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اخبار روز
گذشته انهدام 30 تیم تروریستی در سال 
وزیر اطالعات از کشف و انهدام 30 تیم تروریستی توسط نیروهای 

امنیتی و اطالعاتی در سال 95 خبر داد. حجت االسالم محمود علوی 
وزیر اطالعات، در سخنان پیش از خطبه این هفته نماز جمعه 

تهران به مناسبت روز سربازان گمنام امام زمان)عج( گفت: 
سربازان گمنام امام زمان)عج( توانستند...

در صفحه سیاست )2( بخوانید

مردمقضاوتمیکنند
در صفحه سیاست )2( بخوانید

/منطقه ای استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری رتبه نخست روزنامه های استا�ن

 راه درست 
در حیطــه اخــالق اســالمی مــوارد بســیار مهمــی 
کــه بایــد همــگان بــه آن توجــه مبــذول  هســتند 

دارنــد؛ امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر از نــکات بســیار 
گــر روح امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر  مهــم اســت. ا
در جامعــه احیــا شــود، هرگونــه بداخالقــی سیاســی 
یــا  نامزدهــا  دیگــر  و  شــد  خواهــد  ک  پــا و  مطــرود 
کــردن فضــای  طرفدارانشــان بــه خــود جرئــت آلــوده 
ســیل  بــا  زیــرا  داد؛  نخواهنــد  را  جامعــه  سیاســی 
بــا منکــر مواجــه خواهنــد شــد و در عــوض  مقابلــه 
کــه بــه فکــر رأی مــردم هســتند، تــالش  کســانی  همــه 
درســت  راه  و  معروفــات  از  بهره گیــری  بــا  می کننــد 
مهــم  نکتــه  آورنــد. دیگــر  بــه دســت  را  مــردم  رأی 

توجــه بــه حفــظ وحــدت بــه عنــوان...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

باشــد،  خودتــان  بــرای  اصلــح(  )انتخــاب  اگــر 
شــیطانی اســت و امــا اگــر انتخــاب اصلــح بــرای 
مطــرح  کجاســت  از  و  کــی  مسلمان هاســت، 
نیســت؛ از هــر گروهــی باشــد، حــزب باشــد یــا 
کــه  ایــن شــود  اســباب  حــزب  نــه  حــزب،  غیــر 
غیــر آن، فاســد و نــه صددرصــد حزبــی بــودن 
اصلــح  انتخــاب  آ ن هاســت؛  صــاح  باعــث 
کــه  فــردی  انتخــاب  یعنــی  مســلمین،  بــرای 
باشــد  داشــته  آن  و حیثیــت  اســام  بــه   تعهــد 
و همــه چیــز را بفهمــد و چــون در مجلــس اســام 
تنهــا کافــی نیســت  بلکــه بایــد مســلمانی باشــد 

مملکــت  احتیاجــات  کــه 
را  سیاســت  و  بشناســد  را 

بــه  مطلــع  و  بفهمــد 
مفاســد  و  مصالــح 

باشــد. کشــور 

انتخاب اصلح پای درس امام ؟ق؟

له
قا

رم
س

گذشته، دومین مناظره داغ انتخاباتی بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 96 برگزار شد روز 

ــی  ــی از ویژگی های ــه بعض ــات ب ــتانه انتخاب در آس
کــه نامزدهــا بایــد داشــته باشــند یــا اصولــی کــه 

ــود. ــاره می ش ــد، اش ــت کنن ــد رعای بای
    4 اصل

حدیثــی  در  علــــی)ع(  مؤمنــان  امیــــر   
انحطــاط دولت هــا و حکومت هــا را در 4 چیــز 

: ند برمی شــــمر
 »تضییــع األصــول و التمســک بالفــروع و تقدیــم 

ــر األفاضــل«  األراذل و تأخی
»ضایــع کــردن مســائل اصلــی، پرداختــن بــه 
مســائل فرعــی، گزینــــش افــراد فرومایــــه و بــه 

ــته.«  ــق و شایســ ــدن عناصــر الی ــب رانــ عق
در علــم »مدیریــت اســــتراتژیک« نیــز می گوینــد 
ــائل  ــه مســ ــت ک ــری نیس ــد، مدی ــر توانمن مدی
ــد  ــری توانمن ــه مدی ــد؛ بلک ــخیص ده ــم را تش مه
اســت کــه قــدرت تشــخیص »اهــّم امــور« از بیــن 
مســائل مهــم را داشــته باشــد. در حقیقــت، یــک 
مدیــر خبــره، می بایــد بتوانــد »اولویت هــا« را 

ــردازد.  ــا بپ ــه آن ه ــد و ب مشــخص کن
تشــخیص اولویت هــا آنقــدر اهمیــت دارد کــه 
رهبــر انقــاب، یکــی از مــوارد »اعتــراض« بــه 
دولت هــا و »اوقــات تلخــی« خــود را همیــن 

می داننــد:  موضــوع 
»بنــده در دولت هــای مختلــف، گاهــی اوقــات 
مســئوالن  بــه  داشــتم  ســــختی  اعتراضــات 
ــی  ــات تلخ ــاد اوق ــوارد زی ــی از م ــون... یک گوناگ
ــت  ــا را رعای ــن اولویت ه ــه چــرا ای ــوده ک ــن ب همی
ــی  ــر بخش ــت؟ در ه ــت  چیســ ــد؟ اولوی نمی کنن
یــک اولویــت وجــود دارد؛ آن را بایــد رعایــت کــرد 
آن را بایــد دنبــال کــرد، آن را بایــد جلــو انداخــت.« 

)96/2/10(
   رضایت توده مردم و رعایت حق آنان

اســامی  انقــاب  عمــر  از  دهــه  چهارمیــن  در 
دهه هایــی کــه بــا گفتمــان »پیشــرفت و عدالــت« 
مســئوالن  و  دولــت  اولویــت  شــده،  عجیــن 
ــد  ــا چن چیســت؟ اولویــت دولــت دوازدهــم کــه ت
ــد  ــد ش ــخص خواه ــت آن مش ــر سرنوش روز دیگ
ــائل  ــدام مس ــد؟ ک ــی باش ــه موضوعات ــد چ می بای
مســائل  جــزو  امیرالمؤمنیــن)ع(،  تعبیــر  بــه 
ــات  ــزو موضوع ــائل ج ــدام مس ــت و ک ــی اس اصل

ــی  ــد حت ــا می توان ــه آن ه ــی ب ــه بی توجه فرعــی ک
ــود؟ ــا ش ــا و حکومت ه ــاط دولت ه ــب انحط موج

ــک  ــه مال ــاب ب ــود خط ــان خ ــرت در فرم آن حض
و  بااولــویـت تـریــــن  از  یکــی  دربــاره  اشــتر، 
ــن  ــت اســامی چنی ــژه دول ــن کارهــای وی مهم تری

ینــد:  می فرما
ــو  ــزد ت ــا ن ــتنی ترین کاره ــه دوست داش ــد ک »بای
میانه تریــن آن هــا در نســبت بــا حــق باشــــد 
و  عدالــت  بــه  نســبت  آن هــا  فراگیــــرترین  و 
جامع تریــن آن هــا بــرای رضایــت تــوده مــردم کــه 
ــا نارضایتــی عمــوم مــردم، رضایــت خاصــان  همان
ــی  ــا نارضایت ــرد و همان ــن می ب ــواص را از بی و خ
ــوده           ــی، بخش ــت عموم ــود رضای ــا وج ــواص ب خ

ــت.«  ــی اس و پذیرفتن
دلیــل آنکــه حضــرت، حمایــت از تــوده مــردم را بــر 
خشــنودی خــواص جامعــه ترجیــح می دهنــد نیــز 

در فــراز دیگــری چنیــن بیــان شــده اســت: 
ــت  ــن و جمعی ــتون دی ــردم ســ ــوده م ــا ت »همان
و وســیله دفــع دشــمنان هســتند؛  مســلمین 
بنابرایــن بایــد گــوش تــو بــه جانــب آن هــا و 

ــد.« ــان باش ــراه آن ــو هم ــش ت ــل و گرای تمایــ
در ادامه نیز می فرمایند:

 »بــر تــو بــاد مراعــات طبقــه پاییــن از اهــل حاجــت 
ــا ســزاوار  ــه آن ه ــک ب ــه رســیدگی و کم ــر ک و فق
ــده  ــر عهــ ــی ب ــا حق ــدام از آن ه ــر ک ــت و ه اس
ــن  ــده ای ــد از عه ــدار نمی توان ــد و زمام ــی دارن وال
مســــئولیت و حــق آنــان برآیــد، مگــر بــا اهتمــام 
ــدن نفــس  ــد و پروران ــتن از خداون ــاری جســ و ی
خــود بــرای همراهــی بــا حــق و شــکیبایی بــر آن، 

چــه ســبک باشــد و چــه ســنگین.«
   جامعه مثل پیکر یک انسان است

دهــم اردیبهشــــت ماه، رهبــر انقــاب در بخشــــی 
از بیانــات خــود در دیــــدار بــا کارگــران بــه موضــوع 
ــعارهایی  ــه ش ــاره ب ــا اش ــد و ب ــات پرداختن انتخاب
ــن  ــد، چنی ــی برگزیده ان ــای انتخاباتــ ــه نامزده ک

ــد:  فرمودن
»شــعارها را جــوری انتخــاب کنیــد کــه همــه 
بداننــد شــما می خواهیــد از اقشــار ضعیــف کشــور 
و طبقــات ضعیــف کشــور حمایــت کنیــد، مشــکل 
ــد.  ــرف کنی ــد برط ــکل دار را می خواهی ــردم مش م

مــا یــک پیکــر هســتیم؛ جامعــه مثــل پیکــر یــک 
ــف اســت،  ــان ضعی ــم کجایم انســان اســت؛ ببینی
بــه کجــا خــون نمی رســــد، کجــا محتــاج رعایــت 
بیشــتر اســت بــه آن برســیم؛ نــه اینکــه بــه بقیــه 
جاهــای بــدن بی اعتنایــی کنیــم نــــه؛ امــا اولویــت 

را ایــن بخــش قــرار بدهیــم.« )96/2/10(
    قول به مردم، عهد با خدا

 و بعد در ادامه می فرمایند: 
»ایــن آقایانــی کــه امــروز نامــزد انتخابات هســتند، 
تصمیــم بگیرنــد و بیــن خودشــــان و خــدای 
متعــال عهــد کننــد کــه اگــر از طــرف مــردم مقبــول 
ــی را  ــد؛ آنجای ــت کنن ــد، اولوی ــدند و رأی آوردن ش
کــه بیشــتر نیــاز بــه مراقبــت دارد، بیشــــتر مــورد 
 توجــه قــرار بدهنــــد؛ برنامه هــا را آن جــور دنبــال 

کنند.« )96/2/10(
ــا  ــت اولویت ه ــرای رعایــ ــدا« بــ ــا خــ ــد ب »عه
ــات  ــار و طبق ــه اقش ــه ب ــن آن توج ــه اصلی تری ک
ــت؛  ــکه اس ــک روی س ــت، ی ــه اس ــف جامع ضعی
امــا روی دیگــر ســکه، چگونگــی انجــام ایــن عهــد 
ــت،  ــک اولوی ــت ی ــرای رعایــ ــه ب اســت؛ چــه آنک
می تــــوان از راه هــای مختلــف اســتفاده کــرد. 
بــرای همیــن، رهبــر انقــاب، در کنــار ایــن »عهــد 
ــته اند  ــی خواس ــای انتخابات ــدا«، از نامزده ــا خ ب

ــد:  ــردم« بدهن ــه م ــم ب ــی ه ــه »قول ک
»مــن بــه همــه ایــن آقایــان محترمــی کــه نامــزد 
انتخابــات ریاســت جمهــوری هســتند، ایــن را 
بارهــا  اســت کــه  حرفــی   - می کنــم  عــرض 
گفته ایــم - تصمیــم بگیرنــد، بــه مــردم هــم 
ــم  ــول ه ــد، ق ــم بگوین ــان ه ــد، در تبلیغاتش بگوین
ــرای  ــور، ب ــور کش ــرفت ام ــرای پیش ــه ب ــد ک بدهن
کــردن گره هــا  بــاز  بــرای  اقتصــادی،  توســعه 
نگاهشــان بــه بیــرون از ایــن مرزهــا نخواهــد 
ــود.«  ــد ب ــت خواه ــن مل ــود ای ــه خ ــگاه ب ــود، ن ب

 )96/2/5(
ــا  ــه ب ــت ک ــاخصی اس ــول، ش ــد و ق ــن دو عه ای
آن می تــوان شــعارها و برنامه هــای نامزدهــای 
انتخاباتــی را مــورد ســنجش قــرار داد در روزهایــی 
کــه کمتــر از دو هفتــه تــا روز انتخابــات باقــی 

ــت. ــده اس مان
خط حزب هللا شماره 80

 قول به مردم، عهد با خدا

گهیروزنامهکیمیایوطن 4-95013701جذبآ

به بهانه برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب

بیمهریبهیارمهربان
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یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــد  ــرادی مانن ــه اف ــت: ب ــان گف ــت اصفه ــه موق ــام جمع ام
ــرم از  ــاع از ح ــردن دف ــوال ب ــر س ــا زی ــه ب ــچی ک کرباس
داعــش طرفــداری می کننــد، بایــد گفــت اگــر ایــن شــهدای 
ــب  ــا قل ــش ت ــد، االن داع ــلیمانی نبودن ــردار س ــز و س عزی

ــود. ــده ب ــه شــما آم ــران و خان ته
حجت االســام و المســلمین ســید مجتبــی میردامــادی در 
ــک  ــا تبری ــان ب ــه اصفه ــاز جمع ــه نم ــن هفت خطبه هــای ای
فرارســیدن هفتــه وزارت اطاعــات و بــا بیــان اینکــه نعمــت 
امنیــت، یکــی از بزرگ تریــن نعمت هــای خــدادادی اســت، 
اظهــار داشــت: امــروز ایــران، امن تریــن کشــور منطقــه بــوده 
ــام  ــام ام ــربازان گمن ــور س ــی از حض ــوع ناش ــن موض و ای

زمان)عــج( در حراســت از میهــن اســت.
وی در ادامــه بــا تبریــک والدت حضــرت علی اکبــر)ع( و روز 
جــوان گفــت: امــروز جوانــان تحصیلکــرده مــا با وجــود همه 
توانایی هــا و مهارت هــای خــود بــا مشــکل اشــتغال روبــه رو 
هســتند، کارگــران بیــکار خجالــت زده خانــواده خــود بــوده و 

کارخانه هــا خوابیــده اســت.
وی اظهــار داشــت: انتخابــات مهمــی پیش روســت؛ هــدف 
ــانی  ــت کس ــه دس ــور را ب ــه کش ــد ک ــن باش ــد ای ــا بای م
نســپاریم کــه نمی تواننــد مشــکاتی ماننــد بیــکاری را حــل 
ــاد  ــرای ایج ــود را ب ــزم خ ــد ع ــردم بای ــب م ــد. منتخ کنن
اشــتغال و از بیــن بــردن بیــکاری جــزم کنــد. مــردم بایــد در 
انتخــاب خــود بــه گونــه ای تصمیم گیــری کننــد کــه نتیجــه 

آن انتخــاب مســئولی باشــد کــه مشــکات کشــور از جملــه 
مســئله مهــم بیــکاری را حــل کنــد.

میردامــادی بــا اشــاره بــه اتفاقــات چنــد روز اخیــر در بعضی 
ســتادهای انتخاباتــی تصریــح کــرد: در بعضــی ســتادها چــه 
می گــذرد؟ یــک روز توهیــن بــه امــام رضــا)ع( کــه شــرممان 
می شــود در ایــن بــاره بگوییــم، روز دیگــر توهیــن بــه 

شــهدای مدافــع حــرم.
وی خاطرنشــان کــرد: بــه افــرادی ماننــد کرباســچی کــه بــا 
زیرســوال بــردن دفــاع از حــرم از داعشــی کــه انســان ها را 
ــت  ــد گف ــد، بای ــداری می کنن ــوزاند، طرف ــده می س ــده زن زن
ــد، االن  ــز و ســردار ســلیمانی نبودن ــن شــهدای عزی ــر ای اگ

داعــش تــا قلــب تهــران و خانــه شــما آمــده بــود.
ــا بیــان اینکــه رقابت هــای  امــام جمعــه موقــت اصفهــان ب
انتخاباتــی بایــد ســالم باشــد، تصریــح کــرد: ایــن اتفاقــات 
در حالــی در ســتاد انتخاباتــی یکــی از نامزدهــا رخ داده کــه 

ــد. ایشــان واکنشــی نشــان ندادن
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه حضــور مــردم در صحنــه پشــتیبانی 
از والیــت فقیــه ســبب شــده تــا آمریــکا هیــچ غلطــی نتوانــد 
بکنــد، گفــت: حضــور مــردم در صحنه هــای مختلــف دفــاع 
از انقــاب بــود کــه ســبب شــد ســایه جنــگ از ســر ملــت 
ــی  ــی تصمیم ــال دیوانگ ــر دشــمن در ح ــا اگ دور شــود؛ ام
ــدرت  ــا ق ــه کشــورهای اســتکباری را ب ــت هم ــت، امنی گرف

ــم. ــلب می کنی ــود س خ

رئیــس کمیتــه امــور خارجــی و امنیــت پارلمــان رژیم 
صهیونیســتی »کنســت« اعــام کــرد وجــه مشــترک 
ایــن رژیــم و گروه هــای تروریســتی در ســوریه، طــرد 

ــارزان حــزب هللا از ســوریه اســت. ایرانی هــا و مب
»آوی دیختــر«، رئیــس کمیتــه امــور خارجــی پارلمان 
رژیــم صهیونیســتی، بــا اشــاره بــه انتشــار اخبــار بــد 
ــارزان حــزب هللا در ســوریه  ــا مب درخصــوص جنــگ ب
گفــت کــه »حــزب هللا« در ســوریه بــا تشــکیات یــک 

ــد. ــارزه می کن ــش مب ــیوه های ارت ــه ش ــش و ب ارت
ــد کــرد: »گروه هــای  ــر در جلســه کنســت تاکی دیخت
ــدارد؛ بلکــه آنچــه  مســلح کوچــک در آنجــا وجــود ن
ــا کمــک نیــروی  هســت جنــگ گردان هــا و لشــکر ب
ــترده  ــتفاده گس ــه آن، اس ــیه و توپخان ــی روس هوای
از ســاح های پیشــرفته و دقیــق و همــکاری بــا 
ــران  ــیه و ای ــوریه، روس ــم از س ــه اع ــای بیگان نیروه

ــت.« اس
دیختــر همچنیــن افــزود: مهــم ایــن اســت بفهمیــم 
ــوع آن،  ــورت وق ــزب هللا در ص ــا ح ــگ ب ــی جن دور آت
کامــا از لحــاظ شــکل و اهمیــت متفــاوت از جنــگ 

ــود. ــان خواهــد ب دوم لبن
دیختــر کــه پیش تــر وزیــر اطاعــات و رئیــس 
دســتگاه امنیتــی رژیــم صهیونیســتی نیــز بــود، 
تأکیــد کــرد: ارتــش اســرائیل بایــد بــرای ایــن جنــگ 

ــم  ــاع داری ــا اط ــه م ــه ک ــد و آنگون ــزی کن برنامه ری
ــد. ــام داده ان ــرای آن را انج ــب ب ــای مناس آمادگی ه

ــت  ــت کنس ــه و امنی ــور خارج ــیون ام ــس کمیس رئی
ادامــه اظهــار  )پارلمــان( رژیــم صهیونیســتی در 
ــترک و  ــع مش ــم مناف ــن رژی ــدگاه ای ــت: از دی داش
ــران و حــزب هللا،  مســتقیم بیــن ســوریه، روســیه، ای
ــات در  ــن اتفاق ــرا ای ــت؛ زی ــده اس ــا نگران کنن واقع
فاصلــه نزدیــک اســرائیل رخ می دهــد و پیامدهایــی 
بــرای ابزارهــای جنگــی و شــیوه های جنــگ خواهــد 
امنیتــی  نهادهــای  و  اســرائیل  ارتــش  و  داشــت 
ــی  ــا آن آمادگ ــه ب ــرای مقابل ــد ب ــه آن بای ــته ب وابس

ــند. ــته باش داش
وی همچنیــن تصریــح کــرد: بــرای مــا کامــا روشــن 
ــرار  ــد ق ــه جدی ــمال خاورمیان ــا در ش ــه م ــت ک اس
ــوب  ــا خ ــرای م ــخصا ب ــئله مش ــن مس ــم و ای داری

ــارس ــت. ف نیس

واکنش خطیب جمعه اصفهان به توهین به امام رضا)ع( و شهدای مدافع حرم:

دربعضیستادهایانتخاباتیچهمیگذرد؟
نگرانیصهیونیستهاازتفاهمسوریه،روسیه،ایرانوحزبهللا

حتما بخوانید!
پیام تسلیت رهبر معظم انقالب شنبه  16  اردیبهشت ماه 21396

ـــمـــاره  421  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

راهدرست
ادامه از صفحه یک: 

اســتراتژی همیشــگی نظــام اســت؛ کســانی کــه 
می خواهنــد در آینــده بــر کرســی مســئولیت ریاســت 
جمهــوری و نمایندگــی مــردم شــهر و روســتا بنشــینند، 
ــورد  ــواره م ــه هم ــن ک ــن رکی ــن رک ــه ای ــد متوج بای
ــم  ــام معظ ــی)ره( و مق ــام خمین ــه ام ــد و توصی تأکی
ــی  ــه العال ــد ظل ــه ای م ــام خامن ــری، حضــرت ام رهب

ــوده، باشــند.  ب
نــه نامــزد انتخاباتــی و نــه هــوادار و طرفدارانــش 
ــار و رفتارشــان  ــا گفت ــد ب ــازه دهن ــود اج ــه خ ــد ب نبای
ایجــاد تفرقــه صــورت گیــرد و عــده ای در مقابــل 
هــم قــرار گیرنــد؛ ایــن حرکــت، منکــر بــزرگ اســت؛ 
ــی خــود را در  ــاری و عمل ــد برنامه هــای گفت ــه بای بلک
جهــت وحدت بخشــی و نشــاط اجتماعــی قــرار دهنــد؛ 
توجــه بــه حفــظ عــزت، اســتقامت و خیرخواهــی 
امــری اســت کــه وظیفــه ای همگانــی محســوب              

می شــود.
همچنیــن رازداری کــه صفتــی الهــی اســت، بایــد 
ــران  ــرار دیگ ــدارد اس ــق ن ــی ح ــد؛ کس ــر باش ــد نظ م
ــا از  ــظ رازه ــه حف ــد ک ــا کن ــز اســرار نظــام را برم و نی

نشــانه های مؤمــن اســت.
ــه  ــن رّب ــنه م ــد: »… اماالس ــا)ع( فرمودن ــام رض ام

ــّر«  ــان الس فکتم
»شــیوه و روشــی را کــه مؤمــن بایــد از خــدای خــود 
ــردن از  ــت ک ــیدن و محافظ ــان و پوش ــرد، کتم فراگی

ــت.« رازهاس
ــده اســت  ــان شــمرده ش ــذا رازداری از شــرایط ایم  ل
و بــه عنــوان یکــی از فضایــل اخاقــی بــه شــمار 
عقــده  و  پرحــرف هســتند  می آیــد. کســانی کــه 
ــات  ــع احساس ــه تاب ــانی ک ــز کس ــد و نی ــارت دارن حق
ــظ  ــد حاف ــوند، نمی توانن ــع می ش ــران واق ــود و دیگ خ
ــدی اســت  ــن نشــانه های بســیار ب ــا باشــند و ای رازه
کــه در هــر کــه باشــد، نمی توانــد مــورد اعتمــاد مــردم 

ــیند.  ــی بنش ــی نمایندگ ــر کرس ــود و ب ــع ش واق
ــی و تبــری از مســائل  در حیطــه اخــاق سیاســی تول
ــت  ــتی و محب ــت. دوس ــذار اس ــم و تأثیرگ ــیار مه بس
بــه  بســتن  دل  امامــت،  و  والیــت  بــه  ورزیــدن 
ــروی  ــت پی ــه نی ــامی و ب ــاب اس ــن انق ــن رکی  رک
و اطاعــت بی چــون و چــرا از والیــت، بایــد آمــاده شــد 

نــه بــرای رســیدن بــه جایــگاه قــدرت و … .
اســت کــه دشــمن گریز  تمامــی سیاســیون  بــر   
ــد و در  ــه دارن ــا والیــت زاوی باشــند و از کســانی کــه ب
مســئله ای بــه اوامــر رهبــری بی توجــه و بی اعتنــا 
بوده انــد، دوری کننــد. اینــان عوامــل انحرافــی هســتند 
کــه خطــرات بزرگــی را بــرای مــردم و تعالــی و رشــد 
ــه  ــد ب ــذا بای ــد؛ ل جامعــه اســامی در برداشــته و دارن
ایــن نکتــه توجــه ویــژه داشــت کــه: »اللهــم وال مــن 
وااله و عــاد مــن عــاداه و النصــر مــن نصــره و اخــذل 

ــه.«  مــن خذل
ــری  ــی و تب ــای تول ــد از زمینه ه ــی بای ــه سیاس حیط
امــام  انقــاب،  والیــت،   حکایــت کنــد. ســتایش 
ــر دشــمنان اســام  ــاب اســامی، تکفی و گذشــته انق
ــدران  ــاب، افشــای توطئه هــای مســتکبران و قل و انق
بــزرگ  نعمت هــای  یــادآوری  منافقــان،  و  و کفــار 
الهــی و خدمــات صورت گرفتــه و مانع تراشــی های 

ــمنان.  ــگی دش همیش
ــه اخــاق سیاســی و مدنظــر داشــتن آن  ــن دادن ب  ت
ــردن  ــت ک ــی حرک ــاق سیاس ــاخص های اخ ــر ش و ب
نیــز تولــی محســوب می شــود و از بداخاقــی سیاســی 
ــه اســباب  ــا ک ــری جســتن و نداشــتن بداخاقی ه تب
شــادی دشــمنان داخلــی را فراهــم می کنــد از وظایــف 

و نــکات مهــم در حیطــه اخاقــی سیاســی اســت.

میانهرویدرزندگی

                                                                  M.Hajian@eskimia.ir
محمدحاجیانجانشین مدیر مسئول

برخــی از انســان ها در زندگــی شــخصی خود از روش و ســبک 
ــا اســراف و اشــرافیگری زندگــی  ــا ب ــه خــارج شــدند؛ ی میان
می کننــد یــا در تنگنــا قــرار دارنــد و بــه ســختی بــه زندگــی 
می نگرنــد؛ بنابرایــن مــردم معمــوال در بخــش مصــارف 
زندگــی دو منــش دارنــد و از دو روش پیــروی می کننــد: 

ــاک.  ــن و امس ــا تنگ گرفت ــراف ی ــوده و اس ــرف بیه مص
امــام رضــا)ع( بــرای افزایــش ســطح زندگــی و نجــات 
توصیــه  را  نجات بخشــی  آموزه هــای  فقــر  از  خانــواده 
ــه  ــر در زمین ــای زی ــه رهنموده ــن میان ــه در ای ــد ک فرموده ان
ــاک  ــه امس ــراف و ن ــه اس ــی ن ــردن، یعن ــدال در هزینه ک اعت
ــت. در  ــراوان اس ــت ف ــز اهمی ــت حائ ــه قناع ــه ب ــز توج و نی
ــه  ــرده ک ــل ک ــی را نق ــی حدیث ــه مجلس ــه عام ــن رابط ای

راهگشاســت:
»...َعــن َبْعــِض َاصَحاِبــِه َقــاَل َســِمْعُت الَعّباِســیَّ َو ُهــَو َیُقــوُل 
ــَن  ــی الَعیــاِل َفقــاَل َبْی ــِة َعَل َفَق ــی النَّ اْســَتْاَذْنُت الرِّضــا)ع( ِف
ــرُِف  ــا َاْع ــداَک ال َوهللِا َم ــُت ِف ــُت ُجِعْل ــاَل َفُقْل ــِن َق اْلَمکُْروَهْی
اْلَمکُْروَهْیــِن قــاَلَ َفقــاَل لــی َیْرَحُمــَک هللُا َاَمــا َتْعــرُِف َانَّ هللَا 
یــَن اِذا َاْنَفُقوا  ــَل کـَـرَِه ااِلْســراَف َو کـَـرَِه ااِلْقتــاَر َفقــاَل َوالذَّ َوجَّ َعزَّ

َلــْم ُیْســرُِفوا َو َلــْم َیْقُتــُروا َو کاَن َبْیــَن ذلِــَک َقوامــًا.«
از امــام رضــا)ع( دربــاره خــرج زندگــی دســتوری خواســتم. 
ــن آن را  ــم م ــر ناخــوش. گفت ــن دو ام ــد: بی ایشــان فرمودن

نمی شناســم. 
ــراف را  ــل اس ــد عزوج ــه خداون ــی ک ــا نمی دان ــد: آی فرمودن
ناخــوش داشــته و همچنیــن تنگ گرفتــن را. آنجــا کــه 
ــراف  ــه اس ــد ن ــرج می کنن ــی خ ــه وقت ــی ک ــد: آنان می گوی
می کننــد و نــه تنــگ می گیرنــد و روش پایبنــدی بیــن ایــن 
دو دارند.البتــه شــناخت دو مقولــه اســراف و امســاک بســیار 
مهــم اســت. اســراف چیســت و در کجــا و در چــه چیزهایــی 
اســت، از زمــره مســائل اولیــه ای اســت کــه بایــد بــه آن توجــه 
کــرد؛ ولیکــن از آنجایــی کــه بنــای ایــن نوشــتار بــر کوتاهــی و 
اشــاره اســت، تنهــا بــه یــک رهنمــود از آن امــام همام بســنده 

ــد: ــه فرمودن ــم ک می کنی
ــا  ــراُف فیَم ــا ااِلس ــراٌف اِنََّم ــَدَن اِس ــُع الَب ــا َیْنَف ــَس فیَم »َلْی

ــَدِن.« ــرَّ ِباْلَب ــاَل َو َاَض ــَف الَم َاْتَل
»اســراف در آنچــه بــه بــدن انســان ســود می رســاند، نیســت؛ 
اســراف در آن چیزهایــی اســت کــه مــال تلــف می شــود و بــه 

بــدن آســیب می رســاند.«
 راهبــرد بعــدی، بهره گیــری از شــیوه قناعــت اســت. رویکــرد 
بــه ایــن راهبــرد در واقــع، همــان پیداکــردن راه میانــه اســت.

ــواده را از  ــه خان ــر آنک ــاوه ب ــت، ع ــیوه قناع ــردن از ش بهره ب
افتــادن در چالــه فقــر نگــه مــی دارد، اهرم کارســازی اســت در 

جهــت شــکوفایی اســتعدادها و خلــق ابتــکارات.
از آن در معنــای  نابجایــی کــه  قناعــت برخــاف تصــور 
خســیس بــودن می شــود، راهبــرد مؤثــری در جهــت بهبــود و 
افزایــش ســطح زندگــی و پیشــرفت اســت و ایــن در صورتــی 

ــم. ــای درســت آن را دریابی ــه معن اســت ک
قناعــت در دو بخــش کاربــردی بــه معنــا می نشــیند: یکــی در 

بخــش درآمــد و دیگــری در بخــش مصــرف.
ســاختن بــا درآمــد اندکــی کــه خداونــد بــر اســاس مصلحــت 
بــه شــخص ارزانــی داشــته، نخســتین بخــش کارســاز زندگی 
اســت.در ایــن رابطــه بــه حدیثــی از امــام)ع( می نگریــم کــه 

در مســتدرک و فقه الرضــا آمــده اســت؛ ایشــان فرمودنــد:
»َقــاَل هللُا ُســْبَحاَنُه اْرُض ِبَمــا آَتْیُتــَک َتکُــْن ِمــْن َاْغَنــی 
ــاِس َو َاْروی َمــْن َقِنــَع َشــِبَع َو َمــْن َلــْم َیْقَنــْع َلــْم َیْشــَبْع.« النَّ

»خداونــد می فرمایــد: تــو بــه آنچــه روزی ات کــرده ام خشــنود 
بــاش تــا از بی نیازتریــن مــردم باشــی و مــن روایــت می کنــم 
کــه هــر کــس قناعــت پیشــه داشــت ســیر اســت و هــر کــه 

قانــع نباشــد، ســیر نمی شــود.«
ــای درســت آن  ــه معن ــد ب ــز بای ــا بخــش دوم نی ــاط ب در ارتب
ــزار و  ــه از اب ــارت اســت از: اســتفاده بهین ــه عب ــرد ک توجــه ک

ــره وری. ــروزی به ــر ام ــه تعبی ــا و ب کااله
درســت  و  الزم  انــدازه  بــه  بهنــگام،  بجــا،  بــردن   بهــره  
از اســباب و وســایل زندگــی اعــم از مصرفــی و ماندنــی ســبب 
می شــود کــه آن هــا همیشــه در اختیــار و در رفــع نیــاز مؤثــر 
باشــند و از صــرف پــول و انــرژی بیجــا خــودداری شــود. در 
ــا می دهــد کــه  ــاال معن اینجاســت کــه بخــش دوم روایــت ب
قناعــت موجــب ســیری اســت؛ چنان کــه نداشــتن آن فقــر و 
گرســنگی و نیــاز بــه همــراه دارد.چــه بســیار اشــیا و کاالهایــی 
در اطــراف مــا هســتند کــه هــرروز بــدون اســتفاده درســت و 
کامــل از کنــار آن هــا می گذریــم یــا حتــی بــه ســادگی آن هــا 
را دور می اندازیــم و تــازه در هنــگام ســختی و تنگنــا متوجــه 
ــا  ــوان ب ــه می ت ــه چگون ــویم ک ــا می ش ــی آن ه ارزش واقع
ــاد  ــزوده ای ایج ــا، ارزش اف ــکار در آن ه ــه و ابت ــت و توج هم

کــرد و بیشــتر و بهتــر بهــره بــرد.

خبر سیاسی 

خبر سیاسی 

امام جمعه شهرکرد:

نفوذدرمسئوالن

منجربهاستحالهنظاممیشود
امــام جمعــه شــهرکرد بــا تاکیــد بــر اینکــه نبایــد اجــازه دهیم 
ــا  نظــام  اســامی اســتحاله شــود، گفــت: اســتحاله نظــام ب
ــه  ــه طوری ک ــرد؛ ب ــکل می گی ــور ش ــئوالن کش ــوذ در مس نف
ــط  ــات غل ــه و توجیه ــا بیگان ــل ب ــمت تعام ــه س ــا ب نگاه ه

ــود. ــوف می ش معط
ــام در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه  محمدعلــی نکون
ــامی  ــام  اس ــم نظ ــازه دهی ــد اج ــرد: نبای ــار ک ــهرکرد اظه ش
اســتحاله شــود؛ اســتحاله نظــام  اســامی، یعنــی نظامــی کــه 
اســم اســام بــر روی آن باشــد، ولــی محتــوای آن برخــاف 

منویــات رهبــری باشــد.
ــاره  ــد درب ــوا نبای ــه اینکــه اهــل تق ــا اشــاره ب ــه ب وی در ادام
ــح  ــند، تصری ــاوت باش ــه بی تف ــرح در جامع ــات مط موضوع
کــرد: جریان هایــی در کشــور وجــود دارد کــه قصــد وارد 
کــردن فرهنــگ بیگانــه بــه کشــور را دارنــد و ایــن در حالــی 
اســت کــه اگــر چنیــن اتفاقــی در جامعــه بیفتــد، ارزش هــای 

ــن مــی رود. ــه و انقــاب  اســامی از بی جامع
ــه را در کشــور  ــج فرهنــگ بیگان امــام جمعــه شــهرکرد تروی
خطرنــاک دانســت و خاطرنشــان کــرد: اســتحاله نظــام 
ــوری  ــه ط ــرد؛ ب ــکل می گی ــور ش ــئوالن کش ــوذ در مس ــا نف ب
 کــه نگاه هــا بــه ســمت تعامــل بــا بیگانــه و توجیهــات غلــط 
ــه ایــن موضــوع کــه  معطــوف می شــود و اهــل تقــوا بایــد ب
ــاب  ــم انق ــر معظ ــتگذاری رهب ــی سیاس ــن اساس ــزو رک ج

ــند. ــته باش ــژه ای داش ــیت وی ــت، حساس اس
ــراد در  ــر اینکــه بســیاری از اف ــد ب ــا تاکی ــه ب ــام در ادام نکون
جامعــه تــا جایــی کــه ســخنان رهبــر بــه منافعشــان آســیب 
نرســاند، اطاعــت می کننــد، خاطرنشــان کــرد: کســی کــه در 
ــت  ــاد عدال ــرد و فری ــرار می گی ــگاه امامــت مســلمین ق جای

ــی اســت. ــف دین ــک تکلی ســر می دهــد، اطاعــت از او ی
ــکل  ــت ش ــرای عدال ــامی ب ــام  اس ــت: نظ ــه گف وی در ادام
گرفتــه اســت، نــه بــرای شــکاف طبقاتــی و پــر کــردن جیــب 
عــده ای خــاص؛ در حالی کــه محرومیــت در جاهایــی فریــاد 

ــارس ــود. ف زده می ش

وزیر اطالعات خبر داد:

انهدام30تیمتروریستیدرسالگذشته

وزیــر اطاعــات از کشــف و انهــدام 30 تیــم تروریســتی 
توســط نیروهــای امنیتــی و اطاعاتــی در ســال 95 خبــر داد.

ــر اطاعــات، در ســخنان  ــوی وزی حجت االســام محمــود عل
پیــش از خطبــه ایــن هفتــه نمــاز جمعــه تهــران بــه مناســبت 
روز ســربازان گمنــام امــام زمان)عــج( گفــت: ســربازان گمنام 
ــم و در  ــی تی ــال 95، س ــتند در س ــج( توانس ــام زمان)ع ام
ــم تروریســتی را کشــف و  ــج تی ــل و پن ســال 93 و 94، چه

منهــدم کننــد.
ــزات  ــات و تجهی ــت ها، مهم ــن تروریس ــزود: از ای ــوی اف عل
زیــادی بــه دســت آمــد کــه بعضــی از آن هــا شــامل 108 بمب 

ــه انتحــاری می شــود. مغناطیســی و 15 جلیق
ــی، وزارت  ــت مل ــی امنی ــورای عال ــوز ش ــا مج ــت: ب وی گف
اطاعــات بــا طــرف آمریکایــی بــرای تبــادل زندانی هــا 
مذاکــره کــرد کــه طــی آن، یــک میلیــارد و 710 میلیــون دالر 
ــم  ــدادی از مؤسســات از تحری ــک و تع ــک بان ــول آزاد و ی پ

ــدند. ــارج ش خ
ــای  ــددی از  مورده ــداد متع ــا تع ــزود: م ــات اف ــر اطاع وزی
ــم  ــری معظ ــه رهب ــم ک ــرار دادی ــه ق ــر ضرب ــی را زی جاسوس

ــد. ــر کردن ــه تقدی ــن وزارتخان ــا از ای ــاب کتب انق

روز گذشــته، دومیــن مناظــره داغ انتخاباتــی بیــن نامزدهای 
انتخابــات ریاســت جمهــوری 96 برگزار شــد

مردم قضاوت می کنند
ــوری 96،  ــت جمه ــات ریاس ــای انتخاب ــره دوم نامزده مناظ
روز گذشــته برگــزار شــد و مســئوالن و نامزدهــا در معــرض 
ــخنان  ــده س ــه، گزی ــد. در ادام ــرار گرفتن ــردم ق ــاوت م قض

ــم. ــن مناظــره مــرور مــی کنی کاندیداهــا را در ای

ــره  ــن مناظ ــمی طبا در ای ــخنان هاش ــور س مح
بدیــن شــرح اســت:

علمــی  اعضــای  دارد کــه  وجــود  قانــون  در  *نقصــی 
کننــد  انتخــاب  دوم  شــغل  می تواننــد  دانشــگاه ها 
درحالی کــه کار اصلــی آن هــا بایــد فقــط دانــش، پژوهــش و 

باشــد.  راهنمایــی دانشــجویان 
*گواهــی می دهــم بزرگ تریــن انتقادهــا و تخریب هــا 

ــاده اســت.  ــاق افت ــم اتف ــت یازده ــه دول علی
ــه برخــی از پیشــنهاد ها توجــه  ــد ب ــت نمی توان *اینکــه دول
ــت  ــت اس ــای دول ــدن هزینه ه ــزرگ ش ــل ب ــه دلی ــد، ب کن
ــرای پژوهشــگاه ها و معلمــان  ــی را ب ــه مشــکات مختلف ک

ــد.  ــاد می کن ایج
*برجــام شــاید دارای مشــکاتی باشــد، چراکــه هــر 
ــود دارای  ــرار می ش ــرف برق ــط دو ط ــه توس ــده ای ک معاه

مشــکاتی خواهــد بــود. 
ــود  ــه اول خ ــه در درج ــورهای منطق ــی کش ــورد برخ *در م
ــا آن هــا  ــده خــود فکــر و ب ــه آین ــد ب مــردم آن کشــورها بای

ــد.  ــارزه کنن مب
فرهنگــی،  طریــق کمک هــای  از  چــون گذشــته  *مــا 
مستشــاری و روابــط بــا آن هــا در ارتقــای تــوان آن هــا بایــد 

ــم. ــش کنی کوش
*قــرارداد کرســنت 14.5 میلیــارد دالر جریمــه بــرای ایــران 
بــه دنبــال داشــت و ایــن قــرارداد بــه خاطــر عــدم اجــرای آن 

در دولــت نهــم و دهــم بــود کــه جریمــه شــدیم.

محور سخنان میرسلیم بدین شرح است:
* در کشــور مــا در چنیــن شــرایط و بحرانــی رکــود تورمــی 

ــوان راه حلــی پیــدا کــرد. ــا تقویــت پژوهــش نمی ت جــز ب
ــدود 50  ــه ح ــم ک ــن بودی ــاهد ای ــل ش ــت قب ــا در دول * م
ــغ  ــش مبال ــود و برای ــده ب ــی پیش بینی ش ــرح پژوهش ط
هنگفــت میلیــاردی خــرج شــده بــود کــه بــه نتیجــه برســند 
و یکــی از آن هــا طــرح هواپیمــای ملــی بــود ولــی متأســفانه 
ــا  ــل شــد و م ــا تعطی ــن طرح ه ــت یازدهــم همــه ای در دول

ــم. ــورمان کارکنی ــرای کش ــم ب ــور می خواهی این ط
* مــا بایــد خوشــحال شــویم کــه هواپیمــا وارد می کنیــم؟ 

ورود هواپیمــا یعنــی کار بــرای کشــورهای دیگــر.
* حداقــل 10 تــا 20 درصــد قطعــات هواپیمایــی را کــه وارد 
ــم  ــد کنی ــان تولی ــل خودم ــتیم در داخ ــم می توانس می کردی
و مگــر مــا کمتــر از دولــت ترکیــه هســتیم کــه همیــن کار را 
ــات  ــد و قطع ــگ می کنن ــاس و بوئین ــرکت های ایرب ــا ش ب

هواپیمــا را خودشــان می ســازند و می فروشــند.
ــکل  ــه ش ــم ب ــت یازده ــری در دول ــفانه انتقادپذی * متأس
ــر  ــون غی ــی چ ــت و عبارت ــته اس ــود داش ــی وج ــیار کم بس
انســان، تخریب گــر، بــزدل، ترســو، بــه جهنــم، تنــدرو، عصــر 
ــی شناســنامه، کم ســواد  ــاز، ب ــم، هوچــی ب حجــری، متوه
ــش  ــه منتقدان ــم متوج ــت یازده ــه دول ــت ک ــری اس تعابی
کــرده اســت و ایــن تعابیــر، تعابیــری نیســت کــه شایســته 
ایــن باشــد کــه بــه یــک منتقــد گفتــه شــود و بــا ایــن عبارت 
ــا جــرأت  ــد ب ــد نمی توان نواقــص برطــرف نمی شــود و منتق
درصحنــه گام بــردارد. بنابرایــن بایــد راهــی اتخــاذ شــود کــه 

امــکان انتقــاد ســازنده و مشــفقانه روشــن شــود.
* آقــای روحانــی شــما از حقــوق شــهروندی صحبــت 
ــرار  ــگار ق ــل خبرن ــما در مقاب ــر ش ــی وزی ــا وقت ــد ام کردی
می گیــرد و ضبط صــوت او را می گیــرد ایــن احتــرام بــه 

ــت. ــهروندی اس ــوق ش حق
ــی  ــه علن ــما در جلس ــت ش ــری از دول ــر دیگ ــی وزی * وقت
ــعور  ــد بی ش ــت می گوی ــران دول ــی از مدی ــه یک ــاب ب خط

ــوق شــهروندی اســت. ــت حق ــای رعای ــه معن ــن ب ای
*چگونــه می خواهیــد در ترکیــه مذاکــره کنیــد کــه ســدهایی 

را کــه بــر روی سرچشــمه فــرات بســته می شــود و پس فــردا 
گریبــان همــه مــا را بــا تشــدید ریــز گردهــا را خواهــد گرفــت 

را حــل کنیــد.
* چگونــه می خواهیــد بــا قطری هــا صحبــت کنیــد کــه مــا 
مخــزن مشــترک گازی داریــم و مــا در بــه تــاراج بــردن ایــن 

میادیــن  نفتــی بــه نفــع دشــمنانمان مســابقه می دهیــم.
*سیاســت خارجــی فقــط ایــن ایــن نیســت کــه بگوئیــم در 
برجــام شــرکت کردیــم و بــرای مذاکــرات دو تــا ســه ســال 
وقــت گذراندیــم. 4 ســال وقــت کشــور مــا تلف شــده اســت 
و حقــوق اصلــی کــه مــا بــا همســایگانمان داشــتیم احقــاق 
نشــده اســت و از ایــن حقــوق بایــد چگونــه دفــاع شــود و 
شــما جــواب صریــح بدهیــد کــه چگونــه بایــد از ایــن حقــوق 

دفــاع کــرد.
* در دولــت یازدهــم اعتبــارات تحقیقاتــی زیــر 0.5 درصــد 
ــه  ــید و چگون ــد می رس ــه 4 درص ــد ب ــه بای ــد درحالی ک ش
ــام  ــه کار انج ــعار ک ــا ش ــد ب ــام دهی ــن کار را انج ــد ای بای

می خواهــد. پشــتوانه  این هــا  و  نمی شــود 
ــی اســامی  ــا ســبک زندگــی ایران ــی ب ــا شــرایط کنون * آی
ســاخته  می بینیــد کــه کاخ هــا  شــما  اســت.  ســازگار 
می شــود و در ذیــل آن در زبالــه دان عــده ای مشــغول پیــدا 
ــت  ــن اس ــتند. ای ــان هس ــان شبش ــرای ن ــزی ب ــردن چی ک

ــامی. ــی و اس ــی ایران ــبک زندگ س

ــره  ــن مناظ ــری در ای ــخنان جهانگی ــور س مح
ــت: ــرح اس ــن ش بدی

*معلمــان امــروز تأثیرگذارتریــن قشــر جامعــه ما هســتند و 
مــا توانســتیم دریافتــی حقــوق ایــن قشــر را از متوســط یک 
میلیــون بــه دو میلیــون و 850 هــزار تومــان برســانیم. ولــی 
بایــد اینجــا اقــرار کنــم وضــع معیشــت فرهنگیــان هنــوز هم 

ــب نیست. مناس
طــول  در  کــه  موفقیت هایــی  بزرگ  تریــن  از  یکــی   *
جمهــوری اســامی شــکل گرفتــه، برجــام اســت و بــه همــه 
اهدافــی کــه بــرای برجــام برنامه ریــزی شــده بــود در ایــن 
ــه  ــته ایمان را ب ــق هس ــا ح ــم. م ــدا کردی ــت پی ــت دس دول
ثبــت رســاندیم و توانســتیم تحریم هــای ظالمانــه را از کشــور 

ــم. برداری
ــت 2.5  ــکه نف ــون بش ــک میلی ــای ی ــه ج ــروز ب ــا ام * م
میلیــون بشــکه نفــت صــادر می کنیــم، 30 درصــد صــادرات 
پتروشــیمی مــا در ایــن دولــت افزایــش پیــدا کــرده 
ــران کاال  ــمت ای ــه س ــروز ب ــی ام ــتی های خارج ــت. کش اس
می آورنــد، درحالی کــه تــا قبــل از ایــن بنــادر ایــران تحریــم 

ــود. شــده ب
ــه  ــه و ب ــی جامع ــردن جعل ــی ک ــی دوقطب ــده ای در پ * ع
جــان هــم انداختــن آنهــا هســتند و نمی داننــد چــه بایــی 
ــد.  ــور می آی ــر کش ــر س ــردن ب ــی ک ــن دوقطب ــایه ای در س
عــراق،  ســوریه،  نــگاه کنیــد،  را  همســایه  کشــورهای 
افغانســتان،  پاکســتان کــه بــا همیــن روش کم کــم در پــی 

ــتند. ــور هس ــدن کش ــک ش منف
* مصــرف کاالهــای مصرفــی و منابــع طبیعــی کشــور 
ــم از  ــا بتوانی ــن اســت کــه م ــم ای ــم. مه ــاده روی می کنی زی
ســبک زندگــی از ایــن عوارضــی کــه وجــود دارد، بــه صــورت 

ــم. ــز کنی جــدی پرهی

سخنان روحانی به شرح زیر است:
مــا  لــذا  شــده  برداشــته  هســته ای  *تحریم هــای 
تحریم هــای متفاوتــی داریــم اگــر امــروز برجــام نبــود نفــت 
ــکه  ــه 200 بش ــکه ب ــون بش ــادرات 2 میلی ــای ص ــه ج ــا ب م
ــه مــردم  ــی کــه ب ــن وعــده و وعیدهای می رســید و شــما ای
ــه  ــد ک ــا را می دادی ــن وعده ه ــه ای ــد چگون ــد می دهی داری
ــای شــما حســاب  ــا و وعده ه ــن برنامه ه ــدام از ای ــچ ک هی

ــدارد. ــاب ن و کت
* در دولــت یازدهــم در روز اول از اهــرم سیاســت خارجــی 

اســتفاده شــد. ســالها از ایــن اهــرم بــه خوبــی بهره بــرداری 
نمی شــد مــا دیدیــم در مذاکــرات هســته ای بــا دولت هــای 
شــش گانه و قدرتمنــد توانســتیم حــق خودمــان را بــه 
ــا  ــرد، آنه ــاور نمی ک ــه کســی ب ــزی ک کرســی بنشــانیم، چی
ــر  ــه س ــته ای ب ــق هس ــر روز تواف ــرض اگ ــه ف ــد ب می گفتن
برســد PMD را می خواهیــد چــه کار کنیــد و مــا متهــم 

ــم. ــع کنی ــام را رف ــن اته ــم ای ــتیم نمی توانی هس
ــود،  ــر ب ــع بهت ــان در آن موق ــد وضــع جوان *مگــر نمی گویی
ــت  ــن دول ــل از ای پــس چــرا در طــول 10 ســال گذشــته قب
اشــتغال تقریبــًا صفــر بــود، چــرا جوانــان مــا نیامدنــد و در 
زمینــه شــرکت های دانش بنیــان بــا توجــه بــه اینکــه قانــون 

آن هــم تصویــب شــده بــود هیــچ اقدامــی نکردنــد.
* آنهایــی کــه رشــد 26 درصــدی را بــه مــردم وعــده 
ــی را  ــد مل ــا درآم ــت؟ آی ــدنی اس ــن ش ــا ای ــد آی می دهن
ــا  ــر کــرد؟ آی ــد ســال دو و نیــم براب می شــود در عــرض چن
ــت،  ــی اس ــده توخال ــک وع ــا ی ــت؟ ی ــدنی اس ــن کار ش ای
تأییــد  و متخصصــی  دانشــمندی  وعــده ای کــه هیــچ 
نمی کنــد، کجــای دنیــا 26 درصــد رشــد داشــته اســت کــه 

ــیم. ــته باش ــد داش ــد رش ــم 26 درص ــا بتوانی م

ــن مناظــره  ــاف در ای ــارات محمدباقــر قالیب اظه
بــه شــرح ذیــل اســت:

*اجــازه می خواهــم همیــن حادثــه ای کــه در هفتــه جــاری 
ــک  ــد ی ــگاه کنی ــرار دهــم، ن ــورد اشــاره ق ــاد را م ــاق افت اتف
ــه بحــث شــد،  ــوه قضائی ــه ای توســط ســخنگوی ق محمول
ــه مشــکوکی  ــه هــر حــال یــک محمول ــا کــه ب ــر ایــن مبن ب
ــدا شــده  ــی پی ــود، در یــک ویای ــن پوشــاک ب ــد ُت کــه چن
کــه متعلــق بــه یکــی از وزرا بــوده اســت، ایــن پرونــده مــورد 
ــورت  ــه ص ــرف دو روز کارش ب ــت و ظ ــرار گرف ــیدگی ق رس

ــی فشــرده انجــام شــد. خیل
*ســؤال واقعــا ایــن اســت کــه در یــک وزارتخانــه ای 
ــی  ــئولیت دارد، وقت ــت و مس ــرورش اس ــوزش و پ ــه آم ک
می بینیــم ایــن رفتــار بــه گونــه ای اســت کــه واردات در حــال 
انجــام اســت آن هــم واردات غیرقانونــی، حــاال یــا قانونــی 

ــروری. ــا واردات غیرض ــی ام ــا غیرقانون ی
را  میلیونــی   200 و   100 میلیونــی،  *مــا حقوق بگیــر 57 
می گوییــم  هســتند،  انقــاب  ذخیره هــای  می گوییــم 
ــا را  ــر حــرف این ه ــد هــم اگ ــوم اســت! بع وارداتچــی مظل
ــا درس  ــت. واقع ــاق اس ــاف بداخ ــد قالیب ــم می گوین بزنی

ــفم. ــا متأس ــن واقع ــت؟ م ــن اس ــاق ای اخ
ــن  ــان را از ای ــم حق م ــم، ه ــام دهی ــد دو کار انج ــا بای *م
برجــام بگیریــم، هــم زودتــر از آن، حق مــان از ایــن 4 
درصدی هــا بگیریــم کــه اگــر امــکان واردات بــه کشــور باشــد 
ــاز آنهــا )4 درصدی هــا( از ایــن بهره منــد می شــوند، شــما  ب
نــگاه کنیــد برجــام اآلن تــا بــه ایــن تاریــخ تبدیــل بــه مرکــز 
واردات اروپایی هــا بــه ایــران شــده اســت، شــما نــگاه کنیــد 
ــت آن را  ــی منفع ــه کس ــد، چ ــا کاال فروخته ان ــه م ــدر ب چق
بردنــد؟ 4 درصدی هــا؛ زحمــت آن بــرای چــه کســی باقــی 

مانــد؟  مــردم.
ــدی  ــد ج ــده منتق ــه بن ــد ک ــر می دانی ــه بهت ــما از هم *ش
ــم  ــل گفت ــره قب ــوده ام، در مناظ ــم ب ــم و ده ــای نه دولت ه
دولت هــای نهــم و دهــم بــا همــه انتقاداتــی کــه از آن 
داریــم، بــه مســتضعفین و محرومــان رســیدگی کــرد، امــروز 
ــم و  ــای نه ــی  دولت ه ــه ویژگ ــم ک ــم بگوی ــه را ه ــن نکت ای
دهــم ایــن بــود کــه بــه جوانــان اعتمــاد کــرد، جوانان خــاّق، 
متدیــن و انقابــی را روی کار آورد، جوانانــی را آورد کــه آنهــا 
توانســتند کارهــای بزرگــی را در رشــد علمــی کشــور انجــام 

ــد. دهن
ــه  ــود دارد ب ــم وج ــت یازده ــه در دول ــدی ک ــروز رون *ام
تعبیــر بــرادر عزیزمــان جنــاب آقــای میرســلیم، دیگــر شــما 
نــه شــرایط جســمی افــراد و نــه شــرایط فرصت شــان را در 
ــارت خودشــان هســتند،  ــال تج ــان دنب ــد، آن ــر می گیری نظ

میلیون هــا بیــکار هــم وجــود دارنــد، می گوینــد اجــازه 
دهیــد و فرصــت را بــه نســل بعــدی بدهیــد، مطمئن باشــید 

ــد کــرد. ــا بهتــر از شــما کشــور را اداره خواهن آنه
ــدر  ــی ق ــر کس ــانیم، اگ ــگ می ترس ــردم را از جن ــرا م *چ
صلــح را بدانــد، بنــده و امثــال بنــده هســتیم، آنقــدر کــه مــا 
آســیب جنــگ را دیده ایــم، بهتریــن دوســتان و یاران مــان را 
در کنــار خودمــان در جنــگ از دســت داده ایــم، بــرادر خــودم 
ــش از  ــح را بی ــدر صل ــا ق ــت داده ام، م ــگ از دس را در جن

ــم. ــران می دانی دیگ
دادیــد  وعــده ای  جنابعالــی  اگــر  روحانــی!  *آقــای 
نســبت  دیگــران  بــه  را  آن  عمــل کنیــد،  نتوانســتید   و 

ندهید.

محــور ســخنان حجت االســام رئیســی در ایــن 
مناظــره بدیــن شــرح اســت:

**متأســفانه شــتاب علمــی در ایــن چنــد ســال به شــدت 
کــم شــده اســت

* فرهنگیــان عزیــز مــا امــروز مشــکل دارند، وقتــی 8 هــزار 
ــا  ــه یغم ــده ای ب ــان از طــرف ع ــدوق فرهنگی ــارد از صن میلی
بــرده شــد به نحوی کــه هــر فرهنگــی 8 تــا 10 میلیــون 
ــذاب می دهــد. ــان را ع ــن به شــدت فرهنگی ســهم دارد و ای

ــن  ــی مهم تری ــدم رشــد علم ــکاری دانشــجویان و ع **بی
مشــکل ماســت

ــتقر  ــور مس ــوان رئیس جمه ــی به عن ــای روحان ــروز آق * ام
ــؤاالت  ــرح س ــد و ط ــؤاالت باش ــن س ــخگوی ای ــد پاس بای

ــد. ــل نمی کن ــور را ح ــکات کش ــر مش دیگ
* جنــاب آقــای روحانــی در اوایــل مســئولیت اعــام کردنــد 
ــرم، مــا  ــاه می ب ــه خــدا پن کــه از بســتن دهــان منتقــدان ب
ایــن الفاظــی را کــه آقــای میرســلیم بیــان کردنــد متأســفانه 
بــا 50 مــورد نســبت های نــاروا بــه منتقــدان داده شــده 

اســت.
**حق اظهارنظر کردن هم از حقوق شهروندی است

ــی اجــازه  ــت دارای کارت مل ــون جمعی ــا 80 میلی ــد ب * بای
ــه مســائل دهیــم. اظهارنظــر نســبت ب

* اینکــه گفتــه شــود اگــر مــا ایــن توافــق را نکنیــم ممکــن 
اســت طــرف مقابــل بــا یــک اقــدام تاسیســات مــا را مــورد 
ــرای مذاکــره  ــدی ب ــام بســیار ب هجــوم قــرار دهــد یــک پی

اســت.
ــرای  ــده ب ــل داده ش ــرف مقاب ــه به ط ــی ک ــن پیام های * ای
مــا مشــکل ایجــاد کــرده و آن هــا ایــن پیــام را گرفته انــد کــه 

ــد. ــا نمی کنن ــم آن را ره ــاال ه ــه داده و ح ــا نتیج تحریم ه
ــی  ــای روحان ــت، آق ــند اس ــن س ــرای ای ــا اج ــث م * بح
قــول داد به محــض اینکــه کار انجــام شــد تمــام تحریم هــا 
ــق بلکــه یکجــا برداشــته خواهــد  ــه تعلی به صــورت یکجــا ن

شــد امــا هیــچ اتفاقــی بــرای ســفره مــردم نیفتــاد.
* آیــا بعــد از تصویــب ایــن قضیــه در ســفره و کســب وکار، 

رکــود، بیــکاری تغییــری ایجــاد شــد.
ــن مســئله  ــاره ای ــه درب ــد ک ــای ســیف ســؤال کردن * از آق
ــوده و  ــچ ب ــا اآلن هی ــه ت ــت ک ــما چیس ــر ش ــام( نظ )برج
ــوت خــود  ــه ق ــه مســئله بانکــی ب ــا گفــت ک ــای طیب نی آق
باقــی اســت و آقــای ظریــف گفــت کــه آمریــکا نــه بــه متــن 

ــد. ــد بوده ان ــام متعه ــه روح برج ــه ب ــام و ن برج
* در رابطــه بــا تحریــم بانکــی کــه اســاس حــوزه اقتصــادی 

اســت ایــن تحریــم باقــی اســت.
* در جریــان منــا کــه آقــای جهانگیــری گفــت از برخــوردی 
کــه بــا آن دختــر صــورت گرفــت متأثــر شــدم کــه البتــه نباید 
بــه احــدی ظلــم شــود امــا در حادثــه منــا 500 خانــواده مــا 
از خانــواده خــود را از دســت دادنــد و بــه شــهادت رســیدند؛ 
ــا را  ــا جنازه ه ــت و آن ه ــه گذش ــن حادث ــد روز از ای ــا چن ام
تحویــل ندادنــد. اگــر رهبــری معظــم انقــاب در ایــن رابطــه 
ــود امــا  ــد، شــرایط طــور دیگــری ب ــارات را نمی گفتن آن اظه

دیدیــم کــه ورق برگشــت.
* نــگاه مقتدرانــه بــه قضایــا بایــد داشــت نــه نــگاه 
ملتمســانه، بایــد از موضــع اقتــدار بــا مســائل برخــورد کنیــم.

ــی اســت و بایــد حرمــت  ــی، هویــت ایران *پاســپورت ایران
آن حفــظ شــود.

* امر محرمانگی در دولت ما وجود نخواهد داشت.

روز گذشته، دومین مناظره داغ انتخاباتی بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 96 برگزار شد

مردم قضاوت می کنند

ــاب  ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
اســامی در پیامــی جــان  باختــن جمعــی از کارگــران 
ــتان را  ــدن گلس ــراش مع ــه دلخ ــش در حادث زحمتک
ــه  ــت هم ــد: الزم اس ــد کردن ــد و تأکی ــلیت گفتن تس
اقدامــات ممکــن بــرای نجــات گرفتــاران انجــام 

ــرد. گی
ــن شــرح  ــه ای ــاب اســامی ب ــر انق ــام رهب ــن پی مت

اســت:
بسم هللا الرحمن الرحیم

ــتان  ــدن در گلس ــار مع ــراش و مصیبت ب ــه  دلخ حادث
کــه بــه جــان  باختــن جمعــی از کارگــران زحمتکــش 
و رنج دیــده و گرفتــاری جمعــی دیگــر از آن عزیــزان 
ــت زده  ــدار و مصیب ــب را داغ ــده اســت، اینجان انجامی

کــرد.
ــات  ــرای نج ــن ب ــات ممک ــه  اقدام ــت هم  الزم اس
ــت  ــخ اس ــیار تل ــه بس ــرد. حادث ــام گی ــاران انج گرفت

و امیدواریــم خداونــد نظــر عنایتــی بفرمایــد. بــه 
ــم و  ــزان تســلیت می گوی خانواده هــای همــه  آن عزی
بــرای آنــان صبــر و آرامــش و بــرای گرفتــاران، فــرج 
الهــی را مســألت می کنــم. تــاش دســتگاه های 
ــن  ــد ای ــه می توانن ــر چ ــت؛ ه ــور اس ــون مأج گوناگ

ــد. ــش دهن ــاش را افزای ت
سید علی خامنه ای، 14 اردیبهشت 1396

پیامتسلیترهبرمعظمانقالبدرپیحادثهدلخراشمعدنگلستان
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P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه اقتصاد

گردهمایــی مدیــران صندوق هــای قرض الحســنه اســتان 
اصفهــان در ســالن همایش هــای اتــاق بازرگانــی برگــزار شــد. 
ایــران  اســامی  اقتصــاد  ســازمان  هیئت مدیــره  رئیــس 

در ایــن گردهمایــی اظهــار کــرد: امیدواریــم ســنت الهــی 
ــردم  ــه م ــش ب ــات اثربخ ــأ خدم ــد منش ــنه بتوان قرض الحس

ــد.  ــکات باش ــع مش ــرای رف ــد ب نیازمن
اقتصــاد  داد: ســازمان  ادامــه  عــاء میرمحمــد صادقــی 
ــدارد  ــد ن ــی از آن درآم ــه کس ــت ک ــه ای اس ــامی، مؤسس اس

خّیــری  افــراد  توســط  ســازمان  ایــن  ســرمایه گذاری  و 
انجــام شــده کــه توقــع منافــع ندارنــد و بــرای احیــای 

می کننــد.  عمــل  قرض الحســنه ها 
وی بــا بیــان اینکــه بیــش از هــزار صنــدوق قرض الحســنه در 
کشــور تحــت پوشــش ســازمان اقتصــاد اســامی اســت گفت: 
می تواننــد  کشــور  در  قرض الحســنه  صندوق هــای  همــه 
 از مشــاوره ســازمان اقتصــاد اســامی اســتفاده و کمــک 

بگیرند.
    مشکالتصندوقهایقرضالحسنه

ــن  ــز در ای ــران نی ــامی ای ــاد اس ــازمان اقتص ــل س ــر عام مدی
تاکنــون  انقــاب اســامی  ابتــدای  از  گردهمایــی گفــت: 
ــه رو  ــا مشــکات متعــددی روب صندوق هــای قرض الحســنه ب

ــد. بودن
ــی  ــائل بانک ــای مس ــرد: در غوغ ــح ک ــی تصری ــدهللا فرج عب
ــرد  ــا عملک ــی ب ــده اند؛ ول ــع ش ــوم واق ــنه ها مظل قرض الحس
خــود بایــد مــردم را از نحــوه فعالیت هایشــان آگاه کننــد 
ــدان در  ــه نیازمن ــک ب ــرای کم ــود را ب ــای خ ــان پول ه ــا آن ت
صندوق هــای قرض الحســنه ســپرده گذاری کننــد؛ به ویــژه 
کــه کارمــزد صندوق هــای قرض الحســنه انــدک اســت و 

تــاش شــده صندوق هــا شــرعی اداره شــود. 
وی افــزود: ۶۲ درصــد ســهام ســازمان اقتصــاد اســامی 
متعلــق بــه صندوق هــای قرض الحســنه شــامل بیــش از 

۵۳۰ صنــدوق اســت.
    قرضالحســنه،یــکســنتوفرهنــگقرآنــیدر

ــت ــلرباس مقاب
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی هــم در 
ایــن گردهمایــی گفــت: قرض الحســنه، یــک ســنت و فرهنــگ 

ــگ  ــن فرهن ــتن ای ــا داش ــا ب ــت و م ــل رباس ــی در مقاب قرآن
ــم.  ــد رواج نداده ای ــه بای ــه ک ــی، متأســفانه آن را آنگون قرآن

ــور  ــی کش ــام بانک ــفانه نظ ــزود: متأس ــر اف ــا فوالدگ حمیدرض
منطبــق بــا عقــود اســامی نیســت و نظــام ربــوی شــده و بــه 
ــه شــده اســت.  همیــن دلیــل برکــت از اقتصــاد کشــور گرفت
وی بــا بیــان اینکــه طــرح قانــون بانکــداری بــدون ربــا آمــاده 
ــه مجلــس شــده، گفــت: امیــد اســت امســال طــرح  ــه ب ارائ
قانــون بانکــداری بــدون ربــا در دســتور کار مجلــس قــرار گیــرد 
ــس  ــا پ ــود ت ــی ش ــی، عمل ــام بانک ــاختار در نظ ــاح س و اص
ــه  ــیم؛ ب ــامی برس ــداری اس ــه بانک ــال، ب ــل س ــدود چه از ح

ــی باشــد. ــردش مال ــک تســهیل کننده گ ــه بان ــوری ک ط
اقتصادایران،بانکمحوراست    

ــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران  ــاق بازرگان رئیــس ات
طــی ســخنانی گفــت: امــروز بزرگ تریــن مشــکل اقتصــادی 
کشــور، بانک هــا و پــول اســت و در حقیقــت اقتصــاد ایــران، 
بانک محــور اســت و تغذیــه آن بــر ســرمایه در گــردش 

ــت.  ــده اس ــز ش ــا متمرک بانک ه
خوانســاری خاطرنشــان کــرد: امیدواریــم بــا ترویــج و توســعه 
صندوق هــای قرض الحســنه، بــه نیازمنــدان مالــی کمــک 

شــود. 
قرض الحســنه  صندوق هــای  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
همچــون گذشــته بایــد نظــم و انضبــاط و شــفافیت حســاب ها 
ــند،  ــته باش ــر داش ــد نظ ــنه م ــنت حس ــن س ــرای ای را در اج
گفــت: ایــن نظــم و انضبــاط و شــفافیت در صندوق هــای 
قرض الحســنه، می توانــد الگــوی بســیار مناســبی بــرای 
بانک هــا باشــد و بــا وجــود ســازمان اقتصــاد اســامی و 
ــورد. ــد خ ــم خواه ــری رق ــده بهت ــزی، آین ــک مرک ــراه بان هم

در گردهمایی مدیران صندوق های قرض الحسنه اصفهان مطرح شد:

  قرض الحسنه 
فرهنگ قرآنی در مقابل رباست

شــرایط  زنــده  دام  تأمین کننــدگان  شــورای  رئیــس 
از ضعــف  ناشــی  را  بــازار گوشــت  بــرای  ایجادشــده 
سیســتم های نظارتــی عنــوان کــرد و گفــت: صــادرات دام 
۶ مــاه اســت متوقــف شــده و بــا مــازاد دام در واحدهــای 
پرواربنــدی مواجهیــم. منصــور پوریــان اظهــار داشــت: ایــن 

هرچــه  بایــد  سیســتم ها  و  دســتگاه ها 
ســریع تر بــرای کنتــرل شــرایط پیــش آمــده 
اقــدام کننــد. البتــه در حــال حاضــر نیــز این 
دســتگاه ها، متخلفــان را جریمــه می کننــد؛ 
ــا  ــه پرونده ه ــیدگی ب ــد رس ــون رون ــا چ ام
طــول می کشــد، افــراد متخلــف هــم از 

ــد. ــتفاده می کنن ــت سوءاس ــن فرص ای
 وی بــا بیــان اینکــه وزارت جهــاد کشــاورزی حــدود ۶ مــاه 
ــرده  ــده از کشــور را متوقــف ک ــه صــادرات دام زن اســت ک
ــزود:  ــد، اف ــدگان نمی ده ــه صادرکنن ــادرات ب ــازه ص و اج
از بهمــن مــاه ســال گذشــته، صــادرات مــا متوقــف شــده 
اســت؛ عــاوه بــر ایــن روزبــه روز بــه حجــم واردات افــزوده 

زنــده  دام  تأمین کننــدگان  رئیــس شــورای  می شــود. 
کشــور ادامــه داد: همچنیــن مــا بــا مــازاد تولیــد بــه صورت 
ــدی مواجــه هســتیم.  ــوه در بیشــتر واحدهــای پرواربن انب
پوریــان در واکنــش بــه مباحــث مطرح شــده مبنــی 
ــبب  ــور س ــاط کش ــی نق ــیل در بعض ــوع س ــه وق ــر اینک ب
ــح  ــده، تصری ــفندی ش ــت گوس ــی گوش گران
ــی  ــث نوع ــن مباح ــردن ای ــرح ک ــرد: مط ک
خودفریبــی اســت. ســیل هیــچ تأثیــری 
ــت؛  ــه اس ــه بهان ــا هم ــدارد؛ این ه ــازار ن در ب
ــود در  ــازی موج ــازار، ب ــی ب ــن گران ــت ای عل
سیســتم نهایــی اســت و تنهــا کســی کــه از 
ایــن مســئله سوءاســتفاده می کنــد، دالل 
ــرد: سیســتم نظــارت  ــه ک دام و گوشــت اســت. وی اضاف
پویایــی وجــود نــدارد کــه بــر ایــن مســائل نظــارت دقیــق 
داشــته باشــد؛ بنابرایــن گرانــی گوشــت، یــک گرانــی کاذب 
ــی  ــتگاه های نظارت ــف دس ــی از ضع ــتم دالل ــت. سیس اس

ــنا ــد. ایس ــتفاده را می برن ــت اس نهای

رئیــس اتحادیــه درودگــران و مبل ســازان اظهــار کــرد: 
در حــال حاضــر صنــف مــا حــدود 8 درصــد اشــتغال 
ــد؛ امــا متأســفانه از ســوی دولــت  کشــور را تأمیــن می کن
ــه و امــکان فعالیــت  حمایت هــای مناســب صــورت نگرفت

ــدارد.  ــود ن ــف وج ــن صن ــتر در ای بیش
عبدالحســین عباســی عنــوان کــرد: در حــال 
حاضــر تولیــدات مــا در ایــن زمینــه بــه 
ــادرات  ــوان ص ــی ت ــه حت ــت ک ــه ای اس گون
ــه  ــالی ک ــود دارد؛ در س ــرای آن وج ــم ب ه
ــون  ــا 7 میلی ــا حــدود ۶ ت ــا تنه گذشــت، م
ــیاری  ــه بس ــرا ک ــتیم؛ چ ــادرات داش دالر ص
ــگ  ــال جن ــا در ح ــراف م ــورهای اط از کش

هســتند و بقیــه کشــورها نیــز بــازار چنــدان جذابــی 
نمی شــوند.  محســوب 

ــی  ــوالت چوب ــر محص ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب
ــب از  ــه مرات ــت آن ب ــرده و کیفی ــری ک ــا براب ــا دنی ــران ب ای
کشــورهایی ماننــد ترکیــه، اندونــزی، مالــزی و نیــز ویتنــام 

بهتــر اســت، اظهــار کــرد: بــا ایــن وجــود مشــکاتی کــه بــر 
ــه ای  ــه گون ــدگان وجــود دارد، شــرایط را ب ســر راه تولیدکنن
ــن مســیر منصــرف  ــه ای ــا از ادام ــه آن ه ــرد ک ــش می ب پی
می شــوند یــا کار خــود را بــا دشــواری بســیار دنبــال 
ــون  ــی اکن ــت: حت ــال گف ــن ح ــی در عی ــد. عباس می کنن
ــودی  ــان رک ــار چن ــا دچ ــازار م ــرایط در ب ش
شــده کــه در مــوارد متعــدد فروشــندگان 
ــی  ــه ایران ــده اند نمون ــور ش ــا مجب ــف م صن
را بــه نــام خارجــی بفروشــند؛ در حالــی کــه 
کیفیــت محصــوالت ایرانــی بــه مراتــب بهتــر 
ــی ســخنان  اســت. عباســی در بخــش پایان
خــود ضمــن انتقــاد از مشــکاتی که از ســوی 
ــاالن بخــش خصوصــی ایجــاد می شــود  ــرای فع ــت ب دول
گفــت: اکنــون بــرای صنــف مــا پنــج رقــم مالیــات و چهــار 
نــوع عــوارض اعمــال می شــود کــه در مجمــوع ایــن 
موضــوع موجــب می شــود هزینه هــای تولیدکننــده بــه 

ــنا ــد. ایس ــش یاب ــام آوری افزای ــکل سرس ش

رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: اتحادیــه اروپــا کــه زمانــی متحــد اصلــی 
آمریــکا در وضــع و اجــرای تحریم هــای مالــی و اقتصــادی علیــه ایــران بــود، 
موضــع خــود را تغییــر داده و بــر برقــراری و توســعه روابــط بانکــی اصــرار دارد. 
ــی  ــش تجاری بانک ــن همای ــزاری چهارمی ــه برگ ــا اشــاره ب ــی هللا ســیف ب ول
بــا  توافــق  و  بانــک مرکــزی  ابتــکار  پــی  نوشــت: در  اروپــا  و  ایــران 
ــا، قــرار شــد ســالی  ــه فاینانــس اروپ ــی هفت ــدگان همایــش جهان برگزارکنن
دو بــار بانکــداران، شــرکت های بیمــه صادارتــی، شــرکت های خدمــات 
ــی  ــای ایران ــا طرف ه ــی ب ــزی اروپای ــای مرک ــدگان بانک ه ــی و نماین مال
ــاری، در  ــای تج ــی فرصت ه ــن بررس ــوند و ضم ــع ش ــم جم ــود دور ه خ
جهــت رفــع موانــع تبــادالت بانکــی و تجــاری خــود بــا یکدیگــر گفت وگــو و 
راه حل جویــی کننــد. همایــش اول در نوامبــر ۲۰۱۵ در فرانکفــورت، همایــش 
دوم در اســفند ۱۳۹۴ )مــارچ ۲۰۱۶( در تهــران، همایــش ســوم در نوامبر ۲۰۱۶ 
در فرانکفــورت و همایــش چهــارم اوایــل هفتــه جــاری در تهــران برگــزار شــد. 
در ایــن همایــش، ۳۵ بانــک و مؤسســه اروپایــی و نماینــده اتحادیــه اروپــا 
شــرکت کردنــد. ارزیابــی صاحب نظــران ایــن اســت کــه برگــزاری ایــن رویــداد 
ــا، بیانگــر  ــت یازدهــم و حضــور گســترده اروپایی ه ــی دول در ماه هــای پایان
ــد  ــان می ده ــت و نش ــت اس ــادی دول ــی و اقتص ــی بانک ــدرت دیپلماس ق
موفقیت هــای بین المللــی ایجادشــده، بــا هدایــت بانــک مرکــزی جمهــوری 
اســامی ایــران توســط بانکــداران ایرانــی بــرای حصــول بــه نتایــج ملمــوس 

ــر ــود. مه ــری می ش پیگی

مدیــر کل دفتــر برنامه ریــزی و اقتصــاد مســکن وزارت راه و شهرســازی 
ــد  ــادل ۲۴۰ درص ــا ۹۲ مع ــال 8۴ ت ــا از س ــرخ اجاره به ــه ن ــان اینک ــا بی ب
افزایــش یافــت و در ۴ ســال گذشــته، قیمــت اجاره بهــا در تهــران ۵۰ 
درصــد رشــد داشــته، گفــت: بــرای ســاخت یــک ســاختمان ۵ طبقــه مجــوز 
ــه آن اضافــه  صــادر می شــود؛ امــا در حیــن ســاخت ۲ یــا ۳ طبقــه دیگــر ب

می شــود. 
علــی چگــن اظهــار داشــت: آمارهــا نشــان می دهــد کــه در مقایســه بــا ســال 
ــه اســت.  ۹۴، قیمــت مســکن در ســال ۹۵ حــدود ۵ درصــد افزایــش یافت
ــا اشــاره بــه میــزان افزایــش قیمــت زمیــن از ســال 8۴  چگنــی در ادامــه ب
تــا ۹۲ گفــت: در ایــن 8 ســال، قیمــت زمیــن 7۴۰ درصــد رشــد داشــت؛ بــه 
طــوری کــه همــواره قیمــت زمیــن در کشــور در دهه هــای گذشــته ۲۰ درصــد 

کمتــر بــود؛ امــا هم اکنــون ۲۰ درصــد بیشــتر شــده اســت. 
وی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر بــرای ســاخت یــک ســاختمان ۵ طبقــه 
ــه آن  ــه دیگــر ب ــا ۳ طبق مجــوز صــادر می شــود، امــا در حیــن ســاخت ۲ ی
اضافــه می شــود و ایــن نحــوه ساخت وســاز ســبب افزایــش قیمــت زمیــن 
شــده و وزارت راه و شهرســازی درصــدد اســت رونــد ایــن وضعیــت متوقــف 
شــود. مدیــر کل دفتربرنامــه ریــزی و اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرســازی 
اظهــار داشــت: وجــود ۲ میلیــون و ۶۰۰ هــزار واحــد مســکن خالــی در کشــور 
نشــان می دهــد کــه سیاســت های حــوزه ســاخت و ســاز در گذشــته نتیجــه 

مناســبی نداشــته و بایــد روش هــای آن تغییــر کنــد. ایــران جیــب

ــا ســال ۲۰۵۰ بیــش  طبــق پیش بینــی برنامــه بین المللــی آب شناســی ت
از یک چهــارم مــردم زمیــن بــا مشــکات آبــی مواجــه خواهنــد شــد، مگــر 

آنکــه اقداماتــی نظیــر توســعه پایــدار شــهرها اجرایــی شــود. 
در ســپتامبر ۲۰۱۵ ســران جهــان ۱7 هــدف را بــرای پایــان فقــر و تأمیــن 
رفــاه و رشــد بــرای تمــام انســان ها رقــم زدنــد کــه یکــی از آن هــا مدیریــت 
آب بــود؛ چــرا کــه تنــوع زیســتی و منابــع آبــی کــره زمیــن تحــت فشــار 
ــان  ــی جه ــکل آب ــش مش ــث افزای ــت محیطی باع ــرات زیس ــت، تغیی اس
ــارد  ــروزه حــدود ۳ میلی ــد. ام ــم می زن شــده و چالش هــای بزرگــی را رق
ــتند  ــاکن هس ــهرها س ــن در ش ــره زمی ــت ک ــر جمعی ــون نف  و ۹۰۰ میلی
و تــا ســال ۲۰۵۰ بیــش از ۲.۳ جمعیــت کــره زمیــن شــهر نشــین خواهنــد 
شــد و توســعه منافــع ملــی، پیش شــرطی بــرای حــل مشــکات شــهری 
خواهــد بــود؛ لــذا یونســکو اعــام آمادگــی کــرده تــا در ایــن زمینــه بــا ایران 
همــکاری داشــته باشــد و قــرار شــده بــرای ایــن مســئله اطاعــات خــود را 

درخصــوص منابــع ســالم آبــی جهــان بــه اشــتراک بگــذارد. 
ایــن منابــع نیازمنــد مدیریــت پایــدار و قاطــع هســتند؛ زیــرا جمعیــت کــره  
زمیــن در قــرن گذشــته دو برابــر رشــد داشــته و کیفیــت پاییــن آب نیــز 
ــی  ــه آلودگ ــه  طوری ک ــت؛ ب ــته اس ــر گذاش ــانی تأثی ــتم انس ــر اکوسیس ب
ــنتی  ــای س ــوذ فاضاب ه ــت و نف ــن دوران اس ــکات ای ــی از مش آب، یک
ــا  ــد ت ــد ش ــبب خواه ــی س ــع آب ــت و مناب ــط زیس ــه محی ــی ب و صنعت

ــا ــود. ایرن ــاد ش ــان ها ایج ــرای انس ــده ای ب ــکات عدی مش

اصرار اروپا به برقراری ارتباط با بانک های ایرانی

وضعیت بانک های ایرانی مقابل نفوذ هکرها
 آن طــور کــه مقــام بانــک مرکــزی اعــالم کــرده، بــا وجــود تالش هایــی کــه همــواره بــرای نفــوذ بــه شــبکه بانکــی وجــود دارد 

تاکنون هیچ آسیبی به اطالعات مشتریان نرسیده و سطح امنیت بانک های ایرانی در قیاس با دنیا رضایت بخش است. 
عکس: بیزنس اینسایدر

در قاب تصویر

سال ۲050، اوج مشکل بی آبی جهانرشد 50 درصدی نرخ اجاره بها در 4 سال گذشته

حتما بخوانید!
3فرهنگ سازی، مهم ترین عامل حفظ آب شنبه   16  اردیبهشت ماه  1396

ـــمـــاره 421 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت لپ تاپ لنوو در بازار )تومان(

 900,000

 2,250,000
Lenovo ip300

 i5

 1,250,000
Lenovo ip300

 3060

 2,800,000
Lenovo ip510

 i5

 1,750,000
Lenovo v310

 I3

 1,350,000
Lenovo b5130

 quad

 2,900,000
Lenovo ip310

 i7

Lenovo ip110
 7010

فرهنگ سازی، مهم ترین عامل حفظ آب
مســئول تأمیــن آب شــرب و 
آب  آب ســــازمان  بازیافـــت 
مهم تریــن  گفــت:  کالیفرنیــا 
ــب  ــد موج ــه می توان ــی ک عامل
ــران  ــرف آب در ته ــش مص کاه
ــازی  ــک فرهنگ س ــود، بی ش ش
در ایــن زمینــه اســت کــه البتــه 
ــن  ــی در ای ــات خوب ــرو اقدام ــهرداری و وزارت نی ــون ش تاکن

زمینه انجام داده است. 
اقلیمــی  اینکــه شــرایط  بیــان  بــا  حســین اشــک تراب 
کالیفرنیــا شــباهت زیــادی بــا ایــران دارد، اظهــار کــرد: 
ــتیم در  ــت توانس ــورت گرف ــه ص ــی ک ــه اقدامات ــه ب ــا توج ب
ــد  ــت آب ۳۰ درص ــی و بازیاف ــق صرفه جوی ــا از طری کالیفرنی

باشــیم. داشــته  صرفه جویــی 
ــاد  ــازی و ایج ــزوم فرهنگ س ــت ل ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
درک درســت در موضــوع مصــرف آب بیــن عامــه مــردم 
تصریــح کــرد: اگــر فرهنــگ مصــرف واضــح در ذهــن مــردم 
ــیار  ــی بس ــع آب ــت مناب ــک وضعی ــد، بی ش ــدا کن ــی پی تجل

ــت.  ــد یاف ــود خواه بهب
اشــک تــراب اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط بحرانــی آب 
ــرورش  ــوزش و پ ــرو، وزارت آم ــه وزارت نی ــی رود ک ــار م  انتظ
و شــهرداری در ایــن زمینــه گام هــای بیشــتری بردارنــد؛ 
چــرا کــه اگــر شــهروندان بــه ایــن بــاور برســند کــه در ایــران 
وضعیــت منابــع آبــی وخیــم اســت، قطعــا نــوع دیگــری بــا 

ــرد.  ــد ک ــر ارزش برخــورد خواهن ــه پ ــن مای ای
ــه مســئله  ــر ایــن مســئله بایــد ب وی تصریــح کــرد: عــاوه ب
بازچرخانــی آب نیــز توجــه شــود و بایــد ایــن موضــوع را در 
نظــر گرفــت کــه همــه آب هــا، آب هســتند و نبایــد بــا عنــوان 
شــرب نبــودن آب، آن را بــه هــدر داد؛ چــرا کــه در حــال حاضر 
در بســیاری از کشــورهای دارای نیمــه  اقلیــم خشــک فاضاب 

نیــز تصفیــه و بــه مصــرف شــرب می رســد. اقتصادآنایــن

چالشی به نام »کیفیت« در خودروسازی ایران
برنامــه  ویرایــش  جدیدتریــن  حالــی  در  وزارت صنعــت 
ــاس  ــر اس ــه ب ــرد ک ــر ک ــودرو را منتش ــت خ ــردی صنع راهب
آن، هنــوز تولیــد غیرکیفــی، پاشــنه آشــیل صنعــت خــودروی 

ــت.  ــران اس ای
ــر  ــه بعــد تحــت تأثی صنعــت خــودروی کشــور از ســال ۹۱ ب
بعضــی مشــکات داخلــی و خارجــی در رونــد تولیــد خــودرو 
تنــزل یافــت؛ بــه طــوری کــه از مجمــوع یــک میلیــون و ۶۵۰ 
هــزار دســتگاه خــودرو تولیدشــده در ســال ۹۰ بــه ۹۲۴ هــزار 
دســتگاه در ســال ۹۱ رســید. البتــه در ســال ۱۳۹۲ نیــز رونــد 
نزولــی تولیــد خــودرو تشــدید شــد و تولیــد ایــن محصــوالت 

بــه 7۳7 هــزار دســتگاه کاهــش یافــت. 
در ســال ۱۳۹۳ رونــد تولیــد خــودرو در ایــران دوبــاره صعــودی 
شــد؛ بــه طــوری کــه بــه یــک میلیــون و ۱۳۰ هــزار دســتگاه 
ــزار ــه ۹78 ه ــال ۱۳۹۴ ب ــن در س ــت. همچنی ــش یاف  افزای

 و 7۹۶ دســتگاه رســید. در ســال ۹۵ نیــز یــک میلیــون 
و ۳۵۰ هــزار دســتگاه خــودرو تولیــد شــد و بــه نظــر می رســد 
ــیدن  ــال رس ــدات در ح ــراژ تولی ــاظ تی ــت از لح ــن صنع ای
بــه دوران اوج باشــد؛ امــا مســئله ای کــه در ایــن میــان 
ــی  ــتاندارد کیف ــوز اس ــه هن ــت ک ــن اس ــود، ای ــرح می ش مط
 خودورهــای تولیــد داخــل بــه شــدت نامطلــوب اســت 
ــازی  ــروه خودروس ــده از دو گ ــای تولیدش ــب خودروه و اغل
بــزرگ کشــور فقــط یــک ســتاره کیفیــت دارنــد و ایــن مســئله 
بــرای  خودروســازان  چالش هــای  بزرگ تریــن  از  یکــی 

ــر فارســی صــادرات محصــوالت اســت. خب

افزایش ۱۳ درصدی قیمت بستنی
رئیــس اتحادیــه آب میــوه و بســتنی از افزایــش ۱۳ درصــدی 
قیمــت  محصــوالت ایــن صنــف از ابتــدای امســال خبــر داد. 
ــا حــدی  ــدای امســال ت ــرد: از ابت ــوان ک ــوده عن اســکندر آزم
افزایــش قیمــت در محصــوالت صنــف داشــتیم؛ امــا بــا توجه 
بــه مجمــوع شــرایط نمی تــوان افزایــش قیمــت زیــادی را در 
قیمت هــا ایجــاد کــرد؛ چــرا کــه در ایــن صــورت تــوان خریــد 

ــد.  مشــتریان مــا کاهــش پیــدا می کن
ــرای  ــع ب ــرد: در واق ــوان ک ــوه عن ــت آب می ــاره قیم وی درب
ــت  ــه کیفی ــرا ک ــرد؛ چ ــن ک ــرخ تعیی ــوان ن ــا نمی ت آب میوه ه
ــد  ــوارد مانن ــایر م ــاوت اســت و س ــر متف ــا یکدیگ ــا ب میوه ه
ظرف هایــی کــه بــرای آن هــا اســتفاده می شــود نیــز، در 
ــه  ــر صــورت بازرســان ب ــه ه ــا ب ــذارد؛ ام ــر می گ قیمــت تأثی
مناطــق  و  می کننــد  را چــک  قیمت هــا  مرتــب  صــورت 

ــت.  ــازرس اس ــک دارای دو ب ــر ی ــهر ه ــف ش مختل
ــت  ــح داد: کیفی ــز توضی ــا نی ــت آب میوه ه ــاره کیفی وی درب
آب میــوه بــه گونــه ای اســت کــه قطعــا مشــتریان بــه تجربــه 
درخواهنــد یافــت خریــد از کــدام واحــد کیفیــت بیشــتری را 
ــل  ــا مث ــی آب میوه ه ــوص بعض ــا درخص ــال دارد؛ ام ــه دنب ب
ــرا  ــرد؛ چ ــر قضــاوت ک ــوان از روی ظاه ــز می ت ــج نی آب هوی
کــه اگــر آب هویجــی کــه شــما می خریــد، ماننــد نوشــابه زرد 
باشــد، از محصــول بــا کیفیــت در آن اســتفاده شــده؛ امــا اگــر 
رنــگ آن کــدر باشــد، طبیعــی اســت کــه کیفیــت آن پاییــن و 

ــوده اســت.  حتــی شست وشــو هــم کامــل نب
رئیــس اتحادیــه آب میــوه و بســتنی دربــاره قیمت هــای 
جدیــد نیــز گفــت: بــر اســاس تازه تریــن قیمــت اعام شــده 
ــژه  ــو بســتنی ســنتی خامــه دار مغــزدار و وی قیمــت هــر کیل
ــزار  ــک ۱۶ ه ــه ی ــه دار درج ــتنی خام ــان، بس ــزار توم ۱8 ه
تومــان، بســتنی بــدون خامــه و بــدون مغــز ۱۴ هــزار تومــان، 
بســتنی میــوه ای مغــزدار درجــه یــک ۱8 هــزار تومان، بســتنی 
ــت  ــان، قیم ــزار توم ــکات ۱۴ ه ــز و ش ــدون مغ ــوه ای ب می
ــود.  ــبه می ش ــان محاس ــزار توم ــز ۱۱ ه ــوده نی ــو فال ــر کیل ه

ایران جیــب

استعالم سیم کارت ها
ــامانه  ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب ــراه می توانن ــن هم ــترکان تلف مش
 www.mobilecount.cra.ir اســتعام تعداد خطــوط بــه آدرس
از تعــداد ســیم کارت ثبت شــده بــه نــام خــود در اپراتورهــای 

مختلــف تلفــن همــراه مطلــع شــوند. 
ــد  ــترکان می توانن ــامانه مش ــن س ــه ای ــه ب ــر مراجع ــاوه ب ع
ــا  ــماره ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ ی ــه سرش ــود ب ــی خ ــد مل ــال ک ــا ارس ب
۳۰۰۰۱۵۰ از تعــداد ســیم کارت های ثبــت شــده بــه نــام خــود 

ــا آگاه شــوند. ایتن

نمایندهمردمشهرستانخمینیشهردرمجلس:

 ۱۹ هزار نفر تحت پوشش 

بیمه بیکاری هستند
شهرســتان  مــردم  نماینــده 
خمینی شــهر در مجلــس گفــت: 
در حــال حاضــر بــا فعالیــت 
نکــردن بنگاه هــای اقتصــادی 
ــش  ــت پوش ــر تح ــزار نف ۱۹ ه
ــد.  ــرار گرفته ان ــکاری ق ــه بی بیم
ــا  ــی ب ــواد ابطح ــید محمدج س
رکــود اقتصــادی حاکــم بــر کشــور وضعیــت بنگاه هــای 
ــا وجــود  ــار داشــت: ب اقتصــادی را مناســب ندانســت و اظه
ارائــه افزایــش آمــار اشــتغال زایی در کشــور توســط مســئوالن 
دولتــی، اکنــون بــا تعطیلــی تعــداد بســیاری از کارخانه هــا در 

کشورمان، شاهد بیکاری و تعدیل کارگران هستیم. 
وی واردات بی رویــه کاالهــای مشــابه داخــل را یکــی از دالیــل 
ــزود:  ــمرد و اف ــا برش ــا و کارگاه ه ــت کارخانه ه ــف فعالی توق
اجــرای اقتصــاد مقاومتــی مســیر تولیــد ملــی و اشــتغال را 
روشــن می کنــد؛ امــا تاکنــون در ایــن راســتا اقــدام و عمــل 

مؤثــری عملیاتــی نشــده اســت. 
ابطحــی تصریــح کــرد: ورود اجناســی ماننــد مســواک  
آدامــس و واکــس هــم در ازای فــروش نفــت بــه کشــور موج 
ــکاری و  ــه همــراه داشــته کــه ســبب افزایــش بی واردات را ب
تعطیلــی تعــداد زیــادی از کارخانه هــای کشــورمان شــده 

اســت. 
ــد داخــل  ــای مشــابه تولی ــا واردات کااله ــادآور شــد: ب وی ی
بــه  تبــع وقتــی قیمــت اجنــاس وارداتــی نســبت بــه داخلــی 
کمتــر شــود، مــردم بــه خریــد جنــس وارداتــی رغبــت 
انباشــت  امــر ســبب  ایــن  بیشــتری پیــدا می کننــد و 
تولیــدات کشــورمان، بیــکاری و تعطیلــی کارخانه هــا خواهــد 

ــا شــد. ایمن

شرایط پرداخت اقساطی قبض های موبایل
ــازی  ــلب امتی ــه س ــای تخلی ــی تلفن ه ــیط بده ــرای تقس ب
صرفــا بایــد مالــک تلفــن همــراه بــه همــراه کارت شناســایی 

معتبــر بــه یکــی از مراکــز تلفــن ثابــت مراجعــه کنــد. 
ــن  ــترکان تلف ــته از مش ــد آن دس ــام ش ــش اع ــدی پی چن
ــغ  ــا مبل ــا قطــع هســتند ی همــراه کــه در وضعیــت نرمــال ی
ــد  ــت، می توانن ــان اس ــزار توم ــت کم ۱۰ ه ــا دس ــی آن ه بده
ــدام  ــت اق ــن ثاب ــز تلف ــا مراک ــراه اول ی ــال هم ــق پرت از طری
ــول  ــرایط در ط ــن ش ــد. در ای ــود کنن ــی خ ــیط بده ــه تقس ب
مــدت پرداخــت قســط های قبــوض، محدودیت هایــی بــرای 
مشــترک اعمــال می شــود؛ بــه عنــوان مثــال ســرویس 
رومینــگ بین الملــل قطــع شــده و محدودیــت ســقف 
مکالمــات تــا مبلــغ 8۰ درصــد از ۵۰۰ هــزار ریــال را دارا خواهــد 
ــال  ــل و انتق ــدم نق ــری از ع ــرای جلوگی ــن ب ــود. همچنی ب
ســیم کارت تــا زمــان پایــان پرداخــت اقســاط قطــع صــوری 
ــت  ــس از پرداخ ــه پ ــت. البت ــد گرف ــورت خواه ــیط ص تقس
ــه حالــت اول خــود  ــاره ب آخریــن قســط ایــن وضعیــت دوب
بازگشــته و نرمــال می شــود. همچنیــن اگــر مشــترکی پــس 
از قســط بندی مبلــغ قبــض خــود نســبت بــه پرداخــت قســط 
ــس از سررســید قســط قطــع  ــد، خــط وی پ ــال کن اول اهم
خواهــد شــد؛ در ایــن وضعیــت اگــر قســط مربــوط پرداخــت 
ــس از ۲۴ ســاعت  ــه حضــوری پ ــدون مراجع شــود، خــط ب

ــا ــاره وصــل خواهــد شــد. ایتن دوب

 وجود خانه های مسکونی خالی 

به ارزش ۲50 میلیارد دالر
ــر راه و  ــاور وزی ــاددان و مش ــزی، اقتص ــده تبری ــین عب حس
ــور  ــال ۱۳8۶، کش ــا س ــال ۱۳8۰ ت ــت: از س ــازی، گف شهرس
ــد  ــن رون ــر ای ــرد و اگ ــت ک ــرخ ســود ۵.۳ درصــد حرک ــا ن ب
صعــودی ادامــه داشــت، هم اکنــون درآمــد ســرانه هــر 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــزی ب ــده تبری ــود. عب ــر ب ــی ۶۰ درصــد باالت ایران
ــاهد  ــدران ش ــتان مازن ــمال و اس ــا در ش ــن روزه ــه ای اینک
ــوار  ــت: در ن ــتیم، گف ــادی هس ــی زی ــای خال ــود خانه ه وج
ــاخت  ــرای س ــه ب ــود دارد ک ــادی وج ــای زی ــاحلی خانه ه س
ــارد  ــدازه ۲۵۰ میلی ــه ان ــروز ب ــه شــده اســت؛ ام ــا هزین آن ه
ــه مســکونی خالــی در کشــور وجــود دارد؛ در حالــی  دالر خان
ــای  ــود و کاره ــت ش ــت وارد صنع ــم می توانس ــن رق ــه ای ک
ــر در گذشــته  ــرد: اگ ــح ک بســیاری صــورت دهــد. وی تصری
ــه ســمت صنعــت،  ــا ب ــن پول ه ــت ای ــا هدای می توانســتند ب
بــه میــزان زیــادی اشــتغال، کار و تولیــد ایجاد کننــد، وضعیت 
ــه  ــل ســرمایه گذاری های اضاف ــه دلی ــود؛ ب ــه نب کشــور اینگون
در بخــش ســاختمان و ســاخت و ســاز، بســیاری از صنایــع 
هماننــد تولیــد ســیمان افزایــش چشــمگیر داشــت کــه 
امــروزه بــا عــدم تولیــد بــه روز، مشــکات زیــادی برای کشــور 

ایجــاد شــده اســت. ایســنا

سودی برای سهام عدالت توزیع نشده است
ــی را راجــع  ــه ای توضیحات ســازمان خصوصی ســازی در اطاعی
بــه توزیــع ســود ســهام عدالــت اعــام کــرد. در ایــن اطاعیــه 
آمــده اســت: مــردم مراقــب اخبــار کــذب برخــی افــراد ســودجو 
ــر  ــا ب ــکار و کانال هــای مشــکوک باشــید. بن و رســانه های فریب
ــی  ــکوکی مبن ــار مش ــا و اخب ــی، گزارش ه ــق دریافت ــار موث اخب
ــده  ــدل ش ــنیده و رد و ب ــت ش ــهام عدال ــود س ــع س ــر توزی ب
اســت. بدیــن وســیله ســازمان خصوصی ســازی از طریــق 
ایــن کانــال یعنــی کانــال رســمی اطاع رســانی ســهام عدالــت 
ــه  ــع هرگون ــود، توزی ــاری اطاع رســانی رســمی خ و ســایر مج
ــده  ــه و وع ــار و اطاعی ــوع اخب ــر ن ــت و ه ــهام عدال ــود س س
ــب  ــت تکذی ــهام عدال ــود س ــع س ــوص توزی ــورد را درخص بی م
می کنــد و مفــاد آن را کــذب محــض اعــام مــی دارد. بــه اطــاع 
کلیــه مشــمولین ســهام عدالــت و ســایر مــردم عزیــز کشــور 
ــع ســود انجــام نشــده و نمی شــود  ــه توزی می رســاند هیچ گون
ــی و  ــاری قانون ــمی از مج ــام رس ــق و اع ــاع دقی ــدون اط و ب
ــع  ــوان توزی ــچ عن ــه هی ــور ب ــر کش ــر و فراگی ــانه های معتب رس
ــده:  ــه آم ــن اطاعی ــد شــد. در ای ــام نخواه ــت انج ســود عدال
ــر توزیــع ســود ســهام عدالــت  ــه خبــر و اعــام مبنــی ب هرگون
ــرداری و دروغ محــض اســت و حتمــا قصــد  بــی شــک کاهب
اعــام کننــده آن نیــز سوء اســتفاده و شــیادی و دسترســی بــه 

ــن ــی شماســت. خبرآنای ــی و پول ــه مال اطاعــات محرمان

رکود در بازار مبل ایرانیگرانی گوشت کاذب است
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ــوراهای  ــوری و ش ــت جمه ــات ریاس ــه انتخاب ــه ب ــا توج ب
ــات  ــای تبلیغ ــای تابلوه ــوع طرح ه ــهرها، موض ــامی ش اس
نکنیــم«  بــا شــعار محــوری »جــا خالــی  شــهروندی 
درخصــوص مشــارکت اجتماعــی در نظــر گرفته شــده اســت. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان، محیــط شــهری، نقــش مهمــی در 
ــط  ــن محی ــر ای ــی دارد و عناص ــار اجتماع ــکل گیری رفت ش
محیــط  عناصــر  باشــند؛  تأثیرگــذار  بســیار  می تواننــد 
می تواننــد مفاهیــم خاصــی را القــا کننــد یــا بــه دلیــل 

بی توجهــی بــه رفتارهــای ناهنجــار منجــر شــوند.
 تابلوهــای شــهری، شــاهراه ارتباطــی مــردم بــا کمیتــه 
ــهرداری  ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــهروندی س ــگ ش فرهن
 اصفهــان اســت؛ زیــرا در تمــام نقــاط شــهر وجــود دارد 
و مــردم به ویــژه هنــگام قرمــز شــدن چــراغ راهنمــا از 

آگاه می شــوند. تابلوهــا  ایــن  هشــدارها و مفاهیــم 
  گالــری تبلیغــات شــهری، میزبــان طرح هــای مشــارکت 

اجتماعی
ــهروندی  ــگ ش ــه فرهن ــوع، کمیت ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ب
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، اقداماتــی را 

ــی کــرده اســت.  ــن حــوزه اجرای در ای

ســعید امامــی، دبیــر کمیتــه فرهنــگ شــهروندی ســازمان 
ــه اول  ــت: در نیم ــان، گف ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح
ــا همــکاری کمیتــه فرهنــگ روابــط اجتماعــی  اردیبهشــت ب
ــاد  ــه اعتی ــع ب ــط راج ــاور غل ــج ب ــای پن ــواده طرح ه  و خان
و آمــوزش مهــارت »نــه گفتــن« بــا شــعار محــوری »بشــنو 
و بــاور نکــن« روی گالــری تبلیغــات شــهری قــرار گرفــت و 
بــرای نیمــه دوم اردیبهشــت بــا توجــه بــه انتخابــات ریاســت 
ــن  ــای ای ــهرها، طرح ه ــامی ش ــوراهای اس ــوری و ش جمه
گالری شــهرها بــا شــعار محــوری »جــا خالــی نکنیــم« 
راجــع بــه مشــارکت اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ــو  ــای تابل ــض طرح ه ــه تعوی ــاره ب ــا اش ــی ب ــعید امام س
اتوبوس هــا بــه صــورت ماهیانــه اظهــار داشــت: از اول 
اردیبهشــت  مــاه تــا آخــر این مــاه، طــرح مشــارکت اجتماعی 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــن تابلوه ــر روی ای ب
ــه  ــات شــهری در مناطــق 15گان ــای تبلیغ ــداد تابلوه وی تع
تعویــض  افــزود:  و  عنــوان کــرد  عــدد   300 را  شــهری 
طرح هــای گالــری شــهرهایی کــه در 6 مســیر قــرار دارد، هــر 
دو هفتــه یکبــار و در ســاعات پایانــی دو شــب تــا صبــح روز 

ــرد. ــورت می گی ــد ص بع
    مشــاوران کمیتــه شــهروندی، ایده پــردازان تابلوهــای 

اتوبوس هــا و تبلیغــات شــهری
امامــی در ادامــه تصریــح کــرد: ایده پــردازی طرح هــای 
تبلیغــات شــهری و تابلوهــای اتوبوس هــا در اتــاق فکــر 
ــهرداری  ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــهروندی س ــه ش کمیت
ــاق فکــر متشــکل از  اصفهــان صــورت می گیــرد کــه ایــن ات
8 نفــر از مشــاوران خوشــفکر و متعهــد شــهر اصفهــان اســت. 

ــه  ــد و ب ــم می آین ــرد ه ــی گ ــورت هفتگ ــه ص ــراد ب ــن اف ای
ــرای  ــاز مــردم ب ــان معضــات فرهنگــی و اجتماعــی و نی بی
ایده هــا  ایــن  آن  از  پــس  و  فرهنگ ســازی می پردازنــد 
توســط طراحــان اجرایــی و بخــش خصوصــی چــاپ و 

منتشــر می شــود. 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  شــهروندی  کمیتــه  دبیــر 
ــا اشــاره بــه اینکــه هــر موضوعــی بــه  شــهرداری اصفهــان ب
ــار  ــرار می شــود، اظه ــا تک ــه دوره ه ــدد در هم ــج ع ــداد پن تع
داشــت: ایــن کمیتــه بــه صــورت تجربــی بــه آمــار پنــج طرح 
ــت آن  ــن حال ــی بهتری ــت؛ یعن ــیده اس ــهر رس ــطح ش در س
اســت کــه پنــج طــرح، 15 روز بیــن مــردم باشــد؛ چــرا کــه 
ــد را  ــه بای ــری را ک ــم تأثی ــود و ه ــده می ش ــتر دی ــم بیش ه

می گــذارد. 
وی بــا انتقــاد از آلودگی هــای بصــری بیــش از حــد در ســطح 
شــهر اصفهــان افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه بنرهــای فرهنگــی 
و تابلوهــای تبلیغــی در ســطح شــهر بیــش از حــد بــه چشــم 
ــه  ــری تبلیغــات شــهری کمیت ــن حــال گال ــا ای می خــورد، ب
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــهروندی س ش
طبــق نظرســنجی های جهــاد دانشــگاهی دانشــگاه اصفهــان 
توانســته توجــه بیــش از 85 درصــد مــردم را بــه خــود جلــب 
ــای  ــردم از پیام ه ــد م ــش از 70 درص ــن بی ــد و همچنی کن
ــد دانســت هــر جامعــه ای  ــد. بای ایــن تابلوهــا رضایــت دارن
ــرا  ــه فرهنگ ســازی مثبــت و ارزشــی دارد؛ زی نیــاز شــدید ب
فرهنگ ســازی ارزشــی نه تنهــا یــک نیــاز، بلکــه یــک 
وظیفــه انســانی بــرای ایجــاد بنیــان همبســتگی اســت تــا آن 

بنیــان نســل بــه نســل بــه آینــدگان منتقــل شــود.

»جا خالی نکنیم« 

راه اندازی مرکز تندرستی دانش آموزان 

چهارمحال و بختیاری
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش 
چهارمحــال و بختیــاری از راه اندازی 
دانش آمــوزان  تندرســتی  مرکــز 

چهارمحال و بختیاری خبر داد. 
بهــروز امیــدی بــا اشــاره بــه اینکه 
مرکــز تندرســتی دانش آمــوزان 
چهارمحــال و بختیــاری راه اندازی 
ــم در  ــی مه ــز، گام ــن مرک ــدازی ای ــت: راه ان ــار داش ــد، اظه ش
تربیــت بدنــی آمــوزش و پــرورش اســت و بــا ایجــاد ایــن مرکــز، 
شــاهد برداشــتن گام هایــی علمــی و تخصصی تــر در ورزش 
ــای  ــرد: ناهنجاری ه ــوان ک ــود. وی عن ــم ب ــوزی خواهی دانش آم
ــاد و  ــزوم ایج ــر ل ــن ام ــت و ای ــده اس ــوزان نگران کنن دانش آم
ــتر  ــی را بیش ــرکات اصاح ــی ح ــای تخصص ــت کانون ه فعالی
در  جســمی حرکتی  ناهنجاری هــای  افــزود:  وی  می کنــد. 
ــود  ــاهده می ش ــر مش ــر و پس ــوزان دخت ــیاری از دانش آم بس
ــه مشــکات جســمانی  ــده منجــر ب ــا در آین ــن ناهنجاری ه و ای
اعــم از قلبــی، عروقــی و بیماری هــای مفصلــی اســتخوان 
ــون در ابتــدا  خواهــد شــد. وی گفــت: هــدف از ایجــاد ایــن کان
غربالگــری و شناســایی معایــب جســمی حرکتی دانش آمــوزان 
ســپس اصــاح ایــن عیــوب بــا تجویــز حــرکات ســاده ورزشــی 

و اصاحــی اســت. ایســنا

 برگزاری دومین جشنواره 

طبیعت گردی و طب سنتی نطنز
دبیــر دومیــن جشــنواره طبیعت گــردی، طــب ســنتی و گیاهــان 
دارویــی نطنــز گفــت: ایــن جشــنواره در ســطح ملــی و در تیرمــاه 
ســال جــاری برگــزار خواهــد شــد. محمودرضــا فقیهــی سرشــکی 
ــنواره  ــزاری جش ــرای برگ ــای الزم ب ــت: هماهنگی ه ــار داش اظه
بــا ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور، دفتــر طــب ســنتی 
وزارت بهداشــت و مســئوالن شهرســتان انجــام شــده کــه ایــن 

جشــنواره بــا کیفیــت و بــه نحــو احســن برگــزار شــود. 
ــه  ــه تغییــر تاریــخ برگــزاری جشــنواره گفــت: ب ــا اشــاره ب وی ب
ــات  ــای انتخاب ــا روزه ــنواره ب ــزاری جش ــی برگ ــل همزمان دلی
ریاســت جمهوری و شــوراهای اســامی شــهر و روســتا، مســاعد 
نبــودن شــرایط آب و هوایــی و درخواســت دانشــجویان بــه دلیل 
حضــور در آزمــون کارشناســی ارشــد، زمــان برگــزاری جشــنواره 
از اردیبهشــت ماه بــه تیرمــاه تغییــر یافــت و قــرار بــر ایــن شــد 
جشــنواره طبیعت گــردی در تاریــخ 6 تــا ۹ تیرمــاه ســال جــاری 
برگــزار شــود. وی افــزود: دومیــن جشــنواره طبیعت گــردی 
در راســتای توســعه گردشــگری شهرســتان نطنــز، ایجــاد 
ظرفیت هــای کشــت و فــرآوری گیاهــان دارویــی و ترویــج طــب 
ــرای  ــی ب ــای خوب ــد و برنامه ریزی ه ــد ش ــزار خواه ــنتی برگ س

ــی شــدن اهــداف جشــنواره شــده اســت. مهــر عملیات

اخبار کوتاه

 دیدار مدیران آبفار اصفهان 

با جانبازان دفاع مقدس

H.Shariat@eskimia.ir
حامد شریعتیاصفهان

ــرکت آب  ــان ش ــران و کارکن مدی
اســتان  روســتایی  فاضــاب  و 
ــرافراز  ــازان س ــا جانب ــان ب اصفه
ــا  ــدار و از آن ه ــدس دی ــاع مق دف

ــد.  ــل کردن تجلی
مدیــران و کارکنــان شــرکت آبفــار اســتان اصفهــان بــا حضــور در 
آسایشــگاه جانبــازان شــهید مطهــری شــهر اصفهــان، از رشــادت، 
صبــر و اســتقامت ایثارگــران هشــت ســال دفــاع مقــدس 
ــرکت  ــل ش ــر عام ــی، مدی ــین قرائت ــد. محمدحس ــل کردن تجلی
ــازان ســمبل  ــدار گفــت: جانب آبفــار اســتان اصفهــان در ایــن دی
ــرای ترویــج فرهنــگ  مقاومــت و ایســتادگی و بهتریــن الگــو ب
ــان  ــتند. وی خاطرنش ــروز هس ــه ام ــهادت در جامع ــار و ش ایث
هســتند  مقــدس  دفــاع  دوران  یــادگاران  جانبــازان،  کــرد: 
ــیر  ــاب را در مس ــکان انق ــداکاری، س ــار و ف ــا ایث ــروز ب ــه ام ک
ــت  ــای والی ــام عظم ــل)ره( و مق ــام راح ــهدا، ام ــای ش آرمان ه
پیــش می برنــد. قرائتــی خطــاب بــه جانبــازان میهــن اســامی 
ــدا شــود، ارزشــمند  ــد اه ــر چــه در راه خداون ــار داشــت: ه اظه
ــن  ــدن خــود را در ای ــز قســمتی از ب ــازان نی اســت و شــما جانب
مســیر فــدا کردیــد و خداونــد نیــز اجــر و فــداکاری ایــن کار مهــم 

ــه شــما عنایــت خواهــد کــرد. را ب

 اصفهان، میزبان هیئت استرالیایی 

پزشک خانواده شد
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــواده دانش ــکی خان ــروه پزش ــر گ مدی
اصفهــان دربــاره ســفر هیئــت اســترالیایی پزشــک خانــواده 
بــه اصفهــان گفــت: هیئــت اســترالیایی پزشــک خانــواده از 
ــد.  ــد کردن ــواده بازدی ــای تخصصــی پزشــک خان درمانگاه ه
ــای  ــد از درمانگاه ه ــت: بازدی ــار داش ــی اظه ــا زمان احمدرض
تخصصــی پزشــک خانــواده و تبــادل تجربیــات و اطاعــات، 
هــدف عمــده ســفر هیئــت اســترالیایی پزشــک خانــواده بــه 
ــان و  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــد از دانش ــان و بازدی اصفه

بازدیــد از مراکــز وابســته بــه آن اســت.
 وی ادامــه داد: ایــن هیئــت در راســتای آمــوزش نیروهــای 
بــا  بیماری هــا  از  پیشــگیری  و  مراقبــت  و  متخصــص 
ــکاری  ــتان هم ــط اس ــت محی ــواده و بهداش ــکان خان پزش

می کنــد. 
وی بــا بیــان اینکــه آمــوزش نیروهــای متخصــص پزشــک 
خانــواده از دو ســال گذشــته در اســتان آغــاز شــده، افــزود: 
هم اکنــون ۲0 پزشــک متخصــص در اجــرای ایــن طــرح بــا 

بهداشــت محیــط اســتان همــکاری می کننــد. ایمنــا

اخبار کوتاه

A.H.Rezazadeh@eskimia.ir
اعظم حاجی رضازادهکیمیای وطن

نشســت بررســی تجــارب طــرح ســاماندهی نــاژوان 
ــزار می شــود.   ــا حضــور کارشناســان برگ ــان ب اصفه

ــاد شهرســازان و معمــاران  ــون مردم نه کان
ــی  ــت بررس ــزاری نشس ــا برگ ــاق ب خ
نــاژوان  ســاماندهی  طــرح  تجــارب 
اصفهــان می کوشــد در تعامل با جامعـــه 
متخصـــص و آکادمیــک، همچنیــن 
مســئوالن مدیریتــی و اجرایی گوشــه ای 
از خــأ بــزرگ موجــود در تعامــل مراکــز 

 دانشــگاهی بــا ســازمان های مردم نهــاد را جبــران  
کند. 

در ایــن راســتا در ادامــه سلسله نشســت های تجــارب 
شهرســازی و معمــاری و بــه منظــور بررســی تجــارب 
ــا  ــتی ب ــان، نشس ــاژوان اصفه ــاماندهی ن ــرح س ط

ــزار  ــان برگ ــدان اصفه ــه هنرمن ــوان در خان ــن عن ای
صمیمــی،  قهرمــان  نشســت  ایــن  در  می شــود. 
مدیــر پــروژه طــرح ســاماندهی نــاژوان اصفهــان، بــه 
ــوص  ــن خص ــی در ای ــات و راهکارهای ــه توضیح ارائ

می پــردازد. 
ایــن نشســت 18 اردیبهشــت مــاه 13۹6 از 
ســاعت 16 و 30 دقیقــه تــا 18 و 30 دقیقه 
ــان   ــه نشــانی اصفه ــدان ب ــه هنرمن در خان
ایثارگــران   پــارک  اول،  آبشــار  خیابــان 
حــد فاصــل پــل خواجــو و پــل بزرگمهــر 
ــا  ــوم ب ــرای عم ــود و ورود ب ــزار می ش برگ

ــت.  ــی آزاد اس ــی قبل هماهنگ
لــذا از عاقه منــدان تقاضــا می شــود بــرای رزرو ایــن 
ــق  ــخ 13۹6/0۲/17 از طری ــا تاری ــر ت ــه حداکث جلس
ارســال پیــام کوتــاه بــه شــماره 0۹35۹075185 

ــد. ــدام کنن اق

به میزبانی کانون شهرسازان و معماران خالق برگزار می شود

نشست بررسی تجارب طرح ساماندهی ناژوان اصفهان
ــت:  ــان گف ــر در اصفه ــه هال احم ــزاری هفت ــر ســتاد برگ دبی
ــه  ــدان در هفت ــه نیازمن ــور کمــک ب ــه منظ ــه ب بازارچــه خیری
ــدازی می شــود.  ــان راه ان ــر در اصفه ــال احم گرامیداشــت ه
ــه  ــاله هفت ــر س ــت: ه ــار داش ــادی اظه ــاری ط ــهریار انص ش

آغــاز  اردیبهشــت   18 از  احمــر  هــال 
اینکــه  بــه دلیــل  امــا امســال  می شــد؛ 
ــه  ــن هفت ــم، ای ــش رو داری ــات را پی انتخاب
از 13 اردیبهشــت آغــاز می شــود و تــا 1۹ 

اردیبهشــت ادامــه دارد. 
ــه  ــه ب ــه خیری ــاح بازارچ ــه داد: افتت وی ادام
ــگاه  ــی نمایش ــد، برپای ــاران نیازمن ــع بیم نف

ــور  ــزاری مان ــتان و برگ ــر اس ــال احم ــان ه ــدی جوان توانمن
دانشــجویی  مشــارکت کانــون  بــا  دانشــجویی  امــدادی 
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان از برنامه هــای هفتــه هــال احمــر 
ــان  ــه هال احمــر در اصفه ــزاری هفت ــر ســتاد برگ اســت. دبی
اعــام کــرد: جشــنواره ورزشــی امدادی نونهــاالن هــال  احمــر 

ــال در  ــن س ــرای دومی ــه« ب ــاد جوان ــوان »المپی ــا عن ــز ب نی
ــا هــدف  مراکــز پیش دبســتانی و مهدهــای کــودک اســتان ب
ــه و  ــا تاریخچ ــال ب ــای ه ــون غنچه ه ــای کان ــنایی اعض آش
ــه نهضــت بین المللــی صلیــب  ســرخ و هــال   اصــول هفتگان
احمــر و شــناخت اصــول و روش هــای ایمنــی و 

ــزار خواهــد شــد.  امــدادی برگ
ــت و  ــوان عضوی ــه فراخ ــاره ب ــا اش ــاری ب انص
برگــزاری دوره هــای آمــوزش کمک هــای اولیــه 
و اجــرای طــرح ملــی خــادم »خانواده آمــاده در 
مخاطــرات« گفــت: برگــزاری مانورهــای امدادی 
ارتقــای توانمنــدی نجاتگــران و  در راســتای 
ــن  ــدادی ای ــای ام ــه برنامه ه ــز از جمل ــتان نی ــران اس امدادگ
جمعیــت اســت. وی تصریــح کــرد: در ایــن هفتــه، معاینــات 
و ســنجش ســامت عمومــی و ویزیــت مراجعــان در تمامــی 
مراکــز توانبخشــی بــا ۲0 تــا ۲5 درصــد تخفیــف انجــام خواهد 

شــد. خبــر فارســی

در شهر

آگهی حصر وراثت
آقای حسین رشمانی دستجردی دارای شناسنامه شماره 76 به شرح دادخواست به کاسه 1۲6/۹6 

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

فضل اله رشمانی دستجردی به شماره شناسنامه ۲۹ در تاریخ 13۹3/07/۲3  اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- صدیقه رشمانی دستجردی فرزند 

حسین   ش.ش 34 )همسر متوفی(  )۲( رحمت اله ش.ش 5710 )3( مجید  ش.ش 45 )4( 

جواد ش.ش 10 )5( حسین ش.ش 76 )6( رضا ش.ملی 5100050640 )7( فاطمه رشمانی ش.ش 

۲66 )8( مریم ش.ش 670  همگی رشمانی دستجردی فرزند فضل اله  )فرزندان متوفی( اینک با 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

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

خواهد شد.رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1۲1/م الف به تاریخ  13۹6/0۲/14

آگهی حصر وراثت
به کاسه  دادخواست  شرح  به   10۲ شماره  شناسنامه  دارای  خرزوقی  جعفری  دائی  اسداله  آقای 

130/۹6 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان علی دائی جعفری خرزوقی به شماره شناسنامه 3374 در تاریخ 1386/03/۲  اقامتگاه 

به:1- معصومه صابری   است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود 

هوشنگ   )4(  14 ش.ش  رمضان   )3(  10۲ ش.ش  اسداله   )۲( متوفی(   )همسر   350 ش.ش 

ش.ش 15 )5( مجید ش.ش 68 )6( صدیقه ش.ش ۲7  همگی دائی جعفری خرزوقی فرزند علی  

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

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

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1۲6/م الف به تاریخ  13۹6/0۲/14

آگهی حصر وراثت
آقای سید ابوالقاسم میرحسینی دارای شناسنامه شماره 1۲4 به شرح دادخواست به کاسه 1۲4/۹6 

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

میرزا آقا میر حسنی خورزوقی به شماره شناسنامه 170 در تاریخ 13۲3/11/۲8  اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- سید رضا میر حسنی خرزوقی  

ش.ش ۲8۹6  )۲( سید احمد میر حسینی ش.ش 3578 )3( عفت خانم میر حسنی خرزوقی  

ش.ش 17۲ )4( عزرا میر حسینی ش.ش 3577 )5( سید ابوالقاسم میر حسینی ش.ش همگی 

فرزند میرزا آقا  )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می 

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

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1۲3/م الف به تاریخ  13۹6/0۲/14

آگهی حصر وراثت
آقای صفر علی شفیعی خرزوقی دارای شناسنامه شماره 174 به شرح دادخواست به کاسه 1۲5/۹6 

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

خانم عزرا شفیعی خرزوقی به شماره شناسنامه ۲۲ در تاریخ 13۹5/03/۲۲  اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- صفر علی شفیعی خرزوقی فرزند 

باقر  ش.ش 174 )برادر متوفی(  )۲( قدیر شفیعی فرزند باقر ش.ش 4۲ )برادر متوفی(  )3( 

طوبی سیفی خرزوقی فرزند باقر  ش.ش ۲6 )خواهر متوفی(   )4( عزت شفیعی خورزوقی ش.ش 

۲۲ )خواهر متوفی(    )5( فاطمه شفیعی خرزوقی فرزند باقر ش.ش ۲0 )خواهر متوفی( اینک با 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

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

خواهد شد.رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1۲5/م الف به تاریخ  13۹6/0۲/14

آگهی حصر وراثت
به کاسه  دادخواست  شرح  به   10۲ شماره  شناسنامه  دارای  خرزوقی  جعفری  دائی  اسداله  آقای 

13۲/۹6 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 

دائمی  اقامتگاه    13۹0/0۲/14 تاریخ  در   350۹ شناسنامه  شماره  به  صابری  معصومه  شادروان  که 

به:1- اسداله ش.ش 10۲ )۲(  الفوت آن مرحوم منحصر است  خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

  ۲7 ش.ش  صدیقه   )5(  68 ش.ش  مجید   )4(  15 ش.ش  هوشنگ   )3(  14 ش.ش  رمضان 

مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزندان  علی   فرزند  خرزوقی  جعفری  دائی  همگی 

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

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

 شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1۲۲/م الف به تاریخ  13۹6/0۲/14

آگهی حصر وراثت
به کاسه  دادخواست  شرح  به   13۹ شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  حبیب  بخش  روان  زهرا  خانم 

133/۹6 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 

که شادروان مهدی منصوری حبیب آبادی به شماره شناسنامه 143 در تاریخ 13۹6/01/۲8  اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- زهرا روان بخش حبیب 

آبادی فرزند محمد ش.ش 13۹ )همسر متوفی(  )۲( عزت کرمانی فرزند محمد  ش.ش 106 )مادر 

متوفی( )3( محمد علی منصوری حبیب آبادی فرزند علی اکبر  ش.ش 53 )پدر متوفی( )4( الهام 

منصوری حبیب آبادی فرزند مهدی ش.ش 66003۲6743  )فرزند متوفی( اینک با انجام تشریفات 

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

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

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1۲0/م الف به تاریخ  13۹6/0۲/14

آگهی حصر وراثت
آقای محمود دری دولت آبادی دارای شناسنامه شماره ۲۲5 به شرح دادخواست به کاسه 1۲3/۹6 

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

سکینه زارعان به شماره شناسنامه ۲6 در تاریخ 13۹5/10/03  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- محمود ش.ش ۲۲5 )۲( زهرا ش.ش 8544 )3( 

آبادی فرزند حسین  )فرزندان  ۲7  همگی دری دولت  ثریا ش.ش 36  فاطمه ش.ش ۲۲ )4( 

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

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

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1۲4/م الف به تاریخ  13۹6/0۲/14

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
به خواسته  دادخواستی  مریم صادقی   وکالت  با  آثار  فیض  اخاقی  هادی  مدیریت  به  ملت  بانک 

مطالبه وجه به طرفیت 1- سعید نظری پور فرزند محمد ۲- حمید نیک نداف فرزند حسن 3- رسول 

کاظمی فرزند ولی اله 4- سعید سلیمانی منش فرزند حسین به این دادگاه تسلیم که به کاسه 

۹5/۲13 ثبت و برای تاریخ ۹6/03/۲4 ساعت 04:45 عصر وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به 

اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 

نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید 

جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت 

رسیدگی حاضر شود. دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/130/م الف به تاریخ ۹6/0۲/04

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
بانک ملت به مدیریت هادی اخاقی فیض آثار با وکالت مریم صادقی  دادخواستی به خواسته مطالبه 

به طرفیت 1- کبری سید علی پور بختیاری ۲- سید اکبر طباطبائی 3- مرتضی صادقی به این دادگاه 

تسلیم که به کاسه ۹5/۲14 ثبت و برای تاریخ ۹6/03/۲4 ساعت 05:00 عصر وقت رسیدگی تعیین 

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

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

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

وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/131/م الف به تاریخ ۹6/0۲/04

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: بهزاد کمالی دولت آبادی فرزند رضا به نشانی دولت آباد بلوار طالقانی کوچه 

ناظری پاک ۲7 مشخصات محکوم علیه: مجید ادیبی سره فرزند حسین به نشانی مجهول المکان

محکوم به : به موجب رأی شماره 700 به تاریخ ۹5/1۲/07 محکوم علیه محکوم است به : حضور در 

یکی از دفاتر اسناد رسمی و نسبت به انتقال سند خودرو سواری مزدا مدل 86 به رنگ سفید شماره 

انتظامی 53- ۲86 م 1۲ و پاک قدیم 53-335 ص 7۹ به نام محکوم له اقدام نماید. ماده 34 

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

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

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

نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 

صریحا اعام نماید.  

دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1۲۹/م الف به تاریخ ۹6/0۲/1۲

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای سعید باقری  دادخواستی به خواسته الزام به انتقال سند یک دستگاه سیتروئن زانتیا به طرفیت 

مهدی برکات به این دادگاه تسلیم که به کاسه ۹6/71 ثبت و برای تاریخ ۹6/04/13 ساعت 06:30 

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

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

میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به 

دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/1۲7/م الف به تاریخ ۹6/0۲/14

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد رضا اسمعیلی  دارای شماره شناسنامه ۹56 به شرح دادخواست به کاسه 135/۹6 از این 

شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه خوشنویسان      به 

شماره شناسنامه 14003 در تاریخ ۹6/01/03 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم 

منحصر است به : 1. اکرم اسمعیلی فرزند اسمعیل ش ش 1۹  ۲. زهرا اسمعیلی فرزند اسمعیل ش 

ش 14  3 زهره اسمعیلی فرزند اسمعیل ش ش ۲0  4. سعیده اسمعیلی فرزند اسمعیل ش ش 

۲35   5. اعظم اسمعیلی فرزند اسمعیل ش ش 416   6. محمد رضا اسمعیلی فرزند اسمعیل ش 

ش ۹56 متوفی ورثه  دیگری ندارد . اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 

نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک 

ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار 

وراثت صادر خواهد شد .

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف 10۹

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای منصور کفایتی  دارای شماره شناسنامه 1۹ به شرح دادخواست به کاسه 1۲۹/۹6 از این شورا 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجتبی کفایتی   به شماره 

شناسنامه 87 در تاریخ ۹6/0۲/07 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 

است به : 1.مسعود کفایتی  فرزند مجتبی ش ش ۲7 ۲.منصور کفایتی فرزند مجتبی ش ش 1۹ 

3.اسداله کفایتی  فرزند مجتبی ش ش 1۹30 4.ولی اله کفایتی فرزند مجتبی شش 31 5.زهرا بی 

بی کامرانی فرزند نصراله ش ش 36 متوفی ورثه  دیگری ندارد . اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی 

نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای 

مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد .

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف 103

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه : نام مسعود  نام خانوادگی جهانگیری با قیمومیت  زهرا سلطان جهانگیری   

نشانی  پدر سید محمد   نام  منیری  مریم  : سید  له  المکان  مشخصات محکوم  : مجهول  نشانی 

گلپایگان روستای رباط ملکی  جنب مسجد جامع  محکوم به به موجب رای شماره 86۹/۹5 تاریخ 

۹5/0۹/۲8 حوزه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان  که قطعیت یافته است محکوم 

علیه محکوم است به : پرداخت ماهیانه سه میلیون ریال از تاریخ ۹4/11/06 لغایت زمان اجرای حکم 

همچنین پرداخت مبلغ ۹5000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له . ضمنا هزینه عملیات 

اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد . 

قاضی شورا – حسینی  م الف 108

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه  متهم گروهبانیکم محسن صباغی به اتهام جعل امضاءوسوء استفاده از موقعیت شغلی 

موضوع شکایت احمدرضا رحیمی کلیشادی فرزند مرادعلی   مجهول المکان اعام گردیده است  لذا 

در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 

درج وآگهی بدینوسیله به نامبرده  اباغ میگردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی به 

اتهام خود درشعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی وانقاب 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

دادیار سوم شعبه دادسرای عمومی وانقاب فاورجان

رای شورا
امام ره روبروی  از ناحیه یاسر شمس فرزند علی ساکن فاورجان خ  در خصوص دعوی مطروحه 

مسجد اعظم  به طرفیت سعید عزت نژاد فرزند جمال ساکن فاورجان خ امام – مجهول المکان

 به خواسته مطالبه مبلغ 17000000 ریال بابت وجه یک فقره چک 73158۲ بانک ملی 84/10/۲5عادی 

و مطالبه خسارت تاخیرتادیه به شرح دادخواست و ضمایم تقدیمی نظر به اینکه با اباغ اخطاریه و 

اطاع خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروحه و مستندات ابراز 

شده از ناحیه خواهان هیچ گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و منکر اصالت مستند نیز نشده  و دلیل 

و مدرکی که داللت بر برایت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده و دالیل ارایه شده از سوی خواهان 

نظر مستندابه  اتفاق  با  بنابراین شورا  دارد.  به میزان اصل خواسته  را  اشتغال ذمه خوانده  از  حاکی 

مواد 1۹8 و 5۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی و مواد 307و30۹و310و313 قانون تجارت خوانده را به 

پرداخت مبلغ هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 

به انضمام هزینه دادرسی ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم مینماید  و اجرای احکام 

مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده احتساب و از 

خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید.رای صادره غیابی و ظرف ۲0 روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در همین شورا است

رییس شعه دوم حقوقی شورای حل اختاف شهرستان فاورجان محمد حسین حیدری

رای شورا
امام ره روبروی  از ناحیه یاسر شمس فرزند علی ساکن فاورجان خ  در خصوص دعوی مطروحه 

ساکن  نصیری  ۲-تقی  فرزند کاظم  مرادی  1-محسن  طرفیت  به  شمس    عطاری  اعظم  مسجد 

1-فاورجان محله ولیعصرعج پس از قرض الحسنه ۲-فاورجان جمال آباد کوچه ش مدرس   به 

خواسته مطالبه مبلغ ۲0000000 ریال بابت وجه یک فقره چک سند عادی و مطالبه خسارت تاخیرتادیه 

به شرح دادخواست و ضمایم تقدیمی نظر به اینکه با اباغ اخطاریه و اطاع خوانده از جریان دادرسی 

هیچ  ناحیه خواهان  از  ابراز شده  و مستندات  مطروحه  دعوی  به  نسبت  و  نگردیده  در شورا حاضر 

گونه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و منکر اصالت مستند نیز نشده  و دلیل و مدرکی که داللت بر 

برایت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده و دالیل ارایه شده از سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه 

خوانده را به میزان اصل خواسته دارد. بنابراین شورا با اتفاق نظر مستندابه مواد 1۹8 و 5۲۲ قانون 

ایین دادرسی مدنی و مواد 307و30۹و310و313 قانون تجارت خوانده متضامنا را به پرداخت مبلغ 

بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سفته/چک 

تقدیم دادخواست به مبلغ به انضمام هزینه دادرسی ریال لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم 

مینماید  و اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ 

قید شده احتساب و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید.رای صادره غیابی و ظرف ۲0 روز پس 

از اباغ قابل واخواهی در همین شورا است

رییس شعه شورای حل اختاف شهرستان فاورجان محمد حسین حیدری

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی
فرزند  ابراهیم خضریان  آقای  طرفیت  به  دادخواستی  اکبر  فرزند  اقدس کرمی  خانم  اینکه  به  نظر 

کاظم به خواسته طاق تقدیم شعبه یک خانواده فاورجان ارجاع و به کاسه ۹6011۲ ثبت و برای 

روز چهارشنبه مورخ ۹6/03/31ساعت 10/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده را مجهول 

المکان معرفی به تقاضای خواهان و دستور دادگاه و به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در 

یکی از جراید کثیراالنتشار اصفهان درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه 

به دفتر دادگاه شعبه یک خانواده و اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم برای وقت مقرر دردادگاه شعبه یک خانواده جهت رسیدگی حاضر شود در غیر این صورت این 

آگهی به منزله اباغ محسوب و دادگاه غیابًا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد نمود.

شعبه یک دادگاه خانواده فاورجان

آگهی ابالغ رای شورا
نظر به اینکه خانم مریم پاکروان فرزند محمدصادق دادخواستی به طرفیت آقای عباس مسعودی 

فرزند علی به خواسته مطالبه نفقه تقدیم که به شورای حل اختاف شعبه اول حقوقی ارجاع به کاسه 

۹5/1455 ثبت و نظریه کارشناسی صادر گردیده و خوانده مجهول المکان معرفی نموده است . لذا 

به تقاضای خواهان و دستور شورا و به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید 

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

حل اختاف شعبه اول حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی نظریه 

کارشناسی برای وقت مقرر درشورای حل اختاف شعبه اول فاورجان جهت رسیدگی حاضر شوید 

در غیر این صورت این آگهی به منزله اباغ محسوب می شود نظریه کارشناسی ظرف 10 روز پس از 

اباغ قابل اعتراض می باشد.

دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول شهرستان فاورجان

دبیر ستاد برگزاری هفته هالل احمر خبر داد:

برپایی بازارچه خیریه به نفع بیماران نیازمند در اصفهان
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حتما بخوانید!
تولید »هزار داستان« در شبکه نسیم

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیاعباس زادهگروه فرهنگ

بین المللــی  نمایشــگاه  دوره  ســی امین  روزهــا  ایــن 
ــه  ــن بهان ــه همی ــزاری اســت. ب ــران در حــال برگ ــاب ته کت
بی تناســب نیســت اگــر نگاهــی داشــته باشــیم بــه ســرانه 

ــران.  ــه در ای مطالع
در دنیــای امــروز، یکــی از شــاخصه های ارزیابــی رشــد 
توســعه و پیشــرفت فرهنگــی هــر کشــوری، میــزان مطالعــه 
و کتابخوانــی مــردم آن مــرز و بــوم اســت. بــا بررســی 
آمارهــای موجــود کشــور، شــاهد وضعیــت مطلوبــی از ایــن 

ــه  ــن مطالع ــرانه پایی ــر س ــواهدی نظی ــتیم. ش ــر نیس نظ
تعــداد نامتناســب کتابخانه هــای عمومــی، شــمارگان پاییــن 
کتاب هــای منتشرشــده، تعــداد زیــاد ناشــران غیرفعــال و... 

ــتند. ــران  هس ــن بح ــانه های ای ــه نش از جمل
    سرانه مطالعه در ایران

ــه  ــات، تالش هــا و توصیه هــای صورت گرفت ــا وجــود اقدام ب
ــان  ــال ها، همچن ــول س ــی در ط ــاب و کتابخوان ــوزه کت در ح
شــاهد بی مهــری بــه کتــاب و کتابخوانــی در کشــور هســتیم. 
اعــداد و ارقامــی کــه هر ســال مســئوالن از میــزان مطالعه در 
کشــور ارائــه می کننــد، هــر چنــد بــا هــم متفــاوت اســت امــا 
در همــه ایــن آمــار یــک محــور مشــترک وجــود دارد و آن هم 

پاییــن بــودن ســرانه مطالعــه در ایران اســت. 
اســتانداردهای  اســاس  بــر  و  آمارهــای جهانــی  طبــق 
انگلیســی ها ۵۵  دقیقــه،  آمریکایی هــا ۲۰  تعریف شــده، 
دقیقــه و ژاپنی هــا ۹۰ دقیقــه از وقــت خــود را در شــبانه روز 
بــه مطالعــه کتــاب اختصــاص می دهنــد. بــر ایــن اســاس 
ــت  ــه دس ــران ب ــاب در ای ــه کت ــرانه مطالع ــه از س ــاری ک آم
ــی  ــن در حال ــه اســت و ای ــزی حــدود ۲ دقیق ــد، چی می آی
اســت کــه بســیاری از ایرانی هــا تقریبــا روزانــه نزدیــک بــه 
ــی  ــبکه های اجتماع ــرف ش ــود را ص ــت خ ــاعت از وق ۲ س

می کننــد.
    حرکت به سوی مطالعه

برخــی می گوینــد تحــوالت تکنولــوژی باعــث دوری از کتــاب 
شــده اســت. بــه فــرض اینکــه ایــن نظــر را بپذیریــم، چــرا 
ایــن موضــوع در غــرب کــه زادگاه آن اســت باعــث دوری از 

کتــاب نشــده اســت؟ 
ــه  ــود ک ــدان می ش ــی دو چن ــوع زمان ــن موض ــت ای اهمی

ببینیــم بــا وجــود اینکــه ســرانه مطالعــه در کشــورهای غربی 
بیشــترین رشــد را در صنایــع الکترونیــک و شــبکه های 
اطالع رســانی دارد، کتــاب و کتابخوانــی همچنــان مــورد 

ــت.  ــردم آن کشورهاس ــه م ــتقبال و توج اس
ــن  ــه ای ــه ب ــود دارد ک ــماری وج ــل بیش ــا دالی ــور م در کش
ــان  ــر کارشناس ــاس نظ ــر اس ــد. ب ــن می زن ــری دام  بی مه
در ایــران بیــن تولیــد کتــاب و مصــرف آن، فاصلــه ای جــدی 
ــرط الزم  ــه ش ــا ک ــت کتاب ه ــز کیفی ــه ج ــه ب ــود دارد ک وج
 خوانــدن اســت، تبلیــغ و ترویــج، دارای برنامــه روشــن 
و تاثیرگــذاری نیســت. چرخــه تولیــد، توزیــع و مصــرف کتاب 
ــت.  ــدی اس ــرعت و ناکارآم ــه کم س ــروز، چرخ ــران ام در ای
ــگ  ــای فرهن ــه غن ــه، ب ــن چرخ ــه ای ــیدن ب ــرعت بخش س

کتابخوانــی می انجامــد. 
مــا بــرای انــس بــا کتــاب، نیازمنــد »سیاســت ملــی کتــاب« 
هســتیم؛ سیاســتی کــه پدیدآورنــدگان، ویراســتاران، ناشــران 
 کتابفروشــان، کتابــداران، کتابخوانــان و مدیــران دولتــی 
و خصوصــی را دربرگیــرد و روابــط آنــان را بــر مبنــای 
راهبردهــای سیاســت ملــی کتــاب تعریــف کنــد. کتابخــوان 
ــدون  ــا ب ــاب اســت؛ ام ــد کت ــره تولی ــه از زنجی ــن حلق آخری
او تمــام فرآینــد آماده ســازی کتــاب بی معنــا می شــود؛ 
ــم آوردن  ــا و فراه ــاد تقاض ــا ایج ــد ب ــل بای ــن دلی ــه همی ب
زمینه هــای الزم »کتابخــوان« را مــورد توجــه و حمایــت 
مــادی و معنــوی قــرار داد. تشــویق کــودکان بــه کتابخوانــی 
در کنــار پاییــن آوردن قیمــت کتــاب و البتــه فرهنگ ســازی 
گســترده، ســه راهــکار مهــم رشــد مطالعــه در جامعــه اســت 
ــاهد  ــم ش ــد. امیدواری ــد دارن ــر آن تأکی ــان ب ــه کارشناس ک
اجــرای هــر چــه بهتــر ایــن ســه راهــکار در جامعــه باشــیم.

هیئت رئیســه شــورای  عضــو  موســوی،  غالمرضــا   -
بــر  گفــت:  ایــران،  ســینمای  تهیه کننــدگان  عالــی 
ــان  ــش، صاحب ــی نمای ــورای صنف ــه ش ــاس آیین نام اس
ــس از  ــه پ ســالن های ســینما موظــف هســتند دو هفت
پایــان نمایــش فیلــم، پورســانت ســهم تهیه کننــده را بــه 

ــد. ــز کنن ــم واری ــده فیل ــاب پخش کنن حس
ــی  ــای نمایش ــنده مجموعه ه ــته، نویس ــن وارس - حس
کمــدی، بــا اشــاره بــه فصــل ســوم مجموعــه »شــکرآباد« 
ــش از  ــرد: پی ــان ک ــت، بی ــگارش آن اس ــال ن ــه در ح ک
بــود  از »شــکرآباد« کار شــده  فصــل  دو  روی   ایــن 
و شــبکه نســیم، سرپرســتی نــگارش فصــل ســوم ایــن 

مجموعــه را بــه مــن ســپرد.
- ارکســتر مجلســی ایــران بــه رهبــری منوچهــر صهبایــی 
اولیــن کنســرت خــود را روزهــای هشــتم و نهــم تیرمــاه 

در تــاالر وحــدت تهــران برگــزار می کنــد.
- انجمـــن تهیه کننــدگان مســـتقل ســینمای ایــران 
برگــزاری جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر را گامــی مثبــت 
ــان  ــه جه ــران ب ــینمای ای ــتر س ــاندن بیش ــرای شناس ب

ــت. دانس
- کتــاب »کبوترهــای ایلیــا« نوشــته نویســندگان آلمانــی 
بــا ترجمــه کتایــون ســلطانی توســط نشــر افــق منتشــر   

و راهــی بــازار نشــر شــد.
- فاطمــه هاشــمی در برنامــه »دور همــی« بــا اشــاره بــه 
نبــود امنیــت شــغلی بــرای بازیگــران گفــت: بــا نیروهــای 

جــوان عرصــه بازیگــری مشــکلی نداریــم.
نمایشـــگاه  در ســی امین  آلمــان  غرفــه  - مســئول 
ــث  ــاب باع ــادل کت ــت: تب ــران گف ــاب ته ــی کت بین الملل
تحکیــم ارتبــاط فرهنگــی بیــن ایــران و آلمــان می شــود.

ــن  ــی بهم ــی و تهیه کنندگ ــه کارگردان ــم« ب ــم »نی - فیل
ــش  ــود در بخ ــی خ ــور بین الملل ــه حض ــار در ادام کامی
مســابقه اصلــی فســتیوال فیلــم لیــژ کــه از ۴ تــا ۷ مــی 
ــزار می شــود، شــرکت خواهــد  ــک برگ ــژ بلژی در شــهر لی

کــرد.
ــش  ــا نمای ــن ۲۰۱۷ ب ــنواره ک ــیک جش ــش کالس - بخ
نســخه ترمیم شــده آثــاری از بــزرگان ســینما چــون 
»میکل آنجلــو آنتونیونــی«، »رنــه کلمــان«، »شــوهی 
ــود. ــد ب ــراه خواه ــدا« و ... هم ــدری وای ــورا«، »آن ایمام

ــر و داســتان  ــود تصاوی - کارتونیســتی کــه ادعــا کــرده ب
 »پانــدای کونگ فــو کار« از ایــده وی ســرقت شــده 
ــود،  ــرده ب ــکایت ک ــز« ش ــم ورک ــی »دری ــه کمپان و علی
بــه ۲ ســال زنــدان و پرداخــت 3 میلیــون دالر خســارت 

محکــوم شــد.
- خاویــر بــاردم، بازیگــر مشــهور اســپانیایی، گفــت: 
ــر  ــینما متنف ــرده س ــونت روی پ ــش خش ــا از نمای واقع
ــد؛  ــر کن ــک فک ــر رمانتی ــت دو براب ــور اس ــت و مجب اس
چــون همســرش پنه لوپــه کــروز بســیار حســاس اســت.

۲۰ اردیبهشت ماه انجام می شود

اجرای »تهران دابشو« در اصفهان

کیمیای وطن

بــه  دابشــو«  »تهــران  گــروه 
سرپرســتی هومــن خیــاط، ۱۹ و ۲۰ 
اردیبهشــت ماه در ســالن آمفی تئاتــر 
مجتمــع فرهنگی هنــری فرشــچیان 
بــه اجــرای برنامــه می پردازنــد. 
ــد  ــد »دابشــو« چیســت، بای ــدا مشــتاق هســتید بدانی ــر ابت اگ
ــدع  ــاط، مب ــن خی ــت. هوم ــه و اجراس ــی از دوبل ــم ترکیب بگوی
ــه ۲  ــک ب ــد: »نزدی ــاره می گوی ــت و در این ب ــوع اجراس ــن ن ای
ــر و  ــم و مبتک ــدازی کرده ای ــا دابشــو را راه ان ــه م ســال اســت ک
ــم.  ــا بوده ای ــم در دنی ــران و ه ــم در ای ــرح، ه ــن ط ــذار ای بنیانگ
ــاب  ــن کار انتخ ــرای ای ــان ب ــم خودم ــو را ه ــم دابش ــی اس حت
کردیــم. ایــن گــروه قــرار اســت دوبلــه  دو انیمیشــن »پرنــدگان 
ــر  ــالن آمفی تئات ــیلوانیا« را در س ــل ترانس ــمگین« و »هت خش
مجتمــع فرهنگی هنــری فرشــچیان بــه ســبک »دابشــو« اجــرا 
ــا  ــد ب ــه می توانن ــن برنام ــدن ای ــرای دی ــدان ب ــد. عالقه من کنن
ــت ماه در  ــر، ۱۹ و ۲۰ اردیبهش ــوای مه ــایت ن ــت از س ــه  بلی تهی
ــری  ــع فرهنگی هن ــه مجتم ــانس ۹:۰۰، ۱۱:۰۰ و ۱۷:۰۰ ب ــه س س

ــد. ــه کنن ــچیان مراجع فرش

تولید »هزار داستان« در شبکه نسیم
شــبکه نســیم در تــدارک ســاخت برنامــه »هــزار داســتان« ویــژه 
مــاه رمضــان اســت کــه در آن هــر شــب یــک چهــره سرشــناس 

مجــری خواهــد بــود. 
ــه ای  ــان برنام ــارک رمض ــاه مب ــب های م ــیم در ش ــبکه نس ش
تــدارک دیــده و ســعی می کنــد بــا تولیــد و پخــش ایــن برنامــه، 

پاســخگوی نیازهــای مخاطبــان در ایــن روزهــا باشــد. 
ــه  ــت ک ــه ای اس ــرای برنام ــی ب ــوان فعل ــتان«، عن ــزار داس »ه
 بــا مدت زمــان ۶۰ دقیقــه بــه تهیه کنندگــی جــواد فرحانــی 
و کارگردانــی محمدفــؤاد صفاریــان بــرای پخــش از شــبکه 
نســیم در مــاه مبــارک رمضــان رونــد تولیــد خــود را آغــاز کــرده 
اســت. ایــن برنامــه در پاســخ بــه نیــاز مخاطبــان بــرای شــنیدن 
داســتان های واقعــی، نیــاز بــه آگاهــی و افزایــش دانــش مــردم 
دربــاره مســائل مختلــف اجتماعــی طراحــی شــده تــا بــا تغییــر 
نگــرش مــردم نســبت بــه اتفاقــات اجتماعــی، آمــال، ترس هــا 
ــد  ــته اند، بتوان ــا دل بس ــه آن ه ــه ب ــه ای ک ــای بی ریش و رؤیاه
تعریــف درســتی از موضوعــات اجتماعــی مختلــف بــه مخاطبان 

ارائــه کنــد. 
ــی شــامل بخــش مســتند   »هــزار داســتان« از دو بخــش اصل
و بخــش اســتودیویی تشــکیل شــده و شــکل متفاوتــی از 
ــه ســوژه های اجتماعــی را نمایــش می دهــد و هــر  پرداخــت ب
شــب بــا میزبانــی و اجــرای یــک چهــره سرشــناس کــه نقطــه 
ــر ــود. مه ــد می ش ــده دارد، تولی ــوژه مطرح ش ــا س ــترکی ب مش

اخبار کوتاه

کارگــردان »ســالم بمبئــی« توضیــح داد: اکــران جهانــی 
ایــن فیلــم ۶ خــرداد برابــر بــا ۲۷ مــاه مــی آغــاز 
ــی آن در  ــخه فارس ــار نس ــکلی در انتش ــود و مش می ش

ــدارد.  ــود ن ــران وج ــی ای ــش خانگ ــبکه نمای ش
قربــان محمدپــور، کارگــردان ســینما، در پاســخ بــه ایــن 

پرســش کــه چــرا نســخه شــبکه نمایــش 
خانگــی »ســالم بمبئــی« پیــش از اکــران 
جهانــی آن در کشــور خودمــان عرضــه 
می شــود، گفــت: »ســالم بمبئــی« ۲3 
ــاز  ــود را آغ ــی خ ــران جهان ــر اک روز دیگ
نمایــش  نســخه  بــود  قــرار  می کنــد. 
خانگــی »ســالم بمبئــی« عیــد فطــر وارد 

ــم  ــد نســخه قاچــاق فیل ــا گفتن ــه م ــا ب ــازار شــود، ام ب
بیــرون آمــده و مــا نیــز ترجیــح دادیــم نســخه نمایــش 

ــازار شــود.  ــر وارد ب ــی زودت ــی کم خانگ
ــا  ــر ب ــن ام ــا ای ــه آی ــه اینک ــردان در پاســخ ب ــن کارگ ای
اطــالع کمپانــی هنــدی تولیدکننــده فیلــم صــورت گرفتــه 

یــا خیــر، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه »ســالم بمبئــی« 
بایــد بــه زبــان هنــدی ترجمــه شــود، مشــکلی در 
ــن را  ــد. ای ــش نمی آی ــتان پی ــم در هندوس ــران فیل اک
هــم بگویــم کــه ایــن هفتــه دوبلــه هنــدی فیلــم آغــاز        

می شــود. 
ــان در  ــت: همچن ــان گف ــور در پای محمدپ
انتظــار دریافــت پروانــه ســاخت فیلــم 
ســینمایی »ســالم بمبئــی ۲« هســتم. 
ایــن  بررســی  شــنیده ها  طبــق  البتــه 
پروانــه  صــدور  شــورای  در  فیلمنامــه 
ســاخت، روز شــنبه ۱۶ اردیبهشــت مــاه 
ــی  ــالم بمبئ ــم »س ــرد. فیل ــورت می گی ص
۲« داســتان دختــر شــیطان اســت کــه تصمیــم می گیرد 
دیگــر از شــیطان پیــروی نکنــد و بــرای بخشــیده شــدن 
بایــد بــه زمیــن آمــده و بــه یــک انســان بی گنــاه 
ســجده کنــد. او تمــام هندوســتان را بــرای پیــدا کــردن 

یــک انســان بی گنــاه می گــردد. مهــر

»سالم بمبئی« 6 خرداد در هندوستان اکران می شود
اطالع رســانی  رونــد  به تازگــی  ســینمایی  ســازمان 
رســمی خــود را بــه تلگــرام منتقــل کــرده اســت؛ آن هم 
در شــرایطی کــه تلگــرام بــا امــکان ویرایــش و حــذف 
اطالعــات، مرجعــی قابــل اســتناد بــرای رســانه ها 
محســوب نمی شــود. اگــر بپذیریم ســازمان ســینمایی 

یکــی از زیرمجموعه هــای رســمی وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســت، پــس 
ــن  ــمی ای ــات رس ــی رود اطالع ــار م انتظ
ــه طــور کامــال رســمی و  ســازمان هــم ب
ــمی و  ــای رس ــق و از کانال ه ــه دقی البت
بــدون گزینــش در اختیــار رســانه ها قــرار 

گیــرد. 
حــال آنچــه باعــث نــگارش ایــن ســطور شــد ایــن بــود 
ــش  ــه واکن ــار رســمی از جمل ــا اخب ــه ب ــه در مواجه ک
ــورای  ــر دو ش ــتعفای دبی ــه اس ــینمایی ب ــازمان س س
بیانیــه  همچنیــن  و  ســاخت  و  نمایــش  پروانــه 
ــزوم  ــر ل ــی ب ــدگان مبن ــه تهیه کنن ــاب ب ــازمان خط س

ارائــه نســخه »دی ســی پی« آثارشــان، ایمیــل رســمی 
ــید.  ــانه ها نرس ــت رس ــه دس ــینمایی ب ــازمان س س

ــرد  ــدا ک ــه پی ــز ادام ــدی نی ــای بع ــد در روزه ــن رون ای
ــه  ــدور پروان ــر ص ــی ب ــمی مبن ــار رس ــم اخب ــاز ه و ب
ســاخت فیلمنامه هــای جدیــد و صــدور مجــوز عرضــه 
چنــد اثــر در شــبکه نمایــش خانگــی 
از طریــق ایمیــل بــه دســت رســانه ها 

ــید.  نرس
کــه  شــد  مشــخص  پیگیری هــا  در 
ــم  ــینمایی تصمی ــازمان س ــران در س مدی
گرفته انــد اخبــار را انتخــاب کــرده و فقــط 
بعضــی از آن هــا را بــه طــور رســمی ایمیــل 
کننــد و بقیــه را بایــد بــا عضویــت در کانالــی بــا عنــوان 
»اخبــار رســمی ســینما« در تلگــرام بــه دســت آوریــم. 
یعنــی مدیــران ســازمان ســینمایی تصمیــم گرفته انــد 
ــمی  ــع رس ــوان مرج ــه عن ــی را ب ــال تلگرام ــک کان ی

ــنا ــد. ایس ــرار دهن ــود ق ــانی خ اطالع رس

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره ۱/۱۵۲۵ واقع در کارالدان بخش ۹ ثبت  با  نظر 

قانون  اجرای  در  رأی شماره ۱3۹۵/۰۲/۱۱-۷۰۰۱۵۶۹  بموجب  ثبتی  پرونده  و  اصفهان که طبق سوابق 

تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای علی نصر اصفهانی فرزند مهدی در جریان ثبت است و 

عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون 

ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ ۱3۹۶/۰3/۰۷ 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 

۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار ۱3۹۶/۰۲/۱۶ م الف : ۱۲3 مجتبی شادمان  معاون واحد ثبتی فالورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره ۱۵/۲۶۱۹ واقع در فالورجان بخش ۹ ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتیبه نام حسین اسمعیلی عابدی فرزند حسن جریان ثبت است و 

عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون 

ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ ۱3۹۶/۰3/۰8 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 

۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد.   

تاریخ انتشار ۱3۹۶/۰۲/۱۶ م/الف : ۱۲۷  اکبر مقدم پور  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

آگهی حصر وراثت
خانم سلطان ناصری پبدنی بشناسنامه شماره  ۱۰۶  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه 

ورثه ، درخواستی بشماره ۹۶/۱۹۴ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان علی 

رضا حیدری بشناسنامه ۶۷ در تاریخ ۱3۹۵/۱۱/۲۰ درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند از : 

۱- طوس حیدری فرزند علی رضا شماره شناسنامه ۴ نسبت با متوفی : فرزند

فرشاد  فرزند  3-   : متوفی  با  نسبت  رضا شماره شناسنامه 3383  علی  فرزند  یوسف حیدری   -۲

حیدری فرزند علی رضا شماره شناسنامه ۱۰۷۱ نسبت با متوفی : فرزند ۴- امیرمحمد حیدری فرزند 

علی رضا شماره شناسنامه ۷۱۹ نسبت با متوفی : فرزند  ۵- چنگیز حیدری فرزند علی رضا شماره 

شناسنامه ۱ نسبت با متوفی : فرزند ۶- پوران حیدری فرزند علی رضا شماره شناسنامه ۴ نسبت با 

متوفی : فرزند ۷- تهمینه حیدری فرزند علی رضا شماره شناسنامه ۴8۴ نسبت با متوفی : فرزند

۹- سیمین  فرزند   : متوفی  با  نسبت   ۱۲۰۷ شناسنامه  رضا شماره  علی  فرزند  حیدری  آذردخت   -8

حیدری فرزند علی رضا شماره شناسنامه ۱3۶8 نسبت با متوفی : فرزند ۱۰- رستم حیدری فرزند علی 

رضا شماره شناسنامه ۲ نسبت با متوفی : فرزند ۱۱- علی حیدری فرزند علی رضا شماره شناسنامه 

۴83 نسبت با متوفی : فرزند ۱۲- فرشید حیدری فرزند علی رضا شماره شناسنامه ۲ نسبت با متوفی : 

فرزند ۱3- سلطان ناصری پبدنی فرزند روزعلی شماره شناسنامه ۱۰۶ نسبت با متوفی : همسر   پس از 

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

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

وراثت صادر خواهد شد دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
رونوشت  فوت  و گواهی  شهادتنامه  باستناد    3۹ شماره   بشناسنامه  شرودانی  قاسم کریمیان  آقای 

است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  تقدیم   ۹۶/۱8۷ بشماره  درخواستی   ، ورثه  شناسنامه 

درهنگام  ورثه وی  و  درگذشته  تاریخ ۱3۹۲/۰۱/۲۵  در   ۲۴۱ بشناسنامه  شادروان حسینعلی کریمیان  

درگذشت عبارتند از : ۱- قاسم کریمیان شرودانی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 3۹ نسبت با متوفی 

: فرزند ۲- سلطانمراد کریمیان شرودانی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 3۱ نسبت با متوفی : فرزند 

3- عبداله کریمیان شرودانی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه ۲۰ نسبت با متوفی : فرزند ۴- مریم 

کریمیان شرودانی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه ۲۱ نسبت با متوفی : فرزند ۵- نرجس خاتون 

کریمیان شرودانی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه ۱۵ نسبت با متوفی : فرزند ۶- گل بانو زارع فرزند 

روزعلی شماره شناسنامه۷38/۱۰  نسبت با متوفی : همسر  پس از تشریفات قانونی درخواست مزبور 

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

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

 دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
آقای مالک فرضی زاده بشناسنامه شماره  ۹۷۷  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه 

ورثه ، درخواستی بشماره ۹۶/۲۰8 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان غضنفر 

فرضی زاده بشناسنامه 3۶33 در تاریخ ۱3۹۵/۱۲/۲3 درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند از 

: ۱- نوروز فرضی زاده فرزند غضنفر شماره شناسنامه ۵۱8۹ نسبت با متوفی : فرزند ۲- مالک فرضی 

زاده فرزند غضنفر شماره شناسنامه ۹۷ نسبت با متوفی : فرزند 3- یزدان فرضی زاده فرزند غضنفر 

شماره شناسنامه ۹۷8 نسبت با متوفی : فرزند ۴- داود فرضی زاده فرزند غضنفر شماره شناسنامه 

با  : فرزند ۵- جابر فرضی زاده فرزند غضنفر شماره شناسنامه ۱۶8۷ نسبت  با متوفی  ۱3۶۰ نسبت 

: فرزند  با متوفی  : فرزند ۶- محمد فرضی زاده فرزند غضنفر شماره شناسنامه ۶۶۷ نسبت  متوفی 

۷- پروین فرضی زاده فرزند غضنفر شماره شناسنامه ۱8۷ نسبت با متوفی : فرزند 8- گوهر فرضی 

زاده فرزند نصراله شماره شناسنامه ۲۲۴۶ نسبت با متوفی : همسر  پس از تشریفات قانونی درخواست 

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

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

 شد 

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
آقای رحیم نصر اصفهانی فرزند رضا به استناد ۲برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما 

گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت ششدانگ آپارتمان پالک ثبتی ۱/۱۲۴۷ واقع در اصفهان 

بخش ۹ ثبت اصفهان به سریال ۴۹۵۱۱۲ که در صفحه ۱۲8 دفتر 33۰ امالک ذیل ثبت بنام نامبرده 

ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند ۲۲83- ۱38۶/۰8/۱۲ دفترخانه ۱8۹اصفهان 

در رهن بانک تجارت قرار گرفته و سپس مفقود گردیده بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند 

مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می گردد تا 

هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 

انتشار آگهی ظرف ۱۰روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 

معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتجلسه و اصل سند مالکیت به ارائه دهنده مسترد گردد و در صورت 

انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت المثنی 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد . 

م/الف : ۱۲۶  اکبر پورمقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان 

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
آقای رحیم نصر اصفهانی فرزند رضا به استناد ۲برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما 

گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکدرب باغ ثبتی ۱/۰۵8 واقع در بخش ۹ 

ثبت اصفهان به سریال ۷۹۵۵۷۹ که در صفحه ۲3۶ دفتر ۲۶۶ امالک ذیل ثبت 3۲۲۲۴۰ بنام نامبرده 

ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده و سپس مفقود شده است  بنابراین چون نامبرده درخواست 

صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 

می گردد تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود می 

باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف ۱۰روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 

مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتجلسه و اصل سند مالکیت به ارائه دهنده مسترد 

گردد و در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند 

سند مالکیت المثنی سند مالکیت مرقوم صادر  به متقاضی تسلیم خواهد شد .

م/الف : ۱۲۵  اکبر پورمقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان 

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
امضای شهود  و  استناد ۲برگ استشهادیه محلی که هویت  به  آقای حمیدرضا دهلوی فرزند محمود 

رسما گواهی شده است مدعی است که یک جلد سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی نیمه 

محصور با ساختمان احداثی به پالک ثبتی ۱۵/۱۹۹۲ واقع در فالورجان بخش ۹ ثبت اصفهان به سریال 

۵۴۷۶۰8 که در صفحه 38 دفتر ۲۹۶ امالک ذیل ثبت 38۰۹3 بنام نامبرده ثبت و سپس مفقود گردیده 

است . بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 

۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا 

وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ۱۰روز به این اداره مراجعه و اعتراض 

خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتجلسه و اصل سند 

مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول 

 اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد

 شد .

م الف /۱3۱  اکبر پورمقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
 ۱۱۰۰۰۲8۷۶۵ شناسنامه  شماره  به  اله  حفیظ  فرزند  نجفی  هادی  اینجانب  التحصیلی  فارق  مدرک 

صادره از فالورجان در مقطع کارشناسی رشته مهندسی مواد صادره از واحد دانشگاه نجف آباد با شماره 

۱3۹۲۱۵۰۰۰۹3۰ به  ۹۲/۱۲/۱۰ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل 

مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ارسال نماید . 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی13966۰3۰۲۰۰7۰۰۰۲57
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱3۹۶۶۰3۰۲۰۰۷۰۰۰۱۴۹هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

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

از  شناسنامه۱۵۹صادره  بشماره  حسین  محمد  فرزند  فالورجانی  رهنما  احمد  آقای  متقاضی  معارض 

گارماسه  درکوپان  واقع  ۴۰8اصلی  پالک  مربع  مساحت۴۴۶.۹۶متر  به  خانه  باب  دریک  فالورجان 

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

در دونوبت به فاصله ۱۵روزآگهی میشوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

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

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

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

سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول :۹۶/۱/3۱   تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۶/۲/۱۶

اکبر پور مقدم  رئیس ثبت اسنادوامالک

ابالغیه 
شعبه  بایگانی  شماره   ۹۵۰۹۹8۰3۵8۱۰۱۱۴۱  : پرونده  شماره   ۹۶۱۰۱۰۰3۵38۰۰۶۶۲  : ابالغنامه  شماره 

تاریخ حضور  المکان    نشانی مجهول  مزروعی  : سعید  ابالغ شونده حقیقی  : ۹۶۰۱۵۲  مشخصات 

ساختمان  نیکبخت   شهید  خ  باال  باغ  چهار  خ  اصفهان  حضور  محل   8:۰۰ ساعت  شنبه   ۹۶/3/۲۰  :

تاریخ حضور ۹۶/3/۲۰ ساعت حضور 8 در  اتاق شماره 3۱۰   دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 

خصوص شکایت محمد یوسف جهانگرد علیه  شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه 

حاضر شوید .

م الف ۴۰۹8   دفتر شعبه دوم  دادگاه کیفری یک  استان اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه ۱۱۴۴/۹۵ خواهان : مجید پور اسعد با وکالت احمد رضا بهاری دادخواستی 

 –  ۹3/۱۰/۱۰ مورخ   ۴۹۰883  –  ۹۰/8/۱8 مورخ   ۵3۲۱۷۰ شماره  های  چک  وجه  مطالبه  بر  مبنی 

حاتمی  سیروس  آقای  بطرفیت  ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ریال  مبلغ  به  جمعا  ملی  بانک    88/۶/۱۱ مورخ   ۵3۲۱۶۹

ف سبز علی  تقدیم نموده وقت  رسیدگی برای روز چهار شنبه مورخ ۹۶/3/۲۴ ساعت 3/3۰ عصر 

تعیین گردیده است .  با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان حسب تقاضای خواهان برابر ماده 

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

ابتدای  خ  آتشگله مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست  اصفهان 

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

می شود.

شماره: ۴۰۵۹/م الف  دفتر شعبه 3۱  مجتمع شماره ۲  شورای حل اختالف اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پالک ۱3 فرعی از ۹۹۹۵ اصلی واقع در بخش ۵  ثبت 

اصفهان که طبق رای شماره مورخ .... از طرف هیات حل اختالف  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 

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

قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 

متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹۵/3/۹ روزسه شنبه   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 امالک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت 

معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 

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

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: ۱3۹۶/۰۲/۱۶

شماره :3۶۵8/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از ۹۹۹۵ اصلی واقع در بخش ۵  ثبت  چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پالک ۱۲ فرعی 

اصفهان که طبق رای شماره ۱3۹۵۶۰3۰۲۰۲۷۰۰۷۷۰۲مورخ ۹۵/۶/۱۷ از طرف هیات حل اختالف  موضوع 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 

امالک منطقه شرق اصفهان نسبت  به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر 

طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹۵/3/۹ روزسه شنبه   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 امالک مطابق ماده ۲۰ قانون 

ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه 

قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 

ارائه نماید در غیر  به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 

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: ۱3۹۶/۰۲/۱۶ 

شماره :3۶۵۹/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
به  مشهور  جویه  مشجرسر  و  مزروعی  زمین  قطعه  اختصاصی ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 

پشت باغ پالک شماره ۱۴۱۹ فرعی از ۴۹ اصلی  واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر که طبق سوابق 

و پرونده ثبتی به نام مرحوم ماشالله فیضیان قمصر فرزندمیرزا هدایت در جریان ثبت است و عملیات 

تحدید حدودقانونی آن به عمل نیامده  است . اینک بنا بدستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت بر 

طبق تقاضای آقای امیر حسین توانا  بعنوان احدی ازورثه نامبرده و غیره  تحدید حدود پالک مرقوم 

در روز چهار شنبه مورخ ۱3۹۵/3/۱۷ در ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب 

این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر دراین آگهی در محل حضور یابند 

و اعتراضات مالکین یا مجاورین  مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت  از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی  

تا ۲۰ روز پذیرفته خواهد شد .

شماره : ۲۲۴/ م الف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر – رضا طویلی

 آگهی  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی   مستقر در  واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز 

گردیده است . لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 

نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره 

ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

۱-برابر رای شماره ۱3۹۶۶۰3۰۲۰۲3۰۰۰۰۹۴ مورخ ۹۶/۱/3۱  خانم شهناز کاوه  به شماره شناسنامه ۱۶  

باغبهادران  فرزند علی بر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  از  کدملی ۶۲۰۹۶۵۱۲83 صادره 

8۴/۶8 متر مربع مفروزی از پالک شماره ۴۰۴۷ – اصلی واقع در بخش ۴ ثبت اصفهان که بصورت 

عادی مع الواسطه از حاج محمد حسین پاپهن شوشتری خریداری نموده است .

.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد  شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۶/۲/۱۶                  

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۶/3/۲

امیر حسین صفائی   رئیس منطقه  ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان  م الف 3۶۶8

ابالغ
آقای حسن قاسمعلی جوجیلی ساکن اصفهان فالورجان روستای جوجیل خ امام رضا کوچه شهید اکبر 

قاسمی پ ۱۷۱8 دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و حضور در دفترخانه اسناد رسمی 

جهت انتقال سند یک دستگاه پراید به طرفیت آقای کوروش حمله بر فرزند محمود که با ارجاع به این 

شعبه ثبت به کالسه 3۴۷/۹۵ برای روز ۹۶/3/۱۶ ساعت ۱8/3۰ عصر تعیین وقت شده است و چون 

خوانده مجهول المکان اعالم گردیده است لذا دستور شورا در اجرای ماده ۱۰۲3 و۱۰۲۹قانون مدنی وماده 

۷3 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی اگهی میشود تا 

خوانده )نامبرده فوق(با اطالع از وقت رسیدگی به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را نیز دریافت و برای روز مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد و اال این آگهی به 

منزله ابالغ تلقی میشود

شعبه ۴ حقوقی شورای حل اختالف فالورجان 

به بهانه برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب

بی مهری به یار مهربان

بدعت عجیب سازمان سینمایی در اطالع رسانی

س
فار

س: 
عک
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کوتاه از ورزش گزارش

تجلیل از کارگران مدال آور اصفهان

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

از  باشــکوهی  مراســم  طــی 
کارگــران قهرمــان و مــدال آور 
ــل شــد.  ــان تجلی اســتان اصفه
مراســم تجلیــل از مــدال آوران 
ورزش کارگــری اســتان اصفهان 
ــفیع  ــژن ش ــس و بی ــینی رئی ــر حس ــر امی ــور دکت ــا حض ب
خراســانی نایب رئیــس فدراســیون ورزش وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی کشــور، مهنــدس محســن نیرومنــد مدیــر کل 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان، دکتــر ســلطان 
حســینی مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان، جــواد شــیرانی 
رئیــس هیئــت و اداره امــور ورزش کارگــری اســتان اصفهــان 
و نماینــدگان تشــکل های کارگــری و کارفرمایــی اســتان 
و رؤســای انجمــن ورزش کارگــری بــه طــرز باشــکوهی 
برگــزار شــد. در ایــن نشســت دکتــر امیــر حســینی، رئیــس 
فدراســیون کارگــری کشــور، عملکــرد ورزشــی هیئــت ورزش 
ــن  ــرد و ضم ــف ک ــان را خــوب توصی ــری اســتان اصفه کارگ
تقدیــر و تشــکر از مســئوالن هیئت هــای ورزش کارگــری ایــن 
اســتان، رونــد رو بــه رشــد و پیشــرفت جالــب توجــه ورزش 
کارگــران اصفهــان را ســتود و از اعــزام 274 ورزشــکار کارگــر 
کشــور بــه مســابقات جهانــی لتونــی خبــر داد و اظهار داشــت: 
هــدف مــا حضــور قدرتمندانــه در مســابقات جهانــی اســت تــا 
ورزش کارگــری ایــران بتوانــد جایــگاه شایســته ای را در ورزش 

کارگــری دنیــا بــه دســت آورد. 
جــواد شــیرانی، رئیــس هیئــت و اداره امــور ورزش کارگــری 
اســتان کــه در مجمــع عمومــی انتخــاب رئیس هیئــت ورزش 
ــاق آرا  ــه اتف ــب ب ــا اکثریــت قری ــان ب کارگــران اســتان اصفه
ــاب  ــر انتخ ــال دیگ ــار س ــدت چه ــرای م ــن ب ــای انجم  اعض
و درایــن پســت ابقــا شــده، ضمــن تشــکر از حضــور مقامــات 
ارشــد ورزش کارگــری کشــور و اســتان در ایــن جشــن 
باشــکوه، برگــزاری 135 رویــداد ورزشــی در اســتان و انتخابــی 
ــا  ــد و ب ــورد در ســطح کشــور خوان ــک رک در ســال 1395 را ی
اشــاره بــه عملکــرد ورزش کارگــری اســتان و میزبانــی از هفت 
ــام  ــب مق ــور، کس ــران کش ــی کارگ ــابقات قهرمان ــته مس رش
قهرمانــی در والیبــال کارگــران کشــور را نمونــه بــارز پیشــرفت 
ورزش کارگــری ایــن اســتان دانســت کــه بــرای اولیــن بــار در 
ــه اینکــه  ســال های بعــداز انقــاب حاصــل شــده؛ مضــاف ب
ــی  ــابقات قهرمان ــی مس ــه تمام ــی ب ــای ورزش ــزام تیم ه اع
ــت ورزشــی کارگــران  ــه فعالیت هــای هیئ ــز از جمل کشــور نی

ــوده اســت.  اســتان اصفهــان در ســال 95 ب
در پایــان نیــز بــا حضــور شــخصیت های بلندپایــه فدراســیون 
ورزش کارگــری و مقامــات ارشــد ورزش اســتان اصفهــان از 
کارگــران مــدال آور بــا اهــدای هدایــا و جوایــز ارزنــده تجلیــل 

بــه عمــل آمــد.

  اعطای باالترین نشان پارالمپیک 

به خانواده گلبارنژاد
بین المللــی  کمیتــــه  رئیــس 
پارالمپیــک در دیــدار بــا خانــواده 
بهمـــن گلبــارنــــژاد  مرحــوم 
باالتریــن نشــان ریاســت IPC را 
اعطــا کــرد.  وی  خانــواده  بــه 
ــه  ــس کمیت ــون، رئی ــپ کری فیلی
بین المللــی پارالمپیــک، در ســفر 
بــه اســتان فــارس بــا خانــواده مرحــوم بهمــن گلبارنــژاد دیــدار 
کــرد. کریــون، باالتریــن نشــان کمیتــه بین المللــی پارالمپیــک 
ــژاد  ــوم گلبارن ــواده مرح ــه خان ــت« را ب ــن ریاس ــم »پی ــه اس ب
ــک  ــدال پارالمپی ــه از م ــان را ک ــن نش ــت: ای ــرد و گف ــا ک اعط
ارزشــمندتر اســت بــه افــراد خانــواده پارالمپیــک می دهیــم. در 
طــول 1۶ ســال ریاســتم در کمیتــه بین المللــی پارالمپیــک ایــن 
نشــان را بــه 12 نفــر هدیــه داده ام کــه دو نشــان را بــه آقایــان 
محمــود خســروی وفا و مســعود اشــرفی، رئیــس و دبیــر 
کمیتــه ملــی پارالمپیــک اعطــا کــرده ام و ایــن نشــان را نیــز بــه 
ــت«  ــن ریاس ــم. »پی ــا می کن ــژاد اعط ــوم گلبارن ــواده مرح خان
ــه  ــک ب ــی پارالمپی ــه بین الملل ــس کمیت ــق رئی ــط از طری فق
مســتحقان واقعــی ورزش معلولیــن اعطــا می شــود کــه پشــت 
ــل  ــه دلی ــز ب ــژاد نی ــواده گلبارن ــرده ام. خان ــا ک ــن امض آن را م
حضــور رئیــس کمیتــه بین المللــی پارالمپیــک در شــیراز و ادای 

احترام به او لوح تقدیری اعطا کردند. ایسنا

پایان سرگردانی دختران بسکتبال
ــورهای  ــت کش ــوان بسکتبالیس ــه بان ــور محجب ــاب و حض حج
مســلمان و از جملــه ایــران در مجمــع عمومــی فدراســیون 
جهانــی ایــن رشــته تصویــب شــد. ایــن مجمــع در هنگ کنــگ 
ــه  ــرد ک ــوب ک ــا مص ــه فیب ــی آن هیئت رئیس ــد و ط ــزار ش برگ
بانــوان مســلمان بــه شــرط رعایــت قوانیــن پوشــش ســر، منعی 
ــکتبال  ــرای بس ــد. ب ــف ندارن ــن مختل ــرکت در میادی ــرای ش ب
ایــران کــه ســال ها بــه دلیــل موانــع قانونــی شــاهد محرومیــت 
زنــان خــود از حضــور در رویدادهــای رســمی و معتبــر بــود، ایــن 
ــای  ــس از رایزنی ه ــت پ ــه می توانس ــود ک ــری ب ــن خب بهتری
بســیار از مجمــع عمومــی فیبــا بگیــرد تــا اینگونــه بــه حســرت 
ــیون های  ــیاری از فدراس ــاف بس ــد. برخ ــان ده ــاله پای چندس
جهانــی کــه ســال ها پیــش بــا حضــور محجبــه بانــوان مســلمان 
خــود در میادیــن موافقــت کردنــد، فدراســیون بین المللــی 
ــت  ــرای مخالف ــود ب ــرف خ ــال ها روی ح ــا( س ــکتبال )فیب بس
ــتاد.  ــلمان ایس ــت مس ــان بسکتبالیس ــور زن ــه حض ــا این گون ب
ایــن مقاومــت فیبــا باتکلیفــی و ســرگردانی طوالنی مــدت 
زنــان بسکتبالیســت ایــران را بــه همــراه داشــت کــه بــا وجــود 
فعالیت هــای داخلــی نمی توانســتند حضــور در میادیــن معتبــر 

ــد. مهــر ــه کنن ــه طــور رســمی و قانونــی تجرب خارجــی را ب

R.Galandari@eskimia.ir
رامین قلندریگروه ورزش

ســرانجام ســریانکا در مرحلــه دوم رقابت هــای زیــر 23 
ــر  ــی مص ــابقات جهان ــی مس ــیا و انتخاب ــی آس ــال قهرمان س
طعــم شــیرین نخســتین پیــروزی خــود را در مصــاف بــا 
ــارم  ــد ســریانکا در روز چه ــم امی ــم ازبکســتان چشــید. تی تی
رقابت هــای زیــر 23 ســال قهرمانــی آســیا موفــق شــد در یــک 
بــازی ســخت و نفســگیر بــا غلبــه بــر تیــم ازبکســتان بــه اولین 
ــن  ــد. در ای ــدا کن ــت پی ــا دس ــن رقابت ه ــود در ای ــروزی خ پی

بــازی دو تیــم ازبکســتان و ســریانکا در جــدال بــرای کســب 
ــازاده  ــری رض ــزار نف ــالن ۶ ه ــم در س ــا یازده ــم ت ــوان نه عن
ــایی  ــدال تماش ــن ج ــد. در ای ــم رفتن ــاف ه ــه مص ــل ب اردبی
کــه پنــج ســت بــه طــول انجامیــد، تیــم ازبکســتان مقتدرانــه 
ــا  ــرد؛ ام ــج 20/25 و 1۶/25 ب ــا نتای ــت های اول و دوم را ب س
ــی  ــا جنگندگ ــریانکایی ب ــختکوش س ــاش و س ــان پرت جوان
ــا حســاب  ــه ترتیــب ب ــارم را ب دور از انتظــار ســت ســوم و چه
24/2۶ و 2۶/28 بــه ســود خــود تمــام کردنــد و در ســت پنجــم 
ــه توانســتندحریف را 14/1۶  هــم ســریانکایی های روحیه گرفت

ــدار باشــند. ــن دی ــر 2 ای ــده 3 ب ــد و برن شکســت دهن
    کار بزرگ تایلند در مصاف با چین تایپه

تیــم  دو  را  نهایــی  یک چهــارم  مرحلــه  بــازی  دومیــن 
ــن  ــدار چی ــن دی ــد. در ای ــزار کردن ــد برگ ــه و تایلن ــن تایپ چی
ــه  ــبت ب ــر نس ــت کوتاه ت ــا قدوقام ــش ب ــای ریزنق تایپه ای ه
حریــف شــروع خوبــی داشــتند و بــا ســرویس های هــدف دار 
و کنترلــی و دفــاع روی تــور بــه ســختی دو ســت اول و دوم را 
ــازی  ــا ب ــد؛ امــا ب ــه ســود خــود تمــام کردن 24/2۶ و 2۶/28 ب
ــا  ــدی را ب ــه، ســه ســت بع ــا حــدودی مغروران احساســی و ت
حســاب 20/25، 1۶/25 و 14/1۶ واگذارکردنــد و بازنــده شــدند.

    تیم ایران نیاز به بازنگری دارد
ــه  ــه مرحل ــدون باخــت ب ــران ب  در شــرایطی کــه تیــم امیــد ای
ــم  ــی ه ــتراحت خوب ــرده و از اس ــود ک ــی صع ــارم نهای یک چه
ــی  ــه انتخاب ــا ک ــن رقابت ه ــود در ای ــار ب ــوده، انتظ ــوردار ب برخ
مســابقات جهانــی اســت و تنهــا دو تیــم اول و دوم می تواننــد 
ــل  ــازی مقاب ــد، درب ــی 2017 مصــر راه یابن ــه بازی هــای جهان ب
تیــم مالــزی بــا قاطعیــت ظاهــر شــود. بــا توجــه بــه میزبانــی 
و حمایــت یکپارچــه ۶ هــزار تماشــاگرخوب اردبیلــی از جوانــان 
کشــورمان، تیــم امیــد ایــران بــه صــرف اینکــه تیم هایــی نظیــر 
هنــد، کــره جنوبــی، قطــر، عربســتان، و...کــه در والیبــال آســیا 
ــد،  ــدا نکرده ان ــور پی ــابقات حض ــن مس ــتند، در ای ــرح هس مط
ــا  ــازی ب ــه در ب ــرا ک ــد؛ چ ــم بگیرن ــت ک ــی را دس ــد حریف نبای
ــه در  ــرایطی ک ــت اول را در ش ــم س ــاهد بودی ــزی ش ــم مال تی
ابتــدا چنــد امتیــاز هــم جلــو بودیــم، بــا حســاب 23/25 واگذار 
ــای ســیچلو و  ــا آق ــود ت ــن تلنگــر کافــی ب ــه همی ــد! البت کردن
شــاگردانش از خــواب غفلــت بیــدار شــوند و جدی تــر بــازی را 

دنبــال کننــد. بــه هــر حــال تیــم امیــد ایــران بــا ترکیــب رحمــان 
ــافر،  ــماعیل مس ــان، اس ــهند اله وردی ــان(، س ــی زاده )کاپیت تق
امیــن اســماعیل نژاد، حمیــد حمــودی )پاســور( و ســپهرلی بــا 
مربیگــری خــوان مانوئــل ســیچلو آرژانتینــی بــه مصــاف تیــم 
مالــزی رفــت و پــس از واگــذاری ســت اول بــا نهایــت اقتــدار 
در ســه ســت بعــدی بــا حســاب 20/25، 19/25 و 21/25 
حریــف را شکســت داد و بــه برتــری 3 بــر 1 ایــن دیــدار رســید.

    پاکستان ناکام
تیــم پاکســتان کــه در اولیــن بــازی مقابــل تیــم ایران شکســت 
ــی  ــه نهای ــه مرحل ــود ب ــرای صع ــختی را ب ــود، راه س ــورده ب خ
ــی  ــارم نهای ــه یک چه ــم در مرحل ــن تی ــت. ای ــش رو داش پی
مقابــل تیــم خوش ترکیــب چیــن قــرار گرفــت کــه از آمادگــی 
خوبــی برخورداربــود و بــا انســجام تیمــی، دریافت هــای عالــی 
ــر  ــوار چیــن ب ــر دفاعــی همچــون دی ــوار نفوذناپذی و ایجــاد دی
روی تــور، عبــور توپ هــای آبشــارزن های پاکســتانی را ســخت 
کــرده بــود. در چهارمیــن بــازی روز چهــارم چینی هــا بــه یــک 
بــرد شــیرین دســت پیــدا کردنــد و مقتدرانــه پــای بــه مرحلــه 

بعــد نهادنــد.
    ژاپن، پیروز آخرین بازی روز چهارم

در چهاردهمیــن بــازی دومیــن دوره رقابت هــای زیــر 23 ســال 
ــن در  ــال ژاپ ــم والیب ــی، تی ــابقات جهان ــی مس ــیا و انتخاب آس
مصــاف بــا قزاقســتان در ســه ســت پیاپــی بــا نتایــج مشــابه 
ــن روز  ــازی چهارمی ــن ب ــید. در آخری ــری رس ــه برت 17/25 ب
ــت  ــنبه 14 اردیبهش ــیا در روز پنجش ــای آس ــابقات امیده مس
ــا اقتــدار حریــف قزاقســتانی خــود را در  تیــم والیبــال ژاپــن ب

ســه ســت شکســت داد.

نگاهی به روز چهارم رقابت های والیبال امیدهای آسیا

تیم ایران نیاز به بازنگری دارد

تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی ایــران بــا پیــروزی برابــر 
ــام  ــای ج ــی رقابت ه ــه نیمه نهای ــه مرحل ــوئیس ب س

ــد و حریــف تاهیتــی شــدند. ــی راه یافتن جهان
ــه  ــورمان در مرحل ــاحلی کش ــال س ــی فوتب ــم مل  تی
ــال ســاحلی از  ــی فوتب ــام جهان ــی ج ــارم نهای یک چه

ــاف  ــه مص ــه ب ــداد جمع ــاعت 3 بام س
تیــم ملــی ســوئیس رفــت و 4 بــر 3 بــه 

ــروزی رســید.  پی
بــا شــروع بــازی تیــم ایــران بــا حمــات 
مــداوم خــود و ایجــاد موقعیــت بــر 
موفــق  ســوئیس  تیــم  دروازه  روی 
شــد در وقــت اول بــازی دو گل را بــه 

ــازی، سوئیســی ها  ــه ب ــد. در ادام ــت کن ــام خــود ثب ن
ــق شــدند  ــد و موف ــدان را در دســت گرفتن ــوپ و می ت
ضمــن جبــران دو گل خــورده، گل ســوم را نیــز بــه ثمــر 
ــش  ــران را افزای ــر روی دروازه ای ــار ب ــانند و فش برس
ــی  ــران ط ــم ای ــه تی ــود ک ــی ب ــن در حال ــد. ای دهن

ــاک نتوانســت دروازه ســوئیس را  ــه خطرن ــد حمل چن
بــاز کنــد؛ امــا بــه فاصلــه کمتــر از یــک دقیقــه مانــده 
ــه  ــا حمل ــوئیس ب ــوم، دروازه س ــت س ــان وق ــه پای ب
ــه وقــت  ــازی ب ــا ب ــران فروریخــت ت ــده ای غافلگیرکنن

ــود.  ــیده ش ــه کش اضاف
در وقــت اضافــه نیــز دو تیــم موقعیت هایی 
ــد؛  ــف ایجــاد کردن ــر روی دروازه حری را ب
ــه توانســت  ــود ک ــران ب ــم ای ــن تی ــا ای ام
در واپســین ثانیه هــای وقــت اضافــه، 
ســوئیس  دروازه  وارد  را  چهارمیــن گل 

ــد.  کن
ــر  ــه 4 ب ــا نتیج ــازی ب ــن ب ــت ای در نهای
ــران  ــا ای ــید ت ــان رس ــه پای ــران ب ــم ای ــع تی ــه نف 3 ب
ــه جمــع  ــا پشــت سرگذاشــتن ســوئیس مدعــی، ب ب
ــا  ــاحلی باهام ــال س ــی فوتب ــام جهان ــر ج ــم برت 4 تی
صعــود کنــد. ایــران در نیمــه نهایــی بایــد بــا تاهیتــی 

ــد. ورزش 3 ــازی کن ب

صعود فوتبال ساحلی ایران به جمع چهار تیم برتر جهان
ــا اشــتباه  ــا و اســتقال خوزســتان ب ــازی صب داور ب
ــر  ــگ برت ــم از لی ــم ق واضــح زمینه ســاز ســقوط تی

شــد. 
صبــا در دقیقــه اول وقت هــای تلف شــده نیمــه 
نخســت روی ارســال احمــد حســن زاده از روی کرنــر 

و ضربــه ســر میــر هانــی هاشــمی 
دروازه اســتقال خوزســتان را بــرای 
ــی  ــا در حال ــرد؛ ام ــاز ک ــار ب ــن ب دومی
ــم  ــتانی ه ــان خوزس ــود بازیکن ــه خ ک
فکــرش را نمی کردند، اشــکان خورشــیدی 
بــا تصمیمــی بحث برانگیــز خطــای 
مدافــع پیش تاختــه صبــا را اعــام 

ــه می توانســت  ــم ک ــن تی ــن گل ای ــا مهم تری ــرد ت ک
ــام  ــردود اع ــد، م ــن کن ــر را تضمی ــگ برت ــا در لی بق

شــود. 
بنــا بــر گفتــه هوشــنگ نصیــرزاده، کارشــناس داوری 
فوتبــال، بافاصلــه پــس از مــردود اعــام شــدن این 

گل، بازیکنــان صبــا در اعتــراض بــه خورشــیدی بــه 
ــی اســتقال خوزســتان ســریع  ــد؛ ول طــرف او رفتن
ــوپ در  ــان ت ــت و هم ــان انداخ ــه جری ــازی را ب ب
ضــد حملــه تبدیــل بــه گل مســاوی شــد تــا کمتــر 
از یــک دقیقــه، نه تنهــا گل دوم صبــا مــردود شــود، 
ــای  ــن خط ــا گرفت ــیدی ب ــه خورش بلک
بی موقــع  آوانتــاژ  و  بحث برانگیــز 
موجــب شــود تیــم قــم برنــده بــه 
ــازی را 2  ــت ب ــرود و در نهای ــن ن رختک

ــد.  ــذار کن ــر 1 واگ ب
پــس از پایــان بــازی، تماشــاگران صبــا 
ــع  ــیدی موض ــه خورش ــدت علی ــه ش ب
ــگان  ــد ی ــب ش ــئله موج ــن مس ــه همی ــد ک گرفتن
ــا  ــابقه ت ــن مس ــی او را از زمی ــروی انتظام ــژه نی وی
ــردن  ــی ک ــا مخف ــد ب ــد و بع ــکورت کن ــن اس رختک
ایــن داور در داخــل آمبوالنــس، شــرایط خــروج او از 
اســتادیوم یــادگار امــام قــم را فراهــم بیــاورد. ایســنا

آگهی مزایده اموال غیر منقول
 اجرای احکام شعبه چهارم دادگاه عمومی - حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه به مزایده ای در 

خصوص کاسه 9۶17۶1 اجرائی شعبه چهارم له محمد خسروانی نژاد علیه محمود گلسرخ اصفهانی به 

نشانی اصفهان چهارباغ خواجو فروشگاه گل سرخ مبنی بر مطالبه مبلغ 24۶9۶۶۶000 ریال بابت اصل 

خواسته وهز ینه های دادرسی و حق الوکاله و اجرائی و مبلغ 129300000 ریال حق االجرای دولتی در 

روز پنج شنبه تاریخ 95/3/11 ساعت 9 صبح در محل این اجرادادگستری کل استان اصفهان طبقه 

زیرزمین جهت فروش 49 /21 حبه بار 72 حبه از شش دانگ پاک نباتی 4۶03 /5۶ بخش 4 به 

نشانی چهار باغ خواجو مفابل بانک ملی جنب آژانس برندیس دفتر مشاور اماک آریایی که اکنون 

در تصرف آقای محمد جواد رجائی الموسوی می باشد با وصف کارشناسی زیر که مصون از تعرض 

طرفین واقع گردیده بر گزار نماید لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده از آن بازدید 

و با تود یع نقدی 10 ٪ قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری به شسار - 1290210008 217 در جلسه 

مراید ه شرکت نمًا یید . پیشنهاد دهنده باالتر ین قیمت برنده مزایدخواهد بود. هزینه های اجرائی 

بر عهده محکوم علیه می باشد، اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس یک باب مغازه تجاری واقع 

در طبقه همکف به نشانی اصفهان جهار باغ خواجو مقابل بانک ملی جنب آژانس پرند یس ، دفتر 

اماک آریایی ، بشماره پاک 5۶ فرعی از 4۶02 اصلی و 4۶03 اصلی مجری شده از 5 و 11 فرعی از 

4۶02اصلی و 18 فرعی از 4503 اصلی به مساحت 31 )سی و یک( متر مربع و اقع در بخش چهار 

ثبت اصفهان )با توضیح اینکه مغازه فوق حق استفاده از راهرو و راه پله مشاعی و پارکیگ را ندارد ( 

و در تاریخ 82/9/3 سند مالکیت آن در صفحه 227 دفتر 254 اماک به شماره 5230 به نام آفای 

محمود گلسرخ اصفهانی فرزند حیدرش شی ۶3۶52 ثبت و صادر شده، بازدید و معاینه بعمل آمد و 

با توجه به گزارش کارشناس ثبتی فوق و بررسی نقشه ثبتی پیوست آن، محل دارای اسکلت بتی، کف 

وبدنه سر امیک، درب و پنجره سکوریت  و دارای سیستم اسپلیت ، اشتراک برف تک فاز و قدمت 

حدود 12 سال می باشد. با توجه به موارد فوق و موقعیت محل و مساحت و نوع بنا ارزش عرصه با 

اعیان و حقوق تجاری و اشتراکات و متعلفات ) بصورت تخلیه ( ، طبق گزارش کار شناس محترم امور 

ثبتی ، بمساحت 31 مترجمعًا به مبلع 8۶80000,000 ریال ) هشتصد و شصت و هشت میلیون تومان ( 

و ارزشی مالکیت آقای محمود گلسرخ اصفهانی ) ۶0/298۶7 حبه  ( از 72 حبه فوق 72۶9339۶۶1 

ریال ) هفتصد و بیست و شش میلیون و نهصد و سی و مسه هزار تومان ( ارزش 72/49 حبه از 72 

حبه پاک ثبتی فوق 25909۶۶000  ریال تعیین می گردد.  

م الف 4071 دادورز شعبه چهارم اجرای احکام مدنی  اصفهان 

آگهی مزایده مال منقول 
اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان در نظر ندارد جلسه مزایده ای در 

خصوص پرونده اجرا ئی کاسه 039 9۶0 ج ج 1 م له مصطفی نصیری وزیر ابادی با وکالت خانم 

میرباقر اجرپز علیه ناصر دهقاتی فرزند غامرضا مبنی بر مطالبه / 334۶37544 )سیصدو سی و 

چهار / ششصد و سی و هفت / پانصد و چهل و چهار ( ریال در حق محکوم له و1۶731877 شانزده 

/ هفتصد و سی و یک / هشتصد و هفتاد و هفت    ریال حق االجرا دولت )بخشی از مطالبات( در 

روز چهارشنبه مورخ. 0 1/ 3/ 9۶ از ساعت 8/30 تا 9 صبح در محلی این اجراء )طبقه ی زیر زمین 

دادگستری شهید نیکبخت( جهت فروش )2/39 سهم از 72 حس هم از شش دانگ باک ثابتی 

1۶11۶ فرعی از 15190 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان( که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی 

لذا طالبین خرید 5  نماید.  برگزار  واقع گردید  از تعرضی طرفین  به شرح ذیل نظریه وی مصون  و 

روز قبلی از مزایده می توانند با مراجعه به از آن بازدید را با تودیع 10 ٪ قیمت پایه، در جلسه مزایده 

شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود ٪ ملک شماره 1۶11۶ فرعی 

از 15190 بخشر 5 ثبت اصفهان و شماره ثبت 123921 در صفحه 321 از دفتر 55 دارای سند شش 

دانگ می باشد و آقای ناصر دهقانی یا شماره ملی 128۶۶239۶0 مالک شش دانگ عرصه و اعیان 

این ملک می باشند. ملک مذکور بر اساس سند مالکیت دارای مساحت حدود 170 متر مربع می 

پروانه شماره  باقیمانده است.ب اساس  ان  بر اصاحی 153/37 مترمربع  رعایت  از  باشد که پس 

10/90/20۶22 مورخه 90/9/27 صادره از شهرداری منطقه 10 اصفهان در این ملک ساختمان پنج طبقه 

و چهار.  داده شده است  واحدها  پارکینگ  به  اختصاصی  آن  احداث گردیده است که طبقه همکف 

واحد مسکونی در طبقات اول تا چهارم ساخته شده است و چهارانباریروی پشت بام ساخته شده 

است جمعا با 700/18 متر مربع مستحدثات دارد. ساختمان دارای آسانسور بوده و نمای آن سنگ 

و آجر می باشد. پوشش کف واحد ها سرامیک و پوششی بدنه سقف با گچ سفیدکاری شده است 

و پوشش کف و بدنه سرویسها و آشپزخانه سرامیک است و کابینت آشپزخانه MDF است ، درب و 

پنجره های خارجی المینیوم و دربهای داخلی چوبی هستند ، سیستم سرمایش واحد ها کولر آبی 

و گرمایشی آن پکیج می باشد. ساختمان دارای انشعابات آب .و برق و گاز می باشد و قدمت آن 

حدود 2 سال است نظریه کارشناسی:  باتوجه به توضیحات فوق و در نظر گرفتن موقعیت و وضعیت 

و  عرصه  دانگ  تمامت شش  ارزش  فعلی  درشرایط  تقاضا  و  عرضه  به شرایط  توجه  و  مذکور  ملک 

 اعیان ملک مذکور به مبلغ 10۶00000000 ریال ) ده میلیارد و ششصد میلیون ریال ( ارزیابی و اعام

می گردد . 

م الف4037 مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۶02/95 خواهان یاسمین جنیدی دادخواستی مبنی براسترداد جهیزیه به 

طرفیت حمید رسولی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز  9۶/3/20 ساعت 1۶ تعیین گردیده 

با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 

از وقت رسیدگی به این شعبه واقع خیابان سجاد،اول خیابان ارباب،روبروی مدرسه نیلی پور،جنب 

ساختمان صبا،پاک 57، کد پستی 81۶575۶441 مجتمع  شورای حل اختاف اصفهان  مراجعه و 

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 4092/م الف مدیر دفتر شعبه 19مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 950947 خواهان احمدرضا دادخواه دادخواستی مبنی برمطالبه به طرفیت 

عصمت عسگری تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز  9۶/3/23 ساعت 15/30تعیین گردیده 

با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 

از وقت رسیدگی به این شعبه واقع خیابان سجاد،اول خیابان ارباب،روبروی مدرسه نیلی پور،جنب 

ساختمان صبا،پاک 57، کد پستی 81۶575۶441 مجتمع  شورای حل اختاف اصفهان  مراجعه و 

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 4123/م الف مدیر دفتر شعبه 42مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۶0002  خواهان   اشکان عکاشه   دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه به 

طرفیت  محسن بلند زاده   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز ..... مورخه 9۶/3/31 ساعت 

9 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 

در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ سجاد اول ارباب روبه روی 

مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پاک 57 کد پستی 81۶575۶441 شورای حل اختاف اصفهان  

شعبه 13 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره م الف 40۶0 مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951۶30  خواهان   اسماعیل نژندی نیا   دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به 

طرفیت  محمد کریم تنو   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز ..... مورخه 9۶/3/31 ساعت 

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

مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ سجاد اول ارباب روبه 

روی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پاک 57 کد پستی 81۶575۶441 شورای حل اختاف 

اصفهان  شعبه 32 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره

 م الف 4070 مدیر دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۶-95  خواهان   سید جواد حسینی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به 

طرفیت  غامرضا کرمی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز سه شنبه  مورخه 9۶/3/23 

ساعت 10 صبح  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

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

شرقی بعد از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی مجتمع شماره 3 مراجعه و نسخه ثانی 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره م الف 4044 مدیر دفتر شعبه 101 مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  نژاد    اصغر جیهانی  51 ح  خواهان    پرونده کاسه 95-1۶2 ش  در خصوص 

بر:مطالبه  به طرفیت  نوید پسران بهبهانی    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز سه شنبه  

مورخه 9۶/3/1۶ ساعت 11 صبح  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ 

هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی مجتمع شماره 3 مراجعه و 

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره م الف 4045 مدیر دفتر شعبه 101 مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 950944  خواهان   خز علی رزمجوئی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه 

به طرفیت  مهرداد مظاهری تهرانی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز ..... مورخه 9۶/3/21 

ساعت 1۶ تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 

در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ سجاد اول ارباب روبه روی 

مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پاک 57 کد پستی 81۶575۶441 شورای حل اختاف اصفهان  

شعبه 13 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره م الف 404۶ مدیر دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 950948  خواهان   احمد رضا دادخواه تهرانی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه 

مورخه   ..... روز  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  علویجه    شفیعی  مصطفی  طرفیت   به 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای  با توجه به مجهول  9۶/3/23 ساعت 1۶ تعیین گردیده است 

خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ سجاد اول 

ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پاک 57 کد پستی 81۶575۶441 شورای حل 

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

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره م الف 4124 مدیر دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 9۶-72 ش 51 ح  خواهان   محمود میرازیی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه  

به طرفیت  سید محسن حسینی    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز دو شنبه  مورخه 

حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  تعیین گردیده  صبح    10 ساعت   9۶/3/22

تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ 

هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی مجتمع شماره 3 مراجعه و 

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

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره م الف 4025 مدیر دفتر شعبه 51 مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 19/95 شعبه 1۶ شورای حل اختاف اصفهان تجدید نظر خواه اصغر عطایی  

به طرفیت 1- ابوالفضل قربانی سینی  2- مجید جهانبخش دادخواست تجدید نظر خواهی به شماره 

4۶۶/94- 2۶4/94 به شعبه ی 1۶ تقدیم نموده است  لذا با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان 

حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع اصفهان ابتدای  خ شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا شماره شورای 

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

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 4102/م الف  احمدی مدیر دفتر شعبه 1۶   شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951310 خواهان   زهرا آرماندوست     دادخواستی مبنی بر نسخه ثانی 

پیوست ( مطالبه  مبلغ 19000000 ریال به طرفیت ناصر عمادی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 

مورخه 9۶/3/31 ساعت 10:00 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 

رسیدگی به این شعبه واقع اصفهان ابتدای  خ شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا مجتمع  شهدای 

مدافع  حرم شعبه 33شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 

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

شماره: 4029/م الف دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951525 خواهان   علی رضا هاشمی  دادخواستی مبنی بر مطالبه  مبلغ 

70000000 ریال بانضمام خسارات قانونی و تاخیر تادیه  به طرفیت صادق ملک زادگان   تقدیم نموده 

است .وقت رسیدگی برای مورخه 9۶/3/27 ساعت 9:00 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 

بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مراتب در جراید منتشر تا 

خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع اصفهان ابتدای  خ شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا 

مجتمع  شهدای مدافع  حرم شعبه 33شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

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

شماره: 4091/م الف دفتر شعبه 33 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

ابالغ
نظر به اینکه در پرونده کاسه 95129۶ بنا به در خواست کوروش آذر شب به طرفیت مهدی جمشیدی 

با موضوع مطالبه با توجه به ارجاع امر به کارشناسی  و وصول نظریه کارشناسی  لذا بدینوسیله به 

خواندگان فوق الذکر که مجهول المکان می باشند اخطار می گردد ظرف یک هفته جهت رویت نظریه 

کارشناسی و اعام نظر به آدرس ذیل مراجعه مایید.اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی – چهارراه وکا 

– مجتمع شهدای مدافع حرم شورای حل اختاف 

م الف 4033 مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره درخواست : 9۶104۶0359500012 شماره پرونده : 9409980359500542 شماره بایگانی شعبه 

: 940573  اباغ به خانم سیما ابراهیم شلمزاری  فرزند رحیم 2- آقای سید حسن داودی فرزند 

براتعلی 3- آقای حسین یوسفوند 4- خانم محبوبه عباسی طالب فرزند بهر علی  دایر بر مشارکت در 

کاهبرداری موضوع شکایت بهرام روشن فرزند بدیع هللا

م الف 3971 مدیر دفتر شعبه شانزدهم بازپرسی اصفهان 

آگهی احضار متهم 
آقای / حسین سلمانیان .... فرزند علیرضا در پرونده شماره 951332ب 1۶ تحت تعقیب قرار دارد به 

این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به شما اباغ می شود ظرف یکماه از تاریخ 

نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر اینصورت پس از انقضا مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و 

اظهار نظر می شود .م الف 3973 بازپرس / دادیار شعبه 1۶ دادسرای اصفهان 

مزایده
شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختاف در خصوص پرونده کاسه ی 3992/95 ش ج 3 له 

عزیز فرخی با وکالت خانم کردگاری و علیه سعید رحمانی  و مجتبی عاصمی به آدرس مجهول المکان 

بابت محکوم به هزینه های اجرایی به مبلغ 93377800 ریال اموال موسیقی محکوم علیه مجتبی 

عاصمی اصفهانی به شرح یک دستگاه سواری زانتیا سیتروئن SX شماره انتظامی 422ن87 ایران 

13 می باشد که خودروی مذکور مدل 1383 به رنگ خاکستری نوک مدادی متالیک ظرفیت 4 نفر 

نوع سوخت بنزین تعداد محور 2 تعداد جرح 4 تعداد سیلندر 4 شماره موتور 004093۶4 شماره شاسی 

S 1512283119805  که در لحظه بازدید از نقاط جلو شامل درب موتور چراغ های جلو گلگیر جلو  

راست و چپ جلو پنجره سپر جلو کامل سینی جلو قبل سمت راست دچار آسیب دیدگی شده است و 

نیاز به صافکاری و رنگ آمیزی و تعویض قطعات مورد اشاره می باشد که باتوجه به وضعیت ظاهری 

خودرو و چرخ های استهاک الستیک و وضعیت فعلی بازار خودرو و قیمت پایه کارشناسی سواری 

زانتیا یاد شده مبلغ در حدود شانزده میلیون و پانصد هزار تومان )1۶5000000 ریال ( اعام می گردد که 

مورد اعتراض هیچیک از طرفین نگردید  در نظر دارد در جلسه مزایده مورخ 9۶/3/1۶ ساعت 10 تا 11 

صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختاف واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختاف طبقه دوم برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز 

ده درصد قیمت پایه حداقل 5 روز قبل از روز برگزاری مزایده به شماره حساب 2171350205001 بانک 

ملی و ارائه فیش آن به این شعبه  اجرای احکام  از اموال توقیف شده بازدید نمایند پیشنهاد دهنده 

باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود .

م الف 4049 مدیر اجرای احکام شورای حل اختاف اصفهان  

مزایده 
شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختاف اصفهان در خصوص پرونده کاسه 4895/93 ش ج 

/ دوم له آقای عباس مطهری نسبت علیه علیرضا رهنما فاورجانی به آدرس اصفهان دستگرد – خ 

باغ فردوس  - کوچه ولی عصر  - پاک 15 الکتریکی مطهری بابت محکوم به و هزینه های اجرایی 

به مبلغ 33570000 اموال توقیفی به شرح یکدستگاه دریل ایستاده  مستعمل و فرسوده  با پایه و 

میز فلزی و موتور با مشخصات classB-AmP315-57OW-lj23070 -POWeRبه مبلغ 3000000 

ریال 3- یک قاب شیشه ساده به ابعاد 1 در 2 متر مستعمل به مبلغ 300000 ریال 4- یک عدد نردبان 

فلزی 2/5 با قوطی مکعب 2 در2 سانتیمتر مستعمل به مبلغ 100000 ریال که جمع کل اقام فوق 

الذکر مبلغ ۶400000 ریال و شش میلیون و چهار صد هزار ریال می باشد که مورد اعتراض هیچ یکک 

از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه  مزایده ای در مورخ 9۶/4/11 در ساعت 10 تا 9 صبح 

در محل اجرای احکام واقع در خ آتیشگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان شماره 2 دادگستری برگزار 

میگردد طالبین شرکت در مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه مزایده 

و ارائه فیش آن به اجرای احکام از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 

خواهد بود . م الف 4040 مدیر اجرای احکام شورای حل اختاف اصفهان

تغییر سرنوشت تیم سقوط کننده با تصمیم داور جنجالی
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D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه اجتماعی

خواســتگار کینه جــو بــر روی صــورت دختــر مــورد عالقــه اش 
ــد،  ــل ش ــه قت ــر ب ــت منج ــوای دو دوس ــید، دع ــید پاش اس
ــش  ــا بخ ــا تنه ــت و ... . این ه ــدرش را کش ــوان پ ــر ج پس
کوچکــی از اخبــار هــر روزه حــوادث کشــور اســت؛ حــوادث 

تلخــی کــه همیشــه یــک ســر آن بــه عصبانیــت برمی گــردد. 
ــه  ــه چ ــد و ب ــا می آین ــی از کج ــان عصبان ــن مجرم ــا ای ام
دلیــل دســت بــه انجــام چنیــن اعمــال خشــونت باری 

می زننــد؟ 
ــن اعمــال خشــونت بار بیشــتر ریشــه در  ــوان گفــت ای می ت
ــا نرســیدن  ــه ب مشــکالت اجتماعــی دارد. خشــم در مواجه

بــه هــدف، یکــی از مشــکالت بــزرگ جامعــه امــروز ماســت. 
متاســفانه آســتانه تحمــل افــراد بــه شــدت در حــال پاییــن 
 آمــدن اســت و بیشــتر افــراد مختلــف جامعــه از پیــر 
ــار مشــکلی  ــودک و بزرگســال دچ ــرد، ک ــوان و زن و م و ج
ــتند. ــی از آن هس ــونت های ناش ــم« و خش ــام »خش ــه ن ب

    انباشته شدن عقده های درونی
 فرزانــه پورکاظــم، روان شــناس و پژوهشــگر اجتماعــی 
پدیــده  ایــن  دربــاره  وطــن  بــا کیمیــای  گفت وگــو  در 
می گویــد: بــه طــور کلــی بــروز خشــونت و رفتارهــای خشــن 
ــه از  ــت ک ــی اس ــای درون ــدن عقده ه ــته ش ــی از انباش ناش
دوران کودکــی یــا بزرگســالی بــا انســان همــراه اســت و بــا 
رفــع نشــدن ایــن مشــکالت یــا وجــود مشــکالت اجتماعــی 
ــود.  ــان می ش ــی و... نمای ــی، مال ــر فرهنگ ــد فق ــر مانن دیگ
ــه  ــرادی ک ــد: اف ــد می کن ــی تاکی ــگر اجتماع ــن پژوهش ای
ــالی دارای  ــد، در بزرگس ــپری کرده ان ــی را س ــی پرتنش کودک

خشــونت بیشــتری می شــوند.
    اسیدپاشی

بــه طــور مثــال یکــی از اعمــال خشــونت آمیز کــه در 
دهه هــای اخیــر حــوادث ناگــواری را بــه وجــود آورده پدیــده 
اسیدپاشــی اســت. وی می افزایــد: آســیب های روانــی 
شــدید و هذیــان، می توانــد یکــی از علــل اسیدپاشــی باشــد 
ــه  ــه دســت ب ــا پــردازش و نگــرش بدبینان کــه در آن فــرد ب
ــی  ــالالت روان ــه اخت ــال ب ــرد مبت ــد. ف ــی می زن ــن عمل چنی
کــه هذیانــی بــودن بخشــی از آن اســت، ممکــن اســت بــه 
جنــس مؤنــث هذیــان داشــته باشــد و از طریــق اسیدپاشــی 
از آن هــا انتقــام بگیــرد. یکــی دیگــر از علــل روان شــناختی 
پدیــده اسیدپاشــی، ابتــالی فــرد )اســیدپاش( بــه اختــالل 

شــخصیت بدبینانــه اســت. گاهــی پشــت رفتــار پرخاشــگرانه 
ماننــد اسیدپاشــی، اختــالالت شــخصیت نهفتــه اســت. بــر 
ایــن اســاس افــرادی کــه اختــالل شــخصیت پارانوییــد یــا 
بدبینانــه دارنــد، ممکــن اســت دســت بــه چنیــن رفتارهایــی 
ــر  ــه اشــاره شــد از فق ــه ک ــار این هــا همان گون ــد. در کن بزنن
ــر  ــوان دیگ ــه عن ــوان ب ــی می ت ــی و مال ــی، اجتماع فرهنگ

دالیــل پدیــده ای ماننــد اسیدپاشــی نــام بــرد.
    کنترل خشم

بــا وجــود هشــدارهای جامعه شناســان و روان شناســان 
ــل  ــن معض ــم« ای ــی، »خش ــکالت اجتماع ــه مش ــبت ب نس
ــای  ــت. قتل ه ــترش اس ــال گس ــه روز در ح ــی روزب اجتماع
ــازی، زد  ــای مج ــا فض ــه ی ــی در جامع ــته، فحاش  ناخواس
ــالت  ــیاری از معض ــری و بس ــورد، زورگی ــای بی م و خورده

ــه، ریشــه در خشــم دارد.  ــروز جامع ــی ام اجتماع
ــنین  ــد از س ــم را بای ــرل خش ــان کنت ــده کارشناس ــه عقی ب
کودکــی آغــاز کــرد و کنتــرل خشــم، مهارتــی اســت کــه در 
طــول ســالیان بایــد در شــخصیت افــراد نهادینــه شــود؛ بــا 
وجــود ایــن جــای دوره هــای کنتــرل خشــم در مــدارس مــا 
ــه  ــراد جامع ــه اف ــا ب ــم نه تنه ــت. خش ــی اس ــان خال همچن
ــرد  ــه خــود ف ــه را ب ــه بیشــترین ضرب ضــرر می رســاند، بلک
ــرل نکــردن خشــم موجــب بیماری هــای  ــد. کنت وارد می کن
قلبــی، گوارشــی و تنفســی می شــود؛ حتــی خشــم های 
را  جســمی  اختــالالت  و  افســردگی  وســواس،  مزمــن 
ــم  ــردن خش ــرل نک ــکالت کنت ــه مش ــال دارد. دامن ــه دنب ب
ــم  ــل ه ــن دلی ــه همی ــد بســیار گســترده باشــد و ب می توان
هســت کــه ضــرورت دارد مســئوالن برنامــه ای جــدی و 

ــده شــوم داشــته باشــند. ــن پدی ــار ای ــرای مه گســترده ب

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از آسیب های اجتماعی ناشی از پدیده خشم

این گروه خشن

دانش آموزان اصفهانی در جایگاه دوم قبولی 

دانشگاه های دولتی
معــاون تربیــت بدنــی و ســالمت 
پــرورش  و  آمــوزش  کل  اداره 
ــا بیــان اینکــه  اســتان اصفهــان ب
سراســری  آزمــون  دوم  رتبــه 
توســط  دولتــی  دانشــگاه های 
دانش آمــوزان اصفهانــی کســب 
بــرای  کــرد:  تصریــح  شــده، 
ــی در سراســر اســتان  ــای عال ــه رتبه ه ــوزان ب رســیدن دانش آم
ــان اینکــه  ــا بی ۳۹ پژوهشســرا ایجــاد شــده اســت. رئیســی ب
ــوزان  ــرای دانش آم ــاط ب ــه دارای نش ــی ک ــای مختلف برنامه ه
بــوده در حــال اجراســت، تصریــح کــرد: برنامــه »حیــات پویــا« 
تشــویق  فعالیــت  بــه  را  دانش آمــوزان  ورزش،  ســاعات  در 
ــرورش  ــوزش و پ ــی اداره کل آم ــت بدن ــاون تربی ــد. مع می کن
ــای  ــزاری المپیاده ــوم برگ ــال س ــه س ــان اینک ــا بی ــان ب اصفه
درون مدرســه ای برگــزار خواهــد شــد، تصریح کــرد: ۳00 هــزار نفر 
در المپیادهــای درون مدرســه ای شــرکت می کننــد و بــه فعالیت های 
ــی اداره کل  ــت بدن ــاون تربی ــد. مع ــی می پردازن ــف ورزش مختل
آمــوزش و پــرورش اصفهــان بــا بیــان اینکــه 800 هــزار دانش آموز 
هــزار   400 تصریــح کــرد:  می کننــد،  تحصیــل  اصفهــان  در 
ــورد  ــان م ــزار نفرش ــه ۳20 ه ــود دارد ک ــی وج ــوز ابتدای دانش آم

معاینه بهداشت دهان و دندان قرار گرفته اند. صاحب نیوز

ایران، سیاهچاله پرندگان مهاجر
ــران می شــوند؛  ــده مهاجــر مهمــان ای ــون پرن هــر ســال 4 میلی
ــام  ــدگان ن ــیاهچاله پرن ــون س ــن، اکن ــت دیری ــن بهش ــا ای ام
گرفتــه اســت؛ موضوعــی کــه جــای خالــی »روز ملــی پرنــدگان« 
در تقویــم رســمی کشــور را بیشــتر بــه چشــم مــی آورد. آن گونــه 
کــه اســماعیل کهــرم، پرنده شــناس و مشــاور ســازمان حفاظــت 
ــه  ــده ک ــون پرن ــد: از حــدود 4.۵ میلی ــط زیســت، می گوی محی
حــدس می زنیــم بــه طــور متوســط هــر ســال وارد کشــور 
ــار از  ــی در فریدونکن ــه راحت ــده ب ــون پرن ــک میلی ــود، ی می ش
ــم در مســیر  ــران از قدی ــد: ای ــان مــی رود. او تشــریح می کن می
عبــور پرنــدگان مهاجــر بــوده اســت؛ در حــال حاضــر دو دســته 
پرنــده مهاجــر داریــم؛ یــک دســته از صفحــات شــمالی یعنــی 
ــزر  ــواحل خ ــه س ــتقیم ب ــد و مس ــران می آین ــه ای ــیبری ب س
وارد می شــوند و از آنجــا هــم بــه ســمت تاالب هــای 2۵2 
گانــه سراســر کشــور پاییــن رفتــه و ســپس بــه خلیــج فــارس 
ــه  ــه از ترکی ــد ک ــا می آین ــم از اروپ ــر ه ــته دیگ ــد. دس می رون
وارد ایــران می شــوند و این هــا هــم زمســتان را یــا اینجــا 
ــه صــورت  ــن دســته ب ــد. ای ــا می رون ــه آفریق ــا ب ــد ی می گذرانن
یــک »گردنــه بطــری« از ترکیــه وارد ایــران می شــوند و پخــش 
ــت  ــا قیم ــدام را ب ــر ک ــد و ه ــا را می گیرن ــا آن ه ــوند؛ ام می ش

ــر ــد. مه ــاق می کنن ــی قاچ ــورهای عرب ــه کش ــی ب خاص

اخبار کوتاه

 مؤسسه خیریه »نور محیی اصفهان« 

افتتاح شد
ــی  ــور محی ــه »ن ــه خیری موسس
اصفهــان« بــه منظــور حمایــت از 
ســرطان  بــه  مبتــال  بیمــاران 

افتتاح شد. 
ــس  ــره مؤس ــای هیئت مدی اعض
پزشــکان  از  متشــکل  خیریــه 
متخصصــان آنکولوژیک و ســرطان 
هســتند کــه بــا هــدف تشــخیص و درمــان بیمــاران ســرطانی 
ــه  ــال ب ــاران مبت ــا از بیم ــد ت ــم آمده ان ــرد ه ــه گ ــن خیری در ای

ــد.  ــت کنن ســرطان حمای
فــروزان جهانبخــش، رئیــس خیریــه، درخصــوص آغــاز بــه کار 
ــه از ســال  ــن خیری ــه گفــت: پیشــنهاد ســاخت ای ــن خیری ای
۹2 داده شــد و از آن زمــان تاکنــون بــه دنبــال امــور تأســیس 
ایــن مؤسســه بودیــم. وی ادامــه داد: یکــی از دالیــل تأســیس 
ــارزه  ــان مب ــای زم ــخ و طاقت فرس ــرات تل ــه، خاط ــن خیری ای
ــود و چــون خــود، درد بیمــاری ســرطان را  ــا ایــن بیمــاری ب ب
کشــیده ام و از هزینه هــای سرســام آور دارو و درمــان ایــن نــوع 
بیمــاری آگاه بــودم، بــا بهره گیــری از برنامــه چهــارم ســازمان 
ــاز  ــود را آغ ــان(، کار خ ــخیص و درم ــی )تش ــت جهان بهداش
کــردم. گفتنــی اســت مؤسســه خیریــه »نــور محیــی اصفهــان« 
واقــع در میــدان جمهــوری، خیابــان فروغــی، بعــد از چهــارراه 
پنــج رمضــان، کوچــه مهــر 48، پــالک 2 قــرار دارد کــه منتظــر 

ــا ــی  اســت. ایمن ــران انسان دوســت اصفهان ــت خی حمای

افتتاح خانه جوانان در 11 استان
مدیــر کل طرح هــای ملــی جوانــان وزارت ورزش و جوانــان 
ــد در 11  ــاط و امی ــنواره نش ــزاری جش ــا برگ ــان ب ــت: همزم گف
اســتان خانــه جوانــان افتتــاح می شــود. محســن طالیــی 
ــا  ــعار م ــن ش ــوان، مهم تری ــه ج ــته در هفت ــال گذش ــزود: س اف
»نشــاط، امیــد و ســرمایه اجتماعــی« بــود و می خواســتیم 
جوانــان را بــه ذوق بیاوریــم و وارد میــدان عمــل کنیــم. ایــن کار 
در ســال گذشــته بازخــورد بســیار خوبــی داشــت. بــا توجــه به در 
پیــش رو بــودن انتخابــات شــوراهای شــهر و روســتا و ریاســت 
جمهــوری، شــعاری را بــرای هفتــه جــوان انتخــاب کردیــم کــه 
هــم مکمــل شــعار ســال گذشــته باشــد و هــم مفهــوم مشــارکت 

ــده شــده باشــد.  در آن گنجان
وی بــا اشــاره بــه افتتــاح خانــه جوانــان در 11 اســتان ادامــه داد: 
ایــن اســتان ها شــامل البــرز، چهارمحــال و بختیــاری، خراســان 
رضــوی، زنجــان،  ســمنان، قزویــن، کردســتان، کرمــان، گلســتان 

گیــالن و لرســتان اســت.
طالیــی افــزود: مشــارکت جوانــان و حضــور مســئوالن را در 
جشــنواره نشــاط و امیــد افزایــش داده ایــم و ایــن رویــداد 
شــامل بخش هــای ادبــی و هنــری نیــز می شــود. ایســنا

اخبار کوتاه

قائم مقــام مدیــر کل امــور اجرایــی کمیتــه امــداد امــام 
خمینــی)ره( گفــت: در ســال ۹۵ حــدود 2۷0 میلیــارد 
تومــان زکات از ســطح کشــور جمــع آوری شــده اســت. 
ــور  ــر کل ام ــام مدی ــن آبادی، قائم مق ــر حس علی اصغ
اجرایــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره(، اظهــار کــرد: 

ــا تغییــر رویکــرد  در ســال های گذشــته ب
و بــر اســاس آسیب شناســی هایی کــه 
توســط شــورای مرکــزی زکات کشــور 
بیشــتر  شــد  مقــرر  صــورت گرفــت، 
کمک هایــی کــه در قالب زکات جمــع آوری 
ــود  ــدان ش ــور نیازمن ــرف ام ــود، ص می ش
و بــر ایــن اســاس ۶0 درصــد از زکات 

شــده  پرداخــت  محرومــان  بــه   جمع آوری شــده 
است. 

وی ادامــه داد: در ســال ۹۵ حــدود 2۷0 میلیــارد 
تومــان زکات از ســطح کشــور جمــع آوری شــد کــه ایــن 
مبلــغ نســبت بــه ســال ۹4 حــدود 2۵ درصــد افزایش 

داشــته اســت. 
حســن آبادی درخصــوص چگونگــی صــرف هزینه کــرد 
ــح  ــور تصری ــران در کش ــوی خی ــی از س زکات پرداخت
کــرد: بــر اســاس هدف گذاری هــای صورت گرفتــه 
ــرف  ــور ص ــده در کش ــد از زکات جمع آوری ش ۶0 درص
امــور نیازمنــدان می شــود و 40 درصــد نیــز 
ــه  ــاز عام المنفع ــورد نی ــای م ــه پروژه ه ب

ــد.  ــاص می یاب اختص
اجرایــی  امــور  کل  مدیــر  قائم مقــام 
زکات کمیتــه امــداد اضافــه کــرد: در 
ــاماندهی زکات  ــور س ــه منظ ــال ۹۵ ب س
و شهرســتان ها،  اســتان ها  در  فطریــه 
صندوق هــای جمــع آوری زکات فطریــه بــا آرم شــورای 
زکات اقــدام بــه جمــع آوری زکات کردنــد و بــرای 
ــا  ــه ب ــن برنام ــه ای ــتیم ک ــدد هس ــز درص ــال نی امس
ــتان  ــتان و شهرس ــر اس ــورای زکات ه ــی ش هماهنگ

ــگاران ــگاه خبرن ــود. باش ــی ش اجرای

ــی  ــاه اجتماع ــاون و رف ــر کار، تع ــی، وزی ــی ربیع عل
بــه  رســیدگی  وضعیــت  آخریــن  درخصــوص 
آزادشــهر  یــورت  معــدن  کارگــران  خانواده هــای 
گلســتان گفــت: بــا همــکاری نعمــت زاده، وزیــر 
صنعــت، معــدن و تجــارت، ســه کمیتــه فنــی، 

انســانی و نوســازی معــادن اســتان 
ــرار  ــی ق ــه فن ــم. کمیت ــی کردی را طراح
کار  حادثــه  علت یابــی  روی  اســت 
ــد.  ــر می کن ــزارش آن را منتش ــد و گ کن
بررســی های اولیــه نشــان می دهــد 
کــه علــت ایــن حادثــه تعویــض باتــری 
ــن  ــز ای ــواهد نی ــام ش ــت. تم ــوده اس ب

ــر  ــب در نظ ــا جوان ــد؛ ام ــان می ده ــوع را نش موض
می شــود.  گرفتــه 

حقوقــی،  مســائل  انســانی  افــزود: کمیتــه  وی 
بیمــه ای و عقب ماندگی هــای کارگــران را بررســی 
خانواده هــای جان باختــگان  می کنــد. مســتمری 

نیــز از همیــن هفتــه برقــرار می شــود. بــرای کاهــش 
ــه صــورت  ــز کمک هــای اولی ــن خانواده هــا نی آالم ای

می گیــرد. 
ــان اینکــه  ــا بی ــاه اجتماعــی ب ــر کار، تعــاون و رف وزی
مســائل حقوقــی تمــام کارگــران معــدن اســتان 
به ویــژه معــدن یــورت در همیــن کمیتــه 
ــه داد:  ــود ادام ــری می ش ــانی پیگی انس
ایــن معــدن دســت کم شــش مــاه 
ــه و  ــه هم ــود. مــن ب ــل خواهــد ب تعطی
بــه 2۷0 کارگــری کــه مســتقیم در معدن 
کار می کردنــد، اطمینــان می دهــم تــا 
راه انــدازی معــدن یــک روز هــم حقــوق 
آن هــا عقــب نخواهــد افتــاد. ایــن موضــوع از طریــق 

ــود.  ــال می ش ــکاری دنب ــه بی ــا و بیم کارفرماه
ــتان  ــادن اس ــازی مع ــه نوس ــی کمیت ــه ربیع ــه گفت ب
قــرار اســت موضــوع نوســازی تجهیــزات را بــا هــدف 

ــر فارســی ــد. خب کاهــش حــوادث پیگیــری کن

برقراری مستمری جان باختگان معدن یورت از هفته جاریجمع آوری بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان زکات در کشور

حتما بخوانید!
ایران، سیاهچاله پرندگان مهاجر

مزایده
شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختالف در خصوص پرونده کالسه ی ۳۹۹2/۹۵ ش ج ۳ له عزیز 

فرخی با وکالت خانم کردگاری و علیه سعید رحمانی  و مجتبی عاصمی به آدرس مجهول المکان بابت 

محکوم به هزینه های اجرایی به مبلغ ۹۳۳۷۷800 ریال اموال موسیقی محکوم علیه مجتبی عاصمی 

اصفهانی به شرح یک دستگاه سواری زانتیا سیتروئن SX شماره انتظامی 422ن8۷ ایران 1۳ می باشد 

که خودروی مذکور مدل 1۳8۳ به رنگ خاکستری نوک مدادی متالیک ظرفیت 4 نفر نوع سوخت بنزین 

تعداد محور 2 تعداد جرح 4 تعداد سیلندر 4 شماره موتور 0040۹۳۶4 شماره شاسی 1۵1228۳11۹80۵ 

راست و چپ جلو  موتور چراغ های جلو گلگیر جلو   نقاط جلو شامل درب  از  بازدید  در لحظه  S  که 

پنجره سپر جلو کامل سینی جلو قبل سمت راست دچار آسیب دیدگی شده است و نیاز به صافکاری و 

رنگ آمیزی و تعویض قطعات مورد اشاره می باشد که باتوجه به وضعیت ظاهری خودرو و چرخ های 

استهالک الستیک و وضعیت فعلی بازار خودرو و قیمت پایه کارشناسی سواری زانتیا یاد شده مبلغ در 

حدود شانزده میلیون و پانصد هزار تومان )1۶۵000000 ریال ( اعالم می گردد که مورد اعتراض هیچیک از 

طرفین نگردید  در نظر دارد در جلسه مزایده مورخ ۹۶/۳/1۶ ساعت 10 تا 11 صبح در محل اجرای احکام 

شورای حل اختالف واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

طبقه دوم برگزار نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز ده درصد قیمت پایه حداقل ۵ 

روز قبل از روز برگزاری مزایده به شماره حساب 21۷1۳۵020۵001 بانک ملی و ارائه فیش آن به این شعبه  

اجرای احکام  از اموال توقیف شده بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود .

م الف 40۵۷ مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان  

مزایده 
شعبه دوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده کالسه 48۹۵/۹۳ ش ج / 

دوم له آقای عباس مطهری نسبت علیه علیرضا رهنما فالورجانی به آدرس اصفهان دستگرد – خ باغ 

فردوس  - کوچه ولی عصر  - پالک 1۵ الکتریکی مطهری بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 

۳۳۵۷0000 اموال توقیفی به شرح یکدستگاه دریل ایستاده  مستعمل و فرسوده  با پایه و میز فلزی و 

موتور با مشخصات classB-AmP۳1۵-۵۷OW-lj2۳0۷0 -POWeRبه مبلغ ۳000000 ریال ۳- یک 

قاب شیشه ساده به ابعاد 1 در 2 متر مستعمل به مبلغ ۳00000 ریال 4- یک عدد نردبان فلزی 2/۵ با 

قوطی مکعب 2 در2 سانتیمتر مستعمل به مبلغ 100000 ریال که جمع کل اقالم فوق الذکر مبلغ ۶400000 

ریال و شش میلیون و چهار صد هزار ریال می باشد که مورد اعتراض هیچ یکک از طرفین قرار نگرفته 

است در نظر دارد جلسه  مزایده ای در مورخ ۹۶/4/11 در ساعت 10 تا ۹ صبح در محل اجرای احکام واقع 

در خ آتیشگاه روبروی پمپ بنزین ساختمان شماره 2 دادگستری برگزار میگردد طالبین شرکت در مزایده 

می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه پنج روز قبل از جلسه مزایده و ارائه فیش آن به اجرای احکام از 

اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود . 

م الف 40۳۵ مدیر اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 

اجرائیه 
 : شعبه  بایگانی  شماره   ۹40۹۹80۳۵1000۶۷۶  : پرونده  شماره   ۹۶10420۳۵1000041  : اجرائیه  شماره 

برزانی فرزند حسین نشانی  : سعید صادقی  تنظیم : ۹۶/2/۷  مشخصات محکوم له  تاریخ   ۹40۷۵۶

خ شهیدان خ مدرس نجفی کوی 12 کوچه محمدی پ ۳۳ مشخصات محکوم علیه شرکت مهندسی 

بهارآزادی کوچه گلشن پالک  باال خ  باغ  آور جوان سپاهان نشانی اصفهان خ چهار  بهین فن  بازرگانی 

اول کد پسستی 81۷۳۹۷۳۷۵1 2- علی رضا صفائی ریزی فرزند قدرت نشانی : چهار باغ باال خ بهار 

آزادی کوچه گلشن پالک اول کد پستی 81۷۳۹۷۳۷۵1 مشخصات نماینده قائم مقام قانونی محکوم 

له / محکوم علیه: سعید صالحی فرزند محمود بنشانی اصفهان خ نیکبخت کوچه 1۶ پ ۹ وکیل سعید 

شماره  و   ۹۶100۹0۳۵1000۳۶۵ شماره  حکم   اجرای  درخواست  موجب  به   : محکوم به  برزانی  صادقی 

دادنامه مربوطه ۹۵0۹۹۷0۳۵10002۹0محکوم لهم محکوم هستند به پرداخت تضامنی مبلغ چهار میلیارد 

ریال بابت اصل خواسته مبلغ هفتاد و نه میلیون و دویست هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت 

خسارت تاخیر از تاریخ چک ۹۳/۳/10 لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک 

مرکزی در حق خواهان بدیهی است در صورت اخذ محکوم به هزینه دادرسی از محل تامین خواهد شد 

و خواندگان مکلف به جبران آن در حق خواهان است و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 

رعایت تبصره 2 ماده ۳0۶ ق آ د م  الزامی می باشد. .   محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه 

: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای 

پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن مسیر باشد. 

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

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

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

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

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

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

مواد 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹4(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 

اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای 

احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹4( ۵- انتقال مال به 

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

موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزایی نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. 

) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹4(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 

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

محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹4(

م الف 4118 مدیر دفترشعبه 10  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – زهرا رئوفی 

اجرائیه 
 : شعبه  بایگانی  شماره   ۹۵0۹۹80۳۵14000۶1  : پرونده  شماره   ۹۶10420۳۵14000۵4  : اجرائیه  شماره 

۹۵00۶۶ تاریخ تنظیم : ۹۶/2/11  مشخصات محکوم له : خدا کرم فاتحی دهاقانی فرزند سیف اله  نشانی 

خ اصفهان خ آپادانا دوم کوچه شماره ۷ پالک ۶1 ط اول مشخصات محکوم علیه آسیه کاردانیان فرزند 

جمال مجهول المکان  محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم  مربوطه به شماره و شماره دادنامه 

غیابی مربوطه ۹۵0۹۹۷0۳۵140101۹محکوم علیه محکوم هستند به پرداخت مبلغ ۵00000000 ریال  بابت 

اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹2/12/22 لغایت وصول و مبلغ 1۵100000 ریال بابت 

هزینه دادرسی و همچنین بابت حق الوکاله وکیل به مبلغ 1۳200000 ریال در حق محکومم له و پرداخت 

مبلغ 2۵000000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت رای صادره غیابی است . .   محکوم علیه 

مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 قانون اجرای 

احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 

محکوم به از آن مسیر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 

اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر 

میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 

مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات و 

از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل 

از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم 

له باز داشت می شود) مواد 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹4(  .4- خودداری محکوم 

علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. 

) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

1۳۹4( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 

پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزایی نقدی معادل نصف محکوم 

به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹4(. ۶- چنانچه صورت 

اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 

وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1۳۹4(م الف 411۳ 

مدیر دفتر  دادگاه حقوقی  شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – احمدی نبی  

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه:  نام و نام خانوادگی : رسول عطایی پیکانی      نشانی  محل اقامت:  مجهول 

المکان  مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی : علیرضا سورمه با وکالت مجید منفرد شهرضا    نشانی 

محل اقامت : اصفهان خ شیخ صدوق شمالی حد فاصل چهارراه وکال و شیخ مفید ساختمان سرو طبقه 

2 واحد ۷محکوم به: به  موجب رأی شماره ۹۵0۹۹۷۶۷۹۳۷0214۹ تاریخ ۹۵/11/21 حوزه ۷ شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان ) به موجب رأی شماره ..... تاریخ....... شعبه ...... دادگاه عمومی .... ( که 

قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است  به : پرداخت  مبلغ هشتاد میلیون و نهصد هزار ریال 

بابت اصل خواسته و دو میلیون و چهار صد هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۳/۳/1 مبلغ 2۹۵00000 ریال و مورخ ۹۳/4/18 مبلغ 

2۵۵00000 ریال تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق االجرا  ماده ۳4 قانون 

اجرای احکام :  همین که اجرا یه 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 درصورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. تاریخ ابالغ به محکوم علیه 

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

مشخصات و امضا ء مأمور ابالغ:

 شماره: 408۷/م الف دفترشعبه هفتم  مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان 

اخطار اجرائی 
آزاد        پور خدایی سیر جانی  فرزند مجید شغل  : سعید  نام خانوادگی  و  نام  مشخصات محکوم علیه:  

نشانی  محل اقامت:  مجهول المکان  مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی : محمد علی شهبازی 

فرزند احمد شغل کارمند نشانی : خ ابن سینا خ سنبلستان بن شقایق پ 12۳محکوم به: به  موجب 

رأی شماره 11۳۶ تاریخ ۹۵/12/1۹ حوزه ۵۳ حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )که قطعیت 

یافته است. محکوم علیه محکوم است  به : پرداخت  مبلغ ۵0000000  ریال پنجاه میلیون ریال بابت اصل 

خواسته و 20۹۵000 ) دو میلیون و نود وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی ومبلغ 120000 ریال بابت نشر 

آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ۹4/4/20 تا تاریخ اجرای حکم در حق 

محکوم له و نیم عشر اجرای احکام   ماده ۳4 قانون اجرای احکام :  همین که اجرا یه 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 درصورتی که خود قادر به اجرای مفاد 

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

ندارد صریحًا اعالم نماید. تاریخ ابالغ به محکوم علیه :................... روز................ ماه.................... 

سال مشخصات و امضا ئ گیرنده اخطار اجرائی:  مشخصات و امضا ء مأمور ابالغ: 

شماره: 408۹/م الف شعبه ۵۳  مجتمع شماره ۳ شهرستان اصفهان 

اخطار اجرائی اصالحی
المکان   مجهول  اقامت:   محل  نشانی   امری   ظاهر   : خانوادگی  نام  و  نام  محکوم علیه:   مشخصات 

مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی : محسن سعادت نیا فرزند عبدالکریم نشانی : اصفهان خ 

هشت بهشت شرقی کوی بهارستان فرعی سوم پالک ۳4محکوم به: به  موجب رأی شماره ۷۹۵ تاریخ 

۹۵/10/12 حوزه ۵۳ حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  که قطعیت یافته است. محکوم علیه 

محکوم است  به : به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی خودروی پراید هاچ بک مدل 

1۳۷4 به شماره انتظامی ایران  ۳۷۷/1۳ط4۳ به شماره موتور 84۷۷۳۵ و پرداخت مبلغ ۹۷0000 ریال 

نیم عشر اجرای احکام در حق  بابت   نشر آگهی و پرداخت  ریال  بابت هزینه دادرسی و مبلغ 12000 

خواهان  ماده ۳4 قانون اجرای احکام :  همین که اجرا یه 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 درصورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 

مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. 

تاریخ ابالغ به محکوم علیه :................... روز................ ماه.................... سال مشخصات و امضا ئ 

گیرنده اخطار اجرائی:  مشخصات و امضا ء مأمور ابالغ: 

شماره: 412۹/م الف شعبه ۵۳  مجتمع شماره ۳ شهرستان اصفهان 

اخطار اجرائی اصالحی
مشخصات محکوم علیه:  نام و نام خانوادگی : رضا کورنگی فرزند حسین  نشانی  محل اقامت:  مجهول 

المکان  مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی : اصغر فراست فرزند حبیب اله با وکالت محمد رضا 

صادقی فرزند جلیل  نشانی : اصفهان خ نیکبخت – ساختمان ماکان ۵ وکال طبقه ۳ واحد ۳۶ محکوم 

به : به  موجب رأی شماره 4۷8 تاریخ ۹۵/۷/18 حوزه ۵1 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است  به : پرداخت مبلغ ۶0000000 ریال وجه سه فقره چک 

به شماره های ۷1۷۷۳۶ مورخ ۹4/1/۳0 و ۷1۷۷۳۷ مورخ ۹۳/11/۳0 و ۷1۷۷40 مورخ ۹4/۳/۳0 بابت 

اصل خواسته و ۹20000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید 

چکها و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه های نشر آگهی و پرداخت نیم عشر حق االجرا احکام 

ماده ۳4 قانون اجرای احکام :  همین که اجرا یه 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 درصورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 

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

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

اجرائی:  مشخصات و امضا ء مأمور ابالغ: 

شماره: 40۳۹/م الف شعبه ۵1  مجتمع شماره ۳ شهرستان اصفهان 

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه:  نام و نام خانوادگی : 1- حمزه عبدالهی آفارانی2- زینب السادات غیاثی کهنگی 

نشانی  محل اقامت:1- اص خ رزمندگان ک امام  حسن )ع( پ ۳۳ کوچه دانش آموز خانه نما سنگی   

: علیرضا حیدری سواد جانی  نشانی  نام خانوادگی  نام و  المکان  مشخصات محکوم له:  2- مجهول 

: اصفهان خ شیرانی چهارراه درویش محکوم به : به  موجب رأی شماره 102۷ تاریخ ۹۵/۶/۳1 حوزه 

یافته است. محکوم علیه محکوم است   12 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

به : محکومیت خوانده ردیف دوم خانم زینب السادات غیاثی  کهنگی  به حضور در یکی از دفاتر در 

خصوص نقل و انتقال رسمی خودروی سواری 142/۵۳د8۳ به شماره موتر ۷2۶2۵۷8 به رنگ سفید 

روغنی به نام خواهان و پرداخت مبلغ ۷80000 ریال بابت هزینه دادرسی  مقوم به مبلغ ۵0000000 ریال 

در حق خواهان صادر و اعالم می دارد .و هزینه نیم عشر حق االجرا  ماده ۳4 قانون اجرای احکام :  

همین که اجرا یه 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 

درصورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. تاریخ ابالغ به محکوم علیه :................... 

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

ء مأمور ابالغ: 

شماره: 4024/م الف دفترشعبه 12  مجتمع شماره 2 شهرستان اصفهان 

اخطار اجرائی 
مجهول  اقامت:  محل  نشانی   لله گانی  اصغر  علی   : خانوادگی  نام  و  نام  محکوم علیه:   مشخصات 

اصفهان  خانه  نشانی  حشمت   حسین  محمد   : خانوادگی  نام  و  نام  محکوم له:  مشخصات  المکان  

رأی شماره  موجب  به    : به  موتور سیکلت  حشمت محکوم   1۵ خلیفه سلطانی ک  نگهبانی خ  فلکه 

اصفهان که  اختالف شهرستان  ۹۵/10/20 حوزه 8 حقوقی شورای حل  تاریخ    ۹۵0۹۹۷۶۷۹۳801۷۷2

قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است  به : پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال بابت اصل خواسته 

و ۳۵0000 ریال هزینه دادرسی و 120000 ریال هزینه آگهی و نیم عشر حق االجرا  ماده ۳4 قانون اجرای 

احکام :  همین که اجرا یه 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 درصورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. تاریخ ابالغ به محکوم علیه 

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

مشخصات و امضا ء مأمور ابالغ: 

شماره: 402۶/م الف دفترشعبه هشتم   مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان 

اخطار اجرائی 
المکان   مجهول  اقامت:  محل  نشانی   اژدری  زلیخا   : خانوادگی  نام  و  نام  محکوم علیه:   مشخصات 

مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی : مسعود شیخی  نشانی اصفهان کوی امیریه  خ اول خ هشتم 

پ 2۳محکوم به : به  موجب رأی شماره 1000  تاریخ ۹۵/10/4 حوزه 1۵ حقوقی شورای حل اختالف 

 28000000 مبلغ  پرداخت   : به  است   محکوم  محکوم علیه  است.  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان 

ریال بابت اصل خواسته موضوع یک فقره چک شماره ۳48۷88 به تاریخ ۹۵/4/2۵ و پرداخت مبلغ 

۹20000 ریال هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان وصول در 

حق خواهان و پرداخت نیم عشر هزینه حق االجرا ماده ۳4 قانون اجرای احکام :  همین که اجرا یه 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 درصورتی که خود قادر 

به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 

روز................   ...................: به محکوم علیه  ابالغ  تاریخ  نماید.  اعالم  ندارد صریحًا  مالی  اگر  و  کند 

مأمور ء  امضا  و  مشخصات  اجرائی:   اخطار  ئ گیرنده  امضا  و  مشخصات  سال   ماه.................... 

 ابالغ: 

شماره: ۳۹۵۷/م الف دفترشعبه 1۵   مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان 

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی : امید پور حسون 2- حسین خرسندی ۳- اسماعیل کریمی 

نشانی  محل اقامت: مجهول المکان  مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی : مصطفی  حسینی 

با وکالت آقای سعید عکاف  نشانی وکیل اصفهان خ فردوسی جنب هتل زهره ساختمان عالی ط 4 

واحد 1۳محکوم به : به  موجب رأی شماره 14۹1  تاریخ ۹۵/۹/22 حوزه ۵ حقوقی شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است  به محکومیت تضامنی خواندگان به 

پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته وجه چک به شماره ۶۹۵4۵۶ مورخ ۹4/۷/8 

و 1220000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی طبق تعرفه قانونی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 

قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک فوق الذکر به انضمام نیم عشر دولتی ماده ۳4 

قانون اجرای احکام : همین که اجرا یه 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 درصورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. تاریخ ابالغ به محکوم علیه 

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

مشخصات و امضا ء مأمور ابالغ:

 شماره: ۳۹۶1/م الف  دفترشعبه پنجم   مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان



وضعیت آب و هوا

بارانی

بارانی

ابری

ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

16   ْC

10   ْC

18   ْC

20   ْC

30   ْC

25   ْC

29   ْC

33   ْC

امدادرسا�ن به معدنچیان یورت

همــه  ن  باخــ�ت جــان   موجــب  یــورت  زمســتان  معــدن  در  انفجــار 

ایــط ســخت  حبس شــدگان در معــدن شــده اســت. ورود بــه معــدن در �ش

ــرده اســت. مهــر ــا�ش از وجــود گاز و انفجــار، امدادرســا�ن را ســخت ک ن

شنبه  16 اردیبهشت ماه  1396 ـــمـــاره 421 ســـــال سوم                ݡسݒ

؟  ّلِ
ُ
َوّک

َ
ضا ؟ع؟: َعْن َحّدِ الّت ُسِئَل الّرِ

 اهّلَل.
َ

ْن ال َتخاَف أَحًدا ِإاّل
َ

َفقال ؟ع؟: أ

از امام رضا)ع( از حقیقت توّکل سؤال شد.

فرمودند: اینکه جز خدا از کسی نترسی.

-«  حدیث روز   »-

http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

دکتــر ســید حامــد محمــود هاشــمی، متخصــص ارتودنســی 
گفــت: درمــان ارتودنســی و المینیــت در دندانپزشــکی بــرای 
مشــکالت متفاوتــی پیشــنهاد می شــوند؛ ولــی متاســفانه در 
کشــور مــا، بــه  دلیــل ناآگاهــی مــردم ممکــن اســت درمــان 
المینیــت یــا ترمیم هــای زیبایــی بــا مــواد همرنــگ دنــدان 

بــه  جــای درمــان ارتودنســی پیشــنهاد شــود.
ــات  ــوع در تبلیغ ــن موض ــودن ای ــر ب ــه فراگی ــه ب ــا توج  ب
و اهمیــت حفــظ ســالمت دندان هــا بــه ایــن موضــوع 

می پردازیــم.
   ارتودنسی یا المینیت، مسئله این است!

دکتــر ســید حامــد محمــود هاشــمی، متخصــص ارتودنســی 
گفــت: درمــان ارتودنســی و المینیــت در دندانپزشــکی بــرای 
مشــکالت متفاوتــی پیشــنهاد می شــوند؛ ولــی متاســفانه در 
کشــور مــا، بــه  دلیــل ناآگاهــی مــردم ممکــن اســت درمــان 

المینیــت یــا ترمیم هــای زیبایــی بــا مــواد همرنــگ دنــدان 
بــه  جــای درمــان ارتودنســی پیشــنهاد شــود. بــه  طــور کلــی 
بــرای اصالحــات مشــکالت دندانــی و فکــی از  جملــه محــل 
ــد از  ــدان و... بای ــت دن ــردن و حرک ــا ک ــری، جابه ج قرار گی

روش ارتودنســی اســتفاده شــود. 
    سالمت دندان را فدای زمان نکنید!

ــی نســبتا  ــراد عمــده درمــان ارتودنســی طــول دوره درمان ای
ــمت  ــه س ــراد  ب ــل اف ــن دلی ــه همی ــه ب ــت ک ــاد آن اس زی

ــوند. ــویق می ش ــت تش ــی نادرس ــای درمان راه ه
 ایــن مســئله ممکــن اســت در ابتــدا منطقــی بــه  نظر برســد؛ 
ــی  ــان ارتودنس ــه درم ــت ک ــن اس ــرا ای ــت ماج ــا واقعی ام
 در طــول دوره زمانــی 1/5 تــا ۲ ســال انجــام می شــود      

ولــی درمان هــای ترمیــم زیبایــی هماننــد درمان هــای 
ــرد را در تمــام مــدت  ــه ف ــی هســتند ک المینیــت درمان های

ــد.  ــار می کن ــر گرفت عم
ــا 1۰ ســال  اگــر فــردی درمــان المینیــت انجــام دهــد و ۲ ت
بعــد دچــار مشــکل تغییــر رنــگ، جــدا شــدن یــا پریدگــی 
شــود، راهــی بــرای فــرار از ادامــه درمــان نــدارد و اینجاســت 
کــه فــرد فکــر کــرده در یــک یــا چنــد جلســه درمــان را بــه 
انجــام رســانیده و تمــام شــده اســت؛ در صورتــی کــه ناچــار 
ــکالت آن  ــالح مش ــرای اص ــاوت ب ــای متف ــت در دوره ه اس
ــا  ــود حتم ــه می ش ــل توصی ــن دلی ــه  همی ــد؛ ب ــه کن مراجع
بــرای درمــان مشــکالت دندانــی شــدید بــا صالحدیــد 

ــد. ــتفاده کنی ــی اس ــک از روش ارتودنس پزش

    نکته!
ــی  ــا، ارتودنس ــردن دندان ه ــف ک ــرای ردی ــل ب ــن راه ح بهتری
اســت و فقــط در مــواردی کــه بــه  دلیــل بیمــاری شــدید لثــه 
امــکان درمــان ارتودنســی فراهــم نباشــد، می تــوان المینیــت 

را بــه  جــای ارتودنســی پیشــنهاد کــرد.
    اگر ارتودنسی نکنیم چه می شود؟

ــکل  ــود، مش ــام نش ــی انج ــان ارتودنس ــه درم ــی ک در صورت
پیچیــده ای بــرای ســالمت عمومــی فــرد ایجــاد نمی شــود؛ امــا 
تمیــز کــردن و تمیــز نگهداشــتن دندان هــای نامرتــب بســیار 
ــه داشــته نشــوند  ــز نگ ــا تمی ــر دندان ه ســخت تر اســت و اگ
پوســیدگی دندانــی، مشــکالت لثــه شــامل تــورم و خونریــزی 
لثــه و بــوی بــد دهــان ایجــاد می شــود. دندان هــای نامرتــب 
وضعیــت لبخنــد، صحبــت کــردن، بلــع و حــرکات فــک را هــم 

بــه شــکل بــدی تحــت  تاثیــر قــرار می دهنــد. شــهر خبــر

ارتودنسی یا المینیت؛ مسئله این است!

حوادث

ــتم  ــم نیس ــن مزاح ــه م ــورد ک ــم خ ــدا قس ــه خ  ب
و نیــاز بــه کمــک دارم و چــون به تازگــی یــک بحــران 
ــط  ــم فق ــتم، می خواه ــر گذاش ــت س ــی را پش روح
ــادگی  ــم از روی س ــن ه ــم. م ــی درد دل کن ــا یک ب
ــاس  ــا او در تم ــی ب ــدت کوتاه ــه م ــردم ک ــول ک قب

ــر شــود... . ــا وضعیــت روحــی اش بهت باشــم ت
ــاق مشــاوره شــد   خانمــی جــوان سراســیمه وارد ات
و گفــت: چنــد وقــت اســت کــه مــردی برایــم 
ــه  ــد ک ــد می کن ــرا تهدی ــرده و م ــاد ک ــت ایج مزاحم
اگــر بــه خواســته اش تــن ندهــم، آبرویــم را می بــرد. 
دیگــر از ایــن وضعیــت خســته شــده ام. چند بــار هم 
فکــر خودکشــی بــه ســرم زده و اگــر مزاحمت هــای 
ــن کار را  ــا ای ــه داشــته باشــد، حتم ــرد  ادام ــن م ای
خواهــم کــرد. تــو را بــه خــدا بــه مــن کمــک کنیــد 
ــا از دســت ایــن مــرد شــیطان صفت نجــات پیــدا  ت

کنم.
او ادامــه داد:  تــا چنــد مــاه پیــش خوشــبخت ترین 
آدم روی زمیــن بــودم؛ چــون همســرم مــرد بســیار 
ــه  ــر س ــک دخت ــت و ی ــرویی اس ــان و خوش مهرب
ــود  ــی خ ــکلی در زندگ ــه مش ــاله دارم و هیچ گون س
ــار  ــه دچ ــردم ک ــرش را نمی ک ــال فک ــتم؛  اص نداش
چنیــن مشــکلی شــوم و می گفتــم ایــن مشــکالت 
بــرای بقیــه مــردم اســت و مــن آنقــدر دانــا هســتم 
کــه فریــب ایــن برنامه هــا را نخــورم؛ امــا یــک مــاه  
ــی  ــبکه های اجتماع ــک روز  در ش ــی ی ــش وقت پی
ــناس  ــام ناش ــک پی ــا ی ــدم  ب ــدف می چرخی بی ه
ــی آن را  ــه رو شــدم. وقت ــود، روب ــده ب ــم آم ــه برای ک
بــاز کــردم، دیــدم فــردی از مــن درخواســت کمــک 
کــرده اســت؛ چــون او را نمی شــناختم، توجهــی 
ــار دیگــر هــم همــان  ــد ب نکــردم؛ بعــد از آن روز چن

پیــام برایــم  ارســال شــد. 
از روی کنجــکاوی بــه شــماره ارســال کننده پیــام 
ــک  ــخص ی ــه آن ش ــدم ک ــی فهمی ــگ زدم. وقت زن
مــرد اســت محترمانــه از او عذرخواهــی کــردم و 
ــتم و  ــد هس ــر و فرزن ــن دارای همس ــه م ــم ک گفت
ــا  ــن اهــل معاشــرت ب ــد و م شــما اشــتباه گرفته ای
ــی  ــا صدای ــواب ب ــا در ج ــتم؛ ام ــه نیس ــراد غریب اف
نیســتم   بــه خــدا مــن مزاحــم   لــرزان گفــت: 
و نیــاز بــه کمــک دارم؛ چــون به تازگــی یــک بحــران 
روحــی را پشــت ســر گذاشــته ام، می خواهــم فقــط 
بــا یکــی درد دل کنــم؛ فقــط همیــن اگــر ایــن کار را 

ــم و... . نکنــی، مــن خودکشــی می کن
مــن هــم از روی ســادگی حرف هایــش را پذیرفتــم 
ــه او  ــی ب ــدت کوتاه ــه م ــتم ک ــرار گذاش ــا او ق و ب
اجــازه بدهــم کــه بــا مــن صحبــت کنــد تــا وضعیــت 

روحــی اش بهتــر شــود.
حرف هــا  کم کــم  تمــاس،  بــار  چنــد  از   پــس 

ــه خــود  ــوی عاشــقانه ب ــگ و ب و صحبت هایــش رن
گرفــت و مــن بــه او گفتــم کــه مراعــات کنــد؛ 
پــس از آن عکســی برایــم فرســتاد کــه قصــد 
 خودکشــی دارد و طنــاب را دور گــردن خــود انداختــه

 بود. 
ــادا باعــث مــرگ  مــن هــم خیلــی ترســیدم کــه مب
ــاره از  ــود و دوب ــت بردار نب ــا او دس ــوم؛ ام ــی ش یک
ــارک یکدیگــر  مــن تقاضــای دیگــری کــرد کــه در پ
را ببینیــم و مــن بــاز تســلیم خواســته او شــدم و در 

ــم. ــارک همدیگــر را دیدی پ
هــر وقــت می گفتــم دســت از ســر مــن و زندگــی ام 
ــز  ــه چی ــه هم ــرد ک ــد می ک ــه تهدی ــردار، شــروع ب ب
را بــه همســرت می گویــم و آبــرو و حیثیتــت را 
ــودم  ــور ب ــرم و مــن هــم مجب ــواده ات می ب ــزد خان ن
چــرا  و  بی چــون  می گویــد  او  چیــزی کــه  هــر 
ــن  ــر از ای ــم؛ دیگ ــکار کن ــم چ ــام دهم.نمی دان انج
ــب  ــور فری ــم چط ــدم. نمی دان ــته ش ــت خس وضعی
ایــن شــیاد را خــوردم و تــن بــه خواســته اش دادم. 
ــام لعنتــی پاســخ  ــه آن پی ای کاش همــان وقــت ب
ــاور  ــش را ب ــت حرف های ــچ وق ــودم و هی ــداده ب ن

.   ... نمی کــردم 
    نظریه کارشناسی

ــت  ــی اس ــای ارتباط ــی از ابزاره ــبکه های اجتماع ش
کــه در چندیــن ســال اخیــر در زندگــی افــراد جایــی 
بــرای خــود بــاز کــرده اســت. شــبکه های اجتماعــی 
ــراه  ــه هم ــات را ب ــات و ارتباط ــی از اطالع ــه انبوه ک
ایــن  در  را  آن  غیــر  از  واقعیــت  تشــخیص  دارد، 

ــت. ــرده اس ــخت ک ــراد س ــرای اف ــبکه ها ب ش
در  کــه  افــرادی  از  برخــی  متاســفانه  امــروزه 
شــبکه های اجتماعــی هســتند، بــا هویــت نامعلــوم 
بــه دنبــال بــه دام انداختــن طعمــه خــود هســتند و 
ــه  ــزار در راه رســیدن ب ــن وســیله و اب ــط از ای ــه غل ب
اهــداف شــوم خــود بهــره می برنــد و صداقــت گفتــار 
و رفتــار در آن هــا وجــود نــدارد و زمینــه را بــرای 
ــد. ــم می کنن ــف فراه ــای مختل ــه روش ه ــب ب فری

اجتماعــی  شــبکه های  اینکــه  دیگــر  مســئله   
ــرای  ــه را ب ــات زمین ــا گســتره ای از اطالع ــازی ب مج
جــذب مخاطبــان ایجــاد می کننــد؛ امــا اینکــه چــرا 
ــژه  ــه، به وی ــراد جامع ــی اف ــم برخ ــاهده می کنی مش
اوقــات  اجتماعــی  ایــن شــبکه های  در  جوانــان 
بــه علــل و عوامــل  خــود را ســپری می کننــد، 
ــا نداشــتن  ــه آن ه ــه از جمل ــردد ک ــی برمی گ مختلف
فعالیت هــای  و  زندگــی  بــرای  الزم  برنامه ریــزی 
شــبکه های  ســاختار  از  ناآگاهــی  روزمــره، 
اجتماعــی، ضعــف در اســتفاده از تفکــر و اندیشــه در 
تصمیم گیری هــا و فعالیت هــا، ضعــف در کنتــرل 
ــا  ــت؛ این ه ــی و ... اس ــی و عاطف ــای هیجان نیازه
بعضــی از علــل و عوامــل دخیــل در آســیب های 

فریــب خــوردن در شــبکه های اجتماعــی اســت 
ــن شــبکه ها ایجــاد  ــه ای ــه درنتیجــه وابســتگی ب ک

می شــود.
 زمانــی کــه بــرای زندگــی و فعالیت هــا و آســیب های 
خــود برنامه ریــزی نداشــته باشــیم و بــه جــای 
ــات  ــتر اوق ــی، بیش ــد و تعال ــیر رش ــت در مس حرک
ــود  ــی می ش ــی ط ــی و روزمرگ ــود و یکنواخت ــه رک  ب
کارکــرد مطلــوب افــراد دچــار اخــالل شــده و از 

مســیر اصلــی خــود منحــرف خواهــد شــد. 
 راه خــروج از این گونــه آســیب ها، اشــرافیت بــه 
آثــار ســوء ایــن شــبکه ها و همچنیــن حاکــم شــدن 
اندیشــه در نظــام خانــواده اســت کــه زمینــه را بــرای 
ــد  ــم خواه ــواده فراه ــای خان ــی اعض ــد و تعال رش
ــده  ــف تامین نش ــای مختل ــا و خأله ــرد و کمبوده ک

در فضــای مجــازی دنبــال نخواهــد شــد. 
ــاظ  ــی از لح ــبکه های اجتماع ــناخت ش ــن ش بنابرای
محاســن و معایــب و افزایــش دانــش در ایــن 
ــگیری  ــی پیش ــیب های اجتماع ــروز آس ــه از ب زمین

ــرد. ــد ک خواه
در خصــوص ماجرایــی کــه بــرای ایــن زن بــه وجــود 
ــن  ــفانه ای ــه متاس ــت ک ــد گف ــز، بای ــود نی ــده ب آم
ــی  ــای زندگ ــتن مهارت ه ــل نداش ــه دلی ــخص ب ش
ــا  شــخصی ناشــناس در یکــی از  ــاب رفاقــت را ب ب
ــاط  ــن ارتب ــد و ای ــاز می کن ــی ب ــبکه های اجتماع ش
را بــه صــورت پنهانــی و بــه دور اطــالع خانــواده اش 
ایــن  نتیجــه  جایــی کــه   تــا  می دهــد  ادامــه 
ــه او  ــد و ارعــاب، بدبینــی همســر ب ــه تهدی ــاط ب  ارتب
بــه  می شــود؛  منجــر  خانــواده اش  فروپاشــی  و 
همیــن جهــت بایــد متذکــر شــد کــه نبایــد انســان 
هــر  دیــدن  بــه  محــق  و  مختــار  را  آنقدرخــود 
صفحــه ای بدانــد کــه نه تنهــا شــخصیت واالی خــود 
را نادیــده بگیــرد، بلکــه بــه منزلــت و شــعور و فهــم 

ــد. ــن کن ــز توهی ــود نی خ
وارد  آگاهانــه  و  بــاز  بــا چشــمانی  اســت  بهتــر 
ــر در نحــوه  ــا تغیی شــبکه های اجتماعــی شــویم و ب
فعالیــت و نگــرش، عنــان تفکــر و اعتقــادات خــود را 
ــوژی  ــن تکنول ــن ای ــم و از محاس ــت بگیری ــه دس ب
ــراد  ــب اف ــم و فری ــتفاده کنی ــن اس ــو احس ــه نح ب
شــیاد و کالهبــردار را نخوریــم و بــا پــای خــود در دام 

این گونــه افــراد نیفتیــم.
بــه شــهروندان توصیــه می شــود طبــق حدیثــی 
دوستانشــان  »بــه  علیه الســالم  علــی  امــام  از 
نکننــد«  اعتمــاد  کامــل  و  تمــام  صــورت   بــه 
به ویــژه  زندگــی  مهارت هــای  فراگرفتــن  بــا  و 
مهارت هــای ارتباطــی کــه 8۰ درصــد از زمــان زندگــی 
ــع از  ــاص دارد، مان ــا اختص ــن مهارت ه ــه ای ــا ب م

سوء اســتفاده دیگــران شــوند.
»به نقل از پلیس اصفهان« 

شيادی به روش درد دل 

بــه شــهروندان  را  نویــد  ایــن  اصفهــان  شــهردار 
ــاز اول  ــده، ف ــه آین ــد هفت ــا چن ــه ت ــی داد ک اصفهان
می شــود. افتتــاح  اصفهــان«  شــرق  »پردیــس 

 بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری 
ــه  ــور در برنام ــا حض ــژاد ب ــدی جمالی ن ــان، مه اصفه
»صــدای شــهر« ضمــن تبریــک اعیــاد شــعبانیه 
گفــت: مناســبت های فرخنــده ای طــی دو هفتــه 
اخیــر ســپری شــدند کــه از جملــه آن هــا هفتــه 
ســالمت، هفتــه شــوراها، روز معلــم، هفتــه آمــوزش 
هفتــه نکوداشــت اصفهــان و روز جهانــی کارگــر بــود.

ــر  ــدگان اخی ــواده حادثه دی ــه خان ــلیت ب ــا تس وی ب
معــدن زغــال ســنگ، غــم از دســت دادن ایــن 
ــر را  ــی از روز کارگ ــه کم ــه فاصل ــم ب ــزان آن ه عزی

بســیار دردنــاک دانســت.
در  اجراشــده  برنامه هــای  بــه  اصفهــان  شــهردار 
هفتــه نکوداشــت اصفهــان اشــاره و خاطرنشــان 
کــرد: در هفتــه نکوداشــت اصفهــان عــالوه بــر اینکــه 
ــا  ــاح پروژه ه ــی و افتت ــب کلنگ زن ــا در قال برنامه ه
بــود، برنامه هــای فرهنگــی متنــوع و جشــن های 
باشــکوهی بــا توجــه بــه فرارســیدن مــاه شــعبان در 

ــان اجــرا شــد. ســطح شــهر اصفه
ــه شــعر  ــه نکوداشــت »خان ــادآور شــد: در هفت وی ی
ــه حکمــت و فلســفه«  ــان« و »خان ــگ اصفه و فرهن
بــرای اولیــن بــار در کشــور افتتــاح و بازســازی 
آرامــگاه صائــب در قالــب طــرح صائبیــه آغــاز شــد تــا 

ــاده شــود. ــع آن آم ــه زودی طــرح جام ب
  ۶۰ دســتگاه اتوبــوس در خــط ســوم  اتوبوس های 

تنــدرو فعال اســت
ســوم  خــط  افتتــاح  بــه  ادامــه  در  جمالی نــژاد 
ــه  ــدان ارغوانی ــدرو )حــد فاصــل می ــای تن اتوبوس ه
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــی)ع(( اش ــام عل ــدان ام ــا می ت
ایــن اولیــن خــط هوشــمند تنــدرو در شــهر اصفهــان 
محســوب می شــود کــه بــا هزینــه ۴۰۰ میلیــارد 
شــهروندان  بــه  اتوبــوس  دســتگاه   ۶۰ و  ریالــی 
ــژه شــهروندان مناطــق ۳، ۴، 1۰ و 15  ــی به وی اصفهان

می کنــد. ســرویس دهی  اصفهــان  شــهرداری 
شــهردار اصفهــان اضافــه کــرد: 1۹ ایســتگاه بــرای فــاز 
ــه  ــا پایان ــی)ع( ت ــام عل ــدان ام ــن خــط از می اول ای

ــده اســت. ــی ش ــه پیش بین ارغوانی
وی خاطرنشــان کــرد: فــاز دوم خــط ســامانه تنــدرو 
ــور از  ــا عب ــاز و ب ــی)ع( آغ ــام عل ــدان ام ــز از می نی
ــه  ــید و صمدی ــجد س ــرزاق، مس ــای عبدال خیابان ه

ــود. ــم می ش ــور خت ــام ن ــگاه پی ــه دانش ب
بــه  ســال گذشــته  در  تاکیــد کــرد:  جمالی نــژاد 
ــرانی را  ــاوگان اتوبوس ــه ن ــم ک ــول دادی ــهروندان ق ش
جوان تــر کنیــم و از متوســط عمــر 8 ســال بــه ۴ تــا 

ــه 8۰۰  ــم ک ــد کردی ــن تعه 5 ســال برســانیم؛ همچنی
ــه  ــود ک ــداری می ش ــد خری ــوس جدی ــتگاه اتوب دس
ــاوگان شــد  ۲۰۰ دســتگاه آن در ســال گذشــته وارد ن
و بقیــه قــرار اســت امســال وارد نــاوگان اتوبوســرانی 

شــود.
وی ادامــه داد: اتوبوس هــای خریداری شــده دارای 
اســتاندارد یــورو ۴ اســت کــه مجهــز بــه فیلتــر محیط 
زیســتی اســت کــه در کاهــش آلودگــی هــوای شــهر 

بســیار تاثیرگــذار اســت.
شــهردار اصفهــان خاطرنشــان کــرد: قــرار اســت 
اتوبوس هــای خریداری شــده در مناطــق محــروم 
ــه  ــن گالی ــه همیشــه ای ــد؛ چــرا ک ــه کار کن شــروع ب
وجــود داشــت کــه اتوبوس هــای نــو در هســته 

ــتند. ــال هس ــهر فع ــزی ش مرک
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه تحقــق تســریع در 
شــهری  بــزرگ  پروژه هــای  عمرانــی  عملیــات 
همچــون پردیــس هنــر، میدان اســتقالل، نمایشــگاه، 
همایش هــای  ســالن  و  باالیــی  شــهید  پــروژه 
بین المللــی امــام خامنــه ای )مــد ظلــه العالــی( 
ــار  ــاز ســوم قط ــدازی ف ــرای راه ان ــا ب ــت: تالش ه گف

ــت. ــام اس ــال انج ــز در ح ــهری نی ش
ــهروندان  ــه ش ــد را ب ــن نوی ــه ای ــژاد در ادام جمالی ن
ــاز اول  ــده ف ــه آین ــد هفت ــا چن ــه ت ــی داد ک اصفهان

»پردیــس شــرق اصفهــان« افتتــاح می شــود.
ــاده  ــان« آم ــرق اصفه ــس ش ــاز اول »پردی     ف

بهره بــرداری اســت
وی بــا اشــاره بــه اینکــه »پردیــس شــرق اصفهــان« 
ــز در  ــودی را  نی ــوه نخ ــار، ک ــاحت ۳۰۰ هکت ــا مس ب

ــتقبال  ــه اس ــه ب ــا توج ــزود: ب ــت، اف ــد گرف برخواه
زیــاد شــهروندان از کــوه صفــه، نیــاز بــود جایگزینــی 

ــف شــود. ــرای آن تعری ب
ــس  ــاز اول »پردی ــرد: ف ــار ک ــان اظه ــهردار اصفه ش
شــرق اصفهــان« شــامل درختــکاری، فضــای ســبز و 
تأسیســات زیربنایــی آمــاده شــده و تــا چنــد هفتــه 

ــرد. ــرار می گی ــرداری ق ــورد بهره ب ــده م آین
ــاره  ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ــی،  ــه وجــود ســاالنه بیــش از ۳۰۰ روز آفتاب ــه اینک ب
مناطــق بادخیــز، دامداری هــای زیــاد و سیســتم 
را  اصفهــان  پســماندهای  جمــع آوری  مکانیــزه، 
ــر  ــای تجدیدپذی ــواع انرژی ه ــترش ان ــتعد گس مس
کــرده، گفــت: در حــال حاضــر۳۰۰ کیلــووات ســاعت 
ــتفاده  ــا اس ــان ب ــهرداری اصفه ــاز ش ــورد نی ــرق م ب
 1۰۰ می شــود کــه  تامیــن  خورشــیدی  انــرژی  از 
ــروگاه خورشــیدی ســالن  ــق نی ــو وات آن از طری کیل
ــه  ــه ای )مدظل ــام خامن ــی ام همایش هــای بین الملل
شــهرداری  ســاختمان های  از  بقیــه  و  العالــی( 
دســت  بــه  شــده،  واقــع  شــهر  ســطح  در   کــه 

می آید.
شــهرداری  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  جمالی نــژاد 
اصفهــان در رابطــه بــا نیــروگاه بــادی در محــل 
ــادی نصــب  ــروگاه ب ــاد کــوه صفــه، یــک نی ــه ب گردن
بــرق  مــگاوات ســاعت   1۰۰۰ ماهانــه  کــرده کــه 
تولیــد می کنــد، اضافــه کــرد: بــرق حاصل شــده 
دیگــر  و  تله کابیــن  در  صفــه  بــادی  نیــروگاه  از 
اســتفاده کوهســتانی  پــارک  ایــن   بخش هــای 

 می شود.

فاز اول »پردیس شرق« تا چند هفته آینده افتتاح می شود

شهر در حال پیشرفت است

سالمتخواندنی

راضی به رضای الهی
حجت االســـالم و المســــلمین 
قــدس از شــاگردان آقــای بهجــت 
ــای  ــک روز از روزه ــد: »ی می گوی
ــه  ــه خان ــر ب ــی زودت ــی، کم درس
ــم؛  آیــت هللا العظمــی بهجــت رفت
زیــرا ایشــان گاهــی اوقــات وقتی 
حاضــر  درس  بــه  شــاگردان 
می شــدند، هرچنــد یــک نفــر هــم بــود، بــه اتــاق درس 
ــا  ــان ی ــا جری ــران احیان ــدن دیگ ــگام آم ــا هن ــد و ت می آمدن
ــه  ــد. بنــده نیــز ب ــا نکتــه اخالقــی را گوشــزد می کردن حدیــث ی
طمــع مطالــب یادشــده، قــدری زودتــر رفتــم. خوشــبختانه آقــا 
کــه صــدای »یــا هللا« حقیــر را شــنید، زودتــر تشــریف آوردنــد. 
ــای  ــی از آقازاده ه ــف یک ــد: در نج ــی فرمودن ــد از احوالپرس بع
ایرانــی کــه از اهــل همــدان و بســیار جــوان زیبــا و شــیک پوش 
بــود و از هــر جهــت بــه جمــال و خوش اندامــی شــهرت داشــت، 
ــه  ــد؛ ب ــج ش ــا فل ــد و از دو پ ــار آم ــختی گرفت ــاری س ــه بیم ب
گونــه ای کــه بــا عصــا بیــرون می آمــد. مــن ســعی داشــتم کــه 
بــا او روبــه رو نشــوم؛ زیــرا فکــر می کــردم بــا وصــف حالــی کــه 
او داشــت، از دیــدن مــن خجالــت می کشــد؛ لــذا نمی خواســتم 
ــم. یــک روز از کوچــه بیــرون آمــدم و  ــر غمــش بیفزای غمــی ب
دیــدم او ســر کوچــه ایســتاده  و ناخواســته بــا او روبــه رو شــدم 
و بــا عجلــه و بــدون تأمــل گفتــم: حــال شــما چطــور اســت؟ تــا 
ــا خــود  ــرون آمــد، ناراحــت شــدم و ب ــم بی ایــن حــرف از دهان
گفتــم کــه چــه حرفــی نســنجیده ای؛ مگــر حــال او را نمی بینــی! 
ــه هــر حــال بســیار از خــودم  ــود از او بپرســی؟ ب چــه نیــازی ب
ــاز  ــی وی دهــان ب ــی برخــالف انتظــار مــن، وقت ــد؛ ول ــدم آم ب
کــرد مثــل اینکــه آب یــخ روی آتــش ناراحتــی درونــم ریخــت؛ 
چنــان اظهــار حمــد و ســتایش کــرد و چنــان بــا نشــاط و روحیــه 
ابــراز ســرور کــرد کــه گویــا از هــر جهــت غــرق در نعمــت اســت. 
مــن بــا شــنیدن صحبت هــای او آرام گرفتــم و ناراحتــی ام 

برطـرف شـد.«

مشاهده انوار آیات قرآن
العظمــی  آیــت هللا  تهرانــی می نویســد: »حضــرت  آیــت هللا 
بهجــت فرمودنــد: در زمــان جوانــی مــا، مــرد نابینایــی بــود کــه 
ــاز می کــرد و هــر آیــه ای را کــه می خواســتند، نشــان  قــرآن را ب
مــی داد و انگشــت خــود را کنــار آیــه مدنظــر قــرار مــی داد؛ مــن  
روزی خواســتم بــا او شــوخی کــرده و ســر بــه ســر او گذاشــته 
باشــم؛ گفتــم: فــالن آیــه کجاســت؟ قــرآن را بــاز کــرد و انگشــت 
خــود را روی آیــه گذاشــت. مــن گفتــم:  این طــور نیســت؛ اینجــا 
آیــه دیگــری اســت. بــه مــن گفــت: مگــر کــوری نمی بینــی؟!«

برای کاهش وزن، رنگ بشقاب مهم است!
بدنـــی  فعالیت هــای  و  ورزش 
طوالنــی همــراه بــا رژیم هــای 
طاقت فرســا بــا اثرگــذاری مقطعی 
ــه  ــی اســت ک شــایع ترین راه های
افــراد بــرای کاهــش وزن بــه 
ــم  ــما ه ــد. ش ــراغ آن می رون س
گمــان می کنیــد کاهــش وزن 
بــه همیــن ســختی اســت؟ آیــا می تــوان بــا راه هایــی ســاده تر 

مسیر رسیدن به وزن مطلوب را آسان تر کرد؟
    برای کاهش وزن، رنگ بشقاب مهم است!

تصــور اینکــه بــا اســتفاده از راه هــای بــدون دردســر بتــوان بــه 
وزن دلخــواه نزدیــک شــد، کمــی ســخت و حتــی باورنکردنــی 
ــه  ــر داد و ب ــوان تغیی ــا را می ت ــا باوره ــد؛ ام ــر می رس ــه نظ ب
ــه  ــج ب ــاس نتای ــر اس ــرد. ب ــاد ک ــان اعتم ــای محقق گفته ه
ــگ  ــر رن ــن تحقیقــات انجام شــده، تغیی دســت آمــده از آخری

ــذارد.  ــا می گ ــتهای م ــزایی در اش ــر بس ــذا تأثی ــقاب غ بش
ــرف  ــرای ظ ــز ب ــگ قرم ــاب رن ــد: انتخ ــان می گوین کارشناس
غــذا موجــب تحریــک ســیگنال های تــرس انســان و درنتیجــه 
ــی  ــن در حال ــود؛ ای ــی می ش ــذای مصرف ــم غ ــش حج کاه
ــودن را  ــذ ب ــس لذی ــفیدرنگ، ح ــقاب های س ــه بش ــت ک اس
ــما  ــود ش ــث می ش ــئله باع ــن مس ــد و همی ــش می ده افزای
ــع، بشــقاب های ســفید  ــذا بکشــید. در واق ــر دســت از غ دیرت
ــد.  ــد، نمی کنن ــه خورده ای ــی ک ــزان غذای ــه می ــما را متوج ش
ــه دلیــل ایجــاد  ــل، بشــقاب های قرمــز رنــگ ب در طــرف مقاب
حــس تــرس و بــه دنبــال آن دور شــدن از خطــر، باعــث 
ــل  ــی از دالی ــد. یک ــرک کنی ــذا را ت ــز غ ــریع تر می ــود س می ش
افزایــش حــس لــذت از خــوردن غــذا در بشــقاب های ســفید 
ــا رنــگ غذاســت. بــه عبــارت دیگــر، هــر  تضــاد پس زمینــه ب
نــوع خوراکــی در ظــرف ســفید بیشــتر جلــوه می کنــد و اشــتها 
را بــرای خــوردن کامــل غــذا افزایــش می دهــد. بــرای امتحــان 
ــا  ــل بســتنی را در دو ظــرف ب ــی مث ــی اســت خوراکی های کاف
ــه وضــوح خواهیــد دیــد  رنگ هــای ســفید و قرمــز بریزیــد. ب
ــز  ــذ و شــیرین در ظرف هــای قرم ــن خوراکــی لذی مصــرف ای
ــه نظــر برســد، امــا  ــه ســاده ب ــن یافت ــر اســت. شــاید ای کمت
کمــک بســیاری بــه کارخانه هــای مــواد غذایــی بــرای انتخــاب 

ــد.  ــذا می کن ــکر غ ــزان ش ــم می ــته بندی و تنظی ــگ بس رن
از طــرف دیگــر، کمکــی اســت بــرای بیمارســتان ها کــه 
از کشــیدن غــذا در ظرف هــای ســفید بــرای آن دســته از 
بیمارانــی کــه بــه غــذا حساســیت پیــدا کرده انــد، بپرهیزنــد. در 
بعــد فــردی هــم شــیوه ای اســت ســاده بــرای کاهــش میــزان 

ــوز ــی. ســالمت نی ــذای مصرف غ


