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 اهمیت دوره انتقال 
برای سپاهان و ذوب آهن

 کاهش بی سابقه قیمت 
مرغ در ماه رمضان

۷۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در 
اصفهان، پلمب می شود
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مودیان محترم  مالیاتی:

شما می توانید بدون مراجعه به اداره امور مالیاتی از طریق 
سامانه www.tax.gov.ir اظهار نامه الکترونیکی خود را ارسال 

و مالیات مربوطه  را نیز پرداخت نمایید.
 آخرین مهلت ارائه اظهار نامه الکترونیکی عملکرد 1393 از 

 طریق سامانه www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان تیر ماه
 سال جاری میباشد

روابط عمومی اداره کل  امور مالیاتی استان اصفهان 

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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آگهی برگزاری مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ) سهامی خاص ( 

نوبت  دوم  

شرکت آب و فاضالب 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 اعتبارموضوع مناقصه شماره مناقصه 

4/011/702/500189/900/000جاریانجام خدمات مشترکین منطقه لنجان94-2-117

3/680/213/016180/000/000جاریانجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه شاهین شهر و میمه94-2-118

2/307/563/660115/400/000جاریانجام خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه فوالدشهر94-2-119

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1394/4/20
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1394/4/21

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

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
 شماره تلفن گویا: 031-36680030-5 

)داخلی388(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
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؟؟؟
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 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
نوبت اول  شماره 94/4/خ

مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
موضوع مناقصه: خرید تجهیزات اعالم و اطفاء حریق 

محل تامین اعتبار: عمرانی 
محل دریافت اس�ناد مناقصه: نماینده ش�رکت با در دست داش�تن معرفی نامه کتبی و آخرین 
تغییرات شرکت »چاپ در روزنامه رسمی جمهوری اس�المی« جهت دریافت اسناد مناقصه به 

واحد امور قراردادهای اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مراجعه نمایند.
آگهی مناقصه در س�ایت اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان به نش�انی www.sabt-es.ir و 

همچنین در سایت ملی مناقصات به نشانی www.iets.mporg.ir نیز درج شده است.
محل تحویل پاکت های مناقصه: دبیرخانه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
مهلت دریافت اسناد: از روز شنبه مورخ 94/4/13 لغایت روز سه شنبه مورخ 94/4/16

تاریخ تحویل پاکت های مناقصه: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 94/4/29
تاریخ بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 94/4/30

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی معتبر و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده 
به شماره ش�با IR430170000002171320207007  در وجه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان. ضمنًا به پیشنهاداتی که فاقد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشروط و ضمانتنامه های 
کمتر از میزان مقرر و چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی 
واصل شود، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. )در ضمن مبلغ ضمانتنامه در اسناد مناقصه درج 

گردیده است(
»سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.«

آدرس اداره کل ثبت اسناد و امالک: بلوار دانشگاه – خیابان توحید میانی – بعد از چهارراه پلیس.
تلفن: 7-36289124 فاکس: 36289105 

   اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان 
م الف:10096                                

در نقش جهان، نقش رخ یار توان دید

م��درن«  اعتی��اد  را»  به اینترن��ت  وابس��تگی 
 ن��ام گ��ذاری كرده ان��د؛ در واق��ع وابس��تگی ب��ه 
اینترن��ت ی��ك وابس��تگی واقع��ی همانن��د اعتیاد 
 ب��ه م��واد مخ��در و وابس��تگی های دیگ��ر اس��ت. 
اگر چه این نوع وابستگی مشكالت جسمی اعتیادهای 
شیمیایی را ندارد، اما مشكالت اجتماعی ناشی از آن 

همانند اعتیادهای دیگر است.     
در صورتی كه ورود تكنولوژی ها و فناوری های نوین 
و همچنین افزایش اس��تفاده از ماه��واره، اینترنت و 
موبایل و ... در میان جوان��ان، نوجوانان و خانواده ها، 
باعث بروز آسیب های اجتماعی زیادی شده است؛ به 
طوری كه ترویج خشونت، از بین رفتن ارزش ها، رواج 
عشق های مجازی، روابط جنسی خارج از استاندارد 
 و ... از جمله آس��یب های ناش��ی از فض��ای مجازی

 است.
در واق��ع زمانی می ت��وان گفت فرد دچ��ار اعتیاد به 
اینترنت شده كه عالیمی چون از دست دادن كنترل 

ب��ر روی 
ر  رفتا

..،

اعتیاد مدرن در جامعه

رونمایی از » گذاره برگ ملی « 
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 مذاکرات به مرحله بسیار 
حساسی رسیده است

 محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه گفت: مذاكرات 
به مرحله بسیار حساسی رس��یده و تنها توافقی كه 

مردم ایران می پذیرند توافقی عادالنه، متوازن...

مواضع پاریس در وین، خشم 
فرانسوی را بر انگیخت

 مواض��ع س��خت و متف��اوت پاری��س در مذاكرات 
هسته ای وین در مقایسه با دیگر اعضای 1+5، خشم 

شركت های فرانسوی را به ...

 گشت های ویژه تعزیرات 
بازارها را کنترل می کنند

مدیر كل تعزیرات حكومتی اس��تان اصفهان گفت: 
گش��ت های ویژه تعزیرات حكومتی اس��تان به طور 

مداوم بر نحوه توزیع و قیمت  مایحتاج مردم...

سم پاشی ۵ هزار راس دام 
سنگین و سبک در اصفهان

مدیر كل دامپزشكی استان اصفهان گفت: در سه ماه 
 نخست س��ال جاری بدن 5 هزار راس گاو و گوساله، 
در س��طح اس��تان اصفهان در مقابله كنه سم پاشی 

شده است....
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برخی از نماین��دگان کنونی مجلس ب��رای دور نماندن از گردونه 
رقابت ه��ای مجلس و نیز تمدی��د نمایندگی خود اق��دام به تهیه  
نامه های تسلیت خطاب به خانواده های عزادار یکی از شهرستان ها 

برای جلب آرای بیشتر می کنند.
هنوز چندین ماه ب��ه رقابت ه��ای انتخابات مجل��س باقی مانده 
اس��ت؛  ولی با این وجود از ماه ها قبل بسیاری از نمایندگان فعلی 
و نامزدهای کنونی تبلیغ��ات خود را به صورت غیررس��می آغاز 

کرده اند.
 هریک از نامزدهای ای��ن دوره از رقابت های مجلس به روش های 
مختلف اق��دام به جل��ب آرای مردم می کنند. حض��ور در محافل 
خصوصی و ایلی، دیدار با ب��زرگان ایالت و عش��ایر و به اصطالح 
گرفتن بیعت از این دس��ت افراد، به امری ع��ادی و روزمره برای 

نامزدهای انتخابات مجلس تبدیل شده است.
 با این وجود، برخی از ش��یوه های جلب آرا در حوزه های انتخابیه 
استان کرمانشاه مرسوم شده است که این امر می تواند به جایگاه و 

شان انتخابات مجلس به شدت ضربه وارد کند.
 چندی پیش یکی از ش��هروندان کرمانشاهی که به تازگی همسر 
خود را از دست داده بود، اتفاق عجیبی را به این خبرگزاری اعالم 

کرد که جای بسی تأمل داشت.
 این ش��هروند گفت: یک هفته از فوت همس��رم نگذشته بود که 

نامه ای به نام خود از پستچی تحویل گرفتم.
 وی مدعی ش��د: در نامه مذکور، یکی از نمایندگان فعلی با کاغذ 
س��ربرگ دار مجلس و نیز مهر خود به صورت کتبی درگذش��ت 
همسر بنده را تسلیت گفته بود و در پایین نیز مهر و امضای خود 

را مرقوم کرده بود.
 این ش��هروند با بیان اینک��ه » در ابتدای امر عل��ت و نیت اصلی 
نویسنده نامه را متوجه نشدم« افزود: بعد از مدتی متوجه شدم که 
این دست نامه های تسلیت به دس��ت دیگر خانواده های داغدار با 

امضای همان نماینده رسیده است.
 روز گذشته نیز یکی از ساکنان میدان گلس��تان کرمانشاه که به 

تازگی یکی از افراد خانواده خود را از دس��ت داده اس��ت، با تأیید 
اینک��ه نامه ای با همان مضمون تس��لیت به دس��ت وی رس��یده 
اس��ت مدعی ش��د : بعد از فوت پدربزرگم نامه ای از سوی یکی از 
نمایندگان فعلی مجلس به دست بنده رسید که در آن به صورت 
کتباً و نیز با ذکر نام دقیق متوفی مصیبت وارده را به خانواده معزا 
تس��لیت گفته بودند که این امر باعث ایجاد ش��بهه همه اعضای 
خانواده ش��د.  حال سؤال اینجاس��ت که چه ش��خص یا افرادی 
اطالعات و آمار افراد فوت ش��ده و نیز آدرس خانواده های عزادار 
را به این دس��ت از نمایندگان می دهد؟! آیا خود پرسنل سازمان 
آرمستان ها اقدام به افشای این اطالعات می کنند؛  یا اینکه کسانی 

خارج از این چارچوب اینگونه اقدامات را انجام می دهند؟
 در پایان ای��ن مطلب آمده اس��ت: حضور در مجال��س عزاداری، 
مراسم  عمومی و ... از دیگر ترفندهای انتخاباتی است که بسیاری 
از نامزدهای مجلس در اس��تان کرمانش��اه آن را ب��ه کار می برند. 
کمک های موردی به خانواده های حاشیه نش��ین ش��هر، وعده و 

وعید های خارج از حوزه مدیریتی و ... از دیگر شیوه های تبلیغاتی 
است که امروز بیشتر نامزدهای مجلس در این حوزه از آن استفاده 

می کنند.
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مواضع س��خت و متفاوت پاریس در مذاکرات هس��ته ای وین 
در مقایسه با دیگر اعضای 1+5، خشم ش��رکت های فرانسوی 
 را به دلیل احتمال کاهش فرصت همکاری ب��ا ایران پس از لغو

 تحریم ها  را در پی داشته است.
به گزارش رویترز، فرانسه از شرکت های این کشور خواسته برای 
بازگشت به ایران در صورت رسیدن به توافق نهایی آماده شوند، 
اما مواضع س��ختگیرانه پاریس در مذاکرات و ارتباط نزدیک با 
کشورهای سنی عرب منطقه به این معناست که رابطه »عشق و 

نفرت«  تهران و پاریس ادامه می یابد.
با وجود تاریخچه طوالنی روابط اجتماعی، سیاس��ی، اقتصادی 
ایران و فرانسه، پاریس سخت ترین مواضع را میان شش کشور در 

مذاکرات هسته ای با ایران اتخاذ کرده است.
 ایران در صورت لغ��و تحریم ها می تواند بدهی ه��ای خود را از 
بانک های خارجی دریافت کندکه از 150 میلیارد دالر بیش��تر 
 است و ش��رکت های خارجی را برای س��رمایه گذاری در همه 

بخش های نفت و گاز تا حمل و نقل و ساخت و ساز جذب کند.
 یک مقام ارشد فرانس��وی گفت: همه با اش��تیاق به ایران نگاه

 می کنند. بازار مهمی است؛  اما این تنها موضوع نیست.
پاریس خود را مخالف دیرینه تکثیر س��الح می داند. این کشور 
اولین بار در سال 2003 مذاکره با ایران را آغاز کرد و اکنون اصرار 

دارد که در مذاکرات بر اساس اصول خود رفتار می کند.
اما این موضوع هم درست اس��ت که در زمان ریاست جمهوری 
»نیکوال سارکوزی« و» فرانسوا اوالند« تغییری بنیادین نسبت به 

رابطه فرانسه با ایران پدید آمد که با قطر و عربستان متحد شدند.
مواضع مشترکی در مورد درگیری های منطقه و نقش ایران در 
آنها همچنین آنچه بعضی کشورهای عربی در مورد بی عالقگی 
آمریکا برای مداخله در امور متحدان سنتی اش، باعث شد فرانسه 
ارتباطات جدید اقتصادی را در کش��ورهایی پدید آورد که قبال 

انگلیس و آمریکا در آن برتری داشتند.
یک دیپلمات فرانس��وی گفت: عربستان در منطقه نفوذ زیادی 
دارد که از مرزهای این کش��ور فراتر می رود؛  ما بر این اس��اس 

رفتار کرده ایم.
هر چند نتیجه افزایش ارتباطات فرانسه و کشورهای عربی هنوز 
معلوم نیست، پاریس جت جنگنده، رزمناو، بالگرد و ماهواره به 
قطر، مصر، کویت و امارات در سال گذشته فروخته است که کل 
فروش نظامی این کش��ور را به بیش از 15 میلیارد دالر رسانده 

است.
فرانس��ه از زمان دعوت به نشست س��ران منطقه ای در ماه مه 
)اردیبهشت( که توسط عربستان س��عودی انجام شد، توانسته 
قراردادهایی ب��ه ارزش 12 میلیارد دالر از جمل��ه برای فروش 

هواپیماهای ایرباس امضا کند.
در حالیکه قدرت های غربی نسبت به تکثیر هسته ای در منطقه 
در صورت رسیدن به توافق با ایران هش��دار می دهند، فرانسه 
هفته قبل اولین کشوری بود که برای ساخت دو رآکتور جدید 
در عربستان سعودی به ارزش نزدیک به 10 میلیارد دالر قرارداد 

مطالعات امکان سنجی را امضا کرد.
عادل الجبیر،  وزیر امور خارجه عربس��تان اخیرا گفت فرانس��ه 

متحدی قدیمی و ش��ریک تجاری اس��ت که اعتم��ادش را به 
کشورهای منطقه خلیج فارس ثابت کرده است.

وی گفت: ما دیدگاه های مشترکی در مورد چالش های منطقه 
از جمله سوریه، یمن، عراق و تروریسم همچنین برنامه هسته ای 
ایران داریم و ارتباطات گسترده تجاری و نظامی بین دو کشور 

هست که امیدواریم افزایش یابد.
شرکت های فرانسوی از شرکت خودروسازی پژو تا شرکت نفتی 
توتال،  بازیگران مهمی در بازار ایران ب��وده اند؛  اما تحریم های 

اتحادیه اروپا در سال 2011 باعث خروج آنها شد.
بر اساس برآوردهای وزارت خارجه فرانس��ه واردات از ایران به 
فرانس��ه در س��ال 2013 به 62 میلیون یوور رسید؛  در حالیکه 
در س��ال 2011 نزدیک به یک میلیارد و 770 میلیون دالر بود. 
صادرات فرانسه به ایران نیز در سال 2013 به 494 میلیون یورو 

از یک میلیارد و 660  میلیون یورو در سال 2011 رسید.
اما اخیرا وزرای ایرانی از جمله معاون وزیر نفت به پاریس س��فر 
کردند، تا شرکت های فرانسوی را برای ورود به بازار ایران ترغیب 
کنند. تجار ایرانی مستقر در فرانسه نیز به کمک مقامات ایرانی 
آمدند تا ارتباط با کارآفرینان محلی را احیا کنند. مهم ترین البی 
تجاری فرانس��ه قصد دارد هیاتی را متشکل از نمایندگان 100 

کشور در ماه سپتامبر )شهریور( به تهران اعزام کنند.
یک دیپلمات ارشد فرانس��وی که از روند مذاکرات مطلع است 
گفت: من به شرکت های فرانسوی می گویم اگر توافق به دست 
آید، لغو تحریم ها زمان می برد و از ابتدای سال 2015 می توانیم 

منتظر لغو تدریجی آنها باشیم.
وی یادآور شد که شرکت های آمریکایی و آلمانی از قبل موقعیت 

را سنجیده اند و زمانی برای هدر دادن نیست.
وی تایید کرد که اگر توافق به دست آید »لوران فابیوس« وزیر 

امور خارجه فرانسه به سرعت به تهران سفر می کند.
در حالیکه به گفته بعضی دیپلمات ها فابیوس که در دهه 1980 

نخست وزیر بوده است دشمنی شخصی با ایران دارد.
»عباس آخوندی« وزیر مسکن راه و شهرسازی ایران در نشستی 
اخیرا در پاریس گفت: عشق و نفرت بر همه جنبه های رابطه ما 

سایه افکنده است.
وی همچنین از فقدان راهبرد ایران در فرانس��ه ابراز نارضایتی 
کرد و یادآور ش��د ایران بیش از 80 میلیارد دالر پروژه احتمالی 

حمل و نقل دارد.
بر اساس این گزارش رویکرد فرانسه نسبت به ایران با انتقادات 
داخلی نیز روبه رو شده است و بعضی از نمایندگان مجلس این 
کش��ور می گویند پاریس کوته نظرانه می بیند و سنی ها را بر 

شیعیان ترجیح داده که باعث سردی روابط با ایران شده است.
اما یک مقام دیگر دولت پاریس گفت: اگر شما اول باشید، حتما 
 هم به عنوان اولین نفر به ش��ما خدمت رس��انی نمی ش��ود؛ ما 

آماده ایم و نباید در مورد شرکت ها نگران باشید.

رویترز: 

مواضع پاریس در وین، خشم فرانسوی را بر انگیخت
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عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکشور در صفحه اینستاگرام 
خود تشکیل کارگروه پیگیری موضوع تخلف پدیده شاندیز 

و صیانت از حقوق مردم و بیت المال خبر داد.
متن این یادداشت به شرح زیر است:

سالم قوال من رب رحیم
جلس��ه دیگری باحضور نمایندگان دس��تگاه های اجرایی 

مربوط درباره پدیده شاندیز تشکیل شد.
جای تعجب و شگفتی است که چگونه اتفاق پدیده شاندیز 
با اشکاالت و تخلفات بس��یار فاحش و بی ش��ماری مانند 
تملک، تغییرکاربری، جوازات، تصرفات، نحوه فروش سهام 
شرکت، هویت سهامی خاص از یک س��و و از طرفی دیگر 
در نظر نگرفتن مس��ائل زیس��ت محیطی،حریم رودخانه، 
ساختار شهر شاندیز و ارتباطات جاده ای در کنار چشم تمام 
مسووالن مربوطه اتفاق بیفتد و در سطحی گسترده صداو 
سیما در کنار رسانه ها تبلیغ کنند و کمترین اقدام عملی در 

جهت برخورد قانونی موثر صورت نگرفته باشد!
مردم عزیزمان تنها به خاطر اعتماد ، فقدان اطالعات جامع 
و عدم امکان بررس��ی دقیق با خرید س��هام در این پروژه 
مشارکت کرده و نهایتا نگران سرمایه خود هستند و البته 
که حق هم دارند. دولت با همکاری قوه قضاییه تالش دارد 
 با رس��یدگی به تخلفات و برخورد با مجرمان، حق مردم و 

بیت المال را تامین کند.
بنابراین باهماهنگی وزارت کشور کارگروه پیگیری موضوع 
تشکیل ش��ده و با بررس��ی های انجام گرفته موارد تخلف 
و ادعاها شناسایی ش��ده اس��ت که امیدواریم با همکاری 
مسووالن پروژه و پیگیری دستگاه های اجرایی به خصوص 
قوه قضائیه در مدت زمان مش��خص تعیی��ن تکلیف و این 
مشکل حل شود و بی ش��ک آنچه اولویت دارد، صیانت از 
حقوق س��هامداران اس��ت که همه در این باره متفق القول 

هستند .
بنابراین انتظار اس��ت مردم عزیز برای هرگونه مش��ارکت 
اقتصادی و س��رمایه گذاری دقت الزم و تحقیق مناسب را 
انجام دهند؛ زیرا این اولین و آخرین مورد نبوده و نخواهد 
بود و موارد متعددی در این س��ال های اخیر اتفاق افتاده و 

شاید هم دوباره تکرار شود.
دس��تگاه های اجرایی مربوط نیز در نظارت دقیق و اطالع 
رسانی روشن وشفاف و برخورد قاطع قانونی با این تخلفات 
باید مراقبت الزم را داشته باش��ند .امید دارم با استعانت از 
خداوند متعال و پیگیری جدی، این مشکل هم حل شود و 
با متخلفان در هر جایگاه و موقعیتی که هستند اعم از قاصر 

و مقصر برخورد جدی شود.

وزیر بهداش��ت دولت اصالحات بیان کرد که برخوردهای 
اخیر افراطی ها نه از نظر توصیه ه��ای مقام معظم رهبری، 
نه از نظر اخالقی، نه از نظر قانونی و ن��ه حتی از نظر دینی 
پس��ندیده و مورد قبول اس��ت و باید توجیه دیگری برای 
رفتارهایشان بیابند. مسعود پزش��کیان در گفتگو با سایت 
نواندیش در واکنش به موضع گیری های برخی مداحان و 
ورود افراطی آنها در مسائل سیاسی گفت: ما از جنبه های 
مختلفی می توانیم به این موضوع بپردازیم و نش��ان دهیم 
که این رفتارها با هیچ توجیهی قابل پذیرش نیس��ت. اگر 
به این موضوع از منظرعمل ب��ه توصیه های رهبری توجه 
کنیم، این اف��راد که خود را معتقد به اس��الم و مقام معظم 
رهبری می دانند، نباید برخالف توصیه های ایش��ان عمل 
می کنند. نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس خاطر 
نشان کرد: رهبری ابتدای سال جاری ملت را به همدلی با 
دولت دعوت کردند؛  پس این اف��راد باید همدلی و وحدت 
را در خیابان ه��ا فریاد بزنن��د و نباید با زب��ان فحش میان 
 مردم و دولت و همچنین در س��طح جامع��ه تفرقه ایجاد

 کنند.
 وزیر بهداشت دولت اصالحات ادامه داد: این رفتار از لحاظ 
اخالقی نیز پسندیده نیست. هرکس باید همان مسوولیتی 

که برای او تعریف شده، انجام دهد.
 از حدود خارج شدن و در مراسم مداحی شعارهای سیاسی 
دادن، رفتار اخالقی ای نیس��ت. این نماینده اصالح طلب 
تصریح ک��رد: از نظر قانون��ی نیز دولت می توان��د به خاطر 
فحاش��ی های صورت گرفته از این افراد ش��کایت کند؛ اما 
دولت چنین رفتاری را در ش��أن خود نمی بیند که از یک 
فرد به این دالیل ش��کایت کن��د، و همی��ن موضوع باعث 

سواستفاده هایی شده که این روزها شاهد آن هستیم.

با دس��تور دول��ت، در مجم��وع 480 میلیارد ری��ال برای 
ساماندهی زاینده رود و تکمیل پروژه های نیمه تمام مربوط 
به عرصه های منابع طبیعی در اصفهان در اختیار این استان 
قرار می گیرد . روزنامه خراس��ان نوش��ت: بر اساس ابالغیه 
روزهای اخیر یک مسوول ارشد اجرایی به تعدادی از اعضای 
کابینه، مقرر شده مبلغ 68 میلیارد ریال به صورت هزینه ای 
و 412 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای 
از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران 
کشور برای اجرای پروژه های مقابله با خشکسالی و استفاده 
بهینه از آب مانند س��اماندهی رودخانه ه��ای زاینده رود و 
تکمیل پروژه ه��ای نیمه تمام مربوط ب��ه عرصه های منابع 
طبیعی در اصفهان در اختیار این استان قرار می گیرد تا برابر 

قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

هشدار اینستاگرامی وزیر کشور 
درباره پدیده شاندیز

 در شان دولت نیست
 که از مداحان شکایت کند

مجوز میلیاردی دولت برای 
زاینده رود

شنیده ها 

استفاده تبلیغاتی برخی کاندیداها  از ُمرده ها!

 محمد جواد ظریف وزیر ام��ور خارجه گفت: مذاکرات 
به مرحله بسیار حساسی رسیده و تنها توافقی که مردم 
ایران می پذیرند توافقی عادالنه، متوازن و بر اساس عزت 

ملی و حقوق مردم ایران است.
وزیر امور خارجه پس از ورود به وی��ن از همراهی علی 
اکبر صالحی و حسین فریدون در این مرحله از مذاکرات 
ابراز خشنودی کرد و گفت: بسیار خوشحالم که فرصتی 
پیش آماده اس��ت تا با آق��ای صالحی و آق��ای فریدون 
مذاکرات را ادامه دهیم. احس��اس می کنم مذاکرات به 
مرحله بسیار حساسی رس��یده و در این مرحله با اراده 
سیاسی و عزم و کار فراوان امکان پیشبرد کار وجود دارد.

وی افزود: حض��ور جناب دکت��ر صالحی به م��ا دراین 
زمینه کم��ک می کن��د . از این ک��ه بعد از ی��ک دوره 
طوالنی نقاهت  سالمتی خود را به دست آوردند ، بسیار 
 خوشحالم. ایش��ان می توانند در بسیاری موارد راه گشا

 باشند.
رییس تیم مذاکره کننده ایران گف��ت: آن چه بیش از 
هرچیز نیاز اس��ت،  در واقع اراده سیاس��ی طرف مقابل 
است که کار را برای رسیدن به یک سرانجام قابل قبول و 

پایدار آسان می کند.
ظری��ف تاکید ک��رد: م��ردم ای��ران تنه��ا توافق��ی را 
خواهن��د پذیرفت ک��ه عادالن��ه ، متوازن و بر اس��اس 
ع��زت ملی و حق��وق مل��ت باش��د. فکر می کن��م این 
واقعیت را ط��رف مقاب��ل ه��م درک کرده ک��ه بدون 
ی��ک توافق خ��وب و ب��دون شناس��ایی حق��وق مردم 
ایران رس��یدن به یک تواف��ق دراز مدت ام��کان پذیر 
 نیس��ت .وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که ب��ا توجه به 
زیاده خواهی های روز افزون غربی ها فکر میکنید تا چه 
حد می توان دسترسی به توافق جامع امیدوار بود گفت:

ما همیش��ه گفتیم که مواضع مذاکراتی باید بر اس��اس 
یک توزان منطقی باشد. همه مسوالن ایران گفته اند که 
آماده یک مذاکره و داد و ستد معقول و منطقی هستند.

وزیر امور خارجه خاطرنش��ان کرد: مقام معظم رهبری 
هم به همین نکته اش��اره کردند . بر همین اس��اس اگر 
توافقی قرار است صورت بگیرد باید بر اساس هم مواردی 
باشد که طرف غربی می پذیرد و هم مواردی باشد که ما 
می پذیریم. من فکر میکنم باید مبنای ان توافق لوزان 
باش��د. در این صورت امکان رس��یدن به راه حل وجود 
دارد . ظریف در پاسخ به سوالی درباره محورهای مورد 
اختالف گفت: یک متن مذاکراتی به نتیجه نمی رس��ذ 
مگر اینکه همه مواردش مورد بررسی قرار بگیرد و ما باید 

این مرحله را طی کنیم.

در بدو ورود به وین؛

 مذاکرات به مرحله بسیار حساسی 
رسیده است
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اعالم مفقودی 
برگ سبز خودرو سواری پیکان مدل 1375 به رنگ سفید و 
شماره پالک 11-442م64 و شماره موتور 1127541532 
و شماره شاس��ی 75539344 به نام غالمرضا هدائی فرزند 

اسحق مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خ��ودرو س��واری پیکان م��دل 1362 ب��ه رنگ 
ک��رم و ش��ماره پ��الک 13-186ط77 و ش��ماره موت��ور 
1416201676 و شماره شاس��ی 5154961 به نام محسن 
 س��لمانی فرزند علی مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده

 است.

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودرو س��واری پژو مدل 1979 به رنگ سفید به 
شماره پالک 63-264ق12 و ش��ماره موتور 3053627 و 
شماره شاسی 3053627 به نام عزیزا... مسلمی زاده فرزند 

اسدا... مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودرو س��واری رنو مدل 1377 به رنگ مشکی 
و ش��ماره پالک 63-693د82 و ش��ماره موتور 000411 و 
ش��ماره شاس��ی PSXT8E6000539 به نام مجید عدل 
 کیش فرزند کرامت ا... مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده 

است.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودرو س��واری پژو مدل 1378 به رنگ آبی روشن و 
شماره پالک 13-983ط79 و ش��ماره موتور 22327800471 
و شماره شاسی 0078700535 به نام مهین شهبازی دستجرده 

فرزند علی مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است..

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودرو مینی بوس بنز م��دل 1361 به رنگ کرم 
– نارنجی و ش��ماره پ��الک 79-893ع26 و ش��ماره موتور 
072505 و ش��ماره شاس��ی 542111 به ن��ام محمدعلی 
شهسواری فرزند آصف مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده 

است.

اعالم مفقودی 
 برگ س��بز خودرو وانت پیکان مدل 1363 به رنگ سفید به 
شماره پالک 63-889ل26 و شماره موتور 1516307344 
و شماره شاس��ی 5142234 به نام جواد نجفی فرزند سردار 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودرو وانت تویوتا مدل 1982 به رنگ سفید و 
شماره پالک 83-237ط15 و ش��ماره موتور 2656723 و 
شماره شاسی 257904 به نام غریبعلی مکاریان فرزند مومن 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.

اعالم مفقودی 
برگ س��بز خودرو وانت پیکان مدل 1363 به رنگ سفید و 
شماره پالک 31-589ع31 و شماره موتور 1516228794 
و شماره شاسی 15131276 به نام مهدی عادلی نژاد فرزند 

محمد مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردیده است.



یادداشت

رییس زندان گلپایگان مطرح کرد:

زندانیان جرایم مالی چشم انتظار 
کمک خیران گلپایگانی

ریی��س زن��دان گلپایگان گف��ت: در جش��ن گلریزان امس��ال 
۲۹ نف��ر از زندانی��ان محكومی��ت مال��ی غیرعم��د چش��م 
 انتظ��ار كم��ك ه��ای خی��ران و نیك��وكاران گلپایگان��ی 

هستند.
غالم حس��ن حبیبی،  با بیان اینكه امس��ال نیز مانند س��نوات 
گذشته اداره زندان گلپایگان در نظر دارد برای آزادی زندانیان 
جرایم غیرعمد و محكومی��ن مالی كه بنا ب��ه اتفاق،حادثه ای 
گریبانگیر آنها ش��ده و از خانواده جدا و محكوم به حبس شده 
اند، جش��ن گلریزانی با حضور خی��ران نیك��وكار در گلپایگان 

برگزار كند.
وی، اظهار داش��ت: جشن گلریزان امس��ال در روز دوشنبه ۱۵ 
تیرماه برابر با ۱۹ ماه مبارك رمضان و ای��ام لیالی قدر و ضربت 
خوردن حضرت علی )ع( در تاالر اندیشه اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی گلپایگان با حضور مسووالن شهرستان و خیران برگزار 

خواهد شد.
وی ضمن تقدیر از خیرین كه با عمل خیر خود در سال گذشته 
مقدمات آزادی حدود ۲۶ زندانی واجدالش��رایط را در شهرستان 
گلپایگان فراهم ك��رده اند، افزود: كل بده��ی زندانیان محكوم 
مالی آزاد شده در سال گذش��ته ۲ میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال 
بود كه ۴۸۰ میلی��ون ریال آن از كمك های خیران در جش��ن 
گلریزان گلپای��گان، ۷۵۰ میلیون ریال از س��تاد دیه كش��ور، 
۷۲۰ میلیون ریال از س��تاد دیه اس��تان، ۱۰۰ میلیون ریال از 
خیران گمنام، ۲۱۰ میلیون ریال از انجمن حمایت از زندانیان 
شهرستان، ۵۳۰ میلیون ریال از آورده زندانیان و ۳۰۰ میلیون 
ریال آن از محل گذشت ش��كات جمع آوری كه پس از واریز به 
 حساب ستاد دیه استان، مقدمات آزادی زندانیان مذكور فراهم 

شد.
ریی��س زن��دان گلپایگان اف��زود: در جش��ن گلریزان امس��ال 
ك��ه ب��ه هم��ت خیری��ن و نیك��وكاران شهرس��تان برگ��زار 
خواه��د ش��د، ۲۹ نف��ر از محكوم��ان مال��ی ب��ا مبل��غ بدهی 
۷۸۰ میلی��ون ریال باب��ت مهریه و نفق��ه و ۹ میلی��ارد و ۲۰۰ 
 میلیون ریال باب��ت بدهی مال��ی و چك با كمك خی��ران آزاد 

می شوند.
وی در پایان یادآور ش��د: برابر با برنامه ری��زی انجام گرفته كه 
در س��ال گذش��ته نیز صورت پذیرفت به زندانیانی كه بیش از 
چند سال اس��ت مرخصی نرفته و یا توان س��پردن وثیقه برای 
مرخصی ندارن��د، با هماهنگ��ی انجمن حمای��ت از زندانیان و 
خیران گمنام، مراس��م ضیافت افطاری در شب ۲۱ ماه مبارك 
 رمضان ب��ا حضور خان��واده های آنه��ا در محل زن��دان برگزار 

می شود.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

 هنوز از تانکر برای آبیاری 
فضای سبز استفاده نشده

معاون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان ب��ا بیان این ك��ه هنوز از 
تانكر برای آبیاری عرصه های فضای س��بز اصفهان اس��تفاده نش��ده 
اس��ت،تاكید كرد: حفظ فضای س��بز ۵۲۰۰ هكتاری ش��هراصفهان 
ضروری اس��ت؛ و از چند س��ال پیش در كنار حفظ فضای سبزموجود 
 تالش شد در مصرف آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز صرفه جویی 

شود.
محس��ن رنجبر، با تاكید بر این مطلب گفت:در سال های اخیر تالش 
 ش��د از خاك غنی شده اس��تفاده ش��ود و برای كاهش مصرف آب در 
 عرصه ه��ای فضای س��بز، از سیس��تم های آب رس��انی قط��ره ای و 

زیر سطحی استفاده شد.
به گفته وی، میزان آب مصرفی فضای سبز اصفهان از یك لیتر در یك 
هكتار در ثانیه، به ۰/۶لیتر در یك هكتار در ثانیه كاهش یافته اس��ت؛ 
و ۴۰ درصد در آب مصرفی برای آبیاری عرصه های فضای س��بز شهر 

اصفهان صرفه جویی شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اش��اره به این كه نیازهای 
آبی عرصه های فضای سبز ش��هر اصفهان تعیین شده است ادامه داد: 
 عنصرهای هوش��مندی برای عرصه های آبی پیش بینی شده است و 
 ب��ر اس��اس نی��از آب��ی، می��زان آب ب��رای آبی��اری مش��خص 

می شود.
وي  عن��وان ك��رد: در ص��ورت تخلف و مص��رف آب بیش��تر از میزان 
 مورد نیاز ب��رای متخلف��ان، جریم��ه های س��نگین در نظ��ر گرفته 

می شود.
معاون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان، یكی دیگر از راهكارهای 
صرف جویی در مصرف آب مورد نیاز ب��رای آبیاری عرصه های فضای 
سبز اصفهان را استفاده از پساب دانست و گفت: تا یك ماه آینده تصفیه 

خانه پساب سپاهان شهر، به بهره برداری می رسد.
رنجبر  افزود: امسال تاكنون به دلیل  جاری بودن آب در رودخانه زاینده 
رود، هنوز از تانكر برای آبیاری عرصه های فضای سبز اصفهان استفاده 

نشده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان:

 گشت های ویژه تعزیرات 
بازارها را کنترل می کنند

مدیر كل تعزیرات حكومتی اس��تان اصفهان گفت: گش��ت های ویژه 
تعزیرات حكومتی استان به طور مداوم بر نحوه توزیع و قیمت  مایحتاج 
مردم در ماه مبارك رمضان نظارت دارند؛ و با هرگونه تخلفی به سرعت 

برخورد می كنند.
غالمرضا صالحی، با اش��اره به اقدامات س��ازمان تعزی��رات حكومتی 
 در راس��تای تنظیم بازار همزمان با م��اه مبارك رمض��ان اظهار كرد: 
به مناس��بت ماه مبارك رمضان و با توجه به این ك��ه وضعیت بازار به 
گونه ای اس��ت كه نیاز به نظارت بیش��تری اس��ت، س��ازمان تعزیرات 
حكومتی اس��تان اصفهان نیز اقدام به افزایش بازرسی های خود كرده 

است.
 وی افزود: گش��ت های ویژه تعزیرات حكومتی اس��تان، به طور مداوم 
بر نحوه توزیع و قیمت  مایحتاج مردم در ماه مبارك رمضان نظارت دارند 

و با هرگونه تخلفی به سرعت برخورد می كنند.
مدیر كل تعزی��رات حكومتی اس��تان اصفهان اضافه ك��رد: مردم نیز 
می توانند هر گون��ه تخلفی را گ��زارش كنند تا در اس��رع وقت به آنها 

رسیدگی شود.
وی با اعالم اینكه در ماه مبارك رمضان نظارت ویژه ای روی رستوران ها 
و مراكز فروش مواد غذایی می شود، بیان كرد: چندین موضوع در چند 
روز گذشته با دقت مورد بررسی قرار گرفته است كه از آن جمله می توان 
به رصد شهریه های دریافتی مدارس برای ثبت نام دانش آموزان اشاره 
كرد. صالحی گفت: ب��ا توجه به اینكه در فصل ثبت ن��ام دانش آموزان 
در مدارس هستیم سعی شده بر این موضوع و میزان شهریه دریافتی 
مدارسی كه مجاز به دریافت شهریه هستند نظارت شود، عالوه بر آن در 
مواردی همچون لباس فرم مدارس نیز نظارت ها گسترش داشته تا با 
تخلفات احتمالی برخورد شده و زمینه ثبت نام راحت تر دانش آموزان 

در مدارس فراهم شود.

را به اینترن��ت   وابس��تگی 
» اعتی��اد م��درن«  ن��ام گذاری 
كرده ان��د؛ در واق��ع وابس��تگی 
به اینترنت یك وابس��تگی واقع��ی همانند اعتیاد 
 ب��ه م��واد مخ��در و وابس��تگی های دیگر اس��ت. 
اگر چ��ه این نوع وابس��تگی مش��كالت جس��می 
اعتیاده��ای ش��یمیایی را ن��دارد، اما مش��كالت 
اجتماعی ناشی از آن همانند اعتیادهای دیگر است.     

در صورتی ك��ه ورود تكنولوژی ه��ا و فناوری های 
نوین و همچنی��ن افزای��ش اس��تفاده از ماهواره، 
اینترنت و موبایل و ... در می��ان جوانان، نوجوانان 
و خان��واده ها، باعث بروز آس��یب ه��ای اجتماعی 
زیادی شده است؛ به طوری كه ترویج خشونت، از 
بین رفتن ارزش ها، رواج عشق های مجازی، روابط 
جنسی خارج از استاندارد و ... از جمله آسیب های 

ناشی از فضای مجازی است.
در واق��ع زمانی می ت��وان گفت فرد دچ��ار اعتیاد 
به اینترنت ش��ده كه عالیمی چون از دست دادن 
كنترل ب��ر روی رفتار ، عالئم ناخوش��ایند ناش��ی 
از ترك، عط��ش، ولع زیاد ب��رای كار ب��ا اینترنت، 
گوش��ه گیری اجتماعی و افت تحصیلی و ش��غلی 
 برخ��ی از پیامده��ای وابس��تگی ب��ه اینترن��ت

 هستند.
خصوصیات دیگری نیز برای افراد وابسته به اینترنت 
ذكر شده است، مانند استفاده از اینترنت برای فرار از 
مشكالت یا رفع احساس درماندگی، گناه، اضطراب 
و افس��ردگی، دروغ گفتن مكرر به اعضای خانواده 

و دوس��تان برای پنهان كردن میزان ماندن در 
فضای اینترنت.

معتادان اینترنتی هم مث��ل الكلی ها با خانواده، 
كار، روابط اجتماعی و مدرسه مشكل پیدا می كنند. 

برخی از معتادان اینترنتی مثل الكلی ها یا افراد 
معتاد به م��واد، میزان مصرف خ��ود را مخفی 

می كنند تا بتوانند به كار خود ادامه دهند.
یكی از شباهت های اعتیاد به اینترنت با سایر 
اعتیادها این اس��ت ك��ه معت��ادان اینترنتی 
اعتراف می كنند كه هر بار خیلی بیش��تر از 
آنقدر كه قصد داش��ته اند آنالین می مانند، 

درس��ت مثل یك فرد الكلی كه بیش��تر 
از آنچ��ه می خواه��د یا حتی ب��ه خاطر 

می آورد، الكل می نوشد.
افراد معت��اد به اینترن��ت از اطرافیان 
خود كناره گیری می كنند تا بیشتر با 

دوستان اینترنتی شان باشند، درست مثل الكلی ها 
كه مصاحبت با دوستان مشروب خوار خود را ترجیح 

می دهند.
افراد معتاد به اینترنت وقتی می خواهند اعتیاد خود 
را ترك كنند با عالئم ترك مواجه می ش��وند، كه با 

عالئم ترك در معتادان به مواد قابل مقایسه است.
همچنین ب��راي اس��تفاده ي صحی��ح از اینترنت 
حتما قبل از اس��تفاده از آن باید بس��تر سازي كرد 
و فرهنگ آن را درخانواده به وج��ود آورد. گام اول 
 این كه والدین باید به اس��تفاده از اینترنت مسلط

 باشند . 
خانواده ه��ا همچنی��ن در اس��تفاده فرزن��دان از 
اینترنت بایس��تي آن��ان را آگاه كنند كه اس��رار ، 
محتوا و تصاویر شخصي خانواده، مختص خانواده 
اس��ت و مصرف عمومي ندارد. فرزندان بایس��تي 
آگاه ش��وند كه تمام��ي محتوا و مطال��ب اینترنت 
 قاب��ل اعتم��اد نیس��ت و مورداس��تفاده عمومي

 ندارد.
فرزن��دان بای��د بیاموزن��د ك��ه حریم ش��خصي و 
حری��م خانوادگي حرم��ت دارد و خودگش��ودگي 
غیرمحتاطانه مي تواند لطمات��ي جدي به زندگي 

خانوادگي بزند.
همچنین ورود به س��ایت هاي ناش��ناخته امكان 
ویروس��ي ش��دن نرم افزارهاي كامپیوتر و یا حتي 
صدمه خوردن س��خت افزارها و 
زیان اقتصادي را 

نیز در پي دارد.
با برش��مردن برخي 
از مسایل مرتبط 
با خانواده ها و 

اینترن��ت، گام اول، آگاه��ي والدی��ن از چگونگ��ي 
مص��رف اطالع��ات اینترنت اس��ت؛ و ای��ن آگاهي 
 رون��د به��ره من��دي از اینترن��ت را بهب��ود خواهد

 بخشید.
اینترنت با وجود فواید بس��یار می تواند یك محیط 
خطرناك و نامطبوع هم باشد. هر روزه شاهد افزایش 
وب سایت هایی هستیم كه مس��ایل غیر اخالقی را 
در قالب تصویر های مستهجن اشاعه می دهند، و با 
این كار سعی دارند فساد و فحشا را بین قشر جوان و 

نوجوان ترویج كنند.
همچنین تحقیقات نش��ان می دهد ك��ه ۱۳ درصد 
جوانان اس��تفاده كنن��ده از اینترنت در اس��تفاده از 
این فناوری دچار اعتیاد هستند؛ و ۹۰ درصد جرایم 
اینترنتی جوانان مربوط به اعتیاد به اینترنت می شود.

متاس��فانه دنیاي امروز روزب��ه روز در حال كوچك 
شدن است و فاصله افراد بایكدیگر در دهكده جهاني 
هر لحظه در حال كاهش است. ما نمي توانیم جلوي 
این پیشرفت را بگیریم، چرا كه هر ملت باید مطابق 
تكنولوژي روز حرك��ت كند. ام��ا موظفیم فرهنگ 
اس��تفاده از این تكنولوژي را بیاموزیم و آن را به كار 
گیریم؛ البته خ��ود جوانان هم در ای��ن میانه بدون 
وظیفه نیستند و رفتار آگاهانه آنهاست كه تمام این 
وقایع را رقم مي زند. یك جوان مي تواند با حضور در 
چت روم ها از اخبار و اطالعات مفید بهره مند شود و 
در غیر این صورت با دوستیابي مجازي زندگي خود را 

تباه كند.

اعتیاد مدرن در جامعه 

یادداشت

گشتی در اخبار

؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن:

؟؟؟؟؟؟؟؟

مدیر كل دامپزش��كی اس��تان اصفهان گفت: در س��ه ماه 
 نخس��ت س��ال جاری بدن ۵ ه��زار راس گاو و گوس��اله، 
در سطح استان اصفهان در مقابله كنه سم پاشی شده است.

ش��هرام موحدی، در جمع خبرنگاران در ارتب��اط با موج 
جدید تب كریمه كنگو اظهار داشت: سال گذشته بدن ۲۸ 
هزار گاو و گوساله علیه كنه سم پاشی شده است. وی بیان 
داشت: در اس��تان اصفهان نزدیك به ۳۸۰ هزار راس گاو و 

گوساله وجود دارد.
 مدی��ركل دامپزش��كی اس��تان اصفه��ان، همچنی��ن به 
سم پاش��ی جایگاه های نگهداری دام اش��اره كرد و گفت: 
در س��ال گذش��ته یك میلیون و ۶۹۰ هزار متر مربع و در 
 سه ماه نخست امسال ۲۴۰ هزار متر مربع از مساحت این 

جایگاه ها علیه كنه سم پاشی شد.
وی اظهار كرد: بسیاری از دامداران و متولیان گاوداری های 
صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی اس��تان اصفهان به صورت 

شخصی اقدام به سم پاشی علیه كنه كرده اند، كه در آمار 
اداره كل دامپزشكی استان وجود ندارد.

موحدی، از شهروندان خواس��ت برای پیشگیری از شیوع 
بیماری تب كریمه كنگو، از كشتار دام خارج از كشتارگاه و 
خرید گوشت و فرآورده های گوشتی فاقد مهر دامپزشكی 
خودداری كنند و گفت: در حال حاضر هیچ موردی از تب 

كریمه كنگو در سطح استان اصفهان یافت نشده است.
وی اضاف��ه كرد: مصرف كنن��دگان باید بدانند گوش��ت و 
فرآورده های گوشتی خریداری شده را به مدت ۲۴ ساعت 
حداقل در دمان صفر تا چهار درجه سانتیگراد زیر صفر در 

یخچال نگهداری و از مصرف جگر خام خودداری كنند.
 مدیركل دامپزش��كی استان اصفهان، با اش��اره به اجرای 
طرح ایجاد پیش س��رد الش��ه ها در كش��تارگاه های این 
استان، گفت: بر اس��اس این طرح كه از یك سال قبل آغاز 
شده ، همه كشتارگاه های اس��تان باید قسمت پیش سرد 
 الشه ها را ایجاد كنند و پیش از انتقال به مراكز عرضه، الشه 
دام های كشتار ش��ده باید مدتی در این قسمت نگهداری 
ش��ود. وی افزود: در بسیاری از كش��تارگاه های خصوصی 
استان، قس��مت پیش سرد الش��ه ها ایجاد ش��ده و سایر 
كشتارگاه ها نیز باید این قس��مت را ایجاد كنند تا كیفیت 

الشه دام ها از لحاظ بهداشتی ارتقاء یابد.
موح��دی افزود: در س��ه م��اه گذش��ته ۷۲۷ ه��زار راس 
 گوسفند و بره و ۳۲۲ هزار بز و بزغاله و ۲هزار راس گاو در 

كشتارگاه های استان ذبح شده است.
وی اظهار داشت: در اس��تان اصفهان ۳۳ كش��تارگاه دام 
 وج��ود دارد ،كه از ای��ن تع��داد ۲۵ كش��تارگاه متعلق به 

شهرداری هاست.

 مدیر عامل ش��ركت آب منطقه ای اصفهان گفت: امسال 
۷۰۰ حلق��ه چاه غی��ر مج��از در اصفهان، ب��ا هماهنگی 

استانداری پلمب می شود.
مسعود میر محمد صادقی، در جمع خبرنگاران به مناسبت 
هفته صرفه جویی آب اظهار داشت: بر اساس برنامه وزارت 
نیرو، امسال پلمب ۴۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در اصفهان را 

در دستور كار خود داریم.
وی بیان داشت: با هماهنگی اس��تانداری مقرر شد كه در 
سال جاری اقدام به پلمب ۷۰۰ حلقه چاه غیر مجاز كنیم.

مدیر عامل شركت آب منطقه ای اصفهان خاطرنشان كرد: 
نصب حدود ۴ هزار كنتور هوشمند روی چاه های استان 
اصفهان یكی دیگر از برنامه هایی است كه امسال در دستور 
كار داریم كه استاندار اصفهان خواستار نصب ۷ هزار كنتور 
شد به طوری كه هزینه های آن از محل استانداری تامین 

می شود.
وی ادامه داد: نصب كنتور های هوشمند روی چاه، یك گام 

مثبت برای صرفه جویی در مصرف آب است.
تمامی چاه های بستر و مس�یر رودخانه زاینده رود 

غیرمجاز است
میر محمد صادقی، با اشاره به اینكه نصب این گونه كنتورها 
با همكاری ادارات برق شهرستان ها و سازمان آب منطقه ای 
انجام می شود، تصریح كرد: تابلوی برق مربوط به آن حدود 
پنج میلیون تومان هزینه در بردارد كه می توان با اعطای 

وام به كشاورزان این مشكل را نیز رفع كرد.
مدیرعامل ش��ركت آب منطقه ای اصفهان ب��ا بیان اینكه 
تمامی چاه های بستر و مسیر رودخانه زاینده رود غیرمجاز 
است، گفت: سازمان آب منطقه ای استان به تنهایی توان 

متوقف كردن فعالیت تمامی چاه های غیر مجاز را ندارد و 
باید از طریق قانونی و نهادهای قضایی این امر را پیگیری 
و اجرا كند، كه در این راستا با دادستانی استان اصفهان و 

شهرستان های مختلف به تعامل رسیده ایم.
وی افزود: به منظور برخورد با افرادی كه چاه غیر مجاز حفر 
می كنند، ش��ركت آب منطقه ای باید درخواست شكایت 
بدهد و پس از طی بروكراس��ی های اداری و در فرآیندی 
طوالنی برخورد با این افراد از سوی دستگاه قضایی صورت 
می پذیرد ؛كه برای این امر نیز با دادستانی هماهنگ شده 

تا اقدامات الزم برای برخورد سریع با این افراد انجام شود.
 میر محم��د صادقی، اعالم ك��رد: در دش��ت های میمه، 
اردستان، مورچه خورت و دامنه طرح نصب كنتور هوشمند 

بر روی چاه ها به صورت پایلوت در حال اجرا است.
وی اضافه كرد: بهره برداران و كشاورزان نیز در اجرای این 

طرح مشاركت داده می شوند.

مدیر کل دامپزشکی استان خبرداد:

سم پاشی ۵ هزار راس دام سنگین و سبک در اصفهان
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای:

۷۰۰ حلقه چاه غیر مجاز در اصفهان، پلمب می شود
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سفر به دره ای ناشناخته در رفسنجان

مریم 
پدریان



م��اه رمض��ان امس��ال برخ��اف گذش��ته، روی خوش��ی 
ب��ه ب��ازار گوش��ت م��رغ نش��ان ن��داد و همه چیز دس��ت 
ب��ه دس��ت ه��م داد ت��ا ای��ن محص��ول علیرغ��م افزایش 
قیم��ت در م��اه رمض��ان س��ال های گذش��ته، امس��ال ب��ا 
 اف��ت مص��رف و کاه��ش 10 درص��دی قیم��ت روب��ه رو

 ش��ود.هر س��اله بازار گوش��ت مرغ در ایام پرمصرفی مانند 
م��اه رمض��ان داغ ت��ر می ش��ود و افزای��ش تقاض��ا مصرف 
باع��ث رش��د قیم��ت ای��ن محص��ول می ش��ود ک��ه البته 
در برخ��ی از س��ال ها نی��ز گران��ی گوش��ت م��رغ رک��ود 
 جدی��دی در ب��ازار ای��ن محص��ول پروتئینی ثب��ت کرده

 است.امس��ال وضعی��ت ب��ازار گوش��ت م��رغ در آس��تانه 
ماه رمضان تح��ت تاثیر عوامل��ی، دگرگون ش��د و برخاف 
س��ال های گذش��ته در ایامی که مرغداران انتظ��ار افزایش 
قیمت برای جبران زیان هایش��ان را داشتند، کاهش مصرف 
 گوش��ت مرغ باعث ش��د قیمت ای��ن محص��ول ،  آن هم در

 ماه رمضان ، کاهش پیدا کند.
دلیل اصل��ی کاهش مصرف گوش��ت م��رغ در آس��تانه ماه 
رمض��ان،  ش��یوع بیم��اری آنفلوآن��زای طی��ور در یک��ی از 
روس��تاهای مازندران بودکه البته پس از آن ش��ایعه شد که 
به دیگر اس��تان ها و مناطق کش��ور نیز رس��یده اس��ت و در 
ش��بکه های اجتماعی خطاب ب��ه مردم اعام می ش��د که از 
خرید و مصرف گوش��ت مرغ تا اطاع ثانوی خودداری کنند 
و این شایعات در حالی روز به روز بیشتر می شود که سازمان 
دامپزش��کی به عن��وان متولی تامین س��امت محصوالت و 
فرآورده های خام با منش��أ دامی، در سکوت کامل فرو رفت و 
 از ارتباط با رسانه ها و اطاع رس��انی به مردم خودداری کرده

 اس��ت.البته گ��زارش بان��ک مرکزی نی��ز از هفت��ه اول ماه 
رمضان گویای همین ش��رایط اس��ت؛ چرا که بر اساس این 
 گزارش متوسط قیمت هر کیلو گوش��ت مرغ در سطح شهر

 )در هفت��ه منتهی به پنجم تی��ر ماه( حدود 5 ه��زار و 900 
تومان بوده اس��ت که نس��بت به هفته گذش��ته 8/2 درصد، 
نسبت به هفته مش��ابه ماه قبل 9/8 درصد و نسبت به هفته 
 مش��ابه س��ال گذش��ته 12/9  درصد کاهش قیمت داشته

 اس��ت.عظیم حج��ت، مدیرعام��ل اتحادی��ه سراس��ری 
مرغداران م��رغ گوش��تی در این ب��اره گفت: پی��ش از آغاز 
م��اه رمض��ان 10 درص��د جوجه ری��زی را افزای��ش دادیم، 
 تا ب��ا کمب��ود عرض��ه و افزای��ش قیم��ت مواجه نش��ویم؛

 اما بروز شایعه آنفلوآنزای طیور سبب شد بر اساس اطاعات به 
دست آمده مصرف گوشت مرغ تا 20 درصد نسبت به گذشته 
کاهش پیدا کند و همین موضوع منجر ب��ه افت قیمت مرغ 
 زنده از کیلویی 4 هزار و 500 تومان به 3 هزار و 800  تومان

 شد.وی افزود: این شایعه باعث ش��د انباشتگی گوشت مرغ 
در بازار بیشتر شود و کاهش قیمت به زیان بیشتر مرغداران 
کمک کند. در حالیکه بر اساس اطاعات و اخبار به دست آمده 
از شبکه های دامپزشکی هیچ مرغ زنده صنعتی به این بیماری 
 مبتا نشده و مش��کلی در این زمینه در کش��ور وجود ندارد؛
 اما مردم ب��ا پخش ش��دن این ش��ایعه،  نگ��ران مصرف 

گوش��ت م��رغ هس��تند و ب��ه همی��ن دلی��ل تقاضا 
ب��رای مص��رف ای��ن محص��ول در م��اه رمض��ان 

 برخ��اف س��ال های گذش��ته کاه��ش یافت��ه
 است.

حجت ادام��ه داد: ص��ادرات ای��ن محصول نیز 
در پی این ش��ایعات نس��بت به گذشته کاهش 
قابل توجهی داش��ته اس��ت؛  چراکه مشتریان 

خارج��ی نی��ز از ای��ن ش��ایعات مطلع ش��ده و 
نگران هستند؛  اما مسووالن ش��بکه دامپزشکی با 

مش��تریان خارجی ارتباطات بس��یاری برقرار کرده تا با 
 تضمین بهداش��تی این محصول بتوانند راه صادرات آن را باز

 کنند.
وی گف��ت: در ای��ن ش��رایط ک��ه ب��ازار ش��ایعات درب��اره 
گوش��ت م��رغ و آنفلوآن��زای طی��ور داغ ش��ده اس��ت، 
مس��ووالن دامپزش��کی بای��د ب��ا اطاع رس��انی ب��ه موقع 
 و درس��ت ب��ه م��ردم، آنه��ا را از نگران��ی بابت این مس��ائل 
درآورند.گرچه محاسبه قیمت و میزان ضرر و زیان مرغداران 
از فروش گوش��ت م��رغ وظیفه س��ازمان ها و دس��تگاه های 
نظارتی دولتی اس��ت؛  اما کاه��ش بیش از ح��د قیمت این 
محص��ول در صورتی ک��ه از قیمت 7 ه��زار  تومانی منطقی 
مورد تایید وزارت جهاد کش��اورزی کمتر ش��ود، نمی تواند 
 به نفع تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان باش��د؛ بنابراین

 وزارت جه��اد کش��اورزی ب��ه عن��وان متول��ی حمای��ت از 
تولیدکنندگان و ب��رای جلوگیری از ادامه ای��ن ضرر و زیان 
باید تدبیری بیندیش��د تا بازار گوش��ت مرغ نیز به وضعیت 

 تعادل��ی خ��ود نزدیک 
شود.

يادداشت

گشتی در اخبار

رییس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل با بیان اینکه بازار خودرو به امید نتایج 
مثبت مذاکرات همچنان در رکود است گفت: از عید تاکنون قیمت خودروهای 

خارجی کاهش 10 درصدی را تجربه کرده است.
غامحسین قاسمیان با اشاره به اینکه بازار خرید و فروش خودرو همچنان در 
رکود به سر می برد، اظهارداشت: این روزها همه منتظر نتایج مذاکرات هستند 
و تمایلی به خرید ندارند؛  این در حالی است که نتایج مذاکرات تغییر خاصی 
را در بازار ایجاد نخواهد کرد. وی با بیان اینکه از عید تاکنون قیمت خودروهای 
خارجی کاهش 10 درصدی را تجربه کرده است گفت: در خودروهای داخلی 
هم کاهش قیمت ها با توجه به ن��وع خودروها از 200 هزار تومان تا 1 میلیون 
تومان بوده است.رییس اتحادیه نمایش��گاه داران اتومبیل اضافه کرد: یکی از 
عوامل رکود در بازار خودرو را باید عدم تعیین تکلیف قیمت ها دانس��ت. زیرا 
هنوز میان وزارت صنعت و ش��ورای رقابت در مرجع قیم��ت گذاری خودرو 
اختاف نظر وجود دارد که این امر خود باعث می ش��ود مردم به امید کاهش 

قیمت ها تمایلی به خرید خودرو نداشته باشند.
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عضو کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: خرید، ورود 
و توزیع برنج از سوی بخش خصوصی با سیاست های داخلی مغایرت دارد.

محمدتق��ی توکلی اظه��ار ک��رد: تولید برن��ج در کش��ور 2 میلی��ون تن در 
 س��ال اس��ت و این در حالی اس��ت ک��ه می��زان مص��رف2/4 میلی��ون تن

 است.
وی با بیان اینکه تنها در ش��رایطی برنج باید وارد شود که با کمبود مواجه ایم، 
افزود: نباید در هنگام برداش��ت برنج داخل اقدام به واردات برنج شود؛  چراکه 
بازار را اش��باع می کند و قیم��ت تولید داخلی کاهش و در نهایت کش��اورزی 

متضرر می شود.
توکلی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کش��اورزی باید به گونه ای بازار را تنظیم 
کند که عرضه و تقاضا به هم نخورد تصریح کرد: همیشه باید برنج به اندازه نیاز 
مردم باشد که این وضعیت در کش��ور ما روی برنامه نیست و متاسفانه خرید 
برنج و واردات آن زمانی انجام می شود که یا فصل برداشت است و یا انبارها پر 

هستند و این امر منجر به خسارت کشاورز می شود.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس با تاکید بر اینکه این عدم هماهنگی نشان 
می دهد که تنظیم بازار درس��ت انجام نمی شودگفت: برنج را بخش خصوصی 
وارد می کندکه متاس��فانه خرید، ورود و توزیع این محصول از س��وی بخش 
خصوصی با سیاس��ت های داخلی مغایرت دارد و وضعیت قیم��ت برنج را در 
نوسان قرار می دهد؛  به گونه ای که در یک بازه زمانی عرضه کم قیمت باال و یا 

عرضه باال قیمت کاهش می یابد که باید این مهم مدیریت شود.

آنفلونزا کار دست مرغداران داد؛

کاهش بی سابقه قیمت مرغ در ماه رمضان
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ريیس اتحاديه نمايشگاه داران اتومبیل:

رکود در بازار خودرو و کاهش 
قیمت خودروهای خارجی

وزير راه و شهرسازی مطرح کرد؛

استقبال مردم از وام ۸۰ 
میلیونی با ۷۸ میلیارد تومان 

سپرده گذاری
وزیر راه و شهر سازی با اشاره به استقبال بسیار خوب مردم از 
صندوق پس انداز مس��کن یکم گفت: در 18 روز کاری که این 
طرح آغاز ش��د متقاضیان 78 میلیارد توم��ان در این صندوق 

سپرده گذاری کرده اند که این بسیار عالی است.
عباس آخوندی در همایش نقشه راه تامین مالی مسکن اظهار 
کرد: از همه راه هایی ک��ه بتواند خرید مس��کن را برای مردم 
تامین کند حمایت می کنم. وی با اش��اره ب��ه این که مردم در 
آینده نیز از صندوق پس انداز مس��کن یکم استقبال بیشتری 
خواهند کرد افزود: تس��هیاتی که در این صندوق از جمله وام 
80 میلیون تومانی پیش بینی شده کمک خوبی به متقاضیان 
است اما مردم برای این سپرده گذاری در این صندوق به زمان 
احتی��اج دارند. وی با بیان این که اس��تقبال م��ردم از صندوق 
پس انداز مسکن یکم  بیش از انتظار ما بوده است و پیش بینی 
می کنیم پس انداز در این صندوق افزایش یابد بیان کرد: به دلیل 
اینکه توقع متقاضیان زیاد است،  باید در بازار انواع تسهیات را 
فراهم کنیم. وزیر راه  و شهرسازی با تاکید بر این که با شرایط 
اقتصادی سقف این رقم باید افزایش یابد و تسهیات بانکی باید 
به نسبت قیمت خرید افزایش یابد در عین حال گفت: به دلیل 
اینکه قدرت وام دهی بانک ها پایین است و بانک ها توان پرداخت 
و پاسخگویی به متقاضیان را ندارند، بنابراین هم اکنون امکان 

افزایش این رقم را نداریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت اقدام به افزایش 
قیمت لبنیات نکرده و این تصمیم از س��وی ستاد تنظیم بازار 
گرفته شده است گفت: ان شاءاهلل برای برگشت قیمت ها اقدام 

می کنیم. 
محمدرض��ا نعمت زاده در حاش��یه نشس��ت روز ملی صنعت، 
معدن و تجارت اعام می کنند که دولت به صورت خودس��رانه 
اقدام ب��ه افزایش قیم��ت فرآورده ه��ای لبنی کرده اس��ت و 
آنها راضی به این امر نیس��تند افزود: دولت اق��دام به افزایش 
نرخ فرآورده های لبنی نکرده اس��ت؛  بلکه براس��اس تصمیم 
 س��تاد تنظیم ب��ازار قیم��ت این محص��والت افزای��ش یافته 

است.

وزير صنعت بیان کرد؛

افزايش قیمت لبنیات کار 
دولت نبود

ريیس سازمان توسعه تجارت:

در حوزه ورود کاالهای قاچاق، مسوولیتی نداريم

عضو کمیسیون کشاورزی خواستار شد؛

تنظیم بازار عرضه و تقاضای برنج

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
3                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا
قانون وماده 13 آیین  4/34 شماره:103/94/202/58-94/4/1 آگهی موضوع ماده 3 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان 
به  زیر  شرح  به  تقاضا  مورد  وامالک  متقاضیان  مشخصات  لذا  است  گردیده  محرز 
که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم  اطالع  منظور 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک 
محل تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
شماره  اکبر  علی  فرزند  آبادی  نوش  کاروان  حسین  آقای  هیأت:  شماره774  1(رأی 
شناسنامه58، ششدانگ یکبابخانه به مساحت160.5 مترمربع شماره پالک 489 فرعی 
بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه   4 بخش  آباد  نوش  آباد  غیاث  در  واقع  اصلی  پالک43  از 

ابتیاعی از مالک عادی
شماره  فرزندامراله  آبادی  نوش  کاشی  تقی  محمد  آقای  هیأت:   8761 شماره  2(رأی 
شناسنامه 35، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 263.5مترمربع شماره پالک797 فرعی 
مجزا از شماره 106فرعی از پالک 41 اصلی واقع درنور آباد  بخش 4حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. مالکیت مشاعی
شماره  محمد  فرزند  قمصری  بیدی  گل  حسن  آقای  هیأت:  شماره733  3(رأی 
)بالمناصفه(،  فاطمه نوحیان فرزندحسین  شماره شناسنامه 38  شناسنامه47 و خانم 
از  مجزا  278فرعی  پالک  شماره  مترمربع  مساحت115.31  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره242 فرعی از پالک 1965اصلی واقع در اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
4(رأی شماره 701 هیأت: آقای قاسم فردی آرانی فرزند علی شماره شناسنامه199، 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت38.6 مترمربع شماره پالک 1050 فرعی مجزا از 
شماره887 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی 
فرزند حسین شماره شناسنامه  آرانی  آقای سعید صدفی  هیأت:   737 5(رأی شماره 
فرزند حسین شماره شناسنامه 1250293979  و خانم زهره الیدزاده   1250086043
فرعی  پالک1564  شماره  مترمربع  مساحت88.2  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
مجزا از شماره462 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش 3حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
شناسنامه  شماره  اله  رحمت  فرزند  اکبریان  غالمرضا  آقای  شماره524هیأت:  6(رأی 
)بالمناصفه(،  556 و خانم فاطمه نمکیان بیدگلی فرزند جعفر شماره شناسنامه 6998 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت81.5 مترمربع شماره پالک 20 فرعی مجزا از شماره 
8و9و10و11فرعی از پالک 485 اصلی واقع اماکن  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
7(رأی شماره 719هیأت: آقای فرهاد کمال آرانی  فرزند یوسف  شماره شناسنامه 8036 
اکبر شماره شناسنامه294   علی  فرزند  پروین عظیمی  و خانم  4دانگ مشاع  به  نسبت 
نسبت به 2دانگ مشاع، ششدانگ یکباب انبار نمک  به مساحت 596.3مترمربع شماره 
پالک 1052 فرعی مجزا از شماره4و322 فرعی از پالک های 2643و2645 اصلی واقع 
عباسعلی   ورثه  از  بیدگل.ابتیاعی  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  وشاد  و  آباد  درصالح 

صالح
شناسنامه3390،  شماره  کمال  فرزند  صباغیان  احمد  آقای  هیأت:  شماره749  8(رأی 
شماره  از  مجزا  فرعی   4 پالک  شماره  مترمربع  مساحت106  به  یکبابخانه  ششدانگ 
1فرعی از پالک 882 و باقیمانده 882 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از عباس خارکن 
شماره  محمد  علی  فرزند  بیدگلی  عارضی  عباس  آقای  756هیأت:  شماره  9(رأی 
شناسنامه299   محمد حسین شماره  فرزند  بیدگلی  آمنه  هاجر  خانم  117و  شناسنامه 
10فرعی  پالک  شماره  مترمربع  مساحت197.77  به  یکبابخانه  ششدانگ  )بالمناصفه(، 
مجزا از شماره1و2و3ومشاعات فرعی از پالک197 اصلی واقع در اماکن بخش3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سلطان عارضی بیدگلی
شماره  محمد  فرزند  بیدگلی  حقیقیان  حمیدرضا  آقای  هیأت:   12206 شماره  10(رأی 
 174 پالک  مترمربع شماره   63.72 مساحت  به  یکبابخانه  9758، ششدانگ  شناسنامه 
فرعی مجزا از شماره 56فرعی از پالک112 اصلی واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.  ابتیاعی از اعظم سادات مطلبی بیدگلی 

شناسنامه  شماره  اله  قدرت  فرزند  جمالی  حسین  آقای  هیأت:  شماره  11(رأی 
)بالمناصفه(،   8409 شناسنامه  شماره  اله  رحمت  فرزند  سعیدی  زهرا  خانم  و   7159
از  مجزا  فرعی  پالک10  شماره  مترمربع   205.84 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ 
شماره3و6و7و9ومشاعات فرعی از پالک 460 اصلی واقع در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از ابراهیم شاطریان
12(رأی شماره 787هیأت: آقای محمد جندقیان  فرزند حسین جان شماره شناسنامه 
مجزا  فرعی   11 پالک  110.55مترمربع شماره  به مساحت  یکبابخانه  ، ششدانگ   238
از شماره 5و6و7وقسمتی از مشاعات  فرعی از پالک14 اصلی واقع در اماکن بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از زهراجمالی
13(رأی شماره 789هیأت: آقای ناصر بصره آرانی  فرزند حبیب اله  شماره شناسنامه 
142 ، ششدانگ  یکباب ساخنمان به مساحت34.2 مترمربع شماره پالک 11فرعی مجزا 
از شماره 9 فرعی از پالک 1142اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

مالکیت مشاعی 
14(رأی شماره 768 هیأت:خانم مهین مسی بیدگلی فرزند آقا ماشااله  شماره شناسنامه 
از  مجزا  فرعی  پالک805  شماره  226.5مترمربع  مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ،14
آران و  ثبتی  آباد بخش 3حوزه  از پالک 6 اصلی واقع در حسین  شماره 106 فرعی 

بیدگل. ابتیاعی از مالکین عادی
فرزند حسن شماره  بیدگلی  زاده  رمضان  اکبر  علی  آقای  هیأت:  15(رأی شماره713 
 143 شناسنامه  شماره  مرتضی  فرزند  بیدگلی  یزالنی  زهرا  خانم  6555و  شناسنامه 
فرعی  مترمربع شماره پالک806  به مساحت 302.7  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ 
مجزا از شماره 106 فرعی از پالک 6اصلی واقع در حسین آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از مالک عادی
16(رأی شماره 717هیأت: آقای نعمت اله هاشمی  فرزندحسین  شماره شناسنامه 301 
و خانم معصومه بصره آرانی فرزند حسن  شماره شناسنامه 16 به ترتیب نسبت به 
4 و2 دانگ مشاع، ششدانگ یکبابخانه به مساحت535.48 مترمربع شماره پالک5172 
فرعی مجزا از شماره 266فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
شماره  غالمرضا  فرزند  بیدگلی  پرست  حق  عباس  آقای  هیأت:  شماره780  17(رأی 
پالک5195  شماره  مترمربع  مساحت221.1  به  یکبابخانه  ششدانگ  شناسنامه6814، 
فرعی مجزا از شماره37 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از خانم ام البنین توکلی 
18(رأی شماره784 هیأت: آقای اسماعیل در خشنده فر  فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 
2174، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132.7 مترمربع شماره پالک5193 فرعی مجزا از 
شماره 1233 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از ابراهیم درخشنده  فر
شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  نعمتی  محمد  علی  آقای   : هیأت  شماره8483  19(رأی 
شناسنامه 203و خانم زهره آهوز فرزند غالمرضا شماره شناسنامه9541  )بالمناصفه(، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت71.22 مترمربع شماره پالک 2188 فرعی مجزا از شماره 
و  آباد  معین  در  واقعات  اصلی   2840 پالک  از  فرعی  و2593  3اصلی  از  فرعی   628

ریگستان دیمکار بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعیب از ابوالفضل کجائی
نامجو فرزندعلی شماره شناسنامه 93و خانم   20(رأی شماره 691هیأت: آقای محمد 
ششدانگ   )بالمناصفه(،   203 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  بیدگلی  بیدگلی  البنین  ام 
 559 شماره  از  مجزا  فرعی  پالک5197  شماره  مترمربع  مساحت155.5  به  یکبابخانه 
فرعی از پالک2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
21(رأی شماره 693 هیأت: آقای مجید کله ئی بیدگلی  فرزند عباس شماره شناسنامه 
  6190015832 شناسنامه  شماره  رحمان  فرزند  فرمانی  سمانه  خانم  و   1949
)بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 117.75 مترمربع شماره پالک 5194فرعی 
مجزا از شماره 437 فرعی از پالک 2840اصلی واقع درریگستان دیمکار  بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از خانم جوادی 
22(رأی شماره688 هیأت: آقای علی استاد میرزائی آرانی فرزند اصغر شماره شناسنامه 
 6190026265 شناسنامه  شماره  سعید  فرزند  آرانی  رحمتی  فاطمه  خانم  و   2741
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 198.5مترمربع شماره پالک5196 فرعی 
مجزا از شماره 213 فرعی از پالک2840 اصلی واقع درریگستان دیمکار  بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از نعمت اله اکبرزاده 

شماره  میرزا  سید  فرزند  بیدگلی  فعولی  سیدمهدی  آقای  957هیأت:  شماره  23(رأی 
شناسنامه 1250029740 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت62.75 مترمربع شماره پالک 
5200فرعی مجزا از شماره 423فرعی از پالک 2840اصلی واقع در ریگستان دیمکار 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی 
24(رأی شماره929  هیأت: آقای حمیدرضا دادخواه بیدگلی فرزند آقا حسین شماره 
شناسنامه45 و خانم  زهرا قربانعلی زاده بیدگلی فرزندحسن علی  شماره شناسنامه435  
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 113.8 مترمربع شماره پالک 5199فرعی 
مجزا از شماره422 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکاربخش 3حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
25(رأی شماره 939هیأت: آقای امید افراشفرزندحسین شماره شناسنامه 56 ، ششدانگ  
یکبابخانه به مساحت120 مترمربع شماره پالک 5198 فرعی مجزا از شماره 213 فرعی 
از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکاربخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از نعمت اله اکبرزاده
نافع شماره شناسنامه 3106،  فرزند  پور  احمد یحی  آقای  26(رأی شماره 418هیأت: 
از  مجزا  فرعی  پالک2779  شماره  مترمربع   61.28 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  
شماره763 فرعی از پالک 3 اصلی واقع درمعین آباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از فاطمه ایمانیان
شماره  اسداله  فرزند  بیدگلی  نوری  حسین  محمد  آقای  هیأت:  شماره710  27(رأی 
شماره  سیدعباس  فرزند  بیدگلی  حسینی  سادات  صدیقه  خانم  و   322 شناسنامه 
شناسنامه2170 )بالمناصفه(، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 101.15مترمربع شماره 
پالک 2801 فرعی مجزا از شماره352 فرعی از پالک 3 اصلی واقع درمعین آباد بخش 

3حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
28(رأی شماره777هیأت: آقای حسن هوشمند نوش آبادی  فرزندعلی شماره شناسنامه 
61 و خانم عزت قرانی نوش آبادی فرزند شکراله  شماره شناسنامه 124  بترتیب نسبت 
به 4و2 دانگ مشاع، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت254.25 مترمربع شماره پالک351 
فرعی مجزا از شماره318 فرعی از پالک 8اصلی واقع در معین آباد نوش آباد بخش 

2حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از تقی هوشمند نوش آبادی  
29(رأی شماره 776 هیأت:  خانم زهرا ارباب نوش آبادی فرزند قاسم  شماره شناسنامه 
164، ششدانگ یکبابخانه به مساحت169.25 مترمربع شماره پالک 352فرعی مجزا از 
شماره318 فرعی از پالک 8اصلی واقع در معین آباد نوش آباد بخش 2حوزه ثبتی آران 

و بیدگل مالک عادی 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/04/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/04/25
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شماره بایگانی شعبه: 940007 خواهان/شاکی بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نوری 
دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم بهنام هادی پور بروجنی و فاطمه رامی )راحی( و 
محمدرضا شرافت به خواسته مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
و مطالبه وجه بابت تسهیالت وام تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق 
شماره 105 ارجاع و به کالسه 9409980350500007 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/06/07 و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/

متهم و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  تا خوانده/متهم پس  میشود  آگهی  کثیراالنتشار 
را  دادخواست و ضمائم  اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  دادگاه مراجعه و ضمن 
پنجم  شعبه  الف:8852  گردد.م  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

4/197 شماره ابالغیه: 9410100350503235 شماره پرونده: 9409980350500006 
شماره بایگانی شعبه: 940006 خواهان/شاکی بانک مهر اقتصاد به مدیریت حمید نوری 
اسماعیلی و سامان سلیمی  پاسبان و زینب  امید  به طرفیت خوانده/متهم  دادخواستی 
مطالبه  و  وام  تسهیالت  بابت  وجه  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  مطالبه خسارت  خواسته  به 

خسارات دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع 
و به کالسه 9409980350500006 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/07 و 
ساعت 10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده/متهم  تا  میشود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:8853 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

4/198 شماره ابالغیه: 9410100350503273 شماره پرونده: 9409980350500283 
شماره بایگانی شعبه: 940322 خواهان/شاکی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم فریده نیری اصفهانی و قدسیه حمیدی به خواسته 
تقاضای رسیدگی و گواهی حصر وراثت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 9409980350500283 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن 1394/06/08 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم  دادگاه مراجعه و ضمن  به 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:8854 شعبه پنجم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

4/199 شماره ابالغیه: 9410100350503275 شماره پرونده: 9409980350500220 
طرفیت  به  دادخواستی  زنگنه  تیمور  خواهان/شاکی   940257 شعبه:  بایگانی  شماره 
دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  عابدی  غالمعباس  و  برکتی  هادی  خوانده/متهم 
و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان 
استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع 
ثبت   9409980350500220 کالسه  به  و  ارجاع   105 شماره  اتاق  یک  طبقه  اصفهان 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/08 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
الف:8855  گردد.م  فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر  در وقت  و  دریافت  را   و ضمائم 

شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

4/200 شماره ابالغیه: 9410100350503247 شماره پرونده: 9309980350500716 
شماره بایگانی شعبه: 930752 خواهان/شاکی حمید فردوسیان دادخواستی به طرفیت 
تادیه و مطالبه خسارات  تاخیر  به خواسته مطالبه خسارت  پرویز نصر  خوانده/متهم 
نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  بابت...  وجه  مطالبه  و  دادرسی 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   5 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 9309980350500716 ثبت گردیده که وقت  یک 
المکان  مجهول  علت  به  است  تعیین شده   11:00 و ساعت   1394/06/07 آن  رسیدگی 
آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان/شاکی  درخواست  و  خوانده/متهم  بودن 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
الف:8856  گردد.م  فوق جهت رسیدگی حاضر  مقرر  در وقت  و  دریافت  را   و ضمائم 

شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

رییس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان آنکه نظام واردات کشور براساس قانون شکل گرفته است، گفت: تمام 
کاالهایی که به طور رسمی وارد کشور می شود براساس قانون بوده و در حوزه کنترل سایر کاالهایی که به صورت 

قاچاق وارد می شود، هیچ مسوولیتی نداریم.
ولی اله افخمی راد، در حاشیه مراسم روز بزرگداشت صنعت و معدن که با حضور معاون اول رییس جمهوری و 
وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، افزود: ما سعی داریم با ابزار تعرفه، واردات را کنترل کنیم؛ اما برخی از 

کاالها قاچاق پذیر هستند و از راه قاچاق وارد می شوند که در آن قسمت مسوولیتی برعهده ما نیست.
وی ادامه داد: سازمان توس��عه تجارت مسوول اس��ت تا با ابزار تعرفه ای، واردات را کنترل کند؛ اما صرف اعمال 

تعرفه باال موجب کاهش و یا کنترل واردات نمی شود. افخمی راد، اضافه کرد: در سه ماهه نخست امسال صادرات 
غیرنفتی کشور مشابه سال گذشته ش��د، هرچند راضی کننده نیست. پیش بینی ش��ده بود که حجم صادرات 
غیرنفتی کش��ور در دوره مورد بررسی نسبت به مدت مشابه س��ال قبل با 20 درصد افزایش مواجه شود، که به 
این مهم دست پیدا نکردیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه درسه ماهه نخست امسال تراز 
بازرگانی کش��ور به نفع صادرات مثبت شد، گفت: در این مدت صادرات کش��ور از واردات پیشی گرفت و حجم 
کاالهای وارداتی کم شد.وی افزود: اینکه واردات کشور کم شود به تنهایی نمی تواند خوب باشد؛ چرا که بخشی 
از واردات کشور مربوط به تامین مواد اولیه بخش صنعت است و اگر واردات کاهش یابد این نگرانی وجود خواهد 
داش��ت که بر تولید کاالی داخلی تاثیر گذار باش��د.افخمی راد، ادامه داد: هر کاالی تولید داخلی از یک شرایط 
برای خریدار در بازار برخوردار است، حاال برخی از کاالها به لحاظ حجم تولید و رکود به سبب محدودیت برای 
صادرات، با مقداری دپوی انباری مواجه می شود؛ بنابراین نمی توان این موضوع را با بحث واردات مرتبط دانست.



یادداشت یادداشت

هفت هنر

اداره کل نظ��ارت ب��ر اماک��ن عمومی نی��روی انتظامی کش��ور در 
بخش��نامه ای صدور هرگونه پلمپ واحدهای چاپ و نش��ر را ممنوع 

اعالم کرد.
اداره کل نظارت ب��ر اماکن عموم��ی نیروی انتظام��ی تهران بزرگ 
در بخش��نامه ای، هر گونه مداخله در مس��اله تداخل صنفی اتحادیه 
چاپخانه داران، لیتوگرافان و صحافان را از سوی تمامی ادارات تابعه 

این اداره کل ممنوع اعالم کرد.
این نامه در پی صدور اخطار و پلمپ برخی چاپخانه ها از سوی اداره 
نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ صادر ش��د. آخرین نمونه این 
پلمپ ها، علی رغ��م توافق صورت گرفته میان روس��ای اتحادیه های 
گفته شده صادر شد که این امر موجب شد تا اتحادیه چاپخانه داران 
به پیگیری روندهای حقوقی طی ش��ده در این مدت ادامه دهد و با 

دریافت این بخشنامه از حقوق اعضای صنف خود دفاع کند.
پلمپ های اخیری که توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی و به بهانه 
تداخل صنفی از س��وی اتحادی��ه لیتوگرافان انج��ام گرفت، موجب 
تش��ویش و دل نگرانی میان برخی از چاپخانه داران شده بود. روابط 
عمومی اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران در اطالعیه ای از همکارانی 
که ممکن است با اخطار پلمپ با موضوع تداخل صنفی روبه رو شوند، 
خواسته است که به محض دریافت اخطاریه اداره اماکن با در دست 
داشتن پروانه کسب و اعالم شماره اتوماسیون بخشنامه فوق به ادارات 

اماکن مربوطه مراجعه کنند تا بالفاصله نامه اخطاریه رفع اثر شود.

یک کارشناس حوزه نشر کودک و نوجوان گفت: برخی ناشران حوزه کتاب 
کودک و نوجوان فضای رقابت را از بین برده اند و به دنبال آن خالقیت در 

این حوزه وجود ندارد.
ساسان حق پرس��ت،  درباره نقش س��ازمان های دولتی بر روند ادبیات 
کودک و نوجوان اظهار کرد: در صنعت نشر سیاستگذاری فرهنگی دولتی 
و اقتصاد نشر نقش تعیین کننده ای بر ادبیات کودک و نوجوان دارند و این 
ادبیات به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین دستاورد ملی انقالب اسالمی در 

حوزه فرهنگ مطرح است.
وی افزود: حمایت دولت از بازار کتاب، مش��ارکت در تاس��یس و تجهیز 
کتابخانه های کودکان و نوجوانان و اهمیت به کتاب در نظام آموزشی، از 
مواردی است که نقش سازمان های دولتی را در توسعه کتاب و کتابخوانی 

دوچندان می کند.
حق پرست ادامه داد: بسیاری از دس��ت اندرکاران فرهنگی تصورشان از 
حوزه نشر کودک و نوجوان منتقل کردن دل مشغولی های آموزشی است، 

درحالیکه این نگاه عالقه به تولید و خواندن کتاب را کاهش می دهد. 
وی اضافه کرد: سال های زیادی است که ما در حال آموزش مهارت های 
مختلف به کودک و نوجوانان هس��تیم؛  اما این آموزش ها کجا به تربیت 

نویسنده خالق منتهی شده است؟
این کارشناس حوزه نشر تصریح کرد: افزایش بی رویه ناشران برای توسعه 
فرهنگی در کشور باعث شده آنان برای کسب درآمد، بدون نیازسنجی، 
کتاب های مختلف با کیفیت پایین را تولید کنن��د،  بدون آنکه منجر به 

تولید آثار با ارزش شود.
حق پرس��ت افزود: پرورش نیروهای متخص��ص در زمینه کتاب کودک 
 و نوجوان از جمله کتابداران و کتابفروش��ان از سیاس��ت هایی است که
تضمی��ن زمین��ه  ای��ن  در  را  دول��ت  موفقی��ت  ن��د  توا م��ی    

 کند.
وی با بی��ان اینکه بای��د از نهادهای خودج��وش برای تحول و توس��عه 
ادبی��ات ک��ودک و نوجوان به��ره گرفت، گف��ت: انجمن ه��ای مختلف 
در ح��وزه ک��ودک و نوجوان ک��ه اهدافش��ان معنوی و در جهت رش��د 
 ادبی��ات کودک اس��ت م��ی توانند دول��ت را در ای��ن زمین��ه همراهی

 کنند.
حق پرس��ت اف��زود: ای��ن انجم��ن ه��ا ب��ه دلی��ل جنب��ه فرهنگی و 
اجتماع��ی م��ی توانن��د اف��راد بس��یاری را ب��ه خ��ود ج��ذب کنن��د 
 و س��هم عم��ده ای در تح��ول و توس��عه ادبی��ات ک��ودک داش��ته 

باشند.
ای��ن کارش��ناس خاطرنش��ان ک��رد: نویس��ندگان و پدیدآورن��دگان 
کت��اب ک��ودک و نوج��وان نی��ز بای��د رابط��ه ای متع��ادل بی��ن 
تولی��د کنن��ده و مص��رف کنن��ده برق��رار کنن��د ت��ا ش��وق خری��د و 
 مطالعه ب��ه کتاب های این قش��ر ب��ه وی��ژه در فصل تابس��تان افزایش 

یابد.

این می��دان فقط یک مس��تطیل با 
طول 525 متر وعرض 159 نیست؛ 
بلکه دنیایی آرام بخش و پناهگاهی 

برای فرار از هیاهوی زندگی پر مشغله امروزی است.
کافی اس��ت پای در میدان بگذاری تا دنیایی به روی خود 
بگش��ایی؛  مهم نیس��ت در کدام جهت گام  بگ��ذاری، هر 
جهت که بنگری نش��انه و مقصد اس��ت و روح آدمی میل 

پرواز می کند. 
انگار روزگار 400 سال پیش نمایشی زنده می شود جلوی 
چش��مانم. مردم در میدان نقش جهانی که به دستور شاه 
عب��اس اول ب��ر روی میدان کوچک��ی از زم��ان تیموریان 
بازسازی شد در رفت و آمدند، کسبه در دکان های کوچک 
حاشیه میدان مشغول به کار و کسب روزی اند و روزگارشان 

پر از زیبایی است و من در میان شان قدم می زنم. 
احساس می کنم در زندگی شان هیچ چیزی قربانی نیست، 
همه امور اهمیت خود را دارد و به موقع و درست انجام می 
شود. این احساس زمانی در من ایجاد شد که برای اولین بار 
چهار بنای باشکوه در چهار ضلع میدان از گذرگاه چشمانم 

به روح و جانم نفوذ کرد. 
مس��جد جامع عباس��ی در جنوب، مسجد ش��یخ لطف اهلل 
در ش��رق، کاخ عالی قاپو در غرب و بازار قیصریه در شمال 
میدان. چهار رکن مهم در زندگی هر انسان است. دین، علم، 

سیاست و اقتصاد. 
شگفت انگیز است و باور نکردنی. این همه دقت و حکمت، 
یقینا امکان پذیر نخواهد بود؛  مگر اینکه معمار بنا،  دل به 
آسمان گره زده باشد تا من، تو و همگان را در خود غرق کند. 
هنر وسیله ای برای انتقال معرفت است و بی تردید معماری 
اصیل ایرانی در این عرصه وظیفه خود را به خوبی انجام می 

دهد. حضور این ارکان چهارگانه در کنار هم ش��اید تالشی 
اس��ت در جهت نمایش یک زندگی کام��ل. جایی که این 
چهار رکن اساس��ی به تس��اوی مورد توجه قرار می گیرند،  
آنجایی اس��ت که هنر بی بدیل ایرانی در گوشه ای دیگر از 
میدان ظهور می کندکه حاصلش مس��جدی است با گنبد 
نخودی رنگ، در جایی که اصفهان شهریست با گنبدهای 
فیروزه ای. گفته شده که علت انتخاب این رنگ برای گنبد 
مس��جد ش��یخ لطف اله این بوده که در برابر گنبد فیروزه 
ای و باشکوه مسجد جامع عباس��ی در ضلع جنوبی میدان 
کوچک تر به نظر برسد. مسجدی که می گویند مخصوص 
اقامه نماز زنان بوده است تا تناسب شکلی و مفهومی میدان 
حفظ شود. نگاهم تشنه دیدن است و مرا در جهت شمالی 
 و به بازار قیصریه می کشاند. سر در قیصریه با نقاشی های

 ب��ی نظیری ک��ه ای کاش مورد ب��ی لطفی و ب��ی توجهی 
قرار نگرفته ب��ود و ب��اران و آفت��اب تخریب ش��ان نکرده 
بود.  واضح اس��ت ک��ه در ای��ن دوران کس��ی را نخواهیم 
یافت که بتوان��د زیبایی اولی��ه را به آنه��ا برگرداند. دریغا 
که گن��ج های تاریخ��ی هر کدام ک��ه رفته برای همیش��ه 
رفت��ه و ب��رای ما ج��ز حس��رت چی��زی باقی نگذاش��ته 
 اس��ت مثل ناقوس��ی که م��ی گوین��د غنیم��ت جنگ با

 پرتقالی ها بود و برفراز سر در قیصریه قرار داشت؛ اما امروز 
نمی دانیم کجاست؟! 

بوی ادویه مس��تم می کند. برخالف ه��ر هیاهویی که آزار 
دهنده و خس��ته کننده اس��ت، هیاهوی داخل بازار از نوع 
دیگری است، جذاب و شیرین، اگرچه مردم در تکاپوی کار 

و تالشند؛  اما آرامشی خاص بر همه حکم فرما است. 
اینجا همه وامدار فضای روح انگیز بازار قیصریه اند، همان 

آرامشی که در کاخ عالی قاپو نیز حس می شود. 
عالی قاپ��و محل انجام امور دولتی بوده اس��ت، نقل اس��ت 

که بنای این کاخ بر روی باقیمان��ده های کاخی کوچک از 
زمان تیموریان بنا شد. دستور احداث این کاخ توسط شاه 
 عباس اول صادر ش��د که البته در زمان شاه عباس دوم نیز 

قسمت هایی به ایوان به بنا اضافه شد. 
از  ش��ده  پوش��یده  هاس��ت  س��ال  ک��ه  ن��ی  یوا  ا
داربس��ت های فل��زی که ب��ه ه��دف مرم��ت کاخ تعبیه 
 ش��ده؛  اما مرم��ت کاخ آنق��در طوالنی ش��د که ان��گار آن 
داربس��ت های خش��ن دیگر قس��متی از عمارت شده اند. 
می گویند زمانی که در میدان مس��ابقه چوگان یا جش��ن 
و مراسمی برپا می شد،  پادش��اه در این ایوان به تماشا می 
نشس��ت. چوگانی که ایرانیان ابداع کردند و امروز مدعیان 

آن بسیارند. 
ش��اهزادگان، درباری��ان، اهل ح��رم و همه آنهای��ی که به 
گون��ه ای به خان��واده پادش��اهی نزدیک بودن��د،  همه در 
 اتاق ه��ای طبق��ه دوم اط��راف می��دان مراس��م را نظاره
  می کردند. دور تا دور میدان با چراغ های متعدد آراس��ته

 می شد و شکوه نقش جهان را صد چندان می کرد.  یکصد 
توپ جنگی که از قلعه پرتغالی ها به غنیمت گرفته ش��ده 
 بود در مقابل کاخ عال��ی قاپو در معرض دی��د همگان قرار

 می گرفت تا قدرت و حش��مت دولت صفوی بیش از پیش 
به رخ کشیده شود. شاه عباس در س��ال های آخر عمرش 
دستور داد مسجدی بسازند برای هدیه به روح جدش شاه 
طهماسب. او در س��اخت این مسجد بس��یار عجله و اصرار 
داشت. قبل از پایان عمرش ساختمان مسجد باید به پایان 
برسد. که حاصل آن مسجد جامع عباسی در جنوب میدان 
نقش جهان اس��ت، بنایی که عظمتش همه را مقهور خود 
می کند، مس��جدی که با ظرافت و ذکاوت جهت قبله را از 
دور نشان می دهد. گنبد فیروزه ای با گلدسته های سر به 
فلک کش��یده مملو از رنگ های بهشتی. کاشی های معرق 
و نقش و نگاری که هر ک��دام زیبایی خاص خ��ود را دارد. 
نقش طاووس بر س��ر در مس��جد به عنوان پرنده بهشتی و 
تنها حیوانی که مجوز حضور در معماری مسجد را به دلیل 

بهشتی بودنش دارد. 
 خوش��ا به حال مردمانی که خس��ته ی راه،  وارد مس��جد

 می شدند و از آب خنک درون سنگاب ورودی می نوشیدند. 
همیشه به این نقطه که می رسم رو بر می گردانم به سمت 
میدان و مردم��ان امروز که ب��ا عجله در ح��ال رفت و آمد 
هستند و به دلیل اینکه همیش��ه و هر روز این شکوه را می 
بینند دیگر برایش��ان عادی شده و ش��اید دیگر بسیاری از 

زیبایی ها را نمی بینند. 
آیا این مردم توجه دارند که میدان نقش جهان یگانه روزگار 
و گنجین��ه ای بی بدیل اس��ت و حف��ظ آن وظیفه ای بس 
خطیر، فقط امیدوارم امانتداران خوبی برای آیندگان باشیم.

در نقش جهان، نقش رخ یار توان دید

گروه 
فرهنگ

قفسه
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ممنوع شدن پلمپ واحدهای چاپ و نشر؛

 باز شدن پای نیروی انتظامی 
به واحدهای صنفی چاپ

معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: نق��ش کتابخانه ملی ایران در 
کشور بی بدیل بوده و هر کشوری که کتابخانه های آن منزوی باشد 
محکوم به فنا اس��ت. الهام امین زاده در بازدید از س��ازمان اس��ناد و 
کتابخانه ملی ایران اظهار کرد: کارآمدی نظام به مش��ارکت تصمیم 
گیران و تصمیم سازان وابسته است و در این مشارکت باید با همدیگر 

انس داشته باشند.
امین زاده گفت: چنانچه افراد نس��بت به تجربیات پیشینیان آگاهی 
داشته باشند از تکرار اشتباهات و هزینه های غیر ضروری جلوگیری 
می شود. وی با اش��اره به اینکه شاهد تحوالت بس��یار خوبی در این 
دوره مدیریت کتابخانه ملی بوده ایم گف��ت: اگر ثبت منابع که مورد 
 تاکید کتابخانه ملی است انجام نشود انقطاع فرهنگی در کشور ایجاد

 می شود.

معاون حقوقی  رییس جمهور:

 نقش کتابخانه ملی در کشور
 بی بدیل است

فضای حوزه کتاب کودک و نوجوان 
رقابتی نیست

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ رای 
4/159 شماره دادنامه: 9409973623100271 شماره پرونده: 9309983623100184 
نشانی  به  مدد  فرزند  آقایاری  مونا  خانم  خواهان:   930232 شعبه:  بایگانی  شماره 
آقای  خوانده:  سینا(  پالک10)کوی   – کوشک  میدان   – شریعتی  خ.دکتر   – اردستان 
عیسی جوان فرزند عزت به نشانی مجهول المکان خواسته: طالق به درخواست زوجه 
دادگاه با رعایت تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
دادخواست  در خصوص  دادگاه:  رای  مینماید.  رای  به صدور  مبادرت  ذیل  به شرح 
تقدیمی خواهان خانم مونا آقایاری به طرفیت خوانده عیسی جوان به خواسته صدور 
 – ازدواج)اعتیاد  به لحاظ تحقق شرایط ضمن عقد  امکان سازش )طالق(  گواهی عدم 
ضرب و جرح- ترک منزل( دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به دالیل 
موجود از جمله تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره ترتیب 86/6/7-23740 
دادنامه  رابطه زوجیت طرفین تصویر مصدق  بر  دائر  تهران   95 ازدواج  دفتر رسمی 
شماره 913-890-89/7/21 شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران دال بر محکومیت 
خوانده بابت ضرب و جرح و افتراء نسبت به خواهان – اظهارات شهود تعرفه شده که 
موید صحت ادعای خواهان و سوء رفتار غیر قابل تحمل زوج می باشد از طرفی خوانده 
با وصف ابالغ قانونی در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت نکرده و دفاعی ننموده 
است و اینکه نظر داوران طرفین داللت بر عدم امکان صلح و سازش و دوام زندگی 
داشته و پاسخ استعالم شماره 104-930-93/11/4 پزشکی قانونی اردستان حکایت 
اینکه خواهان  ندارند مضافًا  از عدم حمل برای زوجه دارد و طرفین فرزند مشترکی 
بذل  را  زندگی  ایام  المثل  اجرت  و  نفقه   – مهریه  الباقی  بهارآزادی  400 سکه  غیر  به 
نموده و راجع به آن و نیز جهیزیه ادعایی ندارد و اصرار بر طالق می نماید لذا ضمن 
به ماده  احراز شرایط ضمن عقد ازدواج و صدور گواهی عدم امکان سازش مستنداً 
198 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1133 از قانون مدنی و تبصره آن ناظر به 
مواد 1119و1130 از همان قانون و نیز مواد مربوط در قانون حمایت خانواده مصوب  
مجلس شورای اسالمی حکم بر الزام خوانده به طالق زوجه با استفاده از وکالت اعطا 
شده حین عقد در یکی از دفاتر رسمی ثبت طالق به نمایندگی از این دادگاه وفق موازین 
شرعی و قانونی که دارای اعتبار 6 ماه از تاریخ ابالغ رای فرجامی یا انقضای مهلت 
فرجام خواهی می باشد صادر و اعالم می نماید این طالق از نوع خلع بائن بوده و رای 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است.م الف:633 شعبه اول 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردستان 
ابالغ

4/161 شماره ابالغیه: 9410103623501439 شماره پرونده: 9309983624700442 
شماره بایگانی شعبه: 940249 گزارشی علیه علی میر فرزند عباس دائر بر مخدوش 
جهت  که  شده  اردستان  شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  خودرو  پالک  نمودن 
رسیدگی به شعبه 1 دادگاه کیفری دو شهر اردستان )101 جزایی سابق( ارجاع و به 
کالسه 9309983624700442 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/31 ساعت 
09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 344 قانون 
آیین دادرسی کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های مربوطه 
آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
گردد.م الف:634  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  خود  کامل  نشانی  اعالم 

شعبه اول دادگاه کیفری دو شهر اردستان )101 جزایی سابق( 
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  رحیمی  رحمت  خواهان   1492-93 کالسه  پرونده  خصوص  در   4/164
برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  چراغی  اسماعیل  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
مورخ 94/5/18 ساعت 11/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  وقت رسیدگی  از  قبل  تا خوانده  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
 2 شماره  مجتمع  حقوقی  هشتم  شعبه  می شود.م الف:9621  اتخاذ  مقتضی  تصمیم 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4/165 در خصوص پرونده کالسه 94-507 خواهان زهرا شاسنایی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت عباس ریاحی بنا تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 
مورخ 94/5/18 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:9623 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/166 در خصوص پرونده کالسه 50/94 خواهان امیر ُدرعلی بنی دادخواستی مبنی 
مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  خواه  دولت  سارا  طرفیت  به  مطالبه  بر 
خوانده  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   16/30 ساعت   94/5/17
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ابتدای خیابان آتشگاه  تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.م الف:9641 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/167 در خصوص پرونده کالسه 52/94 خواهان امیر ُدرعلی بنی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت مهرداد قدیری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/5/17 
ساعت 17 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:9643 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/168 در خصوص پرونده کالسه 164/94 خواهان مهدی ربیعی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه یک فقره سفته به شماره 181323 به طرفیت سجاد کارگر تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 94/5/17 ساعت 16 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:9645 شعبه 17 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/169 در خصوص پرونده کالسه 317/94ش7 خواهان رسول ذکرالهی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت سمانه آشوری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
یکشنبه مورخ 94/5/18 ساعت 9/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 
7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای  اتخاذ می شود.م الف:9653 شعبه  مقتضی  تصمیم 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  زارعی  بهجت  خواهان  345/94ش7  کالسه  پرونده  خصوص  در   4/170
مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- شرکت سدید مسکن صفاهان 2- امیر احمدی نبی تقدیم 
با  است  گردیده  تعیین   9/30 94/5/17 ساعت  مورخ  برای  است وقت رسیدگی  نموده 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 

در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:9655 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

 9409980361700039 پرونده:  شماره  ابالغیه:9410100361702573  شماره   4/171
شماره بایگانی شعبه: 940042 خواهان مرتضی کاروان دادخواستی به طرفیت خوانده 
خسارت  مطالبه  و  بابت...  وجه  مطالبه  خواسته  به  خوراسگانی  الهی  حبیب  رسول 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان  تقدیم  تادیه  تاخیر  دادرسی و مطالبه خسارت 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700039 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/05/17 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ازجراید  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:9657 شعبه 28 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/172 در خصوص پرونده کالسه 94-492 خواهان مهدی پوری رحیم دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک فقره سفته به انضمام مطلق خسارات 
برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  بومری  زورقی  احمد  طرفیت  به   ... و  قانونی 
بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین   10/30 ساعت   94/5/18 مورخه 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
جنب  روبروی مدرسه نیلی  پور–   – اول ارباب   – به این شعبه واقع در خیابان سجاد 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9684 شعبه 32 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

4/173 شماره ابالغیه: 9410100354001587 شماره پرونده: 9309980364700713 
به طرفیت  بایگانی شعبه: 940358 خواهان/شاکی جالل رنجبران دادخواستی  شماره 
خوانده/متهم حامد فهام به خواسته مزاحمت تلفنی و توهین تقدیم دادگاههای عمومی 
شهر  دو  کیفری  دادگاه   14 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  سابق(  جزایی  اصفهان)114 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 347 ارجاع 
و به کالسه 9309980364700713 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/19 و 
ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده/متهم  تا  می شود 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
کیفری دو شهر  دادگاه  فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:9616 شعبه 14  مقرر 

اصفهان)114جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی 

4/174 شماره ابالغیه: 9410100361702627 شماره پرونده: 9409980361700210 
شماره بایگانی شعبه: 940235 خواهان اعظم صانعی و اصغر صانعی و مهدی صانعی 
و فاطمه محمودی و زهرا صانعی و مینا صانعی و مرضیه صانعی و فاطمه صانعی و 
اقدس صانعی دادخواستی به طرفیت خوانده فخرالسادات قریشی و زهرا قریشی و بتول 
قریشی و سید مهدی قریشی و مریم قریشی و سید احمد قریشی و طلعت جانقربان و 
سید محمود قریشی و سید محسن قریشی و صدیقه قریشی به خواسته مطالبه خسارت 
شهرستان  عمومی  دادگاههای  تقدیم  غیرمنقول(  )مالی  نامه  مبایعه  ابطال  و  دادرسی 
شهرستان  عمومی)حقوقی(  دادگاه   28 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 

کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
 9409980361700210 کالسه  به  و  ارجاع   214 شماره  اتاق   2 طبقه  اصفهان  استان 
به  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/05/19 و ساعت 11:30 تعیین شده است 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:9659 شعبه 28 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

4/175 در خصوص پرونده کالسه 86/94 خواهان محسن قاسمی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت وحید شهیدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 94/5/15 
بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  است  تعیین گردیده  ساعت 9/30صبح 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ شده  نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:9667 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
اجراییه

پرونده:  بایگانی  شماره   139404002003000023/1 پرونده:  شماره   4/176
کالسه:  اجراییه  ابالغ  آگهی   139405102003001365 ابالغیه:  شماره   9400057/1
139404002003000023/1 بدینوسیله به آقای علیرضا صادقی فرزند حسین به شماره 
کوچه   – پروین  خیابان   – اصفهان  ساکن   1287223338 کدملی  و   5646 شناسنامه 
پالک22 بدهکار پرونده کالسه 139404002003000023/1  بن.بست مهر –  موذنی – 
که برابر گزارش مورخ 1394/02/09 شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد 
بانکی 467 مورخ 1386/10/09 بین شما و بانک سپه شعبه اصفهان مبلغ 14/000/200 
ریال بابت اصل و مبلغ 4/096/736 ریال خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1393/12/20 
و از آن به بعد روزانه مبلغ 4/602 ریال خسارت روزانه بدهکار می باشید که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آیین نامه 
اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج 
و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این 
صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 

شد.م الف:9970 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
حصر وراثت

4/177 خانم شهین عامری دارای شناسنامه شماره 938 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1564/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسین امیرخانی بشناسنامه 1133 در تاریخ 94/3/6 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- شهین عامری ش.ش 
938 )مادر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8215 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  به شرح   2502 شماره  شناسنامه  دارای  قوهستانی  خانم عصمت   4/178
به کالسۀ 1565/94ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
 93/3/16 تاریخ  در   2560079402 بشناسنامه  قائد  علی  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
با  اینک  والغیر.  )پدر(   3515 قائد  محمد    -2 )مادر(   2502 قوهستانی ش.ش  عصمت 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8216 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
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 اهمیت دوره انتقال 
برای سپاهان و 

ذوب آهن

سیدجالل،  جانشین 
احتمالی سانتوس در 

ذوب آهن

حس��ین چرخابی، پیشکس��وت فوتبال اصفهان گفت: تیم ها و بازیکنان لیگ در 
دوره ای به نام دوره انتقال که به زمان استراحت بازیکنان و برنامه ریزی تیم ها برای 

فصل بعد گفته می شود هستند که باید این دوره را جدی بگیرند.
 وی ادام��ه داد: ای��ن ط��ور ک��ه پیداس��ت باش��گاه ذوب آه��ن ب��ا هماهنگ��ی

یحیی گل محمدی در حال جذب نفرات مورد نظر برای سال آینده است.
پیشکسوت فوتبال اصفهان تصریح کرد: سال پیش رو، سال  بسیار سختی برای هر 
دو تیم سپاهان و ذوب آهن است؛ چراکه هر دو تیم بازی های لیگ قهرمانان آسیا 
را نیز در پیش دارند.چرخابی اضافه ک��رد: در صورتی که تیم های اصفهان مانند 
گذشته نه چندان دور قصد داشته باشند در آسیا حرفی برای گفتن داشته باشند 
باید دوره انتقال را به خوبی س��پری کنند و کادر فنی باشگاه تک تک بازی های 
تیم های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا را ارزیابی کنند، تا متوجه سطح تیم های 

آسیا شده و بر اساس آن بازیکن جذب کنند.
 وی افزود: در صورت��ی که این کار را تیم های س��پاهان و ذوب آهن انجام ندهند، 

ضرر این کار را در کوران رقابت ها می بینند.

پس از آن که گمانه زنی های اولیه درباره پیوس��تن احتمالی س��یدجالل حسینی 
به پرسپولیس یا س��پاهان، همگی غلط از آب در آمد و هیچ یک از این دو باشگاه به 
بازیکن سابق خود چراغ سبز نشان ندادند، همه منتظر هستند  ببینند تا این مدافع 
ملی پوش در بازگشت از قطر از کدام یک از تیم های مدعی لیگ سر در خواهد آورد.

در روزهایی که ش��ایعه پیوس��تن این مدافع سابق پرس��پولیس به استقالل و به 
اصطالح یاغی شدنش نقل برخی محافل شده؛ روزنامه ایران ورزشی پیش بینی کرد 
 که سیدجالل احتماال از یکی از دو تیم فینالیست جام حذفی سر در خواهد آورد، 

یعنی یا با ذوب آهن اصفهان قرارداد بسته یا به نفت تهران می پیوندد.
ذوب آهن از نظر این روزنامه به این دلیل گزینه مطلوبی برای سیدجالل به حساب 
می آید که این تیم از یک طرف در لیگ قهرمانان آسیا حاضر است و از طرف دیگر 

نسبت به سایر رقبا مشکالت مالی کمتری دارد.
 از طرف دیگر ذوب آهن هم به تازگی کارلوس س��انتوس را به نف��ع نفت تهران از 

دست داده و به دنبال جایگزینی مناسب، برای پُر کردن جای خالی اوست. 

رحمان احمدی ؛

ماندن به هر قیمتی صالح نیست

 پیشنهاد ۸۰۰ میلیون تومانی من 
به پرسپولیس شایعه است

 بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس با رد پیشنهاد باالیی که به این تیم داده 
است، گفت: در تمرینات سرخپوشان شرکت می کنم. فرشاد احمدزاده، 
پس از خروج از باش��گاه پرس��پولیس در رابطه با این ک��ه از نظر مالی با 
باشگاه به توافق رسیده اس��ت یا خیر، گفت: من با باشگاه قرارداد داشتم 
و این قرارداد باید عملی می ش��د. من با آقای طاهری صحبت کردم و به 
ایشان گفتم که هر چقدر شما بنویس��ید، من امضا می کنم و قراردادم را 

امضا کردم.
وی در رابطه با این که باشگاه را با ناراحتی ترک کرده بود و این که گفته 
می شود او به پرسپولیس پیشنهاد ۸۰۰ میلیون تومانی ارائه داده، افزود: 
چنین چیزی نبود، من که با ناراحتی باشگاه را ترک کردم به خاطر مسایل 
دیگر بود، اما من حاال با طاهری صحبت هایم را انجام دادم و مش��کالت 
حل ش��د؛ و ازحال به بعد به تمرین می روم. احمدزاده، در خصوص این 
که پیشنهاد ۸۰۰ میلیون تومانی به باشگاه داده، تصریح کرد: من چنین 
پیش��نهادی نداده ام و چنین چیزی صحت ندارد. امیدوارم این شایعات 
از بین برود تا پرسپولیس بتواند به روزهای اوجش بازگردد. این بازیکن 
پرسپولیسی در خصوص این که گفته می شود رقم قرارداد او اندازه قرارداد 
یک بازیکن امید پرسپولیس است، ادامه داد: من نمی دانم این شایعات از 
کجا به وجود می آید. این صحبت ها بچه گانه به نظر می رسد. رقم مالی 
قرارداد من چیزی بوده که بین من و باشگاه قرار گرفته و بین طرفین بوده 
و طرفین هم از این بابت راضی هستند. احمدزاده در خصوص این که آیا 
قرار است از تراکتورسازی بازیکنی به پرسپولیس بیاید، اظهار کرد: من 

مدیرعامل نیستم و از این مساله خبر ندارم.

معادالت مظلومی برای حذف برخی 
بازیکنان استقالل

سرمربی فوتبال استقالل که در تالش است تیمی پرقدرت را برای حضور 
در لیگ پانزدهم ببندد، حاال با معادالتی مواجه ش��ده ک��ه کار او را برای 
انتخاب بازیکنان فصل آینده س��خت کرده و شاید منجر به حذف برخی 

قدیمی ها شود.
 پروی��ز مظلوم��ی، که پ��س از امی��ر قلع��ه نوی��ی س��کان دار هدایت

 آبی پوش��ان ش��ده؛ حاال این دغدغه را دارد که مجموع��ه ای از بهترین 
بازیکنان را برای فصل پیش رو در تیم خود جمع کند، تا نتایجی بهتر از 

فصل گذشته را رقم بزند.
 در ای��ن بی��ن یک��ی از مش��کالت وی بازیکن��ان باتجرب��ه و البت��ه 
پا به سن گذاشته در استقالل اس��ت که کار را برای سرمربی جدید آبی 
پوشان سخت کرده است. شاید به همین خاطر است که او از همان روزهای 
ابتدایی حاضر نشد به صراحت در مورد بازیکنان قدیمی تیمش و  وضعیت 

آن ها برای آینده اظهار نظر کند.
رضا عنایتی، یکی از بازیکنان باتجربه و البته مسن ترین بازیکن استقالل 
بود، که طی روزهای گذشته نشس��ت هایی را با مسووالن باشگاه برگزار 
کرد، و در نهایت به وی اعالم ش��د برای فصل آینده نیازی به او نیست تا 
عنایتی اولین کنار گذاش��ته شده آبی پوشان باش��د. با این حال معادله 
مظلومی برای چیدن بازیکنانش هن��وز ادام��ه دارد. او حاال می خواهد 
از بین حنیف عمران زاده و مگویان یکی را انتخ��اب کند؛ چرا که تعداد 
مدافعانی که در فهرست او هستند زیاد است و به همین خاطر باید برخی 

از آن ها بروند.
ضمن اینکه سرمربی آبی ها عنوان کرده تمایلی برای حفظ امیرحسین 
صادقی ندارد و احتم��ال جدایی این مدافع باتجرب��ه از جمع آبی ها هم 
 بس��یار زیاد اس��ت. درون دروازه هم با ماندن وحید طالب لو و بازگشت

 سیدمهدی رحمتی طبیعتا محس��ن فروزان باید از این تیم برود. او که 
س��ابقه کمتری برای آبی پوش بودن نس��بت به دو گلر دیگ��ر دارد، در 
تمرینات تیمش هم ش��رکت نکرده و به دنبال تسویه حساب و مشخص 

کردن آینده اش است.

پرسپولیس این نفرات را از دست داد
مذاکرات پرسپولیس��ی ها برای ادامه همکاری با امید عالیشاه و مهدی 
طارمی، دو چهره مهم فصل گذشته به نتیجه نرسیده است. این در حالی 
است که محمد نوری کاپیتان قرمزپوش��ان نیز به احتمال زیاد از جمع 
قرمزپوش��ان جدا می ش��ود تا فوتبال خود را در قطر ادامه دهد. این سه 
بازیکن چهره ه��ای اصلی دربی 79 بودند که با پیروزی پرس��پولیس به 

پایان رسید. 
هم چنین مثلث نوری، طارمی و عالیش��اه از معدود نقاط امیدوارکننده 
قرمزپوشان در سال گذشته بوده اند. در این جمع جدایی نوری هنوز قطعی 
نشده است، اما به نظر می رسد وی عالقه ای به ادامه همکاری با قرمزها را 
نداشته باشد. هم چنین پرسپولیس علی عسگر را آزاد کرده است، تا از تیم 

اصلی سال گذشته حداقل 4 نفر را به همراه نداشته باشد. 
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عموم��ی  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
اس��تان،  والیب��ال   هی��ات 
 درجلس��ه ای ک��ه بع��د ازضیاف��ت افط��اری باحض��ور

دس��ت ان��درکاران ش��رکت داروس��ازی باریج اس��انس 
و اداره آم��وزش وپرورش کاش��ان وفدراس��یون والیبال 
کشوربرگزارش��د،تفاهم نامه ای برای همکاری بیشتر به 
امضاء رسید، تا این س��ه ارگان به طور منظم وهماهنگ 
 برای شناسایی استعدادهای نو شکفته ورزش والیبال در

رده ه��ای مختل��ف س��نی، هم��کاری و تعامل  بیش��تر 
با هدف ه��م افزایی وهمی��اری بین مس��ووالن آموزش 
 وپرورش، باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس و کمیته

 استعداد یابی فدراسیون والیبال کشور، گام های مثبتی 
در جهت ارتقاء سطح کیفی والیبال کاشان که از پتانسیل 

باالیی برخورداراست بردارند.
 این جلس��ه که باحضورخان��م الله حج��ازی مدیرعامل 
 ش��رکت داروس��ازی باریج اس��انس، محم��ود خدمتی

رییس اداره آموزش وپرورش کاشان، خانم بهار حسیبی 
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی باریج اسانس،کتابچی 
رییس مجمع خیران مدرس��ه س��از و ورزش��یار کاشان، 
عاب��دی کارش��ناس تربی��ت بدن��ی آم��وزش وپرورش 
کاشان،جعفرهوتهم کارشناس والیبال و مسوول کمیته 
استعدادیابی فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران 

و اصغر قلن��دری نماینده هی��ات والیبال اس��تان ترتیب 
یافته بود؛ حاضران درجلسه، ازخدمات ارزشمند مرحوم 
مهندس حجازی پدر صنعت اس��انس ایران و مدیرعامل 
پیشین ش��رکت داروس��ازی باریج اس��انس به نیکی یاد 
کردند  وسپس پیرامون تشکیل مدارس تخصصی والیبال، 
استعدادیابی در روستاهای کشورو برپایی همایش بزرگ 

مینی والیبال درکاشان به بحث وتبادل نظرپرداختند.
جعفرهوتهم مس��وول کمیته اس��تعدادیابی فدراسیون 
والیبال کش��ور، بازی های کامپیوت��ری را معضل بزرگ 
اجتماعی خواند و افزود: اینک که والیبال ایران پا را فراتراز 
آسیا نهاده و جهانی شده وتوجه اکثرکارشناسان والیبال 
جهان را به سوی خود جلب کرده است، و از طرفی مدرسان 
 بزرگ جهانی ب��رای تدریس ب��ه ایران اعزام می ش��وند، 
ما باید تالش کنیم حداکثراستفاده را از این موقعیت های 
استثنایی ببریم و با برنامه ریزی واجرای طرح های نوین 
 برای آینده، هم دل وهم س��و ش��ویم تا نتیجه مطلوب را 
به دس��ت آوریم.خانم بهارحس��یبی، مدیرعامل باشگاه 
فرهنگی ورزشی باریج اسانس کاشان با اشاره به تاسیس 
آکادمی والیبال دراین باشگاه اظهار داشت: این آکادمی که 
با همکاری فدراسیون والیبال کشور و به ویژه آقای جعفر 
هوتهم مسوول کمیته استعدادیابی این فدراسیون درسال 
1393 با4۰ مربی س��ازمان یافته والیبال آغاز به کارکرده 
اس��ت؛ خروجی خوبی داش��ته که امیدواریم با همکاری 
بیش��تر اداره آموزش وپرورش کاش��ان درس��طح استان 
مطرح شود وبازدهی بیشتری داشته باشد. وی از تشکیل 
تیم والیبال مردان این باشگاه سخن به میان آورد و افزود: 
خوشبختانه با موافقت اعضای هیات مدیره و حمایت مالی 
شرکت داروسازی باریج اس��انس، مصمم شدیم یک تیم 
والیبال متش��کل از جوانان مس��تعد بومی را درمسابقات 
لیگ دسته یک کشور شرکت دهیم که درحال حاضر زیر 

نظرکادرفنی تمرینات مستمری را انجام می دهند. 

روی کاغذ، رای کمیته اس��تیناف به معنای وقوع زلزله ای 
 عظیم در فوتبال ایران اس��ت، اما از آن ج��ا که این حکم

  دامن گیر یک تیم ب��دون هوادار بالتکلیف ش��د در عمل 
آن قدرها هم اتفاق مهمی به حساب نمی آید.

این هفته از آن دس��ت اتفاقات عجیب و غریبی که خاص 
فوتبال ایران است رخ داد، و جدول نهایی لیگ چهاردهم 
45 روز بعد از بسته شدن پرونده آن دستخوش تغییراتی 
به خصوص در نیمه پایینی ش��د. تغییراتی که بر اس��اس 
آن یک تیِم س��قوط کرده به لیگ برتر بازگشت و یک تیِم 
سابقا نجات یافته از س��قوط، به لیگ یک رفت. درباره این 
که رای کمیته اس��تیناف تا چه اندازه منطب��ق بر قوانین 
و آیین نامه ه��ای انضباطی موجود بوده باید کارشناس��ان 
حقوقی نظر بدهن��د. این که آیا صدور چنی��ن رایی با این 
همه تاخیر و در این مقطع آن ط��ور که برخی اصرار دارند 
شجاعانه و عادالنه بوده یا نه هم بماند؛ اما به نظر می رسد 
تیمی که حکم به سقوط آن داده ش��د خیلی پیش از این 
ُمرده بود. برای راه آهن پس از فرار معجزه آس��ا از سقوط، 
تاریخ در حال تکرار شدن بود تا این تیم درست مثل سال 
گذش��ته در چنین روزهای��ی باز ه��م بالتکلیف ترین تیم 
لیگ برتر باش��د ،که نه مالک آن مش��خص است نه اجازه 
کوچک ترین فعالیتی در نقل و انتق��االت دارد. اتفاقی که 
روز گذش��ته افتاد را باید یک زلزله تمام عیار در لیگ برتر 
به حساب آورد، که ش��اید در هر کش��ور دیگری می افتاد 
سروصدای خیلی بیش��تری به پا می کرد. نقره داِغ کمیته 
استیناف حتی اگر ش��امل حال تیمی شده بود که معدود 
تماشاچی و هواداری داشت، باز هم وضعیت فرق می کرد. 
این بال اما بر سر تیمی نازل شده که نه طرفداری دارد و نه 
حتی نماینده فوتبالی یک شهر و استان به حساب می آید.

س��وژه داس��تان یک تی��م تهرانی بی ه��وادار اس��ت که 
سرنوشتش دل کسی را نمی سوزاند. این می شود که زلزله 
اتفاق افتاده؛ اما آب از آب تکان نخورده است. اگر راه آهن 

تا دیروز تیم بدون صاحبی بود که دادس��تانی برای تعیین 
تکلیفش مدام امروز و فردا می کرد، امروز تیمی اس��ت که 
45 روز بعد از جشن بقا باید برای سقوط ماتم بگیرد. حکم 
جنجالی کمیته استیناف هرچند برای ساعاتی سوژه اول 
فوتبال ایران ش��د و احتماال طی روزه��ای آینده هم زیاد 
درباره آن صحبت می شود؛ اما واقعیت آن است که نه بودن 
یا نبودن راه آهن برای کس��ی اهمیت دارد و نه سقوطش 
حتی به این ش��کل منحصر ب��ه فرد یک بم��ب خبری به 
حساب می آید. این بی تفاوتی در جلد روزنامه ها هم کامال 
عیان اس��ت، جایی که ظاهرا آش��تی صوری و زورکی دو 
بازیکن هم پُست تیم پرطرفدار پایتخت از سقوط یک تیم 
تهرانی دیگر مهم تر است. رای کمیته استیناف آن قدر مهم 
بود که به صفحه اول روزنامه ها راه یاب��د؛ اما به آن اندازه، 
جذابیت نداشت که تیتر یک شود.سرنوشت قدیمی ترین 
تیم پایتخت برای هیچ کس اهمیت ن��دارد، و تنها اتفاقی 
که احتماال از نظر اکثر فوتبال دوستان افتاده این است که 
یک تیم بدون طرفدار تهرانی جایگزین یک تیم دیگر کم 
هوادار شده است. یک تیم متمول پایتخت نشین جایگزین 
همشهری بالتکلیفش شده و این در فوتبال ایران آنقدرها 
اتفاق مهمی به حس��اب نمی آید. صحبت از راه آهن است. 
تیمی که ولو پای سقوط و افتادنش هم در میان باشد هیچ 

نماینده مجلسی برایش فریاد وامصیبتا سر نمی دهد.

درضیافت افطاری اتفاق افتاد؛  

  تفاهم نامه ای برای همکاری بیشتر!
راه آهن برای هیچ کس مهم نیست؛

سقوط تیمی که قبال ُمرده بود
�

قرار بود رحمان احمدی با باش��گاه س��پاهان به 
توافق برسد و در بسیاری از شبکه های اجتماعی 
خبر تمدید قرارداد وی مطرح شد؛ اما رحمان  با 
مسووالن سپاهان به توافق نرسید تا برای مذاکره 

راهی تبریز شود.
 ش��اید زمانی که با لباس ش��خصی راهی تمرین 
سپاهان ش��د، فکر نمی کرد که امسال در ترکیب 
تیم اصفهانی به میدان نخواهد رفت و با مسووالن 

طالیی پوشان اصفهان به توافق نمی رسد.
رحمان احمدی، که هفته گذش��ته اصفهان را به 
مقصد تهران ترک کرد، با تماس رسول خوروش 
دوباره به نصف جهان بازگشت تا پای میز مذاکره با 
مسووالن سپاهان بنشیند، هرچند که جلسه وی 
با س��پاهانی ها نتیجه ای نداد و او برای مذاکره با 

تراکتورسازی راهی تبریز شد.
گفتگوی ایمنا ب��ا دروازه بان فصل گذش��ته تیم 

سپاهان را در ادامه می خوانید:
از جلسه روز گذش�ته با مسووالن سپاهان 
بگو؛ چه شد که با این تیم به توافق نرسیدی؟

ما یک جلس��ه با آق��ای دکتر خلیلیان داش��تیم 
و در این جلس��ه صحبت هایی درب��اره ماندن یا 
رفتن من شد. من قبال اعالم کردم که می خواهم 
 در س��پاهان بمان��م و ب��ه ای��ن تیم نی��ز عالقه 

دارم.

س�ر  ک�ه  ای�ن 
تمرین سپاهان هم رفتی 
به همین دلیل بود دیگر؟

 به هر حال عالقه خیلی ش��دید من به س��پاهان 
دلیل این موضوع بود و من فکر می کنم که دوست 
 دارم در ای��ن تیم بمان��م؛ اما نه به هر ش��رطی و 
هر طریقی. این گونه نیس��ت ک��ه بخواهم با هر 
ش��رایطی در س��پاهان بمانم. من پیش��نهادات 
دیگری نیز دارم و مشغول صحبت و مذاکره با آن 
ها هستم. قبال هم گفته ام که به تیمم عالقه دارم 
اما نه این که به هر شرط و هر قیمتی بخواهم در 

سپاهان بمانم.
 چه ش�د ک�ه امس�ال در س�پاهان ماندنی 

نشدی؟ بحث چه بود؟ مشکل سر چه بود؟

 بحث خاصی نبود اما من، منتظر مس��ووالن تیم 
بودم اما دیدم که خبری نشد و به همین دلیل من 
منزلم را تحویل دادم و وس��ایل آن را نیز تحویل 
دادم و زمان��ی که دیدم خبری نش��د، از اصفهان 
رفتم. اما آقای خوروش از مسووالن سپاهان با من 
تماس گرفتند و گفتند که برای مذاکره بیا تا بعد 
از آن که قرارداد با باشگاه امضا کنم، به تمرینات 
بازگ��ردم بنابراین ش��نبه به اصفهان بازگش��تم. 
قرار بود شنبه با مسووالن باش��گاه صحبت کنم 
و بعد از آن ش��نبه به یکش��نبه تبدیل ش��د و در 
نهایت نیز دوشنبه با مس��ووالن باشگاه صحبت 
کردم. در جلسه نخستین من با مسووالن باشگاه 
صحبت هایی ش��د ام��ا صحبت ها ب��ه نتیجه ای 

نرسید.
چه شد که مذاکراتت به نتیجه نرسید؟

 باالخره اگر نیاز باشد، باش��گاه اعالم می کند که 
به چه دلیل با من به توافق نرس��یدند، اما هنوز به 
صورت کامل نیز از باشگاه جدا نشده ام، با این حال 
برای مذاکره با تیم تراکتورسازی تبریز به این شهر 

پرواز می کنم.
 به ه�ر حال فصل گذش�ته ش�رایط چندان 
خوبی در تیم سپاهان نداشتی، هرچند که ما 
تو را به عنوان یک دروازه بان فیکس و محکم 

می شناختیم؛ 

ام�ا اتفاق�ات و مس�ایلی ک�ه 
فصل گذش�ته ب�رای ت�و رخ داد، باعث 

شد که اندکی در این زمینه خلل وارد شود. 
نیمکت نش�ینی های پیاپی، اخراج در چند 

و  ب�ازی 
تی  مشکال

نظی�ر 
ی  ر بیم�ا

فرزندت. البته 
ب�ا این ح�ال و 
حتی زمانی که 

در ش�رایط خوبی بودی، علیه تیم صحبت 
نکردی، چرا؟

 دلیل��ی ندارد، و واقعیت اس��ت که ی��ک بازیکن 
وقتی محروم می ش��ود یا مصدوم می ش��ود، یک 
بازیکن دیگر به جای او می آید. وقتی یک بازیکن 
که به جای من قرار گرفت��ه، خوب بازی می کند، 
نیازی به اعتراض من نیس��ت و چ��ه دلیلی دارد 
که من نس��بت به این مس��اله اعتراض کنم؟ من 
یک بازیکن حرفه ای هس��تم و آماتور نیستم که 
به خاطر نیمکت نش��ینی اعتراض کن��م و وقتی 
برای تیم بازی می کنم، از مربی انتظار » به به« و 

»چه چه« داشته باشم.
سال هاس��ت که فوتب��ال بازی می کن��م و هرگز 
ای��ن صحبت ها را نک��رده ام. خیلی از مس��ایل را 
نمی خواهم باز کنم و این مسایل به کسی هم ربط 
ندارد؛ اما در کل فکر می کنم با قهرمانی سپاهان 
همه از این موضوع خوش��حال ش��دند و امیدوار 
هستیم که فصل جدید که سپاهان در لیگ، جام 
باشگاه های آسیا و حذفی می جنگد، تیمی بسته 
شود که در حد نام و ش��ان سپاهان و مردم خوب 

اصفهان باشد.
دقیقا چه کسی رحمان احمدی را نخواست؟

بحث خواس��تن یا نخواس��تن نبود؛ ب��ه هر حال 
حتما مرا خواس��ته اند که گفتند 

برای مذاکره بیا و اگر نمی خواستند، به من اعالم 
نمی کردند که برای مذاکره بیایم و حتی مسووالن 
باش��گاه نیز صحبت کردند که مشکلی در امضای 
قرارداد من وجود نداشت. هنوز هم مذاکرات من 
تمام نشده اما مذاکرات اولیه ما به هیچ نتیجه ای 

نرسیده است.
 مشکل مالی هم در این زمینه دخیل بود؟

به هر حال بحث مالی هم یکی از موضوعات است، 
و معموال موضوعات درباره مسایل مالی نیز مطرح 

می شود.
 پول نیس�ت ی�ا نمی خواس�تند به ت�و پول 
بدهند،گفته می شود س�پاهان امسال باید 

برای جذب بازیکن صرفه جویی کند؟
 بله. امسال شرایط مالی باشگاه زیاد مناسب نیست 
و مشکالت اقتصادی کش��ور برای همه تیم های 

فوتبال نیز وجود دارد.
 اما تو االن داری برای ق�رارداد به یک جای 
دیگر می روی و این یعنی جای دیگری هست 
که بتوان�د از نظر مالی خواس�ته تو را تامین 
کند. یعنی مشکل فقط برای سپاهان است؟

 به هر ح��ال محدودیت هایی هس��ت و این گونه 
نیس��ت که س��پاهان نخواهد پولی را بدهد تا من 
بروم. ما ی��ک صحبت هایی با باش��گاه کرده ایم و 

امیدوار هس��تم در این یکی دو روزه 
بار دیگر با باش��گاه 

صحبت کنیم و 
شاید به 

توافق برسیم؛ اما هنوز هیچ چیز مشخص نیست.
 ب�ه نظ�رت ب�ا توج�ه ب�ه ش�رایط کنونی 
تیم س�پاهان، این تی�م برای فص�ل آینده 
مدعی قهرمانی است یا خیر؟  علی احمدی 

و سوکای تا کنون از تیم جدا شده اند.
  وقتی ش��اکله اصلی تیم و مهره های اصلی حفظ 
شوند، این برای باش��گاه یک پوئن مثبت است و 
خیلی کمک می کند که فصل آینده نیز قهرمانی 
را نش��انه روند . من فکر می کنم س��پاهان تا این 
 جای کار، اکثر بازیکنان خود را حفظ کرده است و 
بر اس��اس نیاز و نظرات مربی بازی گرفته است. 
این تیم می تواند مثل س��ال آینده قهرمان شود؛ 
و هم در جام باشگاه های آسیا می تواند قوی تر از 

سال های گذشته وارد میدان شود.
حرفی با هواداران سپاهان  نداری؟

 مهم موفقیت تیم س��پاهان اس��ت. باز هم تاکید 
می کنم رفتن من هنوز قطعی نیس��ت. من واقعا 
تیم سپاهان را دوس��ت دارم و سال هاست در این 
تیم بازی می کنم و عالقه ام را به سپاهان کتمان 
نمی کنم و دلیل نمی شود به خاطر کوچک ترین 

مساله ای انتقاد کنم.

سرخابی ها

واکنش بهادر عبدی به سقوط راه آهن
بهادر عبدی کاپیتان تیم فوتبال راه آهن، در واکنش به سقوط 
راه آهن به لیگ یک، پستی را در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت:

» مارو انداختی��د لیگ یک؟ما ج��ون دادیم تا ای��ن تیم بدون 
 1۰۰۰ تومان پول تو لیگ یک موند...  خدایا فقط خودت انتقامه 
اشک های پدر مادرای بچه های این تیم رو بگیر...   منو 3،4 تا از 

بچه های قدیمی زندگی مون رو پای این تیم گذاشتیم«.

از لنز دوربین

اصغر 
قلندری



یادداشت

معاون میراث فرهنگ��ی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری چهارمحال و بختیاری از آغاز عملی��ات تعمیر و مرمت 

حمام تاریخی شهرستان اردل خبر داد.
مصطف��ی هادی پورگفت: با توجه به هماهنگی ه��ای صورت گرفته 

عملیات تعمیر و مرمت حمام تاریخی شهرستان اردل آغاز شد.
وی افزود: ب��ا توجه به برنامه ریزی های ص��ورت گرفته اعتباری بالغ  
بر 300 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی سال 93 برای تعمیر 
و مرمت این حمام تاریخی در شهرس��تان اردل تخصیص پیدا کرده 

است. 
هادی پور افزود: این بنای تاریخی متعلق به دوران قاجاریه در س��ال 
1384 به شماره 12420 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و 
در حال حاضر اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان چهارمحال و بختیاری تعمیر و مرمت این بنای تاریخی را در 

دستور کار خود قرار داده است.
معاون میراث فرهنگ��ی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: خاکبرداری، در آوردن 
بندهای فرسوده، پشت بام سازی، استحکام بخشی پی و بدنه و اجرای 
کف فرش آجری از جمله عملیات های اجرایی برنامه ریزی شده برای 

تعمیر و مرمت حمام تاریخی شهرستان اردل است.
وی تصریح کرد: در استان بناهای تاریخی زیادی وجود دارد که این 
اداره کل توانسته تا امروز پرونده ثبتی بخش زیادی از این آثار را تهیه 

و آن ها را در فهرست آثار ملی کشور به ثبت برساند.
این مس��ئول خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر در شهرس��تان های 
9گان��ه اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری بناه��ای تاریخ��ی 
زیادی در دس��ت مرمت اس��ت ک��ه با توج��ه ب��ه برنامه ریزی های 
ص��ورت گرفت��ه در ت��اش هس��تیم ب��ا ج��ذب اعتب��ارات الزم 
 زمین��ه تکمی��ل و بهره ب��رداری مج��دد از ای��ن آث��ار را فراه��م

 کنیم.

مهار تورم جزو برنامه های     
اولویت دار دولت یازدهم

یادداشت

رییس سازمان بسیج هنرمندان چهارمحال و بختیاری:

برگزاری جشنواره  های شعر و فیلم کوتاه با رویکردی جدید

یادداشت یادداشت
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1619 | چهارشنبه  10  تیر 1394 | 14 رمضان   1436

میراث فرهنگی

مدی��رکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
چهارمحال و بختیاری از شناس��نامه دار ش��دن 90 درصد 
اشیاء تاریخی استان خبر داد.»بهمن عسگری«  شناسایی، 
تفکیک، مستندسازی و متناسب ساختن کیفیت نگه داری 
آثار را از نخس��تین لوازم حفظ می��راث فرهنگی و مقدمه 
معرفی آنان به عموم دانست و افزود: این اداره کل از سال 87 

تاکنون ساماندهی اطاعات اموال منقول فرهنگی، تاریخی 
را در دستور کار خود قرار داده است. وی با بیان این که طی 
سال های اخیر 90 درصد اشیاء تاریخی استان شناسنامه دار 
ش��ده اند  افزود: 50 درصد این اشیاء وارد سامانه جامع جام 
شده  اند که بر مبنای سیاس��ت های سازمان به زودی تحت 

وب می شود.

عس��گری هم چنین با اش��اره به این که در س��ال جاری با 
اعتباری بی��ش از 200 میلیون ریال س��اماندهی اطاعات 
کل اش��یاء اس��تان و ورود به س��اختار وب انجام می شود، 
گفت: دس��ت یابی به بانک اطاعات اموال و آم��ار جامع و 
 قابل استفاده برای پژوهشگران از اهداف مهم این اداره کل

 است.

شناسنامه دار شدن 90 درصد اشیاء در چهارمحال و بختیاری

رییس س��ازمان بس��یج هنرمندان چهارمح��ال و بختیاری از 
برگزاری جشنواره های شعر و فیلم کوتاه در این استان خبر داد.

  محمدرضا سلیمانی اظهار داشت: جشنواره شعر بسیج امسال 
با رویکردی جدید و در قالب چهار کارگاه تخصصی و موضوعی 
شامل کارگاه های شعر عاشقانه و عارفانه، کودک و نوجوان، شعر 

آیینی و شعر انقاب برگزار می شود.
وی شناسایی اس��تعدادهای درخش��ان در هنر شعر و شاعری 
کشور و ارتقا بخشیدن به شعر متعهد در فضای رقابتی سالم را 
از جمله مهم ترین اهداف برگزاری جشنواره شعر بسیج عنوان 
کرد و افزود: در این جشنواره با توجه به نوع کارگاه ها و موضوعات 

اعام ش��ده،  از میان آثار ارس��الی شعرای 
بس��یجی اس��تان، نفرات برتر هر 

کارگاه انتخاب و تقدیر شده 
و اش��عار منتخب شعرای 

بس��یجی ه��ر چه��ار 
قال��ب  در  کارگاه 
کت��اب جش��نواره 
استانی شعر بسیج 
 چ��اپ و منتش��ر 

می شود.

سلیمانی زمان برگزاری کارگاه نخست شامل شعرهای عاشقانه 
و عارفانه را اول تا 25 مردادماه س��ال جاری عنوان کرد و گفت: 
حقیقت و زیبایی در ساحت شعر، نجابت کام در شعر عاشقانه، 
حضور عشق حقیقی در شعر عاش��قانه، راز و نیاز و نیایش های 
عاشقانه از جمله موضوعات و زیر فصل های این کارگاه به شمار 
می روند که می تواند موضوع آثار ارس��الی شاعران بسیجی قرار 

گیرد.
رییس سازمان بس��یج هنرمندان چهارمحال و بختیاری افزود: 
کارگاه شعر کودک و نوجوان به عنوان دومین کارگاه نیز از 26 
شهریور تا 10 مهرماه امس��ال با موضوعات شعر کودک و دفاع 
مقدس، الگوهای تربیتی و اخاقی در شعر کودک، الگوی ملی 
– تاریخی و دینی در شعر کودک، تجلی آیین و فرهنگ 

عامه در شعر کودک برگزار می شود.
وی از پیامبر رحمت و امت واحده اسامی، 
ت��داوم فرهنگ عل��وی،  تداوم حماس��ه 
عاش��ورایی در بی��داری اس��امی، و 

راهپیمای��ی اربعین 
ب��ه عنوان 

موضوعات 
زیرفصل ه��ای  و 
س��ومین کارگاه ش��عر بسیج 
ن��ام ب��رد و گف��ت: ای��ن کارگاه که به 
ش��عر آیینی اختصاص داده ش��ده از 
28 آب��ان 11 آذرم��اه امس��ال در این 
اس��تان برگزار می ش��ود و عاقمندان 

 می توانند طی این مدت آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال
 کنند.

سلیمانی زمان فراخوان کارگاه شعر انقاب را 24 دی تا 10 بهمن 
اعام کرد و افزود: آرمان ها و ارزش های اسامی و انقابی والیت 
و رهبری انقاب، سبک زندگی ایرانی اسامی، شعر اجتماعی، 
افشای جنایت های گروهک های تکفیری و تحریف اسام ناب از 
جمله موضوعاتی است که می توان دستمایه شعرهای شاعران 

بسیجی قرار گیرد.
رییس سازمان بسیج هنرمندان چهارمحال و بختیاری همچنین 
با اشاره به شرایط و ویژگی های جشنواره دو ساالنه فیلم کوتاه 
بسیج،  اظهار داشت:  چهارمین جش��نواره دوساالنه فیلم کوتاه 
بس��یج با هدف رشد و ش��کوفایی اس��تعداد هنری بسیجیان، 
شناسایی نخبگان هنری، ایجاد رقابت س��الم و سازنده در بین 
هنرمندان بسیجی برای خلق آثار برجسته و شاخص توسط این 

سازمان برگزار می شود.
سلیمانی افزود: بازخوانی ارزش ها و آرمان های انقاب اسامی 
و هشت سال دفاع مقدس، ایثار و شهادت و مهرورزی، بیداری 
اسامی و مقاومت ملل، انتظار، امید، آرمان گرایی و مضامین 
آیینی و اجتماعی، زندگی ائمه اطهار و اهل بیت به ویژه نقش 
حضرت فاطمه زهرا )س( در الگوسازی و نقش زن مسلمان 
در زندگی امروز،  دفاع مقدس و نمود آن در اس��تان، معرفی 
ارزش های انقابی و جهادی و شخصیت های مردمی از جمله 

مهم ترین محورهای این جشنواره به شمار می روند.
به گفته وی با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته حداکثر زمان 
فیلم ها برای داستانی و انیمیشن 30 دقیقه و برای نماهنگ هفت 

دقیقه تعیین شده است.
رییس سازمان بسیج هنرمندان چهارمحال و بختیاری همچنین 
آخرین مهلت ارس��ال فیلمنامه را 27خ��رداد و آخرین مهلت 
ارس��ال فیلم را 25 مردادماه اعام کرد و گفت: این جش��نواره 
 روزهای 19، 20 و 21 شهریورماه  همزمان با روز سینما برگزار

 می شود.

معاون اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

عملیات تعمیر و مرمت حمام 
تاریخی اردل آغاز شد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

حصر وراثت
به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 44157  4/179 خانم طاهره شیرانی 
کالسۀ 1566/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ایمان زاهدیان بشناسنامه 2983 در تاریخ 93/10/16 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- طاهره شیرانی 
ش.ش 44157 )مادر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:8217 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   3 شماره  شناسنامه  دارای  ورتونی  احمدی  زهره  خانم   4/180
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 1574/94ح10 
توضیح داده که شادروان عباس احمدی ورتونی بشناسنامه 249 در تاریخ 93/10/1 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
سکینه مرادی ورتونی ش.ش 301 )همسر( 2- محمد احمدی ورتونی ش.ش 14 )فرزند( 
3- فاطمه احمدی ورتونی ش.ش 7 )فرزند( 4- زهره احمدی ورتونی ش.ش 3 )فرزند( 
 488 ش.ش  ورتونی  مرادی  بتول   -6 )فرزند(   454 ش.ش  ورتونی  احمدی  زهرا   -5
)فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8218 شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

4/181 خانم عذرا عالی پور دارای شناسنامه شماره 719 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1559/94ح10 
دائمی خود  اقامتگاه   592/8 تاریخ  در   17 بشناسنامه  بیگلری  ایرج  که شادروان  داده 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- رضا بیگلری ش.ش 
22534 )فرزند( 2- عذری عالی پور ش.ش 719 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8219 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان
حصر وراثت

4/182 آقای حمزه محمدی دارای شناسنامه شماره 23 به شرح دادخواست به کالسۀ 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1540/94ح10 
اقامتگاه   93/5/13 تاریخ  در   19 بشناسنامه  کوجانی  محمدی  علی  شادروان  که  داده 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- زینب 
غازی اصفهانی ش.ش 60113 )زوجه( 2- کوثر محمدی ش.ش 1271865858 )فرزند( 
3- حمزه محمدی ش.ش 23 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  در یک  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:8220 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   593 شماره  شناسنامه  دارای  مازندرانی  صالحی  علیرضا  آقای   4/183
دادخواست به کالسۀ 1536/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان بهجت الشریعه زنجانی بشناسنامه 15286 در تاریخ 
93/10/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به چهار پسر و هفت دختر به اسامی زیر:1- علیرضا صالحی مازندرانی ش.ش 593 
)پسر متوفی( 2- محمدرضا صالحی مازندرانی ش.ش 433 )پسر متوفی( 3- احمدرضا 
صالحی مازندرانی ش.ش 32091 )پسر متوفی( 4- حمیدرضا صالحی مازندرانی ش.ش 
572 )پسر متوفی( 5- ملیح الزمان صالحی مازندرانی ش.ش 1281 )دختر متوفی( 6- 
صالحی  بدرالزمان   -7 متوفی(  )دختر   26470 ش.ش  مازندرانی  صالحی  فخرالزمان 
ش.ش  مازندرانی  صالحی  مهرالزمان   -8 متوفی(  )دختر   38312 ش.ش  مازندرانی 
1284 )دختر متوفی( 9- فریدالزمان صالحی مازندرانی ش.ش 936 )دختر متوفی( 10- 
مازندرانی  صالحی  فتانه   -11 متوفی(  )دختر   1632 ش.ش  مازندرانی  صالحی   فریبا 

ش.ش 42188 )دختر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:8221 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

4/184 آقای بهرام شهریاری فارفانی دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 1504/94ح10 
 91/10/15 تاریخ  در   5 بشناسنامه  شهریاری  ا...  فضل  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
 3 زیر:1- محمدتقی شهریاری ش.ش  اسامی  به  یک همسر  و  و هفت دختر  پسر  پنج 
)پسر متوفی( 2- بهرام شهریاری فارفانی ش.ش 5 )پسر متوفی( 3- ایرج شهریاری 
 56500743231 فارفانی ش.ش  شهریاری  مهدی   -4 متوفی(  )پسر   1 فارفانی ش.ش 
)پسر متوفی( 5- هادی شهریاری فارفانی ش.ش 5650074623 )پسر متوفی( 6- جمیله 
شهریاری فارفانی ش.ش 10 )دختر متوفی( 7- زهرا شهریاری ش.ش 4 )دختر متوفی( 
8- مریم شهریاری ش.ش 13 )دختر متوفی( 9- سکینه شهریاری فارفانی ش.ش 10 
)دختر متوفی( 10- رقیه شهریاری فارفانی ش.ش 2 )دختر متوفی( 11- بتول شهریاری 
)دختر  فارفانی ش.ش 287  فاطمه شهریاری  )دختر متوفی( 12-  فارفانی ش.ش 283 
اینک با انجام تشریفات  متوفی( 13- ام لیال موالئی سرلکی ش.ش 3 )همسر متوفی(. 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8222 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان
حصر وراثت

شرح  به   40331801043 شماره  شناسنامه  دارای  کمالی  ا...  نجیب  آقای   4/185
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1498/94ح10  کالسۀ  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان میرزا محمد کمالی بشناسنامه 403650835 
در تاریخ 1393/7/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به چهار پسر و چهار دختر و یک همسر به اسامی زیر:1- نجیب ا... کمالی 
ش.ش 40337101043 )پسر متوفی( 2- حمیدا... کمالی ش.ش 40337601072 )پسر 
متوفی( 3- عبدالشکور کمالی ش.ش 400336300864 )پسر متوفی( 4- علی رضائی 
آمنه کمالی ش.ش 40344000489  )پسر متوفی( 5-  ش.ش 1414/278/11/91/2738 
ش.ش  کمالی  زیباگل   -7 )فرزند(   40346600818 ش.ش  کمالی  شریفه   -6 )زوجه( 
متوفی(  )دختر   40347301221 ش.ش  کمالی  فرشته   -8 )فرزند(   40346100048
تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(.  )دختر   40346901018 ش.ش  کمالی  معصومه   -9
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8223 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان
حصر وراثت

4/186 آقای حسین اصغری دارای شناسنامه شماره 487 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1527/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن اصغری بشناسنامه 33678 در تاریخ 94/2/31 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر و پنج دختر و 
یک همسر دائمی به اسامی زیر:1- حسین اصغری ش.ش 487 )پسر متوفی( 2- شهناز 
اصغری ش.ش 1441 )دختر متوفی( 3- شهال اصغری ش.ش 1714 )دختر متوفی( 4- 
زهرا اصغری ش.ش 180 )دختر متوفی( 5- اعظم اصغری ش.ش 443 )دختر متوفی( 
6- نفیسه اصغری ش.ش 59291 )دختر متوفی( 7- نرگس پیکیان ریزی ش.ش 725 
)همسر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8224 شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

4/187 آقای مرتضی زیبایی رنانی دارای شناسنامه شماره 127 به شرح دادخواست 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 1513/94ح10 
توضیح داده که شادروان حسین زیبایی رنانی بشناسنامه 7224 در تاریخ 1393/10/27 

اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک 
ش.ش  رنانی  عسگری  علی  نازنین  زیر:1-  اسامی  به  پسر  پنج  و  دختر  دو  و  همسر 
251 )همسر متوفی( 2- زهرا زیبایی رنانی ش.ش 101 )دختر متوفی( 3- بتول زیبایی 
رنانی ش.ش 100 )دختر متوفی( 4- غالمرضا زیبایی رنانی ش.ش 2614 )پسر متوفی( 
5- مجتبی زیبایی رنانی ش.ش 86 )پسر متوفی( 6- مصطفی زیبایی رنانی ش.ش 852 
)پسر متوفی( 7- مرتضی زیبایی رنانی ش.ش 127 )پسر متوفی( 8- اکبر زیبایی رنانی 
ش.ش 15685 )پسر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:8225 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  نازیال پوستیان دارای شناسنامه شماره 13087 به شرح دادخواست  4/188 خانم 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1536/94ح10  کالسۀ 
توضیح داده که شادروان حسن پوستیان بشناسنامه 26430 در تاریخ 94/1/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- نازیال 
 -3 )فرزند(  پوستیان ش.ش 1270062255  الناز   -2 )فرزند(  پوستیان ش.ش 13087 
تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر.  )همسر(   7598 ش.ش  خوراسگانی  سقراطی  زهره 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8226 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان
حصر وراثت

به   32 دارای شناسنامه شماره  رفیعایی  مائده  وکالت  با  رفیعائی  مهدی  آقای   4/189
شرح دادخواست به کالسۀ 1517/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ایران خانم مصری نژاد بشناسنامه 30254 
در تاریخ 90/4/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1- محمود رفیعائی ش.ش 600 )فرزند( 2- مهدی رفیعائی ش.ش 32 
)فرزند( 3- زهرا رفیعائی دهکردی ش.ش 831 )فرزند( 4- صدیقه رفیعائی ش.ش 422 
)فرزند( 5- طیبه رفیعائی دهکردی ش.ش 1356 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8227 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  به شرح   1343 شماره  شناسنامه  دارای  چراغی  شاه  محمد  آقای   4/190
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 1525/94ح10 
توضیح داده که شادروان فاطمه مختاری بشناسنامه 848 در تاریخ 93/9/13 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- اکبر شاه 
چراغی شهرضائی ش.ش 1124 )فرزند( 2- مهدی شاه چراغی شهرضا ش.ش 41404 
)فرزند( 3- احمد شاه چراغی ش.ش 41406 )فرزند( 4- محمد شاه چراغی ش.ش 1343 
)فرزند( 6- زهره شاه چراغی  بتول شاه چراغی شهرضا ش.ش 41403  )فرزند( 5- 
ش.ش 41405 )فرزند( 7- حبیب ا... شاه چراغی شهرضا ش.ش 695 )همسر( والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8228 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

4/191 آقای علی ستوده فر دارای شناسنامه شماره 161 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1516/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان فضل ا... گرک یراق بشناسنامه 10054 در تاریخ 90/2/1 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شش پسر و دو 
دختر و همسر به اسامی زیر:1- علی ستوده فر ش.ش 161 )پسر متوفی( 2- سعید 
متوفی(  )پسر   913 ش.ش  فر  ستوده  حمید   -3 متوفی(  )پسر   561 ش.ش  فر  ستوده 
4- مسعود ستوده فر ش.ش 174 )پسر متوفی( 5- امیرحسین ستوده فر ش.ش 931 
فر  ستوده  اقدس   -7 متوفی(  )پسر   1246 ش.ش  فر  ستوده  محمد   -6 متوفی(   )پسر 

ایران   -9 متوفی(  )دختر   151 فر ش.ش  اعظم ستوده   -8 متوفی(  )دختر   339 ش.ش 
مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(.  )همسر  دوست خواه ش.ش 50 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  در یک  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:8229 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

4/192 خانم سهیال امیریان دارای شناسنامه شماره 369 به شرح دادخواست به کالسۀ 
1266/94ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان قربانعلی امیریان بشناسنامه 1550 در تاریخ 1390/7/19 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به شش خواهر و پنج 
برادر به اسامی زیر:1- سهیال امیریان ش.ش 369 )خواهر متوفی( 2- سودابه امیریان 
آمنه   -4 متوفی(  )خواهر   639 ش.ش  امیریان  زیبا   -3 متوفی(  )خواهر   4491 ش.ش 
امیریان ش.ش 2438 )خواهر متوفی( 5- اعظم امیریان ش.ش 1312 )خواهر متوفی( 6- 
ام البنین امیریان ش.ش 2709 )خواهر متوفی( 7- چراغعلی امیریان ش.ش 1027 )برادر 
امیریان ش.ش  عبدالعلی   -9 متوفی(  )برادر  امیریان ش.ش 185  متوفی( 8- حسنعلی 
4490 )برادر متوفی( 10- امیرقلی امیریان ش.ش 1246 )برادر متوفی( 11- محمدعلی 
امیریان ش.ش 2439 )برادر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف:8230 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 2079  امیرکیانی  آقای سعید   4/193
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1533/94ح10  کالسۀ 
 93/12/19 تاریخ  در   1633 بشناسنامه  امیرکیانی  حسین  شادروان  که  داده  توضیح 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به:1- مجید امیرکیانی ش.ش 2846 )فرزند( 2- سعید امیرکیانی ش.ش 2079 )فرزند( 
3- مرضیه امیرکیانی ش.ش 6062 )فرزند( 4- مریم ابراهیمی میالجردی ش.ش 470 
نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر.  )همسر( 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8232  

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

به  دادخواست  به شرح   10116 شناسنامه شماره  دارای  موگوئی  ربابه  خانم   4/194
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1532/94ح10  کالسۀ 
 94/1/24 تاریخ  در   273 بشناسنامه  موگوئی  میرزاقلی  شادروان  که  داده  توضیح 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- 
)فرزند( 3- عصمت  تاج دولت لک ش.ش 560 )زوجه( 2- زهرا موگوئی ش.ش 777 
موگوئی ش.ش 1349 )فرزند( 4- معصومه موگوئی ش.ش 10849 )فرزند( 5- ربابه 
حسین   -7 )فرزند(   801 ش.ش  موگوئی  فاطمه   -6 )فرزند(   10116 ش.ش  موگوئی 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر.  )فرزند(   10117 موگوئی ش.ش 
از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  آگهی می نماید  نوبت  در یک  را  مزبور 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:8234 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

دادخواست  شرح  به   2544 شماره  شناسنامه  دارای  مهر  عزیری  مهسا  خانم   4/195
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  به کالسۀ 1514/94ح10 
 93/8/13 تاریخ  در   668 بشناسنامه  مهر  عزیزی  حبیب  شادروان  که  داده  توضیح 
است  منحصر  مرحوم  آن  حین الفوت  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
 853 ش.ش  مهر  عزیزی  ا...  ولی   -2 )فرزند(   1241 ش.ش  مهر  عزیزی  سعید  به:1- 
)فرزند( 3- محبوبه عزیزی مهر ش.ش 49290 )فرزند( 4- مهسا عزیزی مهر ش.ش 
2544 )فرزند( 5- فاطمه حسن پور برخراری ش.ش 26480 )همسر( والغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف:8236 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مهار و کاهش تورم جزو 
برنامه های اولویت دار دولت یازدهم محسوب می شود.

 » قاسم سلیمانی دشتکی« در جمع مردم شهر سودجان، از توابع 
بخش الران در شهرستان شهرکرد، با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای هفتم تیر، به ویژه ش��هیدان آیت اهلل بهشتی و رحمان 
استکی، اظهار کرد: تورم هنوز به پایان نرسیده، اما کنترل، مهار 
و کاهش آن، جزو برنامه های اولویت دار دولت یازدهم محسوب 

می شود. 
وی افزود: دولت یازدهم، منشأ تحوالت و خدمات بسیار بزرگی 
در راس��تای توس��عه پویا و همه جانبه در نقاط مختلف کشور، 
به ویژه چهارمحال و بختیاری بوده است. سلیمانی گفت: تکمیل 
زنجیره فوالد، تحول در راه های ارتباطی، افزایش زیرساخت های 
گردشگری، ارتقای شاخص های بهداشتی و درمانی، آبرسانی به 
نقاط شهری و روستایی، رونق اقتصادی و حمایت جدی از بخش 
تولید، به عنوان برنامه های مهم دولت یازدهم در راستای سرعت 
 بخشی به روند توسعه در کشور و چهارمحال و بختیاری به شمار

 می رود.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: رعایت توازن منطقه ای در 
توزیع اعتبارات و تعیین مدیران دس��تگاه های اجرایی، از دیگر 
اقدامات مهم دولت تدبیر و امید در چهارمحال و بختیاری است.

وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن سریع تر به توسعه همه جانبه 
و پویا در چهارمح��ال و بختیاری، باید وح��دت و همدلی میان 
تمامی مدیران، مسووالن، اقوام و گروه های سیاسی حفظ شود.

س��لیمانی اظه��ار ک��رد: مس��ووالن ارش��د چهارمح��ال 
و بختی��اری حمای��ت از طرح ه��ای تولی��دی،  افزای��ش 
اش��تغال، کاه��ش ن��رخ بی��کاری و رون��ق اقتص��ادی را 
 ج��زو برنامه ه��ای اولوی��ت دار خ��ود در س��ال ج��اری ق��رار 

داده اند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: مش��ارکت م��ردم در اج��رای برخ��ی 
پروژه ه��ای عمران��ی، س��رعت بخش��ی ب��ه رون��د تکمی��ل 
 و بهره ب��رداری پروژه ه��ای نیمه تم��ام و اقتص��ادی را به دنبال

 دارد.



قال الصادق عليه  السالم :
مؤمن هم��واره خانواده خ��ود را از دانش و ادب 
شايسته بهره مند مى س��ازد تا همه آنان را وارد 
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

  ربی��ع االن��ام،  یک��ی از زیباترین الق��اب حض��رت ولی عصر
) عجل اهلل تعالي فرجه الشریف( است ، که در زیارت آن حضرت 
آمده است . در یک نگاه به معنای بهار انسان ها معنا می شود.  
 ربیع االنام، یعنی بارانی که باعث رش��د و ش��کوفایی بشریت

 می شود . یعنی جد آن حضرت در عصر حاضر وسیله ای برای 
رس��یدن به کمال و تعالی اس��ت . اینک این بشریت است که 
باید دس��ت به دامان آن حضرت بزند تا راه رشد و کمال را پیدا 
کرده از گمراهی نجات پیدا کند. اگ��ر در معنا و مفهوم »بهار« 
نگاه کنیم، خواهیم دید که با آمدن بهار دل انسان ها شاداب و 
سرزنده شده از پژمردگی نجات پیدا می کند . حضرت مهدی 
 )عج( نیز با آمدنش نوی��د بخش آزادی و آزادگی ش��ده و دل

 انسان ها از رفتن به وادی مردگی نجات پیدا کرده و ثمره این 
ظهور جان تازه یافتن در رگ های حیات بشری خواهد بود.

 مردم نیوزیلند بیش از تمام دنیا به خواب شبانه عالقه دارند.
نتایج ی��ک تحقیق نش��ان می ده��د، نیوزیلندی ها به طور متوس��ط 
۷ س��اعت و ۲۷ دقیق��ه را در رختخ��واب می گذرانند. بع��د از آن ها 
هلندی ها هس��تند که با ۷ س��اعت و ۲۴ دقیقه خواب شبانه، در رده 
دوم می ایس��تند. فنالند، بریتانیا، استرالیا، ایرلند، س��وئد، فرانسه و 
دانمارک ۱۰ کشور اول در زمینه میزان خواب شبانه را کامل می کنند. 
در انتهای جدول هم ژاپن اس��ت که به طور میانگین ۵ س��اعت و ۵۲ 
دقیقه خواب شبانه دارد.عربستان سعودی و کره جنوبی با ۶ ساعت و 
یک دقیقه، فیلیپین با ۶ س��اعت و ۷ دقیقه و کویت با ۶ ساعت و ربع،  
در انتهای این فهرست هستند.این تحقیق را س��ازندگان اپلیکیشن 
»Sleep Cycle« انجام داده اند. این شرکت، اپلیکیشن زنگ ساعت 
می س��ازد.یک تحقیق دیگر هم نش��ان داده،  مردم آفریقای جنوبی 

سحرخیزترین مردم دنیا هستند. .

»ماکاتو آسانو« با استفاده از یک قاشق پالستیکی کوچک توانسته از 
بستنی، کارهای هنری جالبی بسازد. شاید در ابتدا طرح بستنی های 
آسانو ،کودکانه به نظر برسد؛ اما کیفیت این نقاشی ها تا حدی است 
که گاه باور این که این تابلوهای هنری فقط بستنی هستند، سخت 

می شود!
هر ک��دام از این بس��تنی های آدمک، ش��کل مو و ریش و س��بیل 
مخصوص خود را دارند که این باعث تفاوت در طعم آ ن ها می شود. 
عالوه بر این طعم دهنده هایی هم که آسانو در این بستنی ها استفاده 
می کند، در نوع خود متفاوت و جدید هستند.آسانو، این قدر به این 
کار عالقه مند است که در صفحه شخصی اش در اینستاگرام نوشته 

است: » بزرگترین سرگرمی من ساختن خنده بستنی است.«
 او عالوه بر بستنی، روی موز هم چهره های خندان زیادی طراحی 

کرده است!

مردم پاکس��تان اهمیت زیادی برای وعده های سحر در ماه مبارک 
رمضان قائل هستند و بیش��تر مردم برای خوردن این وعده غذایی 
راهی غذاخوری ها و رستوران ها می شوند. روزه داران اگر هم سحری 
را در خانه میل کنند،  این وعده غذایی ب��دون »پراتا«، )نان روغنی 
مخصوص( کامل نمی شود؛ بنابراین چه در خانه آن را تهیه کنند یا 
از غذا خوری ها تهیه  کنند، سفره س��حرهای ماه رمضان بدون پراتا 
کامل نیس��ت. با این که مردم برای خوردن وعده سحری با کمبود 
زمان مواجه هستند؛  اما حاضرند در صف های طوالنی ایستاده و پراتا 
را خریداری کنند.پراتا یک نان روغنی مخصوص است که مردم هر 
منطقه به شیوه خود و با افزودن انواع س��بزی و سایر مواد خوراکی 
آن را تهیه می کنن��د. با اینکه پراتا غذایی کامل اس��ت؛ اما به همراه 
خورشت تهیه شده از نخود و دوغ محلی خورده می شود که لذت آن 

را دو چندان می کند.

پرخواب ترین و کم خواب ترین مردم ربیع االنام چیست؟ سحری مورد عالقه مردم پاکستان مجسمه سازی با بستنی های خندان!

کنترل پرخاشگری های کودک نگهداری از تشک خوش خواب
 - ب��رای طوالنی ترک��ردن عمرخوش خ��واب بای��د در فاصل��ه ۶ م��اه در میان، 
تش��ک را کامال بچرخانید و به س��مت دیگر آن اس��تفاده کنید. با این کار ش��ما 
 فقط به یک س��مت آن فش��ار وارد نمی کنی��د و از خوابیده ش��دن آن جلوگیری 

می کنید.
- می توانید با چرخاندن ۱8۰ درجه و وارد کردن ضربه های کوچک در سطح تشک 

از خوابیدگی خوش خواب جلوگیری و به حفظ فرم آن کمک کنید.
- برای س��الم ماندن تش��ک یک محافظ ضد آب تهیه کنید؛ این محافظ عالوه بر 

جلوگیری از ایجاد لک،گرد و غبار را از آن دور می کند.حتما به یاد داش��ته باشید 
هیچ غذایی را به تخت نبرید، چون در صورت ریخته شدن مواد غذایی تشک بوی 

نامطبوعی خواهد گرفت. 
- حتما رو کش خوش خواب تهیه کنید. روکش ها قابل شستشو هستند و به راحتی 

روی تشک کشیده می شوند.
-  برای حمل خوش خواب آن را با یک پتو جابه جا کنید و از کش��یدن روی زمین 

اجتناب کنید و در مواقع نیاز، آن را به دیوار تکیه بدهید.
- تش��ک خود را متناس��ب با اندازه تخ��ت انتخاب کنی��د؛ زیرا اگ��ر بزرگ تر یا 
 کوچک ت��ر از تخت ت��ان باش��د باع��ث خراب��ی و س��اییدگی خوش خ��واب 

می شود.
- از پریدن روی تشک ها خودداری کنید؛ زیرا با این کار فنرها یا محتوای داخل آن 

آسیب می بیند که قابل جبران نخواهد بود.
- اگر امکان داش��ت جهت میک��روب زدایی، تش��ک را هر چند وق��ت یک بار در 
هوای آزاد و نور خورش��ید بگذارید و یا با س��ری مخصوص ج��ارو روی آن را هر 
 هفته جارو بکش��ید. این کار عالوه ب��ر تمیزی باع��ث جلوگیری از ب��روز آلرژی 

می شود.
- شاید بتوانید گاهی جای خواب خود و همس��رتان را عوض کنید. با این کار وزن 
وارد شده به هر دو طرف تشک یکسان خواهد ش��د و از فشردگی زودرس تشک 

جلوگیری می کند.

بسیار دیده می شود که خانواده ها از خشونت و پرخاشگری فرزندان خود 
شکایت دارند. آن ها تمایل دارند که علت این رفتارها را بدانند و راه های 

پیشگیری اصالح رفتار را در این زمینه به کار گیرند.
رفتارهای خشونت آمیز در س��نین پایین می تواند موجب به وجود آمدن 
مشکالت بزرگی در آینده کودک بشود. اگر کودک شما گاهی و بدون علت 
عصبانی و پریشان می شود، نباید نگران ش��وید؛ اما پرخاش و عصبانیت 

زمانی که با آزار دیگران همراه باشد، باید جدی گرفته شود.
برای این که مشکالت پرخاش��گری کودک را کنترل کنید، نخست باید 
نش��انه ها را پیدا کنید. دقت کنید چه چیزهایی همیش��ه کودک تان را 

عصبانی و ناراحت می کند؟
برنامه های تلویزیون و بازی های کودک را کنترل کنید. تاثیر برنامه های 
تلویزیونی را بر رفتار ک��ودک جدی بگیرید؛ چون بس��یاری از رفتارهای 
خشونت آمیز را کودکان از تلویزیون می آموزند. مراقب بازی های کودک 
هم باشید. اگر او با اسباب بازی هایی مانند شمشیر و انواع تفنگ ها بازی 
می کند و همیش��ه به این نوع بازی ها عالقه نش��ان می دهد، بهتر است 

تعادل برقرار کنید.
وقتی شاهد پرخاشگری هستید، از کودک بپرسید چه مشکلی دارد و با او 
حرف بزنید. هر چقدر بیشتر حرف بزنید و بیشتر توضیح بدهید، کودک هم 

یاد می گیرد احساسات و نیازهایش را راحت تر بیان کند. وقتی با کودک 
حرف می زنید، به او توضیح بدهید چگونه می تواند مشکالتش را از طریق 

بیان خواسته ها و نیازهایش حل کند.
ممکن اس��ت با وجود همه تالش های ش��ما و بدون هیچ علت واضحی، 
کودک تان باز هم پرخاشگری کند. در این شرایط با صبر و حوصله و با به 
آغوش گرفتن کودک، به او آرامش دهید. ش��اید الزم باشد که به کودک 

کمی زمان بدهید تا خودش را آرام کند.

تربیت فرزند خانه داری

کتاب »ب��ه آس��مان ن��گاه ک��ن« ح��اوی خاط��رات رهب��ر معظم 
انقالب اس��المی از ش��هیدان انق��الب و دف��اع مقدس اس��ت که به 
 اهتمام هادی ش��یرازی از س��وی موسس��ه ش��هید کاظمی منتشر

 ش��د.حضرت آیت اهلل خامنه ای از س��ال های نوجوان��ی در اتفاقات و 
حوادث گوناگ��ون انقالبی حضور داش��تند که از ده��ه 3۰ و ۴۰ این 
حضور جای خود را ب��ه نقش آفرینی مهم می دهد؛  اما ش��اید یکی از 
زیباترین لحظه های این تاریخ، همراهی ش��هیدان با ایشان است که 
 خود اسطوره بوده و نقش ایفا کردند و این، لحظه های تاریخی را زیباتر

 می سازد.این کتاب در کنار خاطرات مقام معظم رهبری از شهیدان، 
عمال نگاه��ی نیز به تاریخ ح��وادث مختلف انقالب از س��ال های دهه 
3۰ شمس��ی دارد. خاطرات��ی از جریانات فداییان اس��الم و ش��هید 
نواب صفوی ت��ا جریان های مختل��ف قبل و بعد از انقالب و تش��کیل 
 نظام مقدس جمه��وری اس��المی در این کت��اب گردآوردی ش��ده

 اس��ت.در بخش��ی از کتاب آمده اس��ت: »یکی از فرماندهان یکی از 
گردان های لشکر امام حسین علیه الس��الم در عملیات فاو به رفیقش 
می گوید به آس��مان نگاه کن،  آیات قرآنی که در آسمان نوشته است، 
خبر از پیروزی ما می دهد! کدام آیات قرآن؟!ای چشم بصیر! ای فرشته 
در لباس انسان! تو با چشم خود چی می بینی؟! تو به کجا رسیده ای؟!

مثل یک عارف نود سال عبادت کرده و زهد ورزیده، حقایق این عالم را 
حکیمانه مشاهده می کنند و ورای پرده مادی و جسمانی را می بینند.«

این کتاب در ۷۲۰ صفحه و در شمارگان ۲ هزار ۵۰۰ نسخه با قیمت 
3۲ هزار تومان از س��وی موسسه ش��هید کاظمی و با همکاری مرکز 
پژوهش های بنیاد فرهنگی شهید شیرازی به اهتمام هادی شیرازی 

منتشر شده است.

از دو مرد، دو خاطره متفاوت از گم ش��دن مداد سیاه ش��ان در مدرس��ه 
شنیدم.

مرد اول می گفت:»چهارم ابتدایی بودم. در مدرس��ه مداد سیاهم را گم 
کردم. وقتی به مادرم گفتم، س��خت م��را تنبیه کرد و ب��ه من گفت که 
بی مسوولیت و بی حواس هستم. آن قدر تنبیه مادرم برایم سخت بود که 
تصمیم گرفتم دیگر هیچ وقت دس��ت خالی به خانه برنگردم و مدادهای 
دوستانم را بردارم. روز بعد نقش��ه ام را عملی کردم. هر روز یکی دو مداد 
کش می رفتم تا این که تا آخر سال از تمامی دوستانم مداد برداشته بودم. 
ابتدای کار خیلی با ترس این کار را انجام می دادم ولی کم کم بر ترسم غلبه 
کردم و از نقشه های زیادی استفاده کردم تا جایی که مدادها را از دوستانم 
می دزدیدم و به خودش��ان می فروختم. بعد از مدتی این کار برایم عادی 
ش��د. تصمیم گرفتم کارهای بزرگ تر انجام دهم و کارم را تا کل مدرسه 
و دفتر مدیر مدرسه گس��ترش دادم. خالصه آن سال برایم تمرین عملی 

دزدی حرفه ای بود تا این که حاال تبدیل به یک سارق حرفه ای شدم!«
مرد دوم می گفت:»دوم دبس��تان بودم. روزی از مدرسه آمدم و به مادرم 
گفتم مداد س��یاهم را گم کردم. مادرم گفت خوب چ��ه کار کردم بدون 
مداد؟ گفتم از دوس��تم م��داد گرفتم. م��ادرم گفت خوبه و پرس��ید که 
دوس��تم از من چیزی نخواس��ت؟ خوراکی یا چیزی؟ گفتم نه. چیزی از 

من نخواست. 
مادرم گفت پس او با این کار سعی کرده به دیگری نیکی کند، ببین چقدر 
زیرک است. پس تو چرا به دیگران نیکی نکنی؟ گفتم چگونه نیکی کنم؟ 
مادرم گفت دو مداد می خریم؛ یکی برای خودت و دیگری برای کس��ی 
که ممکن است مدادش گم ش��ود. آن مداد را به کس��ی که مدادش گم 
مي شود می دهم و بعد از پایان درس پس می گیرم. خیلی شادمان شدم 
و بعد از عملی کردن پیش��نهاد مادرم، احس��اس رضایت خوبی داش��تم 
آن قدر که در کیفم مدادهای اضافی بیش��تری می گذاش��تم تا به نفرات 
بیش��تری کمک کنم. با این کار، هم درس��م خیلی بهتر از قبل شده بود 
و هم عالقه ام به مدرسه چند برابر شده بود. س��تاره کالس شده بودم به 
گونه ای که همه مرا صاحب مدادهای ذخیره می شناختند و همیشه از من 
کمک می گرفتند. حاال که بزرگ شده ام و از نظر علمی در سطح عالی قرار 
 گرفته ام و تشکیل خانواده داده ام، صاحب بزرگترین جمعیت خیریه شهر 

هستم.«

 چگونه صداقت را بهبه آسمان نگاه کن
 کودکان خود بياموزیم

شخصيت آدم ها، کنار یکدیگر شکل می گيرد
دانه هاي انار

دان��ه ه��اي ان��ار در کن��ار یکدیگ��ر ش��کلي ش��کیل و زیب��ا دارن��د و در حقیق��ت 
به همدیگ��ر ش��کل داده و هویت مي بخش��ند؛ انس��ان ها هم همین طورن��د. یعني 
 اگ��ر در کنار ه��م ق��رار بگیرند، زیبا ش��ده و ب��ه همدیگر ش��کل داده و ش��خصیت 

مي دهند.
 پیامب��ر صل��ي اهلل علی��ه و آل��ه عاش��ق وح��دت آدم ه��ا ب��ود و دوس��ت داش��ت

 آدم ها در کن��ار یکدیگر قرار گیرن��د، خودش هم در کن��ار آن ها ق��رار مي گرفت و 
مي فرمود:» انا بشر مثلکم«. من هم یکي هستم مثل شما.

 دیگران را هم در کنار هم قرار مي داد و اجازه هم نمي داد کسي حرمت کسي را بشکند 
:» َوال تُْؤبَُن فِیِه الُْحَرُم« اجازه نمي داد کسي نسبت به کسي هتاکي کند؛  به همین دلیل 

مي گرفتند.آدم ها راحت در کنار او قرار 
 ما هم اگر بخواهیم در کنار هم و دوشادوش 
هم قرار بگیریم، باید این حرمت شکني ها 
را کن��ار بگذاریم، البته اگر اس��وه ما 
 پیامب��ر صل��ي اهلل علی��ه و آل��ه

 است.
فانوس روشن

اگ��ر در دل ش��ب از درون کلبه و 
اتاقکي فانوسي روشن باشد، حتما 
از دریچه آن نیز نور و روش��نایي 
بیرون مي زند، ن��ه تاریکي. خدا 
هم نور اس��ت . اگر او در دل ما 
حضور داشته باشد، از دریچه 
ن  ه��ا د

ما حرف هاي نوراني، روش��ن، مثب��ت و روح بخش و ان��ژري آفرین بی��رون مي زند، 
ن��ه حرف ه��اي گزن��ده و نی��ش دار. پیامب��ر صل��ي اهلل علیه و آله کس��ي ب��ود که 
خ��دا در دل او خانه ک��رده بود؛ بنابرای��ن حرف هاي او نوراني و سراس��ر ن��وش بود و 
هی��چ گاه گزن��ده و نی��ش دار نم��ي ک��رد. الی��ذم اح��ًدا. هی��چ گاه او با س��خنان 
 خود به کس��ی نیش نمی زد ، و هیچ گاه کس��ی را با س��خنان خود دلتن��گ و ملول

 نمی کرد.
آینه

شما در برابر آینه اگر خندان باشي چهره اي خندان مي بیني و اگر گریان باشي چهره اي 
گریان را تماشا مي کني. این دنیا هم آینه وار اس��ت. از این رو شما، همان مي بیني که 

هستي  و انجام مي دهي. 
هر دست که دادند همان دست گرفتند. این فرمولي اس��ت که قرآن کریم دارد و مي 
 گوید:» إِْن أَْحَسنُتْم أَْحَسنُتْم ألَنُفِس��کْم َوإِْن أََسْأتُْم َفلََها« یعني اگر خوبي کني خوبي

 مي بیني و اگر بدي کني بدي مي بیني.
سکه هاي طال

زرگرها وقتی بخواهند بدانند که سکه اي طال هست یا نه، آن را به زمین زده و آنگاه از 
جنس صداي آن متوجه مي شوند.

خ��دا ه��م زرگ��ر عال��م اس��ت؛  وقت��ي بخواهن��د بفهمان��د کس��ي طال هس��ت یا 
ن��ه و ی��ا جن��س خوب��ي دارد ی��ا ن��ه، او را چن��د صباح��ي و به ظاه��ر، ب��ه زمین 
 مي زن��د و مش��قات و مش��کالتي را برای��ش فراه��م مي س��ازد و آن گاه از جن��س 
 حرف ه��ا و برخورده��ا و رفتارهای��ش مش��خص م��ي کن��د ک��ه او چگون��ه آدمي

 است. 
دن��دان پیامبر صل��ي اهلل علیه و آله راشکس��تند؛ اما او ب��ه جاي آن ک��ه نفرین کرده 
و نفرتي در دل��ش پدید آید،  دس��تان خود را 
 ب��ه س��مت آس��مان بلند ک��رده و

 مي فرم��ود: خدایا این ها نمي 
دانند تو این ه��ا را هدایت 
کن. یعني جواب بدي را 
با خوبي مي داد حال اگر 
اسوه ما پیامبر صلي اهلل 
علیه و آله باشد ما هم باید 
 بدي ها را ب��ا خوبي جواب

 دهیم.
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