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کسی اصلح است؟ چه 
کــس   بایــد در انتخابــات حضــور داشــت و بــه 
کــه نســبت بــه دیگــران اصلــح  و کســانی رأی داد 
باشــند. انتخــاب اصلــح، یــک تکلیــف عقلــی 

ــرای اینکــه بتوانیــم اصلــح را  و شــرعی اســت. حــال ب
از ســایرین تمیــز دهیــم، بایــد بــه معیارهایــی توجــه 

کنیــم. 
امــام خمینــی)ره( می فرماینــد: »اشــخاص متدیــن 
اشــخاص مطلــع، اشــخاص متعهــد، اشــخاص معتقد 
کــه نــه مایــل بــه طــرف شــرق  بــه نهضــت، اشــخاصی 
هســتند، نــه مایــل بــه طــرف غــرب، بلکــه در صــراط 
مســتقیم انســانیت و اســام هســتند، آن ها را انتخاب 
امیــن  اشــخاص  بــه  را  خودتــان  سرنوشــت  کنیــد؛ 
کــه محتمــل  بدهیــد، سرنوشــت خــود را بــه افــرادی 

اســت خیانــت بکننــد، ندهیــد.«
ــود  ــان وج ــن بی ــم در ای ــار مه ــم 8 معی کنی ــت  ــر دق گ  ا
کــه هــر یــک از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت؛  دارد 
توجــه بــه آن هــا مــا را بــه اصلــح می رســاند و انقــاب      

ــد.  ــن می کن ــردم را تضمی ــه م ــه ب ــت صادقان و خدم
همچنیــن  امــام خامنــه ای می فرماینــد: ... صالــح 
که پایبندى او به اســام باشــد، پایبندى   کســی اســت 
او بــه عدالــت باشــد، پایبنــدى او بــه منافــع ملــی باشــد  

مــرز او بــا دشــمن، مــرز مشــخصی باشــد... 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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کل قوا: دستیار و مشاور عالی فرمانده 

 رئیس جمهور آینده باید 
به آنچه قول می دهد، وفادار باشد

عالی  مشاور  و  دستیار  صفوی،  رحیم  سید  سرلشکر 
کل قوا، با  تبیین مؤلفه  های قدرت  در  فرماندهی معظم 

جمهوری اسامی ایران گفت...

کامران،کاندیدای میان دوره ای  دکتر حسن 
کرد: ح  مجلس شورای اسالمی مطر

 رانت خواری و فساد 
مانع تولید و اشتغال

صفحه 2



یادداشت
امام رضا)ع( و خانواده

                                              M.Hajian@eskimia.ir
محمدحاجیانجانشین مدیرمسئول

مــدت 35 ســال امامــت امــام موســی کاظــم)ع( 
سیاســی  نشــیب های  و  فــراز  و  حــوادث  بــا 
در  ایشــان  زندگانــی  بیشــتر  بــود.  آمیختــه 
ــام  ــد. ام ــپری ش ــید س ــای  هارون الرش زندان ه
ــم)ع(  ــام کاظ ــه ام ــی ک ــی مدت ــا)ع(در تمام رض
ــدر  ــد، دســتیار و پشــتوانه اســتوار پ ــی بودن زندان
بودنــد؛ شــریک  در حــوادث سیاســی فرهنگی 
هرگــز  و  بودنــد  پدرشــان  رنج هــای  و  غم هــا 
را  ،خودشــان  هوســباز  قدرت طلبــان  برابــر  در 
ــد  ــدر را ادامــه دادن ــد. ایشــان راه پ تســلیم نکردن
و مــردم را بــه شــدت از یــاری رســاندن و کمــک 
بــه خلفــای طاغوتــی دور می کردنــد. از آنجــا 
کــه امــام کاظــم)ع( بیشــتر عمــر شریفشــان در 
زندان هــا ســپری شــد، امــام رضــا)ع( بــه عنــوان 
فرزنــد ارشــد مســئول نگهــداری خانــواده ایشــان    

ــد.  بودن
ایشــان در ایــن مــدت طــوری از خانواده شــان 
ــه  ــی ب ــد کس ــازه ندادن ــه اج ــد ک ــت کردن مراقب
ــه  ــرام را ب ــت احت ــد، نهای ــی کن ــا بی احترام آن ه
آن هــا می گذاشــتند و خطــرات دشــمنان را از 

می کردنــد. دور  آنــان 
 عالقــه حضــرت بــه خانواده شــان در محبتــی کــه 
بــه امــام جــواد)ع( داشــتند، نیــز قابــل مالحظــه 
ــردی  ــواد)ع( ف ــام ج ــد ام ــش از تول ــت. پی اس
ــان  ــما کودکانت ــد: ش ــا)ع( می گوی ــام رض ــه ام ب
را دوســت داریــد؛ پــس از خداونــد بخواهیــد کــه 

پســری بــه شــما عطــا کنــد. 
حضــرت فرمودنــد: خداونــد پســری بــه مــن 

وارث مــن می شــود. داد کــه  خواهــد 
 هنگامــی کــه ابــا جعفــر)ع( متولــد شــدند، 
حضــرت در طــول شــب گهــواره ایشــان را حرکــت 
امــام  می کردنــد.  بــازی  او  بــا  و  می دادنــد 
فرزندشــان را آن قــدر دوســت می داشــتند کــه 
ــام جــواد)ع(  ــواره ام ــد و گه شــب ها نمی خوابیدن

می دادنــد.  حرکــت  را 
بــه ایشــان عــرض شــد: آیــا مــردم بــا پسرانشــان 

چنیــن رفتــار می کننــد؟ 
حضــرت فرمودنــد: ایــن پســر ماننــد عامــه مــردم 
نیســت و بــه دنیــا آمــدن و رشــد کــردن او ماننــد 

والدت پــدران پاکــش اســت.
امــام جــواد)ع(  بــا فرزندشــان  امــام  رفتــار 
ــه  ــود ک ــرام ب ــا احت ــوأم ب ــز و ت ــدر محبت آمی آن ق
ــد، بلکــه بیشــتر  ــام صــدا نمی زدن ــه ن ایشــان را ب
ــال  ــوان مث ــه عن ــد؛ ب ــه خطابــش می کردن ــا کنی ب
ــرای مــن نوشــته اســت  ــد: ابوجعفــر ب می فرمودن

ــر نوشــتم. ــرای ابوجعف ــن ب و م
ــرام  ــان را احت ــتند ایش ــب می خواس ــن ترتی  بدی

ــد. ــد کنن و تمجی
ــام رضــا)ع(  ــه و وابســتگی ام ــر عالق ــه دیگ نمون
محبتــی بــود کــه بــه حضــرت معصومــه)ع( 

ــتند. داش

کوتاه اخبار 
سخنگوی دولت:
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سند ۲۰۳۰ متوقف می شود
حواشــی  و   ۲۰3۰ ســند  دربــاره  نوبخــت  محمدباقــر 
پیش آمــده دربــاره آن اظهــار کــرد: مقــام معظــم رهبــری 
ــر همــه مســائل  ــگاه رهبــری کــه ب هفتــه گذشــته در جای
ــد  ــی فرمودن ــند ۲۰3۰ توصیه های ــاره س ــارت دارد، درب نظ
ــم  ــت مه ــرای دول ــه ب ــر معظم ل ــه نظ ــت ک ــی اس و طبیع
ــه  ــل ب ــرای عم ــت و ب ــورت گرف ــری الزم ص ــت. پیگی اس
منویــات ایشــان قــرار رشــد تــا رفــع ابهامــات دربــاره ســند 
ــف  ــران متوق ــاره آن در ای ــی درب ــه فعالیت ــر گون ۲۰3۰، ه
شــود. وی ادامــه داد: مباحثــی کــه رهبــری فرمودنــد 
ــه  ــن اســت ک ــا مســئله غیرمعمــول ای درســت اســت؛ ام
ــن  ــد ای ــالش کرده ان ــرای پیشــبرد اهدافشــان ت عــده ای ب
مســئله را مصــادره بــه مطلــوب کننــد و نگاهــی را ترویــج 
ــد  ــه نادرســت اســت. شــما شــب نامه ها دیده ای ــد ک کردن
ــدون  ــه ب ــندی را مخفیان ــت س ــته اند دول ــه در آن نوش ک
ــل  ــرده و در آن مســائلی مث ــس امضــا ک ــه مجل ارجــاع ب
خودارضایــی کــودکان ســه تــا چهــار ســال یــا مــوارد مهــم 
دیگــری کــه انســان شــرم می کنــد دربــاره آن هــا صحبــت 
ــئله  ــن مس ــون ای ــت؛ چ ــده اس ــرح ش ــد، در آن مط کن
ــم  ــت می کن ــی درخواس ــانه مل ــت از رس ــی نیس انتخابات
ــان  ــویش اذه ــا تش ــد ت ــر کنن ــا را منتش ــن صحبت ه ای

برطــرف شــود. 
نوبخــت بــا اشــاره بــه اینکــه ســند ۲۰3۰ یــک پیمان نامــه 
ــای  ــه امض ــاز ب ــن نی ــه در آت ــت ک ــرارداد نیس ــک ق و ی
طرفیــن باشــد، تأکیــد کــرد: شــما نشــان دهیــد کــه یکــی 
ــن ســند را امضــا  ــای ای ــوری اســالمی پ از مقامــات جمه
کــرده باشــد. ایــن یــک چارچــوب عملــی بــرای آمــوزش 
ــوری  ــر جمه ــزام آور نیســت و اگ ــرای آن ال ــه اج اســت ک
اســالمی بــا بخشــی از آن مخالــف باشــد، طبــق مقــررات 
ــد. در آن  ــالم کن ــود را اع ــظ خ ــه تحف ــق را دارد ک ــن ح ای
ــچ  جلســه یونســکو همــه کشــورها حضــور داشــتند و هی
ــد.  ــکالی در آن ندی ــالمی اش ــوری اس ــز جمه ــوری ج کش

ایســنا

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح:
 بزرگ ترین عامل بازدارنده 

 در برابر تهدیدات 
حضور حداکثری مردم است 

ــاع  ــر دف ــان، وزی ــین دهق ــدار حس ــرتیپ پاس ــردار س س
در  ســخنانی  طــی  مســلح،  نیروهــای  پشــتیبانی  و 
ــور  ــرورت حض ــن ض ــا تبیی ــن وزارت، ب ــان ای ــع کارکن جم
حداکثــری مــردم در انتخابــات ۲۹ اردیبهشــت اظهــار 
داشــت: بزرگ تریــن عامــل بازدارنــده در برابــر تهدیــد 

ــت. ــردم اس ــری م ــور حداکث ــلطه، حض ــام س نظ
وی افــزود: حماســه حضــور مــردم در پــای صندوق هــای 
تضمین کننــده   اردیبهشــت ماه   ۲۹ جمعــه  روز  در  رأی 
حیــات و بقــای انقــالب اســالمی اســت و اســتمراربخش 
ــد    ــالمی خواه ــران اس ــربلندی ای ــزت و س ــرفت، ع پیش

بــود. پایــگاه اطالع رســانی وزارت دفــاع
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چه کسی اصلح است؟  
همچنیــن فرمودنــد: »آن کســانى کــه نظــام 
ــد  ــول دارن ــون اساســى و امــام را قب اســالم، قان
ــت  ــا رقاب ــد؛ منته ــت بیاین ــدان رقاب ــه می ــد ب بای
ســالم و نــه رقابــت لجوجانــه و عنادآمیــز. ایــن 
ــده  جناح هــا و خطــوط و احــزاب هــم از نظــر بن
ــخصیت  ــزب و ش ــده ح ــد؛ ...بن ــارى ندارن اعتب
را مى شناســم کــه  ایــن  بنــده  نمى شناســم؛ 
باشــد.  باتقــوا  بایــد   ... مى آیــد  کســى کــه 
ــِه  ــم ِعنَدالّل ــت: »ِإنَّ َأکَرَمکُ ــرط تقواس ــن ش اّولی
ــم« دیگــر اینکــه بایــد طرفــدار محرومیــن  َأتَقاکُ
ــه در کشــور محرومیــت هســت  ــد ک باشــد؛ بدان
و ســعى و همــت او باشــد کــه رفــع محرومیــت 
ــا فســاد  ــد ضــد فســاد هــم باشــد و ب ــد. بای کن
مالــى و اقتصــادى بــه  شــدت و بــه  جــد، از ُبــن  
ــا  ــا ب ــد، ت ــف باش ــظ، مخال ــه لف ــه ب ــدان و ن دن
فســاد مبــارزه کنــد. البتــه توانمنــد، بــا اخــالص 
ــم هــم باشــد. صالحیــت بــر اســاس ایــن  و عالِ

مســائل اســت.« )138۲/1۰/18(
و نیــز فرمودنــد: »آن کســى کــه... بــراى خاطــر 
ــالب  ــه انق ــران، ب ــامد دیگ ــگان و خوش دل بیگان
ــه  ــا ب ــد ی ــت مى کن ــى اهان ــاى انقالب و ارزش ه
خاطــر تــرس از دیگــران، بــه جــاى اینکه بــه ملت 
گرایــش نشــان دهــد، بــه دشــمن گرایش نشــان 
ــدارد  ــواى الزم را ن ــه تق ــى ک ــد و آن کس  مى ده
و اهــل معنوّیــت نیســت و اهــل دنیاســت و فقــط 
ــن  ــخصى ای ــتفاده  ش ــان و اس ــام و نش ــراى ن ب
مســئولیت را مى خواهــد، او الیــق و شایســته  
ــن  ــاى مؤم ــال آدم ه ــه دنب ــت. ب ــن کار نیس  ای
و شــجاع و انقالبــى و کســانى کــه بتواننــد قــدرت 
ایــن ملــت را - کــه در ســایه  ارزش هــاى انقالبــى 

اســت - حفــظ کننــد، باشــید.« )1374/1۲/۰1(
و  دشـــمن  بــا  مرزشـــان  »آن کســـانى کــه 
ــت  ــى اس ــرز کمرنگ ــمن م ــاندگان دش دست نش
ــد  ــانى بای ــتند. کس ــح نیس ــراى ...اصل ــا ب این ه
باشــند کــه مــرز روشــنى بــا دشــمن داشــته 

)1386/1۲/۲۲( باشــند. « 
 »دلســوز مــردم - به خصــوص طبقــات محــروم 
- باشــد و بــراى آن هــا کار و فکــر کنــد. مــن در 
ــه  ــاز جمع ــاید در نم ــل - ش ــاِت دوره  قب انتخاب
انتخابــات مراقــب  بــود - گفتــم نامزدهــاى 
باشــند خــود را وامــدار ثروتمنــدان و قدرتمنــدان 
و امثــال این هــا نکننــد. اگــر کســى وامــدار 
دســتگاه ها و اشــخاص و وامــدار پــول و قــدرت 
ــوزى  ــردم دلس ــراى م ــد ب ــر نمى توان ــد، دیگ ش
ــزرگ  ــک شــرط ب ــم ی ــس دلســوزى ه ــد. پ کن

اســت.
انتخابــات، یــک کار بــزرگ و یــک اقــدام شــرعى 
و یــک اقــدام خدایــى اســت؛ بگردیــد آدم هــاى 
مناســب را بــراى ایــن کار مهــم پیــدا کنیــد. آدم 
ــد  ــد کارآم ــت؟ بای ــى اس ــور آدم ــب چط مناس
باشــد... کارآمــدى تنهــا هــم کافــى نیســت؛ 
ــد در  ــن بای ــد. همچنی ــم باش ــن ه ــد متدّی بای
مقابــل تــوپ و تشــر ایــن و آن - خارجــى، 
داخلــى، زورگویــان، قدرتمــداران - شــجاع باشــد 
ــود را در  ــه دل خ ــى ک ــازد. کس ــود را نب و دل خ
مقابــل تــوپ و تشــر باخــت، دســتش هــم 
ــو  ــراى جل ــراى امضــا مى لغــزد؛ پایــش هــم ب ب
رفتــن مى لــرزد؛ نمى شــود بــه او اعتمــاد کــرد.«  

)1378/13/11(
ــى  ــر از دانای ــالمى غی ــورى اس ــام جمه  »در نظ
و کفایــت سیاســى، کفایــت اخالقــى و اعتقــادى 
ــالق  ــه اخ ــد ک ــرادى نگوین ــت. اف ــم الزم اس ه
انسان هاســت.  شــخصى  مســئله   عقیــده  و 
شــخصى  مســئله   عقیــده  و  اخــالق  بلــه، 
مســئول.  بــراى  نــه  امــا  انسان هاســت؛ 
ــه  ــا ب ــى رود ی ــس م ــه مجل ــه ب ــى ک ...آن کس
هــر مســئولیت دیگــرى در نظــام جمهــورى 
ــت  ــد، بیگانه پرس ــر فاس ــد، اگ ــالمى مى رس اس
ــه  ــوردار جامع ــات برخ ــع طبق ــت مناف و در خدم
بــود، دیگــر نمى توانــد نقشــى را کــه ملــت 
ایفــا کنــد.  و طبقــات محــروم مى خواهنــد، 
رشــوه  معامله گــر،  انســان  آن شــخص   اگــر 
ــِر  ــل تش ــود، در مقاب ــى ب ــر و مرعوب و توصیه پذی
تبلیغــات و سیاســت هاى خارجــى جــا زد، دیگــر 
 نمى توانــد مــورد اعتمــاد مــردم قــرار گیــرد 
و بــرود آنجــا بنشــیند و تکلیــف ملــک و ملــت را 
معیــن کنــد. ایــن شــخص غیــر از کفایــت ذاتــى 
ــه شــجاعت اخالقــى، تقــواى  ــِى ذاتــى، ب و دانای
دینــى و سیاســى و عقیــده  درســت هــم احتیــاج 

دارد.« )138۲/۰۹/۲6(
»)اصلــح(  فرموده انــد:  خمینــی)ره(  امــام 
 شــخصی اســت کــه تعهــد بــه اســالم دارد 
ــل  ــالمی دارد و در مقاب ــن اس ــه قوانی ــاد ب اعتق
قانــون اساســی خاضــع اســت و بــه اصــل صــد 
و دهــم ظاهــرا کــه راجــع بــه والیــت فقیــه 
ــبت  ــت نس ــادار اس ــت و وف ــد اس ــت، معتق اس
بــه او، یــک همچــو شــخصی را شــماها خودتــان 

ــد.« ــاب کنی انتخ
مقــام  و  امــام)ره(  فرمایش هــای  از  آنچــه 
ــی  ــان شــد کدهــا و معیارهای ــری بی معظــم رهب
اســت کــه می توانــد چــراغ راه انتخــاب مــا بــرای 
ریاســت جمهــوری و شــوراها باشــد؛ معیارهایــی 
ــا توجــه شــود، همــان کســی  ــه آن ه ــر ب ــه اگ ک
و کســانی انتخــاب می شــود و می شــوند کــه 
ــه  ــور را ب ــاس کش ــه حس ــن بره ــد در ای می توان
ســر منــزل مقصــود کــه همانــا مرتفــع ســاختن 
ــتغال  ــا اش ــد ت ــه از تولی ــروز جامع ــکالت ام  مش

و از معیشت تا رفاه است، برساند.
 امــام و رهبــر جامعــه مالک هــا و معیارهــا 
مــردم  بــا  انتخــاب  و  را مشــخص می کننــد 
اســت. بدیهــی اســت رأی دادن بــه هــر یــک از 
نامزدهــای تاییدشــده  بــدون اشــکال اســت؛ امــا 
انتخــاب بهترین هــا، یــک امــر عقلــی و ارزشــی 

اســت.

ادامه از صفحه اول

F.Ahmadi@eskimia.ir
فاطمه احمدیگروه سیاست

)زاده  دســتجردی  دکتــر حســن کامــران 
1333، دســتجرد جرقویــه(، نماینــده مــردم 
شــهر اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی 
هفتــم، هشــتم  پنجــم،  چهــارم،  ادوار  در 
و نهــم، بــار دیگــر می خواهــد خــود را در 
معــرض انتخــاب مــردم قــرار دهــد تــا راهــی 
را کــه در ایــن ســال ها بــا همراهــی و تــالش 
مــردم بــزرگ اصفهــان پیمــوده اســت، دنبال 

کنــد.
بــه بهانــه کاندیداتــوری دکتــر حســن کامــران 
ــم  ــس ده ــان دوره ای مجل ــات می در انتخاب
بــه ســراغ او رفتیــم تــا در گفت وگویــی 
دغدغه هایــش  از  صمیمــی  و  خودمانــی 
بپرســیم و از اینکــه بــرای آینــده کاری خــود 

ــه ای دارد. ــه برنام ــس چ در مجل
ــه  ــا حوصل ــه ب ــل همیش ــران مث ــر کام دکت
ــخ  ــق پاس ــیار دقی ــی و بس ــر مثال زدن و صب
ــان  ــت آب اصفه ــواالتمان را داد. از وضعی س
گفــت، از اشــتغال و جوانــان ســخن بــه 

ــتی  ــط زیس ــث محی ــه مباح ــان آورد. ب می
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  گردشــگری، 
ــه  ــت ک ــی پرداخ ــائل فرهنگ ــتی و مس دس
در ایــن مجــال بیشــتر بــه  راهــکار حــل 
جوانــان  اشــتغال  و  زاینــده رود   مشــکل 

می پردازیم.
 بــه نظــر شــما مشــکل زاینــده رود بــا 

ســاماندهی رودخانــه حــل می شــود؟
ایــن یکــی از راه هاســت؛ مثــال شــبکه های 1 
ــرز  ــا آب ه ــدرن شــود ت ــد م و ۲، 3 و 4 بای
ــد   ــدرن باش ــبکه ها م ــن ش ــی ای ــرود. وقت ن
ــت  ــوع کش ــود. ن ــی می ش در آب صرفه جوی
ــاورزان از  ــه کش ــا اینک ــد ی ــر کن ــد تغیی بای

ــد.  ــره ای اســتفاده کنن ــاری قط آبی
بانک هــا بایــد تســهیالت بــه کشــاورز بدهنــد 
ــد؛  ــه روز کنن ــا بتواننــد کشــاورزی خــود را ب ت
نــه اینکــه از آن طــرف پــول گندمــش را یــک 

ســال ندهنــد! 
ــت  ــه )باالدس ــهم آب هم ــرو از س وزارت نی
تــا  کنــد  کــم  صنعــت(  و  پایین دســت 
کشــاورزان نجــات پیــدا کننــد. حقابه هــا 

ــه زن  ــزان اســت کــه در قبال ــه ایــن عزی ارثی
و عروسشــان آورده شــده اســت. کشــاورزان 
ســختکوش و انقالبــی هســتند و اگــر نگرانی 
دارنــد، نگرانی هــای آن هــا دلســوزانه اســت.
 آقــای دکتــر بــرای اشــتغال جوانــان 

چــه برنامــه ای داریــد؟
ــرکت  ــد ش ــا بای ــان م ــتغال جوان ــرای اش ب

ســهامی تشــکیل بدهیــم.
 ایــن مســئله را قبــال آزمایــش کردیــم. 

ــوان  ــدادی ج ــهامی تع ــرکت س ــن ش در ای
می تواننــد عضــو شــوند، ســهم بگذارنــد 
از وام هــای  و در حــوزه مناطــق محــروم 
بــا بهــره پاییــن مثــل وام هــای صنــدوق 
قرض الحســنه، کارآفرینــی و امیــد اســتفاده 

ــد. کنن
ــد  ــه نمی توانن ــا ک ــر ادارات م ــال حاض در ح
بایــد  دســت کم  کننــد،  جــذب  کارمنــد 
ــرد؛  ــاد ک ــدی ایج ــک تولی ــای کوچ کارگاه ه
مــا در هــر شــهر و دهســتانی کــه نمی توانیــم 
فــوالد درســت کنیــم؛ ولــی می تــوان بــا 
ــای کوچــک اشــتغال ایجــاد  ایجــاد کارگاه ه

ــرد.  ک
مــا چــرا بیاییــم وام هــای زیــاد بدهیــم 
رانــت  بعضی هایشــان  کــه  برخــی  بــه 
ــد  ــد، بع ــس نمی دهن ــم پ ــی ه ــت، برخ اس
ــک  ــرای ی ــد ب ــال کنن کارگاه هــای کوچــک تق

وام؟! 
کارهــای خوبــی می شــود انجــام داد؛ منتهــا 

ــد. ــت و فســاد نمی گذارن اهــل ران
در شــرق اصفهــان خشکســالی بــود، 3۰ 

ــنه  ــدوق قرض الحس ــان از صن ــارد توم میلی
ــم، 6۰۰ کارگاه  ــد وام گرفتی ــی و امی کارآفرین

ــم.  ــال کردی را فع
 به صورت مشــخص چه پیشــنهادی 
اصفهــان  بــرای  اشــتغال  بحــث  در 

داریــد؟ 
بایــد شــهرک های صنعتــی در  دســت کم 
مناطــق محــروم تقویــت شــوند و ســرمایه گذار 
ــه  ــود. چگون ــاف ش ــات مع ــال از مالی 1۰ س
مالیــات  از  واردات  آزاد  مناطــق  در  اســت 
ــد در دیگــر مناطــق  معــاف اســت؛ خــب بای
هــم تســهیالتی بــه ســرمایه گذار داد. در 
تمــام دنیــا صــادرات معــاف از مالیــات          

ــت. اس
مــا بایــد دســت کم در شــهرک های صنعتــی 
در مناطــق محــروم مشــوق های الزم را ایجــاد 
ــه در مناطقــی از اصفهــان  ــرای نمون کنیــم؛ ب
پرنــد  حســن آباد،  ورزنــه،  شــهر   چــون 
ــهرک ها  ــن ش ــه ای ــیان و... ک ــه، برس کوهپای
وجــود دارد، تســهیالت ویــژه ای بــرای آن هــا 

قائــل شــویم.
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گــزارش کیمیــای وطــن را از آخریــن تبلیغــات 
فرصــت  در  جمهــوری  ریاســت  نامزدهــای 

ــد. ــال کنی ــر دنب ــر زی ــده در خب باقی مان
 ســید ابراهیم رئیســی: اصالح وضعیت 
محرومیــت  و  بیــکاری  فقــر،  فســاد، 

مســتضعفین
دغدغــه ایــن کاندیــدای انتخابــات ریاســت 
ــت  ــالح وضعی ــورد و اص ــرای برخ ــوری ب  جمه
محرومیــت  و  بیــکاری  فقــر،  فســاد، 
ــی ســخنرانی های او  مســتضعفین محــور اصل

ــود.  ب
پیــش از آغــاز تبلیغــات انتخاباتــی، بنــده 
فاصلــه خــود را بــا آســتان قــدس رعایــت 
کــردم و بــه قائم مقــام گفتــم شــما کار را 
ــدس  ــتان ق ــه آس ــه روزنام ــد و ب ــال کنی دنب
ــاع  ــن دف ــه از م ــک کلم ــد ی ــما نبای ــم ش گفت
ــران  ــت روزنامــه ای ــد؛ برخــالف اینکــه دول کنی
و بســیاری از روزنامه هــای زنجیــره ای را بــه کار 
ــردم خــودم باشــم و  ــی ســعی ک ــت، یعن گرف
حتــی در جلســات رســمی آســتان قــدس نیــز 
حاضــر نشــدم تــا از آســتان خــرج نشــود؛ ولــی 
متاســفانه رقیــب مــا از امــام رضا)ع( و آســتان 

ــرد. ــا اســتفاده ک ــه م ــدس علی ق

مهــار   : میرســلیم  مصطفــی  ســید   
تورمــی کــه قــدرت خریــد مــردم را کاهــش 

دهــد، هنــر نیســت
ــکلی  ــرایط مش ــا در ش ــه م ــان در جامع  جوان
ــا  ــد ب ــان بای ــا جوان ــه ب ــد؛ مواجه ــرار گرفته ان ق
ــع  ــه طب ــرا ک ــرد؛ چ ــورت گی ــت ص ــگاه درس ن
ــر اســاس درســتی، صداقــت، پاکــی  ــی ب جوان
و راســتی اســت و مــا بایــد بــه مســائل آن هــا 
اهمیــت بدهیــم تــا آثــار خــودش را در جامعــه 

ــذارد.  بگ
از برنامه هــای مهــم مــا ایــن اســت کــه امکانات 
ورزشــی رایــگان بــه صــورت همگانــی در اختیــار 
ــر اســاس اســتعداد  ــا ب ــرد ت ــرار بگی ــان ق جوان
ــور  ــود. همان ط ــت بش ــان حمای ــا از جوان آن ه
کــه مــا خودمــان در رشــته غریــق نجــات ســعی 
کردیــم جوانــان را بــا توجه بــه استعدادشــان در 
 ایــن زمینــه آمــوزش بدهیــم؛ لــذا بایــد عالیــق 
شــود.  بررســی  جوانــان  اســتعدادهای  و 
همچنیــن مربیــان کارآزمــوده تأثیــر زیــادی در 

تربیــت جوانــان دارنــد. 
 اســحاق جهانگیــری: دولــت آینــده ضد 

فســاد خواهــد بود
ــادی از ســوی برخــی  ــون صحبت هــای زی تاکن
ــاص  ــه ای خ ــه برنام ــاره ب ــدون اش ــا ب نامزد ه
انجــام شــده اســت. مــا یــک انباشــت بیــکاری 

ــال  ــن س ــته بی ــال های گذش ــه از س ــم ک داری
1384 تــا 13۹1 اتفــاق افتــاده و خالــص ایجــاد 
ــر  ــال ها صف ــن س ــا در ای ــا تقریب ــتغال م اش
بــوده اســت. بهتریــن دوران ایجــاد شــغل 
تقریبــا مربــوط بــه دولــت اصالحــات اســت کــه 
ســاالنه حــدود 635 هــزار شــغل ایجــاد شــده 

اســت.
ــر و  ــت تدبی ــر در دول ــال های اخی ــه در س البت
ــا 7۰۰ هــزار شــغل ایجــاد  ــد ســاالنه 68۰ ت امی
شــده کــه جــزو بهتریــن ســال های ایجــاد 
ــت  ــرای دول ــا ب ــد. م ــمار می آی ــه ش ــغل ب ش
ــاد  ــرای ایج ــی ب ــه کامل ــک برنام ــم ی دوازده

شــغل تهیــه کرده ایــم.
 سید مصطفی هاشمی طبا:کار ممیزی 
و انتظامی در کنار کار فرهنگی مورد  نیاز 

است
ســند  مهم تریــن   ،14۰4 چشــم انداز  ســند 
همــه  و  اســت  اســالمی  نظــام  باالدســتی 
برنامه هــای  انجــام  بــه  موظــف  دولت هــا 

هســتند.  آن  در  پیش بینی شــده 
ســند چشــم انداز در زمینــه آمــوزش و پــرورش 
و آمــوزش عالــی جایگاه هایــی را در نظــر گرفتــه 
ــرورش  ــوزش و پ ــرای آم ــگاه ب ــن جای ــه ای ک
یکــم و بــرای آمــوزش عالــی دوم منطقــه 
اســت. اگــر خودبــاوری و رســاندن ســطوح 

آموزشــی  بخش هــای  در  به ویــژه  مختلــف، 
ــه  ــر مســائل جــاری کشــور باشــد، ب ــق ب منطب
ــود.  ــر ب ــوان امیدوارت ــند می ت ــن س ــق ای تحق
زمینه هــا  در همــه  انتظامــی  و  کار ممیــزی 
اســت.  نیــاز  مــورد  فرهنگــی  کار  کنــار  در 
فضــای مجــازی از جملــه فضاهایــی اســت 
ــه دقــت مــورد رصــد و توجــه قــرار   کــه بایــد ب

گیرد. 
تلــف  را  انســان ها  وقــت  مجــازی  فضــای 
باعــث  اوقــات  از  بســیاری  در  و  می کنــد 
ــدر  ــود را در آن ه ــت خ ــان ها وق ــود انس  می ش

دهند.

 روحانی:حصر و تحریم ایران را 
نمی پذیریم

بــه آن هایــی کــه می خواهنــد قــدرت در انحصــار 
یــک گــروه خــاص باشــد، می گوییــم کــه 
قــدرت ایــران بــه همــه ملــت تعلــق دارد و مــا 
ــم  ــا نمی توانی ــم. م ــدرت را نمی پذیری ــر ق حص
بعــد از ایــن همــه تجربــه بــه چهــار ســال 
قبــل بازگردیــم. مــا تصمیــم گرفته ایــم کــه 
ــم و  ــه دهی ــرفت را ادام ــی و پیش ــیر تعال مس
ــم شــود  ــاره تحری ــران دوب ــه ای ــم ک نمی خواهی
و درب هــای بانک هــا را ببندیــم و بــه جــای آن 

ــم. ــاز کنی ــا را ب ــای صرافی ه درب ه

گزارش کیمیای وطن از آخرین تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری: 

2 روز تا انتخاب دوازدهم
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کاشــانی  ســالک  احمــد  حجت االســالم 
ــس  ــی مجل ــیون فرهنگ ــس کمیس نایب رئی
ــای  ــا کیمی ــو ب ــالمی در گفت وگ ــورای اس ش
وطــن دربــاره انتقــادات شــدید رهبــر معظــم 
ــار کــرد:  انقــالب از ســند ۲۰3۰ یونســکو اظه
دفتــر  و  یونســکو  ســوی  از   ۲۰3۰ ســند 
ــه  ــد و ب ــری می ش ــران پیگی ــکو در ته یونس
امضــای دولــت رســید و بــه صــورت پنهانــی 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــم مجل  و دور از چش
و شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی ابــالغ 

ــد.  ش
وی بــا اشــاره بــه انتقــاد شــدید رهبــر 
معظــم انقــالب در اردیبهشــت ۹6 از ایــن 

ســند و جلوگیــری از اجــرای آن، تصریــح 
کــرد: ایــن ســند یونســکو افــزون بــر حــوزه 
آمــوزش و پــرورش، حوزه هــای اشــتغال 
 توســــعه مهارت هــای آمــــوزش فنــــی 
آمــوزش  عالــی،  آمــوزش  حرفــه ای،  و 
آمـوزش هــــای  بهداشـــت،  و  ســالمت 
ــرار داده  ــدف ق ــهروندی را ه ــی و ش اجتماع

اســت.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســالمی افــزود: یونســکو، یونیســف، برنامــه 
توســعه ملــل متحــد، صنــدوق جمعیــت 
ــی و مــوارد دیگــر  ــل متحــد، بانــک جهان  مل
نهادهــای تدوین کننــده ایــن ســند بــوده 
به ویــژه  کشــورها،  همــه  آن  مجــری  و 
ــتند. ــی هس ــاده فرهنگ ــورهای عقب افت کش

ــش  ــه بخ ــکو س ــه یونس ــان اینک ــا بی وی ب
هدایــت و هماهنگــی، نظــارت و گزارش دهــی 
دولت هــا  ارتقــای ظرفیــت کارشناســی  و 
می کنــد،  تعقیــب  ســند  ایــن  بــرای  را 
ــوع در  ــن موض ــند ای ــن س ــه داد: در ای ادام
سی وهشــتمین کنفرانــس عمومــی یونســکو 
ــی رســید؛  ــب نهای ــه تصوی ــر ۲۰15 ب در نوامب
جالــب توجــه اســت کــه از میــان کشــورهای 

ــاده اردن،  ــور عقب افت ــه کش ــا س ــان تنه جه
عربســتان و تشــکیالت خودگردان فلســطین 
- کــه عامــل آمریــکا در منطقــه اســت - ایــن 
ســند را پذیرفته انــد؛ امــا عوامــل نفــوذی 
دشــمنان در ایــران بــرای خوش خدمتــی 
بــه اربابــان خودشــان داوطلبانــه ایــن ســند 

ــد. را امضــا کردن
خیانت بــار  مفــاد  ســالک  حجت االســالم 
ایــن ســند و تضادهــای آن را بــا قانــون 
اســالمی  جمهــوری  فرهنــگ  و  اساســی 
ــند ۲۰3۰  ــوم س ــرد: مفه ــان ک ــمرد و بی برش
آموزش هــای  تمامــی  کــه  اســت  ایــن 
مربوطــه  کنوانســیون  در  بین المللــی کــه 
تصویــب می شــود، بایــد توســط شــورای 
در  و  تأییــد  فرهنگــی  انقــالب  عالــی 

ــگاه ها  ــرورش و دانش ــوزش و پ ــتم آم سیس
شــود. پیاده ســازی 

 بــه عبــارت دیگــر ســند ۲۰3۰ بــه ایــن 
معناســت کــه در طــول مســیر آموزشــی 
یــک کشــور، اختــالط دختــر و پســر آزاد 
ــی و  ــه ســبک غرب ــی ب اســت، ســبک زندگ
ارائــه  بایــد  منحرف کننــده  آموزش هــای 
شــود.وی معتقــد اســت: ایــن ســند ننگیــن 
بــه دســتور اربابــان صهیونیســتی دولــت 
یازدهــم بــا پیگیــری دفتــر یونســکو در تهــران 
ــت  ــه دســت معــاون اول دول در ۲۰ آذر ۹5 ب
ــران در  ــالغ شــد و بدیهــی اســت ملــت ای اب
بــا سرانگشــت خــود،  اردیبهشــت ماه   ۲۹
ــه  ــه گــوش غــرب را ب ــد نوکــران حلقــه ب بای

ــتند. ــخ بفرس ــه دان تاری زبال

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

تصویب سند ننگین 2030 در دولت یازدهم باعث تأسف است

سرلشــکر ســید رحیــم صفــوی، دســتیار و مشــاور 
ــن  ــا  تبیی ــوا، ب ــم کل ق ــی معظ ــی فرمانده عال
ــران  ــوری اســالمی ای ــدرت  در جمه مؤلفه  هــای ق
گفــت: امنیــت امــروز جمهــوری اســالمی و آحــاد 
مجاهدت هــا  مرهــون  ایــران  شــریف   ملــت 
ــازان  ــران و جانب ــهدا، ایثارگ ــانی های  ش و جانفش
جنــگ تحمیلــی اســت و  بــه لطــف  خــدا  تــوان 
ــلح  ــای مس ــی نیروه ــدرت بازدارندگ ــی و ق دفاع
پشــتوانه ای در جهــت  تــوان دولت هــا بــرای 

توســعه و پیشــرفت کشــور عزیزمــان  و در جهــت 
ســربلندی و ســرافرازی ملــت عزیزمــان قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
سرلشــکر صفــوی افــزود: یکــی از حســاس ترین  
مقــام  عالی تریــن  انتخــاب  انتخابــات ،  نــوع 
ــان  ــور عزیزم ــوری  و در کش ــر کش ــی در ه اجرای
و  مالک هــا  و  اســت  رئیس جمهــور  انتخــاب 
ــح، عمومــا چــراغ راهــی  معیارهــای انتخــاب اصل
بــرای تعییــن خدمتگزارتریــن فــرد بــرای تصــدی  

تاثیرگذارتریــن منصــب  اجرایــی  در کشــور اســت. 
معظــم  فرماندهــی  عالــی  مشــاور  و  دســتیار 
کل قــوا اضافــه کــرد: واقعیــت آن اســت کــه 
رئیس جمهــور، ســکاندار امــور اجرایــی کشــور 
اســت و  تمامــی منابــع و ســرمایه های  کشــورمان 
ــور  ــت و  رئیس جمه ــور اس ــار رئیس جمه در اختی
و تیــم برنامه ریــز و مدیــران اجرایــی متصــل 
بــه رئیس جمهــور هســتند کــه می تواننــد بــا 
برنامه ریــزی درســت و اصولــی از منابــع کشــور  در 

ــد.  ــره ببرن ــور به ــت و کش ــع مل ــت مناف جه
ــه  ــردی ک ــت ف ــم اس ــیار مه ــه داد: بس وی ادام
انتخــاب می شــود عــالوه بــر آنکــه بیشــترین 
خصوصیــات انتخــاب اصلــح را داشــته باشــد 
 بــه آنچــه بــه مــردم قــول می دهــد  وفــادار 
و پایبنــد باشــد؛ در حقیقــت مــردم بــا ایــن 
و  اجرایــی  اقتصــادی،  سرنوشــت  انتخــاب، 
برنامه ریــزی کشــور را بــرای چهــار ســال  بــه 
دســتان منتخــب خــود می ســپارند  تــا  ایــن 
فــرد یــا جریــان سیاســی منتخــب، حقــوق  
رأی دهــی    فرآینــد  در  همــه مشــارکت کنندگان 
عالقه منــد بــه  هــر گروهــی را تأمیــن کنــد.

ــری  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاور عال ــتیار و مش دس
افــزود: صداقــت در گفتــار و عمــل و نداشــتن 
نفــاق در کنــار داشــتن برنامــه جامــع بــرای چهــار 
 ســال آینــده و برنامــه ششــم توســعه کشــور 
و داشــتن تیــم جــوان و کارآمــد در هیئــت دولــت 
از دیگــر شــاخصه های انتخــاب اصلــح اســت. 
سرلشــکر صفــوی ادامــه داد: واقعیت آن اســت که  
ــر  ــه و تفک ــد در اندیش ــح بای ــور اصل رئیس جمه
ــکالت  ــل مش ــرای ح ــی درون زا ب ــدرت مل ــه ق ب
ــته  ــاد داش ــی اعتم ــی و فرهنگ ــادی، سیاس اقتص
باشــد و بــرای حــل مشــکالت نــگاه و امیــدی بــه 

ــد. تســنیم ــته باش ــگان نداش بیگان

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا:

رئیس جمهور آینده باید به آنچه قول می دهد، وفادار باشد 

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر 
انتخابات شوراهای شهر و روستا 

 تأیید صالحیت 
 بیش از ۲۰۰ هزار داوطلب 
انتخابات شوراهای روستا 

هیئــت  رئیــس  محمودی  شاه نشــین،  محمــد 
مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات شــوراهای اســالمی 
ــرد  ــزارش عملک ــه گ ــن ارائ ــتا، ضم ــهر و روس ش
بررســی صالحیــت داوطلبــان انتخابات شــوراهای 
مجمــوع  از  داشــت:  اظهــار  روســتا  و  شــهر 

ثبت نام کننــدگان در سراســر کشــور، ۲1۹ هــزار 
ــزار  ــتا و 46 ه ــوراهای روس ــرای ش ــر ب  و 1۰۰ نف
و 3۲۰ نفــر بــرای شــوراهای شــهر تأییــد صالحیت 
شــده اند. وی افــزود: در روســتاها، ۹4.71 درصــد 
درصــد   84.16 شــهرها  در  و  ثبت نام کننــدگان 
تأییــد صالحیــت  نهایــت  در  ثبت نام کننــدگان 
شــده اند کــه مشــغول رقابــت تبلیغاتــی هســتند.

ــات  ــر انتخاب ــارت ب ــزی نظ ــت مرک ــس هیئ رئی
شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا تصریــح کــرد: 
تعــداد کرســی های شــوراهای روســتا 1۲۰ هــزار و 
873 کرســی اســت؛ در ســطح شــوراهای شــهر 
ــرار  ــت ق ــورد رقاب ــی م ــزار و 737 کرس ــز 6 ه نی

ــزار  ــزود: ۲65 ه ــین اف ــودی شاه نش  دارد. محم
ــرای تصاحــب 1۲7 هــزار و 61۰  و 4۲۰ داوطلــب ب
کرســی شــوراهای شــهر و روســتا در سراسر کشور 
ــردم  ــوت از م ــا دع ــرد. وی ب ــد ک ــت خواهن رقاب
بــرای حضــور پرشــور در پنجمیــن دوره انتخابــات 
اردیبهشــت ماه(   ۲۹( جمعــه  روز  در   شــوراها 
تأکیــد کــرد: افــراد بــا شناســنامه عکــس دار              
و بــه همــراه داشــتن کــد ملــی پــای صندوق هــای 
رأی حضــور یابنــد؛ البتــه بــه همــراه داشــتن کارت 
ملــی ضــروری نیســت و شــماره ملــی مــورد نیــاز 
اســت؛ امــا داشــتن ایــن مــدارک باعــث تســریع 

ــود. مهــر ــری می ش ــد رأی گی در رون

سخنگوی قوه  قضائیه خبر داد: 
 تخلف انتخاباتی 

6۰ مدیر دولتی و اجرایی 
غالمحســین  المســلمین  و  حجت االســالم 
متأســفانه  کــرد:  اظهــار  اژه ای  محســنی 
گزارش هــای متعــددی بــه قــوه قضائیــه در 
رابطــه بــا تخلفــات برخــی از مجریــان، مســئوالن 
ــائل  ــه مس ــق ورود ب ــه ح ــی ک ــران دولت و مدی
 انتخاباتــی را نداشــته اند، واصــل شــده اســت 
انتخاباتــی،  ســتادهای  بعضــی  همچنیــن  و 
نامزدهــا و افــراد دیگــر از مســئوالن ذی ربــط 

ــه  ــه مجرمان ــواردی ک ــه م ــته اند ک ــی داش تخلفات
اســت بــه دادگســتری ها اعــالم شــده و مشــغول 

ــتند.  ــیدگی هس رس
ســخنگوی قــوه قضائیــه خاطرنشــان کــرد: بیــش 
ــم از  ــی اع ــی و اجرای ــران دولت ــر از مدی از 6۰ نف
ــای  ــداران و رؤس ــداران، بخش ــتانداران، فرمان اس
ــته اند.  ــی داش ــات انتخابات ــی تخلف ادارات دولت
و  محاکــم  بــه  آن هــا  پرونــده  افــزود:  وی 
ــیدگی  ــال رس ــده و در ح ــاع ش ــتری ارج دادگس
اســت؛  همچنیــن از بعضــی از ســتادها هــم 
گزارش هایــی رســیده کــه بــر اســاس آن هــا عــدد 
ــت. دانشــجو ــاد اس ــیار زی ــاران بس ــف دهی تخل

تا انتخابات

دکتر حسن کامران،کاندیدای میان دوره ای مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

رانت خواری و فساد مانع تولید و اشتغال



کوتاه اخبار 
 از سوی اتاق های بازرگانی 

انجام می شود
کالبدشکافی فضای کسب وکار

بــزرگ کشــور  بازرگانــی  اتــاق  پنــج  کیمیای وطن 
مــورد  را  فضــای کســب وکار  شــاخص های  اصلی تریــن 
ــرار  ــورها ق ــایر کش ــا س ــه ای ب ــات مقایس ــی و مطالع بررس
ــه  ــا ارائ ــرای حــل آن ه ــی ب ــای منطق ــا راهکاره ــد ت می دهن
شــود. پنــج اتــاق بازرگانــی بــزرگ کشــور، هــر کــدام یکــی از 
ــی های  ــس از بررس ــرده و پ ــاب ک ــات را انتخ ــن موضوع ای
الزم و مطالعــات مقایســه ای بــا ســایر کشــورها، راهکارهــای 
منطقــی بــرای حــل آن هــا ارائــه خواهنــد داد. طبــق توافقــات 
انجام شــده قــرار اســت اتــاق مشــهد موضــوع ورشکســتگی 
ــران  ــاق ته ــن ات ــد؛ همچنی ــی کن ــون را بررس ــت دی و پرداخ
وضعیــت تجــارت فرامــرزی و برون مــرزی کســب وکار، اتــاق 
اصفهــان حمایــت از ســرمایه گذاران خــرد، اتــاق تبریز شــروع 
کســب کار و اتــاق شــیراز رونــد دریافــت اعتبــارات کســب وکار 
را در برنامــه کاری خــود قــرار داده اســت. در نشســت اخیــر 
ــز  ــده مرک ــران، نماین ــاق ای ــس ات ــور نایب رئی ــا حض ــه ب ک
پژوهش هــای مجلــس، نماینــده دولــت از وزارت اقتصــاد و 
نماینــدگان هــر یــک از ایــن پنــج اتــاق، برگــزار شــد، گزارشــی 
از آنچــه تاکنــون بــرای بهبــود ایــن 5 شــاخص انجــام شــده 
مطــرح و مقــرر شــد ظــرف ۶ مــاه آینــده، ســندی تهیه شــود 
قوانیــن  اصــاح  جملــه  از  الزم  اقدامــات  آن  در  کــه 
ــای  ــار راهکاره ــن  دســت در کن ــواردی از ای بخشــنامه ها و م
ــران در 5  ــگاه ای ــود جای ــور بهب ــه  منظ ــق ب ــخص و دقی مش

شاخصی که هدف گذاری شده اند، مطرح شود.

رئیس انجمن سنگ استان اصفهان:
 50 درصد تولیدات سنگ کشور 

در اصفهان قرار دارد
رئیــس انجمــن ســنگ اســتان اصفهــان گفــت: فعاالن 
ســنگ در کشــورهای مختلــف از جملــه ایتالیــا، چیــن 
ــم  ــتند و امیدواری ــواده هس ــک خان ــزو ی ــران ج و ای
از ایــن نعمــت خــدادادی بهتریــن بهــره را ببرنــد. 
ــی  ــرکت کنندگان خارج ــت ش ــدی در نشس ــا احم رض
ــی  ــی و خارج ــارکت کنندگان داخل ــا مش ــگاه ب نمایش
گفــت: ۶ هــزار واحــد ســنگبری در کشــور وجــود دارد 
و یک ســوم واحدهــای ســنگبری کشــور و 5۰ درصــد 
 تولیــدات ســنگ کشــور در اســتان اصفهــان قــرار

 دارد. وی افــزود: اصفهــان، یکــی از برتریــن اســتان ها 
در بخــش معــادن و فرآورده هــای معدنــی کشــور 
ــادن ســایر اســتان ها  ــر مع ــه دیگ ــواد اولی اســت و م
از اصفهــان تأمیــن می شــود. احمــدی ادامــه داد: 
فعــاالن ســنگ در کشــورهای مختلــف از جملــه 
ــواده هســتند  ــک خان ــران جــزو ی ــن و ای ــا، چی ایتالی
و امیدواریــم از ایــن نعمــت خــدادادی بهتریــن بهــره 

ــد. ایســنا را ببرن

اخبار اقتصادی
 سرمایه گذاری ایرانیان 

در صنعت داروی ترکیه
دبیــر کل اتــاق بازرگانــی مشــترک ایــران و ترکیــه از 
ــه در  ــران و ترکی ــترک ای ــکاری مش ــرمایه گذاری و هم س
ــرکت  ــک ش ــه ی ــرد ک ــام ک ــر داد و اع ــت دارو خب صنع
ــک شــهرک  ــال تأســیس ی ــه دنب ــه دارو ب ــی در زمین ایران
بــه  محصــوالت  صــادرات  و  ترکیــه  در  دارو  صنعتــی 

کشــورهای اروپایــی اســت. 
ســید جــال ابراهیمــی اظهــار کــرد: میــزان ســرمایه گذاری 
حــال  در  ایــران  در  ترک هــا  به ویــژه  خارجی هــا 
افزایــش اســت. شــرکت یونیــت اینترنشــنال اعــام 
کــرده کــه بــه زودی بــا همــکاری کره ای هــا در ایــران 
ــه  ــرده ک ــام ک ــرکت اع ــن ش ــد. ای ــرمایه گذاری می کن س
بــرای ســرمایه گذاری در ایــران بــه توافــق رســیده اند. 
مبلــغ ایــن ســرمایه گذاری مشــترک حــدود ۳.5 میلیــارد 

ــود.  ــد ب دالر خواه
ــرکت  ــک ش ــر  ی ــن خب ــاس ای ــر اس ــرد: ب ــوان ک وی عن
ــام شــرکت تولیــدی دارویــی  ــه ن ــران ب ــزرگ دارویــی ای ب
بیوتکنولوژیــک درصــدد تأســیس یــک مرکــز تولیــد 
ــود را  ــدات خ ــد تولی ــا بتوان ــت ت ــه اس ــی در ترکی داروی
از طریــق ترکیــه صــادر کنــد. ایــن مرکــز دارویــی در 
شــهرک صنعتــی تکیــرداغ ترکیــه تأســیس خواهــد شــد 
ــرای تولیــدات  ــاز کــردن مســیر صــادرات ب و اهــداف آن ب
ــه  ــای مدیتران ــوزه دری ــی و ح ــه کشــورهای اروپای ــود ب  خ

است.
 میــزان ســرمایه گذاری ایــن شــرکت در ایجــاد ایــن واحــد 

تولیــدی بیــش از ۱۰۰ میلیــون دالر خواهــد بود. ایســنا

 احتمال افزایش ۷ درصدی 
قیمت ۳ محصول لبنی

مدیــر عامــل اتحادیــه تعاونی هــای لبنــی از احتمــال 
افزایــش قیمــت حــدود ۷ درصــدی ۳ کاالی لبنــی خبــر 
داد و گفــت: امــروز یــک خــط تولیــد کــره بــرای اولیــن بــار 

ــدازی خواهــد شــد. در کشــور راه ان
ــر  ــی ب ــی مبن ــه پرسش ــخ ب ــی در پاس ــا گنج  محمدرض
ــا  ــت: م ــار داش ــات اظه ــت لبنی ــش قیم ــال افزای احتم
ــیر  ــتوریزه و ش ــیر پاس ــر، ش ــول پنی ــه محص ــاره س درب
ــازمان  ــه س ــود را ب ــتندات موج ــدارک و مس ــتریل م اس
ــم  ــال کرده ای ــده ارس ــده و تولیدکنن ــت از مصرف کنن حمای
ــر  ــی و نظ ــود را بررس ــتندات موج ــازمان مس ــن س ــا ای ت
کارشناســی خــود را در ایــن زمینــه اعــام کنــد. پیشــنهاد 
مــا بــا توجــه بــه افزایــش دســتمزدها و ســایر هزینه هــای 
ــد  ــد دی ــا بای ــوده؛ ام ــش ب ــاری حــدود ۷ درصــد افزای ج
ــود؛  ــه چــه خواهــد ب نظــر ســازمان حمایــت در ایــن زمین
ضمــن اینکــه باقــی کاالهــا از شــمول قیمت گــذاری خــارج 

هســتند. 
مدیــر عامــل اتحادیــه تعاونــی لبنــی ایــران بــا بیــان اینکــه 
ــون  ــور ۶.۸ میلی ــیر در کش ــد ش ــزان تولی ــال ۹۲ می در س
تــن بــوده، اظهــار داشــت: در حــال حاضــر ایــن عــدد بــه 
۹.۲ میلیــون تــن رســیده؛ امــا بــه دلیــل رونــق صــادرات، 
ــداری  ــتم دام ــیر در سیس ــازاد ش ــا م ــا ب ــبختانه م خوش

کشــور مواجــه نیســتیم. مهــر

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه اقتصاد

ایــن روزهــا یکــی از مزایــای اســتفاده 
خریــد  مــدرن،  دنیــای  ابزارهــای  از 
ــد اینترنتــی باعــث  اینترنتــی اســت. خری
البتــه هزینــه  صرفه جویــی در وقــت و 

 . د می شــو
در  اینترنــت  رشــد  مــدد  بــه  امــروزه 
کشــورمان شــاهد حضــور تمامــی نیازهــای 
زندگــی در ســایت های اینترنتــی هســتیم 
ــرف  ــا ص ــد ب ــانی می توانی ــه آس ــما ب و ش
چنــد دقیقــه وقــت تمــام چیزهایــی را 
ــا  ــان و ب ــن زم ــد، در کمتری ــه الزم داری ک
ارزان تریــن قیمــت بخریــد؛ امــا متاســفانه 
ــه  ــایت ها ب ــن س ــه ای ــد قارچ گون ــا رش ب
همــان میــزان از کیفیــت خدمــات کاســته 

شــده اســت.
 روزگار »دیجی کاال«

ــی کــه »دیجــی کاال«  ــه زمان ــه طــور نمون ب
کار خــود را آغــاز کــرد، خدمــات ایــن 
کاالهــای  خریــد  در  انقابــی  ســایت 
ــی زود  ــن شــرکت خیل ــود. ای ــال ب دیجیت
بــه مرجعــی بــرای کاالهــای دیجیتــال 
ــیار  ــت بس ــا قیم ــه نه تنه ــد ک ــل ش تبدی
کمــی داشــت، بلکــه انبوهــی از اطاعــات 

کاربــران می توانســت شــما را فــارغ از 
ــتید، در  ــه ای هس ــا حرف ــدی ی ــه مبت اینک
خریــد راهنمایــی کنــد. امــا بــا پیــدا شــدن 
ــا برخــاف تصــور عمومــی کــه انتطــار  رقب
افزایــش  و کیفیــت  داشــتند خدمــات 
بــه کمتریــن  قیمت هــا  و  پیــدا کنــد 
 میــزان برســد، اتفاقــی کامــا برعکــس رخ 

داد. 

در حــال حاضــر هــزاران ســایت بــا مجــوز 
ــه  ــدام ب ــه اق ــد ک ــود دارن ــوز وج و بی مج
امــا  می کننــد؛  انــواع کاالهــا  فــروش 
حلقــه گمشــده ایــن ماجــرا نظــارت دقیــق 

بــر ایــن آشـــفته بـــازار اســت. 
ــی  ــد »دیج ــایت هایی مانن ــد س ــر چن ه
کاال« هنــوز خدمــات بــا کیفیتــی ارائــه 
معتبــر شــناخته  مرجعــی  و  می دهنــد 
ــادل  ــوردن تع ــم خ ــر ه ــا ب ــوند، ام می ش
ــرای  ــایت ها ب ــن س ــده ای ــث ش ــازار باع ب
ــر  ــروش ه ــت و ف ــش قیم ــه افزای ــا ب بق
چیــزی )از خــودرو بگیریــد تــا لبــاس 

ــد. ــت بزنن ــوزاد( دس ن
 سایت های بی کیفیت

ــدود  ــی ح ــا رقم ــما ب ــر ش ــال حاض در ح
ــک  ــد ی ــان می توانی ــزار توم ــا ۷۰۰ ه ۶۰۰ ت
راه انــدازی  محصــول  فــروش  ســایت 
ایــن  از  بســیاری  متاســفانه  کنیــد. 
ســایت ها کــه حتــی مجوزهــای الزم را 
هــم دارنــد بــه دلیــل ضعــف زیرســاخت ها 
ــد و در  ــه می دهن ــی ارائ خدمــات بی کیفیت
ــدت  ــه ش ــتری ها ب ــق مش ــان ح ــن می ای

می شــود.  ضایــع 
از  البتــه  ســایت ها  ایــن  حســاب 
کاهبــرداران  و  قابــی  ســایت های 
اینترنتــی جداســت. ایــن افــراد بــه هیــچ 
ــا  ــد؛ ام ــرداری ندارن ــد کاهب ــوان قص عن
ــه  ــه ارائ ــدک در زمین ــش ان ــل دان ــه دلی ب
نداشــتن  و  آنایــن  فــروش  خدمــات 

اینکــه  محــض  بــه  زیرســاخت ها 
مــی رود،  فراتــر  حــدی  از  فروششــان 
ناگهــان خــود را در میــان انبوهی ســفارش 
می بیننــد کــه تــوان پاســخ دادن بــه آن را 

ندارنــد.
از  را  مشــتریان  نه تنهــا  مشــکل  ایــن 
ــه  ــد، بلک ــد می کن ــی ناامی ــد اینترنت خری
ــایت های  ــب و کار س ــه کس ــدت ب ــه ش ب

معتبــر هــم ضربــه می زنــد.
 جالی خالی ساماندهی و نظارت

بــه نظــر می رســد ایــن مشــکل تنهــا 

از راه ســاماندهی ایــن ســایت ها حــل  
می شــود؛ اگــر بــرای ایجــاد این گونــه 
ســختگیرانه ای  مقــررات  ســایت ها 
از  پیــش  فــردی  هــر  و  شــود  وضــع 
فراهــم کــردن  بــه  ملــزم  شــروع کار 
ــده  ــه آین ــوان ب ــود، می ت ــاخت ها ش زیرس
بــازار اینترنتــی در ایــران امیــدوار بــود؛ 
ــی ادامــه داشــته  ــرا اگــر وضعیــت فعل زی
ــه  ــردم ب ــت م ــبب بازگش ــا س ــد، تنه باش
دهه هــای گذشــته  ســبک  بــه   خریــد 

می شود.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

مشکالت بازار اینترنتی

کــرد  اعــام  یارانه هــا  هدفمندســازی  ســازمان 
ــی  ــهروندان مبن ــی ش ــی برخ ــه به تازگ ــی ک پیامک های
ــر نیســت  ــد، معتب ــت کرده ان ــه دریاف ــراری یاران ــر برق ب
و ایــن ســازمان بــا ارســال پیامــی ایــن مســئله 
رســانده             شــهروندان  از  دســته  ایــن  اطــاع  بــه   را 

است. 
شــهروندان  برخــی  بــرای  گذشــته  روزهــای  در 
ــه  ــه یاران ــر اینک ــی ب ــت مبن ــده اس ــال ش ــی ارس پیام
برقــرار  دوبــاره  امســال  اردیبهشــت ماه  از   آن هــا 

می شود.
ــا  ــز ب ــری نی ــایت های خب ــا و س ــی خبرگزاری ه بعض
ــی  ــا را اقدام ــن پیامک ه ــب نادرســت، ای انتشــار مطال

ــد.  ــد رأی مــردم تلقــی کردن ــرای خری ب

اداره کل روابــط عمومــی و ارتباطــات مردمــی ســازمان 
بیانیــه ای  انتشــار  بــا  یارانه هــا  هدفمندســازی 
تاکیــد  و  دانســت  بی اســاس  را  مطالــب   ایــن 
کــرد: ایــن ســازمان بــر اســاس مقــررات موظــف 
اســت اعتــراض رســمی شــهروندانی را کــه یارانــه 
صورتــی  در  و  بررســی کننــد  شــده،  قطــع   آن هــا 
کــه مســتحق دریافــت یارانــه باشــند، بــار دیگــر 
یارانــه آن هــا را برقــرار کننــد و ایــن پروســه ربطــی بــه 

ــدارد.  انتخابــات ن
پرداخــت  مرحلــه  پنجمیــن  و  هفتــاد  همچنیــن 
شــب  اردیبهشــت ماه،  بــه  مربــوط  نقــدی  یارانــه 
واریــز                                  خانــوار  سرپرســتان  حســاب  بــه  گذشــته 

ایرنــا شــد. 

قائم مقــام وزیــر نیــرو در امــور بین الملــل گفــت: در 
ــه  ــت ک ــی اس ــه نوع ــد ب ــوان تولی ــرق ت ــت آب و ب صنع
در حــال حاضــر ۹5 درصــد در ایــن صنعــت خودکفایــی 
ــز  ــی نی ــی و مهندس ــات فن ــادرات خدم ــم و در ص داری

ــور دارد.  ــه اول را در کش ــرو رتب وزارت نی
ــزرگ  ــرح ب ــته ۹۰ ط ــرو توانس ــه داد: وزارت نی وی ادام
و  توربین هــای گازی  نیــروگاه،  ســاخت  زمینــه   در  را 
ــد.  ــی کن ــزات دیگــر در کشــورهای همســایه اجرای تجهی
بــه  طــور کلــی در حــال حاضــر وزارت نیــرو چــه در بــازار 
ــارم را  ــوم و چه ــه س ــارج، رتب ــازار خ ــه در ب ــل و چ داخ

دارد. 
قائم مقــام وزیــر نیــرو در امــور بین الملــل بــا بیــان 
ــور  ــل کش ــزات در داخ ــده ای از تجهی ــش عم ــه بخ اینک

ســاخته می شــود، عنــوان کــرد: بزرگ تریــن مانعــی 
کــه در کشــور وجــود دارد، یکــی حــل مشــکاتی اســت 
ــری ایفــا  ــی نقــش مهم ت ــازار جهان کــه مــا بتوانیــم در ب
کنیــم. دائمــی الزمــه ایــن مســئله را افزایــش روابــط بــه 
ــزود:  ــت و اف ــورها دانس ــر کش ــا دیگ ــی ب ــورت تعامل ص
ــرکت های  ــدرت را در ش ــوان ق ــن کار می ت ــام ای ــا انج ب
آب و بــرق افزایــش داد تــا بتوانــد در کشــورهای دیگــر 

ــد.  ــر باش فعال ت
ــای  ــه، بحث ه ــن زمین ــر در ای ــع دیگ ــه وی مان ــه گفت ب
بانکــی و ضمانت نامه هاســت کــه اکنــون بســیاری از 
ایــن مشــکات حــل شــده اســت؛ امــا امیدواریم شــرایط 
بــه گونــه ای ایجــاد شــود کــه بتوانیــم در بازارهــای رقابــت 

ــری داشــته باشــیم. ایســنا ــی نقــش مهم ت جهان

سازمان هدفمندسازی یارانه ها:

پیامک های برقراری یارانه، بی اساس است
قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل عنوان کرد:

خودکفایی ۹۵ درصدی ایران در صنعت آب و برق

،،
ســایت  هــزاران  حاضــر  حــال  در 
بــا مجــوز و بی مجــوز وجــود دارنــد 
کــه اقــدام بــه فــروش انــواع کاالهــا 
گمشــده  حلقــه  امــا  می کننــد؛ 
ــر ایــن  ایــن ماجــرا نظــارت دقیــق ب

اســت. آشـــفته بـــازار 
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شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر م الف 40879

اصالحیه آگهی مناقصه

بدینوسیله به اطاع کلیه شرکت کنندگان مناقصه شماره ۹۶/۸5۸/ص مورخ ۹۶/۲/۶ درخصوص تهیه و اجرای خطوط لوله فوالدی انتقال آب 

رفت و برگشت به منبع آب ۱۰۰۰۰ و تکمیل خطوط لوله فوالدی انتقال آب رفت و برگشت به منبع آب ۲۰۰۰۰ متر مکعبی مسکن مهر شهر جدید 

فوالدشهر می رساند مبلغ برآورد و سپرده شرکت در مناقصه و زمان بندی مناقصه به صورت زیر اصاح می گردد:

1- مبلغ برآورد: بیست و چهار میلیارد و هفتصد و نود و یک میلیون و دویست و چهل و شش هزار و ششصد و هشتاد و نه )۲4.۷۹۱.۲4۶.۶۸۹( 
ریال بر اساس فهرست بهای خطوط انتقال آب سال ۹۶ و بدون هر گونه تعدیل و مابه التفاوت.

2- میزان سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ یک میلیارد و دویست و سی و نه میلیون و پانصد و شصت و دو هزار و سیصد و سی و 
چهار )۱.۲۳۹.5۶۲/۳۳4( ریال.

3- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن: زمان تحویل پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری مورخ ۹۶/۳/۶ و زمان گشایش 
پاکتهای پیشنهاد قیمت در تاریخ ۹۶/۳/۷ می باشد.

سایر شرایط مناقصه کماکان به قوت خود باقی است.

 WWW.OMRANFOOLADSHAHR.COM متقاضیان می توانند برای دریافت اصاحیه اسناد مناقصه به پایگاه اینترنتی این شرکت به نشانی 

و یا به شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی بلوار ولی عصر - میدان ولی عصر، تلفن: 5-۲۶۳۰۱۶۱-۰۳۱5 مراجعه نمایند.

شرکت سهامی عمران شهر جدید فوالدشهر

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

)سهامی خاص(

نوبت دوم

شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار 
نماید. 

 مبلغ  تضمین
)ریال( برآورد )ریال(

محل تامین 
اعتبار

موضوع مناقصه شماره مناقصه

1.090.000.000 21.758.106/820 عمرانی
 اجرای کلکتور اصلی فاضالب شهر حبیب آباد )قسمت اول(

)ارزیابی کیفی(
96-1-51

200.200.000 4.000.243.759 جاری
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضالب در سطح منطقه 3 اصفهان 

)با ارزیابی کیفی(
96-1-52

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت ۱5:۳۰ روز شنبه به تاریخ ۹۶/۳/۶ 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ ۹۶/۳/۷

دریافت اسناد: سایت اینترنتی 
   www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضاب استان اصفهان 

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  ۸-۳۶۶۸۰۰۳۰-۰۳۱ )داخلی ۳۳5(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

))آگهی تجدید مزایده عمومی ((
نوبت اول

شورای   ۹5/۷/۲۶ مورخ   4/۹5/۱۳54 شماره  مصوبه  استناد  به  فوالدشهر   شهرداری 
اسامی شهر در نظر دارد تعداد ۲ پاک از اراضی حوزه ۳ به شماره پاکهای ۳/۱۰ به متراژ 

4۸۰/۲۹ و ۳/۱۱ به متراژ ۳۹۷/۱4 و ۹ پاک اراضی حوزه ۶ به شماره پاکهای ۶/۷ به متراژ 

۶۲5 و ۶/۸ به متراژ ۲5۰ و ۶/۹ به متراژ ۸۲۰/۷5 و ۶/۱۰ به متراژ ۸۲۰/۷5 و ۶/۱۱ به متراژ 

۸۲۰/۷5 و ۶/۱۳ به متراژ ۶۲5 و ۶/۱۸ به متراژ ۶۲5 و ۶/۲۰ به متراژ ۶۲5 و ۶/۲۱ به متراژ 

۶۲5 را با کاربری تجاری خدماتی از طریق مزایده عمومی و بصورت نقدی به متقاضیان و 

با قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند. متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز 

شنبه مورخ ۹۶/۳/۱۳ جهت اطاع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای 

شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

))آگهی تجدید مزایده عمومی ((
نوبت اول

اسامی  شورای   ۹5/۱۲/۱۸ مورخ   4/۹5/۲۱۸4 شماره  مصوبه  استناد  به  فوالدشهر  شهرداری 
و   5/۱۶ پاکهای  به شماره  اراضی حوزه 5 سایت مرکزی  از  تعداد ۳ پاک  دارد  نظر  در  شهر 
5/۱5 و 5/۱4 را با کاربری تجاری خدماتی گردشگری از طریق مزایده عمومی و بصورت نقدی 
آخر  تا  دارند  فرصت  متقاضیان  برساند.  فروش  به  پایه کارشناسی  قیمت  با  و  متقاضیان  به 
وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۶/۳/۱۳ جهت اطاع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد امور 

قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

گهی روزنامه کیمیای وطن جذب آ

95013701-4

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر



هشتبهشت
کاهش ۵۰ درصدی دبی ورودی 

پساب تصفیه خانه فاضالب 
شاهین شهر  

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحیدوطنخواهانشاهینشهر

ــهر  ــهرداری شاهین ش ــای ش ــازمان پارک ه ــل س ــر عام مدی
ــه  ــاب تصفیه خان ــی ورودی پس ــدی دب ــش ۵۰ درص از کاه
تصفیه خانــه  و گفــت:  داد  خبــر  فاضــاب شاهین شــهر 
فاضــاب شاهین شــهر پذیرنــده قســمتی از فاضــاب شــهر 
ــی ورودی  ــان  دب ــن جری ــع ای ــا قط ــوده و ب ــهر ب خمینی ش
پســاب تصفیه خانــه فاضــاب شاهین شــهر بیــش از ۵۰ 
درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت. حمیدرضــا فدایــی افــزود: 
همیــن امــر زمینه ســاز مشــکات زیــادی بــرای بهره بــرداران 
از ایــن پســاب خواهــد شــد و در ایــن راســتا جلســه ای بــه 
تدبیــر فرمانــدار شهرســتان بــرای بررســی موضــوع و بررســی 
ــد  ــن موضــوع می توان ــه ای ــاری ک ــا آث ــه ب ــای مقابل راهکاره

داشــته باشــد، در محــل فرمانــداری تشــکیل شــد.
وی افــزود: چنانچــه ایــن رونــد ادامــه  داشــته باشــد، 
را شــهرداری شاهین شــهر  بیشــترین ضربــات  طبیعتــا 
و ســازمان پار هــا بــه دلیــل اینکــه ســال ها از پســاب 
ــل  ــر عام ــت. مدی ــد داش ــت، خواه ــرده اس ــرداری ک بهره ب
ــاب  ــود پس ــر وج ــکا ب ــا ات ــرد: ب ــان ک ــا بی ــازمان پارک ه س
فاضــاب، توســعه و نگهــداری از فضای ســبز در ســطح شــهر 
شاهین شــهر انجــام می شــود و تحــت هیــچ شــرایطی 
امــکان اینکــه مــا بتوانیــم حتــی یــک لیتــر در ثانیــه کمتــر 
ــدارد. از آنچــه را خریــداری شــده، برداشــت کنیــم، وجــود ن

  تشکیل۱۳ پرونده تخلف 
تبلیغات انتخاباتی در دولت آباد  

M.Toghyani@eskimia.ir
مهنازطغیانیبرخوار

ــف  ــی موظ ــای انتخابات ــت: نامزده ــوار گف ــتان برخ دادس
هســتند قوانیــن و مقــررات تبلیغــات انتخاباتــی را رعایــت 
ــی  ــف تبلیغات ــه تخل ــاهده هرگون ــورت مش ــد و در ص کنن
ــان برخــورد  ــا آن ــا حامیــان آن هــا، ب از ســوی کاندیداهــا ی
خواهــد شــد. ســعیدرضا طابــی بــا اشــاره بــه اجــازه نصب 
ــی  ــی در مجــاورت ســتاد انتخابات ــر تبلیغات ــک بن ــط ی فق
ــه نصــب  ــدام ب ــا اق ــت: برخــی از کاندیداه ــا گف کاندیداه
بیــش از یــک بنــر تبلیغاتــی در ســطح شــهر کرده انــد کــه 
ــه  ــدام ب ــروی انتظامــی و شــهرداری ها اق ــا همــکاری نی ب

جمــع آوری آن کرده ایــم.

اگرچــه دولــت یازدهــم 16 هــزار میلیــارد 
ــرای واحدهــای کوچــک و متوســط  ــان ب توم
صنعتــی در کشــور اختصــاص داد و ایــن 
ــدام  ــن اق ــا ای ــد، ام ــی خوردن ــا تکان واحده
ــت. ــاد نیس ــه اقتص ــت در زمین ــام کار دول تم

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســامی درخصــوص عملکــرد دولــت یازدهــم 
در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی اظهــار کــرد: 
دولــت یازدهــم بعــد از دســتور مقــام معظــم 
رهبــری بافاصلــه ســتادی را بــه ریاســت 
اســحاق جهانگیــری بــا عنــوان »اقتصــاد 

ــکیل داد. ــی« تش مقاومت
حجت االســام احمــد ســالک افــزود: دولــت 
ــاد  ــوزه اقتص ــات را در ح ــن اقدام ــم ای یازده
مقاومتــی انجــام داد؛ امــا آنچــه مطلــوب 
مقــام معظــم رهبــری و مــردم بــود، ایــن بــود 
ــت  ــث معیش ــی در بح ــاد مقاومت ــه اقتص ک

مــردم نقــش داشــته باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه در دولــت یازدهــم اقتصاد 
مقاومتــی در بحــث معیشــت هنــوز ملمــوس 
نشــده اســت، تأکیــد کــرد: امیدواریــم در ایــن 
ــت یازدهــم وقــت  ــده کــه دول زمــان باقی مان
ــوس  ــرای ملم ــی ب ــدام دارد، اقدام ــرای اق ب

ــردم  ــی م ــی در زندگ ــاد مقاومت ــدن اقتص ش
انجــام دهــد.

ســالک ادامــه داد: اگرچــه دولــت یازدهــم 16 
هــزار میلیــارد تومــان بــرای واحدهــای کوچک 
و متوســط صنعتی در کشــور اختصــاص داد و 
ایــن واحدهــا تکانــی خوردنــد، امــا ایــن اقدام 

تمــام کار دولــت در زمینــه اقتصــاد نیســت.
ــت:  ــدی گف ــت بع ــات دول ــاره اقدام وی درب
دولــت بعــدی هــم بایــد حتمــا 24 سیاســت 
اقتصــاد مقاومتــی را بــرای خــود تبییــن کــرده 

ــد. ــازی کن ــه پیاده س و آن را در جامع
حــذف  را  پردرآمدهــا  یارانــه  دولــت   

نکــرد
نماینــده فریــدن، فریدونشــهر، چــادگان و 
بوئیــن و میاندشــت، نیــز درخصــوص عملکرد 
هدفمندســازی  اجــرای  زمینــه  در  دولــت 
یارانه هــا اظهــار کــرد: دولــت برخــاف مصوبــه 
مجلــس درخصــوص حــذف یارانــه افــراد 
پردرآمــد، آن را عملیاتــی نکــرد و ایــن خــاف 

ــت. ــی اس ــاد مقاومت ــت های اقتص سیاس
اکبــر ترکــی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت از این 
ــرد،  ــال می ک ــی را دنب ــدف انتخابات ــدام ه اق
ــان  ــردم خودش ــیاری از م ــداد بس ــزود: تع اف

اقــرار دارنــد کــه درآمــد خوبــی دارنــد و 
ــد؛  ــازی ندارن ــه نی ــول یاران ــه پ ــد ب می گوین
ــه آرای او در  ــدف ک ــن ه ــا ای ــت ب ــی دول ول
انتخابــات کاهــش پیــدا نکنــد، ایــن کار را 

ــرد. نک

وی گفــت: دولــت از محــل اجــرای هدفمندی 
یارانه هــا حــدود 7۰ تــا 8۰ هــزار میلیــارد 
تومــان درآمــد دارد؛ ولــی اعــام می کنــد 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــغ حــدود 4۰ ه ــن مبل ای
ــا  ــدود 3۰ ت ــد ح ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک اس

ــل  ــد حاص ــان از درآم ــارد توم ــزار میلی 4۰ ه
ــه  ــه در خزان ــدون اینک ــا ب ــرای یارانه ه از اج
بیایــد در جاهــای دیگــر هزینــه می شــود 
کــه خــاف اســت و اگــر دولــت از ایــن پــول 
می بــرد،  بهــره  مقاومتــی  اقتصــاد  بــرای 
ــد. ــام ده ــی انج ــای خوب ــت کاره می توانس

ترکــی افــزود: اشــکال دیگــر ایــن اســت کــه 
ــرژی  ــای ان ــه حامل ه ــت یاران ــود دول ــا ب بن
ــه  ــول آن را ب ــه ازای آن پ ــد و ماب را حــذف کن
ــا افزایــش  ــان ب ــی همزم ــد؛ یعن مــردم بدهن
هزینه هــای حامل هــای انــرژی و نیــز تــورم بایــد 
یارانه هــا افزایــش می یافــت کــه متأســفانه دولــت 
فعلــی علی رغــم آنکــه هزینــه حامل هــای انــرژی 
را افزایــش داد، امــا یارانه هــا افزایــش پیــدا نکــرد و 

ــون اقشــار ضعیــف آســیب پذیرتر شــده اند. اکن
 لــزوم ایجــاد بنگاه هــای زودبــازده در 

روســتاها
نماینــده خوانســار و گلپایــگان در مجلــس 
ــی  ــه کارآفرین ــد ب ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش ب

در روســتاها نــگاه ویــژه ای شــود، افــزود: 
درخصــوص مشــاغل خانگــی بــا شــعار »هــر 
خانــه، یــک کارخانــه« می توانیــم پیــش 

ــم. بروی
 بختیــار تأکیــد کــرد: مشــکل امــروز روســتاها 
خالــی شــدن آن هــا از ســکنه اســت؛ در 
ــت  حــال حاضــر در کشــور 2۵ درصــد جمعی
روســتایی داریــم کــه وضعیــت خالــی شــدن 
روســتاها مشــکاتی را بــرای کشــور بــه وجــود 
معضــل  رفــع  آن  راه حــل  و  آورد  خواهــد 

ــت. ــور اس ــکاری در کش بی
ــی  ــوع کارآفرین ــر را در موض ــل دیگ وی راه ح
بنگاه هــای  ایجــاد  بــه  توجــه  کشــور،  در 
کوچــک و زودبــازده عنــوان کــرد و گفــت: باید 
بنگاه هــای زودبــازده را در روســتاها ایجــاد 
کنیــم و راه ایــن اســت کــه صنایــع تبدیلــی در 
روســتاها افزایــش یابــد کــه در همیــن زمینــه 
مشــاغل خانگــی در حــوزه کارآفرینــی بســیار 

مؤثــر اســت.

نمایندگان اصفهان عملکرد دولت را در اقتصاد مقاومتی بررسی کردند

 دولت برای جمع کردن رأی 
حذف یارانه افراد پردرآمد را اجرا نکرد

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهان 
گفــت: کنسرســیوم صادراتــی ســنگ در ســال های گذشــته، 
بارهــا پیشــنهاد شــده و در ســال گذشــته ایــن موضــوع در 
ــتان  ــی اس ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ش

ــت.  ــده اس ــای آن آماده ش ــد و زمینه ه ــرح ش مط
اســرافیل احمدیــه بــا اشــاره بــه اهمیــت نوســازی تجهیزات 
در بخــش معــدن اظهــار داشــت: تجهیــزات فرســوده، یکــی 
ــه  ــن ب ــدن اســت و پرداخت ــم بخــش مع از مشــکات مه
ــد  ــای جدی ــزات و ورود فناوری ه ــازی تجهی ــت، نوس کیفی
ــه  ــد در بخــش معــدن ب ــه بای ــه مســائلی اســت ک از جمل

آن توجــه کــرد.
ــان  ــارت اصفه ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــر کل س مدی
ــه  ــیما ب ــوان صداوس ــر، فراخ ــت دیگ ــاق مثب ــت: اتف گف

ــای  ــگان آگهی ه ــش رای ــرای پخ ــی ب ــدگان داخل تولیدکنن
تبلیغاتــی تولیــدات ملــی اســت و ایــن آمادگــی نیــز 
ــه  ــود دارد ک ــارت وج ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــزد س ن

ــد. ــاری کن ــه ی ــن زمین ــدگان را در ای تولیدکنن
ــا  ــد ب ــز می توان ــی نی ــاق بازرگان ــرد: ات ــح ک ــه تصری احمدی
راه انــدازی ســایتی نظیــر ســایت بهین یــاب ســازمان 
ــرای  ــه را ب ــرده و زمین ــغ ک ــی را تبلی ــدات مل ــت، تولی صم

ــد. ــم کن ــا فراه ــی آن ه ــعه بازرگان توس
وی بــا اشــاره بــه پرداخــت تســهیات بــه واحدهــای 
صنعتــی در ســال گذشــته عنــوان کــرد: در مجمــوع 2 هــزار 
و 3۰۰ واحــد تولیــدی کوچــک و بــزرگ در اســتان اصفهــان 
عــددی بالــغ  بــر 2 هــزار و 7۰۰ میلیــارد تومــان وام دریافــت 

کرده انــد. ایســنا

ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــع معدن ــادن و صنای ــیون مع ــر کمیس دبی
اصفهــان ســال جدیــد  بازرگانــی  اتــاق  اصفهــان گفــت: 
ــورها  ــایر کش ــا س ــود را ب ــی خ ــنگی و معدن ــای س فعالیت ه

رشــد و توســعه خواهــد داد.
ــه در سراســر  ــان ک ــا در اصفه ــزود: نه تنه شــهریار شــعبانی اف
ایــران تنــوع انــواع مختلــف ســنگ و منابــع معدنــی را شــاهد 
هســتیم و ســنگ های ســاختمانی در صــدر ایــن محصــوالت 

هســتند.
ــنگی  ــای س ــد فعالیت ه ــال جدی ــه در س ــان اینک ــا بی  وی ب
و معدنــی خــود را بــا ســایر کشــورها رشــد و توســعه خواهیــم 
داد، ادامــه داد: یکپارچگــی و آمادگــی در راســتای اقدامــی 
ــتور  ــان در دس ــی اصفه ــاق بازرگان ــته جمعی را در ات ــو و دس ن
ــا  ــا م ــتان ب ــور و اس ــا در کش ــتر انجمن ه ــم و بیش کار داری

ــی در  ــده جهان ــه دهک ــدن ب ــا وارد ش ــتند و ب ــتا هس هم راس
ــت هســتیم. ــه موفقی حــال دســتیابی ب

ــا در  ــورهای دنی ــا کش ــل ب ــتای تعام ــرد: در راس ــه ک وی اضاف
ــال  ــدن در س ــنگ و مع ــه س ــوط ب ــای مرب ــوزه فعالیت ه ح
ــاز  ــود را آغ ــط خ ــا رواب ــرکت IMM کارارا ایتالی ــا ش ــاری، ب ج

کرده ایــم و در حــال توســعه آن هســتیم.
همچنیــن در ایــن نشســت، نماینــده شــرکت IMM کارارا ایتالیا 
بــه تفاهم نامــه ایــن شــرکت بــا اتــاق بازرگانــی اشــاره و اظهــار 
کــرد: در نظــر داریــم بــا ایــن دیــد بــه همــکاری خــود ادامــه 
ــود.  ــی ش ــای جهان ــران وارد بازاره ــم ای ــک کنی ــم و کم دهی
ــم  ــر داری ــان در نظ ــر IMM در اصفه ــق دفت ــن از طری همچنی
طــرف ایرانــی، بــه پیشــرفت و مهــارت در حــوزه ســنگ دســت 

یابــد. ایرنــا

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان:

ایجاد کنسرسیوم صادراتی سنگ در اولویت است 
دبیر کمیسیون صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان: 

دستیابی به موفقیت های سنگی با وارد شدن به دهکده جهانی 

،،
بــه نظــر می رســد حــدود 30 تــا 40 هــزار 
از  حاصــل  درآمــد  از  تومــان  میلیــارد 
اجــرای یارانه هــا بــدون اینکــه در خزانــه 
بیایــد در جاهــای دیگــر هزینــه می شــود 
کــه خــاف اســت و اگــر دولــت از ایــن 
بهــره  مقاومتــی  اقتصــاد  بــرای  پــول 
کارهــای خوبــی  می بــرد، می توانســت 

انجــام دهــد.
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 افتتاح کلینیک تخصصی درمانی 
شهرداری کاشان

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیمقربانیکاشان

شــهردار کاشــان بــا بیــان اینکــه یکــی از اهــداف مدیریــت 
ــان و  ــژه کارکن ــی وی ــدازی مرکــز درمان ــن شــهری راه ان نوی
ــار  ــت اظه ــهرداری اس ــش ش ــت پوش ــای تح خانواده ه
کــرد: خانــواده بــزرگ شــهرداری حــدود 6 هــزار نفــر 
ــی  ــک تخصصی درمان ــک کلینی ــود ی ــت دارد و کمب جمعی
بــرای ایــن قشــر از جامعــه عــاوه بــر ضــرورت، کمکــی بــه 

ــرد. شــبکه بهداشــت و درمــان شــهر خواهــد ک
ــی از  ــه یک ــان اینک ــا بی ــوی ب ــم رض ــد ناظ ــید محم  س
 خیــران حــوزه ســامت در ایــن امــر نقــش داشــته 
اســت، تصریــح کــرد: بــا مشــارکت خّیــر کاشــانی و 
شــهرداری کاشــان یــک بــاب منــزل مســکونی بــا اعتبــاری 
ــداری  ــان خری ــون توم ــارد و 7۰۰ میلی ــک میلی ــر ی ــغ ب بال
شــد و بــه زودی طراحــی داخلــی ســاختمان تغییــر کــرده و 

ــد. ــد ش ــل خواه ــی تبدی ــک تخصصی درمان ــه کلینی ب
 ناظــم رضــوی بــا بیــان اینکــه در کلینیــک تخصصی درمانی 
بقیــةهللا االعظم)عــج( شــهرداری کاشــان خدمــات متنــوع 
داد: سامت ســنجی،  ادامــه  می شــود،  ارائــه  درمانــی 
معاینــات دوره ای کارکنــان شــاغل کارگــری )پاکبــان، 
ــی از  ــن اجتماع ــه تامی ــش بیم ــت پوش ــان( تح معبرب

ــت.  ــی اس ــک تخصصی درمان ــدازی کلینی ــداف راه ان اه
تومــان  میلیــون   1۵۰ کــرد:  بیــان  کاشــان  شــهردار 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــکی در نظ ــزات پزش ــرای تجهی ــار ب اعتب
ــی،  ــانی ، تخصص ــروی انس ــیفت کاری 1۰ نی ــر ش و در ه
ــر  ــد و بناب ــد ش ــذب خواهن ــی ج ــتیبانی، اداری و مال پش
خردادمــاه  پایــان  تــا  انجام شــده  پیش بینی هــای 
کلینیــک تخصصی درمانــی حضــرت بقیــةهللا االعظم)عــج( 

شــهرداری کاشــان راه انــدازی می شــود.

 4۰۰ کالس درس در شهرستان 
تیران و کرون هوشمندسازی شد

 
A.M.Zadeh@eskimia.ir

اکبرمهدیزادهتیرانوکرون

ــرون  ــران و ک ــتان تی ــرورش شهرس ــوزش و پ ــر آم  مدی
ایــن  از 4۰۰ کاس مــدارس  از هوشمندســازی بیــش 

ــر داد. ــته خب ــال گذش ــار س ــی چه ــتان ط شهرس
ایــن  مــدارس  4۰۰ کاس  افــزود:  مرزبــان  علیرضــا   
شهرســتان بــه امکانــات و تجهیــزات رایانــه ای مجهــز 
شــده اند تــا فرآینــد آمــوزش در ایــن کاس هــا بــه وســیله 

ــود.  ــام ش ــزات انج ــن تجهی ای
ــه  ــرای تجهیــز ایــن مــدارس ب ــان افــزود: ب علیرضــا مرزب
تجهیــزات و امکانــات رایانــه ای از اعتبــارات دولتــی، محلــی 

و خیــران اســتفاده شــده اســت.

روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان در راســتای ارائــه خدمــت و 
ــات  ــه در شــهرداری اقدام ــای انجام گرفت اطاع رســانی برنامه ه

متعــدد بســیاری را در دســتور كار خــود قــرار داد.
تابســتان ســال 94  در  اصفهــان  تغییــر شــهردار  از   پــس 
ــا  ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــت رواب ــه مدیری مجموع
رویكــردی جدیــد وارد كار شــد و بــا ســاماندهی بــه بخش هــای 
مختلــف و نظم دهــی بــه چــارت ســازمانی خــود، فضایــی 
جدیــد و شــفاف از اطاع رســانی را در اختیــار شــهروندان فهیــم 

ــرار داد. ــی ق اصفهان
ــای  ــاش بخش ه ــا ت ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم رواب
پاســخگویی«  »نهضــت  راه انــدازی  بــا  و  خــود  مختلــف 
ــه آســانی در دســترس باشــند   تــاش كــرد مدیــران شــهری ب
و شــهروندان بــه آســانی پاســخ ســؤاالت خــود را دریافــت کننــد 

و مشكاتشــان را بــه گــوش مســئوالن شــهری برســانند.
ــاط  ــخگویی و ارتب ــی از پاس ــبدهای متنوع ــیر س ــن مس در ای
ــت  ــرار گرف ــهروندان ق ــوم ش ــترس عم ــهریان در دس ــا همش  ب
ــد اطاع رســانی و شــبكه های  ــای جدی ــا اســتفاده از فضاه و ب

اجتماعــی ایــن پاســخگویی آســان تر شــد.
در ایــن راســتا در عیــن حفــظ سیاســت های اصلــی اطاع رســانی 
ــخگویی  ــا پاس ــه همان ــهرداری ك ــی ش ــط عموم ــه رواب مجموع
ــاس  ــر اس ــا ب ــوده، برنامه ه ــق ب ــانی دقی ــفاف و اطاع رس ش
احتــرام بــه نظــر و ذائقــه مــردم تغییــر كــرد و ســعی شــد تــا از 
به روزتریــن ابــزار اطاع رســانی در ایــن زمینــه اســتفاده    شــود.

 رونمایی از نسخه جدید خبرگزاری ایمنا
یكــی از مهم تریــن بخش هــای اطاع رســانی در شــهرداری 
ــک دهــه  ــا بیــش از ی ــا ب ــزاری ایمن ــه خبرگ ــان، مجموع اصفه

ــت پیوســته اســت. فعالی
دســترس  در  دروازه ای  عنــوان  بــه  اینترنــت  از   اســتفاده 
و  تحــوالت  از  لحظه به لحظــه  اطــاع  بــرای  کم هزینــه  و 
رویدادهــای شــهری، کشــوری و بین المللــی باعــث شــد 
تــا خبرگزاری هــا و ســایت های خبــری متولــد شــده و بــه 
ــزاری  ــن راســتا خبرگ کار خبررســانی مشــغول شــوند. در همی
ایمنــا بنــا بــر فلســفه تأســیس در تــراز اهــداف نظــام مقــدس 
اســامی و چارچــوب منافــع و امنیــت ملــی بــا بازتــاب 
ایــران  تمــدن  و  فرهنــگ  پایتخــت  اخبــار  لحظه به لحظــه 
ــوان  ــه عن ــت و ب ــانی گذاش ــه اطاع رس ــه عرص ــامی، گام ب اس
نخســتین خبرگــزاری شــهری كشــور در شــهر گنبدهــای 
فیــروزه ای فعالیــت خــود را آغــاز کــرد تــا تبدیــل بــه تریبونــی 

ــود. ــان ش ــای اصفه ــهر زیب ــرای ش ــی ب جهان
ــر  ــایت، تغیی ــی س ــب قدیم ــا قال ــت ب ــال ها فعالی ــس از س پ
در فضــای گرافیکــی و جســت وجوی خبرگــزاری ایمنــا، امــری 
ــود کــه بایــد در راســتای حرکــت بــه ســمت ذائقــه  ضــروری ب
ــاش  ــن ت ــد؛ بنابرای ــاد می ش ــی در آن ایج ــب تغییرات مخاط
ــی  ــا در فضای ــا ایمن ــن شــد ت ــر ای ــط عمومــی ب ــه رواب مجموع
ــار خــود را منتشــر  ــری، اخب ــه روز خب ــد و در قالب هــای ب جدی

ــرار دهــد. ــان ق ــار مخاطب ــد و در اختی کن
ــا، نســخه  ــگاران ایمن ــا همــت همــكاران و خبرن خوشــبختانه ب
ــا  ــرداری رســید و همزمــان ب ــه بهره ب ــد ایــن خبرگــزاری ب جدی
ــام)ص( در  ــر اس ــث پیامب ــان و مبع ــت اصفه ــه نكوداش هفت

ــرار گرفــت. ــان ق ــار مخاطب اختی

ــایت  ــک س ــه در گرافی ــر اینک ــاوه ب ــد ع ــخه جدی ــن نس در ای
ــمایل آن و  ــکل و ش ــت، ش ــورت پذیرف ــی ص ــی اساس تغییرات
نیــز عناویــن بعضــی ســرویس ها تغییــر یافــت و بخش هــای 
ــار، صفحــه انگلیســی، نظرســنجی و ســایر  ــن اخب پربازدیدتری

ــت. ــرار گرف ــت ق ــه نخس ــا در صفح بخش ه
نیروهــای  از  اســتفاده  بــا  روابــط عمومــی  تقویــت   

كارآمــد و  متخصــص 
اهمیــت  بــه گذشــته  روابــط عمومی هــا نســبت  جایــگاه 
ــن نتیجــه رســیده اند  ــه ای ــران ب ــه اســت و مدی بیشــتری یافت
ــط  ــد رواب ــود، نیازمن ــازمان خ ــداف س ــبرد اه ــرای پیش ــه ب ک

ــتند. ــا هس ــال و پوی ــی فع عموم
ــه  ــان مجموع ــر، بنی ــال اخی ــی دو س ــت ط ــر اس ــه ذك الزم ب
ــه نحــوی كــه ایــن  ــط عمومــی شــهرداری تقویــت شــد؛ ب رواب
مهــم بــه وســیله افــراد مجــرب و ابزارهــای بــه روز صــورت گرفت 
و شــعار اصلــی خاقیــت و ســرعت را در دوره جدیــد مدیریــت 
روابــط عمومــی شــهرداری، ســرلوحه كارهــای خــود قــرار داد.

مجموعــه روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان متشــکل از 
ــا  ــده ب ــاش ش ــت و ت ــوزه اس ــن ح ــان ای ــر از متخصص 7۰ نف
ــی  ــی، رادیوی ــانه های مل ــت رس ــا از ظرفی ــن نیروه ــور ای  حض
و تلویزیونــی اســتفاده شــود و تعامــل خوبــی بیــن حــوزه روابــط 
عمومــی و رســانه ها و اســتفاده از ظرفیت هــای رســانه ای بــرای 

بازتــاب فعالیت هــای شــهرداری ایجــاد شــود.
اجــرای بیــش از 1۰۰۰ دقیقــه فعالیــت رســانه ای و 3 هــزار 
ــتانی  ــف اس ــبکه های مختل ــی در ش ــه تلویزیون ــه برنام دقیق
ــانه ای  ــاالن رس ــگاران و فع ــور خبرن ــرزی، حض ــی و برون م مل
در مراســم مختلــف شــهرداری و 16 نشســت خبــری برگزارشــده 
از طریــق  بازتــاب فعالیت هــای شــهرداری  و  در ســال 9۵ 
روزنامه هــا و خبرگزاری هــا، تولیــد بیــش از 3۰۰۰ خبــر در 
ــه تمامــی  رســانه های محلــی و ملــی در ســال 9۵، رصــد روزان
ــزاری  ــال خبرگ ــور فع ــهرداری، حض ــاره ش ــانه ها درب ــار رس اخب
ایمنــا در بیســت ودومین نمایشــگاه مطبوعــات كــه در ایــن 
ــوان  ــه عن ــی ب ــت و پرفورمنس های ــای نیمک ــگاه طرح ه نمایش
طرح هــای ابداعــی از ســوی ایــن رســانه بــه عنــوان طرح هــای 
ــه  ــات مجموع ــن اقدام ــه مهم تری ــد، از جمل ــناخته ش ــر ش برت

ــوده اســت. ــن مــدت ب ــط عمومــی در طــی ای رواب
ــای  ــا و طرح ه ــه پروژه ه ــم افتتاحی ــزاری مراس ــن برگ همچنی
ــه  ــب ویژه برنام ــوآور در قال ــاق و ن ــكلی خ ــه ش ــهرداری ب ش
»هــر هفتــه، چنــد افتتــاح« بــه شــکلی کــه باعــث شــد فضــای 
پویایــی در شــهر حاکــم و ارتبــاط مؤثرتــری بــا مســئوالن برقــرار 
شــود نیــز، از مهم تریــن فعالیت هــای صورت گرفتــه بــوده 

اســت.
اطاع رســانی  جهــت  اجتماعــی  شــبكه های  از  اســتفاده 
ــای شــهرداری، ایجــاد  ــات و فعالیت ه درســت و ســریع اقدام
ــال شــبكه اطاع رســانی شــهر در تلگــرام و صفحــه شــبكه  كان
اطاع رســانی شــهر در اینســتاگرام و بهره گیــری از آخریــن 
ــم  ــات ه ــه ارتباط ــن در عرص ــای نوی ــا و تكنولوژی ه فناوری ه
از مهم تریــن مــواردی اســت كــه در روابــط عمومــی شــهرداری 

ــه آن توجــه شــد. ــان ب اصفه
ــا  ــان ب ــط عمومــی شــهرداری اصفه ــت رواب ــد مدیری دوره جدی
تــاش جهــادی موفــق بــه اخــذ عناویــن و افتخــارات بســیاری 

ــه  ــرای ارائ ــه ب ــن مجموع ــت واالی ای ــان از هم ــه نش ــد ك ش
ــان دارد. ــهروندان اصفه ــازمان و ش ــه س ــر ب ــات مطلوب ت خدم
عمومــی  روابــط  افتخــارات  و  عناویــن   از  بعضــی   

اصفهــان شــهرداری 
ــور  ــای کش ــط عمومی ه ــن رواب ــت در بی ــه نخس ــب رتب - کس
از بیــن 1۰۰ ســازمان مختلــف در ســیزدهمین ســمپوزیوم 

بین المللــی روابــط عمومــی ایــران در ســال 9۵.
در  انتشــارات  و  تبلیغــات  در محــور  برتــر  رتبــه  - كســب 
یازدهمیــن جشــنواره انجمــن فرهنگــی روابــط عمومــی اســتان 

اصفهــان در ســال 9۵ .
ــوان  ــه عن ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــاب رواب - انتخ
رئیــس کمیتــه فضــای مجــازی کان شــهرها در ســال 9۵.
ــز از  ــر نی ــگ و هن ــاد فرهن ــعه اقتص ــی توس ــش مل - در همای
روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان تجلیــل شــد. در ایــن 
ــال در  ــتانی فع ــوری و اس ــی کش ــط عموم ــش از 1۵ رواب همای
عرصــه اقتصــاد فرهنــگ و هنــر تجلیــل شــد کــه روابــط عمومی 
شــهرداری اصفهــان نیــز در ایــن راســتا مــورد تجلیــل و تقدیــر 

قــرار گرفــت. 
روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان در ایــن همایــش بــه دلیــل 
ــال  ــی در س ــد کاالی ایران ــت از خری ــنواره حمای ــزاری جش برگ
ــزاری  ــت خبرگ ــل«، مدیری ــدام و عم ــی اق ــاد مقاومت »اقتص
ــاد  ــی، ایج ــای فرهنگ ــا و برنامه ه ــزاری افتتاحیه ه ــا، برگ ایمن
ایجــاد  شــبکه اطاع رســانی شــهری در فضــای مجــازی، 
رادیــو اینترنتــی چهلســتون، کســب مدیــر برتــر در ســیزدهمین 
ــب  ــور، کس ــای کش ــط عمومی ه ــی رواب ــمپوزیوم بین الملل س
رتبــه خاقیــت در روابــط عمومــی در جشــنواره روابــط عمومــی 
کشــور، انتخــاب روابــط عمومــی شــهرداری بــه عنــوان رئیــس 
کارگــروه فضــای مجــازی در کمیتــه روابــط عمومی هــای 
از جشــنواره های  کانشــهرها، حمایــت و مشــارکت فعــال 
مختلــف و به کارگیــری بخش هــای خصوصــی در اجــرای 
ــه  ــب رتب ــهر ، کس ــانی در ش ــای اطاع رس ــن ها و رویداده جش
غرفــه فعــال خبرگــزاری ایمنــا در نمایشــگاه مطبوعــات کشــور   
و ... موفــق بــه دریافــت لــوح تقدیــر و تندیــس همایــش        

شــد.
 نهضت پاسخگویی

در دوره جدیــد مدیریــت شــهری و در طــول ســال های 94 

ــرای پاســخگویی  ــادی ب ــای زی ــا و برنامه ه ــون، فعالیت ه تاكن
شــهرداری بــه شــهروندان انجام شــده اســت؛ ایــن اقدامــات در 
ــا عنــوان  یــک ســالگی مدیریــت جدیــد شــهرداری اصفهــان ب

»نهضــت پاســخگویی« دوره جدیــدی را آغــاز کــرد.
ــا  ــرده ب ــک ســال گذشــته ســعی ک ــت در طــول ی ــن مدیری ای
ــفاف  ــی ش ــف، فضای ــانه های مختل ــت رس ــری از ظرفی بهره گی
ــد. ــرار کن ــن شــهروندان و مســئوالن برق ــدون واســطه  را بی و ب

نظــرات کارشناســان  از  مختلــف  برنامه هــای  ســاخت  در 
مختلــف رســانه ای و خــود مــردم اســتفاده شــده تا پاســخگویی 

ــرد. ــن شــکل انجــام گی ــه بهتری ــه شــهروندان ب ب
»نهضــت پاســخگویی« توســط روابــط عمومــی شــهرداری 
اصفهــان از 7 طریــق دنبــال می شــود؛ یکــی از مهم تریــن 
ــای  ــد دیداره ــکیل واح ــخگویی، تش ــت پاس ــات در نهض اقدام
مردمــی در مدیریــت روابــط عمومــی جهــت ســاماندهی 
ــزاری بیــش از 9۰۰  ــان و برگ دیدارهــای مردمــی شــهردار اصفه
ــه  ــق 1۵گان ــهردار و مناط ــر ش ــون در دفت ــی تاكن ــدار مردم دی

ــود. ــه ب ــر هفت ــنبه ه ــای پنجش ــهرداری روزه ش
ــا  ــان ب ــان شــهردار اصفه ــری معاون ــزاری نشســت های خب برگ

ــان. ــی اصفه ــانه های گروه ــدگان رس حضــور چشــمگیر نماین
- ارائــه گزارشــی از مهم تریــن فعالیت هــای انجام شــده در 
حــوزه مربوطــه بــه منظــور تنویــر افــکار عمومــی و پاســخگویی 

ــگاران. ــه ســؤاالت خبرن ب
حضــور شــهرداران مناطــق 1۵گانــه شــهر در اداره ارتباطــات 
مردمــی 137 بــه صــورت هفتگــی و پاســخ بــه ســؤاالت 

شــهروندان بــه صــورت تلفنــی.
ــار در اداره ارتباطــات  ــان هــر مــاه یــک ب حضــور شــهردار اصفه
ــورت  ــه ص ــهروندان ب ــؤاالت ش ــه س ــخ ب ــی 137 و  پاس مردم

تلفنــی.
حضــور شــهردار اصفهــان، مدیــران مناطــق و ســازمان های 
ــان«؛  ــا اصفه ــی »اینج ــه تلویزیون ــان در برنام ــهرداری اصفه ش
ایــن برنامــه بــا همــکاری مدیــران صداوســیمای مرکــز اصفهــان 
بــه صــورت زنــده روزهای یکشــنبه تــا پنجشــنبه از ســاعت 19 از 
شــبکه اســتانی جهــت تشــریح فعالیت هــای حــوزه مربوطــه و 
پاســخگویی بــه ســؤاالت پیامکــی و تلفنــی شــهروندان پخــش 

می شــود.
برنامــه رادیویــی »صــدای شــهر« كــه در دو نوبــت صبــح  و عصر 

ــات  ــار و اتفاق ــژه اخب ــورت وی ــه ص ــنبه ها( ب ــز پنجش ــه ج )ب
شــهر و خدمــات  شــهرداری را اطاع رســانی می کنــد و شــهردار 
ــق  ــران مناط ــار مدی ــار در کن ــه یک ب ــر دو هفت ــز ه ــان نی اصفه
ــه  ــن برنام ــتودیوی ای ــور در اس ــا حض ــهرداری ب ــان ش و معاون

پاســخگوی ســؤاالت مختلــف شــهروندان اســت.
حضــور مدیــران و مســئوالن شــهر و اســتان در ویژه برنامــه 
»نیمکــت« خبرگــزاری ایمنــا بــا دکــور و فضایــی جالــب 
ــتان  ــهر و اس ــران ش ــی از مدی ــان یک ــر روز میزب ــه ه ــه ك توج
اســت. ایــن مدیــران روی نیمکتــی کــه یــادآور دوران تحصیــل 
ــگاران  ــؤاالت خبرن ــخگوی س ــینند و پاس ــت، می نش ــراد اس اف

ــتند.  ــا هس ــزاری ایمن خبرگ
ــی و برون مــرزی  ــا رســانه های مل ــاط رســانه ای ب برقــراری ارتب

ــه  ــرای پیشــبرد گفتمــان دانش محــور شــهردار اصفهــان و ارائ ب
برنامه هــای شــهرداری در برنامــه تلویزیونــی »اینجــا اصفهــان« 
كــه ســاعت 18:3۰ از ســیمای مركــز اصفهــان پخــش می شــود. 
 تولیــد برنامــه رادیویــی »صــدای شــهر« 9:1۰-9 و 1۰:3۰-1۰:4۰

و 11:2۵-11:1۵ و 17-16:1۵ از صــدای مركــز اصفهــان و برگــزاری 
1۵ برنامــه ماقــات مردمــی در مناطــق 1۵گانــه كــه دور جدیــد 
 آن دوبــاره از منطقــه یــک آغــاز شــده، از دیگــر برنامه هــا 

بود. 
حضــور شــهردار، معاونــان و مدیــران ســازمان ها و مناطــق 
ــی 137  ــز ارتباطــات مردم ــان در مرک ــه شــهرداری اصفه 1۵گان
بــه منظــور پاســخگویی بــه تمــاس شــهروندان در قالــب نهضــت 

ــر آمــده اســت. پاســخگویی در جــدول زی

خالقیت و سرعت، شعار اصلی دوره جدید مدیریت روابط عمومی شهرداری
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چهارراه نظر 
 اختصاص 3 میلیارد تومان 

از  بودجه دهیاری ها به شرکت هپکو 
مرکــزی - یــک منبــع آگاه از اختصــاص 3 میلیــارد تومــان 
از بودجــه دهیاری هــای اســتان مرکــزی بــه شــرکت 

ــر داد.  ــو خب هپک
ــا توجــه بــه مشــکالت چندیــن  ایــن منبــع آگاه افــزود: ب
ــن  ــران ای ــوق کارگ ــن حق ماهــه شــرکت هپکــو و نپرداخت
شــرکت، برخــی از مســئوالن ارشــد اســتان تصمیــم 
ــا اختصــاص 3 میلیــارد  ــات ب ــد در آســتانه انتخاب گرفته ان
تومــان از بودجــه دهیاری هــا بــه شــرکت هپکــو، کارگــران 

ــد.  ــه  دارن ــن شــرکت را راضــی نگ ای
ــور، سرپرســت  ــه ســعید فائض پ ــی اســت ک ــن در حال ای
ــتانداری  ــوراهای اس ــتایی و ش ــور روس ــر ام اداره کل دفت
ــه تکذیــب کــرد و  ــه تائیــد و ن مرکــزی، ایــن موضــوع را ن

ــرد.  ــول ک ــد موک ــه بع ــن ســؤال را ب ــه ای پاســخ دهی ب

نخستین عمل جراحی کله 
 سیستکتومی الپاراسکوپیک 

در لردگان 
از  لــردگان  شــهدای  بیمارســتان  سرپرســت  لــردگان- 
انجــام نخســتین عمــل جراحــی کلــه سیســتکتومی 

داد. بیمارســتان خبــر  ایــن  در  الپاراســکوپیک 
ــا اســتقرار دســتگاه  ــرد: ب ــار ک ــی اظه ــد نعمت ــر محم دکت
ــتین  ــردگان نخس ــهدای ل ــتان ش ــکوپی در بیمارس الپاراس
عمــل جراحــی کلــه سیســتکتومی الپاراســکوپیک توســط 
ــی  ــی عموم ــص جراح ــکان، متخص ــا آذرپی ــر علیرض دکت
ــر  ــکاری دکت ــا هم ــی ب ــل جراح ــن عم ــد. ای ــام ش انج
از متخصصــان  و دکتــر ســیامک ظهیــری  آذرپیــکان 
ــت انجــام  ــا موفقی ــاق عمــل ب بیهوشــی و کادر مجــرب ات

شــد.
وی اظهــار امیــدواری کــرد: بــا اســتقرار ایــن دســتگاه ارائــه 
خدمــت بــه بیمــاران نیازمنــد بــا بهره گیــری از تکنولــوژی 

روز در ایــن شهرســتان تــداوم خواهــد داشــت.

 اعطای 506 میلیارد تومان 
وام خوداشتغالی در استان کرمان

معــاون اقتصــادی اســتاندار کرمــان گفــت: امــروز اســتان 
کرمــان توســط نهادهــای حمایتــی بــا افتخــار بــا رقــم 506 
ــارد تومــان وام هــای خوداشــتغالی، 36 هــزار شــغل  میلی

ایجــاد کــرده اســت.
محمدرضــا فتــوت بــا اشــاره بــه افزایــش ضریــب امنیتــی 
ــاد  ــوی اقتص ــرای الگ ــس از اج ــج پ ــتان قلعه گن شهرس
مقاومتــی در ایــن شهرســتان گفــت: برنامــه اقتصــاد 
ــه و در شهرســتان های  ــج در 8 منطق ــی در قلعه گن مقاومت
مختلــف و بــا معین هــای مختلــف همچنــان ادامــه دارد.

فتــوت یکــی دیگــر از برنامه هــای ایــن دولــت در اســتان را  
توســعه صــادرات غیرنفتــی عنــوان کــرد و گفــت: در ســال 
ــک  ــد ی ــوده و ســال های بع ــارد ب ــک میلی 92 صــادرات ی
و نیــم و ســال 95 بــه دو  و دو دهــم میلیــارد دالر افزایــش 
یافتــه اســت؛ ایــن یعنــی افزایش شــغل و افزایــش ثروت 
ــش از واردات  ــه صــادرات بی ــار اســت ک ــن ب ــرای اولی و ب
شــده کــه در گمــرک ثبــت و مشــخص اســت و ایــن تنهــا 
ــه  ــوده ک ــواری ب ــردم بزرگ ــق و م ــران الی ــل مدی ــه دلی ب
نقــش اصلــی و زحمــت اساســی را در اقتصــاد بــه دوش 

داشــته انــد.

 پیدا شدن جسد زن و مردی 
در جیرفت

جیرفــت - فرمانــده انتظامــی جیرفــت از پیــدا شــدن 
ــذر روســتای  ــرد در محــل زیرگ ــک م ــک زن و ی جســد ی

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــاد ای باقرآب
ســرهنگ ماشــاءهللا مالیــی افــزود: اولیــن ســرنخ ها 
ــاعت ها در  ــه س ــد ک ــودروی پرای ــک خ ــدن ی ــدا ش ــا پی ب
ــه دســت آمــد  ــود، ب ــه رهــا شــده ب نزدیکــی محــل حادث
و بازرســان مــا لکه هایــی از خــون را داخــل خــودرو 

ــد. ــاهده کردن مش
ــر روز  ــی عص ــروی انتظام ــان نی ــرد: بازرس ــار ک وی اظه
حوالــی  را  جســد   2 جســت وجو،  از  پــس  دوشــنبه 
خــودروی کشف شــده در محــل زیرگــذر روســتای باقرآبــاد 

ــد. ــف کردن ــاس کش ــه بندرعب ــت ب ــاده جیرف در ج
ــت  ــن جنای ــوع ای ــی وق ــت احتمال ــی عل ــرهنگ مالی س
را مســائل اخالقــی و اجتماعــی بیــان کــرد و گفــت: 

بررســی ها در ایــن زمینــه ادامــه دارد.

 کشف بیش از 9 کیلوگرم شیشه 
در ورامین

ــران  ــتان ته ــرق اس ــژه ش ــی وی ــده انتظام تهــران- فرمان
ــه در  ــردان شیش ــدر روانگ ــاده مخ ــرم م ــف 9 کیلوگ ازکش

ــر داد. ــن خب ــتان ورامی شهرس
ــار  ــی دریافــت اخب  ســردار عبدالرضــا ناظــری گفــت: در پ
ــردان  ــواد روانگ ــع م ــه و توزی ــر تهی ــی ب ــی مبن و اطالعات
ــن  ــتان ورامی ــابقه دار در شهرس ــردی س ــط ف ــه توس شیش
بــا حضــور ســه اکیــپ از مأمــوران معاونــت عملیــات 
ویــژه ناجــا و اکیپــی از مامــوران انتظامــی اســتان، پــس 
ــه  ــی غافلگیران ــی در عملیات ــام قضای ــا مق ــی ب از هماهنگ
نیروهــای پلیــس وارد مخفیــگاه متهــم شــدند و دو نفــر را 

ــد. ــتگیر کردن ــه دس ــن رابط در ای
وی افــزود: مامــوران در بازرســی از مخفیــگاه متهمــان 
ــواد  ــری م ــه و مقادی ــرم شیش ــف 9500گ ــه کش ــق ب موف
ــری  ــالح کم ــه س ــک قبض ــراه ی ــه هم ــنتی ب ــدر س مخ

ــدند. ــه ش ــدد گلول ــداد 13 ع ــی و تع جنگ

اردبیــل کــه در ســال 86 وجــود  مــردم 
روزنــه  را  پارچــه«  »ســبالن  کارخانــه 
قفل هــای  کــه  می دانســتند  امیــدی 
زنــگ زده محرومیــت ایــن اســتان جــوان را 
ــن  ــده ای ــه آین ــی ب ــا نگران ــال ب ــکند، ح بش
کارخانــه چشــم دوخته انــد کــه ســرگردان 
نظــر  اســاس  اســت.بر  بی تدبیری هــا  در 
ــی  ــود زیرســاخت های صنعت کارشناســان نب
ــن  ــل، مهم تری ــتان اردبی ــی در اس و زیربنای
ــه  ــل از قافل ــدن اردبی ــرای عقب مان ــل ب عام
ــر  ــن ام ــه ای ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــعه اس توس
ــرای  ــرمایه گذار ب ــب س ــون، جل ــا اکن نه تنه
پروژه هــای بــزرگ اســتان را بــا مشــکل 
مواجــه کــرده، بلکــه از طرفــی ایــن امــر در به 
ــع  ــادن نفس هــای معــدود صنای شــماره افت
ــوده  ــر نب ــزرگ اســتان اردبیــل هــم بی تاثی ب
اســت.کارخانه »ســبالن پارچــه« اردبیــل 
کــه در ســال 86 بــه عنــوان بزرگ تریــن 

اردبیــل  در  نســاجی خاورمیانــه  کارخانــه 
بــه بهره بــرداری رســید، یکــی از معــدود 
می توانســت  کــه  بــود  بزرگــی  صنایــع 
خیــل  از  نفــری،   4500 اشــتغال زایی  بــا 
ــا  ــد؛ ام ــل بکاه ــکاران اردبی ــار بی ــم آم عظی
ــکالت  ــدن مش ــه ش ــا مواج ــه ب ــن کارخان ای
ــل و  ــار تعطی ــن ب ــی چندی ــی و مال مدیریت
بــا مالــک جدیــد راه انــدازی شــد تــا اینکــه 
ایــن روزهــا بــا وجــود حــدود 60 هــزار بیــکار 
در اســتان ایــن کارخانــه بــزرگ تنهــا بــا 25 
درصــد ظرفیتــش و بــا نــام شــرکت ســیوان 
کار می کنــد و روزبــه روز در حــال تعدیــل 

نیروســت.
 نســاجی احیــا شــود، تــوان رقابــت بــا 

خارجی هــا را داریــم
صنعــت  و  مهندســین  بســیج  رئیــس 
ــت  ــن وضعی ــاره آخری ــل درب ــتان اردبی اس
ــروز  ــه ام ــت:  دغدغ ــه« گف ــبالن پارچ »س

ــد  ــه نســاجی ســبالن بای ــن اســت ک ــا ای م
ــر  ــا کمت ــه ب ــا شــود. امــروز ایــن کارخان احی
از 25 درصــد ظرفیــت خــود کار می کنــد؛ 
ــر  ــاالی 4500 نف ــد ب ــه می توان ــی ک در حال
اشــتغال زایی داشــته باشــد؛ امــا اینکــه 
ــا  ــد ب ــن واح ــده ای ــث ش ــل باع ــدام عام ک
ــل دارد.وی  ــای تام ــود، ج ــه ش ــود مواج رک
ادامــه داد: چنانچــه واحــد صنعتــی ســبالن 
پارچــه احیــا شــود، تــوان رقابــت بــا البســه 
وارداتــی از جملــه ُتــرک را هــم دارد؛ چراکــه 
هــم برخــوردار از دســتگاه و تجهیــزات بــه روز 
ــد  ــت در تولی ــه  محدودی ــم اینک ــت و ه اس

ــدارد. ن
 وعده های بی عمل

ــه  ــبالن پارچ ــاره س ــزود: درب ــی پور اف عیس
وعده هایــی  هــم  کشــوری  مســئوالن 
دادنــد و نماینــدگان و اســتاندار بارهــا بــرای 
خــروج ایــن واحــد از ایــن وضعیــت تــالش 
ــی  ــه جای ــن تالش هــا راه ب ــا ای ــد؛ ام کرده ان
نبــرد؛ ایــن در حالــی اســت کــه ســرمایه گذار 
خصوصــی آن خلــع یــد شــده و ایــن واحــد 

ــت. ــال اس ــزو بیت الم ــی و ج ــرمایه مل س
وی گفــت: کارخانــه »ســبالن پارچــه« در 
ــاجی  ــن نس ــوان بزرگ تری ــه عن ــال 86 ب س
بهره بــرداری  بــه  اردبیــل  در  خاورمیانــه 

ــل  ــه دلی ــاه ب ــد م ــس از چن ــا پ ــید؛ ام رس
ضعــف مدیریتــی و مالــی تعطیــل شــد 
دوبــاره  راه انــدازی  بــار  چنــد  از  پــس  و 
ــا  ــوان »آرت ــا عن ــتان 90 ب ــرانجام در تابس س
ــک  ــرمایه گذاری بان ــا س ــن« ب ــارت زری تج
خــود  ظرفیــت  درصــد   30 بــا  تجــارت 
فعالیــت کــرد؛ ایــن شــرکت در ادامــه راه نیــز 

ــد. ــه ش ــکل مواج ــا مش ب

وی تاکیــد کــرد: پــس از گذشــت 6 ســال از 
ــه توســط بانــک تجــارت  اجــاره ایــن کارخان
ــل در  ــردم اردبی ــده م ــه نماین ــه گفت ــه ب ک
ــز و پایمــال کــردن  ــا اجــاره ناچی ــس ب مجل
ــوده،  ــت ب ــغول فعالی ــران مش ــوق کارگ حق

ــه شــرکت ســیوان  ــه ب ــن کارخان  باالخــره ای
واگــذار شــد و همچنــان ایــن شــرکت نه تنهــا 
ــزوده،  ــه نیف ــن کارخان ــروی ای ــداد نی ــر تع ب
ــن  ــر مشــکالت ای ــت 400 نف ــا فعالی بلکــه ب

کارخانــه پابرجا ســت.
ــای  ــت واحده ــر ظرفی ــی ها اگ ــق بررس طب
را  اردبیــل  اســتان  راکــد  و  نیمه فعــال 
شــغل  هــزار   10 از  بیــش  فعــال کنیــم، 
ــه  ــاز ب ــدون نی ــن 40 درصــد ب ــوان از ای می ت
ســرمایه گذاری و زیرســاخت دوبــاره، ایجــاد 

ــرد. ک
 بی تدبیری مسئوالن، عامل بیکاری

اردبیلــی  شــهروند  یــک  نیــز  ادامــه  در 
جوانــان  بیــکاری  مشــکل  می گویــد: 
نیســت؛ در بعضــی  نبــود کار  از  همیشــه 
اســت؛  مســئوالن  بی تدبیــری  از  مواقــع 
اگــر مدیریــت درســت بــود، از کارخانــه 
نســاجی »ســیوان« )ســبالن پارچــه ســابق( 
ــه  ــچ، بلک ــه هی ــری اخــراج نمی شــد ک کارگ
ــود  ــر کارگاران خ ــه روز ب ــه روزب ــن کارخان ای

فــزود. می ا
در ایــن کارخانــه، شــغل بــرای بیــکاران 
ــه  ــیل کارخان ــود دارد و پتانس ــهرمان وج ش
بســیار زیــاد اســت؛ فقــط همــت مســئوالن 

دانــا راه  می طلبــد.  را 

حال ناخوش نساجی اردبیل 

نبض»سیوان«کندمیزند

مدیــر کل اکتشــاف وزارت صنعــت گفــت: بــازار اروپــا، بــازاری 
تنوع طلــب بــوده و از ایــن رو ایــن فرصــت عالــی بــرای 
تولیدکننــدگان ســنگ ایــران مهیاســت کــه بــا تکیــه  بــر تنــوع 
ســنگ های ایرانــی، ســهم بیشــتری از بــازار اروپــا را از آن خــود 

کننــد.
ــه  ــا اشــاره ب اســدهللا کشــاورز در همایــش صــادرات ســنگ ب
ــزود: صنعــت  ــر صنعــت ســنگ اف ــار آن ب رکــود مســکن و آث
ســنگ بــا چالش هــای زیــادی مواجــه اســت و رکــود مســکن 
از  زیســت محیطی  مخالفت هــای  و  تجهیــزات  فرســودگی 

ــت. ــن آن هاس ــه مهم تری جمل
ــن  ــت محیطی چندی ــکالت زیس ــل مش ــرای ح ــت: ب وی گف
تعامــل مثبــت بــا منابــع طبیعــی آغــاز شــده کــه البتــه از آن 
ــیدن آن  ــه رس ــه نتیج ــرای ب ــالش ب ــا ت ــتیم؛ ام ــی نیس راض

ــه دارد. ادام
ــا بیــان اینکــه رکــود شــدیدی دامنگیــر صنعــت ســنگ  وی ب
ــع  ــی رف ــعه بازاریاب ــا توس ــه ب ــده ک ــای فرآوری ش و کارخانه ه
می شــود، تصریــح کــرد: حجــم ذخایــر قطعــی ایــران در حــوزه 
ســنگ های تزئینــی نســبت بــه  کل دنیــا حجــم زیــادی اســت 
و از ایــن  رو، ایــران، مقــام اول ســنگ تزئینــی دنیــا را در اختیار 

دارد.
ــنگ های  ــت س ــگ و کیفی ــوع رن ــر تن ــد ب ــا تأکی ــاورز ب کش
ــب  ــازاری تنوع طل ــا، ب ــازار اروپ ــرد: ب ــراز ک ــران اب ــی ای تزئین
ــد؛ از  ــر می کن ــنگ آن تغیی ــای س ــر دوره تقاض ــوده و در ه ب
ایــن  رو ایــن فرصــت عالــی بــرای تولیدکننــدگان ســنگ ایــران 
ــی، ســهم  ــوع ســنگ های ایران ــر تن ــه  ب ــا تکی ــه ب مهیاســت ک

ــد. فــارس ــود کنن ــا از آن خ ــازار اروپ ــتری را از ب بیش

رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور از اعطــای ۷ میلیــون 
ــه  زده  ــق زلزل ــتاییان مناط ــه روس ــوض ب ــک بالع ــان کم توم

ــر داد. خراســان شــمالی خب
اســماعیل نجــار در شــورای هماهنگــی مدیریــت بحــران 
خراســان شــمالی در بجنــورد اظهــار کــرد: بــه منظــور ســاخت 
هــر واحــد مســکونی، 20 میلیــون تومــان تســهیالت بــا کارمــزد 
4 درصــد و در مناطــق شــهری 30 میلیــون تومــان بــا کارمــزد 

ــود. ــت می ش ــد پرداخ 5 درص
بــه  بالعــوض  اعطــای کمک هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
زلزلــه زدگان در مناطــق شــهری و روســتایی بــه صــورت یــادآور 
شــد: در مناطــق روســتایی 5 میلیــون تومــان کمــک بالعــوض 
ــه واحدهــای مســکونی و 2  ــزان خســارت واردشــده ب ــه می ب
ــوازم خانگــی و در مناطــق  ــوان ل ــه عن ــز ب ــان نی ــون توم میلی

شــهری بســته بــه تناســب میــزان خســارت واحــد مســکونی 
کمک هــای بالعــوض تــا ســقف 6 میلیــون تومــان و 2 
ــود. ــا می ش ــی اعط ــوازم خانگ ــرای ل ــز ب ــان نی ــون توم میلی

ــه اینکــه همــه واحدهــای مســکونی  ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
روســتایی در خراســان شــمالی بیمــه هســتند، پــس از 
ــون  ــا ســقف 15 میلی ــرآورد خســارت توســط کارشناســان ت ب
تومــان نیــز در ایــن حــوزه بــه زلزلــه زدگان خســارت پرداخــت 

می شــود.
نجــار بــا اشــاره بــه اینکــه ســاالنه 200 هــزار واحــد مســکونی 
توســط دولــت و بــا اســتفاده از تســهیالت و مشــارکت مــردم 
ــرآورد خســارت  ــت: ب بازســازی و مقاوم ســازی می شــود، گف
ــن  ــان ممک ــن زم ــیب دیده در کوتاه تری ــکونی آس ــازل مس من

بــه اســتانداری ابــالغ خواهــد شــد. ایســنا

ــا بیــان اینکــه  مدیــر کل پســت چهارمحــال و بختیــاری ب
ــات  ــد خدم ــتایی می توانن ــی روس ــات ارتباط ــر خدم دفات
ــد، گفــت:  ــه کنن ــاط اســتان ارائ ــن نق ــه دورتری ــت را ب دول
مطابــق برنامه ریزی هــای انجام شــده امســال 8 دفتــر 

ــود. ــال می ش ــتان فع ــن اس ICT در ای
حســین عنایتــی بــا بیــان اینکــه 121 دفتــر خدمــات 
ارتباطــی روســتایی )ICT ( در اســتان فعــال اســت افزود: 
ایــن دفاتــر نقــش مؤثــری در صرفه جویــی هزینــه، زمــان 
ــه  ــد؛ البت ــتاها دارن ــردم در روس ــکالت م ــش مش و کاه
طبــق برنامــه ششــم توســعه، وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات و شــرکت ملـــی پســت جمهــوری اســالمی ایران 
 ICT مکلــف بــه افزایــش خدمــات و فعالیــت دفاتــر

ــتند. ــتایی هس روس

ــده  ــای انجام ش ــق برنامه ریزی ه ــه داد: مطاب ــی ادام عنایت
ارائــه دســت کم چهــار خدمــت الکترونیکــی اصلــی دولــت 
ســالمت، آمــوزش، کشــاورزی و بانکــی در 80 درصــد 
امکان  پذیــر   کشــور  در  خانــوار   20 بــاالی  روســتاهای 

اســت.
ــا بیــان اینکــه  مدیــر کل پســت چهارمحــال و بختیــاری ب
تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه بایــد 30 درصــد مبــادالت 
تجــاری مــردم از طریــق تجــارت الکترونیکــی انجام شــود، 
ادامــه داد: مســئوالن دفاتــر ICT در روســتاها می تواننــد از 
ــق توســعه کســب و کار الکترونیکــی، اشــتغال زایی و  طری
کســب درآمــد کننــد. هم اینــک حــدود 350 واحــد پســتی 
در چهارمحــال و بختیــاری فعــال اســت کــه از ایــن تعــداد 

51 درصــد روســتایی و بقیــه شــهری اســت. ایرنــا

ــطح  ــه س ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتان ی ــتی اس ــر کل بهزیس مدی
گفــت:  جامعــه  در  اجتماعــی  آســیب های  شــیوع 
پیشــگیری و مصون ســازی، بهتریــن ابــزار مقابلــه بــا 
معضــالت و مشــکالت ناشــی از فضــای مجــازی اســت.

جلیــل عفتــی افــزود: اگــر مصونیــت ایجــاد کنیــم و 
ــل  ــت در مقاب ــم، آن وق ــش دهی ــراد را افزای ــدی اف توانمن

آســیب ها موفــق عمــل کردیــم.
وی بــا اشــاره بــه تغییــرات گســترده در ابزارهــای ارتباطــی 
در دنیــا ادامــه داد: یکــی از ابزارهــای تبــادل اطالعــات کــه 
در دنیــا اســتفاده می شــود، شــبکه های اجتماعــی اســت 

کــه بــه گســترش اطالعــات منجــر می شــود.
ــن  ــش از ای ــت: پی ــزد گف ــر کل بهزیســتی اســتان ی مدی
تصــور بــر ایــن بــود کــه اگــر در بحــث آســیب های 

اجتماعــی، اعتیــاد و مــواد مخــدر، مرزهــا را هرچــه 
عمــال  امــا  نمی یابنــد؛  اشــاعه  ببندیــم،  محکم تــر 
نتوانســتیم موفــق باشــیم و آســیب های اجتماعــی از 

مرزهــای گوناگــون وارد شــد.
عفتــی دربــاره مخاطــرات مختلفــی کــه متوجــه ســالمت 
جامعــه و فرزنــدان اســت، اظهــار داشــت: در بحــث 
ــات  ــوع امکان ــه ن ــه ب ــا توج ــز ب ــازی نی ــیب های مج آس
ــیم             ــا را بشناس ــد آن ه ــود دارد، بای ــه وج ــی ک و ارتباطات
ــم. ــد کنی ــیب های آن توانمن ــر آس ــان را در براب و فرزندانم

مدیــر کل بهزیســتی اســتان یــزد گفــت: بــه مباحثــی کــه 
 در فضــای مجــازی اســت، هــم بــه عنــوان یــک فرصــت 
و هــم بــه عنــوان یــک تهدیــد بــرای ســالمت نســل آینــده 

بایــد نــگاه شــود. ایرنــا

،،
کارخانــه »ســبالن پارچــه« درســال 
86 بــه عنــوان بزرگ تریــن کارخانــه 
اردبیــل  در  خاورمیانــه  نســاجی 
بــه بهره بــرداری رســید؛ امــا پــس 
ضعــف  دلیــل  بــه  مــاه  چنــد  از 

مدیریتــی و مالــی تعطیــل شــد.

استانها

مدیر کل اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت:

رکودشدید،دامنگیرصنعتسنگوکارخانههایفرآوری
مدیر کل پست چهارمحال و بختیاری خبر داد:

امسال8دفترICTدرچهارمحالوبختیاریفعالمیشود

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور خبر داد:

7میلیونتومانکمکبهروستاییانزلزلهزدهخراسان
مدیر کل بهزیستی استان یزد:

پیشگیری،بهترینابزارمقابلهباآسیبفضایمجازی

موزه های تاریخی تبریز
ــار جــذاب و شــگفت آوری  ــه آث ــد ک ــی وجــود دارن ــز موزه های در تبری
را در خــود جــای داده انــد. تبریــز 10 مــوزه  نامــی دارد کــه در روزهــای 
نقــاط مختلــف کشــور  از   متنــوع ســال، میزبــان گردشــگرانی 

و خارج از ایران هستند. 
ــام »مــوزه ســنجش« اســت کــه محــل  ــه ن یکــی از ایــن موزه هــا ب
نگهــداری تنــه  درخــت 5 میلیــون ســاله اســت و درآن انواع ابــزارآالت 
مربــوط بــه ســنجش ماننــد ســاعت های قدیمــی و هنــری، ترازوهــای 
ــای  ــوم، ابزاره ــم نج ــه عل ــوط ب ــایل مرب ــنگ وزنه ها وس ــری، س زرگ
ســنجش مربــوط بــه علــم هواشناســی قطب نماهــا و وســایل 
مربــوط بــه ســده های گذشــته در معــرض دیــد بازدیدکننــدگان قــرار 

گرفتــه اســت. 
دومیــن مــوزه باستان شناســی ایــران نیــز بــه نــام »مــوزه آذربایجان« 
ــماعیل آباد،  ــه اس ــوط ب ــفال های مرب ــه درآن س ــده ک ــاده ش ــام نه ن
ــال  ــزار س ــه 2 ه ــوط ب ــرد و زن مرب ــاد م ــه زن، اجس ــمه اله مجس
پیــش و ســنگ بســم هللا، اثــر محمدعلــی قوچانــی ظــروف ســفالی 
مربــوط بــه دوره ایلخانیــان و قفــل رمــزی مربــوط بــه ســده 6 

هجــری، ســکه ها، مهرهــای تاریخــی ایــران، مجموعــه ای از پیکرهــای 
ســنگی  قوچ هــای  ســنگ های کتیبــه دار،  ســنگ گورها،   انســانی، 

و مجسمه های سنگی به نمایش گذاشته شده است. 
»مــوزه عصرآهــن« نیــز آثــاری در خــود جــای داده کــه  قدمــت آن به 
هــزاره اول پیــش از میــالد یعنــی عصــر آهــن برمی گــردد کــه شــامل 

38 گــور بــه صــورت جنینــی کشف شــده در ســال 136۷ اســت.
ــه  ــت ک ــز اس ــهر تبری ــای ش ــر موزه ه ــم از دیگ ــار« ه ــوزه قاج »م
زیبــا، پنجره هــای مشــبک  بــا سرســتون های  درآن 16 ســتون 
ــود  ــا و وج ــا، آیینه کاری ه ــی، گچبری ه ــه های رنگ ــا شیش ــی ب ارس
حوض خانــه وســیع از زیبایی هــای بی نظیــر ایــن مــوزه تلقــی 
ــز ــروف شــهر تبری ــای تاریخــی مع ــر از خانه ه ــی دیگ  می شــود. یک

ــوزه  ــن م ــه در ای ــاری ک ــن آث ــت. از مهم تری ــروطه« اس ــه مش »خان
ــرش  ــتارخان ف ــری س ــالح کم ــه س ــوان ب ــود می ت ــداری می ش نگه
مشــروطه، وســایل شــخصی ســران مشــروطه و دیگــر مــدارک 

ــرد.  ــالب مشــروطه اشــاره ک ــا انق ــط ب مرتب
مــوزه ســفال یــا خانــه ســفال، مــوزه ارامنــه، مــوزه فوتبــال تبریــز هــم 
کــه نخســتین مــوزه ایــران و خاورمیانــه و دومیــن مــوزه آســیا بعــد 
از ژاپــن اســت، از دیگــر موزه هــای تاریخــی تبریزبــه شــمار مــی رود.

#جاذبه_ها

روزنه
 به مناسبت 27 اردیبهشت ماه 

روز روابط عمومی و ارتباطات
 روزنامه نگاری الکترونیکی 

و روابط عمومی دیجیتال، دو بال پرواز

کارشناس روابط عمومی
بهمن توکلی فرد

ــات  ــاوری ارتباط ــا ورود فن ــات ب ــه ارتباط ــم عرص  مفاهی
و اطالعــات، دســتخوش تغییــرات عمــده ای شــده اســت؛ 
ــزارش.  ــر و گ ــا خب ــه ت ــه گرفت ــگاری و روزنام از روزنامه ن
ــی  ــم کل ــر مفاهی ــاوری ب ــن فن ــر ای ــان تأثی ــن می در ای
ــه فضــای خــاص خــود را  ــرد ک ــق ک ــازه ای را خل  شــکل ت
می طلبــد؛ E-joumalism یــا روزنامه نــگاری الکترونیکــی 
ــال از آن  ــی دیجیت ــط عموم ــا رواب و EPUbicrelation ی

جملــه اســت. 
ــرای شــروع بحــث  ــا طــرح مســئله ای ب ایــن مطلــب تنه
دربــاره روابــط عمومــی دیجیتــال اســت کــه هم اکنــون بــه 
عنــوان نگرشــی جدیــد بــه روابــط عمومــی در حــال تکوین 

تدریجــی مباحــث نظــری و عملــی اســت.
بایــد گفــت بــه همــان ســادگی کــه بــا افــزودن حــرف E به 
ــدی می شــویم  ــط عمومــی، وارد مباحــث جدی  کلمــه رواب
ــر  ــط عمومــی را تحــت تأثی و همــه ســطوح فعالیــت رواب
ایــن جریــان غالــب ارتباطــی می بینیــم، بــه همــان 
را  اول  خشــت  آن  از  راحت تــر  بســا  چــه  و  ســادگی 
ــه  ــگاه یک ســویه و خوش بینان ــا ن ــاد و ب ــج نه ــوان ک می ت
ــاع  ــث انتف ــک، آن را از حی ــی الکترونی ــط عموم ــه رواب ب
ــزود. ــود اف ــای موج ــر گره ه ــره ای ب ــی گ ــت و حت انداخ

ــای  ــی فناوری ه ــث کل ــف را مباح ــوی طی ــک س ــر ی اگ
ــوی  ــم، س ــعه بدانی ــال توس ــور در ح ــد »IT« در کش جدی
ــزاری در  ــخت افزاری و نرم اف ــی س ــائل فن ــر آن مس دیگ
ــیدن  ــث کش ــه بح ــر ب ــالوه ب ــت و ع ــط عمومی هاس رواب
ــط عمومــی  میــزان ورود ســایر حوزه هــای تأثیرگــذار در رواب
به ویــژه رســانه ها، حتــی مباحــث بنیــادی روابــط عمومــی 

ــه چالــش خواهــد کشــید. را نیــز ب
ــاوری  ــد: فن ــات می گوی ــری ارتباط ــجوی دکت ــک دانش ی
ــازمان را  ــای س ــداف و برنامه ه ــات اه ــات و ارتباط اطالع
تعییــن نمی کنــد؛ بلکــه بــه ســازمان دارای هــدف و برنامــه 

ــد. ــک می کن کم
ــتی  ــتم دس ــر سیس ــزود: اگ ــی اف ــهابی عنبران ــت ش بهج
ــا  ــد نه تنه ــردن فرآین ــزه ک ــی نداشــته باشــیم، مکانی کارای
تأثیــر مثبتــی نخواهــد داشــت، بلکــه خــود زیانبــار اســت.
وی گفــت: حــال کــه روابــط عمومــی دیجیتــال بــه عنــوان 
ــر فضــای  ــر تغیی ــط عمومــی تحــت تأثی موضــوع روز رواب
ــز فضــای  ــان« و نی ــه »رســانه ها و مخاطب ارتباطــی جامع
ســازمانی »طــرح دولــت الکترونیــک« بــه شــدت در حــال 
ــا فضــای  گســترش اســت و چیــزی نمی پایــد کــه اگــر ب
ســایر تحــوالت آن پیــش نرویــم، خواه ناخــواه صندلی هــا 
بــه ســرعت از زیــر پاهــا کشــیده شــوند، پــس نگــران نفــی 

دیجیتالــی کــردن روابــط عمومــی نباشــیم.
شــهابی درخصــوص توســعه روابــط عمومی هــا گفــت: اگــر 
ــد  ــد، نیازمن ــد توســعه پیــدا کنن ــط عمومی هــا بخواهن رواب
ــا  ــط عمومی ه ــود رواب ــدا خ ــت؛ ابت ــروه اس ــت 3 گ حمای
ــت  ــوزش، صراح ــص، آم ــد؛ تخص ــدا کنن ــعه پی ــد توس  بای

و رک گویی، الزمه یک روابط عمومی است. 
ــگاه  ــی خــود جای ــه مدیریت ــد در مجموع ــران بای دوم مدی
ویــژه ای بــرای روابــط عمومــی قائــل شــوند و نکتــه ســوم 
آنکــه یکــی از اصــول توســعه روابــط عمومــی در دنیــا ارتباط 
ــرار  ــانه ها« برق ــا »رس ــد ب ــا بای ــه آن ه ــت ک ــی اس مثبت
ــط  ــوز رواب ــی هن ــرواز؛ ول ــر پ ــال دیگ ــوان ب ــه عن ــد؛ ب کنن
ــند  ــود برس ــی خ ــگاه اصل ــه جای ــتند ب ــا نتوانس  عمومی ه
و ایــن مســئله به ویــژه در پایتخــت جهــان اســالم بیشــتر 

نمــود دارد.
ــوع  ــن موض ــان ای ــم متولی ــه امیدواری ــر آنک ــخن آخ س
ــته  ــش از گذش ــتانداری بی ــالمی و اس ــاد اس ــژه ارش به وی
ــه از  ــد ک ــتانی بپردازن ــی در اس ــط عموم ــه رواب ــه مقول ب
یــک ســو قطــب صنعتــی اســت و از ســوی دیگــر قطــب 
بــزرگ  اســتان های  از  یکــی  همچنیــن   گردشــگری؛ 
و تأثیرگــذار در عرصــه سیاســی اســت و بــه همیــن لحــاظ 
بیــش از ســایر اســتان ها بــه توســعه روابــط عمومــی نیــاز 
ــای آن  ــط عمومی ه ــد رواب ــش از 80 درص ــوز بی دارد و هن
ــا  ــان ب ــد اســت متولی ــن تخصــص  هســتند؛ امی ــد ای فاق
ــت  ــن اس ــه مزی ــالی ک ــو در س ــه جل ــت رو ب ــک حرک ی
ــاد  ــال »اقتص ــه س ــری ب ــم رهب ــام معظ ــوده مق ــه فرم ب
مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال«، بــرای آینــده فکــر اساســی 
کننــد. طبیعــی اســت تــا متخصصــان روابــط عمومــی در 
ــط  ــئوالن رواب ــد، مس ــرار نگیرن ــود ق ــگاه خ ــگاه و پای جای
عمومــی بلــه، قربان گــو و توجیه کننــدگان افــکار غلــط 
مدیــر راه بــه جایــی نمی برنــد؛ مرحــوم دکتــر نطقــی،  پــدر 
ــدگار گفتــه:  روابــط عمومــی نویــن کشــور، در ســخنی مان
»هــر مدیــری ســزاوار روابــط عمومــی ای اســت کــه دارد.«

 انهدام 6 باند بزرگ قاچاق 
مواد مخدر کشور در قم  

ــتان  ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی ــم - رئی ق
قــم، گفــت: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون، 6 بانــد 
تهیــه و توزیــع مــواد مخــدر کــه از عناصــر اصلــی قاچــاق 
ــس در  ــا هوشــیاری پلی ــد، ب ــواد مخــدر در کشــور بودن م
ــاس  ــرهنگ غالمعب ــدند. س ــدم ش ــایی و منه ــم شناس ق
ــای  ــن بانده ــدام ای ــایی و انه ــا شناس ــزود: ب ــه اف بلفک
ــواد  ــواع م ــرم ان ــدر، 800 کیلوگ ــواد مخ ــاق م ــم قاچ مه
مخــدر کشــف شــد. همچنیــن از ابتــدای امســال تاکنــون، 
2۷ قاچاقچــی اصلــی و 2 هــزار و 800 خرده فــروش و 
ــان  ــا بی ــدند. وی ب ــتگیر ش ــم دس ــر در ق ــاد متجاه معت
اینکــه میــزان دســتگیری خرده فروشــان و معتــادان 
ــه مــدت  متجاهــر در 2 ماهــه نخســت امســال نســبت ب
مشــابه ســال گذشــته 56 درصــد افزایــش یافتــه، افــزود: 
همچنیــن در ایــن مــدت یک هــزار و ۷00 معتــاد متجاهــر و 
خرده فــروش در قــم دســتگیر شــدند. وی گفــت: امســال 
8 تــن از فروشــندگان عمــده مــواد مخــدر در اســتان 
ــد. ــف ش ــن کش ــرم هرویی ــا 30 کیلوگ ــتگیر و از آن ه دس

ــاه  ــکاران کرمانش ــی تراش ــه صنف ــس اتحادی رئی
ــل  ــه دلی ــف ب ــن صن ــکار شــدن ای ــا بی ــت: ب گف
رکــود شــدید بــازار، بــه زودی ایــن قشــر نیــز بــه 
ــوند؛  ــه می ش ــاه اضاف ــکاران کرمانش ــون بی قش
چــرا کــه هم اکنــون صنــف تراشــکاری در کرمانشــاه 

ــرد.  ــر می ب ــه س ــل ب ــود کام در رک
ــای  ــه هزینه ه ــان اینک ــا بی ــدری ب ــس حی یون
ــاز  ــاه مشکل س ــکاران کرمانش ــرای تراش ــه ب بیم
تراشــکاری  قبــال کارگاه هــای  افــزود:  شــده، 
ــت  ــتند، از معافی ــر داش ــر کارگ ــا 20 نف ــه 5 ت ک
بخشــودگی دولــت اســتفاده و ۷ درصــد آن 
را پرداخــت می کردنــد؛ امــا اکنــون همــه از 
ــج  ــه پن ــی ک ــدند و کارگاه ــارج ش ــت خ معافی

ــه یــک  ــد ماهیان ــر کارگــر دارد، بای ــا شــش نف ی
ــه  ــت بیم ــان باب ــزار توم ــصد ه ــون و شش میلی
ــداد  ــال 95 تع ــت: در س ــد. وی گف ــت کن پرداخ
ــل  ــاه تعطی ــکاری در کرمانش ــادی کارگاه تراش زی
ــم و  ــل کردی ــم باط ــا را ه ــه آن ه ــده و پروان ش

ــت. ــازار اس ــود ب ــکالت، رک ــن مش ــل ای دلی
ــون 250 کارگاه  ــه هم اکن ــان اینک ــا بی ــدری ب حی
تراشــکاری در شهرســتان کرمانشــاه فعالیــت 
دارنــد، افــزود: روزبــه روز وضعیــت رکــود در 
ــوان  ــه عن ــف تراشــکاران بیشــتر می شــود؛ ب صن
نمونــه کارگاهــی بــا 1۷ یــا 18 کارگــر داشــتیم کــه 
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــکل مالی ــل مش ــه دلی ب
کارگاه را تعطیــل کردنــد و کارگــران نیــز همــه 

ــدند. ــراج ش اخ
وی بیــان کــرد: متأســفانه در این میان مســئوالن 
ــران عامــل کارخانه هــا  ــد؛ مدی همــکاری نمی کنن
ــود را  ــای خ ــاه، کاره ــرکت ها و ادارات کرمانش ش
ــد  ــد همــدان می دهن ــه اســتان های دیگــر مانن ب
ــا  ــس ب ــم، هیچ ک ــالش می کنی ــا ت ــه م و هرچ

ــد.  ــا همــکاری نمی کن م
افــزود: مــا هم اکنــون یــک کارگاه  حیــدری 
بــزرگ ریخته گــری درجــاده ســنندج داریــم کــه 
قطعــات یدکــی را بــا شــرکت تراکتورســازی تبریز 
قــرارداد بســته بــود؛ امــا قیمت هــا کــه افزایــش 
یافــت، قــرارداد را منتفــی کردنــد و کار را بــه 

ــری ســپردند. اســتان دیگ

ــازار صنــف تراشــکاران  ــه رکــود ب ــا اشــاره ب وی ب
پــس از برجــام گفــت: در ماجــرای برجــام چنــد 
مــاه بــازار بــه صــورت تکانــی خــورد و بعــد دوبــاره 
ــذر  ــر برجــام زودگ ــارت دیگ ــه عب ــرد و ب ــت ک ُاف
ــا  ــازه ب ــر مغ ــت و ه ــد اس ــازار راک ــود؛ االن ب ب
ســیصد، چهارصــد میلیــون دســتگاه و چنــد 
کارگــر بیــکار نشســتند و نمی دانیــم عاقبــت 

ــود. ــه می ش ــا چ آن ه
ــد.  ــهیالتی ندارن ــا تس ــای م ــزود: کارگاه ه وی اف
وام هایــی تــا ســقف یــک میلیــارد تومــان وجــود 
دارد، امــا حالــت مضاربــه دارد؛ 18 درصــد ســود و 
یــک ســال بازپرداخــت. اگــر کســی صــد میلیــون 
وام بگیــرد، 18 درصــد ســودش اســت و بعــد از 
یــک ســال هــم بایــد پرداخــت کنــد؛ در صورتــی 
کــه تــا فــرد بخواهــد تکانــی بخــورد، ســال تمــام 

شــده و بدهــکار هــم شــده اســت. راه دانــا

رئیس اتحادیه صنفی تراشکاران کرمانشاه:

سایهبرجامبراصنافوصنعتزودگذربود



مجیــد قدمــی، رئیــس ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی 
کشــور، درخصــوص طــرح ســنجش ســامت نوآمــوزان اظهــار 
ــه اســتان ها ارســال شــده و  داشــت: بخشــنامه ایــن طــرح ب
ــرای  ــه کاس اول ب ــدو ورود ب ــوزان از ب ــاه نوآم از اول خردادم

ــد.  ــدام می کنن ــرح اق ــن ط ــری در ای نوبت گی
ــان  ــزار توم ــوزان ۲۰ ه ــنجش دانش آم ــغ س ــزود: مبل وی اف
تعییــن شــده و تســت بینایــی، شــنوایی و آمادگــی تحصیلی از 

دانش آمــوزان گرفتــه می شــود. 
رئیــس ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی کشــور تصریــح 
کــرد: ســنجش نوآمــوزان دو حالــت دارد کــه در اولیــن شــکل 
ــر اســاس تســت های  ــه مشــکلی ب آن نوآمــوز بــدون هیچ گون
ــت  ــد. در حال ــدا می کن ــادی راه پی ــدارس ع ــه م انجام شــده ب
دوم بــا توجــه بــه ارزیابی هــای انجام شــده مشــکوک بــه 

مشــکل خاصــی بــوده کــه بــه بخــش تخصصــی ارجــاع داده 
می شــود کــه در ایــن بخــش پولــی از خانواده هــا گرفتــه 
ــرای  ــوز ب ــرایط نوآم ــاره ش ــات دوب ــس از معاین ــود و پ نمی ش

ــن می شــود.  ــادی و اســتثنایی تعیی ــدارس ع ــه م ورود ب
وی اظهــار داشــت: در طــرح ســنجش نوآمــوزان خانواده هایــی 
کــه کــودک ۵ ســاله دارنــد، می تواننــد از پایــان مردادمــاه بــرای 
شــرکت در ایــن طــرح اقــدام کننــد و ســنجش ســامت ایــن 
بچه هــا بــرای ورود بــه دوره پیش دبســتانی انجــام گیــرد.

ــه ســال گذشــته  ــی ک ــی درخصــوص گروهــی از نوآموزان قدم
ــد:  ــادآور ش ــد، ی ــرکت نکردن ــامت ش ــنجش س ــرح س در ط
ــد در  ــت دارن ــان اردیبهشــت ماه وق ــا پای ــن امســال ت متأخری
ایــن طــرح شــرکت کننــد کــه در ایــن زمینــه مــدارس همــکاری 

ــی داشــتند. باشــگاه خبرنــگاران خوب

ــن  ــرعت مهم تری ــه س ــان اینک ــا بی ــد ب ــین کولیون ــر پیرحس دکت
عامــل شناخته شــده از میــان علــل وقــوع ســوانح ترافیکــی 
اســت، گفــت: از جملــه عواملــی کــه بــر ســرعت تاثیرگــذار اســت 
می تــوان بــه ســن راننــده و میــزان خســتگی وی، جنــس 
ســطوح جــاده و کیفیــت آن، تعــداد سرنشــینان و قــدرت خــودرو 

اشــاره کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه افزایــش ســرعت، معــادل افزایــش نــرخ 
تصادفــات و مصدومــان ناشــی از آن اســت و عواقــب بســیاری را 
بــه دنبــال دارد، افــزود: در بیشــتر نقــاط جهــان مطالعات بســیاری 
در راســتای ســرعت و عوامــل تأثیرگــذار بــر آن صــورت گرفتــه و ای 
کاش شــرایطی فراهــم می شــد کــه مباحــث آموزشــی حــوادث 

ترافیکــی را در ســطوح مختلــف تحصیلــی جــای داد.
سرپرســت اورژانــس کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه معمــوال راننــدگان 

تصــور می کننــد کــه آســیبی آن هــا را تهدیــد نخواهــد کــرد، 
ــر  ــد اگ ــا بدانن ــر داد ت ــراد را تغیی ــن اف ــای ای ــد باوره ــت: بای گف
رانندگــی پرخطــری را انجــام می دهیــد بــه خــود و دیگــران 
ــه  ــت اســت ک ــک واقعی ــا ی ــی این ه آســیب می رســانید و تمام
ــراد را  ــای اف ــا و نگرش ه ــوان باوره ــی می ت ــث آموزش در مباح

ــر داد.  تغیی
وی بــا بیــان اینکــه کــودکان سرنشــین خــودرو در صــورت 
 افزایــش ســرعت در رانندگــی بیشــترین آســیب را می بیننــد
افــزود: مثــا اگــر خــودرو شــما ۵۰ کیلومتــر در ســاعت ســرعت 
ــته  ــور داش ــین حض ــی در ماش ــوزاد ۵ کیلوگرم ــک ن ــته و ی داش
باشــد، ممکــن اســت بــا اولیــن برخــورد وزن ایــن کــودک چندین 
برابــر و بــه ۱۰۰ کیلوگــرم برســد و ایــن باعــث خواهــد شــد شــدت 

حادثــه و آســیب واردشــده بــه آن هــا بیشــتر شــود. مهــر
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ــت:  ــان گف ــوم پزشــکی اصفه اســتاد طــب ســنتی دانشــگاه عل
ــل نیســتند،  ــم در تقاب ــا ه ــا ب ــن نه تنه طــب ســنتی و طــب نوی

ــتند. ــر هس ــل یکدیگ ــده و مکم ــن دو تعدیل کنن ــه ای بلک
وطــن  بــا کیمیــای  گفت وگــو  در  مظاهــری  محمــد  دکتــر 
درخصــوص مبانــی و مقدمــات طــب ســنتی افــزود: احیــای طب 
ســنتی در هــر کشــور یــک دســتورکار جهانــی از طــرف ســازمان 

ــت. ــت WHO اس ــی بهداش جهان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خاســتگاه طــب ســنتی در ایــران اســت 
تصریــح کــرد: مــا وظیفــه داریــم ایــن طــب را بــه عنــوان میــراث 
ــب  ــی ط ــره واقع ــم. چه ــادر کنی ــان ص ــه جه ــود ب ــی خ فرهنگ

ســنتی بــا آنچــه برخــی ســودجویان از آن بــه تصویــر کشــیده اند 
بســیار متفــاوت اســت.

وی نقــش اقتصــادی، دسترســی آســان و ارزان، تکیــه بــر 
ــد  ــی جدی ــه روش هــای درمان جنبه هــای اخاقــی و دســتیابی ب
ــار داشــت:  ــوان کــرد و اظه را از اهــداف احیــای طــب ســنتی عن
 احیــای طــب ســنتی ایــران هنــوز در ابتــدای راه قــرار دارد 
ــد توجــه بیشــتر             ــادی روبه روســت کــه نیازمن ــا مشــکات زی و ب

و تغییــر نگــرش از طــرف مســئوالن و پزشــکان اســت.
دکتــر مظاهــری گــران بــودن داروهــای گیاهــی، القــای باورهــای 
عرصــه  ایــن  بــه  شــیادها  و  طبیب نماهــا  ورود   نادرســت، 
و خرافه فکنــی را از جملــه مشــکات پیــش روی ایــن طــب 
ســنتی دانســت و خاطرنشــان کــرد: طــب اســامی و طــب دیروز 
ــتای  ــن دو در راس ــه ای ــت؛ بلک ــن نیس ــب نوی ــا ط ــل ب در تقاب

ــد. ــرار دارن یکدیگــر ق
ایــن متخصــص طــب ســنتی خاطرنشــان کــرد: بدانیــم کــه طــب 
ســنتی، مکمــل طــب نویــن اســت و هیــچ گیــاه و فــرآورده طــب 
ــی         ــیمی درمانی، جراح ــن ش ــه جایگزی ــدارد ک ــود ن ــنتی وج س

و مــوارد مشــابه شــود.

و  باغبانــی  تجربیــات  بــه  کمــی  بیاییــد 
گلکاری تــان اضافــه کنیــد. شــاید هــم بعضی هــا 
بــه عنــوان کســی کــه اطاعاتــی از گلــکاری دارید، 
ــند.  ــواالتی بپرس ــد و س ــه کنن ــما مراجع ــه ش ب
شــاید تجربیــات مــا بتوانــد بــه شــما در انتخــاب 

ــد.  ــک کن ــاه کم گل و گی
 گل های سنبل و الله

اســت  گیاهــی  ســنبل،  معتقدنــد  بســیاری 
ــین  ــفره هفت س ــر س ــودش س ــاطیری و وج اس

خیــر و برکــت مــی آورد. 
ــی اســت؛  ــوی خوشــش مثال زدن ــه ب ــم ک بگذری
ــرای  ــاه اســت. ب ــه عمــرش کوت ــا افســوس ک ام
ــنبل  ــاب گل س ــد در انتخ ــاس نکنی ــه احس اینک

اشــتباه کرده ایــد، آن را بــرای ســال های بعــد 
ــد.  هــم حفــظ کنی

ــد.  ــش نخری ــت برای ــدان گران قیم ــه گل اول اینک
دوم اینکــه پــس از خشــک شــدن گلــدان را دور 

نیندازیــد.
بگذاریــد ســاقه گیــاه خشــک شــود و بعــد خــاک 
آن را کنــار بزنیــد و پیــاز را خــارج کنیــد. بگذاریــد 
پیــاز خــوب خشــک شــود؛ ســپس آن را در 
ــک و  ــای خش ــد و در ج ــذی بپیچی ــی کاغ پاکت

ــد.  ــک نگه داری ــک و خن تاری
ــس و  ــک روز خی ــاز را ی ــد پی ــال بع ــاه س دی م

ــد. ــال کنی ــد در خــاک چ بع
ــاه شــما صاحــب گل خواهــد شــد.  ــوروز گی ــا ن ت

ــت را دارد. ــن وضعی ــا همی ــه هــم دقیق الل
 گل پامچال

گل پامچــال سرمادوســت اســت. عــاوه بــر تنــوع 
ــه  ــت و ب ــگ اس ــد رن ــم چن ــودش ه ــی، خ رنگ
ــد.  ــی می ده ــی زیبای ــای بالکن ــه و گلدان ه باغچ
تقریبــا از اواســط اســفند بــازارش گــرم می شــود؛ 
ــد،  ــرما بیفت ــوا از س ــه ه ــض اینک ــه مح ــا ب ام
کم کــم گل هایــش کوچــک و خشــک می شــوند؛ 
امــا شــما از انتخــاب گل ناامیــد نشــوید. اول 
بگذاریــد گلــش خشــک شــود و بعــدا گیــاه را بــه 
ــا مدت هــا برگــش ســبز  ــد؛ ت ــل کنی ســایه منتق

ــد. خواهــد مان
ــم  ــه دارد، تصمی ــما باغچ ــان ش ــر آپارتم ــا اگ ام
خوبــی اســت کــه پامچال هــا را بــه بخــش ســایه 
باغچــه منتقــل کنیــد و اوایــل اســفند مــاه ســال 
ــاره  ــود، دوب ــی اش می ش ــد گل ده ــه موع ــد ک بع

آن هــا را بــه گلدانتــان منتقــل کنیــد.
 گل زنبق

و  خریده ایــد  زنبــق  گلــدان  یــک  اگــر 
بــه شــما وفــا نکــرد، اصــا نگــران   گلــش 
در  اســت کــه  باوفایــی  زنبــق گل  نباشــید.  
رنگ هــای ســفید و بنفــش دیــده می شــود. 
کافــی اســت آن را یــک جــا بکاریــد. ســال بعــد 
ایــن قــدر زیــاد می شــود و ریشــه می دوانــد کــه 

بزنیــد.  را  نمی توانیــد حدســش 
زنبــق هــم سرمادوســت اســت. اگــر بــا آن 
ــه شــما  ــان اردیبهشــت ب ــا پای ــان باشــید ت مهرب

می دهــد. گل 
 گل ریحان

ریحــان، یکــی از خوش عطرتریــن و خوشــمزه ترین 
ــت.  سبزی هاس

شــما می توانیــد در تمــام طــول ســال یــک 

باغچــه کوچــک از ریحــان در منــزل کنــار دســتتان 
ــید.  ــته باش داش

ــان  ــذر ریح ــی ب ــدان، کم ــک گل ــن کار ی ــرای ای ب
ــن  ــد ای ــد. می توانی ــاز داری ــاک نی ــداری خ و مق
گلــدان را روی میــز غذاخــوری جــای دهیــد. 

نیــوز بهداشــت 

#طب_سنتی

امروز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه 1396 - سال سوم - شماره 431 روزنامه6 سالمت

 سالمتی در کنار محیط زیست سالم

نکاتی مهم درباره انتخاب گل برای خانه تان 
تغذیه

با خواص ماهی آشنا شوید

متخصص تغذیه و رژیم درمانی
دکتر مریم حبیبی

 ماهــی دارای ارزش تغذیــه ای بســیار زیــادی اســت 
ــرای  ــروری ب ــد و ض ــذی مفی ــواد مغ ــتر م و بیش
تنهایــی داراســت؛ ولــی ویژگــی  بــه  را  انســان 
مخصــوص ماهــی کــه آن را بیــن ســایر مــواد غذایی 
حائــز اهمیــت خــاص ســاخته اســت، نــوع چربــی 

موجــود در آن اســت.
ــواد  ــته م ــه از دس ــود آنک ــا وج ــان ب ــی و آبزی ماه
غذایــی حیوانــی هســتند، چربی هــای آن هــا از 
بانــد  بــا چنــد  اشباع نشــده  اســیدهای چــرب 
ــید  ــی اس ــژه نوع ــده اند. به وی ــکیل ش ــف تش مضاع
چــرب اشباع نشــده بــه نــام امــگا 3 در آبزیــان 
ــامت  ــی در س ــیار مهم ــرات بس ــه اث ــود دارد ک وج

ــده دارد. ــر عه ــان ب انس
ماهــی، یکــی از منابــع خــوب آهــن اســت و آهــن 
در خون ســازی و همچنیــن در حفــظ مقاومــت 
بــدن در برابــر میکروب هــا نقــش مهمــی بــه عهــده 

دارد.
ــه  ــت ک ــه ای اس ــه  گون ــی ب ــود در ماه ــن موج آه
جــذب آن در دســتگاه گــوارش آســان اســت و 
ــی  ــد. ماه ــرف می رس ــه مص ــدن ب ــی در ب ــه خوب ب
حــاوی مقــدار جالــب توجهــی از ویتامین هــای 

ــت.  ــروه B اس گ
ــلول های  ــت س ــم فعالی ــا در تنظی ــن ویتامین ه ای
ــی  ــتم عصب ــامت سیس ــه در س ــی و درنتیج  عصب
و نیــز در ســامت پوســت تأثیــر دارنــد. مــاده 
ــی  ــدار کاف ــه مق ــی ب ــه در ماه ــری ک ــذی دیگ مغ

وجــود دارد، روی اســت. 
روی، یــک مــاده مغــذی اســت که در رشــد کــودکان 
و نوجوانــان و نیــز در بلــوغ جنســی نوجوانــان تأثیــر 

مهمــی دارد. 
ــور محســوب می شــود.  ــی فلوئ ــع غن ماهــی از مناب
و  دندان هــا  اســتحکام  و  ســامت  در  فلوئــور 
پیشــگیری از پوســیدگی دنــدان تأثیــر مهمــی دارد. 
ــاب  ــه حس ــد ب ــع ی ــن مناب ــا از بهتری ــی دری ماه
ــی دارد  ــب توجه ــرات جال ــد اث ــد در رش ــد. ی می آی
ــی  ــد و کوتاه ــال در رش ــب اخت ــود آن موج و کمب

قــد می شــود. 
مصــرف ماهــی و آبزیــان بــرای خانم هــای بــاردار و 
ــرا  شــیرده نه تنهــا مفیــد، بلکــه ضــروری اســت؛ زی
ایــن مــاده غذایــی در رشــد مغــز و تکامــل سیســتم 

عصبــی جنیــن و کــودک شــیرخوار مؤثــر اســت. 
اثــر مهــم دیگــری کــه ماهــی و آبزیــان در ســامت 
ــه  ــن را ب ــه وزن جنی ــت ک ــن اس ــد، ای ــن دارن جنی
ــان  ــی و آبزی ــی دارد. ماه ــگاه م ــادل ن ــت متع حال
ــگا3، در  ــودن اســیدهای چــرب ام ــت دارا ب ــه عل ب

ــتند.  ــر هس ــرطان مؤث ــه س ــا ب ــگیری از ابت پیش
مصــرف ماهــی و آبزیــان در پیشــگیری از بیماری های 
ایــن  از  ناشــی  دردهــای  تســکین  و  التهابــی 
بیماری هــا و همچنیــن تقویــت ذهــن و پیشــگیری 

ــت. ــر اس ــی مؤث ــاالت ذهن از اخت

زیبایی

زیبایی مو با روغن زیتون
روغــن زیتــون دارای آنتی اکســیدان اســت و بــه 
تقویــت پوســت ســر و اســتحکام مــو و در نهایــت بــه 

ــد.  ــک می کن ــو کم ــی م زیبای
ــرای  ــا ب ــن روغن ه ــی از امن تری ــون یک ــن زیت روغ
ــواص  ــز خ ــه ج ــون ب ــن زیت ــت. روغ ــی موس زیبای
ــت و  ــرای تقوی ــیاری ب ــواص بس ــی خ ــد التهاب ض

ــو دارد. ــی م زیبای
روغــن زیتــون نه تنهــا بــه کاهــش ریــزش مــو کمــک 
بســزایی می کنــد، بلکــه در افزایــش ضخامــت و 

اســتحکام موهــا نیــز مؤثــر اســت. 
ایــن روغــن بــرای حفــظ زیبایــی مــو بــا تأثیــر مثبت 
بــر پــاک کــردن پوســت از آلودگی هــا، از بیــن بــردن 
پوســته سر و خشــکی آن و جلوگیری از تولید شوره و 
 در نهایــت افزایــش درخشــندگی مــو را فراهــم خواهد 

کرد. سالمانه

روغن بادام، پاک کننده آرایش
دوســت داریــد از پاک کننــده آرایشــی اســتفاده 
کنیــد کــه بــرای پوســتتان مفیــد باشــد؟ آیــا تــا بــه 

ــد؟  ــر گرفته ای ــادام را در نظ ــن ب ــال روغ ح
ایــن روغــن مزایــای  همان طــور کــه می دانیــد 
فراوانــی بــرای ســامت پوســت و مــو دارد و معمــوال 
در بســیاری از محصــوالت آرایشــی بــه کار بــرده 
می شــود؛ چــون مزایایــش بــرای پوســت بیشــتر از 
ــای  ــر پاک کننده ه ــاف دیگ ــت. برخ ــز اس ــک چی ی
ــادام  ــن ب ــد، روغ ــدا می کنی ــازار پی ــه در ب آرایشــی ک
حــاوی هیچ گونــه مــواد شــیمیایی یــا مــوادی 
ــت  ــه پوس ــیدن ب ــیب رس ــث آس ــه باع ــت ک نیس
شــود. ایــن روغــن بــا پوســت مهربــان اســت و البتــه 
ــد.  ــاک می کن ــکلی پ ــچ مش ــدون هی ــش را ب آرای

بهداشــت نیــوز

 راه هایی برای داشتن 
چشمانی جذاب

داشــتن چشــمان زیبــا، گیــرا، پرفــروغ و جــذاب 
تابلــوی زیبایــی از صــورت شماســت کــه می توانــد تــا 

ــد. ــی بمان ــب باق ــن مخاط ــا در ذه مدت ه
ــت  ــن اس ــم ها، ممک ــر چش ــی زی ــودن دائم ــود ب کب
ــک  ــا ژنتیکــی باشــد؛ شــاید هــم ی ــاری ی عامــل بیم
ویتامیــن در بدنتــان کــم اســت؛ بــه پزشــک مراجعــه 
کنیــد و بفهمیــد کــه چــرا زیــر چشــمانتان کبود اســت؟ 
بعــد مناســب بــا وضعیتتــان از یــک کــرم رفــع کبــودی 

چشــم اســتفاده کنیــد.
 زود بــه رختخــواب برویــد تــا قبــل از ســاعت ۱۲ شــب 
ــواب  ــح از خ ــاعت 8 صب ــل از س ــا قب ــم ت ــح ه و صب
ــد. ــفاف باش ــاد و ش ــمانتان ش ــا چش ــوید ت ــدار ش بی

 یادتــان باشــد بــه هیــچ عنــوان از وســایل الکترونیکــی 
ماننــد رایانــه، لپ تــاپ، گوشــی همــراه و تبلــت پیــش 
ــمانتان را  ــط چش ــه فق ــد ک ــتفاده نکنی ــواب اس از خ
خســته کرده ایــد؛ کتــاب یــک انتخــاب مناســب بــرای 

پیــش از خــواب اســت. تبیــان

خانواده
خدمت به همسر در خانواده اسالمی

بــه  از شــاخصه های حســن معاشــرت خدمــت  یکــی 
همســر، همــکاری زن و شــوهر و اعضــای خانــواده بــا 

یکدیگــر اســت.
ــاَل  ــُدُم اْلِعَي ــيُّ الَ َيْخ ــا َعِل ــد: »َي ــرم)ص( فرمودن ــر اک پیامب
ــا َو  ْنَي ــَر الدُّ ــِه َخْي ــُه ِب ــُد اللَّ ــٌل ُيِري ــٌق َأْو َشــِهيٌد َأْو َرُج ي ِإالَّ ِصدِّ
ــد  ــواده خــود خدمــت نمى كن ــه خان ــى! ب ــا عل ــَرة«؛ »ي اْلِخ
مگــر صديــق يــا شــهيد يــا مــردى كــه خداونــد خيــر دنيــا و 

ــد.«  ــراى او می خواه ــرت را ب آخ
کمــک کــردن بــه خانــم خانــواده، زن ذلیلــی نیســت؛ بلکــه 
نشــانه ایــن اســت کــه انســان در مســیر شــهدا و در مســیر 
ــا را  ــرت آن ه ــا و آخ ــر دنی ــد خی ــه خداون ــت ک ــانی اس کس
می خواهــد. بــر اســاس یــک منطــق عقانــی، کارهــای 
ــه  ــن اســت ک ــر ای زن و شــوهر تقســیم  شــده و اســاس ب
کارهــای منــزل بــا خانــواده و کارهــای بیــروِن منــزل بــا مــرد 
ــان  ــه آقای ــاز در همیــن صــورت هــم روایــت ب باشــد. امــا ب
می فرمایــد شــما هــم بــه کمــک همســرت بپــرداز. خانــواده

تأثیر تک فرزندی در شکل گیری مغز
ــر  ــدی در ســاختارهای مغــزی مؤث ــده تک فرزن ــر پدی تأثی
در بــروز بعضــی خصیصه هــای اجتماعــی مثــل رفتارهــای 
نادانــی  و  خودخواهــی  وابســتگی،  قبیــل  از  ناپســند 

اجتماعــی اجتناب ناپذیــر اســت.
ــی کــه دســت کم  ــده اجتماعــی شــدن در کودکان ــار پدی آث
ــود  ــری نم ــور کامل ت ــه ط ــد، ب ــرادر دارن ــر و ب ــک خواه ی
ــد نه تنهــا او در محوریــت  ــد؛ چــرا کــه کــودک می دان می یاب
جهــان قــرار نــدارد، بلکــه بــرای رســیدن بــه جایگاهــی برابر 

بــا اعضــای خانــواده بایــد تــاش کنــد.
ــدارد  ــرادر ن متأســفانه در شــرایطی کــه کــودک خواهــر و ب
بســیاری از موقعیت هــای الزم را بــرای کســب ابعــاد 
ــا ســایر افــراد کســب  ــط ایمــن اجتماعــی ب پیچیــده رواب
بــرای  موقعیت هــای ضــروری  همچنیــن  و  نمی کنــد 
ــز از دســت  ــی و احساســی را نی ــای روان کســب مهارت ه

ایســنا می دهــد. 

آشتی با همسر
ــاز هــم  ــام شــباهت ها، ب ــا وجــود تم ــط انســانی ب در رواب
ممکــن اســت اختافــی رخ دهــد و دو نفــر نتواننــد همــان 
موقــع آن  را حــل کننــد. در چنیــن مواقعــی ناراحتــی بیــن 
ــن  ــتند. ای ــور هس ــم دلخ ــی از ه ــد و مدت ــا می مان آن ه
ــه حــال در زندگــی همــه مــا رخ داده اســت؛  ــا ب ــاق ت اتف
ــوان  ــی، بت ــر دعوای ــد از ه ــه بع ــت ک ــن اس ــم ای ــا مه ام
ــت؛  ــیرین اس ــاق ش ــک اتف ــتی کردن، ی ــرد. آش ــتی ک آش
ولــی مراحــل انجــام آن چندان شــیرین نیســت. اصــوال دو 
طــرف دعــوا دوســت دارنــد کــه دیگــری پیشــقدم شــود.
اگــر بخواهیــم منتظــر پیشــقدم شــدن همســرمان بشــویم 
شــاید کار از کار بگــذرد. اگــر زمــان دعــوا طوالنــی شــد بایــد 
ــه  ــم، چ ــت می آوری ــه دس ــه ب ــزی ک ــم در ازای چی ببینی

ــم. مهرخانــه ــزی را از دســت می دهی چی
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پروانه شریفیگروه سالمت

از  یکــی  فرزنــد،  تربیــت  و  فرزندپــروری 
ــوان  ــه می ت ــت ک ــی اس ــخت ترین کارهای س
ــه عنــوان  انجــام داد و ممکــن اســت شــما ب
ــن کار را  ــی ای ــت کم آمادگ ــادر دس ــدر و م پ

ــید.  ــته باش داش
ــی  ــد روان شناس ــناس ارش ــره زارع، کارش زه
بالینــی، بــا اشــاره بــه ابزارهــا و روش هــا 
ــان  ــدان، بی ــی فرزن ــال تربیت ــه دو ب ــه مثاب ب
ــم  ــد بدانی ــدان بای ــت فرزن ــت: در تربی داش
اســتفاده  می توانیــم  ابــزاری  چــه  از  کــه 
کنیــم؛ لــذا بایــد در نظــر داشــت کــه صحبــت 
ــت و ... در  ــدن، نصیح ــت ورزی ــردن، محب ک
زمــره آموزش هــای مســتقیم و الگوپذیــری از 
عوامــل محیطــی، خانــواده، والدیــن، رســانه ها 
غیرمســتقیم  آموزش هــای  جملــه  از   ... و 
بــه حســاب می آینــد کــه والدیــن بایــد 
ــت                              ــا اهمی ــن آموزش ه ــوع ای ــر دو ن ــه ه ب

ــد. بدهن
ایــن  بــه  می بایــد  والدیــن  افــزود:  وی 
ــدان  ــه فرزن ــند ک ــته باش ــت داش ــه دق نکت
نیســتند،  منطق پذیــر  و  تحلیلگــرا  نه تنهــا 
ــد  ــس بای ــود؛ پ ــد ب ــر خواهن ــه تقلیدپذی بلک
در تربیــت فرزنــدان بــه الگوپذیــری و تقلیــد 
ــت  ــا دق ــا الگوه ــن ی ــار والدی ــض از رفت مح

ویــژه ای داشــت.
ــی  ــت برخ ــن اس ــه ممک ــان اینک ــا بی زارع ب
ــا  ــا و روش ه ــت ابزاره ــا رعای ــا ب از خانواده ه
هنــوز در تربیــت فرزندانشــان موفــق نباشــند، 
گفــت: ایــن اصــل کــه بــا کــدام روش دربــاره 
هســتیم  موفق تــر  فرزندانمــان  تربیــت 
ســوالی اساســی در تربیــت فرزنــدان اســت؛ 
لــذا روش شناســی تربیــت نونهــاالن را نبایــد 

ــرد. ــاد ب از ی
ایــن کارشــناس ارشــد روان شناســی بالینــی 
بــا بیــان اینکــه خانواده هــای متعــادل بهترین 
روش هــای تربیتــی را بــه کار می برنــد، گفــت: 
برخــی خانواده هــا در تربیــت فرزندانشــان از 
ــد  ــتفاده می کنن ــختگیرانه اس ــای س روش ه
کــه قطعــا در تربیــت فرزندانشــان بــه مشــکل 
ــت  ــی، محب ــت وسواس ــورد. تربی ــد خ خواهن

ــدک،  ــت ان ــد، محب ــش از ح ــه بی ــاد، تنبی زی
زیــاده روی و ... نیــز در زمــره روش هــای 
ــت  ــی اس ــای ایران ــی خانواده ه ــی برخ تربیت
ــق  ــت فرزندانشــان ناموف ــا در تربی ــه عمدت ک

هســتند.
وی ادامــه داد: روش موفــق تربیــت فرزنــدان 
ــه در  ــت ک ــادل اس ــواده متع ــت از خان درس
روان شناســی تعاریــف مختلفــی بــرای آن 
ــرای  ــف ب ــن تعری ــا بهتری ــود؛ ام ــه می ش ارائ
ایــن دســت خانواده هــا آن اســت کــه 4 
ــت در کار،  ــادل، جدی ــی متع ــی مهربان ویژگ
ــه  ــک مجموع ــدار در ی ــودن و اقت ــی ب منطق

ــود. ــده ش دی
زارع یادگیــری شــیوه درســت تربیــت فرزنــد 
توســط والدیــن را ضــروری دانســت و گفــت: 
ــروری  ــف فرزندپ ــبک های مختل ــواره س هم
از اســتبدادی پدرســاراالنه گرفتــه تــا روش 
فرزندســاالری در بیــن خانواده هــا تجربــه 

شــده اســت.
 نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت که متاســفانه 
بســیاری از والدیــن نمی داننــد ســبک درســت 
ــت؛  ــبکی اس ــه س ــد چ ــت فرزن ــرای تربی ب
بنابرایــن الزم اســت موضــوع آمــوزش درســت 
فرزندپــروری نیــز هماننــد انجــام بعضــی 

آزمایش هــای قبــل از ازدواج رایــگان و در 
ــا  ــا خانواده ه ــود ت ــاری ش ــال اجب ــن ح عی
ــری  ــن یادگی ــوزش و همچنی ــت آم ــه اهمی ب
ــد  ــه عاقه من ــن زمین ــن ســبک در ای مؤثرتری

شــوند.
ــت  ــیوه  درس ــه ش ــه ب ــت توج ــه اهمی وی ب
فرزندپــروری در خانواده هــا تأکیــد کــرد و 
افــزود: شــیوه فرزندپــروری نوعــی دانــش و 

ــت. ــی اس آگاه
بــازار  از  برقــی  یــک وســیله  مــا  وقتــی 
کاتالــوگ  بــه  حتمــا  می کنیــم،  تهیــه 
نحــوه  بــا  بتوانیــم  تــا  داریــم  توجــه  آن 
ــیم؛ در  ــته باش ــنایی داش ــتفاده از آن آش اس
ــت  ــیوه درس ــا ش ــنایی ب ــت آش ــع اهمی واق
ــوگ  ــان کاتال ــد هم ــم مانن ــروری ه  فرزندپ

است.
 والدینــی کــه هنــوز بــا شــیوه رفتــار و تربیــت 
فرزنــدان خــود آشــنایی ندارنــد نبایــد پیــش 
از یادگیــری ایــن شــیوه آموزشــی، بــرای 

ــد. ــم بگیرن ــدآوری تصمی فرزن
ــا  ــی ب ــی بالین ــد روان شناس ــناس ارش  کارش
ــن کــودکان و  ــاط بی ــه منطــق در ارتب اشــاره ب
والدیــن گفــت: ایــن مهــم نیــز در زمــره نــکات 
ــه شــمار مــی رود  ــودکان ب ــت ک ــم در تربی مه

ــژه  ــه وی ــه آن توج ــد ب ــادر بای ــدر و م ــه پ ک
داشــته باشــند.

 در ایــن مجــال، منطقــی بــودن خانــواده بــه 
معنــای پاســخگویی منطقــی و متناســب 
کــودکان  ســواالت  همــه  بــه  ســن  بــا 
اســت؛ امــروزه والدینــی موفــق هســتند 
ــواالت و  ــات، س ــات، مطالب ــه اعتراض ــه ب ک
ــه  ــق و ب ــا منط ــان ب ــته های فرزندانش خواس

درســتی پاســخ گوینــد.
ــه   ــی ریش ــناس بالین ــن روان ش ــه ای ــه گفت ب
ــی  ــردی و اجتماع ــیب های ف ــیاری از آس بس
شــایع کــه امــروزه در جامعــه وجــود دارد 
ــیاری از  ــی بس ــه روش تربیت ــت ک ــن اس ای
تحصیلکــرده  والدیــن  حتــی  خانواده هــا 
ــن  ــه طــوری کــه والدی آســان گیرانه اســت؛ ب
ــت  ــه هس ــی ک ــر طریق ــه ه ــد ب ــاش دارن ت
ــخ  ــود پاس ــای خ ــای بچه ه ــام نیازه ــه تم ب

ــد. ــت دهن مثب

 در همیــن جهــت انواع وســایل ســرگرم کننده 
و کامپیوتــری را برایشــان تهیــه می کننــد؛ 
وســایلی کــه هیــچ کمکــی به رشــد شــناختی 
ــن  ــه مهم تری ــی ک ــد؛ در صورت ــا نمی کن آن ه
نیــاز بچه هــا نیــاز بــه محبــت و عاطفــه 

ــت.  اس
از  بیــش  خواســته های  دالیــل  از  یکــی 
انــدازه بچه هــا از والدیــن بــه ایــن دلیــل 
یعنــی  اساســی  نیازهــای  کــه  اســت 
 مهــر و محبــت بــه آن هــا نادیــده گرفتــه 

می شود.
از  بســیاری  در  متاســفانه  داد:  ادامــه  وی 

اظهــار  والدیــن  مــا می بینیــم  خانواده هــا 
ــای  ــا بچه ه ــتی ب ــه دوس ــه رابط ــد ک می کنن
خــود دارنــد؛ در صورتــی کــه ایــن تصــور 
ــگاه  ــه جای ــرا ک ــت؛ چ ــتباهی اس ــا اش کام
والدیــن بایــد جایگاهــی راهنماکننــده یــا 
مشــاور باشــد و مســیر درســت انتخــاب 
ــد  ــه همانن ــه اینک ــود؛ ن ــه ش ــا گفت ــه آن ه ب
تاییــد کننــد  را  بچه هــا  دوســت کارهــای 
پــدر  قداســت  و  اقتــدار، حرمــت  آن   یــا 
و مــادری را بــا رابطــه بی اســاس زیــر ســوال 

. ند ببر
ــاص  ــا اختص ــد ب ــن می توانن ــع والدی  در واق
وقــت بیشــتر بــه فرزنــدان، بــا آن هــا همــدل، 
اینکــه  نــه  باشــند،  همــراه  و  هم بــازی 
ــک  ــکل گیری ی ــا ش ــادر ب ــدر و م ــت پ قداس
رابطــه ســطحی و سســت بــه انــدازه دوســت 

ــد. ــدا کن ــزل پی ــه ای تن مدرس
منفــی  اینکــه صحنه هــای  بیــان  بــا  وی 
لحظــات  و  می مانــد  فرزنــدان  ذهــن  در 
ــت:  ــود، گف ــاک می ش ــرعت پ ــه س ــوب ب خ
بــرای فرزندانتــان لحظاتــی شــاد را رقــم 
ــا  ــان را ب ــچ گاه فرزندت ــن هی ــد؛ همچنی بزنی
ــش  ــا برادرهای ــر ی ــی خواه ــچ کســی حت هی
ــث  ــه باع ــه مقایس ــرا ک ــد؛ چ ــه نکنی مقایس
ــر                        ــر آن تحقی ــا اث ــود و تنه ــرفت نمی ش پیش

ــت. اس
زارع بــا اشــاره بــه اینکــه والدیــن پشــتکاری 
و سختکوشــی بچه هــا را بیشــتر از هــوش 
آن هــا تشــویق کننــد، افــزود:   شــیوه نادرســت 
و رایــج در بیــن خانواده هــای مــا ایــن اســت کــه 
ــدر  ــد پ ــام می دهن ــا کاری را انج ــی بچه ه وقت
ــاش و زحمــت،  ــه جــای تشــویق ت ــادر ب ــا م ی
معمــوال هــوش آن هــا را مــورد تشــویق قــرار 

می دهنــد.
در واقــع تشــویق هــوش بــر سختکوشــی غالب 
می شــود؛ در حالــی کــه ایــن روش بســیار 
نادرســت اســت و بایــد تــاش کنیــم همــواره 
ــوه  سختکوشــی و تــاش بچــه را بیشــتر جل
بدهیــم تــا هــوش ذهنــی آن هــا؛ تــا در آینــده 
افــرادی نباشــند کــه تنهــا متکــی بــه هــوش 
 خارق العــاده شــوند و اراده خــود را نادیــده

 بگیرند.

در گفت وگوی کیمیای وطن با کارشناس ارشد روان شناسی بالینی مطرح شد:

بایدها و نبایدهای فرزندپروری
برای فرزندانتان لحظاتی شاد را رقم بزنید

،،
بــرای فرزندانتــان لحظاتــی شــاد را 
هیــچ گاه  همچنیــن  بزنیــد؛  مرقــم 
فرزندتــان را بــا هیــچ کســی حتــی 
مقایســه  برادرهایــش  یــا  خواهــر 
باعــث  کــه مقایســه  چــرا  نکنیــد؛ 
پیشــرفت نمی شــود و تنهــا اثــر آن 

تحقیــر اســت.

یادداشت
شهید احمد آتش دست 

 شهید شاخص سال 96 
سازمان بسیج جامعه پزشکی 

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان
دکتر محسن حجتی

احمــد آتش دســت در ســال ۱33۹ در خانــواده ای متوســط و 
مذهبــی در نهبنــدان متولــد شــد. دوران ابتدایــی و راهنمایــی 
را بــا موفقیــت پشــت ســر گذاشــت بــه شــکلی کــه هــوش 
اســتعداد و نبــوغ خــدادادی وی در مدرســه زبانــزد بــود. پس 
از آن وارد دبیرســتان شــد و در اواخــر تحصیــل در دبیرســتان 
بــا اســتاد گرامــی خــود، مقــام معظــم رهبــری کــه  آن زمــان 
ــد و از  ــنا ش ــد، آش ــر می بردن ــه س ــد ب ــهر در تبعی در ایرانش
محضــر ایشــان بهره هــا جســت. از طریــق ایشــان وارد 
عرصــه مبــارزات سیاســی علیــه دســتگاه جــور پهلــوی شــد 
ــه دســتگاه  ــغ علی ــه تبلی ــری ب ــام معظــم رهب ــار مق و در کن
مشــغول شــد تــا جایــی کــه بارهــا از ســوی ســاواک تهدیــد 

شــد؛ امــا ذره ای در روحیــه  او تأثیــر نگذاشــت.
ــیار  ــه بس ــا رتب ــرد و ب ــرکت ک ــری ش ــون سراس  وی در آزم
پــس  شــد.   اصفهــان  پزشــکی  دانشــگاه  وارد  خــوب 
تعطیلــی  و  اســامی  شــکوهمند  انقــاب  پیــروزی  از 
ــاد  ــیج، جه ــپاه، بس ــم از س ــی اع ــر جای ــگاه ها در ه دانش
ــس  ــت. پ ــمگیر داش ــال و چش ــور فع ــی حض ــور تربیت و ام
از بازگشــایی دانشــگاه ها، دوبــاره بــرای ادامــه تحصیــل 
ــو  ــازی ج ــت سالم س ــرد و در جه ــت ک ــان مراجع ــه اصفه ب
ــل  ــی را متحم ــات فراوان ــان زحم ــکی اصفه ــگاه پزش دانش
شــد. بــا شــروع جنــگ تحمیلــی بارهــا بــه جبهه هــای نبــرد 
حــق علیــه باطــل شــتافت و رشــادت های زیــادی در میــان 

ــت.   ــادگار گذاش ــه ی ــود ب ــش از خ همرزمان
ــام  ــت مق ــران، در بی ــهادتش در ته ــش از ش ــل روز پی  چه
معظــم رهبــری توســط معظــم لــه، صیغــه عقــد ازدواجــش 
بــا یکــی از دانشــجویان همفکــر و هم مرامــش جــاری 
 شــد؛ ســپس بــرای آخریــن بــار بــرای وداع بــا اقــوام 
و خویشــان بــه شهرســتان ایرانشــهر مراجعــت کــرد.  پــس 
از آن جهــت شــرکت در عملیــات والفجــر عــازم میــدان 
ــد دشــت فکــه منصــوب  ــده پدافن ــوان فرمان ــه عن ــرد و ب نب
ــی ســبیل  ــد خســتگی ناپذیر ف ــن مجاه شــد. ســرانجام ای
ــر روز ۲۰ بهمــن ۱3۶۱ پــس از عمــری مجاهــدت   هللا در ظه
ــه  ــت اقام ــو جه ــس از ادای وض ــام پ ــه اس ــت ب و خدم
نمــاز ظهــر و عصــر، ســینه پاکــش مــورد آمــاج ســرب های 
ــه آرزوی  ــرار گرفــت و ب ــی صهیونیســتی ق داغ دشــمن بعث
ــت.  ــود، دســت یاف ــدا ب ــه شــهادت در راه خ ــه اش ک دیرین
 فــرازی از پیــام مقــام معظــم رهبــری بــه مناســبت 

شــهادت ســردار شــهید احمــد آتش دســت 
در ایرانشــهر در میــان آن همــه نوجــوان و کــودک فقــط یــک 
ــد آتش دســت  ــارزه داشــت و آن احم ــه مب ــر دل و روحی نف

بــود؛ امیــد مــن بــه همیــن یــک نفــر بــود.
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 شهدا و جانبازان سند مظلومیت 

شیعه و ملت ایران هستند
تربیــت سیاســی و تربیــت دینــی از اهــداف فرهنگــی 
ــت:  ــان گف ــه در كاش ــی  فقی ــده ول ــت. نماین دانشگاه هاس
ــازان ایــران اســامی ســند مظلومیــت شــیعه  شــهدا و جانب
و ملــت قهرمــان ایــران هســتند. بــه گــزارش کیمیــا ی 
ــر  ــازی ظه ــی نم ــت هللا عبدالنب ــا آی ــل از رس ــه نق ــن  ب وط
دیــروز در دیــدار بــا جانبــازان 70 درصــدی شهرســتان كاشــان 
ــازان ســرافراز  ــه اینكــه هــر لحظــه از عمــر جانب ــا اشــاره ب ب
میهــن اســامی ایــران شــهادت اســت، اظهــار کــرد: جانبــازان 
ــه  ــتید ك ــده ای هس ــدگار و زن ــهدای مان ــما ش ــان، ش قهرم

لحظه لحظــه زندگی تــان شــهادت اســت.
ــل  ــت: تحم ــت و گف ــتودنی دانس ــازان را س ــر جانب وی صب
ــد  ــا خداون ــازی ســخت و طاقت فرساســت و تنه دوران جانب
ــازان را در دنیــا  اســت كــه می توانــد ســختی های عمــر جانب

و عالــم بــرزخ جبــران كنــد.
آیــت هللا نمــازی جایــگاه مومنــان را جایــگاه رفیعــی خوانــد 
ــَن  ــد ››مِّ ــه می فرمای ــرآن ك ــه از ق ــن آی ــه ای ــاره ب ــا اش و ب
ن  ــَه َعَلیــِه؛ َفِمْنُهــم مَّ اْلُمْؤِمِنیــَن رَِجــاٌل َصَدُقــوا َمــا َعاَهــُدوا اللَّ
ــُر‹‹، گفــت: شــهدا رفتنــد و  ــن ینَتِظ ــم مَّ ــُه َوِمْنُه َقَضــى َنْحَب
مــا  جانبــازان نیــز در نوبــت و صــف قــرار گرفته ایــم تــا بــه 

شــهدا ملحــق شــویم. 
وی بــا بیــان اینكــه شــهدا و جانبــازان ایــران اســامی، 
ــتند،  ــران هس ــان ای ــت قهرم ــیعه و مل ــت ش ــند مظلومی س
ــا مســؤالن، در ادای  ــات برخــی از م ــی اوق ــرد: گاه ــان ک بی
ــی  ــازان كوتاه ــال جانب ــود در قب ــه خ ــام وظیف ــن و انج  دی
ــان  ــه در كاش ــی فقی ــده ول ــم. نماین ــهل انگاری می كنی و س
ــم  ــا بتوانی ــد ت ــک كن ــد كم ــرد: خداون ــدواری ك ــار امی اظه
ــر  ــرافراز ب ــازان س ــال جانب ــه در قب ــی را ك ــی از وظایف بخش

ــم.  ــام دهی ــم، انج ــده داری عه
ــواده  ــق خان ــر ح ــته های ب ــی از خواس ــازی یك ــت هللا نم آی
ــر  ــا رهب ــدار ب ــان را دی ــتان كاش ــازان شهرس ــهدا و جانب ش
معظــم انقــاب دانســت و اظهــار امیــدواری كــرد ایــن دیــدار 
همزمــان بــا حضــور معظــم لــه بــرای افتتــاح رســمی مصلــی 

ــق شــود. ایکنــا ــةهللا االعظــم شهرســتان كاشــان محق بقی

برگزاری طرح سبک زندگی قرآنی در 
روزهای ماه مبارک رمضان در کرمان

حجت االســام قهــاری، مدیــر عامــل اتحادیــه تشــکل های 
ــبک  ــرح س ــت: ط ــان، گف ــتان کرم ــرت اس ــرآن و عت ق
ــوره  ــم س ــظ و مفاهی ــت حف ــا محوری ــی ب ــی قرآن زندگ
 مبارکــه لقمــان از ســوی اتحادیــه تشــکل های قــرآن 
و عتــرت در روزهــای مــاه مبــارک رمضــان در کرمــان برگزار 

ــود.  می ش
ــش  ــه ای از همای ــرح مصوب ــن ط ــرای  ای ــزود: اج وی اف
مدیــران مؤسســات قرآنــی اســتان کرمــان اســت کــه  بــا 
حضــور ١٠٩ مؤسســه و اعــام آمادگــی مدیــران مؤسســات 

تصویــب شــده اســت. 
قهــاری بیــان کــرد: ایــن طــرح  در مــدت ١٢ جلســه 
حضــوری و در دو گــروه ســنی 6 تــا ١٣ ســال و ١٣ ســال 
بــه بــاال در مؤسســات قرآنــی کرمــان در مــاه مبــارک برگزار 
کرمــان کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی  ــد. اداره  ــد ش خواه

گردشگری

چشمه زنه
 2 در  جهان بیــن  کوه هــای  دامنــه  در  زنــه  چشــمه 
کیلومتــری شــهر َهفِشــجان و 20 کیلومتــری شــهرکرد 

)مرکــز اســتان چهارمحــال و بختیــاری( قــرار دارد.
ــدی  ــان تنومن ــن چشــمه خروشــان، درخت ــون ای در پیرام
روییده انــد کــه ایــن امــر ســبب بــه وجــود آمــدن فضایــی 
ــا و مفــرح شــده اســت. ایــن چشــمه در طــی ســال  زیب

ــه شــمار مــی رود. ــه ب ــی منطق ــرای اهال تفرجگاهــی ب
بــه منظــور تأمیــن بخشــی از آب کشــاورزی دشــت 
 هفشــجان، ســدی در 40 کیلومتــری جنــوب شــهرکرد 
و شــمال کــوه جهان بیــن و 3 کیلومتــری شــهر هفشــجان 

بــر روی ایــن چشــمه احــداث شــده اســت. 
شــهر َهفِشــجان از توابــع شهرســتان شــهرکرد اســت و در 

14 کیلومتــری شــهر شــهرکرد قــرار دارد.

تـاالب چـغاخـور
ــار  ــش از 2300 هكت ــاحتی بی ــا مس ــور ب ــاالب چـغاخـ تـ
در دامنــه ارتفاعــات برآفتــاب و كار، همچــون نگینــی 
می درخشــد. ایــن تــاالب هــر ســاله پذیــرای انــواع 
پرنــدگان مهاجــر و بومــی شــامل انــواع مرغابــی، حواصیــل 
لک لــک ســفید، خــروس كولــی و آبزیانــی چــون ماهــی 

ــت.  ــری اس ــان گورخ ــی از ماهی ــور و نوع كپ
هــوای مطبــوع و چشــم اندازهای زیبایــی كــه در ایــن 
مــكان قــرار دارد، آن را در ردیــف یكــی از مهم تریــن 
كانون هــای ســیاحتی اســتان قــرار داده اســت. ایــن 
ــتان(  ــتان خوزس ــذه )اس ــهركرد – ای ــیر ش ــاالب در مس ت

ــه دارد. ــر فاصل ــهركرد 60 كیلومت ــا ش ــده و ب ــع ش واق

آبشار آتشگاه
ــهركرد  ــری ش ــود كیلومت ــد و ن ــگاه در یكص ــار آتش   آبش
 و چهــل كیلومتــری شــهر لــردگان بعــد از روســتای میاس 
و سردشــت  در دره ای روح افــزا و دلگشــا بــه طــول دو 
ــرار  ــگاه ق ــک آتش ــتای كوچ ــت روس ــر در باالدس كیلومت
گرفتــه اســت. روســتای آتشــگاه کــه خاطــرات ســرداران 
ایامــی  را بــه یــاد مــی آورد، دره ای تنــگ و زیبــا بــا 
ــر  ــان دره نه ــت. در می ــی اس ــر و طبیع ــات بک خصوصی
ــی  ــی و گچ ــنگ های آهک ــت و س ــاری اس ــانی ج خروش
و درختــان کهنســال گــردو چنــار و بلــوط و زبــان گنجشــک 
ــن آبشــار از  ــه اســت.  مســیر ای ــرا گرفت ــون آن را ف پیرام
ــای  ــان را فض ــه خرس ــه رودخان ــال ب ــا اتص ــمه ت سرچش
سرســبز و بی نظیــری از انــواع درختــان و گیاهــان جنگلــی 

ــه اســت.  ــرا گرفت ف
شــیب زیــاد و پســتی و بلندی هــای دره بــه طــول 3 
ــر، آبشــارهای متعــدد كوچــک و بزرگــی را ایجــاد  کیلومت
ــزرگ  ــار ب ــری دو آبش ــه 200 مت ــت و در فاصل ــرده اس ك

می کننــد.   خودنمایــی 
پیونــد عناصــر زیبــای طبیعــی چــون دره، ســبزه زار و اقلیــم 
مناســب، فضــای بســیار فرح بخشــی را جهــت تفــرج        

ــن مــكان فراهــم مــی آورد.  و گشــت و گــذار در ای

ــع دســتی  ــراث فرهنگــی، صنای ــر کل می مدی
و گردشــگری اســتان اصفهــان بــا تأکیــد 
ــزء  ــد ج ــتغال و تولی ــئله اش ــه مس ــر اینک ب
میــراث  ســازمان  دغدغه هــای  مهم تریــن 
برنامه هــای  تدویــن  از  اســت،  فرهنگــی 
جدیــد بــرای تولیــد و تجــارت صنایــع دســتی 
ســال  در  اســتان  در  رونــق گردشــگری  و 

ــر داد. ــاری خب ج
میــراث  کل  مدیــر  الهیــاری،  فریــدون 
فرهنگــی اســتان اصفهــان، اظهــار  کــرد: 
برنامه هــای  تدویــن  و  سیاســتگذاری ها 
اقتصــاد مقاومتــی از ســال گذشــته آغــاز 
و برنامــه جامــع اقتصــاد مقاومتــی بــرای 
ــه،  ــن برنام اســتان طراحــی شــده اســت. ای
یــک برنامــه اجرایــی مفصــل و گســترده 
ــع  ــراث فرهنگــی، صنای ــود کــه در حــوزه می ب

دســتی و گردشــگری پیگیــری شــد.
وی افــزود: رویکــرد  اساســی اســتفاده از 
ظرفیت هــای موجــود در اســتان اصفهــان 
بــرای بهبــود و رونــق اقتصــادی، به ویــژه 
توســعه اشــتغال و توســعه متــوازن در اســتان 

ــت.  اس
برنامــه  شــاخص  نمود هــای  از  یکــی 
تعــداد  افزایــش  بحــث  گذشــته،  ســال 
اقامتگاه هــای بوم گــردی از 3۵ بــه 1۵۵ در 

ســال ۹۵ بــود کــه محقــق شــد.

الهیــاری بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه مقام 
معظــم رهبــری امســال را ســال اقتصــاد 
مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال نــام نهادنــد، 
ــن  ــزء مهم تری ــد ج ــتغال و تولی ــئله اش مس
دغدغه هــای میــراث فرهنگــی هــم در حــوزه 
ــع دســتی  گردشــگری و هــم در حــوزه صنای
ــت.  ــده اس ــن ش ــه آن تدوی ــه برنام ــوده ک ب
ــن کار در  ــال مهم تری ــرد: امس ــح ک وی تصری
ــوزه  ــترش ح ــی، گس ــراث فرهنگ ــش می بخ
ثبــت حریــم اســت؛ کمااینکــه ســال گذشــته 
ــراث ناملمــوس،  ــم و می ــت حری در حــوزه ثب
رتبــه اول را در کشــور بــه دســت آوردیــم کــه 
ــری  ــا قــدرت بیشــتری پیگی ــد ب ــن کار بای ای

شــود.
ــع دســتی  ــراث فرهنگــی، صنای ــر کل می مدی
و گردشــگری اســتان اصفهــان ادامــه داد: 
امســال در زمینــه مرمــت پروژه هــای میراثــی 
تحــرک ویــژه ای در اســتان اصفهــان بــه  
وجــود آمــد و قــرار اســت حــدود ۵00 پــروژه 
ــه در  ــوند ک ــازی ش ــت و بازس ــی، مرم میراث
نیمــه اول امســال بخــش زیــادی از ایــن 
پروژه هــا بــه پایــان خواهــد رســید و در نیمــه 
شــروع  را  جدیــد  پروژه هــای  ســال،  دوم 
ــی  ــای اصل ــی از رویکرد ه ــرد. یک ــم ک خواهی
مــا، حفاظــت و مرمــت بنا هــای شــاخص 
در شهرستان هاســت کــه در شهرســتان های 

ــه مرمــت بنا هــای تاریخــی،  ــر پای ــف ب مختل
بهره بــرداری  قابــل  میراثــی  جاذبه هــای 
اســت و امــکان بازدیــد را فراهــم خواهــد   

ــرد.  ک
ــعار  ــه ش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
صنایــع  بخــش  در  مهم تریــن کار  ســال، 
اشــتغال  زمینــه  فراهــم کــردن  دســتی، 
بیشــتر، تولیــد و تجــارت صنایــع دســتی 
و حمایــت از مشــاغل خانگــی و مشــاغل 

پشــتیبان اســت. 

آمــوزش،  توســعه  بخــش  در  همچنیــن 
افــرادی کــه خواســتار فعالیــت در حــوزه 
صنایــع دســتی هســتند، تحــت پوشــش 
برنامه ریزی هــای  و  قــرار خواهنــد گرفــت 
ــع دســتی  ــج صنای ــرای توســعه و تروی الزم ب

ــای روســتایی و عشــایری اســتان  در حوزه ه
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ص

الهیــاری اظهــار کــرد: در بخــش گردشــگری، 
ــر  ــت و ب ــدون اس ــخص و م ــا مش برنامه  ه
صورت گرفتــه،  پیش بینی هــای  اســاس 
اقامتــی  اماکــن  و  زیرســاخت ها  توســعه 
از جملــه ایــن برنامه هاســت. تعــدادی از 
پروژه هــا در ســال جــاری بــه بهره بــرداری 
بایــد  جدیــد  پروژه هــای  و  می رســد 
ــا  ــی آن ه ــد اجرای ســاماندهی شــود و در رون

ــرد. ــتاب  گی ش
ــه افزایــش ورود  ــا توجــه ب ــرد: ب ــه ک وی اضاف
گردشــگران خارجــی بــه اصفهــان در ســال های 
ــز  ــاری نی ــال ج ــی رود در س ــار م ــر، انتظ اخی
ــه  ــن زمین ــی در ای ــب توجه ــد جال ــاهد رش ش

ــیم. ــته باش داش
 در فروردیــن امســال حضــور گردشــگران 

خارجــی در اصفهــان بی ســابقه بــود و بایــد بــا 
ــه اســتمرار آن کمــک  ــزی اساســی ب برنامه ری

کــرد.
ــع دســتی  ــراث فرهنگــی، صنای ــر کل می مدی
تصریــح  اصفهــان  اســتان  گردشــگری  و 
در  مــا  ویــژه  برنامه هــای  از  یکــی  کــرد: 
ــای  ــور در نمایشـگاه هــ ــاری، حض ــال ج س
بیــن المـللـــی بــرای معرفی بیشــتر اصفهان و 
ــد گردشــگری اســت.  ــای جدی ــه بازار ه ــه ب توج

حضــــور گردشـــگران خارجــی در اســتان، درآمد و 
اشــتغال ایجــاد می کنــد؛ چرا کــه حداقــل خدمات 
دریافتــی توســط گردشــگر خدمــــات اقامتــــی و 
 خوراکــی بــوده کــه در رونــق اقتصــاد اســتان مؤثــر 

است. 
خریــد و دریافــت خدمات توســط گردشــگران 
هــم بــه توســعه اشــتغال و هــم بــه افزایــش 

درآمــد ارزی کشــور کمــک می کنــد. ایکنــا

 اشتغال و تولید 

مهم ترین دغدغه سازمان میراث فرهنگی است

اصغــر طهماســبی، دکتــرای علــوم قــرآن و حدیــث و پژوهشــگر 
دوره همایــش  اینکــه دهمیــن  بیــان  بــا  قرآنــی،  حــوزه 
ــت در  ــخ 4 اردیبهش ــی از تاری ــای قرآن ــی پژوهش ه بین الملل
شــهر قــم برگــزار شــد، گفــت: مســابقات پژوهش هــای قرآنــی 
بــه دلیــل اینکــه در کنــار مســابقات بین المللــی قــرآن برگــزار 
شــد، از اعتبــار برخــوردار اســت و پژوهشــگران از سراســر جهــان 
مقــاالت خــود را بــرای شــرکت در همایــش آمــاده کــرده بودنــد.
ــرای  ــش ب ــن همای ــن دوره ای ــه دهمی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــرد: ارائ ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــتقل برگ ــور مس ــه ط ــار ب اولین ب
ــاز  ــه امتی ــه مقال ــش داوری و ارائ ــده در دو بخ ــاالت برگزی مق

ــت.  ــه ای داش جداگان
طهماســبی کدگــذاری شــدن و بــدون نــام بــودن مقــاالت 
نقــاط  از  را  همایــش  ایــن  دبیرخانــه  بــه  ارسال شــده 

قــوت مســابقات دانســت و افــزود: مقــاالت در دو مرحلــه 
ــی می شــد. پژوهشــگر  علمی ترویجــی و علمی پژوهشــی ارزیاب
قــرآن اســتان چهارمحــال و بختیــاری خاطرنشــان کــرد: 
 مفاهیــم و ترجمــه قــرآن نیازمنــد توجــه بیشــتری اســت 
و بایــد در مســابقات و زندگــی جایــگاه ویــژه ای داشــته باشــد؛ 
زیــرا مفاهیــم و پژوهش هــای قرآنــی هســتند کــه بــرای اداره 

ــد.  ــه راهــکار می دهن جامع
وی بــا اشــاره بــه اینکــه عنــوان مقالــه ارائه شــده توســط ایشــان 
»واکاوی درون دینــی از شــاخصه های انقابــی بــودن در عصــر 
ــح  ــت، تصری ــاب« اس ــای انق ــق آرمان ه ــت تحق ــر جه حاض
کــرد: ایــن مقالــه در بخــش داوری رتبــه اول و بــا جمــع 
امتیــازات در بخــش ارائــه و متــن مقالــه، رتبــه ســوم را کســب 

کــرد. مهــر

ــامی  ــات اس ــر کل تبلیغ ــور، مدی ــام عرب پ حجت االس
اســتان کرمــان، در گردهمایــی تشــکل های دینــی 
ــام  ــدر اس ــان ص ــمنان از هم ــت: دش ــیر گف در بردس
ــون  ــان تاکن ــد و از آن زم ــودی اســام بودن درصــدد ناب
اســت  مطــرح  صهیونیســت  و  یهــود  بحــث  کــه 
ــه  ــا ایجــاد فتن ــان ایــن دشــمنی ادامــه دارد و ب همچن
در  و  منطقــه  در  نیابتــی  راه انداختــن جنگ هــای  و 
ــا  ــودی کشــور م ــران و ناب ــر ای  مرزهــا درصــدد فشــار ب

بوده اند.
وی افــزود: در ایــن برهــه از زمــان وظیفــه هیئــات 
بــه  توجــه  بــا  اول  درجــه  در  مداحــان  و  مذهبــی 
حدیــث امــام صــادق)ع( کــه فرمودنــد: »الهــم عرفنــی 
نفســک« کســب معرفــت و بصیــرت اســت و بــا نزدیک 

شــدن بــه انتخابــات، همــه مــا بایــد بــا شــناخت اصلــح 
ــاب  ــام و انق ــن نظ ــه از ای ــور در صحن ــور پرش و حض

ــم. ــت کنی محافظ
بحــث  در  کــرد:  تأکیــد  عرب پــور  حجت االســام 
انتخابــات وظیفــه مــا حضــور حداکثــری در پــای 
ــمنان  ــردن دش ــرد ک ــد و س ــای رأی و نومی صندوق ه

انقــاب اســامی اســت.
وی اظهــار کــرد: در درجــه دوم انتخابــات اصلــح از 
ــوم  ــه س ــت و در مرتب ــی اس ــای انتخابات ــن نامزده بی
مداحــان و ذاکــران اهــل بیــت)ع( بایــد در مجالسشــان 
ــردم  ــه م ــح از هم ــده اصل ــای نماین ــان ویژگی ه ــا بی ب
دعــوت               رأی  صندوق هــای  پــای  در  جهــت حضــور 

کرمــان کننــد. ســازمان تبلیغــات اســامی 

،،
 یکــی از برنامه هــای ویــژه مــا در ســال 
جــاری، حضــور در نمایشـگاه هــــای 
بیــن المـللـــی بــرای معرفــی بیشــتر 
اصفهــان و توجــه بــه بازار هــای جدیــد 

گردشــگری اســت. 

 پژوهشگر قرآنی چهارمحال و بختیاری 
 در مسابقات بین المللی قرآن رتبه سوم را کسب کرد 

مدیر کل تبلیغات اسالمی استان کرمان:

وظیفه هیئات مذهبی و مداحان کسب معرفت است

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
وقت رسیدگی

به آقای وحید بیاتلو 
آقــای محمــد میرزایــی بــا وکالــت نبــی الــه لطفــی بــه 

طرفیــت آقــای وحیــد بیاتلــو بــه خواســته مطالبــه کــه 

بــه ایــن دادگاه ارجــاع و بــه کاســه ۹۵0323 ح/1ثبــت 

و بــرای روز ســه شــنبه مــورخ ۹6/04/13ســاعت 

ــده  ــده و خوان ــن گردی ــیدگی تعیی ــت رس ــح وق ۹صب

ــای  ــه تقاض ــذا ب ــده. ل ــام گردی ــکان اه ــول الم مجه

خواهــان و دســتور دادگاه و بــه اســتناد مــاده 73 

ق.آ.د.م مراتــب یــک نوبــت آگهــی و از خوانــده دعــوت 

ــر دادگاه نشــانی  ــه دفت ــه ب ــا مراجع ــه ب ــی شــود ک م

خــود را اعــام و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 

را دریافــت و در وقــت مقــرر جهــت رســیدگی حاضــر 

ــی  ــاغ محســوب م ــه اب ــه منزل ــی ب ــن آگه شــود ، ای

شــود و در صــورت عــدم حضــور در دادگاه غیابــًا 

ــرد . ــد ک ــادر خواه ــی ص ــیدگی . رأی قانون رس

دادگاه عمومی فاورجان 

م/الف : 1۵3

آگهی حصر وراثت
آقــای حســین عباســی ریاخونــی بشناســنامه شــماره  

ــوت رونوشــت  264  باســتناد شــهادتنامه و گواهــی ف

 ۹6/177 بشــماره  درخواســتی   ، ورثــه  شناســنامه 

تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار داشــته 

اســت کــه شــادروان غامرضــا عباســی ریاخونــی  

و  تاریــخ 13۹6/01/30 درگذشــته  در  بشناســنامه 6 

ورثــه وی درهنــگام درگذشــت عبارتنــد از :

1-حســن عباســی ریاخونــی فرزنــد غامرضــا شــماره 

شناســنامه 311 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

2-حســین عباســی ریاخونــی فرزنــد غامرضــا شــماره 

شناســنامه 264 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

3-حیــدر عباســی ریاخونــی فرزنــد غامرضــا شــماره 

شناســنامه 28۹ نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

4-فاطمــه عباســی ریاخونــی فرزنــد غامرضــا شــماره 

شناســنامه 114 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

غامرضــا  فرزنــد  ریاخونــی  عباســی  ۵-خدیجــه 

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 141 نس ــماره شناس ش

6-مهــری عباســی ریاخونــی فرزنــد غامرضــا شــماره 

شناســنامه 3۹ نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

را  مزبــور  درخواســت  قانونــی  تشــریفات  از  پــس 

یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی هــر اعتراضــی 

دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 

نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد در 

ــد  ــت صــادر خواه ــر اینصــورت گواهــی حصــر وراث غی

شــد 

   دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
آقــای حســین عباســی ریاخونــی بشناســنامه شــماره  

ــوت رونوشــت  264  باســتناد شــهادتنامه و گواهــی ف

 ۹6/176 بشــماره  درخواســتی   ، ورثــه  شناســنامه 

تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت 

کــه شــادروان رقیــه عباســی ریاخونــی  بشناســنامه 

ــه وی  ــخ 13۹6/01/30 درگذشــته و ورث 3 در تاری

ــد از : ــگام درگذشــت عبارتن درهن

7-حســن عباســی ریاخونــی فرزنــد غامرضــا شــماره 

شناســنامه 311 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

8-حســین عباســی ریاخونــی فرزنــد غامرضــا شــماره 

شناســنامه 264 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

۹-خدیجــه عباســی ریاخونــی فرزنــد غامرضــا شــماره 

شناســنامه 141 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

10-فاطمــه عباســی ریاخونــی فرزنــد غامرضــا شــماره 

شناســنامه 114 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

11-مهــری عباســی ریاخونــی فرزنــد غامرضــا شــماره 

شناســنامه 3۹ نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

12-حیــدر عباســی ریاخونــی فرزنــد غامرضــا شــماره 

شناســنامه 28۹ نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

13-غامرضــا عباســی ریاخونــی فرزنــد حیــدر شــماره 

شناســنامه 6 نســبت بــا متوفــی : همســر

را  مزبــور  درخواســت  قانونــی  تشــریفات  از  پــس 

یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی هــر اعتراضــی 

دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 

ــم دارد  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه نش

در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد 

شــد 

دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
ــنامه  ــی بشناس ــی فاورجان ــیداحمد میرلوح ــای س آق

گواهــی  و  شــهادتنامه  باســتناد    3327 شــماره  

درخواســتی   ، ورثــه  شناســنامه  رونوشــت  فــوت 

ــن  ــوده چنی ــورا نم ــن ش ــم ای ــماره ۹6/263 تقدی بش

ــی  ــی میرلوح ــادروان نب ــه ش ــت ک ــته اس ــعار داش اش

فاورجانــی  بشناســنامه 4712 در تاریــخ 13۹۵/07/17 

درگذشــته و ورثــه وی درهنــگام درگذشــت عبارتنــد از :

شــماره  نبــی  فرزنــد  میرلوحــی  1-ســیدمصطفی 

فرزنــد  : متوفــی  بــا  نســبت   4718 شناســنامه 

نبــی  فرزنــد  فاورجانــی  میرلوحــی  2-ســیداحمد 

شــماره شناســنامه 3327 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

3-ســکینه میرلوحــی فاورجانــی فرزنــد نبــی شــماره 

شناســنامه 41۵7 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

4-صدیقــه میرلوحــی فاورجانــی فرزنــد نبــی شــماره 

شناســنامه 1۹0 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

ــد نبــی شــماره  ــی فرزن ۵-طاهــره میرلوحــی فاورجان

ــا متوفــی : فرزنــد شناســنامه 1۹ نســبت ب

ــد ســیدمرتضی  ــی فرزن 6-فاطمــه میرلوحــی فاورجان

شــماره شناســنامه 26۵6 نســبت بــا متوفــی : همســر

را  مزبــور  درخواســت  قانونــی  تشــریفات  از  پــس 

یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی هــر اعتراضــی 

دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 

ــم دارد  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه نش

در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد 

ــاف شــعبه اول ــه شــورای حــل اخت شــد  دبیرخان

آگهی حصر وراثت
آقــای علــی شــاه محمــدی ریاخونــی بشناســنامه 

شــماره  1۵  باســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت 

رونوشــت شناســنامه ورثــه ، درخواســتی بشــماره 

۹6/180 تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار 

ــه عباســی ریاخونــی   داشــته اســت کــه شــادروان رباب

بشناســنامه 7 در تاریــخ 13۹6/01/30 درگذشــته و ورثــه 

وی درهنــگام درگذشــت عبارتنــد از :

فرزنــد  ریاخونــی  محمــدی  شــاه  الــه  1-حجــت 

اســماعیل شــماره شناســنامه 1604 نســبت بــا متوفــی 

ــد : فرزن

ــماعیل  ــد اس ــی فرزن ــدی ریاخون ــاه محم ــی ش 2-عل

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 1۵ نس ــماره شناس ش

فرزنــد  ریاخونــی  محمــدی  شــاه  3-فــردوس 

ــی  ــا متوف ــبت ب ــنامه 22 نس ــماره شناس ــماعیل ش اس

: فرزنــد

4-فاطمــه شــاه محمــدی ریاخونــی فرزنــد اســماعیل 

شــماره شناســنامه 10 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

ــد اســماعیل  ۵-جهــان شــاه محمــدی ریاخونــی فرزن

ــا متوفــی : فرزنــد شــماره شناســنامه 302 نســبت ب

6-مهــری شــاه محمــدی ریاخونــی فرزنــد اســماعیل 

شــماره شناســنامه 14 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

ــد اســماعیل  ــی فرزن ــم شــاه محمــدی ریاخون 7-مری

ــد ــا متوفــی : فرزن شــماره شناســنامه 6 نســبت ب

ــد اســماعیل  ــی فرزن 8-اعظــم شــاه محمــدی ریاخون

ــد ــا متوفــی : فرزن شــماره شناســنامه 1۵ نســبت ب

ــد اســماعیل  ــی فرزن ــرا شــاه محمــدی ریاخون ۹-صغ

ــد ــی : فرزن ــا متوف شــماره شناســنامه 13 نســبت ب

را  مزبــور  درخواســت  قانونــی  تشــریفات  از  پــس 

یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی هــر اعتراضــی 

دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 

ــم دارد  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه نش

در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد 

شــد 

  دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
آقــای علــی شــاه محمــدی ریاخونــی بشناســنامه 

شــماره  1۵  باســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت 

رونوشــت شناســنامه ورثــه ، درخواســتی بشــماره 

۹6/178 تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار 

ــدی  ــاه محم ــاز ش ــادروان مهن ــه ش ــت ک ــته اس داش

 13۹6/01/30 تاریــخ  در   20 بشناســنامه  ریاخونــی  

درگذشــته و ورثــه وی درهنــگام درگذشــت عبارتنــد از :

14-محمدرضــا شــاه محمــدی ریاخونــی فرزنــد علــی 

ــی :  ــا متوف ــبت ب ــنامه 1100667180 نس ــماره شناس ش

فرزند1۵-علــی رضــا شــاه محمــدی ریاخونــی فرزنــد 

علــی شــماره شناســنامه 11001۵7824 نســبت بــا 

ــد ــی : فرزن متوف

16-زهــرا شــاه محمــدی ریاخونــی فرزنــد علــی شــماره 

شناســنامه 1100418113 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

ــد اســماعیل  ــی فرزن ــی شــاه محمــدی ریاخون 17-عل

ــا متوفــی : همســر شــماره شناســنامه 1۵ نســبت ب

را  مزبــور  درخواســت  قانونــی  تشــریفات  از  پــس 

یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی هــر اعتراضــی 

دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 

ــم دارد  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه نش

در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد 

شــد 

 دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
آقــای علــی شــاه محمــدی ریاخونــی بشناســنامه 

شــماره  1۵  باســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت 

رونوشــت شناســنامه ورثــه ، درخواســتی بشــماره 

۹6/17۹ تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار 

داشــته اســت کــه شــادروان اســماعیل شــاه محمــدی 

ریاخونــی  بشناســنامه 207 در تاریــخ 13۹6/01/30 

درگذشــته و ورثــه وی درهنــگام درگذشــت عبارتنــد از :

فرزنــد  ریاخونــی  محمــدی  شــاه  الــه  1-حجــت 

اســماعیل شــماره شناســنامه 1604 نســبت بــا متوفــی 

ــد : فرزن

ــماعیل  ــد اس ــی فرزن ــدی ریاخون ــاه محم ــی ش 2-عل

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 1۵ نس ــماره شناس ش

ــد اســماعیل  3-اعظــم شــاه محمــدی ریاخونــی فرزن

ــا متوفــی : فرزنــد شــماره شناســنامه 1۵ نســبت ب

ــد اســماعیل  ــی فرزن ــم شــاه محمــدی ریاخون 4-مری

ــد ــا متوفــی : فرزن شــماره شناســنامه 6 نســبت ب

ــد اســماعیل  ۵-جهــان شــاه محمــدی ریاخونــی فرزن

ــا متوفــی : فرزنــد شــماره شناســنامه 302 نســبت ب

ــد اســماعیل  ــی فرزن ــرا شــاه محمــدی ریاخون 6-صغ

ــد ــی : فرزن ــا متوف شــماره شناســنامه 13 نســبت ب

فرزنــد  ریاخونــی  محمــدی  شــاه  7-فــردوس 

ــی  ــا متوف ــبت ب ــنامه 22 نس ــماره شناس ــماعیل ش اس

: فرزنــد

8-مهــری شــاه محمــدی ریاخونــی فرزنــد اســماعیل 

شــماره شناســنامه 14 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

۹-فاطمــه شــاه محمــدی ریاخونــی فرزنــد اســماعیل 

شــماره شناســنامه 10 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

را  مزبــور  درخواســت  قانونــی  تشــریفات  از  پــس 

یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی هــر اعتراضــی 

دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 

ــم دارد  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه نش

در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد 

ــاف شــعبه اول ــه شــورای حــل اخت شــد .   دبیرخان

آگهی حصر وراثت
آقــای علــی وکیلــی الرگانــی بشناســنامه شــماره  

ــت  ــوت رونوش ــی ف ــهادتنامه و گواه ــتناد ش 2001  باس

 ۹6/2۵8 بشــماره  درخواســتی   ، ورثــه  شناســنامه 

تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار داشــته 

ــهرفروزانی   ــی س ــرم وکیل ــادروان محت ــه ش ــت ک اس

بشناســنامه 2 در تاریــخ 13۹3/06/0۵ درگذشــته و 

ورثــه وی درهنــگام درگذشــت عبارتنــد از :

ــد تقــی شــماره شناســنامه 2001  ــی فرزن ــی وکیل 1-عل

ــا متوفــی : فرزنــد نســبت ب

ــماره  ــی ش ــد تق ــهرفروزانی فرزن ــی س ــد وکیل 2-احم

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 178 نس شناس

ــماره  ــی ش ــد تق ــهرفروزانی فرزن ــی س ــن وکیل 3-مهی

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 3۹ نس شناس

ــی شــماره  ــد تق ــی ســهرفروزانی فرزن 4-شــهین وکیل

ــد ــی : فرزن ــا متوف شناســنامه ۵6 نســبت ب

ــماره  ــی ش ــد تق ــهرفروزانی فرزن ــی س ــه وکیل ۵-نجم

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 23 نس شناس

ــماره  ــی ش ــد تق ــهرفروزانی فرزن ــی س ــمیه وکیل 6-س

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 17 نس شناس

را  مزبــور  درخواســت  قانونــی  تشــریفات  از  پــس 

یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی هــر اعتراضــی 

دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 

ــم دارد  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه نش

در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد 

شــد 

دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول

ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۹۵/4۵۵ شــعبه اول 

خواهــان  تیــران  اختــاف  حــل  شــورای  حقوقــی 

ــه  ــی ب ــده ملک ــت حمی ــا وکال ــاد ب ــر اقتص ــک مه بان

ــن و  ــن العابدی ــد زی ــی فرزن ــدی رحیم ــت مه طرفی

زیــن العابدیــن رحیمــی  فرزنــد ایــت هللا و محمدرضــا 

بــر  مبنــی  دادخواســتی  مختــار  فرزنــد  احمــدی 

ــام  ــه انضم ــال ب ــغ 121/۹07/616 ری ــه مبل ــه ب مطالب

کلیــه خســارات قانونــی و هزینــه دادرســی و خســارت 

تاخیــر تادیــه و حــق الوکالــه وکیــل بــا توجــه بــه ایــن 

کــه آدرس خوانــدگان را مجهــول المــکان اعــام نمــوده 

لــذا بــه دســتور دادگاه و شــورای حــل اختــاف شــعبه 

اول حقوقــی و تقاضــای خواهــان و حــذف مــاده 

ــخ  ــردد. در تاری ــاغ میگ ــدگان اب ــه خوان 73 ق.آ.د.م ب

۹6/3/27 ســاعت ۹:30 در شــورای حــل اختــاف 

تیــران واقــع در پشــت دادگســتری تیــران حاضــر 

گــردد مشــارالیه میتوانــد قبــل از وقــت رســیدگی 

ــم  ــی دادخواســت و ضمائ ــت نســخه ثان ــت دریاف جه

ــم  ــر اینصــورت تصمی ــد در غی ــه نمای ــه شــورا مراجع ب

ــد. ــد ش ــام خواه ــی اع مقتض

اکبــر نــادری  رییــس شــعبه اول حقوقــی شــورای حــل 

ــاف تیران اخت
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ــی  ــا نمایندگ ــد ب ــی امی ــدوق کار آفرین ــان: صن خواه

عبدالصمــد شــهبازی بــا وکالــت خانــم حمیــده ملکــی 

فرزنــد محمــد بــه نشــانی : اصفهــان فریدن-اصفهــان 

بلــوار کشــاورز ک ش دهقــان بــن بســت ولــی عصــر 

ــانی  ــل لس ــاری  2-جلی ــول افش ــدگان : 1-رس خوتن

ــاد خ  ــف اب ــان نج ــانی اصفه ــه نش ــی ب ــد مرتض فرزن

شــریعتی ک حــر پ 8 خواســته هــا : 1-مطالبــه وجــه 

چــک  2-مطالبــه خســارت دادرســی 3-پرداخــت 

حــق الوکالــه 4-مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه دادگاه 

ــدور رای  ــه ص ــادرت ب ــیدگی مب ــم رس ــام خت ــا اع ب

مینمایــد رای دادگاه در خصــوص دادخواســت تقدیمــی 

ــا وکالــت خانــم  خواهــان صنــدوق کار افرینــی امیــد ب

حمیــده ملکــی بــه طرفیــت خوانــدگان آقایــان جلیــل 

مطلبــه  خواســته  بــه  افشــاری  رســول  و  لســانی 

ــماره 100700- ــک ش ــه چ ــال وج ــغ ۵0/000/000 ری مبل

۹۵/2/23 عهــده بانــک ملــی شــعبه خ ســعدی نجــف 

ــه  ــه ب ــی از توج ــارات دادرس ــام خس ــه انضم ــاد و ب اب

اظهــارات وکیــل خواهــان و ارائــه تصویــر مصــدق چــک 

ــخ  ــه تاری ــت آن ب ــدم پرداخ ــی ع ــر و گواه ــوق الذک ف

ــاغ  ــدگان علیرغــم اب ــه اینکــه خوان ۹۵/2/26 و نظــر ب

ــاورده  ــل نی ــه عم ــی ب ــده و دفاع ــر نش در دادگاه حاض

انــد دادگاه بــا احــراز از مدیونیــت خواننــدگان مســتندا 

ــون آییــن دادرســی  ــه مــواد 1۹8و۵1۵و۵1۹و۵22 قان ب

دادگاه هــا ی عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی حکــم 

بــه محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخــت 

ــته  ــل خواس ــت اص ــال باب ــون ری ــاه میلی ــغ پنج مبل

و 1/۵۵۵/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و حــق 

الوکالــه وکیــل و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 

۹۵/2/23 تــا زمــان وصــول بــر اســاس نــرخ شــاخص 

ــد رای  ــام مینمای ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــورم در ح ت

صــادره غیابــی و ظــرف مــدت بیســت روز پــس 

از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه میباشــد 

تجدیــد  قابــل  مشــابه  مــدت  ظــرف  آن  از  پــس 

ــان ــتان اصفه ــر اس ــم تجدیدنظ ــی در محاک  نظرخواه

 است.

دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی نجف اباد 

سید احمدرضا میرفتاح

دادنامه 
شماره دادنامه : ۹60۹۹7373010001۹

تاریخ تنظیم : ۹6/1/1۵

شماره پرونده : ۹۵0۹۹83730100۹01

ــی  ــا نمایندگ ــد ب ــی امی ــدوق کار آفرین ــان: صن خواه

عبدالصمــد شــهبازی بــا وکالــت خانــم حمیــده ملکــی 

فرزنــد محمــد بــه نشــانی : اصفهــان فریدن-اصفهــان 

بلــوار کشــاورز ک ش دهقــان بــن بســت ولــی عصــر 

ــر  ــد باق ــد محم ــدگان : 1-محســن روح هللا فرزن خوتن

ــه نشــانی --- ب

ــه نشــانی اصفهــان نجــف  ــم الهــام قدیریــان ب 2-خان

ابــاد خ قــدس شــرقی ک مهتــاب پ 37610خواســته 

هــا : 1-مطالبــه وجــه چــک 

ــه صــدور  ــادرت ب ــم رســیدگی مب ــا اعــام خت دادگاه ب

ــد رای مینمای

رای دادگاه 

ــدوق  ــان صن در خصــوص دادخواســت تقدیمــی خواه

ــی  ــده ملک ــم حمی ــت خان ــا وکال ــد ب ــی امی کار افرین

بــه طرفیــت خوانــدگان 1-اقــای محســن روح هللا 

ــغ  ــه مبل ــه خواســته مطلب ــان ب ــام قدیری ــم اله 2-خان

۹6/341/000 ریــال وجــه چــک شــماره 14۵۹1۵-

ــف  ــام نج ــعبه خی ــی ش ــک مل ــده بان ۹۵/2/23 عه

ــه  ــه ب ــی از توج ــارات دادرس ــام خس ــه انضم ــاد و ب اب

اظهــارات وکیــل خواهــان و ارائــه تصویــر مصــدق 

چــک فــوق الذکــر و گواهــی عــدم پرداخــت آن و 

ــاغ در دادگاه  ــم اب ــدگان علیرغ ــه خوان ــه اینک ــر ب نظ

حاضــر نشــده و دفاعــی بــه عمــل نیــاورده انــد دادگاه 

ــواد  ــه م ــدگان مســتندا ب ــت خوانن ــا احــراز از مدیونی ب

دادگاه  دادرســی  آییــن  قانــون  1۹8و۵1۵و۵1۹و۵22 

ــه  ــم ب ــی حک ــور مدن ــاب در ام ــی و انق ــا ی عموم ه

ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــدگان ب ــی خوان ــت تضامن محکومی

نــود و شــش میلیــون و ســیصد و چهــل و یــک هــزار 

ریــال بابــت اصــل خواســته و 2/723/600 ریــال بابــت 

ــارت  ــل و خس ــه وکی ــق الوکال ــی و ح ــه دادرس هزین

تاخیــر تادیــه از تاریــخ ۹۵/2/23 تــا زمــان وصــول بــر 

اســاس نــرخ شــاخص تــورم در حــق خواهــان صــادر 

ــدت  ــی و ظــرف م ــد رای صــادره غیاب ــام مینمای و اع

بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در 

ایــن شــعبه میباشــد پــس از آن ظــرف مــدت مشــابه 

قابــل تجدیــد نظرخواهــی در محاکــم تجدیدنظــر 

ــت. ــان اس ــتان اصفه اس

دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی نجف اباد 

سید احمدرضا میرفتاح

اجرائیه 
مشخصات محکوم علیه : 

امیــر علــی قاســم زاده بــه نشــانی تهــران-خ دماونــد 

– خ دردشــت – خ عابــدی – بلــوار ضعیــف – ک 

ــواد  ــه : ج ــوم ل ــخصات محک ــجاعی – پ 1۵ مش ش

شــغل:کارگر  هللا  فضــل  فرزنــد  گارماســه  توکلــی 

ــدگان آخــر  ــی رزمن نشــانی:فاورجان گارماســه خ اصل

ــب رای  ــه موج ــه  ب ــوم ب ــی پ ۵6 محک ک ش ملک

ــی  ــوم حقوق ــوزه س ــخ ۹۵/10/11 ح ــماره 1۵60 تاری ش

شــورای حــل اختــاف شهرســتان فاورجــان  بــه 

ــعبه  ــخ ----- ش ــماره ----- تاری ــب رای ش موج

ــه  ــت یافت ــه قطعی ــی ------ ک ---- دادگاه عموم

ــه ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی ــت  محک اس

انتقــال ســند رســمی یــک دســتگاه خــودرو ســواری 

ــی  ــوان اصل ــران44 عن ــماره 7۵۹ق84ای ــد ب ش پرای

خواســته و پرداخــت هزینــه دادرســی در حــق محکــوم 

کســر و نیــم عشــر از محکــوم بابــت هزینــه عملیــات 

اجرایــی در حــق صنــدوق دولــت

قاضی شورای حل اختاف فاورجان

محمدحسین حیدری

آگهی حصر وراثت
ــماره   ــنامه ش ــی بشناس ــری الرگان ــد جزای ــای محم آق

7443  باســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت رونوشــت 

 ۹۵/262 بشــماره  درخواســتی   ، ورثــه  شناســنامه 

تقدیــم ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت 

کــه شــادروان حســین جزایــری الرگانــی  بشناســنامه 

وی  ورثــه  و  درگذشــته   13۹2/0۹/20 تاریــخ  در   10

ــد از : ــت عبارتن ــگام درگذش درهن

1-ســکینه جزایــری الرگانــی فرزنــد ســیدمحمود 

ــه ــی : زوج ــا متوف ــبت ب ــنامه 6۵۹ نس ــماره شناس ش

ــد حســین شــماره  ــی فرزن ــری الرگان ــن جزای 2-پروی

ــد ــی : فرزن ــا متوف شناســنامه ۵32 نســبت ب

ــماره  ــین ش ــد حس ــی فرزن ــری الرگان ــرا جزای 3-زه

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 61 نس شناس

ــد حســین شــماره  ــی فرزن ــری الرگان ــدی جزای 4-مه

ــد ــی : فرزن ــا متوف شناســنامه 207 نســبت ب

ــین شــماره  ــد حس ــی فرزن ــری الرگان ــد جزای ۵-مجی

ــد ــی : فرزن ــا متوف شناســنامه 28 نســبت ب

ــد حســین شــماره  ــی فرزن ــری الرگان ــد جزای 6-محم

ــد ــی : فرزن ــا متوف شناســنامه 7443 نســبت ب

را  مزبــور  درخواســت  قانونــی  تشــریفات  از  پــس 

یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی هــر اعتراضــی 

دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 

نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد در 

ــد  ــت صــادر خواه ــر اینصــورت گواهــی حصــر وراث غی

شــد 

  دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول
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اصفهان
آباد  دولت  ملک  ثبت  حوزه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 

رسمی  اسناد  بااستناد  اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار 

تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت 

محرز  ذیل  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  مفروزی 

تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده 

رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 

و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 

به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز 

باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  اسناد  صدور 

به مدت دو ماه  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 

انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  در صورت 

طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

پرونده  139560302018004070 کالسه  شماره  رای  برابر 

خرزوقی  رضوی  حسن  آقای   1394114402018000090

از  صادره   50 شناسنامه  بشماره  حسین   سید  فرزند 

خورزوق  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  

301.63 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 2506 

و 2446 فرعی از 445  اصلی واقع در خورزوق بخش 16 

ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/27

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/03/11

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:148 /37/05/

الف/م به تاریخ 96/02/20

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

آباد  دولت  ملک  ثبت  حوزه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 

رسمی  اسناد  بااستناد  اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار 

تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت 

محرز  ذیل  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  مفروزی 

تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده 

رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 

و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 

به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز 

باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  اسناد  صدور 

به مدت دو ماه  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 

انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  در صورت 

طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

کالسه   139560302018004096 شماره  رای  1-برابر 

اربابیان  ارسالن  آقای   1392114402018001640 پرونده 

فرزند احمد رضا  بشماره شناسنامه 120701428 صادره 

از اصفهان  نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 

بر  احداثی  مربع  متر   298.50 به مساحت   باب کارگاه 

روی قسمتی از پالک 320  اصلی واقع در منطقه صنعتی 

مالکیت  ازای  در  اصفهان  ثبت   16 بخش  آباد  دولت 

مشاعی اولیه

کالسه   139560302018004097 شماره  رای  2-برابر 

اربابیان  نیلوفر  خانم   1392114402018001641 پرونده 

از  صادره    4240 شناسنامه  بشماره  احمدرضا   فرزند 

اصفهان  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

بر روی  احداثی  به مساحت  298.50 متر مربع  کارگاه 

صنعتی  منطقه  در  واقع  اصلی    320 پالک  از  قسمتی 

مالکیت  ازای  در  اصفهان  ثبت   16 بخش  آباد  دولت 

مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/27

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/03/11

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:158 /37/05/

الف/م به تاریخ 96/02/24

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

آباد  دولت  ملک  ثبت  حوزه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 

رسمی  اسناد  بااستناد  اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار 

تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت 

محرز  ذیل  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  مفروزی 

تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده 

رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 

و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 

به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز 

باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  اسناد  صدور 

به مدت دو ماه  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 

انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  در صورت 

طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

کالسه   139560302018004087 شماره  رای  1-برابر 

جعفری  مجید  آقای   1392114402018001352 پرونده 

فرزند حسن  بشماره شناسنامه 146 صادره از دولت آباد  

نسبت به دوازده حبه و دوازده دویست و هشتاد و هفتم 

به  باب کارخانه  یک  ششدانگ  حبه   72 از  مشاع  حبه 

مساحت 2835.79 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از 

پالک 97  اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد بخش 

16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

2-برابر رای شماره 139560302018004090 کالسه پرونده 

دولت  کمالی  فاطمه  خانم   1392114402018000576

آبادی فرزند محمد   بشماره شناسنامه 612  صادره از 

دولت آباد  نسبت به ده حبه و بیست و دو چهل و یکم 

به  باب کارخانه   از 72 حبه ششدانگ یک  حبه مشاع 

مساحت  2835.79 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از 

پالک 97  اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد بخش 

16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

کالسه   139560302018004091 شماره   رای  برابر   -3

پرونده 1392114402018000575 خانم لیال کمالی دولت 

آبادی فرزند محمد   بشماره شناسنامه 234  صادره از 

اصفهان  نسبت به ده حبه و بیست و دو ،چهل و یکم حبه 

مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب کارخانه  به مساحت  

2835.79 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 97  

اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد بخش 16 ثبت 

اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

کالسه   139560302018004092 شماره  رای  برابر   -4

کمالی  الهام  خانم   1392114402018000574 پرونده 

شناسنامه  بشماره  محمد    فرزند  آبادی  دولت 

و  حبه  ده  به  نسبت  اصفهان   از  صادره    5100016159

بیست و دو ،چهل و یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 

مربع  متر   2835.79 مساحت   به  باب کارخانه   یک 

در  واقع  اصلی    97 پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 

منطقه صنعتی دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای 

مالکیت مشاعی اولیه

کالسه   139560302018004089 شماره  رای  برابر    -5

کمالی  سمیه  خانم   1392114402018000577 پرونده 

  334 شناسنامه  بشماره  محمد    فرزند  آبادی  دولت 

صادره از دولت آباد  نسبت به ده حبه و بیست و دو چهل 

و یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب کارخانه  

روی  بر  احداثی  مربع  متر   2835.79 مساحت   به 

قسمتی از پالک 97  اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت 

آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

کالسه   139560302018004093 شماره  رای  برابر    -6

پرونده 139211440201800573 خانم ربابه داوری دولت 

صادره    802 شناسنامه  بشماره  محمد    فرزند  آبادی 

و  بیست  و  دویست  و  حبه  پنج  به  نسبت  قزوین   از 

حبه   72 از  مشاع  حبه  هفتم  هشتادو  و  ،دویست  یک 

ششدانگ یک باب کارخانه  به مساحت  2835.79 متر 

مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 97  اصلی واقع در 

منطقه صنعتی دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای 

مالکیت مشاعی اولیه

کالسه   139560302018004094 شماره  رای  برابر   -7

پرونده 1392114402018000578 آقای محمد رضا داوری 

دولت آبادی فرزند حسن  بشماره شناسنامه 39  صادره 

از دولت آباد  نسبت به دوازده حبه و دوازده، دویست و 

هشتاد و هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب 

بر  احداثی  به مساحت  2835.79 متر مربع  کارخانه  

روی قسمتی از پالک 97  اصلی واقع در منطقه صنعتی 

مالکیت  ازای  در  اصفهان  ثبت   16 بخش  آباد  دولت 

مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/27

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/03/11

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:154 /37/05/

الف/م به تاریخ 96/02/01

دادنامه
 : دادنامه  شماره   951227  : پرونده  کالسه 

9609976793700533 مورخ 96/1/27 مرجع رسیدگی 

: محمد سده  اختالف  خواهان  : شعبه 7 شورای حل 

آباد خ گلستان  کوچه شهید  نشانی اص عاشق  هیان  

ابراهیم  جاللی منزل سید رضا متولی  عاشق آبادی وکیل 

: احمد رضا حاتمیان  اص خ شیخ صدوق شمالی روبه 

روی پل میر ساختمان مرداس ط 4 واحد 9   خوانده 

علی حیدری مجهول المکان خواسته : مطالبه مبلغ هفده 

میلیون تومان بابت رسید عادی و خسارت دادرسی  

ثبت  و  شعبه  این  به  پرونده  ارجاع  از  پس   : گردشکار 

قانونی وو اخذ نظریه  آن بکالسه فوق و طی تشریفات 

مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 

زیر مبادرت به صدور رای مینماید.رای قاضی شورا 

وکالت  با  هیان  سده  محمد  آقای  دعوی  خصوص  در 

آقای احمد رضا حاتمیان  به طرفیت آقای علی حیدری 

به  عادی  رسید  بابت  تومان  میلیون  هفده  خواسته  به 

دادخواست  به  نظر  دادرسی  خسارت  مطلق  انضمام 

خواهان  وکیل  اظهارات  و  پرونده  محتویات  و  تقدیمی 

در جلسه رسیدگی و رسید ارائه شده  توسط خواهان و 

اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه شورا حضور 

نیافته و الیحه ای در دفاع از خود به شعبه ارائه ننموده 

لذا دعوی خواهان مقرون به آئین دادرسی مدنی حکم 

به پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد  بر محکومیت خوانده  

میلیون ریال  بابت اصل خواسته چهار میلیون و چهار صد 

و شصت هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 

وکیل طبق تعرفه قانونی  در حق خواهان صادر و اعالم 

روز  بیست  رای صادره غیابی و ظرف مهلت  نماید.  می 

پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام 

در  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست  ظرف  واخواهی  مهلت 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

حوزه  هفتم  اختالف  حل  شورای  قاضی    5100 الف  م 

قضایی اصفهان

دادنامه
پرونده  شماره   9610100354701246 ابالغنامه:  شماره 

 951452 شعبه:  بایگانی  شماره   9509980362300801:

تاریخ تنظیم : 1396/02/19

شاکی: آقای ابوذر انصاری رنانی فرزند رحیم به نشانی 

طبقه  نبش کوچه 44  رهنان خ شریف شرقی  اصفهان 

فوقانی نمایشگاه مبل سوران

اتهام:  متهم: آقای علی زارع به نشانی مجهول المکان  

به  عنایت  با  دادگاه  با چاقوگردشکار:  ایراد جرح عمدی 

ذیل  بشرح  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات 

مبادرت به صدور رآی می نماید.

که  زارع  علی  آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه  رأی 

المکان  مجهول  واسطه  به  وی  از  دیگری  مشخصات 

بودن در دسترس نمی باشد مبنی بر ایراد ضرب و جرح 

عمدی با سالح سرد نسبت به آقای ابوذر انصاری از حیث 

جنبه عمومی بزه دادگاه از توجه به کیفرخواست صادره از 

دادسرای عمومی وانقالب اصفهان ، شکایت اولیه شاکی 

و صرفنظر از تقاضای ترک تعقیب وی و مالحظه گواهی 

پزشکی قانونی ایشان و اظهارات افراد مطلع در دادسرا 

از  با وصف احضار  ناحیه متهم  از  و عدم حضور و دفاع 

طریق نشر آگهی و سایر محتویات پرونده بزهکاری وی 

را محرز و مسلم دانسته لذا مستندًا به تبصره ماده 614 

قانون تعزیرات و مواد 401 و 447 قانون مجازات اسالمی 

تعزیری  روز حبس   91 تحمل  به  را  نامبرده   92 مصوب 

محکوم می نماید. رای دادگاه غیابی و ظرف مدت 20 روز 

از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده و پس از 

آن ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر

خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان است. ف/

شماره :5225/م الف مهرداد صیاف زاده

رئیس شعبه 121 دادگاه کیفری 2 اصفهان

مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان )121 جزایی سابق ( – ناهید میر صانع 

دادنامه 
شماره   9610100361701454  : ابالغنامه  شماره 

شعبه  بایگانی  شماره   9509986794100391: پرونده 

:950819تاریخ تنظیم :1396/02/16

به  نفر  شهرام  آقای  دعوی  خصوصی  در  دادگاه  رای 

وکالت از خانم زهرا رزاقی به طرفیت آقای حمید مهدی 

ششجوانی به خواسته مطالبه اجرت المثل شش دانگ 

یک واحد آپارتمان به پالک ثبتی شماره 3497فرعی از 

تاریخ  از  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی   15177

دادرسی  خسارات  انضمام  94/2/24به  91/2/28لغایت 

واحراز  خواهان  تقدیمی  دادخواست  به  نظر  دادگاه 

پیوست  رسمی  سند  حسب  خواهان  رسمی  مالکیت 

 1747 شماره  مفاددادنامه  به  باعنایت  و  دادخواست 

مورخ 93/10/16 صادره از شعبه 12 شورای حل اختالف  

اصفهان که مبین تصرف خوانده در ملک موضوع خواسته 

قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  نظربه  و  باشد  می 

در جلسه رسیدگی حاضر نشده ودلیلی بر جواز تصرفات 

خود از ناحیه مالک قانونی ابراز نکرده بنابراین با توجه به 

نظریه مصون از اعتراض کارشناس منتخب دادگاه دعوی 

خواهان را ثابت

ووارد تشخیص مستندابه مواد 198 و515 و 519 قانون 

حکم  مدنی  قانون   320 مادہ  و  مدنی  دادرسی  آیین 

130800000ریال  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  برمحکومیت 

عنوان  به  ریال   5030000 ومبلغ  خواسته  اصل  بابت 

می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  دادرسی  خسارات 

گرددخواهان و وکیل وی در اجرای بند 14 ماده 3 قانون 

به  مکلف  ترتیب  به  دولت  درامدهای  از  برخی  وصول 

ابطال مابه التفاوت تمبرهزینه دادرسی وتمبر مالیاتی به 

مآخذمحکوم بهمی باشند رای صادره غیابی وظرف مدت 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 

پس از آن ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظر در دادگاه 

تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

شماره:5221/م الف

حقوقی  عمومی  دادگاه  هشتم  و  بیست  شعبه  رییس 

اصفهان-مهدی حاجیلو

دادنامه 
 : پرونده  شماره   9610100361701402  : ابالغنامه  شماره 

 940398: شعبه  بایگانی  شماره   9409980361700361

تاریخ تنظیم :1396/02/16 رای دادگاهدر خصوص دعوی 

آقای حسین سعادت پیشه به طرفیت آقای احمد لشکر 

بلوکی به خواسته مطالبه مبلغ350000000

به شمارههای 069665- فقره چکی   5 استناد  به  ریال 

 0  14278 0-87/4/29و   69663 87/5/15و 

5/10/و308620-  88-308  619 –87/7/20و 

صادره  پرداخت  عدم  های  گواهینامه  88/12/23و 

و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  علیه  محال  بانکهای  از 

تاخیرتادیه دادگاه باتوجه به دادخواست تقدیمی و تصویر 

مصدق مستندات ابرازی خواهان و همچنین اقرار صریح 

دادگاه  94/11/27این  مورخ  رسیدگی  جلسه  در  خوانده 

ذمه  اشتغال  بر  داللت  خواهان که  به  برمدیونیت  مبنی 

خوانده به خواهان می نماید لذا  دعوی خواهان را به نظر 

ثابت دانسته و مستندا به مواد 198 ، تبصره 331 ، 515 

و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 310 و313 قانون 

چک  صدور  قانون   2 ماده  به  الحاقی  تبصره  و  تجارت 

حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلخ 350000000 

ریال بابت اصلی خواسته ومبلغ 2400000 ریال به عنوان 

خسارات دادرسی طبق تعرفه و خسارت تاخیرتادیه وفق 

شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور گواهینامه 

های عدم پرداخت هریک از چکهالغایت

نماید  واعالم می  پرداخت در حق خواهان صادر  هنگام 

رای صادره حضوری و با توجه به اقرار خوانده قطعی می 

باشد/.شماره:5220/م الف 

مهدی حاجیلو

حقوقی  عمومی  دادگاه  هشتم  و  بیست  شعبه  رییس   

اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به   138 شماره  شناسنامه  دارای  عتیقی   مجتبی  آقای 

در  دادگاه  این  از   657/96 به کالسه  دادخواست  شرح 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 

تاریخ  در   401 بشناسنامه  عتیقی  قاسم  شادروان  که 

94/11/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

مجتبی   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین 

عتیقی 138 فرزند  2- امیر حسین عتیقی 555 فرزند  

3- ناصرعتیقی 574 فرزند  4- مهدی عتیقی 9864 

فرزند  5- هاجرعتیقی 1932 فرزند  6- صدیقه شهید 

تشریفات  انجام  با  اینک  غیر.   وال  همسر    42 اول 

مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی 

از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می 

آگهی ظرف  نشر نخستین  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 5055/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل 

اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد علی قزوینی زاده اصفهانی   دارای شناسنامه 

شماره 37674 به شرح دادخواست به کالسه 656/96 

و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه  این  از 

قزوینی  ابوالقاسم  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 

 79/3/28 تاریخ  در   23114 بشناسنامه  اصفهانی   زاده 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

زاده  قزوینی  صغری   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن 

اصفهانی  زاده  قزوینی  اکرم   -2 زوجه   4809 اصفهانی 

اصفهانی 40575  زاده  قزوینی  رضوان  فرزند 3-   537

فرزند  4- فاطمه قزوینی زاده اصفهانی 780 فرزند  5- 

اکبر قزوینی زاده اصفهانی 1027 فرزند  6- محمد علی 

اینک  غیر.   وال  فرزند   اصفهانی 37674  زاده  قزوینی 

یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با 

نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و 

یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. شماره : 5057/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه 

شورا حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علیرضا مومن زاده   دارای شناسنامه شماره 2578 

به شرح دادخواست به کالسه 662/96 از این دادگاه در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 

در   272 بشناسنامه  زاده   مومن  محمود  شادروان  که 

تاریخ 96/1/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- نصرت 

 646 زاده  مومن  مصطفی   -2 همسر   6447 محمدی 

فرزند 3- علیرضا مومن زاده 2578 فرزند4- زهرا مومن 

زاده 75650 فرزند5- مجتبی مومن زاده 1270605781 

فرزند6- بتول مهر اردستانی 0490089526 )8962( مادر 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست  با  اینک  وال غیر.  

مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 

از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی 

تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 5058/م الف 

رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
به   37 شماره  شناسنامه  دارای  شفیعی     علی  آقای 

در  دادگاه  این  از   521/96 به کالسه  دادخواست  شرح 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 

که شادروان محمد شفیعی اشکاوندی   بشناسنامه 189 

زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   71/4/26 تاریخ  در 

 -1 به  آن مرحوم منحصر است  الفوت  ورثه حین  گفته 

حسین شفیعی فرزند ش ش 11 2- علی شفیعی فرزند 

ش ش 37 3- معصومه شفیعی فرزند ش ش 7 4- 

صغرا شفیعی فرزند ش ش 2 5- اشرف شفیعی فرزند 

ش ش 468 6- زهرا بیگم شفیعی فرزند ش ش 12  

انجام تشریفات مقدماتی درخواست  با  اینک  وال غیر.  

مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 

از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی 

تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 5053/م الف 

رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
 918 شماره  شناسنامه  دارای  مرتضی کاروان      آقای 

دادگاه  این  از   677/96 به کالسه  دادخواست  شرح  به 

توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در 

بشناسنامه  فاطمه سلطان صفائی     داده که شادروان 

بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   95/9/16 تاریخ  در   44199

الفوت آن مرحوم منحصر است  زندگی گفته ورثه حین 

به 1- زهرا کاروان 967 فرزند 2-  مرتضی کاروان 918 

فرزند3- علی کاروان 607 فرزند وال غیر.  اینک با انجام 

نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات 

یا  و  اعتراضی دارد  تا هرکسی  نماید  یکمرتبه آگهی می 

از تاریخ نشر نخستین  وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. شماره : 5051/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه 

شورا حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
به   27645 شماره  شناسنامه  دارای  اقطار  عباس  آقای 

در  دادگاه  این  از   674/96 به کالسه  دادخواست  شرح 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 

تاریخ  در   396 بشناسنامه  اقطار     علی  شادروان  که 

ورثه  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   95/3/19

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- صدیقه غالف 

گر 75 زوجه 2-  ملیحه اقطار 38552 فرزند 3-  زهرا 

اقطار 739 فرزند 4-زهره  اقطار 1323 فرزند 5 – محمد 

فرزند  اقطار 27645  عباس6   - فرزند  اقطار 675  رضا 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست  با  اینک  وال غیر.  

مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 

از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی 

تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 5052/م الف 

رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای احمد رضا احسانی  دارای شناسنامه شماره 1137 

دادگاه  این  از   673/96 به کالسه  دادخواست  شرح  به 

توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در 

داده که شادروان مهر انگیز دانشور    بشناسنامه 151 در 

زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 96/1/3 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- احمد 

رضا احسانی 1137 فرزند 2- حمید رضا احسانی 267 

فرزند 3- زهرا احسانی 37291 فرزند  وال غیر.  اینک 

یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با 

نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و 

یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. 

شماره : 5050/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل 

اختالف استان اصفهان 

آگهی ابالغ مطالعه نظریه کارشناسی 
اسماعیل  خواهان   951436 پرونده کالسه  خصوص  در 

به  خسارت   مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  محمودیان 

هفته  یک  است   نموده  تقدیم  محمدی  علی  طرفیت 

بعد از ابالغ مهلت جهت مطالعه نظریه کارشناسی و در 

نمایند   اعالم  دارند  اعتراض  مربوطه  نظر  به  صورتی که 

تعیین گردیده  با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

ظرف مهلت یک هفته بعد از ابالغ جهت مطالعه نظریه 

کارشناسی به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب 

روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57 

اختالف  شورای حل  مجتمع   8165756441 پستی  کد 

اصفهان شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 

نماید. م الف 5107 

مدیر دفتر شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ
پرونده:  شماره   9610106836901144 ابالغیه:  شماره 

 950821 شعبه:  بایگانی  شماره   9509986836900722

تاریخ تنظیم: 1396/2/16 خواهان خانم اقدس عمویی 

آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  رحیم   فرزند 

به  طالق  خواسته  به  حسن   فرزند  یوسفی  هوشنگ 

درخواست زوجه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 

در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   9

اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 1 اتاق شماره 102 

ارجاع و به کالسه  9509986836900722  ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی و استماع شهادت شهود آن 96/4/19 

تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 

قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  گان 

امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین 

مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 

پس  متهم    / خوانده  تا  شود  می  آگهی  کثیراالنتشار 

و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی 

حاضر گردد.شماره: 5214/م الف منشی شعبه 9 دادگاه  

خانواده شهرستان اصفهان) مجتمع شهید قدوسی (

آگهی ابالغ
پرونده:  شماره   9610100352201191 ابالغیه:  شماره 

 960150 شعبه:  بایگانی  شماره   9609980352200142

رضائی  عبدالرسول  خواهان   1396/2/19 تنظیم:  تاریخ 

علی  محمد  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  آدریانی  

وارد  به خواسته  معینی    زهرا  و  ترکی  زهرا  و  محمدی 

عمومی شهرستان شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  ثالث  

دادگاه   22 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان 

خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی 

چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 

کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 354 ارجاع و 

وقت  ثبت گردیده که   9609980352200142 به کالسه  

است.  شده  تعیین   12 ساعت    96/4/21 آن  رسیدگی 

درخواست  و  بودن خوانده گان  المکان  به علت مجهول 

خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 

دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های 

مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 

شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 

خود  نشانی کامل  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن 

وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست  دوم  نسخه 

مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 5094/م 

الف منشی شعبه 22 دادگاه  عمومی  حقوقی شهرستان 

اصفهان  ژاله اطهری بروجنی 

آگهی ابالغ
پرونده:  شماره   9610100352201197 ابالغیه:  شماره 

 960146 شعبه:  بایگانی  شماره   9609980352200138

شیرازی    سعید گل  خواهان   1396/2/19 تنظیم:  تاریخ 

دادخواستی به طرفیت خوانده محمد عبداللهی ده چانی 

به خواسته مطالبه خسارت  دادرسی و تامین خواسته و 

مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه   تقدیم 

دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 

دادگاه عمومی حقوقی  به شعبه 22  که جهت رسیدگی 

 – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 

استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ 

به کالسه   و  ارجاع  اتاق شماره 354   3 طبقه  اصفهان- 

رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9609980352200138

آن 96/4/24  ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت 

درخواست خواهان  و  بودن خوانده گان  المکان  مجهول 

های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و 

مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 

یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 

تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 

به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم 

الف  فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 5093/م 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه  عمومی  حقوقی 

شهرستان اصفهان  ژاله اطهری بروجنی 

آگهی ابالغ
پرونده:  شماره   9610100352201184 ابالغیه:  شماره 

 960142 شعبه:  بایگانی  شماره   9609980352200135

متقی  مرتضی  خواهان   1396/2/19 تنظیم:  تاریخ 

اله  خوانده شکر  طرفیت  به  دادخواستی  دستجردی    

به  الزام  خواسته  به  قلم  راست  مهدی  سید  و  فوالدگر 

تنظیم سند رسمی ملک  بر  مبنی   ) مال   ( تعهد  ایفای 

تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 

عمومی  دادگاه   22 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که 

اصفهان خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان  حقوقی شهرستان 

دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال 

به  و  ارجاع  اتاق شماره 354  اصفهان- طبقه 3  استان 

وقت  که  گردیده  ثبت   9609980352200135 کالسه  

رسیدگی آن 96/4/24  ساعت 8:30 تعیین شده است. 

درخواست  و  بودن خوانده گان  المکان  به علت مجهول 

خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 

دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های 

مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 

شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 

خود  نشانی کامل  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن 

وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست  دوم  نسخه 

مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 5092/م 

عمومی   دادگاه    22 شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف 

حقوقی شهرستان اصفهان  ژاله اطهری بروجنی 

آگهی ابالغ
پرونده:  شماره   9610100350601731 ابالغیه:  شماره 

 950582 شعبه:  بایگانی  شماره   950998035600493

اصفهان  شهرداری  خواهان   1396/2/19 تنظیم:  تاریخ 

اسناد  و  ثبت  اداره  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی 

به  آبادی  محمود  عباسی   حسن  و  اصفهان  امالک  و 

تصرف  رفع  و  ثبتی  واحد  تصمیم  به  اعتراض  خواسته 

عدوانی و ابطال سند رسمی ) موضوع سند ملک است 

شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم   )

دادگاه   6 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 

خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی 

چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 

و  ارجاع   220 اتاق شماره   2 طبقه  اصفهان-  استان  کل 

است.  گردیده  ثبت   9509980350600249 کالسه   به 

به  است  شده  ارائه  نظریه کارشناسی  اینکه  به  توجه  با 

علت مجهول المکان بودن خوانده  آقای حسن عباسی  

محمود آبادی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 

دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه 

جراید کثیراالنتشار  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه 

آگهی می شود تا خوانده فوق از تاریخ نشر آخرین آگهی 

و ضمن  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  هفته  یک  مدت  ظرف 

را  کارشناسی  نظریه  رونوشت  خود  کامل  نشانی  اعالم 

به  نسبت  اعتراض  داشتن  صورت  در  و  نموده  دریافت 

ارائه  دالیل  ذکر  با  مکتوب  صورت  به  نظریه کارشناسی 

حقوقی  دادگاه  منشی  الف  5229/م  شماره:   . نمایند 

شعبه 6 دادگاه  عمومی  حقوقی شهرستان اصفهان  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

آباد  دولت  ملک  ثبت  حوزه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 

رسمی  اسناد  بااستناد  اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار 

تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت 

محرز  ذیل  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  مفروزی 

تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده 

رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 

و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 

به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز 

باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  اسناد  صدور 

به مدت دو ماه  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 

انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  در صورت 

طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

پرونده  139560302018004070 کالسه  شماره  رای  برابر 

خرزوقی  رضوی  حسن  آقای   1394114402018000090

از  صادره   50 شناسنامه  بشماره  حسین   سید  فرزند 

خورزوق  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  

301.63 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 2506 

و 2446 فرعی از 445  اصلی واقع در خورزوق بخش 16 

ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/27

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/03/11

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:148 /37/05/

الف/م به تاریخ 96/02/20

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

آباد  دولت  ملک  ثبت  حوزه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 

رسمی  اسناد  بااستناد  اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار 

تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت 

محرز  ذیل  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  مفروزی 

تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده 

رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 

و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 

به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز 

باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  اسناد  صدور 

به مدت دو ماه  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 

انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  در صورت 

طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

کالسه   139560302018004096 شماره  رای  1-برابر 

اربابیان  ارسالن  آقای   1392114402018001640 پرونده 

فرزند احمد رضا  بشماره شناسنامه 120701428 صادره 

از اصفهان  نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 

بر  احداثی  مربع  متر   298.50 به مساحت   باب کارگاه 

روی قسمتی از پالک 320  اصلی واقع در منطقه صنعتی 

مالکیت  ازای  در  اصفهان  ثبت   16 بخش  آباد  دولت 

مشاعی اولیه

کالسه   139560302018004097 شماره  رای  2-برابر 

اربابیان  نیلوفر  خانم   1392114402018001641 پرونده 

از  صادره    4240 شناسنامه  بشماره  احمدرضا   فرزند 

اصفهان  نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

بر روی  احداثی  به مساحت  298.50 متر مربع  کارگاه 

صنعتی  منطقه  در  واقع  اصلی    320 پالک  از  قسمتی 

مالکیت  ازای  در  اصفهان  ثبت   16 بخش  آباد  دولت 

مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/27

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/03/11

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:158 /37/05/

الف/م به تاریخ 96/02/24

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

آباد  دولت  ملک  ثبت  حوزه  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 

رسمی  اسناد  بااستناد  اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار 

تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت 

محرز  ذیل  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  مفروزی 

تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده 

رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 

و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 

به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز 

باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  اسناد  صدور 

به مدت دو ماه  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود 

انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض  در صورت 

طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

کالسه   139560302018004087 شماره  رای  1-برابر 

جعفری  مجید  آقای   1392114402018001352 پرونده 

فرزند حسن  بشماره شناسنامه 146 صادره از دولت آباد  

نسبت به دوازده حبه و دوازده دویست و هشتاد و هفتم 

به  باب کارخانه  یک  ششدانگ  حبه   72 از  مشاع  حبه 

مساحت 2835.79 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از 

پالک 97  اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد بخش 

16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

2-برابر رای شماره 139560302018004090 کالسه پرونده 

دولت  کمالی  فاطمه  خانم   1392114402018000576

آبادی فرزند محمد   بشماره شناسنامه 612  صادره از 

دولت آباد  نسبت به ده حبه و بیست و دو چهل و یکم 

به  باب کارخانه   از 72 حبه ششدانگ یک  حبه مشاع 

مساحت  2835.79 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از 

پالک 97  اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد بخش 

16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

کالسه   139560302018004091 شماره   رای  برابر   -3

پرونده 1392114402018000575 خانم لیال کمالی دولت 

آبادی فرزند محمد   بشماره شناسنامه 234  صادره از 

اصفهان  نسبت به ده حبه و بیست و دو ،چهل و یکم حبه 

مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب کارخانه  به مساحت  

2835.79 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 97  

اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد بخش 16 ثبت 

اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

کالسه   139560302018004092 شماره  رای  برابر   -4

کمالی  الهام  خانم   1392114402018000574 پرونده 

شناسنامه  بشماره  محمد    فرزند  آبادی  دولت 

و  حبه  ده  به  نسبت  اصفهان   از  صادره    5100016159

بیست و دو ،چهل و یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ 

مربع  متر   2835.79 مساحت   به  باب کارخانه   یک 

در  واقع  اصلی    97 پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 

منطقه صنعتی دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای 

مالکیت مشاعی اولیه

کالسه   139560302018004089 شماره  رای  برابر    -5

کمالی  سمیه  خانم   1392114402018000577 پرونده 

  334 شناسنامه  بشماره  محمد    فرزند  آبادی  دولت 

صادره از دولت آباد  نسبت به ده حبه و بیست و دو چهل 

و یکم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب کارخانه  

روی  بر  احداثی  مربع  متر   2835.79 مساحت   به 

قسمتی از پالک 97  اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت 

آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

کالسه   139560302018004093 شماره  رای  برابر    -6

پرونده 139211440201800573 خانم ربابه داوری دولت 

صادره    802 شناسنامه  بشماره  محمد    فرزند  آبادی 

و  بیست  و  دویست  و  حبه  پنج  به  نسبت  قزوین   از 

حبه   72 از  مشاع  حبه  هفتم  هشتادو  و  ،دویست  یک 

ششدانگ یک باب کارخانه  به مساحت  2835.79 متر 

مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 97  اصلی واقع در 

منطقه صنعتی دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای 

مالکیت مشاعی اولیه

کالسه   139560302018004094 شماره  رای  برابر   -7

پرونده 1392114402018000578 آقای محمد رضا داوری 

دولت آبادی فرزند حسن  بشماره شناسنامه 39  صادره 

از دولت آباد  نسبت به دوازده حبه و دوازده، دویست و 

هشتاد و هفتم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یک باب 

بر  احداثی  به مساحت  2835.79 متر مربع  کارخانه  

روی قسمتی از پالک 97  اصلی واقع در منطقه صنعتی 

مالکیت  ازای  در  اصفهان  ثبت   16 بخش  آباد  دولت 

مشاعی اولیه تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/27

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/03/11

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:154 /37/05/

الف/م به تاریخ 96/02/01

ابالغیه 
 : پرونده  شماره   9610100370000571  : ابالغنامه  شماره 

  960003  : شعبه  بایگانی  شماره   9509980360200760

تنباکوشناس   حمید   : حقیقی  شونده  ابالغ  مشخصات 

محل   9:00 ساعت  چهارشنبه   96/3/31  : حضور  تاریخ 

نیکبخت   شهید  خ  باال  باغ  چهار  خ  اصفهان  حضور 

اتاق   4 طبقه  اصفهان  استان  دادگستری کل  ساختمان 

شماره 455  تاریخ حضور 96/3/31 ساعت حضور 9 در 

خصوص شکایت عثمان نقیب اله و حفیظ اله ترکمند و 

اله علیه  شما در وقت مقرر فوق جهت  عبدالحی امان 

رسیدگی در این شعبه حاضر شوید .) نوبت دوم ( 

یک   دادگاه کیفری  دوم   شعبه  دفتر     4144 الف  م 

استان اصفهان 



9 امروز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه 1396 - سال سوم - شماره 431 روزنامه

ورزش بانوان
سبقت اللهی در تپانچه بادی باکو 

طالیی شد
کشــورهای  بازی هــای  بــادی  تپانچــه  فینــال  در 
ــه  ــد. در ادام ــان ش ــبقت اللهی قهرم ــوش س ــامی گلن اس
ــدازی بازی هــای همبســتگی کشــورهای  رقابت هــای تیران
 اســامی باکــو، بهنــاز غامــی، گلنــوش ســبقت اللهی 
و هانیــه رســتمیان بــه فینــال ۱۰ متــر تپانچــه بــادی صعــود 
کردنــد. ســبقت اللهی در فینــال قهرمــان شــد. بعــد از وی 
ــوم  ــای دوم و س ــان در رده ه ــر و آذربایج ــدازان مص تیران
ــاز  ــاز و بهن ــا ۱۹۱ امتی ــتمیان ب ــه رس ــد. هانی ــرار گرفتن ق
غامــی بــا ۱۳۱ امتیــاز بــه ترتیــب در فینــال تپانچــه چهــارم 

و هفتــم شــدند. ایمنــا

شکست دختران والیبالیست ایران 
برابر ویتنام

تیــم ملــی والیبــال دختــران امیــد برابــر ویتنــام شکســت 
خــورد. در ادامــه رقابت هــای والیبــال قهرمانــی امیدهــای 
ــه مصــاف  ــران ب ــران ای ــی دخت ــم مل ــد، تی آســیا در تایلن
ــه  ــا نتیج ــام ب ــدار ویتن ــن دی ــان ای ــت. در پای ــام رف ویتن
ــازی  ــن ب ــت های ای ــد. س ــروز ش ــران پی ــر ای ــر ۰ براب ۳ ب
بــا نتایــج ۲۵-۱۹، ۲۵-۱۷ و ۲۵-۱۹ بــه پایــان رســید. 
ــه  ــود ب ــدی خ ــازی بع ــران در ب ــت ای ــران والیبالیس دخت

ــنا ــد. ایس ــن می رون ــاف ژاپ مص

 درخشش کاراته بانوان ایران 
در باکو

محدثــه آقایــی کاراتــه کای ســنگین وزن تیــم بانــوان ایــران 
موفــق بــه کســب مــدال برنــز شــد تــا تیــم شــش نفــره 
ایــران در ایــن بخــش با کســب ۵ مــدال رنگارنــگ عملکرد 
ــم  ــه تی ــی ک ــذارد. در حال ــش بگ ــه نمای ــی از خــود ب خوب
ــه کســب یــک طــا،  ــران موفــق ب ــوان ای شــش نفــره بان
ــی هــم  ــه آقای ــود، محدث ــز شــده ب ــره و ســه برن ــک نق ی
در وزن ۶۸+ کیلوگــرم روی ســکوی ســوم ایســتاد تــا 
بانــوان کاراتــه بــا ۵ طــا، نقــره و برنــز بــه کار خــود در ایــن 

مســابقات پایــان دهنــد.
 آقایــی در اولیــن دیــدار خــود ۱ بــر ۰ نتیجــه را بــه ملتــم 
ــف  ــود حری ــا صع ــرد. ب ــذار ک ــه واگ ــو از ترکی هاکاواوغل
ــدار  ــانس در دی ــی ش ــی، آقای ــدار نهای ــه دی ــه ای ب ترکی
ــورا از  ــه بان ــن مرحل ــرد و در ای ــدا ک ــور پی ــدی حض رده بن
اندونــزی را ۳ بــر ۰ شکســت داد و بــه نشــان برنــز دســت 

ــرد.  ــدا ک پی
پیــش از او مهســا افســانه در کاتــای انفــرادی بانــوان 
ــده وزن منهــای ۵۵  ــز، طــراوت خاکســار نماین نشــان برن
کیلوگــرم کاراتــه مــدال برنــز، رزیتــا علی پــور نماینــده وزن 
منهــای ۶۲ کیلوگــرم کاراتــه نشــان نقــره، نســرین دوســتی 
نماینــده وزن ۵۰ کیلوگــرم کاراتــه هــم گــردن آویــز طــا را 
از آن خــود کــرده بودنــد. بهنــوش نجفــی امــا دســتش بــه 
ــامی  ــورهای اس ــابقات کش ــوان در مس ــه بان ــدال کارات م
ــه  ــوان کارات ــده کاروان بان ــب پرون ــن ترتی ــه ای ــید. ب نرس
ــا،  ــک ط ــا ی ــامی ب ــورهای اس ــابقات کش ــران در مس ای

ــز بســته شــد.ورزش بانــوان یــک نقــره و ســه برن

کوتاه اخبار 

 نایب قهرمانی حدادی 
در پرتاب دیسک

نایب قهرمــان المپیــک لنــدن در بازی هــای کشــورهای 
ــک  ــر دیس ــدادی، پرتابگ ــان ح ــد. احس ــامی دوم ش اس
ــه  ایــران، در بازی هــای همبســتگی کشــورهای اســامی ب
مصــاف رقبــای خــود رفــت و در پایــان در جایــگاه دوم قرار 

گرفــت و مــدال نقــره را بــه دســت آورد. 
حــدادی در پرتاب هــای اول و دوم خــود بــه ترتیــب ۵۹.۹۶ 
و ۵۹.۹۸ متــر را ثبــت کــرد. در ســومین پرتــاب او دیســک 
را بــه میــزان ۶۰.۳۷ متــر پرتــاب کــرد؛ بعــد از ثبــت رکــورد 
۶۰.۵۴ متــر در پرتــاب چهــارم، پرتــاب پنجمــش را بــا خطــا 
انجــام داد. ششــمین و آخریــن پرتــاب وی هــم بــا ثبــت 

رکــورد ۵۸.۷۰ همــراه شــد. ایرنــا

 منصوریان 
بهترین مربی ایران شد

 clubworldranking ــگاه ســایت ســرمربی اســتقال از ن
ــن رنکینــگ را در بیــن مربی هــای شــاغل در لیــگ  بهتری
ــان در  ــا منصوری ــاص داد. علیرض ــود اختص ــه خ ــر ب برت
فصلــی کــه گذشــت نمایــش فوق العــاده ای داشــت؛ 
ــه  ــش را از رتب ــد تیم ــق ش ــر موف ــگ برت ــه در لی ــرا ک چ
پانزدهــم جــدول رده بنــدی بــه رتبــه دوم برســاند، در جــام 
حذفــی تــا مرحلــه یک چهــارم نهایــی بــاال آمــد و در لیــگ 
ــه یک هشــتم  ــا مرحل ــان آســیا هــم اســتقال را ت قهرمان
نهایــی ارتقــا داده و همیــن موضــوع باعــث شــد بهتریــن 
ــگ  ــای باشــگاهایی شــاغل در لی ــن مربی ه ــه را در بی رتب

ــه خــود اختصــاص بدهــد. ــران ب ای
ــه  ــان رتب ــن مربی هــای جه ــگ بهتری ــان در رنکین منصوری
۱۸۳ را بــه خــود اختصاصــی داده و ۱۳ رتبــه باالتــر از برانکو 
ایوانکوویــچ ســرمربی موفــق پرســپولیس در ایــن فصــل 

قــرار گرفتــه اســت. ورزش 3

 الکساندر نوری 
کماکان در بوندس لیگا

پــس از موفقیــت وردربرمــن بــا الکســاندر نوری، مســئوالن 
ایــن تیــم بــه فکــر تمدیــد قــرارداد بــا مربــی ایرانی االصــل 
خــود افتادنــد و در نهایــت روز گذشــته اقــدام بــه ایــن کار 
ــل  ــن در فص ــت وردربرم ــرای هدای ــوری ب ــا ن ــد و ب کردن
آینــده بــه توافــق رســیدند تــا کمــاکان وی ســکان رهبــری 

ایــن تیــم را بــر عهــده داشــته باشــد.
 فرانــک بائومــن، مدیــر باشــگاه وردربرمــن، در مصاحبــه ای 
ادعــا کــرده بــا نــوری بــه توافــق رســیده اند و ایــن مربــی 
کمــاکان روی نیمکــت ایــن تیــم خواهــد نشســت. او در 
رابطــه بــا مبلــغ و مدت زمــان قــرارداد ایــن مربــی حرفــی 
ــات  ــودن جزئی ــه ب ــه محرمان ــا ب ــاورد و تنه ــان نی ــه زب ب

قــرارداد اشــاره کــرد. کاپ

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

اســتان  کارگــران  ورزش  امــور  اداره  و  هیئــت 
اصفهــان بــا کســب مقــام اول بــر بــام ورزش 
کارگــری کشــور ایســتاد. هیئــت و اداره امــور ورزش 
اصفهــان در ســایه مدیریــت  اســتان  کارگــران 
خــوب و در خــور تحســین جــواد شــیرانی، رئیــس 
 ایــن مجموعــه عظیــم، و بــا قبــول میزبانــی 
و برگــزاری مســابقات گوناگــون کارگــری کشــور در 
دو بخــش بانــوان و آقایــان در ســال ۱۳۹۵ بــه 
کســب مقــام ارزشــمند و باشــکوه برتریــن هیئــت 

ــل شــد.  ــران کشــور نائ ورزشــی کارگ
در اجــاس مشــترک هیئت هــا و انجمن هــای 
ــه در فدراســیون  ــران سراســر کشــور ک ورزش کارگ
ورزش کارگــری وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــت  ــد، هیئ ــکیل ش ــران تش ــامی ای ــوری اس جمه
ورزش کارگــران اســتان اصفهــان بــه عنــوان برتریــن 

هیئــت در سراســر کشــور انتخــاب و معرفــی شــد.
در  اصفهــان  کارگــری  ورزش  موفقیــت   

95 ســال 
جــواد شــیرانی، رئیــس هیئــت و اداره امــور ورزش 
کارگــران اســتان اصفهــان، در یــک گفت وگــوی 
اختصاصــی بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن، در رابطــه 
ارزشــمند  و  بــزرگ  موفقیــت  ایــن  احــراز  بــا 
ــد و  ــاع داری ــه اط ــور ک ــرد: همان ط خاطرنشــان ک
ــور ورزش  ــد، اداره ام ــاهد بودی ــم ش ــک ه از نزدی
کارگــران ایــن اســتان در ســال ۹۵ بیشــترین 
ــو  ــه نح ــور را ب ــران کش ــی کارگ ــابقات قهرمان مس
آقایــان  و  خانم هــا  بخــش  دو  در  شایســته ای 
میزبانــی کــرد و بــا اقتــدار در بعضــی از رشــته های 
ورزشــی نیــز بــه عناویــن قهرمانــی و نایب قهرمانــی 
ــاز  ــا بیشــترین امتی ــوع ب ــت و در مجم دســت یاف
عنــوان برتریــن هیئــت ورزش کارگــران کشــور را بــه 

ــاص داد.  ــود اختص خ

و  میزبانــی  بــر  عــاوه  اضافــه کــرد:  شــیرانی 
ــاس  ــر اس ــور ب ــران کش ــای کارگ ــزاری رقابت ه برگ
ــش از ۳۰  ــال ۹۵ بی ــی س ــی تدوین ــم ورزش تقوی
ــب  ــتان و در قال ــطح اس ــی را در س ــداد ورزش روی
مســابقات قهرمانــی و انتخابــی کارگــران در تمامــی 
رشــته ها برگــزار و تیم هــای منتخــب اســتان را بــه 
ــه  ــه از جمل ــم ک ــزام کردی ــوری اع ــای کش رقابت ه
عوامــل اصلــی در کســب ایــن مقــام ارزشــمند بــه 

ــد. شــمار آمدن
 تقویــم ورزشــی کارگــران اســتان در ســال 

96
وی درخصــوص تقویــم ورزشــی کارگــران اســتان در 
ســال ۹۶ از میزبانــی ۱۴ رویــداد مهــم و مســابقات 
ــرد و  ــاد ک ــان ی ــتان اصفه ــور در اس ــران کش کارگ
افــزود: یکــی دیگــراز مــوارد جالــب توجــه در تقویــم 
ورزشــی اســتان اصفهــان، برگــزاری ۳۰ رویــداد 
ــای  ــب رقابت ه ــتان در قال ــطح اس ــی در س ورزش
انتخابــی و قهرمانــی کارگــران اســتان بــرای شــرکت 
در مســابقات کشــوری در بخــش آقایــان و ۱۵ 
ــوان اســتان  ــداد اســتانی در بخــش ورزش بان روی
اســت؛ مضــاف بــه اینکــه در کنــار ایــن مســابقات 
ــای داوری  ــای ارتق ــی و دوره ه ــای آموزش کاس ه
ــا  ــرای خانم ه ــف ب ــطوح مختل ــری در س و مربیگ
ــان برگــزار خواهیــم کــرد، همچنیــن اجــرای  و آقای

فعالیت هــای فرهنگــی و مســابقات بــرای خانــواده 
کارگــران را بــر اســاس آخریــن اســتانداردهای 
جملــه  از  داریــم کــه  نظــر  در  ورزشــی  نویــن 
برنامه هــای اساســی هیئــت و اداره امــور ورزش 

ــت.  ــاری اس ــال ج ــتان در س ــران اس کارگ

ورزش کارگــران  امــور  اداره  و  هیئــت  رئیــس 
ــب  ــندی از کس ــراز خرس ــا اب ــان ب ــتان اصفه اس
ــور  ــری کش ــت ورزش کارگ ــن هیئ ــوان برتری عن
ــار ورزش کارگــری اســتان  ــرای اولیــن ب گفــت: ب
اصفهــان باالتــر از تهــران قــرار گرفتــه کــه بــه یقین 
ایــن توفیــق بــرای مــا حاصــل نمی شــد، مگــر بــا 
ــن  ــم در ای ــک همکاران ــی و همــکاری تک ت همدل

ــم از  ــه الزم می دان ــری ک ــزرگ کارگ ــه ب مجموع
تــاش و زحمــات بی شــائبه ایــن عزیــزان تشــکر 
ــد را بدهــم  ــه عمــل آورم و ایــن نوی ــی ب و قدردان
ــه  ــردی و زیرســاختی ک ــای راهب ــا برنامه ه ــه ب ک
ــت  ــه جرئ ــم، ب ــم ورزشــی مــد نظــر داری در تقوی
ــد  ــال های بع ــد در س ــن رون ــم ای ــم بگوی می توان
ــاری  ــه ی ــت و ب ــد داش ــتری خواه ــداوم بیش ت
خــدا و حمایت هــای بی دریــغ مســئوالن اداره 
کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان به ویــژه 
شــخص مهنــدس نیرومنــد مدیــر کل محتــرم که 
اعتقــاد دارنــد بــا ورزش کارگــری می تــوان ســتون 
اصلــی اقتصــاد کشــور را محکــم کــرد و هرچــه این 
ــتر و  ــی بیش ــه بازده ــد ب ــر باش ــتون محکم ت س
ــن  ــود، پرداخت ــم نم ــدا خواهی ــری دســت پی بهت
ــروری  ــاد را ض ــه ابع ــری در هم ــه ورزش کارگ ب
ــی و  ــم ورزش همگان ــاش می کنی ــم و ت می دانی
قهرمانــی کارگــران اســتان را گســترده تر کنیــم تــا 

ــه توفیقــات بیشــتر و باالتــری برســیم.  ب
جــواد شــیرانی در پایــان یــادآور شــد: امیدواریــم 
بتوانیــم  اهــداف،  ایــن  بــه   بــرای دســتیابی 
ــان  ــاری کارشناس ــارب و همی ــتفاده از تج ــا اس  ب
و متخصصــان و پیشکســوتان بــا ایجــاد انگیزه های 
بیشــتر، نقــش ورزش را در بیــن کارگــران پررنگ تــر 

. کنیم

ورزش کارگری استان اصفهان 
برترین در ایران

بــا  حالــی  در  ازبکســتان  فوتبــال  فدراســیون 
ارســال نامــه ای بــه باشــگاه ســپاهان خواســتار 
ــد  ــن بع ــن بازیک ــه ای ــده ک ــاروف ش ــردن جپ آزاد ک
محســوب  اســتقال  بازیکــن  لیــگ،  اتمــام   از 

می شود. 
ــال ازبکســتان  ــر کل فدراســیون فوتب ــوف، دبی راخمات
بــا ارســال نامــه ای بــه محســن طاهــری، مدیــر عامل 
باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان، خواســتار ایــن شــده 
تــا ســرور جپــاروف در اختیــار تیــم ملــی ایــن کشــور 

قــرار گیــرد. 
در ایــن نامــه آمــده اســت: »فدراســیون فوتبــال 
ازبکســتان بــه اطــاع می رســاند همان طــور کــه آگاه 
هســتید و بــر مبنــای برنامه ریــزی زمان بنــدی فیفــا، 
تیــم ملــی ازبکســتان در حــال حاضــر خــود را بــرای 

ــخ  ــران در تاری ــا ای ــازی ب ــی و ب ــی جــام جهان انتخاب
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــد؛ ب ــاده می کن ــاه آم ۲۲ خردادم
موضــوع و برنامــه آماده ســازی تیــم کــه قــرار اســت 
اردوی تمرینــی بــه ایــن منظــور برگــزار شــود و بــازی 
ــه از  ــا صمیمان ــرد، م ــد صــورت گی ــا تایلن دوســتانه ب
ــارف را از  ــرور جپ ــا س ــم ت ــش می کنی ــما خواه ش
ــد. از  ــا بگذاری ــار م ــرداد در اختی ــا ۲۳ خ ــخ ۹ ت تاری
ــردار  ــم. س ــکر می کن ــه تش ــما صمیمان ــکاری ش هم

ــر کل«  ــوف- دبی راخمات
ــراردادن  ــار ق ــتار در اختی ــتان خواس ــی ازبکس در حال
جپــاروف شــده کــه تمرین هــای ســپاهان از ۲۴ 
خردادمــاه آغــاز می شــود و ایــن بازیکــن نیــز در 
بــا  زمــان برپایــی اردوی تیــم ملــی ازبکســتان 

ســپاهان تمریــن نخواهــد کــرد. ورزش 3

ــال و  ــران ح ــی ۹۶-۹۵ ای ــام حذف ــان ج ــم قهرم تی
روز خوبــی نــدارد. در حــال حاضــر وضعیــت مالکیــت، 
ــت.  ــخص نیس ــم مش ــن تی ــرمربی ای ــت و س مدیری
ــت  ــان نف ــردرگمی بازیکن ــب س ــئله موج ــن مس همی
ــی از  ــه یک ــا اینک ــت ب ــون نف ــت. اکن ــده اس ــم ش ه
ــان  ــگ قهرمان ــده لی ــل آین ــران در فص ــدگان ای نماین
ــه  ــل دارد و ن ــر عام ــت و مدی ــه سرپرس ــت، ن آسیاس
ســرمربی! همچنیــن قــرارداد ۱۳ بازیکــن اصلــی نفــت، 
 ماننــد محمــد قاضــی، ارســان مطهــری، ایگــور پراهیچ 
ــت  ــه گذش ــی ک ــای فصل ــژاد در انته ــد حمدی ن و وحی

ــه پایــان رســیده اســت.  ب
مالــک باشــگاه هــم کــه طبــق گفتــه خــودش تاکنــون 
۹ میلیــارد تومــان خــرج ایــن باشــگاه کــرده، تــا 
ــرای  ــی ب ــد چندان ــگاه قص ــن باش ــل ای ــذاری کام واگ

ــت  ــس وضعی ــدارد. پ ــت را ن ــرای نف ــردن ب ــه ک هزین
ایــن ۱۳ بازیکــن بــرای تمدیــد قــرارداد مشــخص 

ــت.  نیس
از باشــگاه نفــت هــم خبــر می رســد کــه هنــوز اقدامــی 
ــرای انتخــاب سرپرســت و ســرمربی جدیــد صــورت  ب

نگرفتــه اســت.
 بــا ادامــه همیــن وضعیــت نگران کننــده و دســت 
ــت  ــن شــرکت نف ــت بی ــه دســت شــدن باشــگاه نف ب
و شــرکت بهنــام پیشــرو کــه مشــخص شــدن مالــک 
جدیــد نفــت را بــه تعویــق انداختــه، ممکــن اســت ایــن 
ــه سرنوشــتی مشــابه  ــی هــم ب باشــگاه قدیمــی تهران
راه آهــن کــه از قضــا آن هــم جــزو باشــگاه های قدیمــی 
کشــور اســت، دچــار شــود و از ســطح نخســت فوتبــال 

کشــور فاصلــه بگیــرد. مهــر

،،
در  توجــه  جالــب  مــوارد  از  یکــی 
تقویــم ورزشــی اســتان اصفهــان، 
ورزشــی  رویــداد   30 برگــزاری 
قالــب  در  اســتان  ســطح  در 
قهرمانــی  و  انتخابــی  رقابت هــای 
کارگــران اســتان بــرای شــرکت در 

اســت کشــوری  مســابقات 

قهرمان جام حذفی همچنان بدون مالکنامه عجیب فدراسیون فوتبال ازبکستان به سپاهان

ورزش

پیرو آگهی نوبتی  وبموجب ماده 14 قانون ثبت اسناد 
وامالک  تحدید حدودقسمتی از  امالک بخش های حوزه ثبتی 
آران وبیدگل  درتاریخهای تعیین شده بعمل  خواهد آمد  تحدید 

حدود امالک رأس ساعت 8 صبح  هرروز انجام خواهد شد.
اماک وابنیه بخش ۳ آران وبیدگل   

پاک۱۳۹۱ اصلی واقع در اماکن 

۱فرعــی –  ســید عبــاس ســاجدین آرانــی فرزنــد ســید حســین–  

ششــدانگ  یکبــاب  اطــاق 

شماره های فرعی  از پاک۲۶۳۷ اصلی واقع در مسعود آباد 

۸۵۵۰ فرعــی: آقــای حســین غیــاث پــور آرانــی فرزنــد محمدرضــا وخانــم 

ــدانگ  ــه(، - شش ــه )بالمناصف ــب ال ــد حبی ــی فرزن ــدی آران ــه معب فاطم

ــع ــر مرب ــه مســاحت ۸.۵۲ مت ــواری ب ــاب چهاردی قســمتی از یکب

۹۶/۰۳/۲۰

شماره های فرعی از پاک۲۶۴۰ اصلی واقع در آراندشت

ــه  ــم فاطم ــر و خان ــد اصغ ــی فرزن ــداد آران ــم ح ــای قاس ــی: آق ۱۸۰۵ فرع

اصانــی فرزنــد عبــاس )بالمناصفــه(، ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 

ــع ــر مرب ۲۱۷.۹۰ مت

ــد حســن- ششــدانگ  ــی فرزن ــم حمیــده کــوزه گــر آران ۱۸۲۰ فرعــی: خان

ــع ــر مرب ــه مســاحت ۱۱۹.۳۰ مت ــه ب یکبابخان

۹۶/۰۳/۲۱

شماره های فرعی از پاک۲۶۴۵ اصلی واقع در مزرعه وشاد 

ــدانگ  ــااله  شش ــد ماش ــی فرزن ــان آران ــه فدائی ــای روح ال ــی: آق ۸۱ فرع

یکبــاب ســاختمان وانبــاری متصــل بــه آن بــه مســاحت ۲۱۷.۴۰ متــر مربع

ــدانگ  ــااله شش ــد ماش ــی فرزن ــان آران ــل فدائی ــای ابوالفض ــی: آق ۱۱۱۷ فرع

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان وانبــاری متصل بــه مســاحت ۲۴۰.۷۵ متر مربع

ــدانگ  ــااله شش ــد ماش ــی فرزن ــان آران ــاس فدائی ــای عب ــی: آق ۱۱۱۸ فرع

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان وانبــاری متصــل بــه مســاحت ۲۴۳ متــر مربع

۹۶/۰۳/۲۲

ــه  ــی مزرع ــع در اراض ــی واق ــاک ۲۶۴۸ اصل ــی از پ ــای فرع ــماره ه ش

ــاد  ــم آب ابراهی

ــاس  -  ــد عب ــی  فرزن ــان پورآران ــر دهق ــای محمدجعف ــی: آق ۹۳۷ فرع

ششــدانگ یکبــاب دامــداری و قطعــه زمیــن مزروعــی متصــل بــه آن بــه 

ــع. ــاحت ۱۶۱۸.۶۲ مترمرب مس

۹۳۸ فرعــی: خانــم معصومــه وثــوق فرزنــد علــی اکبــر - ششــدانگ قطعــه 

زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ۳۷۶ مترمربــع. 

شماره های فرعی از پاک ۲۷۰۳ اصلی واقع در اراضی دوالب 

ــی-  ــد عل ــی فرزن ــیحی بیدگل ــر مس ــی اصغ ــای عل ــی: آق ۵۶۴ فرع

ششــدانگ یکبابخانــه  بــه مســاحت ۱۳۶.۵۰ مترمربــع.

ــد مهــدی ششــدانگ  ۵۶۵ فرعــی: آقــای حســین ســلطانی بیدگلــی فرزن

ــه بــه مســاحت ۱۰۷.۵۰ متــر مربــع  یکبابخان

۹۶/۰۳/۲۳

شماره های فرعی از پاک ۲۷۱۵ اصلی واقع در ابوزید آباد

۵۲۱ فرعــی -  آقــای ابوالفضــل مرتضــوی فرزنــد شــهاب الدیــن – 

مترمربــع.  ۷۱۹.۳۰ بــه مســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 

  پاک ۲۷۳۸ اصلی  واقع در بخش سه آران وبیدگل

۲۷۳۸ اصلــی -  خانــم فاطمــه شــیبانی فرزنــد علــی پاشــا وغیــره   

ــتخر  ــر واس ــر وبائ ــی دائ ــر اراض ــتمل ب ــاب  مش ــه مرنج ــدانگ مزرع شش

ــوم کــن  ورشــته قنــات کــه مجــاری آن شــش  وقلعــه کهنــه وســیخه و ب

ــود  ــی ش ــیم م ــاق تقس ــر۱۲ ط ــبانه روز ب ش

 ۹۶/۰۳/۲۴

شماره های فرعی از پاک ۲۸۴۱ اصلی مزرعه چاه شیرین   

ــه چــاه  ــک حلق ــره  – ششــدانگ ی ــی وغی ــز قربان ــای پروی ــی : آق ۱۲فرع

ــه آن   ــکار  متصــل ب ــام  اراضــی دیم ــه چــاه  شــیرین بانضم ــروف ب مع

۹۶/۰۳/۲۵

اماک وابنیه بخش چهار آران وبیدگل  

شماره های فرعی از پاک ۱۴ اصلی واقع در علی آباد 

۱۵۷۹ فرعــی: آقــای ســید حســین پورموســوی فرزنــد ســید هدایــت الــه 

ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ۱۸۳۰.۷۵ متــر مربــع .

ــی  ــید مرتض ــد س ــی فرزن ــود ابوالفتح ــید محم ــای س ــی: آق ۱۵۸۰ فرع

ــع. ــاحت ۷۸۲۴.۳۰ مترمرب ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــدانگ قطع شش

۹۶/۰۳/۲۷

لذابموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن ومالکیــن اعــام  میشــود کــه 

ــر در  ــک حاض ــوع مل ــل  وق ــوق  در مح ــای مقررف ــاعت تاریخه در روز وس

صورتیکــه هریــک از مالکیــن یانماینــده قانونــی آنهــا  در زمــان تحدید حاضر 

نباشــند ملــک آنهــا مطابــق مــاده۱۴ قانــون ثبــت بــا حــدود اظهارشــده  و 

تبعیــت از مجاوریــن تعییــن خواهــد شــد اعتراضــات مجاوریــن  وصاحبــان 

امــاک طبــق مــاده ۲۰ قانــون  ثبــت  از تاریــخ تحدیــد حــدود   تــا ۳۰ روز 

پذیرفتــه خواهــد شــدوطبق تیصــره ۲ مــاده واحــده قانــون تعیــن تکلیــف  

ــده هــای معترضــی  ثبــت معتــرض  ظــرف مــدت یکمــاه  از تاریــخ  پرون

تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بایســتی  بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع 

ــن اداره  ــه ای ــذ وب ــت   را اخ ــم دادخواس ــی تقدی ــی  گواه ــاح قضائ ذیص

تســلیم نمایــد.                               تاریــخ انتشــار :۹۶/۰۲/۲۷                          

رئیس اداره ثبت اسناد واماک آران وبیدگل – عباس عباس زادگان 

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
ــر  ــد اکب ــورک فرزن ــفیعی س ــدی ش ــای محمدمه آق

ــه اســتناد ۲بــرگ استشــهادیه محلــی کــه هویــت و  ب

امضــای شــهود رســما گواهــی گردیــده مدعــی اســت 

ــاک ۵۸۲/۱۷۲۷۱   ــان پ ــدانگ آپارتم ــند شش ــه س ک

واقــع در فوالدشــهر بخــش ۹ ثبــت اصفهــان بــه 

دفتــر ۲۹۶   ۱۱۰ در صفحــه  ســریال ۵۴۷۶۲۳ کــه 

ــت و  ــرده ثب ــام نامب ــه ن ــت ۳۸۱۱۷ ب ــل ثب امــاک ذی

ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت و  بــه 

موجــب ســند شــماره ۲۸۱۲۲ مــورخ ۱۳۸۵/۹۰/۳۰ 

ــک تجــارت  ــه ۸۰ شــاهین شــهر در رهــن بان دفترخان

ــون  ــن چ ــت بنابرای ــده اس ــود گردی ــد، مفق ــی باش م

ــی  ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــت ص ــرده درخواس نامب

ــق تبصــره یــک اصاحــی مــاده ۱۲۰ آییــن  نمــوده طب

نامــه قانــون ثبــت مراتــب آگهــی مــی شــود تــا هرکس 

مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مزبــور و یــا 

وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ 

انتشــار آگهــی ظــرف ۱۰روز بــه ایــن اداره مراجعــه 

ــند  ــل س ــه اص ــن ارائ ــًا ضم ــود را کتب ــراض خ و اعت

ــب  ــا مرات ــد ت ــلیم نمای ــه تس ــند معامل ــت و س مالکی

ــه ارائــه دهنــده  صورتجلســه و اصــل ســند مالکیــت ب

مســترد گــردد و در صــورت انقضــای مهلــت مذکــور و 

ــدون  ــا وصــول اعتــراض ب عــدم وصــول اعتــراض و ی

ــت  ــی ســند مالکی ــت ، المثن ــه اصــل ســند مالکی ارائ

ــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد .  مرقــوم صــادر و ب

م/الف : ۱۵۴ 

تاریخ انتشار اولین شماره ممکن

اکبر پورمقدم

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان 

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
آقــای حمیدرضــا دهلــوی فرزنــد محمــود بــه اســتناد 

۲ بــرگ استشــهادیه محلــی کــه هویــت و امضــا شــهود 

ــک  ــه ی ــت ک ــی اس ــت مدع ــده اس ــی ش ــما گواه رس

ــن  ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــت شش ــند مالکی ــد س جل

ــه  ــی ب ــاختمان احداث ــا س ــور ب ــه محص ــی نیم مزروع

پــاک ثبتــی ۱۵.۱۹۹۲ واقــع در فاورجــان بخــش 

ــه  ــه در صفح ــریال ۵۴۷۶۰۸ ک ــان بس ــت اصفه ۹ ثب

ــام  ــه ن ــت ۳۸۰۹۳ ب ــل ثب ــاک ذی ــر ۲۹۶ ام ۳۸ دفت

نامبــرده ثبــت و ســپس مفقــود گردیــده اســت . 

بنابرایــن چــون نامبــرده درخواســت صــدور ســند 

مالکیــت المثنــی نمــوده طبــق تبصــره یــک اصاحــی 

مــاده ۱۲۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آگهــی مــی 

شــود کــه هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه 

ملــک مزبــور بــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی 

باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا ۱۰ روز بــه ایــن 

ــه  ــن ارائ ــا ضم ــود را کتب ــراض خ ــه و اعت اداره مراجع

ــد  ــه تســلیم نمای ــت و ســند معانل اصــل ســند مالکی

تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه کننــده 

ــور  ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــردد. و در ص ــترد گ مس

وعــدم وصــول اعتــراض و بــا وصــول اعتــراض بــدون 

ــت  ــند مالکی ــی س ــت، المثن ــند مالکی ــل س ــه اص ارائ

ــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد . مرقــوم صــادر و ب

اکبــر پــور مقــدم رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک 

فاورجــان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ بــاغ بــدون اعیانیهــای 

ــع در  ــی واق ــی از ۲۲ اصل ــاک ۲۷۱  فرع ــی   پ احداث

بخــش ۱۸ ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنام 

ــان  ــول    در جری ــد رس ــروش فرزن ــه ف ــود حج محم

ثبــت اســت و رای ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۴۴۳۶ طــرف 

هیــات حــل اختــاف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 

ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی

رســمی مســتقر در ثبــت اســناد و امــاک منطقــه 

شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر 

ــد حــدود  ــه اینکــه تحدی ــا توجــه ب ــده اســت و ب گردی

اولیــه پــاک اصلــی فــوق قانونــی نبــوده اســت 

اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده ۱۵ 

ــرده متقاضــی  ــق تقاضــای نامب ــر طب ــت و ب ــون ثب قان

ــخ ۱۳۹۶/۳/۲۴  ــوم در تاری ــک مرق ــد حــدود مل تحدی

روزدو شــنبه   ســاعت ۹ صبــح در محــل شــروع و 

ــه  ــی ب ــن آگه ــب ای ــذا بموج ــد ل ــد آم ــل خواه بعم

ــه در  ــردد ک ــار میگ ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی کلی

روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد اعتراضــات 

مجاوریــن و صاحبــان امــاک مطابــق مــاده ۲۰ قانــون 

ــدود  ــد ح ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــت از تاری ثب

ــق مــاده ۸۶  ــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طب ت

آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت 

ــن اداره  ــه ای ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی

ــی  ــه مراجــع ذیصــاح قضای ــم دادخواســت ب ــا تقدی ب

اقــدام و گواهــی طــرح دعــوی خــود را بــه ایــن منطقــه 

ثبتــی ارائــه نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت و 

ــه  ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی وی میتوان ــده قانون ــا نماین ی

ــذ  ــم دادخواســت را اخ ــدم تقدی ــی ع ــه و گواه مراجع

ــت  ــد ســپس اداره ثب ــه تســلیم نمای ــن منطق ــه ای و ب

بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت 

ــد داد.  ــه خواه ــررات ادام مق

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ 

شماره :۵۷۵۲/ م الف

 هادیزاده 

ــرق  ــه ش ــاک منطق ــناد و ام ــت اس ــس اداره  ثب رئی

ــان اصفه

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه پــاک 

۳۱۳۲ فرعــی از ۱۱۵۴۸ اصلــی واقــع در بخــش ۵ 

ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنــام ولــی الــه 

زارعــی فرزنــد رمضــان     در جریــان ثبــت اســت و رای 

شــماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۵۴۶۲ مــورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰از 

ــن  ــون تعیی ــاف موضــوع قان ــات حــل اخت طــرف هی

تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ســند رســمی مســتقر در ثبــت اســناد و امــاک منطقــه 

شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر 

ــا توجــه بــه اینکــه تحدیــد حــدود  گردیــده اســت و ب

اولیــه پــاک اصلــی فــوق قانونــی نبــوده اســت اینــک 

بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده ۱۵ قانــون ثبــت 

و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود 

ملــک مرقــوم در تاریــخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ پنــج  شــنبه   

ــد  ــل خواه ــروع و بعم ــل ش ــح در مح ــاعت ۹ صب س

ــن و  ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــذا بموج ــد ل آم

مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت مقرر در 

محــل حضــور یابنــد اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان 

امــاک مطابــق مــاده ۲۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 

ــه  ــی روز پذیرفت ــا س ــدود ت ــد ح ــس تحدی صورتمجل

ــون  ــه قان ــن نام ــاده ۸۶ آئی ــق م ــد و طب ــد ش خواه

ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 

تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت 

ــدام و گواهــی طــرح  ــی اق ــه مراجــع ذیصــاح قضای ب

دعــوی خــود را بــه ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد در 

ــده قانونــی  ــا نماین غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت و ی

وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عدم 

تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن منطقــه تســلیم 

ــراض  ــه اعت ــدون توجــه ب ــت ب ــد ســپس اداره ثب نمای

ــه خواهــد  ــررات ادام ــت مق ــا رعای ــی را ب ــات ثبت  عملی

داد. 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ 

شماره :۵۴۰۸/ م الف

 هادیــزاده رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه 

شــرق اصفهــان

آگهی فقدان سند مالکیت 
فرزنــد  ابــادی  منوچهــر  عطــا هللا خراجــی  اقــای 

ــاک  ــه پ ــدانگ یکبابخان ــک شش ــن مال ــد حس محم

و  ثبــت  مــورد   ۵ بخــش  در  واقــع   ۱۵۱۹۱/۳۳۶۶

صفحــه ۳۸۸ دفتــر ۹ زوج امــاک و شــماره ســند 

استشــهاد  بــرگ  دو  تســلیم  بــا   ۱۲۴۶۸۳ چاپــی 

محلــی مدعــی میباشــد کــه ســند مالکیــت انهــا 

بشــرح فــوق ســابقه ثبــت دارد  کــه  بعلــت جابجائــی 

المثنــی  مفقــود شــده ودرخواســت صــدور ســند 

ــن  ــاده ۱۲۰ آیی ــک اصاحــی م ــق تبصــره ی نمــوده طب

ــه  ــود ک ــی ش ــی  م ــب  آگه ــت مرات ــون ثب ــه قان نام

هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در 

ــود  ــا وج ــه آن ی ــبت ب ــده ( نس ــر ش ــی ذک ــن آگه ای

ــخ  ــد از تاری ــود باش ــزد خ ــور ن ــت مزب ــناد مالکی اس

ــه  ــن اداره مراجع ــه ای ــاده روز ب ــی ت ــن آگه ــار ای انتش

ــناد  ــل اس ــه اص ــن ارائ ــا ضم ــود را کتب ــراض خ و اعت

ــب  ــا مرات ــد ت ــلیم نمای ــه تس ــند معامل ــت و س مالکی

 صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد

 گردد. 

اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا در 

ــی  ــردد المثن ــه نگ ــند ارائ ــل س ــراض اص ــورت اعت ص

ــه متقاضــی تســلیم  ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و ب

ــد.  ــد ش خواه

شماره : ۴۷۸۴/ م الف 

حسین هادیزاده 

رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

مفقودی
بــرگ ســبز خــودروی ســواری پــژو پــارس بــه 
شــماره موتــور ۱۲۴۸۶۰۹۰۱۰۰ و شــماره شاســی 
۵۰۳۹۹۴۵۵ بــه نــام ملینــا ســادات – روحانی 
ــود  ــد ســید محمــد رضــا مفق ــی فرزن اصفهان
گردیــد و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد. 
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کشــورمان بیانگــر اهمیــت  نامگــذاری ۲۷ اردیبهشــت بــه عنــوان »روز ملــی ارتباطــات و روابــط عمومــی« در تقویــم 
ــادآور شــویم نمادهــای توســعه یــک  ــار دیگــر ی ــا ب ــه ای اســت ت ــگاه واالی روابــط عمومــی اســت. ایــن روز بهان و جای
گــرو توزیــع عادالنــه اطالعــات، روشــنگری افــکار عمومــی، مــردم داری و احتــرام بــه حقــوق انســان ها بــه  جامعــه در 
کــه مأموریــت انجــام آن بــر عهــده شــما عزیــزان و همــکاران فعــال در  منظــور افزایــش ســطح مشــارکت مــردم اســت 

ایــن عرصــه اســت.
بــه عنــوان یــک مدیــر شــهری اذعــان می نمایــم تمامــی فعالیت هــا و خدمــات جهادگــران عرصــه تــالش در شــهرداری 
کــه بــا پذیــرش شــهروندان و مشــارکت و همراهــی آنــان همــراه شــود  زمانــی بــه نتیجــه مطلــوب خــود خواهــد رســید 
 و ایــن میســر نمی شــود جــز آنکــه بدنــه متخصــص و متعهــد حــوزه روابــط عمومــی بــا اطالع رســانی دقیــق و شــفاف 
و برقــراری ارتبــاط صبورانــه و صمیمانــه خویــش بــا شــهروندان و اســتفاده از ابزارهــای مناســب و بجــا، رســالت 

خویــش را بــه انجــام رســاند.
گاه و بیــگاه شــما عزیــزان خالصانــه قدردانــی می کنــم و بــرای شــما آرزوی موفقیــت             ــذا از همــکاری شــبانه روزی و  ل

و ســعادتمندی دارم.

اد
رݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݨݨݨݨݨݨݨݨݨݒ

ݦݦݦݦݐ
مالی ں مهدی �ج

پیام شهردار اصفهان به مناسبت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی
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 ممنوعیت فعالیت های قرآنی 

در پیش دبستانی ها کذب است
معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و پــرورش گفــت: 
پیش دبســتانی ها  در  قرآنــی  فعالیت هــای  ممنوعیــت 
چنیــن  می کنیــم  اعــام  و  تکذیــب  را  دبســتان ها  و 
موضوعــی بــه هیچ وجــه در برنامه هــای مــا نبــوده اســت؛ 
بلکــه رویکردهــای آمــوزش و پــرورش همــواره توجــه بــه 

ــت.  ــای آن اس ــرآن و آموزه ه ق
رضــوان حکیــم زاده در واکنــش بــه بعضــی اظهــارات مبنــی 
ــتان ها  ــی در پیش دبس ــای قرآن ــت فعالیت ه ــر ممنوعی ب
و دبســتان ها از ســوی آمــوزش و پــرورش از ســال آینــده 
اظهــار کــرد: بهتــر ایــن اســت کــه پیــش از هرگونــه 
ــوزش  ــود در آم ــناد موج ــه اس ــری ب ــاوت و اظهارنظ قض
ــه  ــوان ب ــه می ت ــن جمل ــم؛ از ای ــه کنی ــرورش مراجع و پ
راهنمــای برنامــه و عمــل فعالیت هــای پرورشــی دوره 
ــوزش  ــط وزارت آم ــه توس ــرد ک ــاره ک ــتانی اش پیش دبس
ــزی آموزشــی  ــرورش و ســازمان پژوهــش و برنامه ری و پ
تهیــه و در آن اصــول فعالیت هــای پرورشــی بــه طــور کامل 
ــت  ــرآن هــدف پنجــم و تقوی ــا ق ــس ب ــه ان ــر شــده ک ذک
حــس دینــی و عایــق مذهبــی هــدف هفتــم ایــن ســند 
اســت. معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و پرورش 
بــه ویژگی هــای عمومــی مربیــان پیش دبســتانی نیــز اشــاره 
ــه  ــدی ب ــی، پایبن کــرد و گفــت: برخــورداری از ســواد قرآن
ــای  ــرای برنامه ه ــه اج ــدی ب ــی و عاقه من ــول اخاق اص
ــده  ــر ش ــان ذک ــای مربی ــزو ویژگی ه ــرآن، ج ــا ق ــس ب ان

اســت. 
ــی دوره  ــوای آموزش ــوص محت ــزود: درخص ــم زاده اف حکی
چارچوب هــای  در  گفــت  بایــد  نیــز  پیش دبســتانی 
ــداف  ــدام از اه ــر ک ــرای ه ــل شــده و ب مشخص شــده عم
ــرآن  ــا ق ــس ب ــت ان ــه اهمی ــت. البت ــده اس ــی آم ضوابط
کریــم بــه انــدازه ای بــوده کــه راهنمــای برنامــه جداگانــه ای 
ــه شــورای  ــا قــرآن کریــم« مصوب ــوان »انــس ب تحــت عن
ــان راهنمــای  ــرورش در 1387، همچن ــوزش و پ ــی آم عال
عمــل ماســت و رویکردهــای اصلــی آن را مشــخص کردیم 
ــرآن دو  ــا ق ــس ب ــم و ان ــرآن کری ــه ق ــدی ب ــه عاقه من ک

ــدف اساســی آن اســت. ایســنا ه

 آغاز ثبت نام »مدارس شاهد« 
از اول خرداد

برنامــه زمان بنــدی ثبت نــام دانش آمــوزان در مــدارس 
شــاهد مشــخص شــد. خانواده هــای معظــم شــهدا، 
ــام در  ــازان، ایثارگــران و ســایر افــراد متقاضــی ثبت ن جانب
ــجا«  ــامانه »س ــق س ــد از طری ــاهد می توانن ــدارس ش م
بــرای ثبت نــام  اعام شــده  برنامــه زمان بنــدی  طبــق 
ــه  ــام در پای ــت ثبت ن ــن اســاس، مهل ــر ای ــد. ب ــدام کنن اق
ــا 15 خردادمــاه، پایــه هفتــم  اول )دوره ابتدایــی( از اول ت
)دوره اول متوســطه( از اول تــا 14 تیرمــاه و ثبت نــام 
پایــه دهــم )دوره دوم متوســطه( از 7 تــا 20 تیرمــاه 
ــق نشــانی  ــن ســامانه از طری ــام در ای ــود. ثبت ن  خواهــد ب
تمــام  اســت.  امکان پذیــر   student.sajaa.medu.ir
دانش آمــوزان در صــورت کســب امتیــاز الزم، می تواننــد در 

ــد. خبــر فارســی ــام کنن ــاهد ثبت ن ــدارس ش م

گزارش
»نه« به تبلیغات کاغذی

رســیده ایم  انتخابــات  تبلیغــات  پایانــی  روزهــای  بــه 
افــزوده  کاغــذی  تبلیغــات  حجــم  بــر  روز  هــر  امــا 
تبلیغــات  رســمی  آغــاز  از  پیــش  اگرچــه  می شــود. 
شــهر  شــوراهای  و  جمهــوری  ریاســت   کاندیداهــای 
و روســتا تعــداد زیــادی از شــهروندان ایرانــی در فضــای 
مجــازی ضمــن پیوســتن بــه کمپین#نــه بــه تبلیغــات 
ــد،  ــر تبلیغــات کاغــذی را رد کردن ــد نامزدهــا ب کاغــذی، تاکی
ــن وجــود، در شــرایط حاضــر شــاهد پخــش و نصــب  ــا ای ب
ســطح  در  بســیاری  تبلیغاتــی  پوســترهای  و  تراکت هــا 
کشــور هســتیم. تبلیغــات کاغــذی بــه  ســرعت چهــره شــهر 
را دگرگــون کــرده اســت. بدیهــی اســت توقــع نمــی رود 
ــار  ــل کن ــور کام ــه ط ــذی را ب ــات کاغ ــا تبلیغ ــه کاندیداه ک
بگذارنــد؛ امــا امــروزه دیگــر دوره تبلیــغ کاغــذی آن هــم بــه 
گســتردگی گذشــته، ســپری شــده اســت؛ چــون بســیاری از 
ــمند  ــی های هوش ــری از گوش ــا بهره گی ــی ب ــهروندان ایران ش
و حضــور فعــال در فضــای مجــازی بــه شناســایی نامزدهــای 
ــا  ــا گوی ــد؛ ام ــهر می پردازن ــورای ش ــوری و ش ــت جمه ریاس
برخــی کاندیداهــا همچنــان عاقه منــد هســتند ردیفــی 
از عکس هایشــان را روی در و دیوارهــای شــهر و روســتا 
ــه  ــه ب ــر اینک ــاوه ب ــذ ع ــه کاغ ــد. مصــرف بی روی نصــب کنن
ــط زیســت کشــور خســارت وارد  ــی و محی ســرمایه های مال
ــهروندان  ــل ش ــت را تحوی ــفته و زش ــره ای آش ــد، چه می کن
می دهــد. در ایــن میــان آنچــه ماجــرا را بدتــر می کنــد 
ایــن اســت کــه بــا وجــود فضاهــای مخصــوص در بســیاری 
ــواداران  ــاز ه ــترها، ب ــس و پوس ــب عک ــرای نص ــهرها ب از ش
ــه  ــادرت ب ــتند و مب ــع نیس ــا قان ــن فضاه ــه ای ــا ب کاندیداه
ــد  ــهر کرده ان ــار ش ــه و کن ــا در گوش ــر کاندیداه ــب تصاوی نص

ــد بررســی شــود.  ــن موضــوع بای ــودن ای ــف ب ــه تخل ک
ــا  ــذ ت ــب و کاغ ــار چس ــه آث ــت ک ــیده نیس ــی پوش ــر کس ب
ماه هــا پــس از پایــان انتخابــات روی دیوارهــای شــهرها 
ــد  ــی دارن ــر کوتاه ــا عم ــون کاغذه ــد؛ چ ــد مان ــی خواهن باق
ــهر  ــره ش ــدت چه ــه ش ــد و ب ــن می رون ــرعت از بی ــه س و ب
آلودگــی بصــری  افزایــش  باعــث  و  را زشــت می کننــد 
ــره شــهر را زشــت تر  ــز چه ــدن آن هــا نی می شــوند؛ حتــی کن
می کنــد؛ پــس ســوال اصلــی ایــن اســت آیــا پــس از 
برگــزاری انتخابــات، نامزدهــای ریاســت جمهــوری و به ویــژه 
آثــار  پاک ســازی  دربــاره  روســتاها  و  شــهرها  شــورای 

ــت؟  ــد گرف ــده خواهن ــر عه ــئولیتی را ب ــان مس تبلیغاتش
ــی  ــارکت های مردم ــر مش ــر کل دفت ــش، مدی ــد دروی محم
ــی  ــد: در جهان ــت، می گوی ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
کــه ابزارهــای مدرن تــری بــرای ارتبــاط و تبلیــغ وجــود دارد، 
ــم.  ــدارد از ابزارهــای 50 ســال پیــش اســتفاده کنی ــی ن دلیل
و کلیپ هــای  اپلیکیشــن ها  از  کاندیداهایــی کــه کمتــر 
ــبکه های  ــای ش ــد و از فض ــتفاده می کنن ــذاب اس ــر و ج مؤث
ــه  ــلط ب ــه تس ــد ک ــان می دهن ــتند، نش ــی دور هس اجتماع
ــن تســلطی  ــه چنی ــد. کســانی ک ــه ندارن ابزارهــای روز جامع
ــی  ــه  خوب ــور را ب ــهر و کش ــکات ش ــد مش ــد، نمی توانن ندارن
رصــد کننــد و بــه دنبــال حــل و فصــل آن هــا باشــند. ایســنا

کوتاه اخبار 
حمله  مسلحانه

به کاندیدای شورای شهر
 یکــی از کاندیداهــای پنجمیــن دوره شــورای شــهر کاچــای 
هــدف گلولــه قــرار گرفــت. معــاون اجتماعــی پلیــس گیــان 
ــن دوره  شــورای شــهر  گفــت: یکــی از کاندیداهــای پنجمی
کاچــای بــه نــام ک-ع کــه وکیــل دادگســتری اســت  
حــدود ســاعت 21 دوشنبه شــب حیــن ســخنرانی انتخاباتــی 
ــه  ــا گلول در مســجد گیــل کایــه منطقــه  پــل رود کاچــای ب
 اســلحه  شــکاری مــورد هــدف قــرار گرفــت و مجــروح شــد. 
ــه  ــان اینک ــا بی ــواه ب ــری خیرخ ــا جعف ــرهنگ محمدرض س
ضــارب از پشــت پنجــره  مســجد بــه ایــن کاندیــدای شــورای 
شــهر کــه داخــل مســجد بــود، شــلیک کــرد، افــزود: انگیــزه 
وی شــخصی بــود و ارتباطــی بــه مســائل انتخاباتــی نــدارد. 
وی گفــت: در ایــن رابطــه 2 مظنــون دســتگیر شــدند. 
همچنیــن کاندیــدای زخمــی بــه بیمارســتان شــهید انصــاری 

رودســر منتقــل شــد. ایســنا

 عامل جنایت شهرک آزادی 
جنون دارد

ــد  ــر دادن ــی نظ ــکی  قانون ــان پزش ــه نفره کارشناس ــت س هیئ
کــه عامــل جنایــت خانوادگــی در شــهرک آزادی تهــران 
ــود.  ــتری ش ــی بس ــتان روان ــد در بیمارس ــون دارد و بای جن
ــاف  ــی اخت ــان ســال گذشــته در پ ــه 34 ســاله 14 آب  فرزان
و درگیری هایــی کــه بــا شــوهرش داشــت، او را در خانه شــان 
در شــهرک آزادی تهــران از پــای درآورد. او ســپس جــان 
ــاله اش  ــر 10 س ــت و دخت ــالش راگرف ــر خردس ــر و پس دخت

را مجــروح کــرد.
همســایه ها  کــه  داشــت  خودکشــی  قصــد  زن  ایــن 
سررســیدند و نجاتــش دادنــد. او در جریــان تحقیقــات 
ــراف کــرد و مدعــی شــد  ــه قتل هــا اعت ــی ـ پلیســی ب قضای
ــن  ــه همی ــاورد ک ــوو بی ــرش ه ــته س ــوهرش می خواس ش
ــی را تحمــل  ــن زندگ ــد ای ــر نتوان موضــوع باعــث شــده دیگ
کنــد؛ بنابرایــن او تصمیــم گرفتــه خــود و اعضای خانــواده اش 
را از بیــن ببــرد کــه بــا چاقــو ســه عضــو خانــواده اش را کشــته 
و دختــر دیگــرش را زخمــی کــرده و گمــان می کــرده او نیــز 
ــم داشــته  ــد هــم تصمی ــده اســت. بع ــده مان ــه زن ــرد ک بمی
ــرای  ــن زن ب ــت. ای ــده اس ــاکام مان ــه ن ــد ک ــی کن خودکش
بررســی ســامت روانــی اش بــه پزشــکی  قانونــی منتقل شــد 
تــا اینکــه بــا گذشــت بیــش از 6 مــاه از وقــوع ایــن جنایــت 
ــه  ــی ک ــت ســه نفره کمیســیون پزشــکی قانون ــاک، هیئ هولن
متشــکل از یک کارشــناس پزشــکی  قانونی و دو روان شــناس 
بــود، نظــر دادنــد عامــل جنایــت شــهرک آزادی جنــون دارد. 
ــه اختــال خلقــی  ــد وی ســوابقی از ابتــا ب آن هــا نظــر دادن

ــی دارد. ــانه های روان پریش ــا نش ــراه ب هم
ــال  ــه اخت ــا ب ــز مبت ــرم نی ــکاب ج ــان ارت ــن در زم همچنی

ــت.  ــوده اس ــی ب روان پریش
او بالقــوه خطرنــاک بــوده و الزم اســت تــا زمــان رفــع حالــت 
ــتری  ــکی بس ــی روان پزش ــز درمان ــک مرک ــر از وی، در ی خط
شــود؛ قــرار شــد بــا هماهنگــی قضایــی فرزانــه از زنــدان بــه 

بیمارســتان روانــی رازی منتقــل شــود. ایرنــا

کنش    وا

 سرپرســت پایگاه استنادی 
علوم جهان اســام )ISC(   کّمیت 
تولید علم به زبان فارســی با هفت پله ارتقا از 

رتبه 22 در ســال 2012 به رتبه 15 در سال 2016 
میادی در میان ســایر زبان های دنیا رسیده 

است.

مدیــر کل دفتــر امور اجتماعی و 
فرهنگی اســتانداری یزد   تعداد 
ســازمان های مردم نهاد استان یزد دو برابر 

میانگین کشــوری است که در این میان 220 
ســازمان مردم نهاد وزارت کشوری و بقیه هم 

با مجوز بهزیســتی، ورزش و جوانان و نیروی 
انتظامی فعالیت می کنند.

وضعــی  پیشــگیری های  کل  مدیــر 
هشــدارهای  علی رغــم  قضائیــه    قــوه 
کانال هــای  و  ســایت ها  بعضــی  داده شــده، 

فیلتــر شــدند. انتخاباتــی  متخلــف 

 مدیــر کل مــدارس و مراکز غیردولتی 
وزارت آمــوزش و پــرورش   اخذ 

هرگونــه وجهی بابت فعالیت های خارج از هفته 
از دانش آموزان غیرداوطلب ممنوع اســت. اگر 
دانش آموزانی داوطلب شــدند، خارج از شهریه 

مصوب خدماتی را دریافت کنند، با پیشــنهاد به 
انجمن اولیا و مربیان مدرســه در شورای تعیین 
شــهریه ناحیه، شهرستان و منطقه این پیشنهاد 
مطرح می شــود؛ اگر در شورای نظارت تصویب 

شد، مانعی وجود ندارد.

پزشــکی قانونی   در ســال گذشته 12 
هزار و 281 متقاضی ســقط جنین درمانی به 

مراکز پزشــکی قانونی کشور مراجعه کردند که از 
این تعداد برای 8 هزار و 537 نفر مجوز ســقط 

درمانی صادر شد.

جانشــین معــاون هماهنگ کننده ناجا 
  بیمارســتان های ناجا باید به این خوداتکایی 
برســند که از خدمات درمانی سایر مراکز درمانی 

و ارجاع بیماران به این مراکز بی نیاز شــوند.

 رئیــس مرکــز بودجــه و پایش عملکرد 
وزارت بهداشــت    ارائه حساب های 
ملی ســامت بر عهده مرکز آمار است؛ اما اگر 
مراجع قانونی آمار ما درخصوص حســاب های 

ملی ســامت را بپذیرند، حاضریم طی دو هفته 
آمار ســال های ۹4 و ۹5 را ارائه بدهیم.

رئیس مرکز ســنجش پزشــکی   
نتایج نهایی آزمون پذیرش دســتیار فوق 

تخصصی بالینی پزشــکی اعام شد و بخشی از 
ظرفیت پذیرش تکمیل نشــد و خالی ماند.

قتل دوست صمیمی برای هندزفری

پســر جوانــی کــه دوســتش را بــرای هندزفــری 
بــه قتــل رســانده بــود، پــس از محکــوم شــدن بــه 
ــه از  ــان دی ــون توم ــا پرداخــت 400 میلی قصــاص ب

ــت.  ــه گرف ــرگ فاصل م
ــل  ــس از قت ــوران پلی ــال ۹1، مأم ــاه س فروردین م
ــهر  ــوب  ش ــای جن ــی از پارک ه ــی در یک ــر جوان پس

ــر و در محــل حاضــر شــدند.  باخب
یکــی از شــاهدان بــه مأمــوران گفــت: در حــال عبــور 
از خیابــان بــودم کــه دو جــوان بــا هــم درگیــر شــدند 
و یکــی از آن هــا بــا چاقــو ضربــه ای زد و فــرار کــرد. 

بــا انتقــال جســد بــه پزشــکی قانونــی مــادر مقتــول 
در حالــی کــه بــه شــدت اشــک می ریخــت، در 
یاســر  بــه مأمــوران گفــت: پســرم،  تحقیقــات 
24 ســاله بــود. او دوســتان زیــادی داشــت. آن 
روز بــا یکــی از دوســتانش بــه نــام آرش قــرار 
ــد.  ــارک برون ــه پ ــح ب ــرای تفری ــود کــه ب گذاشــته ب
ــرد دیگــر او را            ــی از مــن خداحافظــی ک  پســرم وقت

ندیدم.
 بــا ایــن توضیحــات مأمــوران آرش 25 ســاله را بــه 
عنــوان مظنــون تحــت تعقیــب قــرار دادنــد و بعــد از 

شناســایی او را بازداشــت کردنــد. 
او در بازجویی هــا جرمــش را انــکار کــرد؛ امــا در 
ــراف  ــه اعت ــب ب ــره ل ــدد باالخ ــای متع بازجویی ه
گشــود و گفــت: مــن و یاســر آن روز قــرار داشــتیم 
ــه  ــتنی ب ــوردن بس ــس از خ ــم. پ ــارک بروی ــه پ ب
ــری را از  ــه در راه هندزف ــم ک ــارک می رفتی ســمت پ
ــا آهنــگ مــورد عاقــه ام را گــوش  کیفــم درآوردم ت

ــم.  کن
یاســر از مــن خواســت تــا هندزفــری را بــه او بدهــم؛ 
ــت  ــوع ناراح ــن موض ــردم و او از ای ــول نک ــا قب ام
شــد. کمــی کــه جلوتــر رفتیــم، ناگهــان هندزفــری را 
از دســتم قاپیــد و باعــث عصبانیتــم شــد. اعتــراض 

کــردم و او در جــواب بــه مــن فحاشــی کــرد. ایــن 
ــا  ــری ب ــد و در آن درگی ــری ش ــث درگی ــاق باع اتف
ــرار  ــه ای زدم و ف ــه او ضرب ــه داشــتم، ب ــی ک چاقوی

کــردم.
ــه  ــل و ب ــده تکمی ــن پرون ــم ای ــای مته ــا اقراره  ب
ــران  ــتان ته ــک اس ــری ی ــم دادگاه کیف ــعبه ده ش
فرســتاده شــد. در اولیــن جلســه رســیدگی بــه 
ــط  ــت توس ــت کیفرخواس ــد از قرائ ــده بع ــن پرون ای
نماینــده دادســتان، اولیــای  دم درخواســت قصــاص 
ــه دســتور ریاســت دادگاه  ــم ب ــد. ســپس مته کردن
در جایــگاه قــرار گرفــت و بــار دیگــر ماجــرا را شــرح 

داد. 
هیئــت قضایــی بعــد از آخریــن دفــاع متهــم بنــا بــر 
ــوم  ــاص محک ــه قص ــای  دم او را ب ــت اولی درخواس
ــی  ــوان عال ــه دی ــد از ارســال ب ــن رأی بع ــرد و ای ک
ــد  ــعبات آن تأیی ــی از ش ــات یک ــط قض ــور توس کش

شــد. 
ــود ــرا ب ــتانه اج ــم در آس ــن حک ــه ای ــی ک  در حال

متهــم توانســت بــا پرداخــت 400 میلیــون تومــان از 
چوبــه  دار فاصلــه بگیــرد. 

یکشــنبه ایــن پرونــده بــار دیگــر بــرای رســیدگی از 
جنبــه عمومــی جــرم روی میــز هیئــت قضایــی بــه 
ــس از  ــت. پ ــرار گرف ــان زاده ق ــی قرب ــت قاض ریاس
اعــام رســمی بــودن جلســه، متهــم در جایــگاه قــرار 
گرفــت و در دفــاع از خــود گفــت: آن روز بــه دلیــل 
رفتــار یاســر خیلــی عصبانــی شــدم؛ امــا از کاری کــه 

کــردم، پشــیمان هســتم. 
امیــدوارم همان طــور کــه اولیــای  دم مــرا بخشــیدند، 
خــدا هــم مــرا ببخشــد. ایــن هندزفــری بــه قیمــت 
ــد. ای  ــام ش ــدان تم ــی ام در زن ــدن جوان ــام ش تم
ــم  ــدم و اس ــو نمی ش ــه چاق ــت ب کاش آن روز دس

ــد. رکنــا ــته نمی ش ــن گذاش ــل روی م قات

ــه  ــروس محاکم ــل نوع ــام قت ــه اته ــه ب ــوان ک ــاد ج دام
ــه  ــران ب ــری ته ــم قضــات دادگاه کیف ــا حک ــود، ب شــده ب
اعــدام محکــوم شــد. تازه دامــاد 25 ســاله، 15 آبــان 
ســال 8۹ پــس از قتــل همســرش، توســط پلیــس 
دســتگیر شــد؛ امــا او در جریــان تحقیقــات پلیســی منکــر 
ــه  ــا توج ــی ب ــرس جنای ــال بازپ ــن ح ــا ای ــد. ب ــل ش قت
ــل  ــام قت ــه اته ــش ب ــده، برای ــود در پرون ــل موج ــه دالی ب
ــرد. پــس از صــدور  ــودن صــادر ک ــرار مجــرم ب عمــدی ق
ــم  ــه شــعبه ده ــرای رســیدگی ب ــده ب کیفرخواســت پرون

ــد.  ــتاده ش ــران فرس ــتان ته ــری اس دادگاه کیف
باقــر  قاضــی  ریاســت  بــه  کــه  دادگاه  جلســه  در 
ــده  ــی، نماین ــه کرم ــدا نجم ــد، ابت ــزار ش ــان زاده برگ قرب
دادســتان، بــا تشــریح کیفرخواســت گفــت: در ایــن 
بــوده  آژانــس  راننــده  کــه  »محمدرضــا«   پرونــده 
و دارای ســابقه کیفــری اســت، بــه اتهــام مباشــرت 
ــتان  ــده و دادس ــناخته ش ــرم ش ــرش مج ــل همس در قت

ــت.  ــرده اس ــازات ک ــد مج ــای اش ــش تقاض برای
ــاعت 18 و 40  ــت: »س ــه گف ــتان در ادام ــده دادس نماین
ــه  ــرد ب ــه خونس ــی ک ــم در حال ــه، مته ــه روز حادث دقیق
نظــر می رســید بــا پلیــس تمــاس گرفــت و از قتــل 
ــم اصــرار  ــر داد. مته ــو خب ــا ضربه هــای چاق همســرش ب
ــه  ــح از خان ــه صب ــاعت 7 و 50 دقیق ــه س دارد روز حادث
خــارج شــده و ســاعت 18 و 40 دقیقــه بازگشــته کــه بــه 
محــض ورود بــا جســد همســرش روبــه رو شــده اســت. 
ــن جــوان  ــی همســایه اش شــهادت داده خــودروی ای ول
ــه دیــده  ــا 11 صبــح در پارکینــگ خان را بیــن ســاعت 10 ت
ــرده  ــل ازدواج ک ــاه قب ــرش چندم ــم و همس ــت. مته اس
بودنــد ضمــن اینکــه پیــش از جنایــت، محمدرضــا بارهــا 

ــود.«  ــرده ب ــرگ ک ــه م ــد ب همســرش را تهدی
نماینــده دادســتان ادامــه داد: »متهــم مدعــی شــده وقتی 
جســد را دیــده بــا مــادرش و پلیــس تمــاس گرفته اســت. 
در صورتــی کــه اگــر وی بــه صــورت ناگهانــی جســد را دیده 
بــود، بایــد شــوکه می شــد. زن جــوان بــا چاقویــی کــه از 
ــل  ــه قت ــوی آشــپزخانه برداشــته شــده، ب ســرویس چاق
رســیده اســت. حــال آنکــه بی تردیــد زن و شــوهر فقــط از 
جــای ســرویس چاقوهــا مطلع بودنــد. همچنین آثــار ورود 
 بــه زور و ســرقت از خانــه در صحنــه جنایــت دیــده نشــد 
و لبــاس متهــم بــا لکه هــای خــون نیــز در محــل جنایــت 
ــل ارائه شــده و شــکایت  ــه دالی ــا توجــه ب کشــف شــد. ب
ــی را  ــازات قانون ــای مج ــم تقاض ــرای مته ــای دم، ب اولی

دارم.« 
بــرادر  یــک  و  خواهــر  دو  دادگاه،  جلســه  ادامــه  در 
ــرای  ــاص ب ــتار قص ــگاه خواس ــور در جای ــا حض ــول ب مقت
ــا  ــان زاده ب شوهرخواهرشــان شــدند. ســپس قاضــی قرب
تفهیــم اتهــام بــه متهــم از او خواســت بــه دفــاع از خــود 
بپــردازد. مــرد جــوان منکــر قتــل همســرش شــد و گفــت: 

»حــدود 4 ســال اســت کــه در زنــدان هســتم و امیــدوارم 
هرچــه ســریع تر قاتــل همســرم دســتگیر شــود. مــن روز 
ــه خــارج شــدم و  حادثــه حــدود ســاعت 8 صبــح از خان
ســاعت 18 و 40 دقیقــه وقتــی برگشــتم دیــدم همســرم 
ــردم همســرم  ــر ک ــل رســیده اســت. اول هــم فک ــه قت ب
اثــر برق گرفتگــی مــرده اســت.« رئیــس دادگاه  بــر 
ــا 11 صبــح  گفــت: یکــی از همســایه ها بیــن ســاعت 10 ت
ماشــین شــما را در پارکینــگ دیــده، در این بــاره چــه 
ــه  ــایه طبق ــخ داد: همس ــم پاس ــد؟ مته ــی داری توضیح
ســوم مــا یــک پرایــد شــبیه مــا دارد و احتمــال می دهــم 
او خــودرو را اشــتباه دیــده اســت. قاضــی پرســید: یــک 
پیراهــن آغشــته بــه خــون همســرت در خانــه پیــدا شــده 
و ایــن پیراهــن متعلــق بــه شــما بــوده؛ در ایــن بــاره چــه 
می گوییــد؟ متهــم جــواب داد: بلــه، ایــن پیراهــن متعلــق 
ــود و حــدود 70 روز پــس از قتــل، اولیــای دم  ــه مــن ب ب
آن را بــه اداره آگاهــی تحویــل دادنــد؛ امــا نمی دانــم چــرا 
ــاهدان  ــی از ش ــه دادگاه یک ــه جلس ــود. در ادام ــی ب خون
در جایــگاه قــرار گرفــت و گفــت: مــن بازنشســته نیــروی 
انتظامــی هســتم و حــدود ســاعت 11 صبــح ماشــین 

ــدم.  ــم را در پارکینگشــان دی مته
ــات  ــه در تحقیق ــم جلس ــام خت ــس از اع ــز پ ــات نی قض
ــه  ــت؛ ب ــوده اس ــم دروغ ب ــای مته ــد ادعاه ــژه دریافتن وی
ــه  ــم را ب ــم، مته ــا ه ــورت ب ــس از مش ــل پ ــن دلی همی
ــم  ــد همســرش مجــرم شــناختند و حک ــل عم ــام قت اته
ــول  ــران مقت ــی از خواه ــد. یک ــادر کردن ــاص او را ص قص
در گفت وگویــی دربــاره ایــن ماجــرا گفــت: »خواهــرم 
همیشــه بــا مــن درددل می کــرد. او گفتــه بــود بــا 
شــوهرش اختــاف دارد و آخرین بــار هــم وقتــی بــا 
ــود و مشــخص  ــه ب ــش گرفت ــت، صدای ــاس گرف ــن تم م
ــد  ــرم او را تهدی ــوهر خواه ــت. ش ــرده اس ــه ک ــود گری ب
کــرده بــود کــه نبایــد دربــاره اختافاتشــان بــه مــا حرفــی 
ــک  ــد از ف ــاه بع ــه م ــرم و س ــل خواه ــد از قت ــد. بع بزن
ــه  ــه خان ــرادرم ب ــر و ب ــن، خواه ــی م ــه وقت ــب خان پلم
ــرم را  ــه ازدواج خواه ــا حلق ــن مبل ه ــم، بی ــرم رفتی خواه
ــل را گشــتیم و پیراهــن  ــر مب ــد هــم زی ــم. بع ــدا کردی پی
ــده  ــازی ش ــی جاس ــر صندل ــه زی ــا را ک ــی محمدرض خون
بــود، پیــدا کردیــم. بــاور کنیــد ایــن همــان پیراهنــی بــود 
کــه یــک روز قبــل محمدرضــا آن را بــه تــن داشــت. ایــن 
ــود.  ــرده ب ــیاه ک ــرم را س ــب های خواه ــا و ش ــرد روزه م
ــا دوســتانش  ــش را ب ــود و بیشــتر اوقات ــی نب اهــل زندگ
می گذرانــد. حــاال خوشــحالم کــه او بــه قصــاص محکــوم 
نهایــت  در  و  داده  را شــکنجه  شــده؛ چــون خواهــرم 
بی رحمــی بــا هفــت ضربــه چاقــو او را کشــته بــود. قبــل از 
ازدواج مــا بایــد بیشــتر تحقیــق می کردیــم تــا سرنوشــت 
خواهــرم این گونــه نشــود. شــوهرش بــای جانــش شــده              

ــود. خبــر فارســی ب

 داماد قاتل 
به قصاص محکوم شد

ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
رعایــت  بــا  عمومی هــا  روابــط  گفــت: 
ــریع  ــال س ــت و انتق ــون صداق ــی چ اصول
ــذاری  ــده و تأثیرگ ــش تعیین كنن ــار، نق اخب

در تقویــت ســرمایه اجتماعــی دارنــد.
رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
نباتی نــژاد  هــادی  اصفهــان  شــهرداری 
ضمــن تبریــک بــه مناســبت روز روابــط 
ــران و  ــام مدی ــه تم ــات ب ــی و ارتباط عموم
كاركنــان ایــن حــوزه در اســتان و همكارانش 
در روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان اظهــار 
ــا  ــط عمومی ه ــروز رواب ــه ام ــرد: در جامع ك
رویدادهــای مختلــف  و  از مســائل  بایــد 
جامعــه و افــکار عمومــی کامــا آگاه و رابــط 
ــد  ــه و نظــام باشــند و بتوانن و واســط جامع
ــه مــردم منتقــل  اهــداف و افــکار نظــام را ب

ــد. کنن

ــی  ــط عموم ــه رواب ــه اینك ــاره ب ــا اش وی ب
موفــق، آرامــش را در جامعــه بــه وجــود 
ــه  ــا ارائ ــم ب ــن کار مه ــزود: ای ــی آورد، اف م
رعایــت  و  مــردم  بــه  درســت  اطاعــات 
 امانــت در انتقــال ایــن اطاعــات میســر

است.
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
اصلی تریــن  را  اعتمادســازی  ادامــه   در 
و مهم تریــن نقــش روابــط عمومی هــا در 
جامعــه عنــوان كــرد و ادامــه داد: گاهــی 
شــاهدیم كــه اطاعــات نادرســتی در اختیــار 
ــد بکوشــیم  جامعــه گذاشــته می شــود و بای
ــازی را  ــت و اعتمادس ــه صداق ــن زمین در ای
ــد  ــا بای ــط عمومی ه ــم و رواب گســترش دهی
ــردم  ــد م ــه معتم ــه ب ــد ک ــد کنن ــدر رش آنق

ــل شــوند. تبدی
وی بــا بیــان اینكــه نقــش و جایــگاه روابــط 

ســازنده  جریان هــای  خلــق  در  عمومــی 
مفیــد و اعتمادســازی در جامعــه نســبت 
ــم و  ــی مه ــتگاه های اجرای ــرد دس ــه عملک ب
ــی و  ــرد: پویای ــح ك ــت، تصری ــاس اس حس
نشــاط هــر ســازمان منــوط بــه وجــود روابــط 
ــد اســت. ــال و کارآم ــی هوشــمند، فع عموم
نباتی نــژاد بیــان كــرد: امــــروزه نگاه هــــای 
مدرن تــر و شــفاف تری بــه مفهــوم روابــط 
ــون رســمی ترین  عمومــی ایجــاد شــده و اکن
و  دســتگاه ها  سیاســت های  و  مواضــع 
ــاب  ــی بازت ــط عموم ــق رواب ــا از طری نهاده

بــد. می یا
بــا  روابــط عمومی هــا  اضافــه كــرد:  وی 
ــال  ــت و انتق ــون صداق ــی چ ــت اصول رعای
و  تعیین كننــده  نقــش  اخبــار،  ســریع 
ــی  ــرمایه اجتماع ــت س ــذاری در تقوی تاثیرگ

ــد. دارن
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
ــه فعالیت هــای روابــط  ــا اشــاره ب در ادامــه ب

عمومــی شــهرداری اصفهــان در دوره جدیــد 
مدیریــت شــهری اضافــه كــرد: روابــط عمومی 
ــای  ــاش بخش ه ــا ت ــان ب ــهرداری اصفه ش
مختلــف خــود و بــا راه انــدازی »نهضــت 
ــران شــهری  پاســخگویی« تــاش كــرد مدی
به آســانی در دســترس باشــند و شــهروندان 
پاســخ ســواالت خــود را بــه آســانی دریافــت 
کننــد و مشكاتشــان را بــه گــوش مســئوالن 

ــانند. ــهری برس ش
ســبدهای  مســیر  ایــن  در  افــزود:  وی 
بــا  ارتبــاط  و  پاســخگویی  از  متنوعــی 
همشــهریان در دســترس عمــوم شــهروندان 
قــرار گرفــت و بــا اســتفاده از فضاهــای جدیــد 
ــن  ــی ای ــبكه های اجتماع ــانی و ش اطاع رس

شــد. آســان تر  پاســخگویی 
راســتا  ایــن  تاكیــد كــرد:  در  نباتی نــژاد 
اصلــی  سیاســت های  حفــظ  عیــن  در 
عمومــی  روابــط  مجموعــه  اطاع رســانی 
ــفاف  ــخگویی ش ــا پاس ــه همان ــهرداری ك ش

برنامه هــا  بــوده،  دقیــق  اطاع رســانی  و 
ذائقــه  و  نظــر  بــه  احتــرام  اســاس  بــر 
مــردم تغییــر كــرد و ســعی شــد تــا از 
ایــن  در  اطاع رســانی  ابــزار  به روزتریــن 
زمینــه اســتفاده شــود كــه ایــن مهــم نقــش 
تأثیرگــذاری در اعتمادســازی همشــهریان 
ــا  ــهرداری ایف ــان ش ــتگاه خدمت رس ــه دس  ب

كرد.

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان مطرح کرد:

اعتمادسازی، مهم ترین اصل 
در روابط عمومی است

معــاون آمــوزش و پژوهــش ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت گفــت: امــروزه در کشــور مــا اشــتغال ســبز یــک 

انتخــاب نیســت، بلکــه یــک ضــرورت اســت. 
یوســف رشــیدی افــزود: ادبیــات ســبز بــرای نخســتین 
بــار در ســال 1۹60 میــادی بــه بخــش شــیمی اضافــه 
ــه ایــن نتیجــه  شــد و بعــد از آن شــرکت های بــزرگ ب
رســیدند کــه اســتفاده از مــواد را بــه حداقــل برســانند و 

مصــرف انــرژی را کاهــش دهنــد.
 معــاون آمــوزش و پژوهــش ســازمان حفاظــت محیــط 
ــه  ــا توجــه ب ــم ب ــا ه ــرد: در کشــور م ــار ک زیســت اظه
وضعیــت شــکننده محیــط زیســت حرکــت بــه ســمت 
اشــتغال ســبز ضــروری اســت. وی ادامــه داد: کاهــش 
ــه ای  ــای گلخان ــش گازه ــرژی، کاه ــواد، ان ــرف م مص
ــط  ــاب آوری محی ــا و ت ــت بوم ها و تاالب ه ــظ زیس حف

ــه شــاخص های اشــتغال ســبز اســت.  زیســت از جمل
ــط زیســت  ــون ســازمان محی ــان اینکــه تاکن ــا بی وی ب
بــا همــکاری نهادهــای مختلــف موفــق بــه ایجــاد 
ــرق  ــاد 3 ق ــرد: ایج ــریح ک ــت، تش ــده اس ــتغال ش اش
ــت  ــا ظرفی ــان ب ــزد و کرم اختصاصــی در اســتان های ی
ــتقیم  ــتقیم و غیرمس ــور مس ــه ط ــغل ب ــاد 40 ش ایج
ایجــاد بــاغ پرنــدگان بــا ظرفیــت ایجــاد 10 شــغل 
صــدور مجــوز بــرای بازدیدکننــدگان اتبــاع خارجــی 
ــاح  ــغل، افتت ــاد 600 ش ــا ایج ــده ب ــق حفاظت ش مناط
نیــروگاه خورشــیدی در سیســتان و بلوچســتان بــا 
ــد  ــگاه های معتم ــغل و آزمایش ــاد 20 ش ــت ایج ظرفی
بــا ایجــاد 2 هــزارو 540 شــغل بعضــی از فعالیت هــای 
ــتغال  ــاد اش ــتای ایج ــت در راس ــط زیس ــازمان محی س

ســبز اســت. مهــر

رئیــس جمعیــت هــال احمــر بــر نقــش پررنــگ هــال احمــر 
در امدادرســانی در حــوادث تاکیــد کــرد و گفــت: بایــد خســارات 
ســوانح توســط شــرکت های بیمــه ای پرداخــت شــود تــا دولــت 
متحمــل پرداخــت خســارت نشــود. دکتــر ســید امیرمحســن 
ضیائــی بــه نقــش مدافعه گــری جمعیــت هــال احمــر 
ــش  ــر در بخ ــال احم ــه داد: ه ــرد و ادام ــاره ک ــه اش در جامع
ــه  مدافعه گــری فعالیت هــای گســترده ای انجــام می دهــد و ب
ــران، خدمــات متنوعــی را  ــا کمــک بیمــه ای ــوان ب نوعــی می ت
در اختیــار هموطنــان قــرار داد. ضیائــی دربــاره توافــق در زمینــه 
ــان  ــر بی ــال احم ــت ه ــی جمعی ــداد هوای ــاوگان ام ــه ن بیم
کــرد: جمعیــت هــال احمــر مهم تریــن نــاوگان امــداد هوایــی 
غیرنظامــی کشــور را داراســت کــه بــرای حفاظــت و صیانــت از 
تجهیــزات امــداد هوایــی بیمــه کــردن آن هــا از اهمیــت خاصــی 
ــروز مشــکل درصــدد جبــران  ــا در صــورت ب برخــوردار اســت ت

ایــن تجهیــزات و خریــداری تجهیــزات جایگزیــن برآییــم. وی 
ــه منظــور انجــام  ــه انجــام کارهــای کارشناســی ب ــا اشــاره ب ب
ــرد: الزم  ــان ک ــترک خاطرنش ــای مش ــا و همکاری ه فعالیت ه
ــات  ــترک، اطاع ــای مش ــام همکاری ه ــه انج ــت در زمین اس
ــرار  ــا ق ــان م ــار کارشناس ــل در اختی ــورت کام ــه ص ــه ای ب بیم

گیــرد تــا بــرای انجــام آن اقدامــات الزم انجــام شــود. 
ــا  ــران، ب ــه ای ــل بیم ــر عام ــی، مدی ــن پورکیان ــه محس در ادام
تاکیــد بــر اینکــه در همــه جــای دنیــا پــس از وقــوع حــوادث 
و ســوانح پــس از خدمات رســانی از ســوی نیروهــای دولتــی 
ــه ای  ــده شــرکت های بیم ــر عه ــد خدمات رســانی ب ــه رون ادام
ــگ بیمــه در کشــور  ــه اینکــه فرهن ــا توجــه ب اســت، گفــت: ب
مــا هنــوز آن طــور کــه بایــد در میــان مــردم رواج پیــدا نکــرده 
اســت، دولــت هزینه هــای بســیاری را پــس از وقــوع حــوادث 

ــود. خبرفارســی ــل می ش متقب

ضرورت بیمه ناوگان امداد هوایی جمعیت هالل احمراشتغال سبز، یک ضرورت است

،،
در جامعــه امــروز روابــط عمومی هــا 
باید از مسائل و رویدادهای مختلف 
جامعــه و افــکار عمومــی کامــا آگاه و 
رابــط و واســط جامعــه و نظام باشــند 
و بتواننــد اهــداف و افــکار نظــام را بــه 

مــردم منتقــل کنند.
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http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی   http://eskimia.ir/?page_id=16523 :میثاق نامه  info@eskimia.ir :پست الکترونیکی  eskimia.ir :تلفکس: 4-95013701-031     7-32504254-031  سامانه پیامکی: 3000573433  سایت اینترنتی

امروز چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه 1396
سال سوم - شماره 431 روزنامه


