 
ــود  ــی می ش ــود. پیش بین ــر ش ــهولت میس ــا س ــراه ب ــی های هم گوش
ــات از اواســط اردیبهشــت ماه  ــن خدم ــه ای ــات انجام شــده ارائ ــا اقدام ب
ــن  ــی از مت ــد. در بخش ــق یاب ــی تحق ــورت عملیات ــه ص ــاری ب ــال ج س
ــران از  ــوری اســامی ای ــزی جمه ــک مرک ــده: بان ــی آم بخشــنامه اباغ
ــا نظرداشــت  ــاوری و ب ــرات فن ــق تغیی ــا رصــد دقی ــش ب ــاه پی ــد م چن
امکانــات و ویژگی هــای خــاص نظــام پرداخــت ُخــرد کشــور و بــا 
گــردآوری نظــرات کارشناســان و مســئوالن شــبکه بانکــی کشــور و 
شــرکت های همــکار آن هــا بــه جمع بنــدی روشــنی درخصــوص راهبــرد 
پرداخت هــای دیجیتــال و پرداخت هــای همــراه رســید و در نهایــت طــی 
جلســه مــورخ 1396.۲.۲ هیئــت عامــل بانــک مرکــزی، ایــن موضــوع را 

ــوز مصــوب کــرد. اقتصادنی

ضوابط پرداخت های دیجیتال و همراه ابالغ شددالیل مسدود شدن تماس صوتی تلگرامضرورت اصالح قوانین چک

حتما بخوانید!
3روند کاهش قیمت نفت از سرگرفته شد پنجشنبه   07  اردیبهشت ماه  1396

ـــمـــاره 414 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت پرینتر در بازار )تومان(

 630,000

 710,000
 HP LaserJet Pro

M201dw

 470,000HP1102W

 460,000HP1102

 770,000HP402DN

 425,000CANON6030W

 620,000HP M125NW

HP402D

روند کاهش قیمت نفت از سرگرفته شد
ــات روز  ــت در معام ــت نف قیم
چهارشــنبه رونــد نزولی را از ســر 

گرفت. 
بــه گفتــه معامله گــران گزارشــی 
از  سه شــنبه  روز  اواخــر  کــه 
ــن  ــه »آمریکــ ــوی موسسـ س
پترولیــــوم« منتشـــر شــد و 
نشــان داد ذخایــر نفــت خــام آمریــکا بــه میــزان 897 هــزار 
بشــکه در هفتــه منتهــی بــه ۲1 آوریــل افزایــش یافتــه و بــه 
ــت  ــای نف ــت، قیمت ه ــیده اس ــکه رس ــون بش ۵3۲.۵ میلی

ــرار داد. ــار ق ــت فش ــکا را تح آمری
ــی از  ــک و گروه ــت اوپ ــده نف ــورهای صادرکنن ــازمان کش س
ســایر تولیدکننــدگان شــامل روســیه بــه منظــور حــذف مــازاد 
عرضــه و حمایــت از قیمت هــا، متعهــد شــده اند در نیمــه اول 
ســال میــادی جــاری تولیدشــان را بــه میــزان 1.8 میلیــون 
ــا در  ــه قیمت ه ــن هم ــا ای ــد. ب ــش دهن ــکه در روز کاه بش
ــطح  ــه س ــکا ب ــام آمری ــت خ ــر نف ــه ذخای ــاری ک ــال ج س
باالیــی صعــود کــرده و عرضــه جهانــی نفــت بــه رکــورد باالیــی 

ــا حــدود زیــادی ُافــت کــرده اســت. رســیده، ت
ــش از  ــال بی ــدای امس ــت از ابت ــت برن ــت نف ــط قیم متوس
ــران  ــد معامله گ ــان می ده ــه نش ــه ک ــش یافت ــج دالر کاه پن
ــد اوپــک  ــودن کاهــش تولی ــه موثرب ــی را نســبت ب تردیدهای

ــد. ایســنا دارن

افزایش قیمت لبنیات تخلف نبود؟
بعضــی صنایــع لبنــی در اولیــن روزهــای امســال پــس 
ــی  ــت بعض ــش قیم ــه افزای ــدام ب ــوروزی اق ــات ن از تعطی
محصــوالت خــود کــرده بودنــد کــه از نظــر ســازمان حمایــت 
ــف  ــک تخل ــوان ی ــه عن ــدگان ب ــدگان و تولیدکنن از مصرف کنن
ــا آن هــا قیمت هــای خــود  ــود ت ــرر شــده ب شناخته شــده مق
ــت  ــه قیم ــود اینک ــا وج ــد. ب ــابق برگردانن ــت س ــه حال را ب
بعضــی اقــام تاکنــون تغییــری نکــرده، رضــا باکــری، دبیــر 
انجمــن صنفــی صنایــع لبنــی گفــت: چنــد برنــد کــه اقــدام 
بــه افزایــش قیمــت محصــوالت خــود کــرده بودنــد، نرخ هــای 
ــم  ــر تصمی ــد و منتظ ــته برگرداندن ــت گذش ــه حال ــود را ب خ
ــتند؛  ــان هس ــاح قیمت هایش ــرای اص ــت ب ــازمان حمای س
ــا افزایــش هزینه هــای تولیــد در ســال  ــد ب چــرا کــه معتقدن
ــر قیمت هایشــان اصــاح نشــود،  ــد مواجــه شــده و اگ جدی
ترازشــان منفــی خواهــد شــد و زیــان  می کننــد. وی افــزود: 
بعضــی صنایــع لبنــی کــه قیمــت تعــدادی از محصــوالت خود 
ــه  ــی مرتکــب نشــدند؛ چــرا ک ــد، تخلف ــش داده بودن را افزای
پیــش از ایــن اجــازه افزایــش قیمــت داشــتند، امــا بــه دلیــل 
ــی  ــازار محصــوالت لبن ــت و ســهم در ب ــدرت رقاب ــش ق افزای
ــی از ســوی  ــن تخلف ــد. بنابرای ــداده بودن ــن کار را انجــام ن ای

ــه       اســت.  آن هــا صــورت نگرفت
ــه  ــرد: گرچ ــح ک ــی تصری ــع لبن ــی صنای ــن صنف ــر انجم دبی
افزایــش ناگهانــی قیمــت از ســوی یــک برنــد در بــازار 
ــی در صــورت داشــتن  ــع لبن ــد صنای ــی خــاص مانن محصول
تخلــف  لبنیــات  بــازار  حاضــر  حــال  شــرایط  و   مجــوز 
نیســت، امــا چنیــن فرهنگــی در جامعــه و بــازار وجــود نــدارد 
ــه  ــازار یــک محصــول ب ــا بی نظمــی در ب و باعــث می شــود ت
ــردم  ــن م ــن شــائبه در بی ــر ای ــد و از ســوی دیگ وجــود بیای
ــه  ــش یافت ــول افزای ــک محص ــت ی ــه قیم ــود ک ــاد ش ایج

ــن اســت. اقتصــاد آنای

اپلیکیشن ها کسب و کار امانت فروشان را 

کساد کرده است
ــر  ــا تاکیــد ب رئیــس اتحادیــه سمســاران و امانت فروشــان ب
ــت اعضــای  ــر فعالی ــف ب ــت نرم افزارهــای مختل ــر فعالی تأثی
صنــف سمســاران اظهــار کــرد: مشــاهدات مختلــف مــا 
ــد  ــت و خری ــدد فعالی ــوارد متع ــه در م ــت ک ــای آن اس گوی
ــهروندان را  ــرداری از ش ــات کاهب ــازی موجب ــای مج در فض
فراهــم کــرده اســت. داود عبداللهی فــرد اظهــار کــرد: فعالیــت 
نرم افزارهایــی ماننــد دیــوار، شــیپور و ... طــی ســال های 
ــه همــراه  ــرای صنــف مــا ب گذشــته آســیب های متعــددی ب
ــرده اســت؛  ــا را کســاد ک ــی کار اعضــای م ــه نوع داشــته و ب
چــرا کــه مــردم می تواننــد بــه راحتــی بــا بهره گیــری از ایــن 
ــدام  ــود اق ــایل خ ــروش وس ــد و ف ــرای خری ــا ب نرم افزاره

کننــد.
 وی ادامــه داد: بــه هــر صــورت ایــن اتفــاق در حجــم گســترده 
رخ داده و شــاید کاری از دســت اتحادیه هــا هــم برنیایــد کــه 
ــگام  ــا الزم اســت مــردم هن ــد؛ ام ــه کنن ــا آن مقابل ــد ب بتوانن
خریــد از ایــن ســایت ها دقــت عمــل الزم را داشــته باشــند؛ 
چــرا کــه در مــواردی متعــدد از ســوی فروشــنده مبلغــی بــه 
ــغ  ــا پــس از دریافــت مبل ــه دریافــت شــده، ام ــوان بیعان عن
فــرد دیگــر پاســخگوی تماس هــای خــود نبــوده اســت. خبــر 

فارســی

 واردات پوشاک بدون ثبت برند 

قاچاق است
ــرد: واردات  ــام ک ــرک اع ــی گم ــور گمرک ــی و ام ــاون فن مع
ــام  ــرای انج ــوده و ب ــوع ب ــردی ممن ــورت ف ــه ص ــاک ب پوش
نمایندگی هــای  و  ثبت شــده  شــرکت های  تنهــا  ایــن کار 
ــه ای  ــکری در نام ــرود عس ــد. ف ــدام کنن ــد اق ــاز می توانن مج
ــی خســروتاج، رئیــس ســازمان توســعه تجــارت،  ــه مجتب ب
تصریــح کــرد: هرگونــه واردات پوشــاک بــه کشــور بــه صــورت 
ــق  ــق دریافــت گواهــی فعالیــت، مطاب ــا از طری تجــاری صرف
شــرایط دســتورکار نحــوه صــدور گواهــی فعالیت نماینــدگان و 
شــعب شــرکت های خارجــی عرضه کننــده پوشــاک در ایــران 
مجــاز اســت؛ در غیــر ایــن صــورت قاچــاق تلقــی شــده و برابر 

ــا آن برخــورد خواهــد شــد.  مقــررات ب
در ادامــه ایــن نامــه عســکری تاکیــد کــرده کــه وزرات صنعت، 
ــادره  ــای ص ــا و گواهی ه ــت برنده ــارت فهرس ــدن و تج مع
بــرای نمایندگــی بــه انضمــام فهرســت ثبــت ســفارش صــادره 
ــد.  ــام کن ــران اع ــرک ای ــه گم ــدی ب ــات بع ــت اقدام را جه
ــان  ــا متولی ــتمر ب ــات مس ــزاری جلس ــا برگ ــران ب ــرک ای گم
اصلــی پوشــاک و نســاجی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه واردات 
ــای  ــق نمایندگی ه ــا از طری ــژه پوشــاک تنه منســوجات به وی
ثبت شــده صــورت گیــرد و دیگــر افــراد بــه صــورت شــخصی 

ــد. گمــرک ــن کار کنن ــه ای ــدام ب ــد اق نمی توانن

 سهم سایپا از صادرات خودرو کشور 

افزایش یافت
ــظ  ــن حف ــایپا ضم ــرکت س ش
صــادرات  اول  رتبــه  جایــگاه 
ــال  ــت س ــور در هف ــودرو کش خ
گذشــته، توانســت 7۰ درصــد از 
ســهم صادراتــی بــازار خــودروی 
ــه خــود  کشــور را در ســال 9۵ ب
اختصــاص داده و بــه پیشــتازی 
خــود در ایــن عرصــه ادامــه دهــد. گــروه خودروســازی ســایپا 
در چنــد ســال اخیــر و علی رغــم فــراز و نشــیب ها و بــا 
وجــود مشــکات در حــوزه بین الملــل، بــر اســاس اســتراتژی 
ــی  ــادی و رقابت ــای اقتص ــر مزای ــه ب ــا تکی ــده و ب تعریف ش
ــوزه  ــود در ح ــی خ ــوان بازاریاب ــری از ت ــوالت و بهره گی محص
جهانــی توانســته ســهم خــود را در صــادرات خــودروی کشــور 

از 6۰ درصد به بیش از 7۰ درصد ارتقا دهد. 
گــروه خودروســازی ســایپا طــی ســال های گذشــته بــا 
حفــظ رتبــه اول فــروش در بزرگ تریــن بــازار صادراتــی خــود 
یعنــی کشــور عــراق، محصــوالت خــود را بــه بازارهــای ســوریه، 
ونزوئــا، آذربایجــان، ارمنســتان، اوکرایــن، افغانســتان مصــر، 
 الجزایــر، لیبــی، ســنگال، غنــا، ســاحل عــاج، نیجریــه

ــان  ــرا کشــور لبن ــی و اخی ــی، اتیوپ کامــرون، ســودان، جیبوت
ــای  ــزارش موفقیت ه ــن گ ــاس ای ــر اس ــد. ب ــادر کن ــز ص نی
صادراتــی شــرکت ســایپا مرهــون مزایــای رقابتــی محصــوالت 
یعنــی قیمــت رقابتــی، مصــرف ســوخت اقتصــادی، خدمــات 
پــس از فــروش گســترده و قیمــت مناســب قطعــات یدکــی 
ــای الزم  ــازار، برنامه ریزی ه ــر ب ــل از ورود در ه ــه قب ــت ک اس
بــرای ایجــاد و حفــظ ایــن مزایــا انجــام می گیــرد. ســایپانیوز

 برگزاری کنگره علوم خاک ایران 

به میزبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
کیمیای وطن پانزدهمیــن کنگــره علــوم خــاک ایــران بــا 
همــکاری انجمــن علــوم خــاک ایــران بــه میزبانــی دانشــگاه 
ــا  ــی ب ــره مل ــن کنگ ــر ای ــزار شــد. دبی ــان برگ ــی اصفه صنعت
بیــان اینکــه خــاک بــه عنــوان مأمــن و مــأوای کلیــه 
ــه  ــد توج ــر کشــور نیازمن ــن در ه ــره زمی ــده ک موجــودات زن
ایــن  محافظــت و مدیریــت ویــژه ای اســت، گفــت: در 
راستاســت کــه بســیاری از معضــات اقتصــادی، اجتماعــی، 

فرهنگی و زیست محیطی می تواند حل شود. 
ــت  ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ــی ب ــاج عباس ــی ح ــر محمدعل دکت
تولیــدات کشــاورزی در حفــظ اســتقال کشــور اضافــه کــرد: 
ایــران اگرچــه دارای وســعت نســبتا زیــادی اســت، ولی بیش 
از حــدود 1۰ درصــد از خــاک آن قابــل کشــت مطلــوب نیســت 
ــک  ــک و نیمه خش ــم خش ــن در اقلی ــرار گرفت ــی ق و از طرف
می طلبــد کــه بــرای انجــام فعالیت هــای کشــاورزی و تولیــد 
ایــن  روی  منحصربه فــردی  برنامه ریزی هــای  محصــول، 
ــرد. وی بررســی مشــکات و بحران هــای  خــاک انجــام پذی
خاکــی کشــور و بسترســازی بــرای ارائــه راهکارهــای اجرایــی 
ــی را در  ــر خاک شناس ــن اخی ــای نوی ــه فناوری ه ــز ارائ و نی
ــزاری  ــداف برگ ــن اه ــی، مهم تری ــای آموزش ــب کارگاه ه قال

پانزدهمیــن کنگــره علــوم خــاک ایــران عنــوان کــرد. 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــا اشــاره بــه 
محورهــای ایــن کنگــره ملــی افــزود: بیولــوژی و بیوتکنولوژی 
 خــاک، فیزیــک و حفاظــت روابــط آب، خــاک و گیــاه 
 شــیمی و حاصلخیــزی خــاک و تغذیــه گیــاه، پیدایــش 
و رده بنــدی خــاک، آلودگــی خــاک و مدیریــت پایــدار خــاک 
ســرفصل محورهــای اصلــی پانزدهمیــن کنگــره علــوم خــاک 

ایــران را تشــکیل خواهــد داد. 
وی در پایــان بــا اشــاره بــه برگــزاری ایــن رویــداد علمــی در 
ششــم شــهریورماه ســال جــاری اضافــه کــرد: آخریــن مهلــت 
ــه  ــدان ب ــت و عاقه من ــاه اس ــم خردادم ــاالت یک ــال مق ارس
ــه  ــد ب ــتر می توانن ــات بیش ــب اطاع ــام و کس ــور ثبت ن منظ

ــد. ــه کنن مراجع http://soilcong15.iut.ac.ir ــایت س

وضعیت زاینده رود خوب است
معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفــا گفــت: در حــال حاضــر 
ــاس  ــر اس ــر ب ــا اگ ــت؛ ام ــوب اس ــده رود خ ــت زاین وضعی
ــده رود  ــا شــهریور ســال 96 پشــت ســد زاین ــا ت پیش بینی ه
آب نداشــته باشــیم، بــا مشــکل مواجــه خواهیــم شــد. رحیــم 
میدانــی اظهــار کــرد: طبــق پیش بینی هــا کشــت پاییــزه 
ــام  ــود را انج ــت خ ــاورزان کاش ــده و کش ــام ش ــان انج اصفه
داده انــد و در حــال حاضــر نیــز آب در زاینــده رود جــاری 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه حجــم ذخیــره ســد در زاینــده رود 
ــد در  ــرد: بای ــح ک ــل ســال گذشــته اســت، تصری ــا مث تقریب
ــر  ــون مت ــت کم ۲۵۰ میلی ــال دس ــهریورماه امس ــای ش انته

ــده رود داشــته باشــیم.  مکعــب آب پشــت ســد زاین
وی ادامــه داد: طبــق پیش بینی هــای صورت گرفتــه اگــر 
ــر باشــد،  ــان مشخص شــده کمت ــا زم ــره ســد ت حجــم ذخی
بــه لحــاظ شــرب احســاس نگرانــی می کنیــم. وی بــا اشــاره 
ــم  ــرده بودی ــی ک ــت: پیش بین ــال گف ــای امس ــه بارش ه ب
بتوانیــم کشــت پاییــزه را در ایــن منطقــه داشــته باشــیم کــه 
ــئله را  ــن مس ــتیم ای ــا توانس ــد بارش ه ــا رون ــبختانه ب خوش
پشــت ســر بگذاریــم. وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا 
در تابســتان امســال شــاهد کاهــش فشــار آب در کل کشــور 
ــه  ــای صورت گرفت ــق برنامه ریزی ه ــت: طب ــود، گف ــم ب خواهی
در هیــچ یــک از شــهرها مشــکل کاهــش فشــار وجــود نــدارد؛ 
امــا امیدواریــم مــردم نیــز بــا مدیریــت مصــرف مــا را در ایــن 

مســیر همراهــی کننــد. اقتصــاد آنایــن

نرخ تورم فروردین ماه 96 اعالم شد
ــاه 1396  ــه فروردین م ــی ب ــاه منته ــورم در دوازده م ــرخ ت ن
نســبت بــه دوازده مــاه منتهــی بــه فروردین مــاه 139۵ 
معــادل 9.۵ درصــد اســت. خاصــه نتایــج بــه  دســت آمــده 
ــق  ــی در مناط ــات مصرف ــا و خدم ــای کااله ــاخص به از ش
ــن  ــه ای ــه 1۰۰=139۰ ب ــال پای ــاس س ــر اس ــران ب ــهری ای ش
ــی  ــات مصرف ــا و خدم ــای کااله ــاخص به ــت: ش ــرح اس ش
ــدد  ــه ع ــاه 1396 ب ــران در فروردین م ــهری ای ــق ش در مناط
۲6۵.6 رســید کــه نســبت بــه مــاه پیــش 1.1 درصــد افزایــش 
یافــت. شــاخص یادشــده در فروردین مــاه 1396 نســبت 
بــه مــاه مشــابه ســال پیــش معــادل 1۲.6 درصــد افزایــش 

ــب ــت. ایران جی ــته اس داش

یو
رش
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»آگهی مزایده« نوبت اول

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد بهره برداری از غرفات و برخی از سوله های میدان 
مرکزی میوه و تره بار اصفهان را از طریق مزایده )با شرایط و مقررات مورد نظر سازمان در جهت بهره برداری( به اشخاص حقوقی یا حقیقی 
واجد صاحیت واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ 1396/۰۲/۰7 تا پایان وقت اداری مورخه 1396/۰۲/14 با ارائه اسناد و سوابق 
کاری مرتبط به قسمت اداری میدان مرکزی میوه و تره بار واقع در کیلومتر شش جاده اصفهان- نایین، ساختمان اداری میدان مرکزی 
میوه و تره بار مراجعه نموده و پس از اخذ تأییدیه نسبت به واریز مبلغ 7۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه تهیه اسناد مزایده در وجه حساب سپرده 

کوتاه مدت شماره 7۰۰۲14۰948 نزد بانک شهر شعبه حکیم اقدام نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند. تلفن تماس 3۲6836۰1-4
1- متقاضیان بایستی:

- دارای عدم سوء پیشینه کیفری و مالی باشند.
- دارای حسن سابقه، توان مالی و اجرایی مناسب در این زمینه باشند.

- دارای پروانه کسب و یا هرگونه مجوز، تأییدیه و گواهینامه معتبر در زمینه کاربری مورد نظر باشند. )متقاضیان غرفات با کاربری میوه و 
سبزی می بایست گواهی تأیید صاحیت از اتحادیه صنف عمده فروشان میادین میوه و تره بار اصفهان را داشته باشند.(

2- ارائه سپرده شرکت در مزایده طی فیش بانکی الزامی است.
3- مدت قرارداد، در صورت رعایت کلیه قوانین و مقررات سازمان، حداکثر در تاریخ 1396/1۰/3۰ خاتمه می یابد که در صورت رضایت از 

عملکرد بهره بردار و توافق کتبی طرفین براساس ضوابط و مقررات مربوطه قابل تمدید خواهد بود.
4- مهلت ارسال پیشنهادات پایان وقت اداری مورخه 1396/۰۲/16 می باشد.

5- پاکت اسناد فنی مزایده در تاریخ 1396/۰۲/17 توسط کمیسیون تشخیص صاحیت بهره برداران بازگشائی می گردد و پس از آن 
پاکت های الف و ب شرکت کنندگان حائز رتبه مورد انتظار مطابق با اسناد مزایده، توسط کمیسیون عالی معامات سازمان در تاریخ 

1396/۰۲/۲3 بازگشائی می گردد. 
6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

7- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده است.
 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

با حضور وزیر نیرو صورت می گیرد:

بهره برداری از 3 پروژه بخش فاضالب در اصفهان

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر هشدار داد:

خاموشی ۲۰۰ ساعته بیخ گوش تابستان
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حتما بخوانید!
ثبت 130 زلزله شدید در قرن بیستم ...

در  بــا حضــور  اصفهــان  کیمیای وطن شــهردار 

نخســتین اجــاس شــهرداران جهــان اســام بــا 
و  دیــدار  اســامی  شــهرهای  ســایر  شــهرداران 

گفت وگو کرد. 
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری 
جهــان  شــهرداران  اجــاس  نخســتین  اصفهــان، 
اســام در روز مبعــث حضــرت محمــد)ص( همزمــان 
ــی  ــت فرهنگ ــوان پایتخ ــه عن ــهد ب ــی مش ــا معرف ب
ــاز   ــهر آغ ــن ش ــال 2017 در ای ــام در س ــان اس جه

ــد.  ش
بررســی فرصت هــا و  بــا هــدف  ایــن همایــش 
شــهرهای  در  شــهری  مدیریــت  چالش هــای 
حــوزه  در  شــهرها  تجــارب  اشــتراک  اســامی، 
بــر گردشــگری مذهبــی،  تکیــه  بــا  گردشــگری 
پایــدار،  درآمدهــای  و حصــول  شــهری  اقتصــاد 
نقــش پایتخــت فرهنگــی در جهــان اســام، بررســی 
معمــاری اســامی و ضــرورت تقویــت شــبکه بــا 
حضــور بیــش از ۵۹ شــهردار از ســه قــاره آســیا، اروپــا 

و آفریقــا شــروع بــه کار کــرده اســت. 
 در ایــن همایــش کــه تــا 7 اردیبهشــت ماه ادامــه دارد 
ــی  ــیایی، آفریقای ــور آس ــش از 27 کش ــهرداران بی  ش
 و اروپایــی از جملــه کشــورهای افغانســتان، پاکســتان

تایلنــد، ترکیــه، ســوریه، عمــان، عــراق، مالدیــو 
موریتانــی  مراکــش،  غنــا،  ســیرالئون،  الجزایــر، 
ــور  ــاج حض ــاحل ع ــترالیا و س ــه، اس ــزی، نیجری مال

ــد. دارن

    لزوم توجه به گردشگری اسالمی
مهــدی جمالی نــژاد، شــهردار اصفهــان، نیــز بــا حضــور 
ــگری  ــه گردش ــه ب ــزوم توج ــر ل ــاس ب ــن اج در ای
ــد از ظرفیت هــای  اســامی تاکیــد کــرد و افــزود: بای
خــود بــرای حرکــت بــه ســمت گردشــگری اســامی 
ــوع گردشــگری در  ــن ن ــه ای ــم؛ چــرا ک اســتفاده کنی
حــوزه دیپلماســی ارزش افــزوده بســیاری بــرای 

ــه همــراه دارد. اقتصــاد کشــور ب
انتقــال تجــارب میــان     توســعه روابــط و 

اســالمی شــهرهای 
ــز در  ــهد، نی ــهردار مش ــوی، ش ــت مرتض ــید صول س
ــت  ــت: پایتخ ــاس گف ــن اج ــه ای ــم افتتاحی مراس
فرهنگــی جهــان اســام در ســال 2017 میــادی 
جایگاهــی اســت کــه یکــی از مهم تریــن اشــخاص و 

شــهرها را در حــوزه رشــد و شــکوفایی تمــدن اســامی 
ــد.  ــی می کن ــی معرف ــر گیت ــه سراس ب

ــم  ــان پرتاط ــن جه ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
وضعیــت دیگــری نیــز وجــود دارد، توضیــح داد: 
در  شــهری  بازیگــران  ظهــور  و  شــدن  جهانــی 
ــاخته  ــم س ــی را فراه ــی فضای ــای بین الملل عرصه ه
ــا برنامه ریــزان و مدیــران شــهری بــه هــم نزدیــک  ت
ــای  ــهری همکاری ه ــارب ش ــال تج ــوند و در انتق ش

ــند. ــته باش ــترده داش گس
    صلح و همزیسستی شهرها

ــن وضعیــت موضوعــی اســت کــه  وی ادامــه داد: ای
ــه  ــرار گرفت ــد ق در کنفرانس هــای متعــدد مــورد تاکی
اســت. درک ایــن وضعیــت ســبب می شــود بــه 
ــان  ــا شــهرهای جه ــان شــهری ب ــط می توســعه رواب
اســام بیشــتر اهمیــت دهیــم و در ایــن حــوزه 
تمدنــی و در راســتای صلــح و همزیسســتی شــهرها 

ــم.  گام برداری
مرتضــوی گفــت: همــه بــه خوبــی آگاهیــم کــه چــه 
در گذشــته و چــه در حــال حاضــر، شــهرهای دنیــای 
اســام تمدن هــای مؤثــری را بــرای جهــان بــه 

همــراه داشــته اند. 
ــر اجــاس  ــن اجــاس، دبی در بخــش دیگــری از ای
بــا معرفــی کتــاب دیپلماســی شــهری و گردشــگری 
ــاب  ــن کت ــت: ای ــار داش ــار اظه ــرای حض ــامی ب اس
جــزو بهتریــن کتــب شــهری بــه شــمار مــی رود کــه 
بــه شــهرداران توصیــه می شــود آن را مطالعــه کننــد.

شهردار اصفهان در نخستین اجالس شهرداران جهان اسالم مطرح کرد:

لزوم توجه به گردشگری اسالمی

 دبیر کنگره ملی »پژوهش و نوآوری در زیست فناوری« 
در گفت وگو با کیمیای وطن:

  ارائه نوآوری های جدید زیست فناوری 

در اصفهان

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

 اولیــن کنگــره ملــی »پژوهــش و نــوآوری در زیســت فناوری« 
 بــه مــدت 2 روز بــا حضــور اســتادان دانشــگاهی داخلــی 
ــی  ــره مل ــر کنگ ــود. دبی ــزار می ش ــان برگ ــی در اصفه و خارج
»پژوهــش و نــوآوری در زیســت فناوری« در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار کیمیــای وطــن، محــور قــرار دادن علــوم پایــه و بالینی 
در نانوبیوتکنولــوژی را از مهم تریــن ســرفصل های برگــزاری 
ــه  ــه از 7 و ۸ اردیبهشــت ماه امســال ب ــره دانســت ک ــن کنگ ای
ــان  ــه ای اســتان اصفه ــی و حرف ــوزش فن ــی اداره کل آم میزبان
ــوره  ــود. منص ــزار می ش ــن برگ ــت فناوری نوی ــگاه زیس و آموزش
ــلولی ملکولی  ــث س ــی مباح ــه بررس ــه اینک ــاره ب ــا اش  آزاده ب
و بالینــی در زمینــه  زیســت فناوری بــا رویکــرد پایــه، تشــخیصی 
ــوت از  ــزود: دع ــت، اف ــره اس ــن کنگ ــداف ای ــی از اه و درمان
ــور  ــی کش ــز تحقیقات ــگاه ها و مراک ــان دانش ــتادان و محقق اس
ــه  ــد در زمین ــتاوردهای جدی ــه دس ــر و ارائ ــادل نظ ــت تب جه
ــر  ــادل نظ ــی تب ــت فناوری، بررس ــی زیس ــه و بالین ــوم پای عل
و هم اندیشــی در ســطوح علمــی و عملــی زیســت فناوری، 
ایجــاد تعامــل نزدیــک بیــن دانشــجویان و اســتادان، دعــوت از 
ــتاوردهای  ــی دس ــت فناوری و معرف ــرح زیس ــای مط کمپانی ه
پژوهشــی  فعالیت هــای  نتایــج  اشــتراک گذاری  جدیــد، 
معرفــی نوآوری هــای جدیــد در زمینــه زیســت فناوری، تجلیــل 
ــب  ــت فناوری و جل ــوزه  زیس ــر ح ــان برت ــوآوران و کارآفرین از ن
توجــه سیاســتگذاران بــه علــوم پایــه به ویــژه زیســت فناوری از 

ــه شــمار مــی رود.  ــی ب دیگــر اهــداف ایــن کنگــره مل
وی تعامــل میــان علــوم کاربــردی و بالینــی را از جملــه اهــداف 
بــارز ایــن کنگــره عنــوان کــرد و ادامــه داد: 1۵0 مقالــه علمــی از 
سراســر کشــور بــه ایــن کنگــره ملــی ارســال شــده کــه از میــان 
ــر انتخــاب شــد کــه در دو  ــه برت ــوان مقال ــه عن ــه ب آن 100 مقال
روز برگــزاری ایــن همایــش ارائــه خواهــد شــد. آزاده بــا بیــان 
اینکــه ســخنران ویــژه ایــن مراســم دکتــر ســیدمهدی ســیدی 
مدیــر گــروه ســرمایه انســانی، آمــوزش و ترویــج ســتاد توســعه 
ــت: در  ــود، گف ــد ب ــوری خواهن ــت جمه ــت فناوری ریاس زیس
ایــن کنگــره علمی دانشــجویان و پژوهشــگران از سراســر کشــور 
حضــور داشــتند کــه اســتان های تهــران، اصفهــان، کرمــان، یــزد 
تنکابــن و دانشــگاه های آزاد نجف آبــاد و میمــه نیــز بیشــترین 
ــار داشــت:  ــد. وی اظه ــه ایــن کنگــره ارســال کردن مقــاالت را ب
پروفســور مصطفــی نومــن بــکاک از ترکیــه از جملــه مهمانــان 
خارجــی ایــن مراســم اســت و همچنیــن اســتادان پژوهشــگاه 
ــت  ــای هیئ ــرج و اعض ــگاه ک ــس پژوهش ــک ورئی ــی ژنتی مل

علمــی نیــز مهمانــان ویــژه ایــن کنگــره هســتند.

اخبار کوتاه

 توسعه کشت گیاهان دارویی 

در چهارمحال و بختیاری
رئیــس ســازمان جهاد کشــاورزی 
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح اس
ــی  ــان داروی ــت: کشــت گیاه گف
در چهارمحــال و بختیاری توســعه 

داده می شود. 
ذبیــح هللا غریــب در دیــدار بــا 
امــام جمعــه شــهرکرد اظهــار 
ــتان از  ــن اس ــی در ای ــان داروی ــت گیاه ــعه کش ــت: توس داش
ــت.  ــی اس ــاد مقاومت ــق اقتص ــیر تحق ــم در مس ــات مه اقدام
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــاورزی اس ــاد کش ــر کل جه مدی
عنــوان کــرد: ایــن اســتان ظرفیت هــای بســیاری بــرای توســعه 
کشــت گیاهــان دارویــی دارد کــه ایــن مهــم مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت. وی گفــت: بخــش کشــاورزی، مهم تریــن 

ــت.  ــی اس ــاد مقاومت ــق اقتص ــرای تحق ــش ب بخ
حجت االســام محمدعلــی نکونــام، نماینــده ولــی فقیــه 
ــهرکرد  ــه ش ــام جمع ــاری و ام ــال و بختی ــتان چهارمح  در اس
ــرای ایجــاد  ــد از ظرفیــت بخــش کشــاورزی ب ــز گفــت: بای نی

ــرد.  ــد اســتفاده ک ــش درآم اشــتغال و افزای
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان چهارمحــال و بختیــاری و امــام 
ــاری دارای  ــال و بختی ــرد: چهارمح ــوان ک ــهرکرد عن ــه ش جمع
ظرفیت هــای بســیاری بــرای توســعه بخــش کشــاورزی 
اســت کــه بایــد از ایــن ظرفیــت اســتفاده کــرد. وی ادامــه داد: 
اقتصــاد مقاومتــی وابســتگی بــه خــارج را کاهــش می دهــد و 

ــنا ــود. ایس ــور می ش ــرفت کش ــعه و پیش ــاز توس زمینه س

شناسایی دانش آموزان افسرده در اصفهان
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــان گف ــز بهداشــت اصفه ــس مرک رئی
بخشــی از جامعــه مــا بــا بیمــاری افســردگی مواجــه اســت، در 
ایــن میــان شناســایی دانش آمــوزان افســرده یکــی از وظایــف 

اصلــی مرکــز بهداشــت اصفهــان اســت.
 رضــا خدیــوی اظهــار داشــت: آمــار افســردگی در میــان ایرانیــان 
بــه 2۳ درصــد می رســد. وی بیــان داشــت: بــا توجــه بــه 
ــه  ــردگی مواج ــاری افس ــا بیم ــا ب ــه م ــی از جامع ــه بخش اینک
اســت، بایــد از عواملــی کــه منجــر بــه ایــن بیمــاری می شــوند 

ــرد.  ــری ک جلوگی
ــه شــعار  ــا اشــاره ب ــان ب رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان اصفه
امســال هفتــه ســامت گفــت: شــعار امســال ایــن هفتــه 
»زندگــی بــا نشــاط و امیــد بــا پیشــگیری از افســردگی« اســت. 
 وی ادامــه داد: بایــد آمــوزش راه هــای غلبــه بــر اضطــراب 
و افســردگی را بدانیــم و بتوانیــم کــودکان شــاد پــرورش دهیــم 
و یــک کــودک منفعــل و درون گــرا را نشــانه یــک کــودک مــؤدب 
و آرام ندانیــم. در ایــن ارتبــاط وظیفــه بخــش بهداشــت و درمــان 

در ایــن امــر بســیار مهــم اســت. مهــر

اخبار کوتاه

M.Molavi@eskimia.ir
محسن مولویشهرضا

رحیــم جافــری، شــهردار شــهرضا، در جلســه شــورای 
فرمانــداری  محــل  در  شــهرضا کــه  اداری شهرســتان 

ایــن شهرســتان بــا حضــور اســتاندار 
ــه  اصفهــان برگــزار شــد، گفــت: شــهرضا ب
ــی از 20 شــهر اول کشــور دارای  ــوان یک عن
شــهرداری بــوده و نشــان می دهــد مــردم 
ایــن شــهر از پیشــگامان تمــدن در کشــور 
ــت  ــرد: قدم ــح ک ــری تصری هســتند. جاف
تأســیس شــهرداری شــهرضا از شــهرهایی 

مثــل اصفهــان، شــیراز و کــرج هــم بیشــتر بــوده و امســال 
۹۶ ســال از تأســیس آن می گــذرد. 

ــرد 17 ماهــه شــهرداری شــهرضا  ــه عملک ــا اشــاره ب وی ب
افــزود: در طــول ایــن مــدت بــه طــور میانگیــن هــر مــاه 

ــی شــد.  ــروژه اجــرا و عملیات یــک پ

ــوده  ــن کار در شــرایطی ب ــرد: ای ــار ک شــهردار شــهرضا اظه
ــادل 70 درصــد بودجــه ســال  ــال مع ــارد ری ــه 170 میلی ک
ــال  ــارد ری ــته و 1۳0 میلی ــکاری داش ــهرداری بده ــن ش ای
ــل  ــال قب ــش س ــای ش ــه بدهی ه ــوط ب ــه گاه مرب آن ک
بــوده پرداخــت شــد. جافــری گفــت: در یــک 
ــانی  ــای انس ــر از نیروه ــته 100 نف ــال گذش س
اینکــه  بــدون  شــده،  تعدیــل  شــهرداری 
ــود.  ــع ش ــی ضای ــی از کس ــن حق کوچک تری
وی تصریــح کــرد: امســال شــهرداری شــهرضا 
ــدی  ــرح طبقه بن ــدی ط ــورت 100 درص ــه ص ب
مشــاغل را بــرای تمامــی کارگــران اجــرا کــرد. 
شــهردار شــهرضا کاهــش اعتبــارات تملــک دارایــی و نبــود 
تــوان مــردم در پرداخــت عــوارض را از مهم تریــن مشــکات 
کنونــی دانســت وافــزود: برون ســپاری و خصوصی ســازی 
ــی باعــث افزایــش کیفیــت، کاهــش  در پروژه هــای عمران

هزینه هــا و ایجــاد اشــتغال در شــهر می شــود.

شهردار شهرضا مطرح کرد:

شهرضا در ردیف نخستین شهرهای ایران
رئیــس دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان گفــت: کشــور مــا 

ــه شــدید در قــرن بیســتم را دارد. ــه 1۳0 زلزل تجرب
 پروفســور محمدعلــی طاهــر در هفتمیــن کنفرانــس 
ــان  ــر کرم ــهید باهن ــگاه ش ــازه در دانش ــه و س ــی زلزل مل

اظهــار کــرد: زلزلــه بــه  عنــوان یــک پدیــده 
ــرا  ــه چالشــی ف ــه مثاب ــواره ب ــی هم طبیع
روی تمــدن بشــری و توســعه شــهرها 
ــرده و  ــم ک ــد عل ــانی ق ــات انس و اجتماع
ــاک  ــع دردن ــاهد فجای ــری ش ــخ بش تاری
وقــوع  از  ناشــی  هنگفــت  خســارات  و 
اســت.  بــوده  متعــدد  زمین لرزه هــای 

طاهــر تصریــح کــرد: بهره گیــری از روش هــای نویــن 
محاســباتی در زمینــه مهندســی ســازه و زلزلــه از اهمیــت 
بســیاری برخــوردار اســت و جهــاد دانشــگاهی بــا همکاری 
دانشــگاه باهنــر بــه  منظــور گــردآوری آخریــن تحقیقــات 
مربــوط بــه موضــوع نســبت بــه برگــزاری هفتمیــن 

کنفرانــس زلزلــه و ســازه اقــدام کــرده کــه بــا اقبــال 
ــت.  ــده اس ــه ش ــور مواج ــگاه های کش دانش

 وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: در دانشــگاه شــهید 
از 1۶ هــزار دانشــجو تحصیــل  بیــش  باهنــر کرمــان 
ــد کــه بیــش از 1000 دانشــجو در دوره  می کنن
ــجو در دوره  ــی و ۳۸00 دانش ــری تخصص دکت
ــش  ــته و گرای ــد در 400 رش ــی ارش کارشناس

ــتند.  ــل هس ــه تحصی ــغول ب مش
رئیــس دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان گفت: 
ــن دانشــگاه  ــت علمــی در ای ۶۵0 عضــو هیئ
حضــور دارنــد و اســتادانی را در ایــن دانشــگاه 

داریــم کــه در ســطح بین المللــی مطــرح هســتند. 
وی یــادآور شــد: طــی یــک ســال گذشــته بیــش از 
مجــات  در  باهنــر  شــهید  دانشــگاه  از  مقالــه   4۵00
چــاپ  بــه  آی اس آی  و  بین المللــی  علمی پژوهشــی 

رســیده اســت. ایســنا

در شهر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
کلیشاد بخش ۹  در  واقع  باب خانه  پاک شماره 1۹/۹۸2  تحدید حدود ششدانگ یک  اینکه  نظربه 

ثبت اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به نام صفورا هدایت فرزند محمد علی  در جریان ثبت است 

وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 1۵ قانون 

ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1۳۹۶/۳/2 ساعت ۹ صبح 

در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 

و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 

ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳0 روز پذیرفته خواهد شد.احتراما پیش نویس آگهی 

تحدید اختصاصی ششدانک یکباب بهاربند پاک شماره 1۹/۹۸2 واقع در بخش ۹ ثبت اصفهان درج در 

روزنامه کیمیای وطن ارسال می گردد

تاریخ انتشار : 1۳۹۶/2/7  مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان   م/الف 10۶ 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پاک شماره ۵۳4/۵۹۹ واقع در فرتخون  بخش ۹ 

ثبت اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به  نام رویا محمدی فرتخونی  فرزند محمد ابراهیم   در جریان 

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

1۵ قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز دو شنبه مورخ 1۳۹۶/۳/1 ساعت 

۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 

که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 

20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳0 روز پذیرفته خواهد شد.احتراما پیش نویس 

آگهی تحدید اختصاصی ششدانک یکباب خانه پاک شماره ۵۳4/۵۹۹ واقع در بخش ۹ ثبت اصفهان 

درج در روزنامه کیمیای وطن ارسال می گردد

تاریخ انتشار :1۳۹۶/2/7   اکبرپورمقدم رییس اداره ثبت اسناد واماک فاورجان   م/الف 10۳

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظربه اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه  پاک شماره 1۹/۹۸1 واقع در کلیشاد بخش ۹ ثبت 

اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به  نام آقای لیا دهقان  کلیشادی فرزند محمد جواد  در جریان 

ثبت است وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 1۵ 

قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روزپنج شنبه مورخ 1۳۹۶/۳/4 ساعت ۹ 

صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 

در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳0 روز پذیرفته خواهد شد.

احتراما پیش نویس آگهی تحدید اختصاصی ششدانک یکباب خانه پاک شماره 1۹/۹۸1 واقع در بخش 

۹ ثبت اصفهان درج در روزنامه کیمیای وطن ارسال می گردد

تاریخ انتشار :1۳۹۶/2/7   اکبرپورمقدم رییس اداره ثبت اسناد واماک فاورجان   م/الف 10۵

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه ۹۵07۹۸ ک 101 متهم بهروز نوربلچی   فرزند جمعه نور   به اتهام کاهبرداری   

موضوع شکایت محمود اسکندری  فرزند عزیزاله  مجهول المکان اعام گردیده است  لذا در اجرای ماده 

وآگهی  درج  روزنامه های کثیراالنتشار  از  یکی  در  نوبت  مراتب یک  دادرسی کیفری  آئین  قانون   ۳44

بدینوسیله به نامبرده  اباغ میگردد که درتاریخ /    /    /   ساعت    جهت رسیدگی به اتهام خود در 

دادگاه انقاب فاورجان حاضرو از خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور یاعدم ارسال الیحه دفاعیه 

وعدم معرفی وکیل خود این آگهی بمنزله اباغ قانونی محسوب  و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد

 شعبه 101 دادگاه کیفری دو فاورجان رییس- علیرضا طالبی-کلیشاد

آگهی احضار متهم
در خصوص شکایت مهدی مصطفایی وسلب ناز یاوری  علیه علیرضا قربانی  فرزند سبز علی  به اتهام 

مشارکت در خرید وسرقت  اموال مسروقه  تحت کاسه ۹۵1۵20 وقت رسیدگی مورخ ۹۶/۵/4 ساعت 

۹  صبح تعیین گردیده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راستای ماده ۳44 قانون آئین 

دادرسی کیفری به موجب این آگهی به متهم فوق الذکر اباغ میگردد که در تاریخ تعیین شده در شعبه 

10۳ دادگاه کیفری دو فاورجان حاضر ودر برابر اتهام منتسبه از خود دفاع نموده یا نسبت به معرفی وکیل 

قانونی اقدام نماید بدیهی است در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل این آگهی به منزله اباغ قانونی 

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

شعبه 10۳ دادگاه کیفری دو فاورجان سادات – رئیس علیرضا طالبی-کلیشاد

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی
نظر به اینکه بانک مهر اقتصاد به مدیریت عاملی علیرضا زمانی دادخواستی به طرفیت آقای رحمت اله 

نوروزی فرزند اکبر و آقای حسن نوروزی فرزند رحمت اله به خواسته ........تقدیم شعبه سوم شورای 

حل اختاف فاورجان ارجاع و به کاسه 14۸۵/۹۵ ثبت و برای مورخ ۹۶/0۳/20 ساعت 1۵/00 عصر 

وقت رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده را مجهول المکان نموده است . لذا به تقاضای خواهان و 

دستور ریاست شورا و به استناد ماده 7۳ ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج و 

آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه سوم 

حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت 

مقرر درشعبه جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله اباغ محسوب و شورا 

غیابًا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد نمود.

رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
 ۹۵0۳۸۹ شماره  پرونده  در  دارد  نظر  در  فاورجان  حقوقی  عمومی  دادگاه  سوم  شعبه  احکام  اجرای 

اجرائی موضوع علیه شرکت سازه پویان سپاهان به مدیریت مصطفی خراسانی و له آقای محسن رهنما 

یزدآبادی در تاریخ ۹۶/0۳/01 به منظور فروش یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ تیپ  ۹۹۹۶4-

 ، روغنی  سفید  رنگ  به   2۳  – ایران  انتظامی ۵۸۳ع۶4  به شماره   1۳۹0 مدل   EQ LAGI42۵1IA۳

تعداد ۳محور تعداد چرخ 10 عدد ظرفیت 40 تن از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای 

احکام شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی فاورجان اطاق ۳1۸ برگزار نماید . اموال موضوع مزایده توسط 

کارشناش رسمی دادگستری به مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون ریال)هشتاد و پنج میلیون تومان( ارزیابی 

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

مطلع شوند .  مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 

ضمنًا کلیه هزینه های مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند 

که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را به همراه داشته باشند. 

اجرای احکام شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی فاورجان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی
آقای حمید  طرفیت  به  دادخواستی  زمانی  علیرضا  عاملی  مدیریت  به  اقتصاد  مهر  بانک  اینکه  به  نظر 

اسماعیلی سودرجانی فرزند محمد و آقای علی محمدی تشینزی فرزند اسداله به خواسته ........تقدیم 

شعبه سوم شورای حل اختاف فاورجان ارجاع و به کاسه 14۸۸/۹۵ ثبت و برای مورخ ۹۶/0۳/20 

ساعت 1۵/00 عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده را مجهول المکان نموده است . لذا به 

تقاضای خواهان و دستور ریاست شورا و به استناد ماده 7۳ ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید 

کثیراالنتشار درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل 

اختاف شعبه سوم حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم برای وقت مقرر درشعبه جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله اباغ 

محسوب و شورا غیابًا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد نمود.

رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی
نظر به اینکه بانک مهر اقتصاد به مدیریت عاملی علیرضا زمانی دادخواستی به طرفیت آقای مهدی عارف 

جو فرزند محمداسماعیل و خانم پری حیدریکلیشادی فرزند غامعلی به خواسته ........تقدیم شعبه 

سوم شورای حل اختاف فاورجان ارجاع و به کاسه 14۸۶/۹۵ ثبت و برای مورخ ۹۶/01/۹۶/0۳/20 

ساعت 1۵/1۵ عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده را مجهول المکان نموده است . لذا به 

تقاضای خواهان و دستور ریاست شورا و به استناد ماده 7۳ ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید 

کثیراالنتشار درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل 

اختاف شعبه سوم حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم برای وقت مقرر درشعبه جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله اباغ 

محسوب و شورا غیابًا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد نمود.

رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

آگهی حصر وراثت
باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت  آقای کاوس حاجی پور قهفرخی بشناسنامه شماره  1000  

شناسنامه ورثه ، درخواستی بشماره ۹۶/12۶ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 

تاریخ 1۳۹۵/10/17 درگذشته و ورثه وی درهنگام  پور قهفرخی بشناسنامه 72۶۳ در  قربانعلی حاجی 

 1000 شناسنامه  شماره  قربانعلی  فرزند  قهفرخی  پور  حاجی  کاوس  درگذشت عبارتند از : 1- 

نسبت با متوفی : فرزند 2- نسیم حاجی پور قهفرخی فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 17۸4 نسبت 

با متوفی : فرزند ۳- منیژه حاجی پور قهفرخی فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 102 نسبت با متوفی : 

فرزند 4- کیوان حاجی پور قهفرخی فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 1۵۸7 نسبت با متوفی : فرزند

۵- نسترن حاجی پور قهفرخی فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 4۶۵ نسبت با متوفی : فرزند ۶- مهسا 

حاجی پور قهفرخی فرزند قربانعلی شماره شناسنامه ۵07۸ نسبت با متوفی : فرزند 7- شکوفه حاجی 

فرزند  بیات  فرزند ۸- کبری   : متوفی  با  نسبت  قربانعلی شماره شناسنامه ۳۵۸  فرزند  قهفرخی  پور 

را  مزبور  درخواست  قانونی  تشریفات  از  همسرپس   : متوفی  با  نسبت   100۸ شناسنامه  شماره  اسداله 

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

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

دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
آقای ذبیح اله کریمی هویه بشناسنامه شماره  ۵1۹  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه 

داشته است که شادروان رضا  اشعار  نموده چنین  این شورا  تقدیم  بشماره ۹۶/12۵  ، درخواستی  ورثه 

کریمی هویه بشناسنامه 40۹ در تاریخ 1۳۹4/0۹/2۸ درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند از : 

1- محمد کریمی  فرزند رضا شماره شناسنامه ۵۵2 نسبت با متوفی : فرزند

کریمی  اله  ذبیح  2- بهرام کریمی هویه فرزند رضا شماره شناسنامه 1۶ نسبت با متوفی : فرزند ۳- 

هویه فرزند رضا شماره شناسنامه ۵1۹ نسبت با متوفی : فرزند 4- بتول کریمی هویه فرزند رضا شماره 

عشرت کریمی هویه فرزند رضا شماره شناسنامه ۳۹  شناسنامه 44 نسبت با متوفی : فرزند ۵- 

با  نسبت   ۳۶۸ شناسنامه  شماره  حسین  فرزند  هویه  صغرا کریمی  نسبت با متوفی : فرزند ۶- 

تا هرکسی هر  نماید  آگهی می  یکمرتبه  را  مزبور  قانونی درخواست  از تشریفات  : همسر پس  متوفی 

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

در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد 

 دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
رونوشت  فوت  و گواهی  شهادتنامه  باستناد    2۹ شماره   بشناسنامه  فاورجانی  صغری کیانی  خانم 

شناسنامه ورثه ، درخواستی بشماره ۹۶/1۳۳ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 

عباسعلی کیانی فاورجانی بشناسنامه 12 در تاریخ 1۳۸۶/02/11 درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت 

صغری کیانی فاورجانی فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 2۹ نسبت با متوفی : فرزند  عبارتند از : 1- 

2- حبیبه کیانی فاورجانی فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 17 نسبت با متوفی : فرزند ۳- کوکب کیانی 

: فرزند 4- نرگس کیانی فاورجانی  با متوفی  فاورجانی فرزند عباسعلی شماره شناسنامه ۸ نسبت 

فرزند عباسعلی شماره شناسنامه 1۵۹ نسبت با متوفی : فرزند ۵- محمدعلی کیانی فاورجانی فرزند 

عباسعلی شماره شناسنامه 1۵۹۵ نسبت با متوفی : فرزند ۶- مرتضی کیانی فاورجانی فرزند عباسعلی 

فرزند  فاورجانی  کیانی  ربابه  شماره شناسنامه 44۸۸ نسبت با متوفی : فرزند 7- 

عباسعلی شماره شناسنامه 11۸ نسبت با متوفی : فرزند ۸- فاطمه کیانی فاورجانی فرزند حسینعلی 

شماره شناسنامه 1۳۸ نسبت با متوفی : همسر پس از تشریفات قانونی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی 

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

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

 دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره ۹۵0۳44 اجرائی 

 ، وله صدیقه  غامحسن  فرزندان  محمدی  صادق   ، سهراب   ، زهراء  قیمومیت  با  محمد  علیه  موضوع 

منظور  به  تاریخ چهارشنبه ۹۶/۳/۳  در  فرزندان غامحسن  ، همگی محمدی  مهری   ، اشرف  عصمت 

طبقه  یک  شرح  به  مسکونی  تجاری  صورت  به  اصفهان  ۹ثبت  بخش   1۵/۸04 شماره  ملک  فروش 

مسکونی با انشعاب آب ، برق ، گاز به صورت نیمه مخروبه دارای 241 متر مربع عرصه و 1۶7/4 مترمربع 

اعیان و قسمت تجاری شامل پنج باب مغازه مجموعًا دارای 11۶/۳ مترمربع اعیان واقع در فاورجان – خ 

شریعتی ملکی مورث محکوم لها و محکوم علیه که دارای سابقه ثبتی به شماره 1۵/۸04 می باشد و 

ملک مذکور مفروز می باشد و متعلق حق غیر می باشد مغازه ها در اجاره می باشد . از ساعت 10 الی 11 

صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان اطاق 22۸ برگزار نماید ملک موضوع مزایده 

توسط کارشناش رسمی دادگستری به مبلغ 1۳/000/000/000 ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید 

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

قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنًا کلیه هزینه های 

مزایده برعهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد 

قیمت ارزیابی شده را به حساب سپرده دادگستری به شماره 21712۹02۸۸00۵ ایداع و فیش آن را ارائه 

و درصورت  انصراف برنده ده درصد ایداعی به نفع دولت ضبط خواهد شد . 

 بابایی مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری فاورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه به شماره پاک10۳۹۳/۳۵۳۳ واقع در بخش ۵ثبت اصفهان  

که طبق پرونده ثبتی بنام حسن اخاقی بوزانی  فرزند حیدر در جریان ثبت است و رای شماره 14۶42 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختاف  حل  هیات  طرف  از   1۳۹۵/11/۹ مورخ 

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

مرقوم صادر گریده است و با توجه به اینکه تحدید حدود  اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است 

اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 1۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 

ملک مرقوم در تاریخ ۹۶/۳/۳ روز   ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این 

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

مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 

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

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

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

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

ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 1۳۹۶/2/7  

شماره :271۹/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه به شماره 10۳۹۳/۳۵۳4 واقع در بخش ۵ثبت اصفهان  که 

طبق پرونده ثبتی بنام مهدی کریمی سجزی   فرزند عباس در جریان ثبت است و رای شماره 1۶۹2۵ 

و  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اختاف موضوع  از طرف هیات حل  مورخ 1۳۹۵/10/2۳ 

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

مرقوم صادر گریده است و با توجه به اینکه تحدید حدود  اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است 

اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 1۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 

ملک مرقوم در تاریخ ۹۶/۳/۳ روز   ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این 

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

مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 

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

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

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

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

ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 1۳۹۶/2/7

 شماره :27۶2/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز پاک1۹/۹۸0 واقع در کلیشاد بخش ۹ ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای حمید رضا صادقی کلیشادی فرزند نعمت اله در جریان 

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

1۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز یک شنبه مورخ ۹۶/2/۳1 ساعت 

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

که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 

20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳0 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : ۹۶/2/7 شماره : ۹۹/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
چون محمد ابراهیمی علون آبادی و خان مرضیه ابراهیمی علون آبادی   نسبت به ششدانگ با تسلیم 

2 برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما طی شماره ۶4۶۵۳-1۳۹۶/1/21 گواهی شده و به 

تایید دفتر ۶0 اصفهان رسیده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پاک ثبتی شماره 1۵1۹0/۸۹0۹ 

واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که ذیل شماره ۹۵۸۸0 درصفحه 244 دفتر 10 خ به موجب سند شماره 

۳1۸7۹-11/2۶/ر۸۵ دفتر خانه ۸1 اصفهان  بنام بهمن مالکی پور فرزند عباس ثبت و سند چاپی شماره 

۳۳۸۸۹۳ صادر شده  سپس به موجب سند اقاله شماره ۳۵۹۵7-۸7/۵/24 دفتر خانه ۸1 اصفهان از 

طرف مالک فوق 4 دانگ مشاع   به محمد قنادیان و 2 دانگ مشاع به مریم اسماعیلیان اقاله گردیده  

سپس به موجب سند انتقال  شماره ۸0142-۹0/۳/22 دفتر خانه ۶0 اصفهان از طرف مالکین تمامت 

ششدانگ بالسویه ) هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع ( به محمد ابراهیمی  علون آبادی و مرضیه 

ابراهیمی علون آبادی انتقال شده که سند تجدیدی بنام مالکین صادر نشده  و در رهن و بازداشت نمی 

انتقال دیگری مشاهده نگردیده  به علت سرقت سند مالکیت مفقود گردیده  است و  باشد و نقل و 

تقاضای صدور سند مالکیت  المثنی نموده است طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 

مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد 

خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 

اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 

گردد. اگر ظرف مهلتمقرر اعتراضی نرسد و یا در صورتاعتراض اصل سند ارایه نگردد المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. 

م الف 270۳ رئیس منطقه  ثبت اسناد و اماک شرق هادیزاده 

رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان عنوان کرد:

ثبت 130 زلزله شدید در قرن بیستم در ایران
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حتما بخوانید!
کتاب خواندن عمر را طوالنی می کند

D.Rashidzadeh@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه فرهنگ

ــم ســینمایی »گشــت 2«، ســیزدهمین ســاخته  فیل
ســعید ســهیلی، ایــن روزهــا دومیــن فیلــم پرفــروش 

کشــور اســت.
 ایــن فیلــم کــه قســمت دوم فیلــم »گشــت ارشــاد« 
تومــان  میلیــارد   14.5 از  بیــش  تاکنــون  اســت، 
فــروش داشــته و بــا فاصلــه حــدود 100 میلیــون 
ــد، جلــف«  ــم »خــوب، ب ــا فیل ــی در مقایســه ب تومان
در رده دوم پرفروش هــا جــای دارد و بــه احتمــال 
زیــاد تــا چنــد روز دیگــر جــای ایــن فیلــم را در صــدر 

پرفروش هــا خواهــد گرفــت.
    داستان

ــدان آزاد  ــج ســال از زن ــس از پن ــاس و حســن پ عب
ــن  ــد. عطــا در ای ــه ســراغ عطــا می رون می شــوند و ب
ــده  ــوش آم ــه ه ــی ب ــوده و به تازگ ــا ب ــدت در کم  م
و بــه زندگــی عــادی بازگشــته اســت. ایــن ســه رفیــق 
دوبــاره بــا هــم همــراه می شــوند و در پــی کاری 
شــرافتمندانه می گردنــد؛ امــا پــس از تالش هــای 

ــاره ... . ــوند دوب ــار می ش ــیار ناچ بس
    محتوا

ــی  ــش، فیلم ــه ضعف های ــم هم ــت 2« علی رغ »گش
بهتــر در مقایســه بــا »گشــت ارشــاد« اســت. اگرچــه 
فیلــم دوم هــم بــه شــدت ضعــف فیلمنامــه دارد، امــا 
ــم اول  ــز از فیل ــای طن ــر موقعیت ه ــت کم از نظ دس
بهتــر اســت. البتــه بــار اصلــی طنــز فیلــم بــاز هــم بــه 
دوش حمیــد فرخ نــژاد اســت و شــاید اگــر هــر کــس 

ــرد ــازی می ک ــش را ب ــن نق ــای او ای ــه ج ــری ب  دیگ
فیلــم بــه جــای پرفــروش شــدن بــا شکســت مواجــه 
فیلــم  فرخ نــژاد،  نبــوغ  مــدد  بــه  امــا  می شــد؛ 

ــود. ــه رو ش ــاگران روب ــال تماش ــا اقب ــته ب توانس
 در »گشــت 2« خبــری از کمــدی فاخــر نیســت 
و  دارد طنــز کالمــی  تنهــا چیــزی کــه وجــود  و 
ــرگرم  ــا س ــش تنه ــه هدف ــزی ک ــت. طن ــاری اس رفت

ــهیلی  ــم س ــن فیل ــه ای ــت. البت ــاگر اس ــردن تماش ک
ــای  ــی از بیانیه ه ــاد« خال ــت ارش ــد »گش ــم مانن ه
ــا  ــا ب ــت؛ ام ــی نیس ــی و سیاس ــت اجتماع گل درش
توجــه بــه فــروش فیلــم می تــوان گفــت تماشــاگران 
چنــدان هــم از ایــن شــعارها بدشــان نیامــده اســت. 
ــزن  ــدی ب ــت 2« را کم ــدی »گش ــوان کم ــاید بت  ش
و بکــوب یــا کمــدی شــلوغ هــم خوانــد؛ کمــدی ای کــه 

ــا میزانســن های شــلوغ و پرجمعیتــش  ســعی دارد ب
و پالن هــای اکشــن و حادثــه ای، از دعــوای خیابانــی 
ــاخ و دم در  ــول بی ش ــک غ ــا ی ــدال ب ــا ج ــه ت گرفت
ــر لبــان مخاطــب  ــرای لحظاتــی خنــده را ب قفــس، ب

خــود بیــاورد. 
بهتریــن قســمت فیلــم را بایــد قســمت رمالــی 
دانســت؛ جایــی کــه اگــر پرداخــت درســتی صــورت 
ــه کار  ــوری ب ــتان مح ــوان داس ــه عن ــت و ب می گرف
می رفــت، می توانســت داســتان فیلــم را جــذاب 
کنــد؛ امــا متاســفانه نویســنده ایــن ایــده بکــر 
را بــه راحتــی رهــا می کنــد و بــا پرداختــن بــه 
داســتان هایی ماننــد مبــارزه حســن، فیلــم را تــا 
ــی آورد. ــن م ــدی پایی ــن هن ــای اکش ــطح فیلم ه س

    گشت 3؟
ــد  ــان می یاب ــه ای پای ــه گون ــت 2« ب ــتان »گش داس
کــه احتمــال ســاخته شــدن دنباله هــای دیگــر را 
ــده  ــروش خیره کنن ــه ف ــه ب ــا توج ــود دارد و ب در خ
 آن قطعــا بایــد انتظــار ســاخت فیلــم »گشــت 3« را 

داشت. 
البتــه کار ســهیلی بــرای »گشــت 3« بــه مراتــب 
ــدی  ــام توانمن ــا تم ــرا ب ــود؛ زی ــد ب ــخت تر خواه س
حمیــد فرخ نــژاد اگــر قــرار باشــد بــاز هــم در قســمت 
ســوم بــار طنــز فیلــم بــر عهــده تنهــا یــک نفــر باشــد 
ــن  ــه همی ــم می شــود؛ ب ــم ک ــت فیل ــال موفقی احتم
دلیــل داشــتن یــک فیلمنامــه منســجم تر و تقســیم 
بــار کمــدی داســتان، فاکتــور کلیــدی موفقیــت 

ــود. ــد ب ــت 3« خواه »گش

ــاره  ــن، درب ــس ســابق جشــنواره ک ــوب، رئی ــل ژاک - ژی
عبــاس کیارســتمی گفــت: او یکــی از خالق ترین هــا 
ــینماگر  ــلینی، س ــوت روس ــردی در کس ــود؛ م ــا ب در دنی
بــزرگ، همــراه بــا یــک تواضــع و فروتنــی خــاص و وقــار 
ــا را  ــده، دنی ــز را خــوب فهمی منحصربه فــرد. او همــه چی
فهمیــده و در عیــن حــال یــک عــکاس فوق العــاده بــود. 
ــرام  ــش احت ــن برای ــه م ــه هرحــال او کســی اســت ک ب
توصیف نشــدنی  احســاس  و  قائــل هســتم  زیــادی 

دربــاره اش دارم.
- فیلــم »فرزنــدان« بــه کارگردانــی یاســر طالبــی 
ادامـــه  در  روحـی منـــش  میتـــرا  تهیـه کنندگـــی  و 
ــره ای«  ــی در فســتیوال »اســب نق ــای بین الملل  حضوره
)the Silver Horse Film Festival 201۷( در ســوئد 

ــد. ــش درمی آی ــه نمای ب
- هنــوز مشــخص نیســت کــه ســریال »ســرزمین 
کهــن« کــه فیلمبــرداری آن تــا 2 هفتــه دیگــر بــه پایــان 
می رســد، چــه زمانــی روی آنتــن تلویزیــون خواهــد 

ــت. رف
- مدیــر روابــط عمومــی ســی وپنجمین جشــنواره جهانــی 
ــی  ــروه تلویزیون ــک گ ــه ی ــرد ک ــوان ک ــر عن ــم فج فیل
ــر  ــنواره، اسپانس ــری جش ــت تصوی ــن ثب ــی ضم اینترنت

ــز هســت. ــداد نی ــن روی ای
ــوم  ــم خان ــم »مری - داوود توحیدپرســت، کارگــردان فیل
ــد کار را  ــه پیش تولی ــرد ک ــالم ک ــادر«، اع ــا ن ــر آق همس

شــروع کرده انــد.
- نصــرهللا قــادری بــا اشــاره بــه اینکــه نمایشــنامه »قصه 
ــه تماشــاخانه  ــرای اجــرا ب ــگ، شــهر مــا« را ب شــهر فرن
ســنگلج ارائــه داده، اظهــار کــرد کــه هنــوز پاســخی داده 

نشــده کــه ایــن پیشــنهاد پذیرفتــه یــا رد شــده اســت.
- علیرضــا محمــودزاده از ســاخت مجموعــه ای نمایشــی 
بــا عنــوان »یــه گُلــه جــا« بــا بــازی مجید قنــاد خبــر داد.

ــی  ــه کارگردان ــرگ« ب ــاده گ ــتند »م ــد مس - پیش تولی
ــری  ــونت و افراطی گ ــوع خش ــا موض ــور ب ــروز نورانی پ به

در منطقــه آغــاز شــد.
- حاتــم عســکری، پیشکســوت موســیقی کشــورمان، بــا 
اشــاره بــه رونــد تدویــن پــروژه »ردیــف موســیقی ســنتی 
ــران  ــی توجــه مدی ــی« از نابســامانی و شــرایط فعل ایران

هنــری بــه پیشکســوتان فرهنــگ و هنــر انتقــاد کــرد.
- ویــل اســمیت، جســیکا چســتین، مــاردن آده، پائولــو 
ســورنتینو، پــارک چــان-ووک، فــن بینگ بینــگ، آنیــس 
ژویــی و گابریــل یــارد، اعضــای داوری ایــن دوره از 

ــد. ــکیل می دهن ــن را تش ــینمایی ک ــنواره س جش
- مدیــر اداره میــراث فرهنگــی و گردشــگری شهرســتان 
ــن  ــی ای کاشــان از نامگــذاری یکــی از خیابان هــای اصل
 شهرســتان به نــام دکتــر »محمدصادق ملک شــهمیرزادی«

باستان شناس، خبر داد.

 برگزاری جشن پایانی گاه چهارم 

جشنواره فصلی »چهارگاه«

کیمیای وطن

جشـــن پایانـــی گاه چهــــارم 
»چهــارگاه«  فصلــی  جشــنواره 
ــت  ــه نکوداش ــا »هفت ــان ب همزم
روز جمعــه هشــتم  اصفهــان« 
اردیبهشــت در ســالن ســعدی 
برگــزار می شــود. بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، آخرین گاه از جشــنواره 
فصلــی چهــارگاه همــراه بــا برنامــه شــب طنــز ویــژه »هفتــه 
نکوداشــت اصفهــان« روز جمعــه برگــزار می شــود. ایــن 
برنامــه از ســوی مرکــز آفرینش هــای ادبــی قلمســتان 
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان و بــا همــکاری 
دفتــر طنــز حــوزه هنــری اصفهــان برنامه ریــزی شــده اســت. 
طنزخوانــی برگزیــدگان گاه چهــارم جشــنواره »چهــارگاه« 
ــه  ــر از جمل ــاب اث ــخنرانی داوران انتخ ــز و س ــدای جوای اه
 محمــود ســلطانی معــروف بــه آذیــن، وحیــد میرزایــی 
ــم  ــن مراس ــای ای ــه بخش ه ــیاحیان، از جمل ــعیده س و س
اســت. گیتــی صفــرزاده و محســن پوررمضانــی نیــز از جملــه 
ــن  ــه در ای ــتند ک ــنواره هس ــن دوره از جش ــی ای داوران نهای
مراســم حضــور خواهنــد داشــت. جشــن پایانــی گاه چهــارم 
جشــنواره فصلــی »چهــارگاه« هشــتم اردیبهشــت ماه ســاعت 
18 در محــل ســالن ســعدی حــوزه هنــری واقــع در خیابــان 

ــود. ــزار می ش ــعدی برگ ــان س ــتانداری، خیاب اس

استقبال عسکرپور از ساخت فیلم انتخاباتی
کارگــردان فیلــم ســینمایی »مهمــان داریــم« گفــت: از 
ــت  ــای ریاس ــرای نامزده ــی ب ــای انتخابات ــاختن فیلم ه س

می کنــم.  اســتقبال  جمهــوری 
ــا قصــد دارد فیلــم  ــاره اینکــه آی محمدمهــدی عســکرپور درب
ــازد  ــوری را بس ــت جمه ــای ریاس ــی از نامزده ــی یک انتخابات
اظهــار داشــت: ایــن شــایعه را کــه قــرار اســت فیلــم انتخاباتی 
ــازم  ــوری را بس ــت جمه ــات ریاس ــای انتخاب ــی از نامزده یک
شــنیده ام؛ امــا تــا بــه حــال هیــچ پیشــنهادی بــه مــن نشــده 
ــه  ــن زمین ــنهادی در ای ــر پیش ــه اگ ــزود: البت ــت. وی اف اس

ــا شــود، حتمــا اســتقبال خواهــم کــرد. ایرن

سینمای وحشت در »سینما دو«
برنامــه »ســینما دو« امشــب ســاعت 23 و 30 دقیقــه 
ــم »زار«  ــنده فیل ــردان و نویس ــی، کارگ ــا فراه ــان نیم میزب
اســت. ایــن فیلم تابســتان ســال ۹5 در ژانر وحشــت ســاخته 
ــم فجــر در  ــی فیل شــده و در ســی وپنجمین جشــنواره جهان

ــنا ــور دارد. ایس ــرس« حض ــایه های ت ــش »س بخ

اخبار کوتاه

ــنواره ها  ــور در جش ــه حض ــه اش ب ــاره عالق ــوان درب ــد ج رامب
ــت  ــش اهمی ــنواره ها برای ــه جش ــرد ک ــان ک ــابقات بی و مس
دارد و اگــر در مســابقه ای حضــور داشــته باشــد، رگ غیرتــش 

ــد.  ــرون می زن بی
رامبــد جــوان بــا حضــور در پردیــس ســینمایی 
ســی وپنجمین  برپایــی  محــل  چارســو 
ــم  ــاره فیل ــم فجــر درب ــی فیل جشــنواره جهان
ــور دارد  ــنواره حض ــن جش ــه در ای ــگار« ک »ن
ــرای ســاخت  ــم خاصــی ب ــا از فیل و اینکــه آی
آن تأثیــر گرفتــه اســت یــا خیــر، بیــان کــرد: 
ــم  ــه فیل ــما ب ــی ش ــه وقت ــت ک ــی اس بدیه

عالقــه زیــادی داشــته باشــید و همیشــه در حــال تماشــای 
ــر  ــا تأثی ــت از آن ه ــن اس ــید ممک ــف باش ــای مختل فیلم ه
هــم بگیریــد؛ امــا اینکــه بخواهــم بگویــم از کــدام فیلــم تأثیر 

ــم.  ــم نمی دان ــودم ه ــه ام، خ گرفت
ــن عاشــق  ــال م ــور مث ــه ط ــال ب ــن ح ــا ای ــه داد: ب وی ادام

ــتم  ــیزی هس ــا اسکورس ــی ی ــون گای ریچ ــی همچ کارگردان
ــت دارم روزی  ــه دوس ــن و آنچ ــینمای اکش ــق س ــا عاش ی
انجامــش دهــم، جنســی از اکشــن اســت کــه نوعــی 
ــو  ــه تارانتین گروتســک و نوعــی شــوخی در آن وجــود دارد ک
یــا همــان گای ریچــی آن را در فیلم هــای 
ــگار«  ــه در »ن ــه البت ــد ک ــاده می کنن ــود پی خ
ایــن کار انجــام نشــد. ایــن کارگــردان ســینما 
دربــاره اینکــه آیــا دوســت دارد »نــگار« در 
بخــش مســابقه جشــنواره جهانــی فجــر موفق 
باشــد، یــادآور شــد: مســلم اســت کــه دوســت 
ــم  ــه بگوی ــه نیســتم ک ــن اصــال اینگون دارم؛ م
مســابقات برایــم اهمیتــی ندارنــد و اتفاقــا اگــر مــن مســابقه 
ــازی«  ــابقه »اداب ــد. از مس ــرون می زن ــم بی ــم، رگ غیرت ببین
در »خندوانــه« هــم می تــوان فهمیــد کــه مــن خیلــی 
ــه مســابقه هســتم و خــون جلــوی چشــمانم را  عالقه منــد ب

ــر ــده(. مه ــا خن ــرد )ب می گی

رامبد جوان:

عاشق سینمای اکشن هستم
نتیجــه مطالعــات محققــان نشــان می دهــد خوانــدن 
ــر افزایــش تحمــل انســان، رابطــه ای  ــاب عــالوه ب کت

مســتقیم بــا افزایــش امیــد بــه زندگــی دارد. 
ایــن تحقیــق همچنیــن نشــان می دهــد افــرادی 

نیم ســاعت  روزانــه  دســت کم  کــه 
کتــاب می خواننــد، عمــر طوالنی تــری 
در مقایســه بــا آن هایــی دارنــد کــه اصــال 

نمی کننــد.  مطالعــه 
ــاری  ایــن تحقیــق کــه روی عــادات  رفت
3 هــزار و 635 فــرد بــاالی 50 ســال 
داد  نشــان  همچنیــن  شــد،  انجــام 

میانگیــن عمــر دوســتداران کتــاب و مطالعــه دو ســال 
ــد.  ــاب نمی خوانن ــه کت ــت ک ــی اس ــتر از آن های بیش
ــه  ــه س ــی ب ــش علم ــن پژوه ــرکت کنندگان در ای ش
گــروه تقســیم شــدند؛ آن هــا کــه بیش از ســه ســاعت 
و نیــم در هفتــه کتــاب می خواندنــد، افــرادی کــه 

میــزان مطالعــه هفتگــی آن هــا حداکثــر ســه ســاعت 
ــر  ــدن قه ــاب خوان ــا کت ــه ب ــی ک ــود و آن های ــم ب و نی

ــد.  بودن
در ایــن میــان و بــرای اعتبــار یافته هــای علمــی 
عواملــی نظیــر جنــس، نــژاد و تحصیــالت 
گرفتــه  نظــر  در  هــم  پاســخ دهندگان 
ــی  ــازه زمان ــک ب ــم در ی ــه ه ــد. نتیج ش
احتمــال  و  جالــب  بســیار  ســاله   12
ــر از دو  ــد کمت ــروه اول 23 درص ــرگ گ م
ــرگ 33  ــل م ــود. در مقاب ــر ب ــروه دیگ گ
درصــد از کتاب نخوان هــا، آمــار مــرگ 
ــد  ــط 2۷ درص ــی فق ــان تحقیق ــا در جری کتابخوان ه
کتاب نخوان هــا  پژوهــش،  آغــاز  لحظــه  از  بــود. 
ــد  ــی کردن ــال زندگ ــش از ۷ س ــی بی ــا کم ــاه ی  85 م
و دوســتداران کتــاب و مطالعــه در همیــن مــدت 108 

مــاه یــا ۹ ســال بــه زندگــی ادامــه دادنــد. ایرنــا

اخطار اجرائی 
مجهول  اقامت:  محل  نشانی   ریزی  محمدباقری   : خانوادگی  نام  اکبر  نام:  علیه:   محکوم  مشخصات 

المکان  مشخصات محکوم له: نام : حیدر  نام خانوادگی: زبان دان نشانی محل اقامت : درچه خ امام 

کوی عدل کوی عدالت بن بست سلیمانی پ 11۹ محکوم به به  موجب رای شماره 1۷۹6 تاریخ ۹5/10/13 

تاریخ...............   ............... شماره  رای  موجب  به   ( اصفهان  اختالف شهرستان  شورای حل   11 حوزه 

 : به  یافته است. محکوم علیه محکوم است  ............ ( که قطعیت  ................ دادگاه عمومی  شعبه 

پرداخته مبلغ 186400000 ریال بابت اصل وجه چک به شماره1448۷5 و 1448۷2و1448۷1و1448۷4 

بعهده بانک حکمت ایرانیان و مبلغ 4۹۹0000ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 120000 ریال بابت نشر آگهی 

و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید ۹3/3/31 و۹3/8/10 و  ۹3/۹/10 و ۹3/4/30 تا 

تاریخ اجرای حکم در محکوم له صادر و نیم عشر اجرای احکام اعالم می گردد . ماده 34 قانون اجرای 

احکام :  همین که اجرا یئه به محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 

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

مسیر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزیور صورت جامع 

دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم دنماید. تاریخ ابالغ به محکوم 

علیه :................... روز................ ماه.................... سال مشخصات و امضا ئ گیرنده اخطار اجرائی:  

مشخصات و امضا ء مامور ابالغ: 

شماره: 2820/م الف شعبه 11 مجتمع شماره 2 شهرستان اصفهان 

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه:  نام: بهروز  نام خانوادگی : عظیمی  موسی آبادی  نشانی  محل اقامت: مجهول 

المکان  مشخصات محکوم له: نام : حیدر  نام خانوادگی: زبان دان نشانی محل اقامت : درچه خ امام کوی 

عدل کوی عدالت بن بست سلیمانی پ 11۹ محکوم به به  موجب رای شماره ۹501۹62 تاریخ ۹5/11/۷ 

حوزه 12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) به موجب رای شماره ............... تاریخ............... شعبه 

................ دادگاه عمومی ............ ( که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به : پرداخت 

مبلغ مبلغ پنجاه و یک میلیون  ریال  وجه چک به 263361 – ۹3/8/1 بعهده بانک حکمت ایرانیان و 

مبلغ 1535000 ریال  بابت هزینه دادرسی وهزینه نشر آگهی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 

سر رسید ۹3/8/1 تا تاریخ اجرای حکم در محکوم له صادر و نیم عشر اجرای احکام اعالم می گردد . 

ماده 34 قانون اجرای احکام :  همین که اجرا یئه به محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 

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

محکوم به از آن مسیر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزیور 

صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم دنماید. تاریخ ابالغ به 

محکوم علیه :................... روز................ ماه.................... سال مشخصات و امضا ئ گیرنده اخطار 

اجرائی:  مشخصات و امضا ء مامور ابالغ: 

شماره: 281۷/م الف شعبه 12 مجتمع شماره 2 شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  پور    فضایلی  علی  حسین  خواهان    ۹60104 کالسه  پرونده  خصوص  در 

رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم   ) محمد  پور   ( آقائی  پور  حسین  ابراهیم  طرفیت   به  بر:خسارت  

به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  ظهر   از  بعد   3:30 ساعت   ۹6/3/1۷ مورخه   .............. روز  برای 

مراتب  دادرسی  آئین  قانون   ۷3 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول 

صدوق  شیخ  خ  ابتدای  اصفهان  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 

ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  وکال  چهارراه 

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

می شود.

شماره: 2۷۹۹/م الف مدیر دفتر شعبه 2۹ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹600۹۷ خواهان  احمد رضا سیدقلعه جوزدانی    دادخواستی مبنی بر:انتقال 

سند موبایل به شماره 0۹1304۹35۹  به طرفیت  سمیه شمس کوپائی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 

برای روز دوشنبه مورخه ۹6/3/2۹ ساعت 11:30 صبح  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 

بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع اصفهان ابتدای خ شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شماره 2 

عدم حضور  در صورت  نماید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای 

شهود  شهادت  استماع  به  توجه  با  شود.  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت 

الزامی  شناسی  داشتن کارت  همراه  نمایند  حاضر  رسیدگی  جلسه  در  و  داشته  معارض  شاهد   چنانچه 

است .

شماره: 2۷۹۷/م الف مدیر دفتر شعبه 5 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
احسان  و  وکالت مهرداد غفاری  با  پرونده کالسه ۹514۷2 خواهان  محمد رضا مسعودی  در خصوص 

رفیعیان    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت  محسن نصر آزادانی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 

برای روز .............. مورخه ۹6/3/24 ساعت 10:30 صبح  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 

بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع اصفهان ابتدای خ شیخ صدوق چهارراه وکال مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 2804/م الف مدیر دفتر شعبه ۷ مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 1 مبلغ  اصل  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  یوسفی    فراز  خواهان    ۹60062 پرونده کالسه  در خصوص 

.مورخه ۹6/3/23  نموده است  تقدیم  بابک علیمحمدی  به طرفیت  تومان  برابر پنج میلیون  فقره چک 

ساعت 1۷/30 صبح تعیین گردیده است لذا  با عنایت  به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

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

اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 5۷ کد پستی 8165۷56441 

شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

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

می شود.

شماره: 2۷۹5/م الف مدیر دفتر شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹600۹4 خواهان  علیرضا کهرنگی     دادخواستی مبنی برمطالبه  به طرفیت  

ابراهیم تقی زاده  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز 3/23 مورخه /۹6/3 ساعت ۹صبح  تعیین 

گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آئین 

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

آتشگاه  مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

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

.شماره: 280۷/م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹600۹5 خواهان  علیرضا کهرنگی    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت  

محمد شاه نظری تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز .............. مورخه ۹6/3/23 ساعت 8:30 

صبح  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 

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

ابتدای  مجتمع شهدای مدافع حرم چهارراه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 2808/م الف مدیر دفتر شعبه 14 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  پرونده کالسه ۹60086 خواهان  غالمرضا  ماهدوست     در خصوص 

طرفیت  آیت اله بابائی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز .............. مورخه ۹6/3/20 ساعت 

11:30 صبح  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 

ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 

اصفهان ابتدای  خ شیخ صدوق شمالی چهارراه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 2۷8۹/م الف مدیر دفتر شعبه ۷ مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۹۹/۹6 خواهان  سعید شهابی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  وجه به طرفیت  

مجتبی رضایت  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخه ۹6/3/28 ساعت 8:30 صبح  

تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون 

آئین دادرسی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت 

اختالف   امامعلی مجتمع شماره 3  شورای حل  روبروی مسجد  پیروزی  از چهارراه  بعد  بهشت شرقی 

اصفهان شعبه 53 ح مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 280۹/م الف مدیر دفتر شعبه 53 مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 100/۹6 خواهان  سعید شهابی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  وجه به طرفیت  

محمد رضا نجفی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخه ۹6/3/28 ساعت ۹ صبح  

تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون 

آئین دادرسی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت 

اختالف   امامعلی مجتمع شماره 3  شورای حل  روبروی مسجد  پیروزی  از چهارراه  بعد  بهشت شرقی 

اصفهان شعبه 53 ح مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 2810/م الف مدیر دفتر شعبه 53 مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 11۹/۹6ش 51 ح  خواهان  نرگس پیر نجم الدین   دادخواستی مبنی بر:مطالبه   

به طرفیت  رضا ویالن   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزچهارشنبه مورخه ۹6/3/1۷ ساعت 12 

تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون 

آئین دادرسی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت 

اختالف   امامعلی مجتمع شماره 3  شورای حل  روبروی مسجد  پیروزی  از چهارراه  بعد  بهشت شرقی 

اصفهان شعبه 53 ح مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 2801/م الف مدیر دفتر شعبه 51 مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
محل  نشانی  ابراهیم  پدر:  نام  اراضی   محمدی  خانوادگی:  نام  قاسم    نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

حسین   پدر:  نام  خانوادگی:روحانی   نام  نام:منوچهر    له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت: 

نشانی محل اقامت:اصفهان،خیابان حجتیه،خیابان الفت،گالری ثامن محکوم به: به موجب رای شماره 

1۷50  تاریخ۹5/10/11حوزه 14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

محکوم است به: پرداخت مبلغ یکصد و سی میلیون ریال وجه یک فقره چک به عهده بانک صادرات به 

شماره 252621 به تاریخ ۹3/12/6 و سه میلیون و چهارصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 

آگهی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک  در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا ماده 34 

قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 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: 2852/م الف  دفتر شعبه14مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مصطفی   نام خانوادگی: لطفی نام پدر: نعمت اله   نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:منوچهر   نام خانوادگی:روحانی  نام پدر حسین  شغل: آزاد 

نشانی محل اقامت:اصفهان،خیابان حجتیه،خیابان الفت،گالری ثامن محکوم به: به موجب رای شماره 

است. یافته  قطعیت  اصفهان که  اختالف شهرستان  نهم شورای حل  حوزه  تاریخ۹5/11/1۷    ۹50-2110

محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین مبلغ سیصد 

و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تأخیر در تأدیه ازتاریخ 

سررسید چک به شماره  38404۹ به تاریخ ۹5/4/3 بانک سپه تا تاریخ  اجرای حکم در حق محکوم له 

و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 

علیه مکلف است ظرف 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: 2853/م الف  دفتر شعبه۹مجتمع شماره دو  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1-عاطفه 2- طاهره 3-سجاد    نام خانوادگی: 1- امین الرعایا 2- خسروی 

3- نصراللهی  نام پدر:1-علی اصغر 2-محمدعلی 3-عبدالعلی   نشانی محل اقامت: هر سه مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی محمدحسین نظری و مسعود 

مهردادی با وکالت فهیمه عصاچی   نشانی محل اقامت:اصفهان،میدان بزرگمهر،سرپرستی تعاونی ثامن 

االئمه . آدرس وکیل: اصفهان،چهارراه پلیس ابتدای توحید جنوبی مجتمع تابان طبقه اول واحد 1 محکوم 

به: به موجب رای شماره ۹81  تاریخ۹5/6/۷حوزه 45 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به: حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 

55/000/000  ریال بابت اصل خواسته و 1/۷15/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 

تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه ازتاریخ سررسید چک  موصوف )۹4/10/10( تا تاریخ  اجرای حکم 

در حق خواهان صادر می گردد به انضمام نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 

به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 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: 2843/م الف  دفتر شعبه45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: شهرام     نام خانوادگی: آقایی عال آبادی  نام پدر:بهرام   نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمدحسین 

نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت فهیمه عصاچی   نشانی محل اقامت: استان اصفهان، شهرستان 

ابتدای  پلیس  اصفهان،چهارراه  وکیل:  آدرس  االئمه   ثامن  تعاونی  بزرگمهر،سرپرستی  میدان  اصفهان، 

توحید جنوبی مجتمع تابان طبقه اول واحد 1 محکوم به: به موجب رای شماره ۹50۹۹۷6۷۹۷۹015۷8  

علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختالف  حل  شورای   45 تاریخ۹5/۹/23حوزه 

محکوم است به: حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 3۷/000/000  ریال بابت اصل خواسته و 

تأدیه  تأخیر در  قانونی و خسارت  الوکاله وکیل طبق تعرفه  بابت هزینه دادرسی و حق  ریال   1/۹50/000

به  در حق خواهان صادر می گردد  اجرای حکم  تاریخ   تا   )۹4/2/16( ازتاریخ سررسید چک  موصوف 

ابالغ شد،  به محکوم علیه  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  .ماده 34  نیم عشر دولتی.  انضمام 

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: 2844/م الف  دفتر شعبه45 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1-عزیزاله 2- سیدولی 3-مجتبی  نام خانوادگی: 1- مسعودی مرغملکی 

2- صالحی 3- علیشاهی  نام پدر:1-حسین  2-سیدتقی 3-حجت اله   نشانی محل اقامت: هر سه 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمدحسین 

نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت فهیمه عصاچی   نشانی محل اقامت: استان اصفهان، شهرستان 

ابتدای  پلیس  اصفهان،چهارراه  وکیل:  آدرس   . االئمه  ثامن  تعاونی  بزرگمهر،سرپرستی  میدان  اصفهان، 

توحید جنوبی مجتمع تابان طبقه اول واحد 1 محکوم به: به موجب رای شماره ۹50۹۹۷6۷۹۷۹01۷32 

علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختالف  حل  شورای   45 تاریخ۹5/10/14حوزه 

محکوم است به: حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 20/000/000  ریال بابت اصل خواسته و 

1/585/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه 

ازتاریخ سررسید چک  موصوف )۹3/2/8( تا تاریخ  اجرای حکم در حق خواهان صادر میگردد به انضمام 

نیم عشر دولتی. )محکومیت خواندگان بصورت تضامنی می باشد.( ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 

که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 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: 2845/م الف  دفتر شعبه45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1-اکبر 2- علی     نام خانوادگی: 1- قیاسی ناژوانی 2- اختر زند  نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:فتح اله  نام خانوادگی: غریبی   نشانی محل 

اقامت:اصفهان،خیابان کهندژ کیلومتر 1 کوی 13 سرپل، ک.ش سلیمانی 818۷616451 محکوم به:

به موجب رای شماره 1058 تاریخ۹5/11/24حوزه 3۹ شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

یافته است. محکوم علیه محکوم است به: خوانده ردیف اول به پرداخت هزینه های دادرسی و هزینه های 

انتقال سند و نشر آگهی تا اجرای کامل حکم و خوانده ردیف دوم به انتقال سند خودروی فوق الذکر به 

نام خواهان صادر  و اعالم می نماید)سواری پراید به شماره انتظامی 18د216 ایران 53( و پرداخت هزینه 

های دادرسی و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 

شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 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: 2841/م الف  دفتر شعبه3۹ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

نگاهی به فیلم »گشت 2« ساخته سعید سهیلی

گشت بدون ارشاد

نتیجه مطالعات محققان نشان داد:
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7 تفنگدار عازم آلمان می شوند پنجشنبه  07  اردیبهشت ماه   61396
ـــمـــاره  414 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

سرمربیتیمهندبالساحلینامینو:

تیم را در دوران خستگی محک زدیم
ســرمربی تیــم هندبــال ســاحلی 
نامـی نـــو گفــت: بــه نحـــوی 
برنامه ریــزی کــرده بودیــم کــه 
پیــش از شــروع مســابقات هفته 
تمرینــات  اصفهــان  نکوداشــت 
ــا در  ــیم ت ــته باش ــختی داش س
بتوانیــم  هــم  دوران خســتگی 
تیــم را محــک بزنیــم. علــی ربیــع درخصــوص ســطح پنجمیــن 
ــان  ــت اصفه ــه نکوداش ــاحلی هفت ــال س ــابقات هندب دوره مس
اظهــار داشــت: تیم هــای زیــادی از اســتان های مختلــف در ایــن 
ــا  ــی بازی ه ــی و کیف ــاظ کم ــتند. از لح ــور داش ــا حض رقابت ه
ــا خــودی  ــد ت ــده بودن ــا آم ــه تیم ه ــود و هم ــک ب ــی نزدی خیل
ــد.  ــرده بودن ــرکت ک ــام ش ــب مق ــرای کس ــد و ب ــان دهن نش
ــی  ــم مل ــت: تی ــو گف ــاحلی نامی ن ــال س ــم هندب ــرمربی تی س
ــوش  ــا ۹ ملی پ ــو ب ــم نامی ن ــب ۲ تی ــاحلی در قال ــال س  هندب
ــور  ــا حض ــن رقابت ه ــوش در ای ــا ۱۰ ملی پ ــت ب ــام صنع و پی
ــود  ــات ب ــوران تمرین ــی در ک ــم مل ــرد: تی ــان ک  داشــت. وی بی
و چنــد مــاه اســت بــرای حضــور در مســابقات آســیایی ســخت 
در حــال تمریــن اســت و بــرای اینکــه خــود را محــک بزنــد، در 
ایــن دوره از بازی هــای هفتــه نکوداشــت اصفهــان شــرکت 
ــم  ــان تی ــر از ۴۰ درصــد از بازیکن ــع اضافــه کــرد: کمت کــرد. ربی
ــی  ــد، اصفهان ــیایی تایلن ــابقات آس ــور در مس ــرای حض ــی ب مل
ــی  ــم مل ــن اردوی تی ــرد: آخری ــان ک ــع خاطرنش ــتند. ربی هس
ــده از  ــاب ش ــن انتخ ــور ۱۴ بازیک ــا حض ــاحلی ب ــال س هندب
مســابقات، هفتــه نکوداشــت اصفهــان ۹ اردیبهشــت ماه در 
ــت ماه  ــس از آن ۱۵ اردیبهش ــود و پ ــزار می ش ــاس برگ بندرعب

تیم راهـــی مسـابقات آســـیایی تایلند مـی شـود. ربیـع

 واکنش پاشازاده به ادعای انضباطی 

گل گهر
ــر  ــته تغیی ــال های گذش ــبت س ــه نس ــال ب ــک امس ــگ ی  لی
ــن هفته هــا  و تحــوالت بســیار داشــته و اتفاقــی دیگــر در ای
تنظیــم شــکواییه گل گهــر در بــازی آلومینیــوم و ارائــه آن بــه 
کمیتــه انضباطــی اســت. بــا انتشــار خبــری مبنی بر اســتفاده 
آلومینیــوم اراک از بازیکنــی بــا منــع قانونــی در دیــدار مقابــل 
ــازی از ســوی  ــده ایــن ب گل گهــر و درخواســت بازبینــی پرون
ــاب  ــه حس ــازی ب ــن ب ــاز ای ــده 3 امتی ــا ش ــیرجانی ها بن س
ــوم  ــدی پاشــازاده، ســرمربی آلومینی ــز شــود. مه ــا واری آن ه
اراک، در ایــن رابطــه گفــت: ایــن موضــوع بــه کادرفنــی مربوط 
نمی شــود. البتــه پیــش از بــازی از فدراســیون اســتعالم 
گرفتــه شــده بــود و چیــز خاصــی نیســت و بــه مــن ارتباطــی 
ــه  ــن موضــوع ب ــدار ناظــر داشــته و ای ــد. آن دی ــدا نمی کن پی

ــود. کاپ ــوط می ش ــیون مرب ــران فدراس ناظ

 انتقاد شدید صانعی از لغو سفر تیم فوتسال
ســرمربی تیــم فوتســال زیــر ۲۰ 
ــو  ــاد از لغ ــا انتق ــران ب ســال ای
ــتان  ــه ازبکس ــش ب ــفر تیم س
ــم  ــورت فراه ــرد در ص ــالم ک اع
نشــدن شــرایط از هدایــت ایــن 

تیم کناره گیری خواهد کرد. 
علــی صانعــی دربــاره خبــر 
بــه  ایــران  زیــر ۲۰ ســال  تیــم فوتســال  لغــو ســفر 
ــی در آســتانه  ــازی تدراکات ــزاری دو ب ــرای برگ ازبکســتان ب
ــح روز  ــفانه صب ــت: متاس ــیا گف ــی آس ــابقات قهرمان مس
چهارشــنبه باخبــر شــدیم کــه ایــن ســفر لغــو شــده 
ــن  ــود ای ــرار ب ــر ق ــه اگ ــن اســت ک ــده ای اســت. ســوال بن
ســفر لغــو شــود، چــرا بــرای آن برنامه ریــزی کردنــد 
و حتــی ویــزای بازیکنــان را گرفتنــد. اگــر قــرار بــود 
ــه کار و  ــن هم ــا ای ــرا م ــود، چ ــل ش ــابقه کنس ــن مس ای
 برنامه ریــزی کردیــم؟ چــرا کمیتــه فنــی تشــکیل داده ایــم 
فنــی  کمیتــه  در  را  آماده ســازی  برنامه هــای  ایــن  و 
ــت؟  ــی چیس ــه فن ــش کمیت ــم؟ االن نق ــب می کنی تصوی
ســرمربی تیــم فوتســال زیــر ۲۰ ســال بــا تاکیــد بــر اینکــه 
اراده ای بــرای نتیجه گیــری ایــن تیــم نیســت، تاکیــد کــرد: 
ــد؟  ــی را لغــو کردن ــازی تدارکات ــر اســاس کــدام منطــق ب ب
ــزی  ــی برنامه ری ــه فن ــه در کمیت ــم ک ــا داری ــا ادع ــر م اگ
ــا  ــه م ــب را ب ــن مطل ــش ای ــاه پی ــد دو م ــود، بای می ش
ــام  ــد. تم ــفر بگوین ــب س ــه ش ــه اینک ــد ن ــالم می کردن اع
ــه هــم خــورده و  ــاق ب ــن اتف ــل ای ــه دلی ــا ب ــای م برنامه ه

ــر ــرار دارد. مه ــام ق ــم در ابه ــد ه ــه بع اردوی هفت

7 تفنگدار عازم آلمان می شوند
ــتر در  ــه بیش ــی هرچ ــرای آمادگ ــورمان ب ــداران کش تفنگ
رقابت هــای قهرمانــی جوانــان جهــان زول – آلمــان عــازم 
اردوی هانوفــر می شــوند. 7 تیرانــداز نوجــوان و جــوان 
ــر  ــه بهت ــی هرچ ــرای آمادگ ــگ ب ــته تفن ــورمان در رش کش
در رقابت هــای قهرمانــی جوانــان جهــان زول – آلمــان 
اعــزام می شــوند  تدارکاتی هانوفــر  و مســابقه  اردو  بــه 
ــور  ــخ حض ــی مونی ــام جهان ــای ج ــه در رقابت ه و در ادام

ــت.  ــد داش خواهن
ــان  ــان جه ــی جوان ــای قهرمان ــت در رقابت ه ــی اس گفتن
بــه  مربــوط   )MQS( ورودی  حداقــل  آلمــان،  زول- 
کســب ســهمیه المپیــک نوجوانــان ۲۰۱8 آرژانتیــن را ثبــت 
می کننــد. ایــن اعــزام از ۱8 اردیبهشــت ماه لغایــت 3 
خردادمــاه بــا حضــور مهیــار صداقــت، امیرمحمــد نکونــام، 
ــه  ــادی، فاطم ــا داودآب ــان، علیرض ــیاوش ذوالفقاری امیرس
کــرم زاده، مریــم شــفیعی پور و آرمینــا صادقیــان بــه همــراه 
مربیــان ابراهیــم اینانلــو و مریــم طالبــی انجــام می شــود. 

ــدازی فدراســیون تیران
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تیم هــای ایرانــی روزهــای خوبــی را در آســیا ســپری 
می کردنــد و در دور رفــت تقریبــا ۴ نماینــده ایــران در 
ایــن بازی هــا شــانس صعــود داشــتند؛ امــا بــا شــروع دور 
برگشــت ناگهــان ورق برگشــت و تیمی هــای ایرانــی یکــی 
پــس از دیگــری نــاکام شــدند. حــاال از میــان نماینده هــای 
ایــران تنهــا اســتقالل تهــران و اســتقالل خوزســتان شــانس 
مناســبی بــرای صعــود دارنــد و بقیــه تیم هــا بایــد در 

ــود باشــند. ــرای صع ــق معجــزه ب انتظــار خل
    استقالل

اســتقاللی ها پــس از تســاوی یــک بــر یــک برابــر االهلــی 
و بــا توجــه بــه نتیجــه تســاوی در دیگــر بــازی گــروه، یعنــی 
بــازی لوکوموتیــو و التعــاون، اکنــون شــانس زیــادی بــرای 

صعــود بــه مرحلــه بعــد دارنــد.
ــد  ــی بای ــه گروه ــود در مرحل ــر خ ــازی آخ ــتقالل در ب  اس
ــه  ــرد. ایــن تیــم در هفت ــر التعــاون عربســتان قــرار گی براب
ــار  ــه چه ــرد ک ــد ک ــود نخواه ــی صع ــا در صورت ــی تنه پایان
بــر صفــر از حریــف خــود شکســت بخــورد. هــر نتیجــه ای 
ــه  ــه مرحل ــتقالل را ب ــنگین، اس ــت س ــن شکس ــر از ای غی
بعــد خواهــد رســاند. تیــم منصوریــان شــانس کمــی بــرای 
صدرنشــینی دارد. آن هــا بایــد منتظــر شکســت االهلــی در 
بــازی آخــر خــود باشــند تــا بــا یــک بــرد یــا یــک تســاوی، 
بتواننــد صــدر جــدول رده بنــدی را تصاحــب کننــد کــه بعیــد 

اســت تیــم اماراتــی از ایــن فرصــت بهــره نبــرد.
استقاللاهواز    

اســتقالل خوزســتان پــس از تســاوی ارزشــمند برابــر الفتــح 

عربســتان کــه بــا گل دقیقــه ۹۰ ســلمان بحرانــی بــه دســت 
آمــد، بــا هشــت امتیــاز در رده دوم جــدول رده بنــدی قــرار 

گرفتــه اســت. 
هیچ وجــه  بــه  جــدول  صــدر  بــه  اســتقالل  رســیدن 
ــه  ــد ب ــالش کن ــد ت ــم بای ــن تی ــت و ای ــر نیس امکان پذی
عنــوان تیــم دوم بــه مرحلــه بعــد صعــود کنــد. یــک 

تســاوی هــم در هفتــه پایانــی باعــث خواهــد شــد اســتقالل 
خوزســتان راهــی مرحلــه بعــد لیــگ قهرمانــان آســیا شــود. 
آن هــا در بــازی آخــر خــود در خانــه میزبــان الجزیــره 

ــتند. ــدی هس ــدول رده بن ــین ج ــم قعرنش ــارات، تی ام
ذوبآهن    

 در بیــن تیم هــای ایرانــی، ذوب آهــن اصفهــان کار ســختی 

بــرای صعــود بــه مرحلــه بعــد لیــگ قهرمانــان آســیا خواهد 
داشــت. ایــن تیــم پــس از شکســت ناباورانــه برابــر العیــن 
اکنــون بــا هفــت امتیــاز در رده ســوم گــروه خــود قــرار دارد 
و تنهــا در صورتــی می توانــد جــواز صعــود بــه مرحلــه بعــد 
را بــه دســت بیــاورد کــه در بــازی پایانــی االهلــی عربســتان 
را در عمــان شکســت دهــد. در دیــدار رفــت ذوب آهــن برابــر 
ــت  ــک شکس ــر ی ــه دو ب ــا نتیج ــتانی ب ــم عربس ــن تی ای

خــورد.
پرسپولیس    

کار پرســپولیس بــرای صعــود بــه مرحلــه بعــد لیــگ 
قهرمانــان آســیا، بســتگی بــه نتیجــه همزمــان دیگــر دیــدار 
گــروه خواهــد داشــت. شــاگردان برانکــو اگــر می خواهنــد 
ــد  ــد، بای ــه بعــد صعــود کنن ــه مرحل ــم دوم ب ــوان تی ــه عن ب
در  را  قعرنشــین گــروه  تیــم  امــارات،  الوحــده  حتمــا 
ــدار همزمــان  ــد و منتظــر باشــند از دی ــه شکســت دهن خان
ــا  اخبــار خوشــی برســد. در بــازی همزمــان الریــان قطــر ب
ــان  ــه الری ــی ک ــد. در صورت ــازی می کن ــالل عربســتان ب اله
ــا بــرد بــه پایــان برســاند، صــرف نظــر از  بتوانــد بــازی را ب
نتیجــه بــازی تیــم فوتبــال پرســپولیس بــا الوحــده راهــی 
ــده کشــورمان حــذف  ــد شــد و نماین ــدی خواه ــه بع مرحل
ــم  ــی ک ــازی خیل ــن ب ــی در ای ــکان تبان ــه ام می شــود. البت
بــه نظــر می رســد؛ چــون در صــورت شکســت الهــالل 
ایــن تیــم صــدر جــدول رده بنــدی را واگــذار خواهــد 
ــن  ــم عربســتانی بخواهــد از ای ــه تی ــد اســت ک ــرد و بعی ک
ــن انتظــار را داشــت کــه شــاگردان  ــد ای ــاز بگــذرد؛ بای امتی
ــدان  ــه می ــان ب ــر الری ــدرت براب ــام ق ــا تم ــاز ب ــون دی  رام

بروند.

نگاهی به نتایج ضعیف تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا

افت بدموقع ایرانی ها در آسیا

بازیکنــان پرســپولیس علی رغــم حضــور در محــل 
ــا برانکــو  ــاه ب ــم، پــس از صحبــت کوت ــن تی ــن ای تمری
ــد.  ــرک کردن ــل را ت ــه عم ــه خیری ــچ مجموع ایوانکووی
ــس از  ــود پ ــرار ب ــه ق ــچ ک ــو ایوانکووی ــاگردان برانک ش
ــچ در بازگشــت  ــو ایوانکووی مرخصــی ۲۴ ســاعته برانک

ــود را  ــات خ ــروز تمرین ــران، از دی ــه ته ب
بــرای جــدال مقابــل ذوب آهــن در هفتــه 
برتــر در مجموعــه  لیــگ  بیســت ونهم 
خیریــه عمــل شــروع کننــد، پــس از 
ــچ  ــو ایوانکووی ــا برانک ــاه ب ــی کوت صحبت
و گالیــه از نپرداختــن مطالبــات مالــی 
ــن  ــرک محــل تمری ــه ت ــم ب خــود، تصمی

ــد.  گرفتن
ــان  ــه بازیکن ــپولیس ب ــئوالن پرس ــده مس ــن وع آخری
ایــن تیــم بــه قبــل از دیــدار برابــر الوحــده امــارات )۱۰ 
اســفند( مربــوط اســت کــه در هتــل بخشــی از مطالبات 
ــه ۱۰  ــن حــال در فاصل ــا ای ــان پرداخــت شــد. ب بازیکن

روز مانــده بــه پایــان لیــگ، بازیکنــان بــه دنبــال باقــی 
مطالبــات قــرارداد خــود هســتند و در ایــن رابطــه دیــروز 
گفت وگویــی بــا برانکــو ایوانکوویــچ داشــتند و بــا گالیــه 
در ایــن خصــوص، ســرمربی تیــم تصمیــم دربــاره آن را 

بــه بازیکنــان واگــذار کــرد. 
در  نیــز  ایوانکوویــچ  برانکــو  شــاگردان 
تصمیمــی دســته جمعی در نهایــت رأی 
ــا مشــخص  ــن ت ــردن تمری ــزار نک ــه برگ ب
ــن  ــا ای ــد و ب ــود دادن ــت خ ــدن وضعی ش
ــد.  ــرک کردن ــن را ت ــل تمری ــرایط مح ش
بازیکنــان پرســپولیس تاکنــون حــدود 6۵ 
ــا 7۰ درصــد مطالبــات خــود را دریافــت  ت
ــگ  ــان لی ــه پای ــده ب ــه ۱۰ روز مان ــد و در فاصل کرده ان
ــرارداد  ــی ق ــت باق ــدن وضعی ــخص ش ــال مش ــه دنب  ب
ــد  ــی خــود هســتند و بای ــه قهرمان ــوط ب ــاداش مرب و پ
دیــد مســئوالن ایــن تیــم چــه تصمیمــی در ایــن 

خصــوص خواهنــد گرفــت. ورزش 3

اعتصاب در اردوی پرسپولیسی ها
ــیون  ــی فدراس ــه انضباط ــب کمیت ــده از جان ــکام صادرش اح
 فوتبــال در ایــن چنــد ســال همیشــه بــا اعتــراض گاه 
و بیــگاه عوامــل درگیــر بــا آن روبــه رو شــده و ایــن کمیتــه را 
بــا چالشــی بــزرگ مواجــه کــرده اســت. بنــا بــر حکــم جدیــد 
ــان  ــن اصفه ــای ذوب آه ــدار تیم ه ــی در دی ــه انضباط  کمیت

و ماشین ســازی تبریــز از ســوی محمدامیــن 
حاج محمــدی، بازیکــن ماشین ســازی تبریــز 
ــن  ــه بازیک ــی ب ــر فحاش ــی ب ــی مبن تخلفات
حریــف پــس از ســوت پایــان بــازی کــه 
ــه  ــد، رخ داد. وی ب ــش ش ــه اخراج ــر ب منج
ــم  ــی تی ــت از همراه ــه محرومی ــک جلس ی
ــه  ــال جریم ــون ری ــت ۵ میلی ــود و پرداخ خ

نقــدی محکــوم شــد. حجــت حــق وردی، بازیکــن تیــم 
ذوب آهــن نیــز بــه دلیــل ضــرب و شــتم بازیکــن حریــف کــه 
منجــر بــه اخراجــش شــد بــه مــدت یــک جلســه از همراهــی 
ــال جریمــه  ــون ری ــد 8۰ میلی تیــم خــود محــروم شــد و بای
نقــدی پرداخــت کنــد. ایــن حکــم در شــرایطی صــادر شــده 

کــه بــرای مدافــع ذوب آهــن از واژه ضــرب و شــتم اســتفاده 
کرده انــد و بــرای مدافــع ماشین ســازی از واژه فحاشــی؛ 
ــه در اســتادیوم فوالدشــهر حضــور داشــتند،  ــی ک ــا آن های ام
ــاوت  ــار هــر دو بازیکــن تف ــد رفت ــه چشــم خودشــان دیدن ب
چندانــی بــا یکدیگــر نداشــته و آنچــه در پایــان مســابقه اتفاق 
ــاهدش  ــا ش ــم باره ــن ه ــش از ای ــاد، پی افت
ــه  ــدان منصفان ــه چن ــم ن ــا حک ــم؛ ام بوده ای
کمیتــه انضباطــی و جریمــه ۱6 برابــری مدافــع 
ــدی  ــن حاج محم ــه امی ــبت ب ــن نس ذوب آه
نشــان می دهــد کمیتــه انضباطــی فدراســیون 
فوتبــال آن طــور کــه پیش بینــی می شــد ابتــدا 
بــه وضعیــت مالــی دو باشــگاه و بازیکنانــش 
نــگاه کــرده و بعــد ایــن حکــم صــادر شــده اســت. آن رفتــاری 
کــه در زمیــن چمــن فوالدشــهر از جانــب دو بازیکــن ســر زد 
حتمــا مســتحق جریمــه بــود؛ ولــی اینکــه چــرا حاج محمــدی 
ــون  ــه می شــود و حــق وردی 8 میلی ــان جریم ــزار توم ۵۰۰ ه

ــا ــت. ایمن ــخ اس ــوالی بی پاس ــان، س توم

آگهی مناقصه )نوبت اول(
نوبت اول

شهرداریگزبرخوار به موجب مصوبه شماره ۲۴۱ مورخ ۹۵/۱۰/۴ شورای اسالمی شهر گز در نظر دارد یک باب مغازه تجاری 
واقع در انتهای بلوار امام)ره( جنب ورزشگاه کوثر را با متراژ ۴6/۲۲ متر مربع و با قیمت پایه ماهیانه ۲/7۵۰/۰۰۰ ریال از طریق 

مزایده عمومی به مدت یکسال اجاره دهد. لذا عالقمندان شرکت در مزایده می توانند تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 

۹6/۲/۲۱ جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری گز مراجعه نمایند.

محمدحسن رفیع - شهردار گزبرخوار

آگهی مناقصه
شهرداری نجف آباد

نوبت اول

مبلغ  به  اولیه  برآورد  با  نجف آباد  شهرداری  عمرانی  پروژه های  جهت  آماده  بتن  خرید  عملیات  مناقصه:  اعتبار و موضوع
اساس  بر  و  دارایی های سرمایه ای سال ۱3۹۵  تملک  اعتبارات  محل  از  مابه التفاوت  و  تعدیل  بدون  ریال   ۹/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

مشخصات موجود در مدارک مناقصه.
شرایطشرکتدرمناقصه: شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه و رزومه کاری منطبق با موضوع 

مناقصه باشند.
مهلتومحلدریافتاسنادمناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه 
با همراه داشتن مدارک و رزومه شرکت تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹6/۰۲/۲۱ به امور قراردادهای شهرداری 
محرمانه  دبیرخانه  به  مورخ ۹6/۰۲/۲۴  یکشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  حداکثر  را  خود  پیشنهادات  و  مراجعه  نجف آباد 
شهرداری نجف آباد تحویل نمایند. مبلغ خرید اسناد مناقصه ۲۰۰/۰۰۰ ریال طی فیش واریزی به حساب سیبا بانک ملی به 

شماره ۰۱۰۴۵۴۴۱۵6۰۰۱ درآمد شهرداری می باشد.
شهرداری   ۰۱۰۴۵۴۴۱۵۰۰۰۲ شماره  سپرده  به حساب  واریزی  فیش  طی  را  ریال   ۴7۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  باید  شرکت کنندگان 
نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکی بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم 

مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار می باشد.
مسعود منتظری - شهردار نجف آباد

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر مالف38217

آگهی مناقصه

شماره 96/701/ص مورخ 96/2/4

1-موضوعمناقصه:تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری مسجد محله فرهنگ پنج شهر جدید فوالدشهر شامل تکمیل 
ساختمان اصلی و اجرای کامل پایگاه بسیج، محوطه و دیوار محوطه از طریق تهاتر حداقل شصت درصد از مبالغ ناخالص 
صورت وضعیتهای تأیید شده با اراضی یا واحدهای موجود با کاربری مختلف در شهر جدید فوالدشهر با تعیین و تشخیص 
شرکت عمران و به قیمت کارشناسی روز و پرداخت مابقی به صورت نقدی و یا از طریق اوراق یا اسناد خزانه اسالمی در 

صورت تخصیص صورت می گیرد.
2-مناقصهگزار:شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر.

به  از طریق مراجعه  و  اداری مورخ ۹6/۲/۱3  پایان وقت  تا  تاریخ ۹6/۲/7  از  3-مهلتومحلدریافتاسنادمناقصه:
پایگاه اینترنتی WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM یا http//iets.mporg.ir و یا به شرکت عمران شهر جدید 

فوالدشهر به نشانی بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر؛ تلفن: ۰3۱۵-۲63۰۱6۱-۵
مورخ  اداری  وقت  پایان  تا  قیمت  پیشنهاد  تحویل  زمان  آن: تاریخگشایش و قیمت پیشنهاد تسلیم زمان و محل -4

۹6/۲/۲3 و زمان گشایش پاکتهای پیشنهاد قیمت در تاریخ ۹6/۲/۲۴ می باشد.
5-مبلغبرآورد: نه میلیارد و نود و چهار میلیون و هفتصد و هشتاد و دو هزار و نهصد و نود و دو )۹.۰۹۴.78۲.۹۹۲( ریال 

بر اساس فهرست بهای ابنیه، تأسیسات برقی و مکانیکی سال ۹6.
6-میزانسپردهشرکتدرفرآیندارجاعکار: مبلغ چهارصد و پنجاه و چهار میلیون و هفتصد و سی و نه هزار و یکصد و پنجاه 

)۴۵۴.73۹.۱۵۰( ریال.
7-نوعسپردهشرکتدرفرآیندارجاعکار:۱- ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری 
غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید 
فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه ۲- فیش واریزی به حساب شماره ۲۱736۹۰۲۰۵۰۰۴ 

سیبا بانک ملی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
8-مدارکموردنیازجهتدریافتاسنادبهصورتحضوری:ارائه معرفینامه کتبی نماینده شرکت.

تذکر:داشتن حداقل پایه پنج در هر دو رشته ساختمان و ابنیه و تأسیسات و تجهیزات )گواهینامه صالحیت سازمان برنامه 
و بودجه جهت شرکت در مناقصه الزامی است.( 

سیاست یک بام و دو هوا در کمیته انضباطی
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P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه اجتماعی

بیمــاری نقــص ایمنــی اولیــه در اثــر نقــص در کارکــرد اعضــای 
پروتئین هــا  و  از جملــه ســلول ها  بــدن  ایمنــی  سیســتم 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــادر ب ــدن ق ــال آن ب ــه دنب ــود و ب ــاد می ش ایج
عفونت هــای ناشــی از میکروب هــا، انگل هــا، باکتری هــا و 

ــود.  ــد ب ــا نخواه ویروس ه
ــادرزادی  ــاری م ــک بیم ــه ی ــه ک ــی اولی ــص ایمن ــاران نق بیم
ــل  ــه در مقاب ــع دفاعی ــدن و درواق ــی ب ــتم دفاع ــت، سیس اس

ندارنــد. میکروب هــا 
    اهداف انجمن

ســید محمدباقــر حجــازی، مدیــر عامــل انجمــن خیریــه 
حمایــت از بیمــاران نقــص ایمنــی اولیــه، در گفت وگــو بــا 
ــدن  ــع ش ــوم واق ــه مظل ــه ب ــا توج ــت: ب ــن گف ــای وط کیمی
بیمــاران نقــص ایمنــی اولیــه، در ســال 1386 انجمــن هیئــت 
امنایــی 86 نفــره در حمایــت از بیمــاران نقــص ایمنــی تشــکیل 

ــید. ــتانداری رس ــت اس ــه ثب ــال 88 ب ــد و در س ش
وی بــا اشــاره بــه بیمــاری نقــص ایمنــی اولیــه گفــت: درمــان 
ــر  ــه، وقت گی ــا پرهزین ــه غالب ــی اولی ــص ایمن ــای نق بیماری ه
ــا  ــار اســت و ب ــر بیم ــرای ه ــر ب ــا مادام العم ــای تقریب ــه معن ب
ــن  ــه خــأ نهادهــای حمایتــی دولتــی و مردمــی از ای توجــه ب

بیمــاران، ایــن انجمــن شــکل گرفــت.

   ضرورت ایجاد بانک اطالعات سلولی
حجــازی یکــی از راه هــای درمانــی ایــن بیمــاری را پیونــد مغــز 
اســتخوان معرفــی کــرد و گفــت: پیونــد مغــز اســتخوان، یــک 
ــران انجــام  ــر در ای ــه اگ ــاده حساســی اســت ک ــد فوق الع پیون
شــود، حــدود 120 میلیــون تومــان و در خــارج از کشــور بیــش 
ــن  ــل انجم ــر عام ــت. مدی ــر اس ــان هزینه ب ــارد توم از 1 میلی
ــرت  ــه حض ــی اولی ــص ایمن ــاران نق ــت از بیم ــه حمای خیری
صدیقــه طاهــره)س( خاطرنشــان کــرد: از دیگــر پیگیری هــای 
ــلولی  ــات س ــک اطالع ــاد بان ــه ایج ــوان ب ــن می ت ــن انجم ای
اشــاره کــرد کــه محاســن فراوانــی نه تنهــا بــرای بیمــاری نقــص 

ــالج دارد. ــای صعب الع ــتر بیماری ه ــرای بیش ــه ب ــی، بلک ایمن
    دستاوردهای انجمن

ــی  ــح کــرد: پیشــگیری از بیمــاری نقــص ایمن حجــازی تصری
ــت اول برنامــه  ــه و اولوی ــی خیری ــه، یکــی از اهــداف اصل اولی
ــور در  ــاط و حض ــت. وی ارتب ــان اس ــتان اصفه ــه در اس خیری
ــالج  ــاران صعب الع ــه بیم ــن خیری ــد انجم ــکل هایی مانن تش
ــی  ــری و هم افزای ــت پیگی ــر جه ــالل احم بهداشــت کشــور، ه
حمایــت از بیمــاران و حضــور نماینــده تشــکل IPOI کــه 
نقــص  بیمــاران  حمایــت  جهــت  در  بین الملــی  تشــکلی 
ایمنــی در کل دنیاســت و عضویــت ایــران در ایــن تشــکل 

ــد  ــران، خری ــاری در ای ــن بیم ــرح ای ــورهای مط ــور پرفس حض
دســتگاه پی ســی ای و پیگیــری قــرار گرفتــن ایــن بیمــاری در 
زیرمجموعــه بیماری هــای صعب العــالج را از دیگــر دســتاوردهای 

ــمرد. ــن برش ــن انجم ای
    258 بیمار تحت پوشش

حجــازی تعــداد بیمــاران تحــت پوشــش ایــن خیریــه را 258 
عنــوان کــرد و گفــت: بــه دلیــل اینکــه ایــن خیریــه تنهــا خیریــه 
فعــال بیمــاری نقــص ایمنــی اســت، ایــن تعــداد بیمــاران فقــط 
مربــوط بــه اســتان اصفهــان نیســت؛ بلکــه اســتان های شــیراز 

تهــران، کرمانشــاه، دزفــول و آبــادان را نیــز شــامل می شــود. 
ــک  ــا، ی ــر در کل دنی ــر 1200 نف ــه از ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
نفــر نقــص ایمنــی اولیــه دارد، یــادآور شــد: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــه  ــی اولی ــب بیماری هــای نقــص ایمن ــرای اغل ــر ب درمــان مؤث
وجــود دارد، بایــد در نظــر داشــت کــه ایــن درمان هــا بیشــترین 
تأثیــر را وقتــی دارنــد کــه پیــش از آســیب جــدی بــه بــدن در 

اثــر عفونــت بــا خودایمنــی، آغــاز شــود. 
مدیــر عامــل انجمــن خیریــه بیمــاران نقــص ایمنــی اولیــه در 
ــت:  ــت خــود گف ــت فعالی ــرش و محدودی ــار پذی ــا آم رابطــه ب
 ایــن خیریــه تنهــا خیریــه فعــال در ســطح کشــور بــوده 
ــه روی تمامــی بیمــاران نقــص  ــه ب ــون درب ایــن خیری و تاکن
ایمنــی اولیــه از سراســر کشــور بــاز بــوده اســت و در حــد تــوان 

ــم. ــاران کمــک کرده ای ــه بیم ب

مدیر عامل انجمن خیریه حمایت از بیماران نقص ایمنی اولیه در گفت وگو با کیمیای وطن:

شناسایی 258 بیمار مبتال به بیماری نقص اولیه در اصفهان

 چاپ کتب درسی 

ویژه دانش آموزان استثنایی
رئیس ســازمان آمــوزش و پــرورش 
اســتثنایی از توســعه مراکــز ویــژه 
ــر داد و  ــری خب ــالالت یادگی اخت
گفــت: در حــال حاضــر 432 مرکــز 
اختــالالت یادگیــری دایــر اســت 
و برنامــه ســاخت و راه انــدازی 
دســت کم 100 مرکــز جدیــد در 
ســال جــاری دســتور کار ســازمان آمــوزش و پرورش اســتثنایی 
ــای  ــاپ کتاب ه ــه چ ــان اینک ــا بی ــی ب ــد قدم ــرار دارد. مجی ق
ــب  ــا ترتی ــرد: ب ــار ک ــده، اظه ــاز ش ــوزان آغ ــی دانش آم درس
ــد دو ســال گذشــته کتــب دانش آمــوزان مــا  اتخاذشــده همانن
بــه موقــع چــاپ می شــود و در اختیارشــان قــرار می گیــرد. وی 
افــزود: در حــال حاضــر آن دســته از کتــب درســی دانش آمــوزان 
کــه تغییــری در آن هــا از ســوی ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی 
ــط  ــه خ ــل ب ــا تبدی ــوزان نابین ــرای دانش آم ــده را ب ــاد نش ایج
بریــل می کنیــم. قدمــی اظهــار کــرد: کتبــی دربــاره دانش آمــوزان 
کم تــوان ذهنــی نیــز در دســت تألیــف اســت و تــالش می کنیــم 
زودتــر بــه مرحلــه چــاپ برســد تــا هیــچ دانش آمــوزی در ابتدای 
ســال تحصیلــی بــدون کتــاب نمانــد. رئیــس ســازمان آمــوزش 
و پــرورش اســتثنایی همچنیــن از برگــزاری اردوهــای ورزشــی و 
تورهــای تابســتانه ویــژه بــرای دانش آمــوزان مــدارس اســتثنایی 
خبــر داد و اظهــار کــرد: اعتبــاری حــدود 8 میلیــارد تومــان بــه 

این امـر اختصـاص یافتـه اسـت. ایسـنا

کاهش آمار ازدواج در سال 95
ــه تناســب  ــاز هــم آمارهــا نشــان می دهنــد کــه نــرخ ازدواج ب ب
جمعیــت کشــور افزایــش پیــدا نکــرده اســت؛ بــا وجــود افزایش 
ــدود  ــی ح ــال 95 رقم ــه س ــنین ازدواج ک ــان در س ــداد جوان تع
11.5 میلیــون نفــر را شــامل می شــد، بــر اســاس آخریــن آمــار 
ــازده ماهــه ســال گذشــته، 660 هــزار و 803 واقعــه ازدواج  در ی
ــور  ــزان ازدواج در کش ــت می ــده و در حقیق ــت ش ــور ثب در کش
نســبت بــه ســال 94، 3.5 درصــد کاهــش یافتــه اســت؛ البتــه 
ــدون احتســاب میــزان ازدواج هــای ثبت شــده  آمــار ســال 95 ب

در اســفندماه اســت. 
در کاهــش رونــد ازدواج، در وهلــه اول بســیاری نبــود امکانــات 
ــا  ــد؛ ام ــان می دانن ــردن جوان ــی ازدواج نک ــت اصل ــی را عل مال
شــواهد عینــی نشــان می دهــد کــه حتــی دختــر یــا پســر یــا در 
ســطح کالن، خانــواده ای کــه از نظــر مالــی در شــرایط مناســبی 
قــرار دارنــد هــم، رغبــت و عالقــه ای بــه ازدواج ندارنــد. بســیاری 
از کارشناســان هنــوز دالیــل علمــی بــرای ایــن مســئله نیافتنــد 
امــا در اظهارنظرهــای شــخصی، عــده ای دلیــل بی رغبتــی 
جوانــان بــه ازدواج را تغییــر باورهــا و نگرش هــای فــرد بــه 

بهداشــت نیوز می داننــد.  ازدواج 

اخبار کوتاه

امام جمعه کاشان عنوان کرد:

تلفات رانندگی با تعداد شهدای جنگ 

تحمیلی قابل مقایسه است

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اجتماعی

 الزم اســت آمــوزش در ابتــدا 
ــس از  ــا و پ ــطح خانواده ه از س
آن در ســطح مقاطــع مختلــف 
ــورت  ــه ص ــاجد ب ــدارس و مس م
جــدی در دســتور کار قــرار گیــرد. 
ــک اداره  ــی و ترافی ــس اداره ایمن ــل و رئی ــل و نق ــاون حم مع
کل حمــل و نقــل پایانه هــای اســتان اصفهــان و روســای 
ــتان  ــافر شهرس ــار و مس ــل ب ــل و نق ــرکت های حم ــوف ش صن
ــه  ــی فقی ــده ول ــازی، نماین ــت هللا نم ــرت آی ــا حض ــان ب کاش
ــا  ــد. علیرض ــدار کردن ــان، دی ــتان کاش ــه شهرس ــام جمع و ام
ــدار ضمــن بیــان حساســیت تصادفــات و  ــاج در ایــن دی صفات
ــازی  ــوزش و آگاه س ــژه آم ــش وی ــه نق ــی از آن، ب ــات ناش تلف
عمــوم جامعــه درخصــوص رعایــت قوانیــن و مقــررات ایمنــی 
ــن  ــم چهارمی ــر داری ــت: در نظ ــرد و گف ــاره ک ــرور اش ــور و م عب
ــکاری  ــا هم ــن را ب ــاوران راه ایم ــی ی ــش فرهنگی آموزش همای
ــس از آن  ــم و پ ــزار کنی ــان برگ ــتان در کاش ــه شهرس مجموع
ــاوران  ــوان ســفیران و ی ــه عن ــش ب ــن همای شــرکت کنندگان ای
ــای  ــه ایف ــوم جامع ــان عم ــازی در می ــی راه در فرهنگ س ایمن
ــه  ــان اینک ــا بی ــز ب ــازی نی ــت هللا نم ــه آی ــد. در ادام ــش کنن نق
تلفــات و تصادفــات رانندگــی بــا تعــداد شــهدای جنــگ تحمیلی 
قابــل مقایســه اســت، افــزود: در ایــن زمینــه عوامــل متعــددی 
اعــم از انســان، خــودرو و راه ســهیم  هســتند. وی اظهــار داشــت: 
الزم اســت آمــوزش در ابتــدا از ســطح خانواده هــا و پــس از آن 
در ســطح مقاطــع مختلــف مــدارس       و مســاجد بــه صــورت 

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق ــدی در دس ج

اعتماد، کلید پایداری زندگی زناشویی
ــد  ــا بای ــت: زوج ه ــناس، گف ــدم، جامعه ش ــی مق ــم قرای ابراهی
ــا  ــد ب ــا بتوانن ــه یکدیگــر اعتمــاد داشــته باشــند ت در زندگــی ب
توافــق و تفاهــم مســائل زندگــی را حــل کننــد و ایــن کلیــد یــک 
 زندگــی پایــدار اســت. وی ادامــه داد: بایــد زوج هــا در مســائل 
ــا  ــا ب ــر زوج ه ــری داشــته باشــند. اگ ــق و همفک ــی، تواف زندگ
ــاد را  ــن تض ــدان ای ــو فرزن ــز جل ــد، هرگ ــاد دارن ــر تض یکدیگ
ــای  ــا و برخورده ــدان از رفتاره ــه فرزن ــرا ک ــد؛ چ ــان نکنن نمای
پــدر و مادرهایشــان الگــو می گیرنــد و در آینــده دچــار همیــن 
مشــکالت بــه صــورت پیچیده تــر می شــوند. وی افــزود: نبایــد 
زوج هــا مســئله ای را از یکدیگــر مخفــی کننــد؛ اگــر ایــن شــائبه 
ــد،  ــی می کن ــزی را مخف ــل چی ــرف مقاب ــه ط ــد ک ــش آی پی

ــی رود. شبســتان ــن م ــاد از بی اعتم

اخبار کوتاه

معــاون پژوهشــی وزارت علــوم گفــت: در ســال جدیــد 
شــد  خواســته  دانشــگاه ها  پژوهشــی  معاونت هــای  از 
انتظامــی  و کمیته هــای  دفاتــر هیئت هــا  بــا همــکاری 
نظارت هــای الزم درخصــوص پایان نامه هــا صــورت گیــرد و 

در صــورت بــروز هرگونــه تخلــف بــا متخلفــان 
ــته  ــه گذش ــبت ب ــری نس ــای جدی ت برخورده

ــند.  ــته باش داش
 وحیـــد احمــــدی دربــاره حمــایت هـــای 
دانشــجویی  پایان نامه هــای  از  علــوم  وزارت 
در  داشــت:  اظهــار  در ســال تحصیلــی 96 
ــای  ــترش پژوهش ه ــق و گس ــتای تعمی راس

تحقیــق  صحیــح  روش هــای  بــر  مبتنــی  قرآن محــور 
قرآنــی، برنامــه ای ترتیــب داده ایــم و ابالغیــه ای صــادر شــد 
الزم  حمایت هــای  قرآنــی  علــوم  پایان نامه هــای  از  تــا 
ــا  ــایر پایان نامه ه ــت از س ــزود: حمای ــرد. وی اف ــورت گی ص
قــرار می گیــرد  کار وزارت علــوم   هــر ســاله در دســتور 

ــرای تحقــق بخشــیدن اهــداف خــود همکاری هــای  ــا ب و م
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــای صنع ــا وزارتخانه ه ــیاری را ب بس

ــم. ــا داری ــر وزارتخانه ه ــاع و دیگ وزارت دف
ــوم انســانی  ــت از پایان نامه هــای عل ــه داد: حمای  احمــدی ادام
بــه طــور جداگانــه انجــام می شــود. ایــن 
حمایت هــا باعــث ایجــاد زمینه هــای مناســب 
رشــد و ارتقــای کمــی و کیفــی پژوهــش 
بهره گیــری از تــوان و ظرفیت هــای بالقــوه 
دانشــگاهی، تشــویق دانشــجویان بــرای انجام 
ــات و پروژه هــای بیشــتری می شــود.  تحقیق
معــاون پژوهشــی وزارت علــوم بــا اشــاره 
ــان داشــت: در  ــی در دانشــگاه ها بی ــات علم ــار تخلف ــه آم ب
ســال های اخیــر بــا برگــزاری جلســاتی بــا هیئت هــای 
انتظامــی اســتادان و کمیته انضباطی دانشــگاه ها هماهنگی هایی 
صــورت گرفــت کــه خوشــبختانه شــاهد تخلف هــای زیــادی 

نبوده ایــم. میــزان

ســرهنگ ســتار خســروی، رئیــس پلیــس اســتان 
اصفهــان گفــت: وضــع امنیتــی اســتان بســیار مناســب 
ــردم  ــث آزار م ــه باع ــی ک ــش امنیت ــچ چال ــت و هی اس

ــدارد.  ــود ن ــود، وج ش
ــایر  ــس و س ــرد: پلی ــوان ک ــروی عن خس
ــت  ــه فعالی ــن عرص ــه در ای ــی ک همکاران
می کننــد، تحــرکات مخــالن نظــم و امنیــت 
را زیــر نظــر دارنــد و بســیاری از جرائــم را 

ــد.  ــی می کنن ــوع خنث ــش از وق پی
در تأمیــن امنیــت، مــردم، همکاری بســیار 
ــه  ــرا ک ــتند؛ چ ــس داش ــا پلی ــی را ب خوب

بــدون شــک اگــر همــکاری مــردم نبــود، نمی توانســتیم 
ــی را در جهــت امنیــت در اســتان  ــن خوب ــه ای ــق ب توفی
ــل  ــتانه و متقاب ــکاری دوس ــن هم ــیم و ای ــته باش داش
باعــث شــد مــا رتبــه اول کشــوری در پیشــگیری و 

ــم.  ــه خــود اختصــاص دهی ــم را ب کشــف جرائ

کــرد:  اظهــار  شــهرداری  عملکــرد  درخصــوص  وی 
عملکــرد شــهرداری را در ســال گذشــته مطلــوب ارزیابــی 
ــی را  ــای فرهنگی ورزش ــه فضاه ــوری ک ــه ط ــم؛ ب می کن
ــد  ــعه دادن ــهرها توس ــیه ش ــرم و حاش ــای ج در کانون ه
و ایــن اقدامــات در رصــد پلیــس قــرار 
داشــته تــا کمکــی بــه کاهــش وقــوع جــرم 

ــد.  کن
ســرهنگ خســروی ادامــه داد: مــا معتقدیم 
هــر گونــه فعالیــت فرهنگی ورزشــی در نقــاط 
ــد از  فقیرنشــین و حاشــیه ای شــهر می توان
ــری  ــال جلوگی ــده و ح ــرم در آین ــوع ج وق
کنــد و کــودکان و نوجوانانــی کــه در ایــن محل هــا 
زندگــی می کننــد، اگــر بــا فضاهــای فرهنگی هنــری 
ــدا  ــش پی ــو گرای ــان س ــه هم ــا ب ــوند، قطع ــزرگ ش ب
ــد  ــالمی خواه ــراد س ــده اف ــه در آین ــد و جامع می یابن

ــا ــت. ایمن داش

معاون پژوهشی وزارت علوم مطرح کرد:

برخورد جدی با متخلفان پایان نامه ها

رئیس پلیس استان اصفهان عنوان کرد:

حرکت به سمت جامعه سالم با فعالیت های فرهنگی ورزشی

حتما بخوانید!
کاهش آمار ازدواج در سال 95

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: جواد   نام خانوادگی: ماندعلی   نام پدر:علی  شغل: آزاد    نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:1-محمدرضا 2-حسن نام خانوادگی: 1- نادری 2- 

سلیمانی  نام پدر: 1-علی اکبر 2-غفور شغل: آزاد    نشانی محل اقامت:اصفهان،خیابان سجاد،کوچه 

غالمعلیان،پالک 154 محکوم به: به موجب رای شماره 1053 تاریخ95/10/25حوزه 28 شورای حل 

مبلغ  پرداخت  به:  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختالف 

56/000/000  ریال از تاریخ سررسید 95/3/30 لغایت 95/9/30 به مدت هفت ماه به انضمام خسارت 

تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید اقساط تا زمان اجرا )هفت قسط و هر قسط مبلغ 800/000ریال( و پرداخت 

مبلغ 4/705/000ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان ردیف دوم 

)محکوم له حسن سلیمانی( 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 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: 2827/م الف  دفتر شعبه28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: جواد   نام خانوادگی: ماندعلی  نام پدر:علی شغل: آزاد    نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: 1-محمدرضا 2-حسن نام خانوادگی: 1- نادری 

2- سلیمانی نوکابادی نام پدر: 1-علی اکبر 2-غفور شغل: آزاد    نشانی محل اقامت:اصفهان،خیابان 

سجاد،کوچه غالمعلیان،پالک 154 محکوم به: به موجب رای شماره 1084 تاریخ 95/11/6حوزه 28 

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

مبلغ 46/000/000  ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  910/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 

نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه ازتاریخ تقدیم دادخواست 95/8/3 لغایت وصول طبق 

نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان ردیف دوم)محکوم له حسن سلیمانی( 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 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: 2826/م الف  دفتر شعبه28مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محمد    نام خانوادگی:سهرابی نام پدر:عبدالعظیم   نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: مهران  نام خانوادگی: ذاکری  نام پدر: مظفر    نشانی محل 

اقامت:اصفهان،ملک شهر،خیابان مفتح،مجتمع مسکونی ستاره ABC بلوک A محکوم به: به موجب 

اصفهان که  شهرستان  اختالف  حل  شورای   22 شعبه  قضایی  تاریخ95/6/6حوزه   1093 شماره  رای 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان خواسته 

اصلی  و پرداخت 2/585/000 ریال به عنوان خسارت  دادرسی و پرداخت خسارت  تأخیر تأدیه از 

تاریخ )94/5/31 تاریخ سررسید( لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در 

حق محکوم له صادر و اعالم می گردد و نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 قانون 

اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 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: 2825/م الف  دفتر شعبه22مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: قیصر    نام خانوادگی:محمدی عبده وند  نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام: مهران  نام خانوادگی: ذاکری  نشانی محل اقامت:اصفهان،خیابان 

به:  به موجب رای  اداری سایروس،طبقه 2 واحد 5 محکوم  پروین،ابتدای خیابان 7 تیر، مجتمع 

شماره 999 تاریخ95/10/4حوزه 15 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 107/000/000 ریال بابت اصل خواسته موضوع 3 فقره 

چک به شماره های 335610 به تاریخ 94/11/5 و 334834 به تاریخ 94/10/18 و 335609 به تاریخ 

94/10/5 عهده بانک رفاه و پرداخت مبلغ 1/760/000 ریال بابت  هزینه دادرسی و همچنین خسارت 

تأخیر و تأدیه ازتاریخ سررسید چک لغایت  زمان وصول در حق خواهان و پرداخت نیم عشر هزینه 

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

مکلف است ظرف 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: 2824/م الف  دفتر شعبه15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
شماره درخواست : 9610460362600002 شماره پرونده: 960998٬0362600170 شماره بایگانی شعبه: 

173 960 تاریخ تنظیم: 96/1/30 نظر به اینکه آقای محمد علی کاویانی فرزند ابوالفظل به اتهام ترک 

انفاق حسب شکایت آعزت شاپوری .از طرف این دادسرا در پرونده 960173د7تحت تعقیب است و 

ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبود ن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 

174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده .از این طریق اطالع داده می شود تا  ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ انتشار این آگهی در شعبه 7 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان )مجتمع شماره 

4 کهندژ( جهت پاسخ گویی به اتهام خویش حاضر شود.در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 

 انتشار آگهی دادسرا تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. ضمنا هزینه نشر آگهی به عهده دادگستری 

میباشد.

م الف 2889 دادیار شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالبی اصفهان

دادنامه
 : پرونده  شماره   96/1/27  : تنظیم  تاریخ   960  99703543000  85 دادنامه:  شماره   

950998036663400958  شما ه بایگانی ، شعبه: 951122 پرونده کالسه 950998036663400958 

شعبه 117  دادگاهکیفیر دو شهر اصفهان )117( جزایی سابق تصمیم نهایی شماره  85 99703543000 

960 شاکی: خانم صدیقه بصیری فرزند ولی اله به نشانی خ توحید میانی ک مشکالنی کش دهقان 

پ 10 واحد 7 متهم: آقای خسرو ظفر فرزند پرویز به نشانی اصفهان-اصفهان اتهام: توهین و فحاشی 

دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 

نماید.  در خصوص اتهام آقای خسرو ظفر فرزند پرویز دائربر توهین وفحاشی موضوع شکایت خانم 

اصفهان  وانقالب  سکمومی  دادسرای  از  صادره  بشرح کیفرخواست  اله  ولی  فرزند  بصیری  صدیقه 

مرجع  اولیه  ، گزارش  شکایت  طرح  درمقام  شاکی  اظهارات  شیوه   ، پرونده  مندرجات  به  باعنایت 

در  به عدم حضور متهم  نظر  و  نمود مودای  شهادت شهود  یافته  انجام  تحقیقات محلی  انتظامی، 

دادسرا و دادگاه و عدم دسترسی بوی وقوع بزه از ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز ومسلم است لذا 

مستندا به ماده608 قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم تعزیرات حکم بر محکومیت متهم به تحمل 

سی ضربه شالق تعزیری وفق موازین صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی وظرف بیست روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم 

تجدیدنظر استان اصفهان است. 

م الف 2778 رئیس شعبه 117 دادگاه کیفری 2 اصفهان-جعفرزین العابدینی

 دادنامه

شماره دادنامه:201609 9509970352 تاریخ تنظیم : 11/29/ 1395  شما ه با یگانی، شعبه: 950949 

شماره پرونده : 9509980352200921 پرونده کالسه 200921 9509980352 شعبه 22 دادگاه عمومی 

احمدرضا  آقای  خواهان:   950997035220  1609 شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی 

بوسعیدی فرزند مصطفی به نشانی اصفهان - خ آبشار سوم - خ سپهرک صدری بن بست دی پ 

المکان خواسته: اعسار  32 کد پ خوانده: آقای محمود رحیمی فرزند ناصرقلی به نشانی مجهول 

فرزند  بوسعیدی  احمدرضا  آقای  دادخواست  در خصوص  دادگاه  رای   دادرسی   هزینه  پرداخت  از 

مصطفی به طرفیت آقای محمود رحیمی فرزند ناصرقلی به خواسته تجدیدنظر خواهی در دادنامه 

شماره 1980/95 مورخ 95/12/27 و بدوا اعسار از هزینه دادرسی با توجه به متن دادخواست تقدیمی 

و فتوکپی مصدق مدارک استنادی و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی جهت دفاع از خود اقدامی 

ننموده و سایر محتویات پرونده و استشهادیه محلی ضمیمه پرونده خواسته خواهان حمل بر صحت 

تلقی شده و مقرون به واقع است لذا مستندا به مواد 504-505-506-508-  512 از قانون آئین 

دادرسی مدنی مصوب 1379 حکم اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی تا خروجش از 

اعسار و محکوم له واقع شدن صادر و اعالم می گردد . رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز 

پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد. / 

م الف 2888 رئیس شعبه 22 حقوقی اصفهان محمود شریفی

دادنامه
شماره دادنامه:9609970354300084 تاریخ تنظیم : 01/27/ 1396  شما ه با یگانی، شعبه:951252 

شماره پرونده : 9409980365100519  پرونده کالسه 9409980365100519 شعبه 117 دادگاه کیفری 

دو شهر اصفهان )117 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9609970354300084 شاکی: آقای بشیر 

امیر کبیر ک ش سلیمانی پ  به نشانی شهرستان اصفهان خ فروغی کوی  حقیقی فرزند محمود 

خ جمهوری ک  تهران  اصفهان  نشانی شهرستان  به  علی  فرزند  جواهری  آقای محسن  متهم:   43

بانکی( دادگاه  اتهام: تحصیل مال از طریق نامشروع )برداشت غیر مجاز از حساب  واحدی پ 96 

با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. ر 

رای دادگاه : درخصوصی اتهام آقای محسن جواهری رحیم فرزند علی دائر بر تحصیل مال از طریق 

نامشروع به مبلغ دو میلیون و چهارصدهزار ریال موضوع شکایت اقای بشیر حقیقی فرزند محمد 

بشرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی وانقالب اصفهان با عنایت به مندرجات پرونده شیوه 

اظهارات شاکی در مقام طرح شکایت تحقیقات انجام یافته پاسخ استعالم بعمل آمده از بانک مربوطه 

و شرکت ایرانسل و عدم دسترسی به متهم و با التفات به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده 

وقوع بزه از ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز ومسلم است لذا مستندا به ماده 2 قانون تشدید مجازات 

مرتکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری حکم بر محکومیت متهم به یکسال حبس تعزیری ورد اصلی 

مال مبلغ دومیلیون و چهارصد هزار ریال در حق شاکی صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی و 

ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل 

تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. 

م الف 2783 رئیس شعبه 117 دادگاه کیفری 2 اصفهان-جعفرزین العابدینی

دادنامه
شماره دادنامه:9609970354300089 تاریخ تنظیم : 01/17/ 1396  شما ه با یگانی، شعبه:951197 

دادگاه   117 شعبه   940  9980365  100223 پرونده کالسه    9409980365100223  : پرونده  شماره 

شاکی:   9609970354300089 شماره  نهایی  تصمیم  سابق(  جزایی   117( اصفهان  شهر  دو  کیفری 

آقای جواد هاشم زاده فرزند محمدعلی با وکالت خانم الناز هاشم زاده در چه عابدی فرزند عزیزاله 

آقای  متهم:  همکف  بط  رود  زاینده  مجتمع  میثم  خ  فالورجان   - فالورجان   - اصفهان  نشانی  به 

ابراهیم جنترانی به نشانی شهرستان اصفهان خ کهندژ ایستگاه دو پله کوی جاده بزرگ کوی صدر 

کد پستی8188845589 دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید. درخصوص اتهام آقای ابراهیم جنترانی دائر بر خیانت درامانت نسبت 

به یک فقره چک به شماره 439536 به مبلغ هفتاد و هفت میلیون ریال عهده بانک صادرات موضوع 

زاده بشرح کیفرخواست  النازهاشم  باوکالت خانم  زاده فرزند محمدعلی  آقای جواد هاشم  شکایت 

صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان باعنایت به مندرجات پرونده شیوه اظهارات شاکی در 

مقام طرح شکایت، تحقیقات انجام یافته، نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که حاکی است چک 

در  و عدم حضور متهم  انتظامی  در مرجع  اظهارات شهود  به  ونظر  تنظیم گردیده است  تاریخ  بدون 

دادسرا ودادگاه وعدم دسترسی به وی وبا التفات به سایر قرائن وامارات موجود در پرونده وقوع بزه 

از ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز ومسلم است لذا مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسالمی کتاب 

5 تعزیرات حکم بر محکومیت متهم به تحمل دوسال حبس تعزیری صادر واعالم میگردد رای صادره 

غیابی وظرف مهلت بیست روز پس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه و سپس ظرف همین مهلت 

قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. 

م الف 2779 رئیس شعبه 117 دادگاه کیفری 2 اصفهان-جعفرزین العابدینی

دادنامه
شماره دادنامه:9609970354300095 تاریخ تنظیم : 01/27/ 1396  شما ه با یگانی، شعبه:950785 

دادگاه   117 شعبه   950998035960  0428 پرونده کالسه    9509980359600428  : پرونده  شماره 

کیفری دو شهر اصفهان )117 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9609970354300095 شاکی: آقای 

رسول عباسی ولدانی فرزند قاسم به نشانی اصفهان خ خرم - خ شهیدان - ولدان - ک 52 - جنب 

اباد - ک  عاشق   - اصفهان  نشانی  به  علی  فرزند  اکبری  علی  آقای محمدرضا  متهم:  قدیم  حمام 

باهنر - سه راه امیری درب ابی رنگ اتهام : 1. مشارکت در سرقت دادگاه با بررسی محتویات پرونده 

آقایان  اتهام  در خصوص  نماید.   می  رای  به صدور  مبادرت  ذیل  وبه شرح  اعالم  را  رسیدگی  ختم 

1- محمدرضا اکبری فرزند علی متولد 1365 نجار باسواد مجرد و فاقد پیشینه کیفری دائربر سرقت 

بر  دائر  محمدسلطانی   -2 ایرج  فرزند  تسلیمی  اقای حمیدرضا  به  متعلق  موتورسیکلت  یکدستگاه 

سرقت شبانه از مغازه شاکی آقای رسول عباسی فرزند قاسم بشرح کیفرخواست صادره از دادسرای 

بله مندرجات پرونده شیوہ أظهارات شکات درمقام طرح شکایت  باعنایت  عمومی وانقالب اصفهان 

گزارش مرجع انتظامی کشف موتور سیکلت مسروقه از منزل متهم ردیف اول و کشف برخی از اموال 

مسروقه از منزل متهم ردیف دوم تحقیقات انجام یافته اقرار اولیه متهم ردیف اول وانکار و دفاعیات 

به سایرقرائن  التفات  با  و  بوی  بودن متهم ردیف دوم و عدم دسترسی  بعدی وی متواری  بالوجه 

مواد  به  لذا مستندا  است  ومسلم  بردادگاه محرز  آنان  ناحیه  از  بزہ  وقوع  پرونده  موجوددر  وامارات 

656 و 667 قانون مجازات اسالمی کتاب 5 تعزیرات حکم بر محکومیت هریک از متهمین به تحمل 

دوسال حبس و 74 ضربه شالق تعزیری وفق موازین ورد عین در صورت فقدان به ردمثل یا قیمت 

مابقی اموال مسروقه توسط متهم ردیف دوم شامل یک عدد کفکش چهل متری ودوعدد کپسول گاز 

در حق مالباخته صادر واعالم میگردد اما درخصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دائربر مشارکت در 

سرقت از کارگاه آقای رسول عباسی باعنایت به مندرجات پروند5 وصرفنظر از رضایت قطعی شاکی 

و غیرقابل گذشت بودن موضوع بلحاظ انکار شدید اتهام از سوی متهم وضعف ادله اثباتی وقوع بزه 

از سوی مشارالیه بردادگاه محرز نبوده لذا مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون ایین 

دادرسی کیفری رای بر برائت صادر واعالم میگردد رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از 

ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم 

تجدیدنظر استان اصفهان است. 

م الف 2777 رئیس شعبه 117 دادگاه کیفری 2 اصفهان-جعفرزین العابدینی

آگهی مزایده 
پرونده  با  ارتباط  در  دارد  درنظر  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   3 شعبه  احکام  اجرای 

علیه  محکوم  بطرفیت  محمد  فرزند  شادورز  سعیده  له  محکوم  ام   / ح  960626ج  اجرائی کالسه 

از 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی  ، که 11/842 حبه  اکبر مبنی بر مطالبه وجه  مهدی کوکب فرزند 

خیابان  حدفاصل   - میانی  توحید  خیابان   - اصفهان  در:  واقع  اصفهان  ثبت   5 2305/43بخش 

با کد پستی 95361- نظر -کوچه کلیسای مریم شرقی - کوچه سیچان 8- پالک 68  و  مهرداد 

آپارتمان  که کل  اکبر  مرحوم  پدرش  از  مهدی کوکب  علیه  محکوم  االرث  سهم  به  مربوط   81737

نظر  مورد  آپارتمان  و  سال   16 از  بیش  قدمت  با  بوده  آن  روی  طبقه  وسه   -60 طبقه  یک  بصورت 

دادگستری  نظریه کارشناس رسمی  باشد که طبق  به مساحت 75/98مترمربع می   - 60 در طبقه 

است  مانده  اعتراض  از  مصون  نظریه  و  است  ارزیابی گردیده  ریال  پایه 476/978/775  مبلغ  به 

به کسانی که  و  شروع  مبلغ کارشناسی  از  مزایده  علیهذاقیمت  رساند.  بفروش  مزایده  طریق  از  را 

سپرده  بعنوان  مزایده  قیمت  از   ٪10 مبلغ  ضمنًا  می گرد،  واگذار  نمایند  پیشنهاد  را  مبلغ  باالترین 

دریافت و به صندوق دادگستری سپرده می گردد و مابقی وجه مزایده حداکثر ظرف مدت یک ماه 

از خریدار اخذ خواهد شد، در صورتیکه برنده مزایده، بقیه بهاء مزایده را در ظرف مهلت فوق نپردازد، 

جلسه  در  شرکت  به  مایل  کسانی که  از  می گردد،  تجدید  مزایده  و  ضبط  دولت  نفع  به  او  سپرده 

اجرای  در محل  96/2/21 ساعت 8 صبح  مورخ  پنج شنبه  روز  دعوت می شود  باشند  می  مزایده 

تاریخ فوق  از  توانند قبل  بهم رسانند، متقاضیان می  احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی حضور 

 در واحد اجرا حضور یافته، از خصوصیات و مشخصات محلی مورد مزایده در نظریه کارشناسی مطلع 

گردند. 

م الف 1817 اجرای احکام حقوقی شعبه 3 اصفهان روح اله باغبان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمان های فاقد سند رسمی
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   موضوع  دوم  هیات   139660302007000366 شماره  رای  برابر 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت فالورجان 

فرزند محمد رحیم  بشماره  آقای عباس محمدی فالورجانی  بالمعارض متقاضی  مالکانه  تصرفات 

 48.60 مساحت  به  مسکونی   تجاری  ساختمان  باب  یک  در  ازفالورجان  صادره    144 شناسنامه 

متر مربع پالک 15  اصلی واقع در فالورجان  خریداری از مالک رسمی آقای محمد رحیم محمدی 

فالورجانی  محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 

شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند از 

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 

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

در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .

تاریخ انتشارنوبت اول : 1396/2/7    تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/2/23

اکبر پور مقدم رییس ثبت اسناد وامالک علیرضا طالبی –کلیشاد  م/الف 102

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی مبنی  الدین   نجم  پیر  نرگس  پرونده کالسه 118/96ش 51 ح  خواهان   در خصوص 

یکشنبه  روز  برای  .وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  به طرفیت  مجتبی رضایت   بر:مطالبه  وجه 

مورخه 96/3/17 ساعت 11:30 صبح  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

تا خوانده قبل  برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مراتب در جراید منتشر  حسب تقاضای خواهان 

روبروی  پیروزی  چهارراه  از  بعد  بهشت شرقی  نشانی خ هشت  به  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از 

مسجد امامعلی مجتمع شماره 3  شورای حل اختالف  اصفهان شعبه 53 ح مراجعه و نسخه ثانی 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 2802/م الف مدیر دفتر شعبه 51 مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان
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بهترین بندگان
درباره بهترین بندگان از امام  رضا ؟ع؟ سؤال شد.

ایشــان فرمودنــد: آنــان کــه هــرگاه نیکــى کنند، خوشــحال 
ــرگاه  ــد و ه ــرزش خواهن ــد، آم ــدى کنن ــرگاه ب ــوند و ه ش
عطــا شــوند، شــکر گزارنــد و هــرگاه بــا بیننــد، صبــر کننــد 

و هــرگاه خشــم کننــد، درگذرنــد.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

نیمه ابری

بارانى

ابری

ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

13   ْC

1   ْC

8   ْC

19   ْC

25  ْC

23   ْC

30   ْC

31   ْC

استقرار سامانه موشیک آمریکا 
تحت تداب�ی شدید امنی�ت

قطعــات  انتقــال  آمریــکا  ارتــش 

ســامانه دفــاع موشــی تــاد را به محل 

برنامه ریزی شــده بــرای اســتقرار در 

کــره جنــو�ب آغــاز کــرده اســت. ایــن 

اض و تظاهــرات  اقــدام بــا اعــرت

ســاکنان محیل منطقــه روبه رو شــد. 

ایرنــا

حوادثسالمت

تأثیر افزایش سن بر کاهش شنوایی
مهــدی خواجــوی، متخصص 
ــی  ــق و بینـ گـــوش و حلـ
ــا افزایــش ســـن  گفــت: ب
ــه  ــانی ب ــزان خونـرسـ میـ
ســلول های گــوش انســان 
کاهــش می یابــد و ایــن 
موضــوع ســبب ضعیــف 
و  ایــن ســلول ها  از  تعــدادی  مــرگ  و  شـــدن 

کاهش شـنوایی خواهـد شــد.
مهــدی خواجــوی، رئیــس انجمــن گــوش و حلــق 
ــاری  ــروز بیم ــت ب ــوص عل ــران، درخص ــی ای و بین
ــان  ــوش انس ــی گ ــمت اصل ــت: قس ــی گف پیر گوش
ــامل  ــد ش ــل می کن ــی را منتق ــرژی مکانیک ــه ان ک
تعــداد بســیار زیــادی ســلول اســت و در هــر 
حلــزون گــوش بالــغ بــر هجــده هــزار ســلول 
ــواج  ــن ام ــش گرفت ــه نق ــود دارد ک ــنوایی وج ش

صوتــی و ژنراتــور را بــازی می کننــد.
ــا افزایــش ســن، میــزان خونرســانی  وی افــزود: ب
ایــن  و  می یابــد  ســلول ها کاهــش  ایــن  بــه 
ــدادی  ــرگ تع ــف شــدن و م موضــوع ســبب ضعی

از ایــن ســلول ها خواهــد شــد.
ــه  ــی اضاف ــق و بین ــوش و حل ــص گ ــن متخص ای
کــرد: گــوش نــوزاد توانایــی دریافــت صداهایــی بــا 
ــا رشــد  ــا 20 هــزار را دارد کــه ب فرکانس هــای 20 ت
می شــود  فرکانس هــا کاســته  ایــن  از  انســان 
 و بــه تدریــج هــر نــوع صدایــی را نمی شــنود. 
 ایــن موضــوع در تمــام افــراد یکســان نیســت 
محیــط  ســروصدای  تغذیــه  ماننــد  عواملــی  و 
انســـان  عصبـــی  سیســتم  محیــط،   آلودگــی 
و بیماری هــا نیــز از عوامــل تأثیرگــذار بــرای از 
ــه  ــا توج ــتند و ب ــلول ها هس ــن س ــن ای ــن رفت  بی
ــراد در  ــی اف ــت برخ ــن اس ــه ممک ــن نکت ــه ای ب
ــی  ــاری پیرگوش ــار بیم ــز دچ ــر نی ــنین پایین ت س

ــوند. ش
وی در پایــان گفــت: معمــوال بیمــاری پیرگوشــی از 
ــاال مشــاهده می شــود  ــه ب ــاد ســال ب  ســنین هفت
و افــرادی کــه در ایــن ســن کم شــنوایی را در یــک 
ــاری  ــار بیم ــد، دچ ــاس می کنن ــود احس ــوش خ گ
ــه  ــی ب ــت پیرگوش ــد گف ــتند و بای ــی نیس پیرگوش
شــنوایی  ســلول های  عمــر  افزایــش  معنــای 

ــارس ــت. ف اس

کشف 480 کیلو تریاک در بازرسی از تریلی
ــا مــواد مخــدر اســتان یــزد گفــت:  رئیــس پلیــس مبــارزه ب
تریلــی  یــک دســتگاه  از  بازرســی  در  پلیــس  مامــوران 
اســکانیا مقــدار 480 کیلــو تریــاک را کشــف کردنــد. ســرهنگ 
ــر  ــن خب ــات ای ــریح جزئی ــتوده نیا در تش ــین س محمدحس
اظهــار داشــت: روز گذشــته مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد 
ــک  ــوری ی ــای عب ــرل خودروه ــگام کنت ــتان هن ــدر اس مخ
دســتگاه تریلــی اســکانیا را کــه بــا محمولــه قطعــات صنعتــی 
ــرای بازرســی متوقــف  ــود، ب ــران ب ــوب کشــور عــازم ته از جن
ــوع  ــدر از ن ــواد مخ ــو م ــی از آن 480 کیل ــد و در بازرس کردن
ــتگیر  ــز دس ــم را نی ــتا دو مته ــن راس ــف و در ای ــاک کش تری
کردنــد. رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان یــزد با 
بیــان اینکــه متهمــان بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه دادســرا 
ــان و  ــواد مخــدر، جوان ــرد: م ــی شــدند، خاطرنشــان ک معرف
خانواده هــا را هــدف قــرار داده اســت؛ از همیــن رو پلیــس در 
راه مبــارزه بــا ورود مــواد افیونــی از هیــچ تــاش و کوششــی 

دریــغ نخواهــد کــرد. پایــگاه خبــری پلیــس ایــران

 کشف بیش از 193 کیلوگرم مواد مخدر 

در داراب
ــارس  ــتان ف ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی رئی
از کشــف 193 کیلــو و 800 گــرم تریــاک در شهرســتان 
ــرد:  ــان ک ــی بی ــر توالی ــرهنگ محمدجعف ــر داد. س داراب خب
مامــوران انتظامــی شهرســتان داراب در اجــرای طــرح مقابلــه 
بــا ورود مــواد مخــدر و کنتــرل خودروهــای عبــوری در 
ــژو  ــک دســتگاه خــودروی پ ــه ی ــاس داراب، ب جــاده بندرعب
ــی از  ــد. در بازرس ــف کردن ــدند و آن را متوق ــون ش 405 مظن
ــف  ــاک کش ــرم تری ــو و 700 گ ــدار 115کیل ــودرو مق ــن خ  ای
و یــک نفــر متهــم در ایــن خصــوص دســتگیر شــد. توالیــی 
تصریــح کــرد: در عملیاتــی دیگــر نیــز مامــوران انتظامــی ایــن 
شهرســتان مطلــع شــدند یــک دســتگاه خــودروی پــژو پارس 
ــتان  ــدر را از شهرس ــواد مخ ــه م ــک محمول ــال ی ــد انتق قص
داراب بــه شــیراز دارد. رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
اســتان ادامــه داد: مامــوران انتظامــی بــا اســتقرار در خروجــی 
متوقــف  و  شناســایی  را  مذکــور  خــودروی   شهرســتان، 
و ضمــن دســتگیری متهــم در بازرســی از خــودرو مقــدار 78 
کیلــو و 100گــرم تریــاک کشــف کردنــد. توالیــی از شــهروندان 
 خواســت هرگونــه اخبــار و اطاعــات را درخصــوص تهیــه 
ــم  ــایر جرای ــا س ــدر ی ــواد مخ ــروش م ــد و ف ــع، خری و توزی
ــی 110  ــای پلیس ــز فوریت ه ــق مرک ــت از طری ــرع وق در اس
در اختیــار پلیــس قــرار دهنــد. پایــگاه خبــری پلیــس ایــران

ــان اشــراف خراســان و از  کیمیای وطن گوهرشــاد، از زن
نامــداران و سیاســتمداران دوره تیموریــان بــود. زنــی باحجاب 
و مذهبــی کــه همیشــه نقــاب بــر صــورت داشــت. او 
ــا  ــجدى بن ــا)ع( مس ــام رض ــرم ام ــار ح ــت در کن می خواس
کنــد. بــه همــه کارگــران و معمــاران اعــام کرد دســتمزد شــما 
را دو برابــر مى دهــم، ولــى شــرطش ایــن اســت کــه فقــط بــا 
وضــو کار، بــا احتــرام رفتــار و اخــاق اســامى و یــاد خــدا را 
ــى  ــه و بدزبان ــا یکدیگــر مجادل ــد و در حــال کار ب ــت کنی رعای
نکنیــد. او بــه کســانى کــه بــه وســیله حیوانــات مصالــح و بــار 
بــه محــل مســجد می آوردنــد، عــاوه بــر دســتور قبلــى گفــت 
ایــن  و  دهیــد  قــرار  علوفــه  و  آب  حیوانــات  راه  ســر 
زبان بســته ها را نزنیــد و بگذاریــد هرجــا کــه تشــنه و گرســنه 
ــنگین  ــار س ــا ب ــر روی آن ه ــد؛ ب ــف بخورن ــد، آب و عل بودن

نگذارید و آن ها را اذیت نکنید. 
گوهرشــاد هــر روز بــه سرکشــی کارگــران بــه مســجد می رفت؛ 
روزى طبــق معمــول بــراى سرکشــى کارهــا بــه محــل مســجد 
رفتــه بــود؛ در اثــر بــاد مقنعــه و حجــاب او کمــى کنــار رفــت 

ــد. جــوان بیچــاره دل از  ــره او را دی ــر جــوان چه ــک کارگ و ی
ــا  ــود ت ــت از او رب ــر و طاق ــاد صب ــق گوهرش ــف داد و عش ک
آنجــا کــه  بیمــار شــد و بیمــارى او را بــه مــرگ نزدیــک کــرد. 
ــود کــه ســر کار نمی رفــت و گوهرشــاد حــال او  چنــد روزی ب
را جویــا شــد. بــه او خبــر دادنــد جــوان بیمــار شــده؛ لــذا بــه 
عیــادت او رفــت. چنــد روز گذشــت و روزبــه روز حــال جــوان 
بدتــر می شــد. مــادرش کــه احتمــال از دســت رفتــن فرزنــد 
ــه  ــه گــوش ملک ــان را ب ــم گرفــت جری ــد، تصمی را جــدى دی
گوهرشــاد برســاند. او موضــوع را بــه گوهرشــاد گفــت و منتظر 
واکنــش ملکــه بــود. ملکــه پــس از شــنیدن ایــن حــرف بــا 
خوشــرویى گفــت: اینکــه مهــم نیســت؛ چــرا زودتــر بــه مــن 
نگفتیــد تــا از ناراحتــى یــک بنــده خــدا جلوگیــرى کنیــم؟ بــه 
مــادرش گفــت بــرو بــه پســرت بگــو مــن بــراى ازدواج بــا تــو 
آمــاده هســتم؛ ولــى پیــش از آن بایــد دو کار صــورت بگیــرد؛ 

ــن  ــت در ای ــکاف توس ــل روز اعت ــن چه ــر م ــه مه ــى اینک یک
ــا  ــرو و ت ــجد ب ــه مس ــول دارى ب ــر قب ــاز؛ اگ ــجد تازه س مس

چهــل روز فقــط نمــاز و عبــادت خــدا را بــه جــاى آور. 
ــو،  ــدن ت ــاده ش ــس از آم ــه پ ــت ک ــن اس ــر ای ــرط دیگ ش
مــن بایــد از شــوهرم طــاق بگیــرم. حــال اگــر تــو شــرط را 
ــى  ــق وقت ــوان عاش ــن. ج ــروع ک ــود را ش ــرى، کار خ مى پذی
پیغــام گوهرشــاد را شــنید، از ایــن مــژده درمــان شــد و گفــت 
چهــل روز کــه چیــزى نیســت؛ اگــر چهــل ســال هــم بگویــى 
ــه  حاضــرم. جــوان رفــت و مشــغول نمــاز در مســجد شــد ب
امیــد اینکــه پــاداش نماز هایــش، ازدواج و وصــال همســری 
زیبــا بــه نــام گوهرشــاد باشــد. روز چهلــم گوهرشــاد قاصــدى 
فرســتاد تــا از حــال جــوان خبــر بگیــرد تــا اگــر آمــاده اســت 

او هــم آمــاده طــاق باشــد. 
قاصــد بــه جــوان گفــت: فــردا چهــل روز تــو تمــام مى شــود 

و ملکــه منتظــر اســت اگــر تــو آمــاده هســتى، او هــم شــرط 
خــود را انجــام دهــد. 

جــوان عاشــق کــه ابتــدا بــا عشــق گوهرشــاد بــه نمــاز 
ــاز کام او را  ــاوت نم ــل روز ح ــس از چه ــاال پ ــه و ح پرداخت
شــیرین کــرده بــود، پاســخ داد: بــه گوهرشــاد خانــم بگوییــد 
ــم و دوم اینکــه مــن دیگــر نیــازى  اول اینکــه از شــما ممنون
بــه ازدواج بــا شــما نــدارم. قاصــد گفــت: منظــورت چیســت؟ 
مگــر تــو عاشــق گوهرشــاد نبــودى؟ جــوان گفــت: آنوقــت کــه 
ــا  ــوز ب ــرد، هن ــاب ک ــار و بی ت ــن را بیم ــاد م ــق گوهرش عش
معشــوق حقیقــى آشــنا نشــده بــودم؛ ولــى اکنــون دلــم بــه 
عشــق خــدا مى طپــد و جــز او معشــوقى نمى خواهــم. مــن 
ــا او آرام می گیــرم؛ امــا از  ــا خــدا مأنــوس شــدم و فقــط ب ب
گوهرشــاد هــم ممنــون هســتم کــه مــرا بــا خداونــد آشــنا کرد 

ــا معشــوق حقیقــى را پیــدا کنــم.  و او باعــت شــد ت
ــه  ــا ادام ــاز مســجد گوهرشــاد و ب ــن پیش نم آن جــوان اولی
دادن مطالعــات و درس بــه یــک فقیــه کامــل تبدیــل شــد و 
او کســی نیســت جــز آیــت هللا شــیخ محمدصــادق همدانــی.
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ــن  ــان یافت ــه از پای ــوالد مبارک ــروه ف ــل گ ــر عام مدی
عملیــات نصــب تجهیــزات کارخانــه 5 میلیــون تنــی 
ــوی                ــان رض ــتان خراس ــنگان در اس ــازی س گندله س

ــر داد.  ــدازی آن خب و راه ان
اتمــام  بــا  کــرد:  اظهــار  بهــرام ســبحانی  دکتــر 
فعالیت هــای نصــب تجهیــزات و تزریــق گاز بــه 
ــا پیگیــری  ــه کــه ب ــه کارخان ــه انتقــال گاز ب خــط لول
ــاش مســئوالن اســتان به تازگــی انجــام گرفــت  و ت
شــرایط بــرای آغــاز مرحلــه راه انــدازی گــرم کارخانــه 
ــی  ــای نهای ــام کنترل ه ــس از انج ــده و پ ــم ش فراه
طــی چنــد روز آینــده، مشــعل های کــوره بــرای ورود 

ــد.  ــد ش ــن خواه ــرم روش ــدازی گ ــه دوره راه ان ب
منطقــه  در  کارخانــه  ایــن  احــداث  افــزود:  وی 
ــا شــرایط فقــدان  محــروم و مــرزی شــرق کشــور ب
ــرق و آب  ــاز، بـ ــه گـ ــاخت های الزم از جملـ زیرسـ
محدودیــت و مشــکات خــاص خــود را داشــت کــه 
ــا  ــکات و محدودیت ه ــن مش ــی از ای ــون بعض اکن
مرتفــع شــده و امیدواریــم بــا مســاعدت و پشــتیبانی 
ــا  ــه محدودیت ه ــوری بقی ــتانی و کش ــئوالن اس مس

ــع شــود.  ــز مرتف نی
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه گفــت: بــا روشــن شــدن 
ــات  ــازی، عملی ــه گندله س ــوره کارخان ــعل های ک مش
حرارتــی شــامل خشــک کــردن نســوزها و گــرم 
کــردن تدریجــی کــوره آغــاز و پــس از طــی ایــن دوره 
ــه و تولیــد  ــه کارخان شــارژ کنســانتره ســنگ آهــن ب

ــود.  ــاز می ش ــه آغ گندل
وی تاکیــد کــرد: بــا راه انــدازی ایــن کارخانــه در ســال 

ــد و اشــتغال  ــر تولی ــز ب ــا تمرک ــی ب اقتصــاد مقاومت
ــش از  ــتقیم بی ــتقیم و غیرمس ــتغال مس ــه اش زمین
ــم  ــرزی فراه ــروم م ــه مح ــن منطق ــر در ای 1500 نف

شــده اســت. 
ســبحانی افــزود: کارخانــه دیگــری بــرای تولیــد 
کنســانتره ســنگ آهــن بــا ظرفیــت ســالیانه 5 
میلیــون تــن در ســال، در همیــن منطقــه در دســت 
احــداث اســت کــه طبــق برنامــه بایــد عملیــات 
نصــب تجهیــزات آن تــا پایــان ســال جــاری خاتمــه 

ــد.  یاب
ایــن  در  ســرمایه گذاری  میــزان  درخصــوص  وی 
پــروژه گفــت: شــرکت فــوالد مبارکــه از محــل منابــع 
ــه گندله ســازی ســنگان  ــرای احــداث کارخان خــود ب
و تأمیــن زیرســاخت ها، بالــغ بــر یــک هــزار و 
ــا معــادل  ــه کــرده و تقریب ــارد تومــان هزین 150 میلی
همیــن مقــدار هــم بایــد در کارخانــه کنســانتره 

کنــد. ســرمایه گذاری 
    بــه بــار نشســتن توســعه های هدفمنــد فــوالد 

مبارکــه در فروردین مــاه
مختــار بخشــیان، معــاون بهره بــرداری فــوالد مبارکــه 
ــان  ــار کارکن ــل به ــاه از فص ــتین م ــت: در نخس گف
توانســتند  و  درخشــیدند  خــوش  مبارکــه  فــوالد 
افزایــش  و  توســعه ها  از  مؤثــر  بهره بــرداری  بــا 
ظرفیت هــای هدفمنــد انجام شــده در شــرکت، در 
ــای  ــه رکورده ــازی ب ــازی و فوالدس ــی آهن س نواح
ــام  ــوالد خ ــفنجی و ف ــن اس ــد آه ــدی در تولی جدی

ــد.  ــت یابن دس
وی ضمــن قدردانــی از حمایت هــای مدیریــت ارشــد 
شــرکت در راســتای اجــرا و بهره بــرداری از ایــن 

توســعه ها و تشــکر از زحمــات کارکنــان خاطرنشــان 
کــرد: بــه یقیــن بــا ایــن رونــد در فــوالد مبارکــه بــه 
ــال  ــان س ــا پای ــان ت ــت کارکن ــد و هم ــاری خداون ی
جــاری بــه هــدف تولیــد ۶ میلیــون و 200 هــزار تــن 
ــن  ــزار ت ــون و 700 ه ــد 7 میلی ــام و تولی ــوالد خ ف

ــت. ــم یاف آهــن اســفنجی دســت خواهی
ــوز  ــرف نس ــش مص ــد کاه ــورد جدی ــت رک     ثب

ــه ــوالد مبارک در ف
ــت:  ــه گف ــوالد مبارک ــرات نســوز ف ــز تعمی ــر مرک مدی
 بــا تعامــل و ارتبــاط تنگاتنــگ مرکــز تعمیــرات نســوز 
و واحدهــای تولیــدی و تعمیراتــی ناحیه فوالدســازی 
دســتورکارها،  و  روش هــا  اصــاح  بــا  همچنیــن 
بازرســی های مــداوم تجهیــزات و بهبــود کیفیــت 
مــواد نســوز، مصــرف نســوز شــرکت فــوالد مبارکــه در 

ــن مــذاب  ــر ت ــه ۶.25 کیلوگــرم ب فروردین مــاه 9۶ ب
کاهــش یافــت.

 ایــرج مختارپــور اظهــار کــرد: رکــورد قبلــی کاهــش 
بــه  مربــوط  مبارکــه  فــوالد  در  نســوز  مصــرف 
ــرم  ــزان ۶.4 کیلوگ ــه می ــال 95 و ب ــاه س فروردین م

ــود.  ــذاب ب ــن م ــر ت ب
ــت  ــا و قیم ــش هزینه ه ــرد: کاه ــان ک وی خاطرنش
ــرکت  ــداف ش ــزو اه ــاکان ج ــوالد، کم ــده ف تمام ش
فــوالد مبارکــه جهــت حضــور موفــق در بــازار جهانــی 
فــوالد اســت؛ بنابرایــن از آنجایــی کــه مصــارف 
ــوالد  ــد ف ــه تولی ــام پرهزین ــواد نســوز، یکــی از اق م
محســوب می شــود، کاهــش ضریــب مصــرف آن در 
ایــن شــرایط ســخت و پرچالــش می توانــد کمکــی در 

ــن هــدف باشــد.  ــه ای ــل ب راســتای نی

ــه کســب  ــوالد مبارک ــرات نســوز ف ــز تعمی ــر مرک مدی
ایــن رکــورد را بــه مدیریــت عالــی شــرکت، معاونــت 
بهره بــرداری و کارکنــان فــوالد مبارکــه تبریــک گفــت 
ــی اصــول  ــت تمام ــا رعای ــرد ب ــدواری ک ــار امی و اظه
ایمنــی و بــا ادامــه کنتــرل مصــارف و کاهــش 
همچنــان  فــوالد،  تولیــد  تمام شــده  هزینه هــای 
ــراز  ــای ت ــایر کارخانه ه ــا س ــد ب ــه بتوان ــوالد مبارک ف

ــد. ــت کن ــان رقاب اول جه
   تولیــد ماهانــه تختــال در فــوالد مبارکــه از ۵۶۲ 

ــزار تن گذشــت ه
ــان تاشــگر ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری  کارکن
مــداوم فــوالد مبارکــه در فروردین مــاه ســال جــاری 
بــا تولیــد بیــش از 5۶2 هــزار تــن تختــال حماســه ای 
ــان   ــا بنائی ــر را محمدرض ــن خب ــد. ای ــر آفریدن دیگ
ریخته گــری  و  فوالدســازی  ناحیــه  مدیــر  مفــرد 
ــد  ــزان تولی ــت: می ــه داد و گف ــوالد مبارک ــداوم ف م
ــن  ــزار و 202 ت ــه، 520 ه ــن ناحی ــی ای ــورد قبل در رک

ــوده اســت.  ــال ب تخت
وی تــاش روزافــزون کارکنــان تولیــد، تعمیــرات 
قــوس  کوره هــای  ظرفیــت  از  بهینــه  اســتفاده 
ــزی  الکتریکــی و ماشــین های ریخته گــری، برنامه ری
مناســب بــرای اجــرای تعمیــرات و کاهــش توقفــات 
و همــکاری ســایر واحدهــا از جملــه واحدهای نســوز 
و خدمــات فنــی و پشــتیبانی را از عمده تریــن دالیــل 

کســب ایــن رکــورد دانســت.
    دســتیابی بــه رکوردهــای تولیــد در واحدهــای 

احیــای مســتقیم فــوالد مبارکــه
رحیــم عبــدی، مدیــر ناحیــه آهن ســازی فــوالد 
مبارکــه، ضمــن اعــام ایــن خبــر بــا قدردانــی 

از تمامــی کارکنــان ایــن ناحیــه گفــت: کارکنــان 
بلندهمــت ناحیــه آهن ســازی فــوالد مبارکــه موفــق 
ــا  ــاه ســال جــاری ب ــر در فروردین م ــار دیگ شــدند ب
ــه  تولیــد مجمــوع ۶74 هــزار تــن آهــن اســفنجی ب
رکوردهــای جدیــدی در واحدهــای احیــای مســتقیم 

ــد. ــت یابن 1 و 2 دس
ــس  ــیدی، رئی ــوش رش ــوص داری ــن خص  در همی
ــوالد مبارکــه  ــای مســتقیم شــماره یــک ف واحــد احی
در  واحــد  ایــن  تاشــگر  کارکنــان  کــرد:  بیــان 
فروردین مــاه ســال جــاری بــا همیــاری ســایر 
شــدند  موفــق  آهن ســازی  ناحیــه  قســمت های 
434 هــزار و 50 تــن آهــن اســفنجی را تولیــد کننــد. 
ــق  ــن موف ــد همچنی ــن واح ــان ای ــزود: کارکن وی اف
ــد  ــا تولی ــال 95 ب ــاه س ــد در فروردین م ــده بودن ش
433 هــزار و 372 تــن آهــن اســفنجی، رکــورد 

ــد.  ــای گذارن ــود برج ــری را از خ دیگ
محمدرضــا فتحــی، رئیــس واحــد احیــای مســتقیم 
گفــت:  این بــاره  در  مبارکــه،  فــوالد   2 شــماره 
ــرازی  ــهید خ ــتقیم ش ــای مس ــد احی ــان واح کارکن
ــزار  ــد 240 ه ــا تولی ــاری ب ــال ج ــاه س  در فروردین م
و 4۶5 تــن آهــن اســفنجی موفــق بــه ثبــت رکــورد 
ــزان  ــی می ــورد قبل ــه رک ــدی شــدند و نســبت ب جدی

ــود بخشــیدند.  ــن بهب تولیــد خــود را 11 هــزار ت
رحیــم عبــدی، مدیــر ناحیــه آهن ســازی فــوالد 
اســتفاده  بهــره وری کارکنــان،  افزایــش  مبارکــه، 
ــرای  ــع، اج ــزات و مناب ــری از تجهی ــه و حداکث بهین
ــات و در  ــان توقف ــش زم ــتورکارها، کاه ــت دس درس
ــازی را  ــه آهن س ــان ناحی ــد کارکن ــت بلن ــت هم نهای
از مهم تریــن دالیــل کســب ایــن موفقیــت برشــمرد.

 مدیر عامل گروه فوالد مبارکه خبر داد:

نخستین کارخانه گندله سازی ۵ میلیون تنی شرق کشور در آستانه راه اندازی


