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رونمایی از جدیدترین رادار 
شناسایی موشک های بالستیک

فرمانده ق��رارگاه پدافند هوای��ی خاتم االنبی��اء)ص( از 
راه اندازی یک رادار راهبردی جدید از سوی این قرارگاه در 

۱۰ شهریور ماه در طبس خبر داد....

درامور پایه جدی تر
عمل کنیم

 ب��ه یقی��ن اگ��ر از ش��ما بپرس��ند ه��دف اصل��ی 
گف��ت:  خواهی��د  حتم��ا  چیس��ت،  ورزش   از 
 در درج��ه اول حف��ظ س��امتی و در درج��ه دوم 
به عنوان یک تفریح س��الم و ایجاد نش��اط وشادابی از آن 

یادخواهید کرد....

اتاق بازرگانی ایران و آمریکا 
وب سایت زد

ت��اق بازرگان��ی ای��ران - آمری��کا ظاه��را فعالی��ت   ا
گس��ترده تری نس��بت به همتای خود در ایران داشته؛ به 
طوری که وب سایتی هم برای شروع کار طراحی کرده است.

درحالی که هنوز یک ماه از توافق ایران...

صادرات ۱۸۰ تن مرغ منجمد 
از چهارمحال و بختیاری

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری از صادرات 
۱۸۰ تن مرغ منجمد از اس��تان در سه ماهه نخست 

امسال به کشورهای...

 اقتصاد کشور
 هنوز بیمار است

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: با وجود مهار 
نرخ تورم، اما هنوز هم اقتصاد کشور بیمار است. قاسم 
سلیمانی دشتکی،  در دیدار با مدیران فنی و حرفه ای 

این استان اظهار کرد...

وزارت خارجه ترکیه اعالم کرد :  

2پایگاه های خود را  در کشورعلیه داعش باز می کند 

وزیر دادگس��تری با  اعام خبر تش��کیل معاونت های امور 
بین الملل و حقوق بش��ر و حقوق مالکیت فکری در وزارت 
دادگس��تری گفت: امروز تولیدات دنیا بر اس��اس تولیدات 
ذهنی است؛  به همین خاطر حق شناخت تولیدات فکری 
بس��یار مهم اس��ت و ما معاونت مالکیت فکری را در وزارت 

دادگستری تشکیل دادیم.
 ب��ه گ��زارش می��زان، حج��ت االس��ام و المس��لمین

 مصطفی پور محمدی در مراس��م تودیع و معارفه دو تن از 
معاونان خود با اشاره به رس��الت عظیم جمهوری اسامی 
ایران در مب��ارزه با ظلم اف��زود: امروز جمهوری اس��امی 
ایران با ظلم و اس��تکبار مبارزه جدی می کند و این یکی از 
رسالت های بزرگ کشور ما محس��وب می شود؛  در همین 
راستا روز قدس امسال نش��ان دهنده اهمیت این مبارزه ها 
بود؛  این راهپیمایی باعث شد دین و فرهنگ ما به اعتاء و 

عزت بیشتری پیدا کند.
وزیر دادگستری دستاوردهای هسته ای را یکی از محصوالت 
ارزشمند کش��ور دانس��ت و افزود: بی ش��ک آنچه در این 
گفت وگوی خسته کننده  و طوالنی س��بب شد، دستاورد 
بزرگ و قابل توجهی بود و هر چه زم��ان بگذرد بر اهمیت 

نتایج آن افزوده و زوایای آن مشکوف خواهد شد.
وی با بیان اینکه ملت ایران بخشی از...

تشکیل معاونت های حقوق 
بشر در وزارت دادگستری
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مهم ترین چالش صنایع دستی، » فروش« است
 ریی��س س��ازمان می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و گردش��گری، حمای��ت از هنرمن��د را تنه��ا درگ��رو 
ح��ل مش��کل بیم��ه و مس��تمری ندانس��ت و گف��ت: م��ا ب��ا افزای��ش می��زان ص��ادرات و ف��روش صنای��ع دس��تی 
 می توانی��م از هنرمن��دان ای��ن رش��ته پش��تیبانی کنیم.مس��عود س��لطانی فر، در پاس��خ ب��ه این ک��ه ب��ا توج��ه 
به اباغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و تاکید بر لزوم حمایت از صنایع دستی در آن گفت: حمایت از هنرمندان 

صنایع دستی به معنی حل مشکل بیمه و مستمری آنها نیست. بعضی از هنرمندان هم فکر می کنند اگر سازمان 
میراث نمایش��گاهی برگزار کند و اقامت آنان و غرفه ای که در اختیارشان می گذارد رایگان باشد، از آنها 
پشتیبانی کرده است؛ در حالی که اگر مشکل فروش صنایع دستی برطرف شد، بزرگ ترین حمایت از 
هنرمندان این حوزه انجام گرفته است.به گفته رییس سازمان میراث فرهنگی، مهم ترین چالش صنایع 

دستی، فروش است. بنابراین اگر شرایطی ....

دریافت تندیس زرین روابط عمومی،  از چهار مین دوره آیین تقدیر از سر آمدان روابط عمومی  های کشور را  به 
شما و همکاران خدوم جنابعالی در روابط عمومی ذوب آهن اصفهان تبریک و تهنیت عرض نموده و آرزوی توفیق 

روز افزون  را از خداوند برای تان مسالت داریم 

روزنامه زاینده رود 

مهندس محمد رضا کجبافجناب آاقی   

خانه  تاریخی  عادل  به ثبت  ملی  رسید



ی��ک افس��ر ارش��د در فرماندهی 
عملیات االنبار اعالم کرد نیروهای 
مش��ترک عراقی به پیشروی های 
چشمگیری در جبهه الرمادی دست 
یافته اند و عملیات برای آزادسازی 

دانشگاه االنبار ادامه خواهد یافت.
به گزارش زاین��ده رود ب��ه نقل از 
»الحی��ات«، یک افس��ر ارش��د در 
فرمانده��ی عملی��ات االنبار گفت: 

»نیروهای ارتش، پلی��س فدرال، و نیروهای مبارزه با تروریس��م 
عراق در جبهه الرمادی پیش��روی های چش��مگیری داشته اند و 
کنترل خود بر منطقه تل مش��یهیده در جنوب شرقی این شهر را 

تثبیت کرده اند.«
 این منبع اف��زود: »نی��روی مش��ترک ارتش و

 ی��گان طالیی ب��ه مراکز تجمع و اس��تحکامات 
داع��ش در س��اختمان های دانش��گاه االنبار در 
جنوب این شهر حمله کردند که به کشته شدن 
18 تن از عناصر این گروه تروریستی از جمله یک 

انتحاری مسلح به کمربند انفجاری منجر شد.«
این نظامی عراقی تأکید کرد: »نبرد پاکس��ازی 
دانشگاه االنبار تا آزادی آن ادامه خواهد یافت.«

وی تصریح کرد: » این منطقه بر روی یک تپه استراتژی واقع شده 
است و بر روی آن سکوهای پرتاب موش��ک به مواضع داعش در 

الرمادی، نصب خواهد شد.«

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( از راه اندازی یک 
رادار راهبردی جدید از س��وی این قرارگاه در 1۰ شهریور ماه در 

طبس خبر داد.
امیر فرزاد اسماعیلی،  فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء 
در حاشیه برگزاری مراسم صبحگاه عمومی قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیاء)ص( که به مناسبت قدردانی از خانواده های معظم 
شهدای سایت رادار سوباش��ی در میدان صبحگاه شهید سرتیپ 
فرهاد دس��تنبوه برگزار ش��د، در جمع خبرن��گاران از راه اندازی 
یک رادار راهبردی جدید از س��وی این قرارگاه وابسته به ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در دهم شهریور ماه خبر داد و گفت: این 
رادار دهم شهریور ماه در نقطه ای از کشور که یک بار هم استکبار 
 جهانی در آن نقطه اسیر شن های طوفان سهمگین شد، رونمایی

 می شود.
وی افزود: ای��ن رادار راهب��ردی قری��ب یک ه��زار کیلومتر برد 
هوای��ی دارد و اه��داف ریزپرن��ده ت��ا موش��ک های بالس��تیک 
 و هواپیماه��ای پهن پیک��ر را در کس��ری از ثانی��ه شناس��ایی

 می کند.
امیر اسماعیلی با بیان اینکه » پدافند هوایی 24ساعته تهدیدات 
را رصد می کند و دست به ماشه اس��ت و  آسمان را برای دشمنان 
قبل از رس��یدن به مرز های مان جهنم خواهد کرد«  درخصوص 
 تهدی��دات داع��ش اظه��ار داش��ت: آن ها ع��ددی نیس��تند که 
جمه��وری اس��المی به آنه��ا فکر کن��د و م��ردم غیور س��وریه 
 و عراق ک��ه با آن ه��ا در حال مب��ارزه هس��تند پی��روز خواهند

 شد.

وزیر دادگستری با  اعالم خبر تشکیل معاونت های امور بین الملل 
و حقوق بشر و حقوق مالکیت فکری در وزارت دادگستری گفت: 
امروز تولیدات دنیا بر اساس تولیدات ذهنی است؛  به همین خاطر 
حق شناخت تولیدات فکری بسیار مهم است و ما معاونت مالکیت 

فکری را در وزارت دادگستری تشکیل دادیم.
المس��لمین و  االس��الم  حج��ت  می��زان،  گ��زارش   ب��ه 

 مصطفی پور محمدی در مراسم تودیع و معارفه دو تن از معاونان 
خود با اشاره به رسالت عظیم جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با 
ظلم افزود: امروز جمهوری اسالمی ایران با ظلم و استکبار مبارزه 
جدی می کند و این یکی از رسالت های بزرگ کشور ما محسوب 
می شود؛  در همین راستا روز قدس امسال نشان دهنده اهمیت این 
مبارزه ها بود؛  این راهپیمایی باعث شد دین و فرهنگ ما به اعتالء 

و عزت بیشتری پیدا کند.
وزیر دادگستری دس��تاوردهای هس��ته ای را یکی از محصوالت 
ارزشمند کشور دانست و افزود: بی شک آنچه در این گفت وگوی 
خسته کننده  و طوالنی سبب شد، دستاورد بزرگ و قابل توجهی 
بود و هر چه زمان بگذرد بر اهمیت نتای��ج آن افزوده و زوایای آن 

مشکوف خواهد شد.
وی با بیان اینکه ملت ایران بخشی از توان خود را در این مذاکرات 
نشان داد تصریح کرد: این مذاکرات تنها یک گفت وگو نبود؛  بلکه 
یک هماورد تمدنی و جدال حق و باطل بود که با جدال احس��نت 

به پایان رسید.

 در واقع این مذاکرات گفت وگویی به پش��توانه استقامت مردم و 
اقتدا ر به پشتوانه ملی و جان فشانی ها ، ایثار و گذشت ملت بود.

وزیر دادگس��تری اف��زود: اگر چ��ه مذاکرات با متن نوش��ته های 
سیاسی و رد و بدل های بی شماری همراه بود؛ اما نتیجه مقاومت 
 در براب��ر تحریم های فلج کننده و سرس��خت ب��ود. در ظاهر یک

  رفت و آم��د و کلنجار و جدال سیاس��ی؛  اما در باط��ن پیام های 
پی در پی روشنگرانه و دعوت به حق بود.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اتفاقات زیادی رخ داده تا چنین 
محصولی در ای��ن ابعاد به دس��ت آیدگفت: ابعاد ای��ن مذاکرات 
 برای همه نمایان ش��ده است؛  به طور مثال س��ید حسن نصراهلل

 شب گذش��ته و در دیدار با فارغ التحصیالن خانواده های ایثارگر 
لبنانی توافق ایران و 1+5 را موجب اقتدار ایران و ذلت دش��منان 

دانست.
پورمحمدی با تاکید بر اینکه دستاوردهای هسته ای تاثیرات خود 
را بر جای گذاشته است تصریح کرد: وقتی دشمن اعتراف می کند 
که نمی تواند ایران را تسلیم کند و یا توان حمله به ایران را ندارد،  
این اعترافات یعنی اینکه دستاوردها  ابعاد خود را به نمایش گذاشته 
است و دش��من امروز اعتراف می کند که نمی تواند توان علمی و 

فناوری ایران را بگیرد.
وزیر دادگستری،  اعترافات دشمن در قبال توانایی های ایران را یک 
اعتراف بزرگ توصیف کرد و افزود: وقتی دشمن می گوید نمی تواند 
آن طور که تحریم ها را می خواهد، پیش ببرد این اعتراف بزرگی 

اس��ت.  بیان این جمله که تمامی گزینه ها روی میز است حرف 
جدیدی نیست و یا اینکه دشمن از تحریم کردن سخن می گوید،  
باز هم قابل اعتناء نیست؛  چرا که هیچ کدام از این حرف ها سخن 

جدیدی محسوب نمی شود.
 وی اف��زود: در حال حاض��ر نیز م��ا در برخی از تحریم ها به س��ر 
می بریم؛ اما اینکه دش��من اعتراف می کند که نمی تواند به ایران 
حمله نظامی جدید داشته باشد و یا اینکه ملت ایران را تسلیم خود 
کند، حرف جدیدی است و از این جهت است که ما دستاوردهای 

هسته ای را باید قدر بدانیم.
حجت االس��الم و المس��لمین پورمحمدی با بیان اینکه دشمن 
به راحت��ی تمکین نکرده و در اجرا نیز ش��اید ب��ه راحتی تمکین 
 نکندگف��ت: قطعا هر گل��ی در اط��راف خودش خارهای��ی دارد؛ 
 در م��ورد مذاکرات هم باید بدانیم که دش��من در اجرا ش��اید به 
راحتی تمکین نکند.  در پاسخ به اینکه برخی دوستان می گویند 
 مراقب سوء استفاده های دشمن باشید باید گفت، دشمن در این
  س��ال ها هرکاری را که در ایران می خواس��ته انجام داده است و

 جنگ هایش را علیه ایران اجرا کرده اس��ت؛  ب��ا این حال همین 
دشمن امروز در قبال توان ملت ایران تسلیم شده است.

وی عنوان کرد: آیات روش��ن الهی و نعمت های بزرگی که از قبل 
مذاکرات به دست آمد،  تنها متعلق به جمع قلیلی نیست؛ بلکه برای 

امت اسالمی و پرده نورانی در انقالب اسالمی محسوب می شود. 
وزیر دادگس��تری با بیان اینکه ت��وان نظامی آمری��کا 11۰ برابر 
توان ایران اس��ت اظهار ک��رد: آمری��کا امکانات نظام��ی خود را 
جمع ک��رده و پس از محاس��به ت��وان نظامی خ��ود را 11۰ برابر 
بیشتر از ایران اعالم کرده اس��ت؛  با این حال این دشمن با وجود 
 توان نظامی باال اعالم کرده اس��ت که ایران را نمی تواند تس��لیم 

کند.
پور محمدی با انتقاد از گفته های برخی از افراد در داخل کش��ور 
گفت: دش��من جرات نمی کند ش��رط های غیر قابل قبول پیش 
 روی ایران بگذارد؛  اما برخی از دوستان این قول ها را از جانب آنها 
می گویند و به نوعی در دهان آنها می گذارند دروغ های منتسب 
ش��ده از قول طرف های مذاکره مبنی بر به رس��میت ش��ناختن 
 اس��راییل از س��وی ایران ک��ذب محض اس��ت و این مس��اله در

 شورای عالی امنیت ملی بررسی می شود.
وی ادامه داد: هنوز توافقات نهایی نش��ده اس��ت؛  اما هیات های 
خارجی به سوی ایران در حال حرکت هستند و ما باید به برخی از 
دوستان بگوییم که عملکرد ایران را درست ببینند و نگویند که ما 
فرش قرمز به زیر پای هیات ه��ای خارجی انداخته ایم؛  به همین 

منظور نگاه با بصیرت به قضیه امری ضروری است.
وی اذعان داشت: در حال حاضر همه باید کمک کنیم که دشمنان 
سوء استفاده نکنند  و نوع امتیازها را به عمل برسانیم و امتیازاتی 
 که دشمن گرفته یا به آنها نرس��د و یا بیش از حد توافق را حصول

 نکند.

حجت االسالم و المسلمین پورمحمدی خبر داد

تشکیل معاونت های حقوق بشر در وزارت دادگستری
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بر اس��اس برخی شنیده ها، مش��اور بابک زنجانی دست به 
شبکه سازی های بحث برانگیزی در کیش زده است. انتخاب 
آورده است: شنیده ها حاکی از این است »ح. ش« که پس 
 از آشنایی با بابک زنجانی و دریافت وام 43 میلیاردی از وی

 به عنوان یکی از اصلی ترین اعض��ای کارتل اقتصادی این 
متهم اقتصادی شناخته می شد، این روزها در کیش دست 

به اقدامات بحث برانگیزی زده است.
در ادامه، به نقل از روزنامه قانون ادعا ش��ده اس��ت: پس از 
دس��تگیری بابک زنجانی، »ح. س« که به عنوان مش��اور 
وی شناخته می شد نیز دستگیر شد؛  اما وی پس از آزادی 
فعالیت خود را به گونه ای دیگر و با ایجاد چندین گروه در 
شبکه های اجتماعی دنبال می کند که پس از شبکه سازی 
با عنوان دوستداران کیش میتینگ هایی را برگزار می کند.

نکته قابل توجه، حضور معاون گردش��گری کیش » م. خ« 
در این شبکه است.

وی با گذش��ت مدت زمان کوتاهی از این فعالیت، دس��ت 
به گسترش این شبکه س��ازی با برگزاری همایش با حضور 
معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش و سایر افراد 
این شبکه که اکثراً از سرمایه داران کالن هستند، زده است.

معصومه ابتکار ضمن حمایت از حضور بانوان در ورزشگاه ها، 
می گوید: فکر نمی کنم ورود به ورزش��گاه ها مطالبه اصلی 
بانوان ایرانی باشد. یکی از مطالبات اصلی خانم های ایرانی 
این است که دختران همگام با پس��ران بتوانند از امکانات 
ورزشی مناسبی برخوردار باش��ند. دختران ایرانی به دلیل 
فقدان امکان ورزش و محرومیت هایی که در نقاط مختلف 

کشور دارند، از مشکالت اسکلتی رنج می برند.

 روزنام��ه ی��و اس ای ت��ودی نوش��ت : مخالف��ان تواف��ق 
هسته ای برای جلب حمایت مردم و قانونگذاران آمریکایی 
علیه این توافق، ده ها میلیون دالر خرج می کنند. در حالی 
که کنگره آمریکا روز پنج ش��نبه بررس��ی دو ماهه توافق 
هسته ای ایران را آغاز کرد، مخالفان این توافق برای جلب 
حمایت مردم و قانونگذاران آمریکایی در حال صرف ده ها 
 میلیون دالر هستند.کمیته امور عمومی آمریکا و اسراییل

)البی صهیونیس��تی( موسوم به آیپک ، ش��هروندان ایران 
 Citizens for a Nuclear( عاری از سالح هس��ته ای
 United( اتح��اد علی��ه ایران هس��ته ای ،)Free Iran
Against a Nuclear Iran( و ائت��الف یهودی��ان 
 ) Republican Jewish Coalition( جمهوری خواه
از جمله گروه هایی هستند که قصد دارند برای انتقاد از این 
توافق از طریق آگهی های بازرگانی تلویزیونی که از جمعه 
گذشته آغاز شده است، تبلیغات در رسانه های اجتماعی و 
ایجاد پایگاه های اینترنتی جدید در مورد نقایص این توافق، 

حدود بیست تا چهل میلیون دالر هزینه کنند.

پس از انتشار خبري در مورد انتصاب فرماندار سابق بابل به 
ریاست سازمان همیاري شهرداري مازندران ، وي در تماس 

با »انتخاب« توضیحاتي در این زمینه ارائه داد.
 رجب موالیی ، که چندی پیش به دلیل حضور در میتینگ 
سیاسی احمدي تژاد در بابل، جنجال ساز و پس از آن برکنار 
ش��ده بود، در تماس با »انتخاب« مي گوید ؛ برخالف میل 
باطني و با دستور مقامات باالدستی خود در این میتینگ 

شرکت کرده بوده است. 
وی در ادام��ه ضم��ن تکذی��ب ارتباط��ش ب��ا احم��دي 
ن��ژاد ، خ��ود را پی��رو گفتم��ان اعت��دال دانس��ت و 
 گق��ت: ای��ن وصل��ه تح��ت هی��چ ش��رایطي ب��ه م��ن

 نمي چس��بد. موالیي با بیان اینکه متحم��ل هزینه هاي 
بسیاری در دولت احمدی تژاد شده، افزود: سوابق من کامال 
مشخص است ، من همواره حامي گفتمان اعتدال بوده ام و 

از این پس نیز ، در همین مسیر ادامه خواهم داد .

 محمدرضا تاب��ش در گفت  وگو ب��ا ایلنا، با اش��اره به تعلل
 صورت گرفته در خصوص انتشار نام 17۰ نماینده مجلس 
که متهم به دریافت کمک مالی از محمدرضا رحیمی شده 
 بودندتصریح ک��رد: تعامالت و رایزنی  هایی ب��ا قوه قضاییه 
انجام گرفت و درپی آن سخنگوی محترم شورای نگهبان 
نیز اعالم کرد، این مس��اله در تایی��د صالحیت نمایندگان 
مورد توجه قرار خواه��د گرفت که امیدواریم این مس��اله 

محقق شود.
 البته بهتر بود پس از درخواست برخی از نمایندگان، اسامی 
این افراد منتشر می  شد، تا نمایندگان هم توضیحات خود را 
ارائه کنند تا ابهامی در این خصوص باقی نمی  ماند؛ چراکه 
ممکن است این مبالغ را صرف امور عام  المنفعه کرده باشند.

شبکه سازی مشاور بابک زنجانی 
در کیش

مشکلی مهم تر از حضور
 زنان در ورزشگاه

 برای تبلیغات  علیه توافق هسته ای 
چند میلیون دالر هزينه می شود؟

 تاثیر دريافت کمک مالی 
170 نماينده در تايید صالحیت   ها

شنیده ها 

فرمانده عملیات االنبار، از پیشروی ها در الرمادی خبر داد رونمايی از جديدترين رادار شناسايی موشک های بالستیک

گزارش تحقیق و تفحص از صنعت فوالد کشور تاکید دارد 
که فوالدهای استانی بدون توجه به آمایش سرزمینی،با 
نگاه سیاسی و عوام فریبانه تاسیس شده است و همچنین 
علت اصلی مش��کالت را خصوصی س��ازی غلط شرکت 

فوالد می داند.
در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی گزارش کمیسیون 
صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از صنعت فوالد 

کشور گزارش شد.
در این گزارش تاکید شده اس��ت،  مکان یابی و مطالعات 
اولیه طرح های هش��ت گانه اس��تانی به درس��تی انجام 
نپذیرفته اس��ت؛  به گونه ای که برخ��ی طرح ها از جمله 
فوالد س��بزوار و قائنات با توجه به واقع شدن در منطقه 
کویری و دشت های ممنوعه آبی در آینده نه چندان دور 
باعث از بین بردن کشاورزی مناطق مذکور خواهند شد. 
می توان گفت فوالدهای اس��تانی با نگاه سیاسی و بدون 
توجه به آمایش س��رزمینی و استعدادهای هر استان و با 

نگاه سیاسی و عوام فریبانه تاسیس شده است.
این گزارش تاکی��د ک��رد: در انجام طرح های اس��تانی 
مطالعات مربوط به ارزیابی آثار زیست محیطی به درستی 
صورت نپذیرفته؛ بنابراین تبعات انجام طرح های مذکور 

در محیط زیست منطقه نامعلوم می باشد.
در این گزارش تصریح شده است: به دلیل تاخیر در اجرای 
طرح ها و همچنین تورم کم سابقه سال های اخیر، هزینه 
انجام پروژه ها چندین برابر شده و همچنین استانداری ها 
به تعهدات خ��ود مبنی ب��ر انجام زیرس��اخت های الزم 
برای پروژه ها عمل  نکرده ان��د و حتی در صورت تکمیل 
طرح های مذکور، با توجه به نبود زیرس��اخت ها، امکان 

بهره برداری مناسب وجود ندارد.
در این گزارش آمده است: در حال حاضر به دلیل تضعیف 

ش��رکت ملی فوالد که زمانی سیاس��تگذار و ناظر اصلی 
صنعت فوالد کشور بوده است، توازن چرخه تولید بر هم 
خورده است و طرح های مربوط به تولید ُگندله، برداشت 
سنگ آهن و مدیریت برنامه ریزی برای بازار ٌقراضه کشور 

با تاخیرات متعدد روبروست.
این گزارش تصریح دارد: علیرغم اینکه کش��ور در حال 
حاضر واردکننده فوالد می باش��د، واحده��ای تولیدی 
دچار کمبود خوراک شامل گندله و آهن اسفنجی  است 
 و از طرفی به دلیل نبود ظرفیت گندله س��ازی در کشور

س��نگ آهن که س��رمایه کش��ور می باش��د، به صورت 
خام فروشی صادر می شود.

این گزارش،  آمارهای ارائه شده در سنوات گذشته مبنی 
بر اینکه ظرفیت عملی تولید فوالد کشور 2۰ میلیون تن 
در سال می باش��د را زیر س��وال برده و تاکید دارد که در 
خوش بینانه ترین حالت، ظرفیت عملی تولید بین 14/5 

تا 1۶ میلیون تن است.
 در این گ��زارش تاکید ش��ده اس��ت ک��ه قیمت گذاری

 سنگ آهن خام به گونه ای است که معدن داران ترغیب 
به صادرات س��نگ آهن می ش��وند ک��ه بای��د از این امر 

جلوگیری شود.
در این گزارش آمده است: با توجه به مفاد قرارداد فاینانس 
با شرکت » سایناشور« چین، برای تامین مالی پروژه های 
اس��تانی پیمانکار اجرای فوالدس��ازی ها، باید ش��رکتی 
چینی باش��د و حداقل ۶5 درصد تجهی��زات به کار رفته 
نیز ساخت چین باشد؛ در حالی که امکان ساخت بخش 
اعظم تجهیزات کارخانه فوالدسازی در کشور وجود دارد.

این گزارش پرده از تخلف دولت مبنی بر استفاده از وجوه 
حاصل از ف��روش فوالد هرمزگان ب��رای پرداخت یارانه، 
برداشته است؛ این در حالی است که این وجوه باید صرف 

تکمیل طرح های استانی می شد.
در این گزارش آمده اس��ت: در فروش اوراق مش��ارکت 
طرح های فوالد اس��تانی، به دلیل ع��دم پرداخت کوپن 
اوراق مش��ارکت از س��وی س��ازمان ایمیدرو، بانک های 
ملت و تجارت اقدام به ضبط وثایق که در حقیقت سهام 
شرکت های فوالد مبارکه و شرکت ملی صنایع مس بود، 
کردند که در عمل موجب کاهش بیش��تر سهم دولت در 

صنعت راهبردی و استراتژیک فوالد شده است.
این گزارش بر جلوگیری از واگذاری و انحالل شرکت ملی 
فوالد تاکید کرده است و علت اصلی نابسامانی در حوزه 
فوالد را خصوصی س��ازی غلط و واگذاری های نادرست 

دانسته است.
در ادامه این گ��زارش آمده اس��ت: ش��رکت های فوالد 

خوزستان و فوالد مبارکه، با توجه به عدم اجرای تعهدات 
قبلی خود مبنی بر افزایش ظرفیت زیر سقف و تا زمانی 
که به تعه��دات قبلی خ��ود عمل نکرده ان��د، حق خرید 

طرح های فوالد استانی را ندارند.
 در حال حاضر فوالد مبارکه از خریداران احتمالی طرح 
فوالد سفیددش��ت چهارمحال بختیاری اس��ت و فوالد 
خوزس��تان نیز از خری��داران احتمال فوالد ش��ادگان، 
شرکت های مذکور تا زمانی که به تعهدات قبلی خود عمل 
نکرده اند، حق صرف منابع برای خری��د طرح های نیمه 
تمام یا اتمام یافته استانی را ندارند؛ زیرا صرف منابع مالی 
برای خرید طرح های اس��تانی سبب کاهش شرکت های 
خریدار و در نهایت کند شدن روند افزایش ظرفیت تولید 

فوالد کشور خواهد شد.

جزيیات تفحص از صنعت فوالد کشور؛

فوالدهای استانی با نگاه سیاسی و عوام فريبانه تاسیس شده است
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وزارت خارجه ترکیه جمعه ش��ب اعالم ک��رد :هیات دولت با 
گشوده شدن پایگاه های هوایی این کشور در عملیات ائتالف 

بین المللی علیه داعش موافقت کرده است.
در اطالعی��ه وزارت خارج��ه ترکی��ه که در تارنمای رس��می 
این وزارتخانه منتش��ر ش��د آمده اس��ت: هیات دولت ترکیه 
به اس��تناد مجوزی ک��ه در دوم اکتبر س��ال 2۰14 میالدی 
از مجل��س مل��ی ای��ن کش��ور گرفت��ه اس��ت، ب��ه آمری��کا 
 و در ص��ورت صالحدی��د ب��ه س��ایر کش��ورهای ائت��الف

  بین الملل��ی در مب��ارزه علیه داعش اج��ازه خواه��د داد از 
 پایگاه های هوایی این کش��ور در عملیات هوایی از پهبادها و 
جنگنده ها استفاده کنند؛  همچنین نیروی هوایی ترکیه نیز 

در این عملیات شرکت خواهد کرد.
در این اطالعیه تاکید شده است : ترکیه و آمریکا دو هم پیمان 
قدیمی ناتو، دارای تجربه حرکت در راس��تای دفاع جمعی با 
لحاظ امنیت ملی می باشند و پاسخ به تهدیدهای مشترک و 

همکاری، همواره از اولویت های دو کشور بوده است.
در این اطالعیه با اش��اره به تماس تلفنی دو روز پیش باراک 
اوباما و رجب طیب اردوغان روسای جمهوری آمریکا و ترکیه 
آمده اس��ت : درصورت لزوم دو کش��ور در باالترین سطح ، در 
خصوص موض��وع داعش که از نظر ترکیه یک مس��اله تهدید 
 کننده امنیت ملی اس��ت و ابعاد این تهدی��د رفته رفته بزرگ 

می شود،گفت و گو می کنند.
وزارت خارجه ترکیه افزود: در حالیکه هنوز زخم های ناشی از 
حمله انتحاری روز دوشنبه گذشته در سوروچ در نزدیکی مرز 
سوریه که موجب مرگ 32 تن از شهروندان ترکیه شد التیام 
نیافته، روز گذشته نیز در حمله از خاک سوریه به پاسگاه مرزی 
البیلی یک مرزبان ترکیه کشته شد و ترکیه پاسخ الزم را به این 

اقدامات تهدید کننده امنیت ملی سریعا داده است.
وزارت خارجه ترکیه تصریح کرده است رفع تهدیدات داعش 
علیه مرزهای این کشور و امنیت ترکیه، مدتی است، بعد مهمی 
 از تمری��ن های حرکت مش��ترک آمریکا و ترکیه را تش��کیل

 می دهد. ترکیه به عنوان عضوی از ائت��الف بین المللی علیه 
داعش در عراق و س��وریه که 1۰ ماه اس��ت، فعال  اس��ت، با 
امکانات و اس��تعدادهای مل��ی خود، کمک ها و مس��اعدت و 
 همکاری الزم را داشته است. ترکیه و آمریکا تصمیم گرفته اند

 همکاری های موجود را تعمیق بخشند. در این چارچوب هیات 
دولت با استناد به مجوز مورخ 2 اکتبر 2۰14 میالدی به آمریکا 
و در صورت صالحدید به سایر اعضای ائتالف بین المللی علیه 
داعش اجازه خواهد داد در عملیات علیه این گروه تروریستی، 
از پایگاه های ترکیه استفاده کنند. نیروی هوایی ترکیه نیز در 

این عملیات مشارکت خواهد کرد.
ترکیه تاکنون صرفا به حمایت محدود لجس��تیکی از ائتالف 
بین المللی بدون مشارکت مس��تقیم در عملیات رزمی علیه 

داعش، اکتفا می کرد.

پايگاه های خود را  در کشورعلیه 
داعش باز می کند

احمدی نژادی نیستم
 اين وصله ها به من نمی چسبد



خبر خبر 

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان اعالم کرد: 
از اواخر ش��هریورماه طرح ریشه کنی س��دمعبر در تمام معابر شهر 

اصفهان اجرا خواهد شد.
 به گ��زارش ایمنا، مجتب��ی کاظمی با اع��الم این خبر اف��زود: این 
طرح در اردیبهش��ت م��اه نیز به ص��ورت پایل��وت در خیابان های 
 ش��اخص ش��هر اصفهان اجرا ش��د و 70 درصد موفقیت به همراه

 داشت.
وی س��د معبر را باعث آزار ش��هروندان و نازیبایی ش��هر دانس��ت 
 و تصریح ک��رد: ب��رای اجرای طرح ریش��ه کنی س��د معب��ر ابتدا

 اط��الع رس��انی الزم انج��ام می ش��ود تا صنوف نس��بت ب��ه رفع 
 س��دمعبر اق��دام کنن��د، در مرحل��ه بعد اطالعی��ه های��ی توزیع 
می ش��ود و در نهایت با ابالغ و اخطار به واحدهای صنفی متخلف، 
خواس��تار رفع تخلف سد معبر آنها می ش��ویم و چنانچه متصدیان 
بی اعتنایی کردند نس��بت ب��ه پلم��ب واحدصنفی ب��ا هماهنگی 
مراج��ع قضایی اق��دام خواهیم ک��رد.وی تاکید کرد: طرح ریش��ه 
 کنی س��د معبر به طور ج��دی و متفاوت ت��ر از قبل اج��را خواهد 

شد.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح نامحسوس 
جمع آوری متکدیان در همه نقاط ش��هر نیز اشاره کرد و گفت: در 
نیمه نخست هر سال با گرم شدن هوا و ش��لوغی معابر و خیابان ها 
حضور بیش��تر متکدیان به خصوص گل فروشان ، کودکان خیابانی 
و متکدیانی که از قشر اتباع بیگانه هس��تند ، را شاهد هستیم که با 
ترفندهایی خاص اقدام به تکدی گری می کنند. وی اظهارداش��ت: 
از ابتدای سال جاری تاکنون س��ه مرحله طرح نامحسوس برخورد 
 و جمع آوری متکدیان ش��هر اصفهان اجرا ش��ده اس��ت که در این

 طرح ها 40 درصد رش��د جم��ع آوری متکدیان نس��بت به مدت 
 مش��ابه س��ال قب��ل را در کارنام��ه عملکرد ای��ن مدیری��ت ثبت

 کردیم.
مدیر پیش��گیری و رفع تخلفات شهری ش��هرداری اصفهان با بیان 
اینکه متکدیان با ترفندهای خاص در مکان های پرترددی همچون 
 مطب پزش��کان اقدام به تکدی گری م��ی کنند ک��ه در این طرح 
جمع آوری خواهند شدگفت: ما از ش��هروندان انتظار داریم که به 
 این افراد کمک نکنند و چنانچه قص��د کمک به نیازمندان واقعی را 
 دارند، کمک های خود را ب��ه مراکز خیریه و یا کمیت��ه امداد ارائه

 کنند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه تک��دی گری ب��ر اس��اس قان��ون جرم 
محس��وب م��ی ش��ود، ادام��ه داد: اگ��ر عزم ج��دی ش��هروندان 
 در جه��ت ع��دم کم��ک ب��ه متکدی��ان خیابان��ی را داش��ته
  باش��یم ، قطعا معضل تکدی گری در ش��هراصفهان از بین خواهد

 رفت.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان 
گفت: خانه تاریخی عادل شهرستان کاشان از سوی سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در فهرست آثار ملی به 

ثبت رسید.
به گزارش زاینده رود از اصفهان و به نقل از روابط عمومی اداره کل 
میراث فرهنگی اصفهان، محسن جاوری درباره خانه تاریخی عادل 
اظهار داشت: خانه تاریخی عادل در جلسه ثبت آثار و ابنیه تاریخی 
در تیرماه 1394که در تهران برگزار ش��د، در فهرس��ت آثار ملی به 

ثبت رسید.
وی اف��زود: خانه تاریخ��ی عادل کاش��ان در دوره قاجار به دس��ت 
معم��اران و هنرمندان آن دوره و به س��بک گ��ودال باغچه و در دو 
 طبق��ه ، طبقه فوقان��ی و تحتانی به صورت خش��تی احداث ش��ده 

است.
سرپرس��ت اداره می��راث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 
کاش��ان با تاکید ب��ر اینک��ه انتظامات فضای��ی و ایج��اد معماری 
گ��ودال باغچه در ی��ک زمین محدود با مس��احت کم ک��ه ویژگی 
خاص ای��ن خانه ب��وده و نمونه مش��ابه آن در خانه مج��اور این بنا 
دیده می ش��ود، بی��ان ک��رد: همچنی��ن وج��ود تق��ارن و تعادل 
و ریت��م در پ��الن و در نماها نی��ز از ویژگی های خانه های کاش��ان 
 در دوره قاجار ب��وده که بر جذابی��ت و زیبایی ای��ن خانه ها افزوده 

است .
وی تصری��ح ک��رد: وجود ای��ن بن��ا در مرکز ی��ک باف��ت قدیمی 
و همچنی��ن هم ج��واری ب��ا مرک��ز محله س��وریجان و مس��جد 
و تکی��ه و حس��ینیه محله س��وریجان و ابنی��ه تاریخی ارزش��مند 
 دیگ��ر، ای��ن بن��ا را از نظ��ر کارک��رد محل��ه ای دارای ارزش کرده

 است .

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان خبر داد:

طرح ریشه کنی سد معبر اجرا می شود

سرپرست میراث فرهنگی کاشان:

خانه تاریخی عادل 
به ثبت ملی رسید کم ک��م دعواه��اي م��ن و ش��وهرم تبدی��ل به 

کتک کاري ش��ده بود. یک روز ک��ه بحث مان باال 
گرفت در بی��ن دعوا ب��ه او گفتم که من ت��و را به 
خاطر فاطمه مي خواهم و اگ��ر او نبود از تو طالق 
مي گرفتم و مي رفتم؛ همسرم با شنیدن این حرف، 

فرزندم را برداشت و رفت... چند دقیقه بعد ...
به گزارش ایمنا، نیلوف��ر زن جواني که براي طرح 
مشکل خود به واحد مشاوره کالنتري خمیني شهر 
استان اصفهان مراجعه کرده بود گفت:  من فرزند 
اول خانواده هستم و یک برادر کوچک تر از خودم 
هم دارم. 7 ساله بودم که پدرم معتاد شد. هر سال 

که مي گذشت، اعتیاد پدرم هم سخت تر مي شد.
به سن 16سالگي که رس��یدم فهمیدم اعتیادش 
خیلي بیشتر ش��ده اس��ت؛ به طوري که هر وقت 
مواد مي کش��ید یا مواد به دس��تش نمي رس��ید 
با مادرم دع��وا مي ک��رد و او را کتک م��ي زد؛ من 
ه��م ک��ه مي خواس��تم جل��وي او را بگی��رم 
 خ��ودم هم زی��ر دس��ت و پاهایش س��یاه و کبود

 مي شدم.
مادرم روز و شب فقط گریه مي کرد و مي خواست 
که خودش را از این زندگي راح��ت کند. تصمیم 
گرفت ابتدا مرا از دست پدرم نجات دهد؛ بنابراین 
با اولین خواس��تگاري که به خانه ي ما آمد، فوري 
بدون هیچ تحقیقي قبول کردیم و به ماه نکشیده 
بود که عروسي کردم؛ مادرم هم از این موضوع که 
مرا از دس��ت پدر نجات داده بود خیلي خوشحال 
بود و بعد از ازدواج م��ن، او نیز از پدرم جدا ش��د 
 و طالق گرف��ت و اکنون با ب��رادر کوچکم زندگي

 مي کند.
مدتي از زندگي زناشویي ام نگذشته بود که متوجه 
ش��دم ش��وهرم توجه زیادي به من و زندگي اش 

ندارد.
 شب ها دیر به خانه مي آمد.  اصال در حال خودش 
نبود و هر روز با همسرم به خاطر رفتارهایش بحث 

و دعوا داشتیم.
 نمي دانس��تم ک��ه چ��ه اتفاق��ي افت��اده؛  ول��ي 
تصمی��م گرفت��م بچ��ه اي ب��ه  دنی��ا بی��اورم 
باع��ث  موض��وع  ای��ن  مي ک��ردم  فک��ر  و 
 مي ش��ود ک��ه همس��رم بیش��تر ب��ه م��ن توجه 

کند.
س��رانجام دختري به نام فاطمه به دنیا آوردم؛ فکر 

مي کردم که با تولد فرزندمان دوباره شور و شوق به 
خانه ما برمي گردد؛ ولي این اتفاق نیفتاد. باالخره 
فهمیدم که شوهرم معتاد ش��ده است؛  به همین 
خاطر دخترم را با خودم ب��ه خانه مادرم بردم و به 

همسرم گفتم که نمي توانم با تو زندگي کنم.
وقتي به خانه مادرم آمدم،  متوجه شدم که برادر 
کوچکم هم در س��ن 16 س��الگي ب��ه دام اعتیاد 
گرفتار شده اس��ت؛ داش��تم دیوانه مي شدم؛ بعد 
از چندماه متوجه ش��دم که همس��رم ب��ه یکي از 
 درمانگاه ه��اي ترك اعتی��اد رفته و ت��رك کرده

 است.
وقتي این موض��وع را فهمیدم، س��ریع ب��ه خانه 
خودمان برگشتم و خیلي خوشحال شدم؛ مدتي 
که گذش��ت فهمیدم ک��ه او نه تنه��ا اعتیادش را 
ترك نکرده،  بلکه به ماده جدیدي به نام شیش��ه 
 اعتیاد پیدا ک��رده و روزي چند ب��ار آن را مصرف 

مي کند.
نمي دانس��تم باید چه کنم؟ دیگر طاقت برگشت 
ب��ه خان��ه م��ادرم را نداش��تم و نمي خواس��تم 
ناراحت��ي او را دو چن��دان کن��م؛ او به خاط��ر 

اعتی��اد ب��رادرم خیلي رن��ج مي کش��ید؛ مجبور 
بودم تحم��ل کنم؛  ولي وقتي همس��رم شیش��ه 
مصرف مي کرد ، ه��ر روز اخالقش بدتر مي ش��د 
 و دعواهاي م��ان تبدی��ل ب��ه کتک کاري ش��ده 

بود.
باالخره روزي که بحث مان باال گرفت در بین دعوا 
به او گفتم که من تو را به خاطر فاطمه مي خواهم 
و اگر او نبود از ت��و طالق مي گرفت��م و مي رفتم؛ 
همسرم با ش��نیدن این حرف، فرزندم را برداشت 

و رفت.
ناگهان متوجه ص��داي هولناکي ش��دم؛ وقتي به 
بیرون دویدم، دیدم همس��رم دخت��رم را از باالي 
پشت بام به پایین انداخته و دختر 9 ماهه ام جلوي 
چشمانم پرپر شد. این شوك، مرا بیمار کرد؛ و االن 
که 20 س��اله هستم، تمام موهاي س��رم ریخته و 
افسردگي شدید گرفته ام؛ همسرم فراري است« .

نیلوفر که بغض راه گلویش را بسته بود، با اندوهي 
شدید و دلي شکسته ادامه داد: » هرگز نمي توانم 
خنده آخر دختر 9 ماهه ام که در آغوش پدرش به 

سوي مرگ مي رفت را فراموش کنم. «  

زن جوان با حضور در مرکز مشاوره پلیس:

هرگزآخرينلبخنددختر9ماههامرافراموشنميكنم!
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دوقلوهای دوست  داشتنی 

استان  جمعه  ائمه  سیاست گذاری  شورای  نمایندگی  دفتر  مسوول 
اصفهان گفت: در حال حاضر ساخت مصلی در 20 شهرستان استان 
اصفهان دنبال می شود؛ اما به دلیل مشکالت اعتباری، ساخت  آنها به 

کندی پیش می رود.
خبری  نشست  در  صالحیان  محمدرضا  المسلمین  و  حجت االسالم 
داشت:  اظهار  خبرنگار  روز  به  اشاره  با  رسانه  اصحاب  با  خود 
کربال  در  ریشه  خبرنگاری  و  دارد  اسالم  در  ریشه  علوم  از  بسیاری 
آشکار کربال  درشت  و  ریز  مسائل  نبودند  خبرنگاران  اگر  زیرا   دارد؛ 

نمی شد.
استان  جمعه  ائمه  سیاست گذاری  شورای  نمایندگی  دفتر  مسوول 
اصفهان با اشاره به 5 مرداد، سالگرد نخستین اقامه نماز جمعه در نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران به امامت آیت اهلل طالقانی تصریح کرد: 
نماز جمعه باید در سبک زندگی مردم وارد شود؛ زیرا بهترین فضای 
معنوی، عبادی و سیاسی مسلمانان نماز جمعه است و نماز جمعه تنها 
واجبی در اسالم بوده که اجتماع آن واجب است و تعاونی از صمیمیت، 

همدلی و هم زبانی است.
آدینه،  مهد  مردم،  رایگان  درمان  بتوانیم  باید  اینکه  بیان  با  وی 
فضای  در  را  مردم  نیاز  مورد  کاالی  خرید  نمایشگاه  کتاب،  نمایشگاه 
اسالم  در  مهم  عبادات  از  یکی  افزود:  کنیم  فراهم  نماز جمعه  مصلی 
نماز جمعه است که اگر فلسفه نماز جمعه را مورد بررسی قرار دهیم 
سیر  معنویت،  عرفان،  نیازهای  جمعه  نماز  جمعه  نماز  که  می بینیم 
مختلف  مباحث  و  مسائل  و  دوست یابی  سیاست،  واقعی،  سلوك  و 
مسووالن با  مردم  ارتباطی  حلقه  و  می دهد  پاسخ  را  انسان   نیاز 

 است.
استان  جمعه  ائمه  سیاست گذاری  شورای  نمایندگی  دفتر  مسوول 
اظهار جمعه  نماز  در  دولت  با  مردم  تعامل  به  اشاره  با   اصفهان 

بتواند  تا  کرد  کمک  را  دولت  باید  که  هستیم  معتقد  ما  داشت: 
این  که  کند  رفع  را  شان  مشکالت  و  کرده  فراهم  را  مردم  رفاهیات 
نیز  انتقادات  البته  و  می شود  محقق  دولت  به  کردن  کمک  با  آرمان 
مطرح خود  مکان  و  زمان  در  و  منصفانه  و  دلسوزی  روی  از   باید 

شود.
وی گفت: در کل کشور 840 نماز جمعه و در استان اصفهان 81 نماز 
ستاد  در  اصناف  همه  از  نفر   500 و  هزار  که  می شود،  برگزار  جمعه 
برگزاری نماز جمعه بدون دریافت ریالی حقوق و فی سبیل اهلل فعالیت 
می کنند. وی افزود: منشور و قانون جامع نماز جمعه تدوین و در اختیار 

ستادهای برگزاری نماز جمعه قرار گرفته است.
صالحیان با بیان اینکه یکی از نیازهای مهم نماز جمعه وجود مصلی 
است تصریح کرد: مصلی ها باید دارای کتابخانه، مهد آدینه، قرائت خانه، 
فضای سبز باشند و کار خود را از شنبه آغاز کنند و در طول هفته برای 

اصناف مختلف مردم برنامه داشته باشد.
وی در ادامه گفت: اکنون در 20 شهرستان استان اصفهان درگیر احداث 
مصلی هستیم؛ اما تعریف این است که مصلی ها باید مردمی احداث شوند و 
 رنگ و روی دولتی نداشته باشند؛  به همین دلیل ساخت  آنها با کندی انجام

 می شود.
وی با اشاره به اولویت خطیبان نماز جمعه در سال جاری خاطرنشان 
خبرگان  مجلس  انتخابات  دو  جمعه  درنمازهای  ما  کرد:اولویت 
حداکثری  حضور  ما  هدف  و  بوده  اسالمی  شورای  مجلس  و  رهبری 
افراد اصلح و شایسته در این دو مجلس  انتخاب  انتخابات و   مردم در 

است.

مسوول دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه اصفهان:

مصلی نماز جمعه در ۲۰ شهرستان استان اصفهان احداث می شود

هفدهمی��ن نمایش��گاه تخصصی ل��وازم و تجهی��زات بازی، س��رگرمی، 
تفریحی، کمک آموزشی و اس��باب بازی های پارکی و پنجمین نمایشگاه 
 تخصصی بهداش��ت، س��المت، ورزش، تجهیزات و خدمات وابسته برای

 اولین بار به طور همزمان، از تاریخ ششم تا دهم مرداد ماه در محل برگزاری 
 نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان واقع در پل شهرس��تان برپا 

می شود. 
به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، 
نمایش��گاه امسال بهداش��ت و س��المت در فضایی به مس��احت سه هزار 
 مترمربع، میزبان 85 مشارکت کننده از استان های اصفهان و تهران خواهد

 بود. 

از جمله مشارکت کنندگان این دوره، ش��رکت های فعال در زمینه تولید 
مواد غذایی و ارگانیک، مراکز درمانی و بیمارستانی، استخرها و سالن های 
ورزشی هستند. همچنین ش��رکت هایی در زمینه تولید مواد بهداشتی، 
آرایشی، شوینده، پاك کننده، سلولزی، تجهیزات ورزشی و پزشکی نیز در 

این نمایشگاه حضور یافته اند.  

از جمله برنامه های جنبی پنجمین نمایشگاه بهداشت و سالمت، برگزاری 
سمینارهای آموزشی در زمینه ترمیم پوست و مو و زیبایی، دو همایش و 
سمینار تخصصی دیابت، چاقی و تغذیه سالم با حضور پزشکان و رونمایی 

از بزرگترین جعبه بیسکوییت بدون قند ایران است.
 این نمایشگاه در ساعات بازدید 16 الی 22 برپا خواهد بود. 

همچنی��ن در کن��ار ای��ن نمایش��گاه، هفدهمی��ن نمایش��گاه تخصصی 
 لوازم و تجهیزات بازی، س��رگرمی، تفریحی، کمک آموزش��ی و اس��باب
  بازی های پارکی، میزبان 85 شرکت در زمینه تولید و ارائه انواع اسباب و

 وسایل بازی، بازی های فکری، س��رگرمی های علمی، کمک آموزشی و 
تفریحی، بازی های رایانه ای، انتش��ارات و کتب کمک آموزشی و اسباب 

بازی های پارکی خواهد بود. 
این ش��رکت ها در 70 غرفه از اس��تان ه��ای اصفهان، تهران، ق��م، البرز، 
آذربایجان ش��رقی و فارس و در فضایی به مس��احت س��ه ه��زار و 550 
 مترمربع،  طی س��اعات بازدید 16 ال��ی 22 میزبان عم��وم عالقه مندان

 هستند.  

برگزاری پنجمین نمایشگاه تخصصی بهداشت و سالمت 
و هفدهمین نمایشگاه لوازم و تجهیزات بازی و سرگرمی

یادداشت یادداشت
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خبر 

با دس��تیابی به توافق هسته ای و مذاکرات گس��ترده خودروسازان 
اروپایی برای حضور در ایران، فرایند کاهش س��هم خودروس��ازان 

چینی از بازار خودروی ایران آغاز شده است.
س��ال های 1391 و 1392 ش��رکت های تولیدکننده خودروهای 
چینی در ای��ران تحت تاثی��ر تحریم های خارج��ی و کاهش بیش 
از 50 درص��دی تولی��د خودروهای داخل��ی توانس��تند جای پای 
 خ��ود را در ب��ازار ای��ران محکم ک��رده و تولی��د خ��ود را افزایش 

دهند.
اگرچه روند رشد تولید خودروس��ازان چینی در ایران در چند سال 
گذشته ادامه داشت، اما در سال جاری با به نتیجه رسیدن مذاکرات 
هس��ته ای و احتمال باالی ورود خودروس��ازان اروپای��ی به ایران، 
کارشناسان از آغاز دوره کاهش س��هم و خروج برخی خودروسازان 
 چینی از بازار ایران می گوین��د. در جدیدترین رویداد در این زمینه

 مدیر شرکت خودروس��ازی چری چین از کاهش س��هم بازار این 
شرکت در ایران خبر داده است. 

جان��گ گویی بین��گ در ای��ن زمینه اظه��ار کرده ک��ه هرچند در 
سال گذش��ته ش��اهد اس��تقبال خوب از محصوالت تولیدی خود 
در ایران بودیم؛  اما امس��ال ب��ه دلیل روند تاثیرگ��ذاری مذاکرات 
 هس��ته ای، ش��اهد کاه��ش تمای��ل ایرانیان ب��ه ای��ن محصوالت 

هستیم. 
البته پیش از این نیز یک کارشناس صنعت خودرو پیش بینی کرده 
بود که با ورود خودروس��ازان اروپایی به بازار خودروی ایران، برخی 
از خودروس��ازان چینی که محصوالت بی کیفیت تولید می کنند از 
این بازار حذف خواهند شد.شهرام آزادی در این زمینه اظهار کرده 
بود:» با به نتیجه رس��یدن مذاکرات هسته ای،  خودروسازان بزرگ 
جهانی وارد ایران شده و به تولید مش��ترک با خودروسازان داخلی 

خواهند پرداخت.«
به گفته عض��و هیات علمی دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوس��ی، 
» با این رون��د برخی از خودروس��ازان چینی که محصوالت ش��ان 
کیفیت پایین��ی دارد،  قطعا از بازار خودروی ای��ران حذف خواهند 
شد و اگرخودروسازان اروپایی بتوانند محصوالتی با قیمت پایین و 
اقتصادی در ایران تولید کنند، عرصه بیش از پیش بر خودروسازان 

چینی تنگ خواهد شد«.
البته حض��ور خودروس��ازان ب��زرگ جهان��ی تنها خودروس��ازان 
چین��ی حاضر در ای��ران را تهدی��د نمی کن��د؛  بلکه کارشناس��ان 
معتقدن��د ک��ه ای��ران خ��ودرو و س��ایپا نی��ز اگ��ر در جه��ت 
بهب��ود کیف��ی محص��والت خ��ود حرک��ت نکنن��د در آین��ده 
 بخش��ی از ب��ازار خ��ود را ب��ه رقب��ای اروپای��ی واگ��ذار خواهند 

کرد.

خروج خودروهای چینی
 از بازار ایران آغاز شد

 ات��اق بازرگان��ی ای��ران - آمری��کا ظاه��را فعالی��ت 
گس��ترده تری نس��بت به همتای خود در ایران داشته؛ 
به طوری که وب س��ایتی هم برای ش��روع کار طراحی 

کرده است.
درحالی که هنوز یک ماه از توافق ایران با کشورهای 5+1 
نمی گذرد، بازرگانان ایران و آمریکا فعالیت خود را پیش 
از لغو رس��می تحریم ها و آنچه سیاس��تمداران کنگره 
آمریکا ونماین��دگان مجلس ایران قرار اس��ت تصمیم 

بگیرند،آغاز کرده اند.
در ای��ران البت��ه خبرها هنوز رس��می نیس��ت. برخی 
نماین��دگان اتاق بازرگان��ی ایران-آمریکا تنه��ا به ارائه 
 بیانیه های رس��می اکتف��ا ک��رده و منتظرتصمیم لغو 
تحریم ه��ا درایران هس��تند. ای��ن درحالی اس��ت که 
درآمریکا فعالیت ها برای برقراری روابط تجاری با ایران 
از طریق بخش خصوصی و اتاق بازرگانی مش��ترک دو 
کشوربه سرعت در حال پیگیری است وتجار آمریکایی 
جلسات هم اندیشی خود را برای تسهیل روابط تجاری 

با ایران آغاز کرده اند.
از تبریک تا فعالیت رسمی

یک روز بع��د از توفق وی��ن  خبرگزاری ایرن��ا به نقل از 
 مدیرعام��ل ات��اق بازرگانی ای��ران و آمری��کا،  با صدور

 اطالعی��ه ای  خب��رداد ک��ه تواف��ق هس��ته ای میان 
 ایران کش��ور ه��ای 5+1را فرصت��ی تازه ب��رای تقویت 
رواب��ط اقتصادی می��ان دو کش��ور ذکر کرده ب��ود. در 
این اطالعی��ه همچنین از آمادگی ات��اق بازرگانی برای 

گسترش فعالیت در زمینه تجارت آزاد خبرداده بود.
هادی صادقی،  مدیر عامل اتاق بازرگانی ایران و آمریکا 
با امضای این اطالعیه ای نوش��ته بود: اکثریت قریب به 
اتفاق کشورهای جهان در طول یک قرن اخیر کم و بیش 
به اشکال مختلف با ش��رکت های بازرگانی و موسسات 
مالی آمریکا رابطه داش��ته اند؛ اما تحریم های اقتصادی 
ناعادالنه به خصوص در 10 سال گذشته مانع ارتباط آزاد 

و شرکت ها و بازرگانان دو کشور شده است.
به گزارش خبرآنالین، در بیانیه مذکور گفته شده بود که 
 اتاق بازرگانی ایران و آمریکا بر این باور اس��ت که روابط
  دو کش��ور در ح��ال حاضر ک��ه دول��ت ه��ا تمایل به

 تنش زدای��ی دارند،  در مرحله حساس��ی ق��رار دارد و 
اقدام��ات مدبرانه در این برهه تاریخی م��ی تواند آینده 

بهتری را به همراه داشته باشد.
در اولین سفر رسمی رییس دولت یازدهم به نیویورک 
برای شرکت در اجالس س��االنه س��ازمان ملل متحد، 

محمد نهاوندیان،  رییس دفتر رییس جمهور که پیش 
 از این ریی��س اتاق بازرگان��ی و صنایع و مع��ادن ایران

 بود، با بازرگانان ایرانی مقی��م آمریکا مذاکراتی را انجام 
داد. او بعده��ا از  از تصویب نهایی تش��کیل ش��وراهای 
مشترک با کش��ورهای آمریکایی در اتاق بازرگانی خبر 
داد و گفته بود» موضع اتاق ایران همیش��ه این بوده که 
از وارد کردن عناصر سیاس��ی در مح��دود کردن روابط 

تجاری و اقتصادی پرهیز جدی کند.«
البته او به طور مستقیم نگفته بود که هدف از تشکیل این 
شورا چیست؛  اما اشاره کرد که برنامه اتاق های بازرگانی 
گسترش اتاق ها و شوراهای مش��ترک است و از همین 
رو ش��ورای مش��ترک ایران و آمریکای جنوبی ، ایران و 
آمریکای مرکزی و ش��ورای مش��ترک بازرگانی ایران و 

آمریکای شمالی تشکیل خواهد شد.
یک ماه بعد از اعالم این خب��ر ابراهیم خانیکی، دبیرکل 
انجمن مدیران و متخصص��ان صنعتی و اقتصادی ایران 
از تش��کیل این ش��ورا خبرداد. وی گفته بود طبق ماده 
5 قانون ات��اق بازرگانی و آیین نامه های نحوه تش��کیل 
اتاق های مشترک بازرگانی، برای توسعه روابط اقتصادی 
در تمام بخش های صنعتی، بازرگانی، معادن، کشاورزی، 
خدمات، تشویق مبادالت و سرمایه گذاری های دو جانبه 

بین ایران و آمریکا ش��ورای مش��ترک بازرگانی ایران و 
آمریکا تاسیس می شود.

به گفته  وی موسسان ش��ورای بازرگانی ایران و آمریکا 
از افراد ش��ناخته ش��ده و با س��ابقه اتاق بازرگانی بوده 
 و در بخش ه��ای مختل��ف اقتصادی مش��غول فعالیت

 هستند.
همزم��ان ابوالفض��ل حج��ازی، عض��و هی��ات ات��اق 
بازرگان��ی، صنای��ع، مع��ادن و کش��اورزی ای��ران نیز 
از افتت��اح ات��اق مش��ترک بازرگان��ی ای��ران و آمریکا 
خب��رداد. خب��ری ک��ه در ای��ران محق��ق نش��د؛  ام��ا 
 ظاه��را دفتری ب��ه همی��ن ن��ام در آمریکا دایر ش��ده

 است. وی گفته بود تهران و واشنگتن در حال راه اندازی 
ات��اق بازرگان��ی در عرض کمت��ر از یک ماه هس��تند و 
همچنی��ن از آمادگی ای��ران برای برق��راری خط پرواز 

مستقیم میان دو کشور خبرداده بود.
ضمن اینکه رییس بانک مرکزی ایران از دس��تور ویژه 
نهاوندیان برای تش��کیل اتاق بازرگانی ای��ران و آمریکا 
 خب��ر داد و گفته بود که این موسس��ه به ثبت رس��یده

 است.
ظاه��را قرار ب��ود ک��ه مقدم��ات کار در جزی��ره کیش 
انجام بگی��رد؛ زیرا ای��ن جزی��ره منطق��ه آزاد تجاری 

اس��ت و اتباع آمریکایی ب��رای ورود به آنج��ا نیازی به 
دریافت وی��زا از ای��ران ندارند.حتی از برق��راری پرواز 
 بی��ن کی��ش- نیوی��ورک ه��م خبرهای��ی منتش��ر

 شد.
در آمریکا چه خبر است؟

شعبه دیگر اتاق بازرگانی ایران- آمریکا اما ظاهرا فعالیت 
گسترده تری نسبت به همتای خود در ایران داشته است.

چه آنکه در ایران فقط تصمیماتی گرفته ش��ده و روی 
کاغذ مانده اس��ت؛  اما در ش��عبه آمریکا وب سایتی هم 

برای آن طراحی شده است.
  گفته می ش��ود بعد از اعالم خبر تصوی��ب توافق وین 
در ش��ورای امنیت، فعالیت این اتاق س��رعت بیشتری 

گرفته است.
 در وب س��ایت ات��اق بازرگان��ی ای��ران و آمری��کا ب��ه 
جاذبه های س��رمایه گذاری و تجاری ایران اشاره شده 
و گفته ش��ده اس��ت که ایران بازاری ۸0 میلیونی دارد 
 که بی��ش از 12 میلیون نف��ر آن دارای اس��مارت فون

 )گوش��ی های تلف��ن هم��راه ب��ا تکنول��وژی جدید( 
هس��تند. این وب س��ایت تج��ار و س��رمایه گ��ذاران 
 آمریکایی را ب��رای ورود به ب��ازار ایران تش��ویق کرده

 اس��ت.در میان انبوه خبرهایی رسمی و غیر رسمی که 
این روزها درباره از س��رگیری روابط تجاری بین ایران و 
آمریکا منتشر می ش��ود،آنچه بیش از همه خودنمایی 
می کند، ورود برند های آمریکایی به بازار ایران اس��ت.

برندهایی مثل مک دونالد، اپل و استارباکس که همگی 
محصوالت مصرفی برای بازار ایران هستند.

براساس آمار گمرک ایران برای شش ماهه نخست سال 
جاری ، صادرات ایران به آمریکا در این مدت 5۷5 هزار و 
3۶9 دالر و واردات ایران از آمریکا نیز 5۶ میلیون و 191 
هزار و ۷۷2 دالر بوده است. در این دوره نیم ساله، عمده 
صادرات ایران به آمریکا کشمش بوده و عمده واردات از 

آمریکا دارو و اقالم پزشکی بوده است.
اینک��ه در نهایت دو کش��ور چه تصمیمی ب��رای روابط 

تجاری خود خواهند گرفت،هنوز مشخص نیست.
آنچه قطعی اس��ت این اس��ت ک��ه اتاق ه��ای بازرگانی 
نهادهایی خصوصی هستند که با شکل گیری و هماهنگ 
شدن بنگاه های تجاری مهم  که می خواهند از امکانات و 

تسهیالت مساوی بهره ببرند، به وجود می آیند. 
در دنیای کنونی که اقتصاد ح��رف اول را می زند، باید 
منتظر ماند و دید که آیا اقتصاد در روابط ایران و آمریکا 

از سیاست پیشی خواهد گرفت؟

آیا اقتصاد در روابط ایران و آمریکا از سیاست پیشی خواهد گرفت؟

اتاق بازرگانی ایران و آمریکا وب سایت زد

یادداشت

گشتی در اخبار
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حصر وراثت
5/76 سمانه داوری دارای شناسنامه شماره 211 به شرح دادخواست به کالسه 
94/121 آن دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی داوری ش. ش 6 در تاریخ 1394/04/02 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-سمانه داوری 
ش. ش 211 فرزند متوفی 2- سمیه داوری ش.ش .312 فرزند متوفی 3- سعید 
داوری ش.ش 178 فرزند متوفی 4- اعظم داوری ش.ش 8-001752-118 فرزند 
وحید   -6 متوفی  فرزند   118-003281-0 ش.ش  داوری  حمیدرضا   -5 متوفی 
داوری ش.ش 1356 فرزند متوفی 7- زهرا داوری 3-005909-118 فرزند متوفی 
8-فاطمه رح بخش ش.ش 1 همسر متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 469 

رئیس شعبه چهارم اردستان 
حصر وراثت

5/78 آقای حسین داوری داورانی دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست 
به کالسه 188-94 ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حاجی داوری داورانی بشناسنامه 2 در تاریخ 1392/9/8 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به چهار پسر به نامهای 1- رضا داوری داورانی به ش ش 1 و 2- حسین داوری 
داورانی به ش. ش 3 و 3- مهدی داوری داورانی به ش. ش 3 و 4- محمد داوری 
به ش. ش 8-001069-118 و چهار دختر به نامهای: 1- نرگس داوری داورانی 
داوری  پروین   -3 و   8 به ش. ش  داورانی  داوری  فرنگیس   -2 و   3 به ش. ش 
و  به ش.ش118-003968-8  داورانی  داوری  فاطمه   -4 و   4 به ش.ش  داورانی 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف468 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف اردستان
فقدان سند

5/77 آقای غالمرضا رحمتی احدی از ورثه مع الواسطه مرحوم سکینه رحمتی 
به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسمًا گواهی شده 
مدعی شده که سند مالکیت شش دانگ قطعه ملک پالک 75/1107 واقع در دهستان 
سفلی اردستان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 57 دفتر 107 امالک ذیل ثبت 
5920 به نام سکینه رحمتی ثبت و صادر گردیده و بر اثر جابجایی مفقود گردیده 
و معامالت متعددی انجام شده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده 
طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول 
واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور 
المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف467 خیراله عصاری- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک اردستان 
فقدان سند

از طرف وراث  آقای مصطفی مهرآبادی وکالتًا  5/75 شماره: 1394/37/25683 
مرحوم بهمن عامری مزدآبادی به موجب وکالتنامه شماره 1393/11/12-25909 
و  هویت  که  محلی  استشهادیه  برگ  دو  باستناد  تهران   849 رسمی  اسناد  دفتر 
امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت یکصد و نوزده 
سهم و یک یازدهم سهم مشاع از یکهزار و چهارصد و چهل سهم ششدانگ مزرعه 

نصرند پالک 108 اصلی دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 
485 دفتر 153 امالک به نام بهمن عامری مزدآبادی ثبت و سند صادر و تسلیم 
گردیده و به حکایت دفتر امالک معامله ای انجام نگردیده و در اثر سهل انگاری 
مفقود شده است نظر به اینکه درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق 
ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
یا وجود سند  به آن  این آگهی ذکر شده( نسبت  از آنچه در  انجام معامله )غیر 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. ذبیح اله فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

پرونده:  شماره   139403902004000079 آگهی:  شماره   4/308
اجرایی کالسه: 9301090 شش  پرونده  مزایده  آگهی   139304002004000279
از  شده  مجزی  تفکیکی(  دوم  )قطعه   4895/1 شماره  پالک  خانه  باب  یک  دانگ 
شماره 4895 اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان، خیابان ابن 
سینا، کوچه مشیر فاطمی، پالک 1/219 دارای کد پستی شماره 8148898751 که 
اسناد مالکیت آن در صفحات 319 و 328 دفاتر 70 و 86 امالک ذیل ثبت شماره 
و صادر شده  ثبت   971464 و  چاپی 406324  های  با شماره   10218 و   7220
شرقًا  متر   11 طول  به   4892 پالک  با  اشتراکی  دیوار  به  شمااًل  حدود:  با  است 
 27/5 طول  به   4895 باقیمانده  پالک  قطعه سوم  به  است  مفروض  مستقیم  خط 
جنوبًا دیواریست به شارع به طول 11 متر غربًا خط مستقیم مفروض است به 
قطعه اول تفکیکی به طول 27 متر که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق یک 
ساختمان سه طبقه با مساحت عرصه حدود 299/75 متر مربع و زیر بنا حدود 
459 متر مربع دارای سه خواب، آشپزخانه کاشی سرامیک با کابینت فلزی و درب 
و پنجره بیرونی فلزی و داخلی چوبی، و نمای داخلی رنگ و بیرونی سنگ و کف 
موزاییک، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری و انشعابات آب و برق و 
گاز وقدمت ساخت باالی 20 سال و سقف تیرآهن )طاق ضربی( و اسکلت دیوار 
باربر و ستون می باشد. ملکی آقای اهلل یار کامرانی و مکانی که طبق اسناد رهنی 
شماره 162344 و 162702 و 164166 تنظیمی در دفترخانه 15 اصفهان در رهن 
بانک  اعالم  باشد و طبق  نوین اصفهان )شعبه بزرگمهر( واقع می  اقتصاد  بانک 
مدت بیمه نامه سند رهنی فوق تا تاریخ 1394/11/26 می باشد و از ساعت 9 الی 
12  روز سه شنبه مورخ 1394/6/3 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
در خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول خیابان الهور به مزایده گذارده 
می شود. مزایده از مبلغ پایه 6/300/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
در صورت وجود  مزایده  از  پس  آنکه  است ضمن  مزایده  برنده  عهده  به  باشد 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه ای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
1394/05/05 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از 
پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت 
شناسایی معتبرالزامی است ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان وقت 
اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده 

نماید. م الف10627 امینی- اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
4/409 شماره صادره: 1394/04/66699 چون ششدانگ یکدرب باغ پالک شماره 
201 فرعی از 37- اصلی بخش11 واقع در نیه ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده 
و  است  ثبت  جریان  در  حسن  فرزند  مهاباد  مهابادی  خسرو  آقای  نام  به  ثبتی 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در 
لذا به  مورخ 1394/6/15 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر  این آگهی  موجب 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یامجاورین مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشار: 1394/05/05 م الف94 عباسعلی عمرانی - رئیس ثبت اسناد 

و امالک نطنز 
اجراییه

5/18 شماره اجراییه:9410423730200143 شماره پرونده:9309983730200864 
شماره بایگانی شعبه:930892 بموجب درخواست اجراي حکم مربوطه به شماره 
9409973730200006محکوم  مربوطه  دادنامه  شماره  9410093730200951و 
علیهم 1- حامد نادری فرزند عبدالرسول مجهول المکان 2- علی حسین گورویی 
کوی  کبیرزاده،  پارک  پشت  ویالشهر  آباد،  نجف  نشانی  به  محمد  شیر  فرزند 
بابت  ریال   400/000/000 مبلغ  پرداخت  به  محکوم اند  متضامنًا   .32 پ  ایثار، 
دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  خسارات  پرداخت  و  خواسته  اصل 
)1393/9/10( لغایت صدور حکم قطعی و اجرای آن در زمان اجرای حکم مورد 
محاسبه قرار می گیرد و نیز پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
له اسماعیل سانحی نجف آبادی فرزند حسین به  تعرفه قانونی در حق محکوم 
نشانی اصفهان، خ شیخ بهائی، بعد از چهار راه آذر، روبروی مسجد شیخ بهایی، 
نبش بن بست 41 ، کدپستی 8134886991 به وکالت زهره قیصری نجف آبادی 
راه شهرداری،  چهار  از  تر  پایین  متر  آباد،بیست  نجف  نشانی  به  فرزند حسین 
ساختمان پارسیان، ط2 و همچنین پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت نیم عشر 
دولتی در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- 
پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر 
مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار 
در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید 
بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 
34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی 
مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 
مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف: 1801 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

نجف آباد قاضی شعبه سوم شورا نجف آباد
ابالغ وقت رسیدگی

به  خوانده  الزام  خواسته  به  دادخواستی  کاظمی  اکبر  علی  آقای  خواهان   5/19
حل  شورای  به  فتحی  مهدی   -2 کریمی  فاطمه   -1 خواندگان  طرفیت  به  مطالبه 
اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 
59-94 ، 173-94 ثبت گردیده و وقت دادرسی به تاریخ 94/6/22 ساعت 5 عصر 
دارای آدرس و نشانی  المکان  تعیین گردیده است. علیهذا چون خوانده مجهول 
معینی نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین 

دادرسی مدنی مراتب یک بار در روزنامه های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی 
با نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به  می شود و به خوانده اخطار می گردد که 
ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  به  نسبت  و  مراجعه  شورا  دبیرخانه 
اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد، بدیهی است در صورت 
اتخاذ خواهد  عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته 
نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م 

الف1789 شعبه سوم شورای حل اختالف نجف آباد 
ابالغ وقت رسیدگی

به  خوانده  الزام  خواسته  به  دادخواستی  کاظمی  اکبر  علی  آقای  خواهان   5/20
مطالبه به طرفیت خوانده آقای موسی صالحی به شورای حل اختالف شعبه سوم 
شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 60-94 ثبت گردیده 
و وقت دادرسی به تاریخ 94/6/22 ساعت 4/45 عصر تعیین گردیده است. علیهذا 
چون خوانده مجهول المکان دارای آدرس و نشانی معینی نمی باشد به تقاضای 
خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک بار 
در روزنامه های رسمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار 
می گردد که با نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت 
دادرسی  جلسه  در  و  نماید  اقدام  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  به 
تعیین شده حضور یابد، بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. م الف1790 شعبه سوم شورای حل 

اختالف نجف آباد 
احضار متهم

5/21 شماره نامه: 9410113733200597 شماره پرونده: 9309983733201218 
شماره بایگانی شعبه: 931298 آقایان محمدعلی و مرتضی صادقی مجهول المکان 
نظر به اینکه شکایت آقای طالب محمدی با وکالت آقای حمیدرضا علی نقی بیگی 
در پرونده کالسه 931398 مبنی بر تخریب سند و کالهبرداری علیه شما بدین 
وسیله به شما ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه پس از تاریخ نشر این آگهی 
فرصت دارید جهت رسیدگی به پرونده در این شعبه حاضر شوید عدم حضور 
شما در جلسه رسیدگی مانع از اتخاذ تصمیم نخواهد شد. م الف 1809بازپرس 

شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب نجف آباد
مزایده

5/24 شعبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
کالسه 940177 ش 9 در روز چهارشنبه مورخ 1394/5/21 از ساعت 10 تا 11 
نیکبخت( جهت  دادگستری شهید  همکف  030، ط  )اتاق  اجرا  این  محل  در  صبح 
هیوندای سوناتا 2400 مدل 2007 رنگ سفید صدفی چهار  فروش یک دستگاه 
سیلندر به شماره انتظامی 19 ن 13/455 و شماره شاسی 386940 که هم اکنون 
در پارکینگ ارغوانیه توقیف می باشد و متعلق به محکوم علیه آقای رامین قوامی 
با وکالت آقای سید مرتضی میرباقری می باشد برگزار نماید کارشناس رسمی 
دادگستری با توجه به سیستم و مدل و سال ساخت و میزان کارکرد که 25000 
اتاق و بدنه و رنگ و شاسی کاماًل سالم و بدون خوردگی  کیلومتر و وضعیت 
و رنگ فابریک و بدون خط و خش می باشد و شرایط فنی موتور و گریبکس 
و سیستم انتقال نیرو ظاهرا سالم و به سبب عدم روشن شدن تست آن میسر 
نگردیده و الستیکها و باطری که به سبب توقیف طوالنی مدت فرسوده می باشد 
به طور کلی در بازار فعلی قیمت پایه خودرو را 730/000/000 ریال معادل هفتاد 
و سه میلیون تومان ارزیابی نموده است لذا طالبین خرید 5 روز قبل از مزایده 
در  پایه  قیمت  درصد   10 نقدی  تودیع  با  تا  بود  خواهند  آن  از  بازدید  به  قادر 
جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود 
هزینه های اجرایی و نقل و انتقال بر عهده محکوم علیه می باشد. م الف 12165 

مدیر شعبه 9 اجرای احکام کیفری اصفهان



یادداشت یادداشت

خبر

دبیر مجمع تولیدکنندگان نوشت افزار اسالمیـ  ایرانی از افزایش 
ــت: تعداد قابل توجهی  تعداد اعضا به ۴۰ مجموعه خبر داد و گف
ــکیل می دهند؛  ــتان ها تش ــا را تولیدکنندگان شهرس از این اعض
ــه این گروه ها ــی از این میزان متعلق ب  به طوری که بیش از نیم

 است.
ــت افزار  ــدگان نوش ــع تولیدکنن ــینی، دبیر مجم ــعید حس  س
ــاره به فعالیت های اعضای این مجمع برای  اسالمیـ  ایرانی، با اش
سال تحصیلی جدید گفت: امسال نیز اعضای مجمع نوشت افزار 
اسالمیـ  ایرانی اقدام به تولید آثار با شخصیت های جدید متناسب 
ــه امیدواریم طرح های  ــت، ک ــالمی ایرانی کرده اس با فرهنگ اس
 جدید نیز همانند طرح های گذشته مورد استقبال مخاطبان قرار 

بگیرد.
ــاره کرد و گفت: تا سال گذشته  وی در ادامه به فعالیت مجمع اش
ــتیم که عضو  ــن حوزه داش ــداد فعاالن ای ــن آماری که از تع آخری
ــد که  ــامل می ش ــد، 3۰ مجموعه تولیدی را ش ــم بودن مجمع ه
ــش یافته ــه افزای ــه ۴۰ مجموع ــد ب ــال جدی ــداد در س ــن تع  ای

 است.
ــالمی ایرانی ادامه داد:  ــت افزار اس دبیرمجمع تولیدکنندگان نوش
ــتر مجموعه های شهرستان  ــاهد مشارکت بیش طی این مدت ش
در این زمینه بودیم، به طوری که حداقل 5۰ درصد تولیدکنندگان 
عضو مجمع را شهرستانی ها تشکیل می دهند که تالش دارند تا با 
استفاده از المان ها و طراحی شخصیت های بومی، فرهنگ استفاده 
ــالمیـ  ایرانی را در منطقه خود نهادینه سازی  ــت افزار اس از نوش
ــه به خرج داده اند، در  کنند؛ که البته به دلیل نوآوری و ابتکاری ک
کنار فعالیت های فرهنگی، صرفه اقتصادی نیز برای آنها به همراه 

داشته است.
به گفته حسینی، قرار است با اعالم فراخوانی همه تولیدکنندگان 
ــوند تا ضمن این امر، ترغیب و هم افزایی  ــایی ش این حوزه شناس

مجموعه های فعال نیز انجام شود.

ــی  ــگاهیان، از اتمام قرعه کش ــات دانش ــره و عتب ــتاد عم ــس س ریی
ــر داد و گفت: نتایج  ــات عالیات خب ــرای اعزام به عتب  افراد متقاضی ب
ــک  ــایت لبی ــگاهیان در س ــات دانش ــات عالی ــی عتب ــه کش قرع
ــاره  ــا فقیهی با اش ــالم محمدرض ــت االس ــت. حج ــده اس ــالم ش اع
ــت:  ــگاهی اظهار داش ــات عالیات دانش ــت ثبت نام عتب  به پایان مهل
ــت نام  ــاعت ثب ــد از پایان س ــگاهیان بع ــات دانش ــی عتب  قرعه کش
ــج  ــه نتای ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــام ش ــتمی انج ــورت سیس ــه ص  ب
ــایت لبیک  ــگاهی از طریق س ــات دانش ــات عالی ــی عتب ــه کش قرع
ــت: تعداد  ــت گف ــده اس ــانی www.labbayk.ir اعالم ش ــه نش  ب
ــزار و 892 نفر بود که از میزان 11  ثبت نام کنندگان در روز آخر 51 ه
ــر مجرد، ۴ هزار و 929 نفر دختر دانشجو به همراه  هزار و 751 نفر پس
ــگاه و 2 هزار و 51۴ نفر اساتید  محرم، 2 هزار و 16۴ نفر کارمند دانش
دانشگاهی تشکیل می شوند. رییس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان 
بیشتر آمار ثبت نامی را مربوط به دانشجویان متاهل دانست و گفت: 3۰ 
ــیزدهمین دوره اعزام دانشگاهیان  هزار و 53۴ دانشجوی متاهل در س
ــی  به عتبات عالیات ثبت نام کرده اند. فقیهی، با بیان اینکه قرعه کش
عتبات دانشگاهیان به صورت اینترنتی انجام شد و اسامی 9 هزار نفر از 
 برگزیدگان در سایت لبیک اعالم شده است، اظهار داشت: از این تعداد 
ثبت نامی 7 هزار نفر به عنوان نفرات اصلی و 2 هزار نفر به عنوان نفرات 
ذخیره هستند. وی در ادامه با بیان اینکه دانشجویانی که در گذشته برای 
حج عمره ثبت نام کرده بودند در اولویت قرار داشتند، یادآور شد: بیش از 
یک هزار نفر از این افراد امسال به عتبات عالیات اعزام می شوند. رییس 
ــگاهیان تاکید کرد: همچنین اعالم شده که  ستاد عمره و عتبات دانش
اگر انصرافی در تعداد آمار نفرات باشد از مابقی این دانشجویان استفاده 
شود. وی در ادامه اظهار داشت: هزینه عتبات دانشگاهیان بسته به دوری 
ــت و میانگین قیمت به صورت زمینی در  و نزدیکی به مرز متفاوت اس
تهران 96۰ هزار تومان و هوایی یک میلیون و 56۰ هزار تومان برآورد 
ــت. وی با بیان اینکه تالش کردیم در بخش زمینی بتوانیم  ــده اس ش
تخفیف مناسبی بگیریم، یادآور شد: برای دانشجویان وام قرض الحسنه 
یک میلیون تومانی در نظر گرفته شده که این تسهیالت از طریق بانک 
ملی در اختیار زائرین دانشگاهی قرار خواهد گرفت. فقیهی تصریح کرد: 
ــیده، اما متاسفانه هنوز  البته این امر به تایید مدیرعامل بانک ملی رس
ــت. وی افزود: شاید این  ــرانجام نرسیده اس ساز و کار اجرایی آن به س
ــت وامی پرداخت نشود؛ اما   امر زمان بر باشد و برای کاروان های نخس
ــی در  ــل قانون ــی مراح ــس از ط ــی توانند پ ــان م ــم آن ــور حت به ط
ــت کنند. رییس  ــن وام را دریاف ــات نیز ای ــفر عتب بانک ملی بعد از س
ــده به مبلغ 1۰  ــگاهیان گفت: وام ذکر ش ــتاد عمره و عتبات دانش س
ــگاهیان اعطا ــد به دانش ــود ۴ درص ــت که با نرخ س  میلیون ریال اس

 می شود.
ــات از 2۰ مرداد  ــه عتبات عالی ــجویان ب فقیهی ادامه داد: اعزام دانش
ــرام ادامه خواهد  ــاه محرم الح ــاه مصادف با م ــاز و تا 2۰ آبان م  ماه آغ

یافت.

ــتی و  ــازمان میراث فرهنگی، صنایع دس  رییس س
ــا درگرو حل  ــگری، حمایت از هنرمند را تنه گردش
مشکل بیمه و مستمری ندانست و گفت: ما با افزایش 
ــتی می توانیم از  میزان صادرات و فروش صنایع دس

هنرمندان این رشته پشتیبانی کنیم.
ــا توجه  ــخ به این که ب ــلطانی فر، در پاس ــعود س  مس
به ابالغ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و تاکید 
بر لزوم حمایت از صنایع دستی در آن گفت: حمایت 
ــکل  ــتی به معنی حل مش ــدان صنایع دس از هنرمن
ــت. بعضی از هنرمندان  ــتمری آنها نیس بیمه و مس
ــگاهی  ــازمان میراث نمایش هم فکر می کنند اگر س
برگزار کند و اقامت آنان و غرفه ای که در اختیارشان 
می گذارد رایگان باشد، از آنها پشتیبانی کرده است؛ 
در حالی که اگر مشکل فروش صنایع دستی برطرف 
شد، بزرگ ترین حمایت از هنرمندان این حوزه انجام 

گرفته است.
ــازمان میراث فرهنگی، مهم ترین  به گفته رییس س
ــت. بنابراین اگر  ــروش اس ــتی، ف چالش صنایع دس
شرایطی فراهم کنیم که تولیدات در کوتاه ترین زمان 
ــب ترین و بهترین قیمت به فروش  ممکن و به مناس
برسد، خوب است؛ وگرنه ما هنرمندان صنایع دستی 
را بیمه و مستمری آنها را برقرار کنیم تا زمانی که آنچه 
ــه کارگاه ها خاک می خورد،   تولید می کنند در گوش

چه فایده ای دارد؟
ــان  ــال، همزم ــت: امس ــلطانی فر گف س

ــتی، یعنی  ــی صنایع دس با روز جهان
ــم که بر  ــالم کردی ــاه اع 2۰ خردادم
ــروش تمرکز  ــوع کیفیت و ف دو موض
ــا ادعا می کنیم که  می کنیم. وقتی م
ــا در تولید  ــی از قدرت های دنی یک
صنایع دستی هستیم، پس باید به 
کیفیت این کاالها نیز توجه کنیم.
ــت  ــن تقوی ــزود: همچنی وی اف

 بخش بازرگانی و تمرکز

ــتی و راه اندازی  ــع دس ــادرات صنای  بر فروش و ص
ــیار، مجازی، بازارچه های سنتی  ــگاه های س فروش
ــت که در  ــتی از دیگر مواردی اس و حراج صنایع دس
سال جدید به آن توجه خواهیم کرد؛ و این مهم ترین 

حمایت از هنرمندان صنایع دستی است.
باید راه را برای بخش خصوصی باز کنیم

ــور  ــراث فرهنگی کش ــازمان می ــه رییس س  به گفت
با رعایت اصول اقتصاد مقاومتی و تدبیر و دوراندیشی 
ــمتی حرکت کنیم که تورم را کاهش  می توانیم به س
ــرمایه گذاری افزایش یابد و شرایط بهتری  دهیم؛ س
ــود. این عزم و اراده  برای نسل جدید کشور فراهم ش
در بین همه مسووالن کشور در سطوح مختلف وجود 
ــات خوبی  ــتی نیز اتفاق ــش صنایع دس دارد. در بخ
 افتاده؛ گرچه هنوز به این قانع و راضی نیستیم و فکر 
می کنیم که باید از ظرفیت های خود بیشتر استفاده 

و راه را برای بخش خصوصی باز کنیم.
ــزار کارگاه  ــاره به راه اندازی دو ه ــلطانی فر، با اش س

ــد  ی ــال جد س دو  در 

ــته توانسته ایم  ــال گذش ــته گفت: طی دو س گذش
ــای مختلف  ــا وزارتخانه ه ــی و ب ــتم بانک ــا سیس ب
ــیم و با فراهم آوردن تسهیالتی،   همکاری داشته باش
ــا هنوز هم در  ــزار کارگاه جدید ایجاد کنیم؛ ام دو ه
ــتایی و محروم ما، ظرفیت های بسیاری  مناطق روس

وجود دارد که نباید بی تفاوت از کنار آن بگذریم.
تاثیر نوآوری در ارزیابی کار هنرمندان

ــوآوری یکی دیگر  ــاون رییس جمهور، ن به گفته مع
ــازمان میراث فرهنگی صنایع  از مواردی است که س
ــگری در ارزیابی کار هنرمندان به آن  دستی و گردش
توجه می کند. هنرمندانی مورد حمایت سازمان قرار 

می گیرند که کارهای شان خالقانه باشد.
ــش از  ــر بخ ــه ه ــه این ک ــخ ب ــلطانی فر، در پاس س
ــتی به یک سازمان  مشکالت هنرمندان صنایع دس
ــفانه ــود گفت: متاس ــوط می ش ــه مرب ــا وزارتخان  ی

ــازمان تامین اجتماعی  ــت. بیمه را س  همین طور اس
ــگ و  ــتمری را وزارت فرهن ــد و مس ــال می کن دنب
ــکل عدم فروش مناسب  ــاد و دلیل مهم این مش ارش
ــت.  ــتی اس و قدرت اقتصادی هنرمندان صنایع دس
ــت، از  ــه که هس ــتی، هر چ ــد صنایع دس ــر تولی اگ
ــد، مشکل بیمه  ــفال، به فروش برس گلیم و گبه و س
ــود؛ اما  ــه حل می ش ــن مواد اولی ــتمری، تامی و مس
ــت نداشته  ــوی درس ــمت و س اگر این حمایت ها س
ــد فایده ای ــش بازرگانی نباش ــد و متوجه بخ  باش

ــاره  ــازمان میراث فرهنگی با اش  ندارد.رییس س
ــگاه های داخلی گفت:  ــداد نمایش ــش تع به افزای
ــگاه های داخلی و  ــود را در نمایش ــور خ ــا حض م
ــگاه های  خارجی پررنگ تر می کنیم. تعداد نمایش
ــه 62۰  ــگاه ب ــک 3۰۰ نمایش ــی از نزدی داخل
ــال می خواهیم این  ــیده و  امس نمایشگاه رس
ــگاه برسانیم و با کمک  تعداد را به هزار نمایش
ــتاندارها، بازارچه های فصلی  شهرداران و اس
ــران برگزار  ــهرهای مختلف ای  و موقت در ش

کنیم.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور؛

مهم ترین چالش صنایع دستی، » فروش« است

خبر
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افزایش سهم شهرستان ها در تولید 
نوشت  افزار اسالمیـ   ایرانی

 دانشگاهیان مسافر عتبات 
مشخص شدند
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دادگاههای  تقدیم  چک  وجه  مطالبه  خواسته  به  جمشیدی  حسین  متهم  خوانده/ 
5دادگاه  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  شهر  زرین  شهرستان  عمومی 
عمومی)حقوقی( شهرستان لنجان)زرین شهر( واقع در زرین شهر  ارجاع و به 
1394/06/24و  آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  کالسه 9409983640800036ثبت 
و  متهم  خوانده/  بودن  مجهول المکان  علت  به  است  شده  تعیین  ساعت9:00 
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 
مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  تا خوانده/متهم  آگهی می شود  کثیراالنتشار 
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:503 

عباس هادیان- شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان لنجان )زرین شهر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونده:  9410103640702185شماره  ابالغیه:  شماره   5/26
مختار  940206خواهان/شاکی  شعبه:  بایگانی  9409983640700202شماره 
امینی دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم شهروز اسدی حاجی وند به خواسته 
مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان زرین شهر نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان لنجان )زرین شهر( واقع 
که وقت  گردیده  ثبت  به کالسه 9409983640700202  و  ارجاع  در زرین شهر 
رسیدگی آن 1394/09/10 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 می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر 
خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
لنجان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  چهارم  شعبه  گردد.م الف:507  حاضر 

)زرین شهر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/98 در خصوص پرونده کالسه 242/94 خواهان محمدباقر فراش دادخواستی 
خسارات  بانضمام  چک  فقره  یک  بابت  ریال   6/500/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 
قانونی و تامین خواسته به طرفیت احمدرضا نجف طرقی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی روز چهارشنبه برای مورخ 94/6/18 ساعت 6 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
 – خیابان سجاد  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر 
اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
ثانی  نسخه  و  مراجعه   20 شعبه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441
ابالغ  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:12131 شعبه 20 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

5/99 در خصوص پرونده کالسه 310/94 خواهان محمد متین گلی دادخواستی 
وقت  است  نموده  تقدیم  مختاری  کبری  طرفیت  به  استرداد  به  الزام  بر  مبنی 
با توجه  تعیین گردیده است  برای مورخ 94/6/17 ساعت 3/30 عصر  رسیدگی 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب 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 شعبه 22 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی  وقت  عدم حضور  نماید.در صورت  اخذ  را 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:12132 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

5/79 در خصوص پرونده  کالسه 94-639 خواهان امید سجاد دادخواستی مبنی 
رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  پورنجار  حسین  پژمان  طرفیت  به  مطالبه  بر 
برای مورخه 94/6/10 ساعت 12 ظهر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب، روبه روی مدرسه 
نیلی پور، ساختمان صبا، پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان، شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان شعبه 45 راجعه و نسخه ثانی  
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
دفتر شعبه 45  الف12150 مدیر  م  اتخاذ می شود.  تلقی و تصمیم مقتضی  شده 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

5/80 در خصوص پرونده  کالسه 94-641خواهان علی اکبر احالنی دادخواستی 
مبنی بر تخلیه و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف به طرفیت احمد آیت اله زاده ، 
مورخه 94/6/11  برای  است. وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  اسماعیل حاجی عرب 
ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب، روبه روی مدرسه نیلی پور، ساختمان 
صبا، پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان، شعبه اول 
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 الف12151مدیر دفتر شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

هاشمی  مهران  آقای  خواهان   461-94 کالسه  پرونده   خصوص  در   5/81
نموده  تقدیم  طالبیان  آقای مسعود  طرفیت  به  مطالبه وجه  بر  مبنی  دادخواستی 
تعیین  صبح   8 ساعت   94/6/11 مورخه  چهارشنبه  برای  رسیدگی  وقت  است. 
تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  است.  گردیده 
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 نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. م الف12148 مدیر دفتر شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی احضار متهم

5/82 شماره ابالغیه: 9410100354801838 شماره پرونده: 9309980359501612 
شماره بایگانی شعبه: 940333 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به 
موجب کیفرخواست شماره در پرونده کالسه 9309980359501612 برای بهرام 
گودرزی به اتهام ضرب و جرح عمدی حسب شکایت مجید حاج هاشمی تقاضای 
برای  رسیدگی  وقت  و  ارجاع  این شعبه  به  موضوع  به  رسیدگی  که  کیفرنموده 
مورخه 1394/6/15 ساعت 9:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان 
بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی  اتهام  از  متهم جهت دفاع 

است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
م الف 12157مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )122 جزایی  

سابق(
آگهی ابالغ

پرونده:  شماره   9410100351304110 ابالغیه:  شماره   5/83
حسین  شاکی  خواهان/   940124 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980351300111
به  دهقانی  حمیدرضا  متهم  خوانده/  طرفیت  به  دادخواستی  قهدریجانی  غفوری 
خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ 
شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری اصفهان، طبقه 4 اتاق شماره 421 ارجاع و 
به کالسه 9409980351300111 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/6/31 
و ساعت 10:30 تعیین شده  است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و 
درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردید. م الف 

12174منشی شعبه 13 دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

پرونده:  شماره   9410100351802613 ابالغیه:  شماره   5/84
9409980351800175 شماره بایگانی شعبه: 940199 خواهان نرگس غالمی تقی 
خواسته  به  بیدی  دره  محمدی  اله  سیف  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  آبادی 
طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه  18 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 
اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه 9409980351800175 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/6/17 و ساعت 11:45 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور  دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت  مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف 12171منشی شعبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی خانواده اصفهان

آگهی ابالغ
پرونده:  شماره   9410100350604315 ابالغیه:  شماره   5/85
بایگانی شعبه: 940244 خواهان سهیل سلیمانی  9409980350600215 شماره 
با وکالت آقای مهدی زندی دادخواستی به طرفیت خوانده حسین پور قاسمی به 
خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه 
بابت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
باال  واقع در اصفهان خ چهارباغ  دادگاه خانواده شهرستان اصفهان  شعبه  18 
شماره  اتاق   4 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ 
رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9409980350600215 کالسه  به  و  ارجاع   430
آن 1394/6/10 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده/متهم 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور  دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و 

اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت  مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف 12191منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
پرونده:  شماره   9410100353202067 ابالغیه:  شماره   5/86
9409980353200002 شماره بایگانی شعبه: 940065 نظر به اینکه آقای سعید 
تقدیم  اعسار  به خواسته  ابراهیمی  مژگان  خانم  طرفیت  به  دادخواستی  صالحی 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که  جهت رسیدگی به شعبه 106 
حد  شریعتی  خ  اصفهان،  در  واقع  اصفهان  شهرستان  )کیفری(  عمومی  دادگاه 
دادگستری   2 شماره  ساختمان  پلیس  راه  چهار  و  شریعتی  بیمارستان  فاصل 
بایگانی 940065  به کالسه 9409980353200002 و شماره  ارجاع  و  اصفهان 
ک 106 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/06/28 و ساعت 10 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن متهم به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 
رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف 12168 منشی شعبه 106 دادگاه عمومی 

جزایی شهرستان اصفهان 
آگهی ابالغ

خدا  راه   -2 علی  فرزند  خسروی  البرز   -1 آقای  به  دادرسی  وقت  ابالغ   5/87
بر  مبنی  محمود صالحی  ایرج  آقای  شکایت  موضوع  سینا  علی  فرزند  روزبهی 
دو  کیفری   111 ثبت شعبه   940022 کالسه  تحت  که  احشام  در سرقت  شرکت 
ابالغ  درخواست  خوانده  اقامت  محل  بودن  نامعلوم  علت  به  است  اصفهان شده 
دادرسی  آئین  قانون   344 ماده  طبق  مراتب  که   است  شده  آگهی  نشر  بوسیله 
کیفری مصوب 1392/12/04 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ می شود که در تاریخ 
94/6/18 ساعت 10:30 جهت  رسیدگی در شعبه 111 دادگاه  کیفری 2 اصفهان 
عدم  یا  و  دفاعیه  الیحه  ارسال  عدم  یا  و  عدم حضور  در صورت  حاضر شود 
معرفی وکیل دادگاه غیابا رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد. م الف12163 

مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه کیفری عمومی جزایی اصفهان 
آگهی ابالغ

پرونده:  شماره   9410100351503194 ابالغیه:  شماره   5/88
9409980351500304 شماره بایگانی شعبه: 940335 خواهان/ شاکی سید جابر 
احمدی علون آبادی  دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم اکبر دهقانی به خواسته 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم 
 15 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
خ  باال،  اصفهان، خ چهارباغ  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره 348 ارجاع و 
به کالسه 9409980351500304 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/6/24 
و ساعت 11:30 تعیین شده  است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و 
درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردید. م الف 

12194منشی شعبه 15 دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان اصفهان



یادداشت
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 تبریک کمیته المپیک 
به دو و میدانی

تصمیمی برای  بازگشت 
به فوتبال ندارم

کمیته مل��ی المپیک طی پیام��ی موفقی��ت دو ومیدانی کاران کش��ورمان در 
رقابت های بین المللی کازانف قزاقس��تان و کسب 4 سهمیه المپیک بازی های 
 ریو 2016 را به مس��ووالن این فدراس��یون،کادر فنی و ملی پوشان آن تبریک

 گفت.
تیم ملی دو ومیدانی کشورمان در رقابت های کازانف قزاقستان موفق به کسب 
 4 سهمیه المپیک ش��د و تعداد س��همیه های المپیکی کش��ورمان را به عدد 
 6 رس��اند که به همین منظور کمیته ملی المپیک در پی��ام تبریک خود آورده

اس��ت: موفقی��ت نماین��دگان دو ومیدان��ی کش��ورمان در رقاب��ت ه��ای 
کازانف قزاقس��تان و کس��ب 4س��همیه بازی ه��ای المپیک ریو بدون ش��ک 
ناش��ی از برنامه ری��زی و تالش های دلس��وزانه وخس��تگی ناپذیرمس��ووالن 
محت��رم ای��ن فدراس��یون،کادر فن��ی و مل��ی پوش��ان آن ب��وده اس��ت که 
موج��ب مس��رت م��ردم و مس��ووالن ورزش کش��ور عزیزم��ان ش��د و موج 
 مثبت��ی از امی��دواری در بی��ن خان��واده ای��ن رش��ته پای��ه پدی��د آورده

 است.

کاپیتان پیشین فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه شرایط را برای حضور در فوتبال 
مساعد نمی بیند، گفت: با این ش��رایطی که در فوتبال وجود دارد تصمیمی برای 

کار در فوتبال ندارم.
وی درباره اینکه آیا قصد مربیگری در لیگ برتر را ندارد، عنوان کرد: با این شرایطی 
که در فوتبال ایران وجود دارد تصمیمی ب��رای کار در فوتبال ندارم و می خواهم به 
زندگی شخصی خودم رسیدگی کنم. باید دید در آینده چه شرایطی پیش خواهد 

آمد.
کریمی،  در پاسخ به این پرسش که چرا از کادر فنی تیم ملی جدا شده بود، اظهار 
کرد: این موضوع دیگر نوش داروی پس از مرگ س��هراب است. تیم ملی در کوران 

مسابقات مقدماتی جام جهانی قرار دارد و امیدوارم که موفق عمل کند.
وی در خصوص وضعیت پرسپولیس نیز گفت: بازیکنانی که به پرسپولیس آمدند 
جزو خوب های تیم های خود در فصل گذش��ته بودند. نمی توان گفت که ش��انس 
پرسپولیس کمتر از دیگر تیم ها است و این تیم هم به اندازه همه تیم ها شانس دارد.

درجنب وجوشی که به سراغ والیبال اصفهان آمده ؛ 

درامور پایه جدی ترعمل کنیم

هیچکس از ما حمایت نکرد
س��رمربی تیم فوتس��ال تاسیس��ات دریایی با ناراحتی از اینکه 
تیمش در آستانه مسابقات جام باشگاه های آسیا از داخل ایران 
حمایت نشده است، گفت: متاسفانه ایرانی هایی داشتیم که برای 

تیم های خارجی کار می کنند.
وحید شمسایی، درباره آخرین وضعیت تیم فوتسال تاسیسات 
دریایی و آغاز ش��مارش معکوس جام باش��گاه های آسیا با بیان 
مطلب فوق اظهار کرد: برای ما لیگ برتر تمام شده است و تمام 
فکر و ذکرمان جام باش��گاه های آسیاست. خوش��بختانه تمام 
بازیکنان هم در س��المت کامل هس��تند و مش��کلی از این نظر 

نداریم.
سرمربی تاسیسات افزود: روزهایی که منتظرش بودیم نزدیک 
می ش��ود. ما خوب تمرین کرده ایم و بازیکنان ه��م با همدیگر 
هماهنگ هس��تند. یکی از دالیلی ه��م که زودتر ب��ه اصفهان 
می رویم همین اس��ت که بازیکنان بیش��تر با هم باشند وگرنه 
س��الن اصلی مس��ابقات را هم که آماده نکرده اند. ما در حالی به 
اصفهان می رویم که همان گالیه های قبل��ی را داریم. ما جایی 
می رویم که فقط اسم میزبان ایران اس��ت و امتیاز دیگری برای 
تاسیسات ندارد. شرایط طوری است که ما در اصفهان مثل یک 

تیم غریبه هستیم.
شمسایی، در پاسخ به سوالی مبنی بر مهم ترین دغدغه اش قبل 
از شروع مسابقات، یادآور ش��د: دغدغه ما این است که شناخت 
کافی از حریفان مان نداریم. مس��ووالن آنالیز تیم ما باید خیلی 
زود مس��ابقات را ببینند و تیم ها را بررسی کنند. این اتفاق باید 

به سرعت رخ بدهد.
س��رمربی تاسیس��ات ادامه داد: ما در حالی به مس��ابقات جام 
باش��گاه ها می رویم که امیدمان اول به خدا و س��پس به تالش 
بازیکنان اس��ت.  به رغم اینکه من از ماه ها قب��ل گفته بودم هر 
فردی می تواند به ما کمک کند، جل��و بیاید؛ ولی هیچکس از ما 
حمایت نکرد و هیچ ایرانی ای نداشتیم که کارهای مان را انجام 
بدهد ولی در عوض ایرانی هایی داشتیم که برای تیم های خارجی 

کار و از آنها حمایت کنند.

نکونام، در آستانه بازگشت به تیم ملی
جواد نکونام فروردین امسال و بعد از بازی سوئد، آرام و بی صدا 

از بازی های تیم ملی خداحافظی کرد.
بعد از اردوی ازبکس��تان و ترکمنس��تان تیم مل��ی بود که چند 
بازیکن با نکونام تماس گرفتند و گفتند جایش خالی است و بهتر 
است بازگردد. در آن روزها نکونام که هنوز تصمیم قطعی خود 
را برای ادامه فوتبال گرفته بود گف��ت خداحافظی کرده و دیگر 
قصدی برای بازگشت ندارد. شماره 6 همچنین گفته بود: » من 
نمی دانم قرار است بازی کنم یا نه. شاید فوتبال باشگاهی را کنار 
بگذارم«. اما پس از آنکه نکونام به سایپا پیوست، همین بازیکنان 
با نکونام تماس گرفتن��د و گفتند: » تو که می خواس��تی بازی 
کنی، چرا از تیم ملی خداحافظی کردی؟ همه در تیم دوس��ت 
 دارند تو باشی، دوباره به تیم بازگرد«. این اصرارها و همین طور 
گفت و گوی یکی از مسووالن تیم ملی برای بازگرداندن او باعث 

شده تا شایعاتی درباره احتمال بازگشت کاپیتان قوت بگیرد.

اعتراض باشگاه پرسپولیس به 
محرومیت  سه جلسه ای مکانی

مسووالن باشگاه پرسپولیس اعتراض خود نسبت به محرومیت 
سه  جلس��ه ای دروازه بان اول ش��ان را به کمیته انضباطی اعالم 

می کنند.
بعد از اینکه اعالم ش��د سوش��ا مکانی به خاطر تخلف در دربی 
برگشت فصل گذشته، سه جلسه از همراهی پرسپولیس در فصل 
پیش روی لیگ برتر محروم است، مسووالن باشگاه پرسپولیس 
اعتراض خود را نسبت به این حکم کمیته انضباطی ابراز داشتند 
و قرار است این اعتراض به صورت مکتوب هم به کمیته انضباطی 

ارسال شود.
محمود خوردبین ضم��ن تایید این خبر در م��ورد حکم مکانی 
اظهار داشت: قرار بود که محرومیت مکانی یک جلسه قطعی و 
دو جلسه تعلیقی باشد، اما نمی دانم چطور می گویند مکانی سه 

جلسه محروم است.
وی ادامه داد: اگر قرار باش��د مکانی سه جلسه محروم باشد، کار 
ما در ابتدای لیگ بسیار دشوار می شود، به همین خاطر قطعا به 

این مساله اعتراض می کنیم.
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انتخابات بهترین های لیگ چهاردهم باز هم با حرف و حدیث فراوانی روبرو شد و 
این بار هم پرسپولیسی ها از قدرت رسانه ای خود بهره الزم را بردند.

در حدود یک س��ال قبل و در جریان برگزاری مراس��م معرفی بهترین های لیگ 
سیزدهم بود که داستان انتخاب محمد عباس زاده مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس 
به عنوان پدیده لیگ دو سال قبل سروصدای بس��یار زیادی به پا کرد و خیلی ها 
عقیده داشتند که عملکرد بازیکنی مثل مهدی ش��ریفی که به تازگی در فوتبال 
ایران چهره شده بود آنقدر امیدوارکننده و درخشان بود که مسوالن برگزاری این 

مراسم عنوان پدیده لیگ سیزدهم را به مهاجم جوان سپاهان اهدا کنند.
اما در هر صورت مصلحت اندیشی س��ازمان لیگ برای برقراری مساوات بین دو 
باش��گاه قرمز و آبی در نهایت باعث شد تا مهاجم پرس��پولیس به ناحق تبدیل به 
پدیده فوتبال ایران شود؛ اما از آن ماجرا یک سال گذش��ت و این بار هم مدیران 
تصمیم گیرنده در مراس��م انتخاب بهترین های لیگ چهاردهم آدرس را اشتباه 
رفتند و برای بدست آوردن دل طرفداران تیم پرسپولیس عنوان بهترین مهاجم 

لیگ گذشته را به مهدی طارمی دادند.
به هر حال اینطور که از معنای بهترین مهاجم بر می آید بازیکنی باید در این مقام 
قرار بگیرد که با گلزنی در رقابت های فصل گذشته، تیمش را به عنوانی شایسته 
و درخور رسانده باش��د؛ اما نگاهی به لیست گلزنان س��ال گذشته نشان می دهد 
 که طارمی فقط 7 گل برای تیمش به ثمر رساند و البته در نهایت پرسپولیس هم 

به عنوانی معمولی در میانه های جدول لیگ دست پیدا کرد.
اما از طرف دیگر باالتر از مه��دی طارمی مهاجمان ایرانی مثل مهدی ش��ریفی، 
سجاد شهباززاده، مسعود حسن زاده، محمدرضا خلعتبری، مهدی مومنی هم قرار 
داشتند که در تیم هایی معمولی تر از لحاظ حجم حمایت رسانه ای حضور داشتند 
و اتفاقا گل های شان عاملی برای رسیدن تیم های شان به عناوین شایسته ای هم 
در لیگ بود به خصوص سه مهاجم شاغل در فوتبال اصفهان که در سال گذشته 
بس��یار هم خوب گل زدند. ولی به هر صورت این بار هم مس��ووالن سازمان لیگ 
مصلحت را فدای قانون کردند و این بار هم مهاجمی مثل مهدی طارمی-که البته 
از لحاظ فنی آینده بسیار خوبی در پیش رو دارد، به عنوانی رسید که از لحاظ آماری 

اصال و ابدا حقش نبود.
شاید انتخاب طارمی به عنوان پدیده لیگ و بازیکنی که اولین فصل حضور خودش 
در لیگ برتر فوتبال ایران را تجربه کرده بود انتخاب منطقی تری به نظر می رسید 
و حداقل قابلیت توجیه داش��ت، ام��ا در انتخاب بهترین گل��زن لیگ مهاجمانی 
پشت خط طارمی ماندند که هم بیشتر از او گل زده بودند و هم کمتر از او حمایت 

رسانه های رنگی را به همراه داشتند.

تیم ملی بسکتبال ایران، امروز دیدار آغازین خود را در 
رقابت های اطلس اسپورت چین برابر میزبان برگزار 
می کند. این نخستین محک تیم ایران با هدایت درک 

بائرمن آلمانی است.
کاروان تیم ملی بسکتبال ایران در حالی تهران را به 
مقصد شانگهای ترک کرد که درک بائرمن، سرمربی 
جدید تیم کشورمان، کمتر از 10 روز پیش وارد تهران 
شد. بائرمن هنوز چمدان هایش را باز نکرده بود که تیم 
ایران مسافر چین شد. مرد آلمانی که از روز نخست 
با دیسیپلین خاص خود، کارش را در تاالر بسکتبال 
مجموعه ورزش��ی آزادی آغاز کرد، بهتر از هرکسی 
می داند دیدار با یکی از قطب های بس��کتبال آس��یا، 
آن هم در خانه این تیم برای گام نخست کار دشواری 
اس��ت. این موضوع وقتی با مدت زمان کوتاه آشنایی 
بائرمن و ملی پوشان توام شود، سختی کار را دو چندان 

می کند؛ اما این همه ماجرا نیست. 
شاهین طبع، برگ برنده بائرمن

هرچند تیم مل��ی بس��کتبال ایران زم��ان زیادی را 
از دس��ت داد و به دلی��ل بالتکلیفی فدراس��یون در 
ماه های گذش��ته، تیم ملی هم وضعیت نامشخصی 
داش��ت، اما باالخره ب��ا حض��ور بائرمن بس��کتبال 
ایران برای المپیک ریو خیز برداش��ت. در این میان 
و در موقعی��ت فعلی حض��ور مهران ش��اهین طبع، 
مربی نام آش��نای وطنی، که س��ابقه کار با بچیرویچ، 
س��رمربی پیش��ین تیم ملی را ه��م در کارنامه خود 
 دارد، کن��ار بائرم��ن غنیمت اس��ت. ش��اهین طبع 
ب��ا آش��نایی کام��ل از نف��رات برگزیده تی��م ملی و 
ش��ناختی که از تک تک آن ه��ا دارد، پ��ل ارتباطی 
 مطمئن��ی بی��ن بازیکن��ان ای��ران و مرب��ی آلمانی 

به حساب می آید. 
اژدهای خفته

 چی��ن پرافتخارتری��ن تیم بس��کتبال آسیاس��ت. 
این تیم بیش��ترین حضور در المپی��ک و رقابت های 

قهرمانی جهان را بین دیگر تیم های قاره زرد به خود 
اختصاص داده است. اژدهای بسکتبال آسیا، سال های 
زیادی این ورزش را در قاره پهناور قبضه کرده بود و 
هرازگاهی تیم هایی از خاور دور مانند کره جنوبی یا 
از آسیای مرکزی مانند فیلیپین به رقبای سرسخت 
چینی ها بدل می ش��دند. با آغاز هزاره سوم میالدی، 
بسکتبال آرام آرام در غرب آسیا رونق گرفت. حضور 
پرقدرت اردن، لبنان و ایران در رقابت های آسیایی، 
زنگ خطر را برای چشم بادامی ها به صدا در آورد و در 
کمتر از دو دهه ایران به امپراطوری چین در قاره کهن 
پایان داد و قهرمانی آس��یا را جشن گرفت. هرچند با 
حضور نسل طالیی بس��کتبال ایران و از سوی دیگر 
افت بسکتبال چین، ایران از سه سال گذشته به قدرت 
اول بسکتبال آسیا تبدیل شده، اما چین همچنان از 
جدی ترین رقبای ایران در راه المپیک ریو است. آن ها 
فردا به لطف امتیاز میزبانی در سوژو، می خواهند عالوه 
بر انتقام شکست های گذشته، بردی روحیه بخش برابر 

قهرمان آسیا دشت کنند. 
دوئل حدادی و سو کی

بدون ش��ک حضور س��و ک��ی س��نتر 2 مت��ر و 17 

س��انتی متری چی��ن و تقاب��ل او با حام��د حدادی، 
 صحنه ه��ای زیبایی را در بازی ام��روز خلق می کند. 
س��و، یکی از بازیکنان سرش��ناس چینی به حساب 
 می آید ک��ه در آس��تانه حض��ور در NBA اس��ت. 
ای��ن بازیکن به زعم برخی کارشناس��ان بس��کتبال 
حت��ی می تواند پ��رآوازه ت��ر از یائو مین��گ، بازیکن 
فراموش نش��دنی تاریخ بس��کتبال س��رزمین اژدها 
باش��د. از س��وی دیگر حامد حدادی، ارزشمندترین 
 بازیک��ن بس��کتبال آس��یا، نقط��ه اوج تی��م ایران 
زی��ر حلقه حریف��ان ب��ه حس��اب می آی��د و بدون 
ش��ک ش��نیدن نام حدادی ل��رزه بران��دام مدعیان 
بس��کتبال قاره که��ن می ان��دازد. حدادی امس��ال 
 جانش��ینان خوبی را هم کنار خ��ود می بیند. حضور 
اصغر کاردوس��ت، س��نتر باتجربه تیم مل��ی و میثم 
میرزای��ی، پدیده لیگ ملی با فیزیک بدنی مناس��ب 
و ق��درت ریباند مثال زدنی، خی��ال کادرفنی را بابت 
بک آپ حدادی تا حدود زیادی راحت کرده اس��ت. 
بدون ش��ک نقطه قوت ای��ران این منطق��ه از زمین 
 اس��ت و حریفان هم به خوبی از این موضوع آگاهی 

دارند.

�یورش آسمان خراش های ایران به دیوار چینسازمان لیگ، آدرس را اشتباه رفت!

اصغر قلندری : به یقین اگر از شما بپرسند هدف 
 اصل��ی از ورزش چیس��ت، حتم��ا خواهید گفت: 
 در درج��ه اول حف��ظ س��المتی و در درجه دوم 
به عنوان یک تفریح سالم و ایجاد نشاط وشادابی از 

آن یادخواهید کرد.
حال اگر ازشما سوال کنند برای رسیدن به ورزش 
 قهرمانی چه اهداف��ی را باید مورد نظ��ر قرارداد، 
 ب��ه یقی��ن خواهی��د گف��ت: ورزش پای��ه را باید 
جدی تربه اجرا درآوریم؛ و برای دس��تیابی به این 

اهداف بهتر است ازمدارس آغازکنیم.
بی تردید اگرقرارباش��د ب��ه نظرخواه��ی دراین 
زمینه بپردازیم، به نظر ش��ما با ش��رایط حاکم در 
ورزش مدارس وغوغایی که در ورزش کش��ورمان 

 جریان پیداک��رده، کارس��ازندگی در ورزش پایه 
به طور مطلوب اجرا می ش��ود؟ به یقین پاسخ ها 
منفی خواهد بود؛ چراکه در مواجه با نوشتارهایی 
 ک��ه هم��ه روزه درنش��ریات ورزش��ی به چش��م 
 می خ��ورد، ک��ه اکث��را ب��ه ورزش ب��ه اصطالح 
حرف��ه ای فوتبال پرداخته اند، طبیعی اس��ت که 
ورزش پایه به ویژه دررش��ته های غی��ر فوتبالی 
پر از چال��ش خواهد بود و ه��رروزه از اقصی نقاط 
 کش��ورمان خبره��ای ناخوش��ایندی ب��ه گوش 
می رس��د؛ و متاس��فانه مس��ووالن ورزش هم به 
جای چ��اره اندیش��ی و یافتن راه ح��ل منطقی 
 وپذیرفتن داوری اهالی خرد و اندیشه، برای حفظ 
 ج��اه و مقام، ازمواضع خود س��خن م��ی گویند و

 

برهان های خود را می آورند.
با نهایت تاسف باید بپذیریم که تمام اخبار ورزشی 
امروز ما تحت الش��عاع فوتبال مان قرارگرفته که 
برخی ازمقامات مسوول معتقدند و ابراز می دارند 
فوتبال ش��بیه زندگی اس��ت. بعضی ها تعابیری 
بلن��د دارند وبرخ��ی دیگربرداش��ت هایی درحد 
زندگی ع��ادی ومعمولی، اما کارشناس��ان ورزش 
وتمام آنهایی ک��ه دس��تی در ورزش دارند بر این 
 نکته متفق القول هس��تند ومرتبا هم آن را تکرار

می کنند که اگر قرار اس��ت ورزش ما پیش��رفت 
کند باید ب��ه ورزش پایه توجه بیش��تری به عمل 
آوریم که در ای��ن میان آموزش وپ��رورش نقش 
بس��یار مهمی دارد، اما در عمل کمتر دیده ش��ده 

 که توجهی ج��دی به این آینده س��ازان ش��ود؛ 
و در ارتباط با ورزش پایه  در مدارس کاری اصولی 
انجام ش��ود. آنچه که تا به حال مشاهده شده، کم 
رنگ تر ش��دن روز به روز این بحث مهم درورزش 

ما است.
حال اگربه س��ه � چهارسال گذش��ته برگردیم و 
 مرورکنی��م خب��ری ک��ه در ارتب��اط ب��ا انتصاب 
آقای کیومرث هاش��می به عن��وان معاون تربیت 
بدنی و سالمت وزارت آموزش وپرورش درنشریات 
 ورزش��ی و س��ایر رس��انه ها انع��کاس پیداکرد، 
و از سوی اکثر کارشناس��ان ورزش هم این حسن 
انتخاب را به آقای حاجی وزی��ر آموزش وپرورش 
تبری��ک گفتند، ب��ه ورزش پای��ه و ش��روع آن از 
مدارس امیدوار شدیم، چرا که کیومرث هاشمی 

 با س��وابق درخش��ان و س��ال ها تجربه مدیریتی 
در عرصه های مختلف ورزشی نشان دادند که می 
خواهن��د درورزش پایه طرحی ن��و دراندازند و به 
طور جدی به ورزش پایه اهمی��ت بدهند و توجه 

بیشتری آورند.
لیکن طب��ق عادات معمول در ورزش کش��ورمان 
بعضی اوقات حرف هایی که از س��وی مس��ووالن 
ورزش رد وبدل می ش��ود، برخالف صحیح بودن 
گویا فقط به درد زینت المجالس می خورد! وفقط 
باید از آنها س��خن گفت و س��خن گفت؛ درعمل 
اگرواقعا به اندازه نیمی از حرف های آنان اجرایی 

می شد حاال ورزش ما حال و روز بهتری داشت.
 ب��ه هرح��ال برمبن��ای تش��کیالت مس��ووالن 
 تربی��ت بدن��ی وس��المت آم��وزش وپ��رورش، 
اس��تان ه��ا ه��م درحک��م مع��اون مدی��ر کل 
انجام وظیف��ه می کنن��د و این بدان معنا اس��ت 
که ارتقای س��طح مدیریت��ی دراین س��ازمان ها 

 باع��ث امیدواری ش��ده اس��ت که حمای��ت ها و 
نقط��ه نظ��رات مثب��ت وزیرمحت��رم آم��وزش 
وپرورش در کنارس��عی وتالش نیروهای کارآمد 
 وکاربلد، می تواند گامی باش��د برای محکم کردن 
 پای��ه ه��ای ورزش کش��ورمان ت��ا درآین��ده ای

نه چن��دان دور بتوانیم ازباغ پرگل گلس��تانی که 
ایجاد می ش��ود بهره کافی ببریم وجامعه ورزش 
دیگر نگران پشتوانه سازی برای رشته های مختلف 
ورزشی نباشد و همیشه نیروهای قابلی پشت خط 
آماده حضوردرعرصه های داخلی وخارجی باشند، 
که به طور یقین آموزش وپرورش اصلی ترین منبع 
تغذیه کننده ورزش کشورمان محسوب می شود.

اما والیبال اصفهان که از دیرباز هم در بخش بانوان 
و هم در قسمت مردان درسطح کشورمطرح بوده 
 اس��ت و مربیان و داوران بین الملل��ی و بازیکنان 
ملی پ��وش این اس��تان، هم��واره درمس��ابقات 
قهرمانی کشورش��اخص بوده اند، اینک درغوغای 
 بی اسپانس��ری برای تش��کیل یک تی��م درخور

 ش��ان نام پرآوازه اصفه��ان برای حض��ور درلیگ 
 دس��ته یک و لی��گ برتر، ب��ی حاصل دس��ت وپا 
می زند، هیات والیبال اس��تان درراستای تحقق 
اساسی ترین وظیفه خود اقدام به برگزاری دومین 
دوره مسابقات مینی والیبال درسطح استان کرده 
اس��ت، که با حضورقری��ب به 250 والیبالیس��ت 
نونهال، درقالب 32 تیم از سراسر استان در سالن 

شهید صفوی پور اصفهان به اجرا درآمد.
این بازی های باش��کوه که با حض��ور خانواده ها 
و اولی��ای بازیکنان به سرپرس��تی رض��ا ایرانزاد 
درهش��ت گروه چهارتیمی وبه ص��ورت دوره ای 
برگزارشد و ش��انزده تیم به مرحله پلی آف صعود 
 کردند ک��ه دیدارهای پایان��ی درروزجمعه آینده
) نهم مردادماه جاری( به مورد اجرا درخواهدآمد.

از  تی��م   32 مس��ابقات  دوره   درای��ن 
 شهرستان ها و بخش های خمینی شهر، نجف آباد،

زرین شهر، مبارکه، کاشان، ش��هرضا، گلپایگان، 
تیران، بهارستان، قلعه س��فید، نواحی آموزش و 

پرورش ودستجات آزاد شرکت داشتند.
ش��ایان ذکراینکه چهار تی��م برتر به مس��ابقات 

قهرمانی مینی والیبال کشوراعزام خواهند شد.
قضاوت این بازی ه��ا را آقایان: دان��ش زارع، رضا 
طالبی، امیر امینی، حسن س��لیمیان، علی ایران 
پور و جابر یوسفی برعهده داش��تند واکبرتوکلی 
پیش کس��وت داوران که ازجمل��ه داوران خوب 
وشاخص  اصفهان می باشد سرپرستی وچیدمان 

داوران را برعهده داشت.

سیری در دنیای ورزش

این عنوان را به هواداران پرسپولیس 
تقدیم می کنم

مهدی طارمی پس از کسب عنوان برترین مهاجم لیگ برتر چهاردهم، 
پیامی در صفحه اجتماعی خود منتشر کرد.

 مهاجم پرس��پولیس نوش��ت: » س��الم ... این عنوان از ط��رف خودم و 
هم تیمي هاي پارس��الم تقدی��م مي کنم به ش��ما هواداران باش��گاه 
پرسپولیس که تو بدترین شرایط پشت تیم هستین و ما به شما افتخار 
مي کنیم. شاید اگه ش��ما و هم تیمي هام نبودید من به این عناوین که 
کاندید بازیکن اخالق، مرد س��ال فوتبال ایران، پدی��ده لیگ و بهترین 

مهاجم لیگ 14، دست پیدا نمي کردم؛ از همتون ممنون. 

لنز دوربین

اس�تان  والیب�ال  هی�ات 
درراستای تحقق اساسی ترین 
وظیفه خود اقدام به برگزاری 
دومین دوره مس�ابقات مینی 
والیبال درس�طح استان کرده 
است، که با حضورقریب به 250 
والیبالیس�ت نونهال، درقالب 
32 تی�م از سراس�ر اس�تان 
در س�الن ش�هید صفوی پور 

اصفهان به اجرا درآمد
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یادداشت

رییس جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:

اجرای طرح »آبیاری بارانی تمام 
ثابت«  برای نخستین بار 

رییس جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح 
 آبی��اری بارانی تمام ثابت برای نخس��تین بار در اس��تان خبر

داد.  ذبیح اهلل غریب، اظهارکرد: طرح آبیاری بارانی تمام ثابت 
واقع در ش��هرکیان در س��طح 90 هکتار از اراضی زیرکشت 
سیب زمینی برای نخسین بار در استان اجرا شد. وی کاهش 
مصرف آب نس��بت به طرح های آبیاری تحت فشار متحرک، 
عدم مش��کالت موج��ود در آبی��اری در هن��گام وزش باد و 
عدم نیاز به نیروی انس��انی برای آبی��اری را از مزایای اجرای 
طرح آبیاری بارانی ثابت نس��بت به متحرک برش��مرد.غریب 
خاطرنش��ان کرد: برای اجرای این سیستم به ازای هر هکتار 
س��ازمان جهادکشاورزی اس��تان 50 میلیون ریال تسهیالت 

پرداخت کرده است.

مدیرکل کتابخانه های چهارمحال و بختیاری:
انجمن کتابخانه های عمومی 

تشکیل  می شود 
مدی��رکل کتابخانه ه��ای چهارمحال و بختیاری از تش��کیل 
انجمن کتابخانه های عمومی در این اس��تان خبر داد. فرهاد 
خلیل مقدم اظهارداشت: 30 انجمن کتابخانه های عمومی در 
استان فعالیت دارند که برای نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی 
در میان اقش��ار مختلف باید این انجمن ها از س��وی مردم و 
مسووالن حمایت ش��وند.وی افزود: ضرورت توجه به توسعه 
فرهنگی برای رسیدن به سطح مطلوبی از توسعه یافتگی نیاز 
به توس��عه مراکز فرهنگی به ویژه کتابخانه ها و کتابخوانی در 
استان دارد؛ در همین راستا نهاد کتابخانه های عمومی استان 
ایجاد کتابخانه های س��یار در روس��تاهایی با جمعیت کمتر 
از ی��ک ه��زار و 500 نفر را در اولویت برنام��ه خود قرار داده 
است.مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری با 
اش��اره به اینکه کتابخانه س��یار در همه روستاها با جمعیت 
کمتر از هزار و 500 نفر در اس��تان ایجاد می شود، بیان کرد: 
ساخت کتابخانه مرکزی شهرکرد، ایجاد کتابخانه در شهرها 
و مناط��ق فاقد کتابخانه و ایجاد کتابخانه در روس��تاهایی با 
جمعی��ت بیش از ه��زار و 500 نفر نفر اس��تان نیز از جمله 
اقدامات و برنامه های این نهاد اس��ت.خلیل مقدم خاطرنشان 
کرد: ساختمان های بدون استفاده که مورد تأیید کارشناسان 
این نهاد باش��ند، به منظور برقراری توازن در س��رانه فیزیکی 
کتابخانه های اس��تان در اختیار ای��ن اداره کل قرار می گیرد؛ 
سپس نس��بت به راه اندازی کتابخانه با توجه به جمعیت آن 

منطقه اقدامات الزم انجام می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:    

 اقتصاد کشور
 هنوز بیمار است

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: با وجود مهار 
نرخ تورم، اما هنوز هم اقتصاد کشور بیمار است.

 قاس��م س��لیمانی دش��تکی،  در دیدار با مدیران 
فنی و حرف��ه ای این اس��تان اظهار ک��رد: با روی 
 کار آمدن دولت یازدهم، ت��ورم کاهش پیدا کرده 

است.
وی افزود: دولت تدبیر و امید، با برنامه ریزی مناسب 
و انجام ام��ور اقتص��ادی مطلوب، توانس��ت ثبات 

قیمت ها را در کشور ایجاد کند.
س��لیمانی دش��تکی تصری��ح ک��رد: امیدواریم با 
برنامه ریزی ه��ای علمی و انجام امور کارشناس��ی 
بر مبنای معیارهای پژوهش��ی، نرخ تورم کش��ور 
 ب��ه صف��ر و مطاب��ق ب��ا اس��تانداردهای جهانی

 برسد.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره به باال 
بودن نرخ اش��تغال گف��ت: بی��کاری، تعطیلی در 
تولی��د، قفل ش��دن سیس��تم بانکی، مش��کل در 
ص��ادرات و واردات، مصرف کااله��ای بی کیفیت 
و کاهش رون��ق اقتص��ادی، از نتای��ج تحریم های 
 ظالمانه علیه جمهوری اس��المی ایران به ش��مار

 می رود.
وی ب��ه پی��روزی در توافقات هس��ته ای اش��اره و 
خاطرنشان کرد: بس��یاری از این مشکالت، با لغو 
 تحریم ها و انجام توافق در مذاکرات هسته ای، رفع

 می شود.
سلیمانی دشتکی اظهار داش��ت: حرکت در مسیر 
اقتصاد مقاومتی و رسیدن به عدم وابستگی اقتصاد 
به نفت، یکی از مهم ترین اهداف دولتمردان است.

وی اضافه ک��رد: افزایش تربی��ت نیروهای خبره با 
توان عملی و دانش علمی، نقش مهمی در کاهش 
مشکالت کشور و رس��یدن به توسعه همه جانبه و 

پویا دارد.

یادداشت

طرح تقویت مبانی اعتقادی و شبهه زدایی دینی یک گفتمان مهم 
در برابر هجمه و تهاجم فرهنگی است که از سال 92 در شهرکرد 
برگزار می شود و اندیشمندان کشور در باره مساله مختلف روز به 

سخنرانی می پردازند.
این روزها در فضای مجازی شبهه مختلفی درباره مسائل فقهی و 
دینی از سوی برخی از افراد مطرح می شودکه پاسخ دادن به این 

شبهات، نیازمند دانش فقه و علوم و معارف اسالمی است. 
طرح تقویت مبانی اعتقادی و ش��هبه زدایی دینی ،که از س��وی 
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد 
برگزار می شود، به تمامی شبهات دینی پاس��خ داده و به تقویت 

مبانی اعتقادی اقشار مختلف مردم منجر می شود.
نماین��ده ولی فقی��ه و ام��ام جمع��ه ش��هرکرد در چهارمحال و 
 بختیاری در این خصوص گفت : طرح تقوی��ت مبانی اعتقادی و

 ش��بهه زدایی دینی با رویکرد گفتمان س��ازی و مقابله با تهاجم 
فرهنگی در استان در حال برگزاری است.

حجت االس��الم محمد علی نکون��ام افزود: ط��رح تقویت مبانی 
اعتقادی از ط��رح های پای��ه ای و بنیادین معرفتی اس��ت، که از 
دو دهه پیش از س��امان چهارمحال و بختیاری آغاز شد و اکنون 
مورد تایی��د و توجه خاص مق��ام معظم رهبری نیز ق��رار گرفته 
اس��ت. به گفته وی، این طرح در دو س��طح جوانان و فرهنگیان و 

دانشگاهیان برگزار می ش��ود و مهدیه مصالی شهرکرد به مدت 
یک ماه هر ش��ب میزبان جوانان خواهد ب��ود. وی افزود: مباحث 
طرح گفتمان س��از تقویت مبانی اعتقادی، از سوی خود جوانان 
مطرح ش��ده و اندیشمندان کش��ور پیرامون این س��واالت پاسخ 
می دهند. نکونام از تش��کیل دبیرخانه دایمی این دوره خبر داد و 
گفت: اکنون 26جلد کتاب طرح های گذش��ته ای��ن دوره چاپ و 
منتشر شده اس��ت و دو جلد دیگر نیز زیر چاپ قرار دارد. به گفته 
 وی، این طرح با همکاری و هماهنگی همه دستگاه های اجرایی و 
هیات های مختلف جوانان برگزار می شود و هزینه های آن بسیار 
کمتر از همایش های دیگر اس��ت. امام جمعه شهرکرد افزود: این 
طرح از دوم تا بیست و هفتم مردادماه، هر شب پس از نماز مغرب 
و عش��اء در مهدیه مصالی امام خمینی )ره( برگزار خواهد ش��د. 
وی افزود: در دوره بیست و دوم این طرح، 13نفر از اندیشمندان و 
شخصیت های مطرح کشور هر شب برای جوانان پیرامون سبک 

زندگی اسالمی مباحث مختلف و به روز را مطرح می کنند.
 نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد 
یادآور شد:در این طرح آیت اهلل کریمی جهرمی ، آیت اهلل سید احمد 
خاتمی ،آیت اهلل نعیم آبادی ،حجت االسالم سید ابراهیم رییسی 
 دادستان کل کشور ،حجت االسالم خسرو پناه ،حجج االسالم راشد 
یزدی ، ناصر رفیعی ،حسین دهنوی ،دکتر عابدی ،هادی عباسی 
حاج علی اکبری ، ربانی گلپایگانی و حس��ن عرفان، برای جوانان 
از س��بک زندگی اس��المی می گوین��د. دوره های گذش��ته این 
طرح که استادان و ش��خصیت های محقق و پژوهشگر برجسته 
 کشور حضور داش��تند،با اس��تقبال مردم ش��هرکرد همراه بوده 

است.

مدیرکل دامپزشکی مطرح کرد؛

صادرات ۱۸۰ تن مرغ منجمد از چهارمحال و بختیاری

اجرای طرح تقویت مبانی اعتقادی در شهر کرد

یادداشت یادداشت
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حجت االسالم محمد علی نکونام؛

مدیرکل دامپزش��کی چهارمحال و بختیاری از صادرات 
1۸0 تن مرغ منجمد از استان در سه ماهه نخست امسال 
به کشورهای همسایه خبر داد. عبدالمحمد نجاتی اظهار 
داش��ت: صادرات 1۸0 تن مرغ منجمد، س��ه هزار راس 
دام زنده و 90 تن خوارک آبزیان از اس��تان در س��ه ماهه 
اول امس��ال با مجوز اداره کل دامپزش��کی استان صورت 
گرفته اس��ت.وی افزود: ص��ادرات دام، خ��وراک آبزیان و 
فرآورده ه��ای خامی در س��ال 94 به کش��ورهای عراق، 
 کویت، لبنان، تاجیکس��تان و قرقیزس��تان انجام ش��ده 
اس��ت.مدیر کل دامپزش��کی چهارمح��ال و بختیاری با 
اش��اره به اینکه تجارت دام اکنون در جهان بس��یار مهم 

شده است و مورد توجه بس��یاری از کشورهای پیشرفته 
قرار گرفته اس��ت بیان کرد: افزایش صادرات محصوالت 
و فرآورده ه��ای گوش��تی در صورت��ی امکان پذیر اس��ت 
که دام��داران اس��تان در هم��ه مراحل تولی��د و پرورش 
محصول از آغاز تا پایان، روند کار خ��ود را با رعایت نکات 
بهداشتی، به شکل اصولی و با نظارت مسووالن دامپزشکی 
انج��ام دهند.نجات��ی ادام��ه داد: تعامل س��ازنده و انجام 
ضوابط بهداش��تی وقرنطین��ه ای درکارخانجات تولیدی 
فرآورده های خام دامی وخوراک دام می تواند سهم استان 
را در ص��ادرات فرآورده های خام دامی به خارج از کش��ور 
 افزای��ش داده و جای��گاه مطلوبی را در منطقه به دس��ت

 آورد.وی تصریح کرد: ظرفیت های موجود درحوزه دام و 
طیور استان بسیار با ارزش است و از همین رو باید با توجه 
به توانایی های موجود در استان برای پرورش دام و طیور 
از آنها در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد ملی استفاده کرد.

مدیر کل دامپزش��کی چهارمح��ال و بختی��اری با بیان 
اینکه سال گذش��ته 10 هزار تن گوش��ت مرغ با نظارت 
ای��ن اداره کل در کش��تارگاه های طی��ور اس��تان تولید 
ش��ده اس��ت خاطرنش��ان ک��رد: اداره کل دامپزش��کی 
اس��تان بر کلیه مراح��ل تولید، کش��تار، حم��ل و نقل، 
 توزی��ع و نح��وه ارس��ال و صادرات م��رغ نظ��ارت کامل

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی     دارد.
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آگهی ابالغ
پرونده:  شماره   9410100352405555 ابالغیه:  شماره   5/89
نجف  محمد  خواهان   940367 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980352400331
دادخواستی به طرفیت خواندگان مهدی معصومی کشکولی و شرکت ساختمان 
اصفهان با مدیریت  عاملی آقای عزیزاله طاهر فرد و سید علیرضا طبا طبایی و 
روانفرد  اقای حسن  عاملی  مدیریت  با  بهارستان  عمران  و شرکت  نرگی جاللی 
به خواسته مطالبه  عبداله رجایی و سمیه همت  و  و خلیلی فیض و شیوا فیض 
و  ملک  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  و  ملک  تفکیک  به  الزام  و  دادرسی  خسارت 
الزام به اخذ پایان کار  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
در  واقع  اصفهان  حقوقی شهرستان  عمومی  24دادگاه  شعبه  به  رسیدگی  جهت 
اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری اصفهان، طبقه 3 
اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 9409980352400331 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/6/24 و ساعت 12:00 تعیین شده  است. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان نرگس جاللی و سمیه همت و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
امور مدنی و دستور  انقالب در  دادگاه های عمومی و  آیین دادرسی  قانون   73
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 
نرگس جاللی و سمیه همت 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 گردید. م الف 12217منشی شعبه 24 دادگاه 

عمومی  حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

پرونده:  شماره   9410100351802593 ابالغیه:  شماره   5/90
شکری  مریم  خواهان   940577 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980351800491
خیادانی دادخواستی به طرفیت خوانده رسول حبیب اللهی خوراسگانی به خواسته 
طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری اصفهان، طبقه 2 
اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه 9409980351800491 ثبت گردیده که وقت 
مجهول  علت  به  است.  تعیین شده    12:00 و ساعت   1394/07/19 آن  رسیدگی 
 73 ماده  تجویز  به  و  خواهان/شاکی  درخواست  و  متهم  خوانده/  بودن  المکان 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم 
اعالم نشانی  دادگاه مراجعه و ضمن  به  آن  مفاد  از  اطالع  از نشر آگهی و  پس 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
حقوقی  عمومی   دادگاه   18 12170منشی شعبه  الف  م  گردید.  رسیدگی حاضر 

شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

پرونده:  شماره   9410100351304116 ابالغیه:  شماره   5/91
احمد  شاکی  خواهان/   940409 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980351300396
مطالبه  خواسته  به  قنبری  فرهاد  متهم  خوانده/  طرفیت  به  دادخواستی  آقاسی 
خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر  تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه 
دادگاه   13 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  های 
شهید  خ  باال،  چهارباغ  خ  اصفهان،  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی 
به  و  ارجاع   421 شماره  اتاق   4 طبقه  اصفهان،  دادگستری  ساختمان  نیکبخت، 
 1394/07/01 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9409980351300396 کالسه 
و ساعت 9:00 تعیین شده  است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و 
درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردید. م الف 

12175منشی شعبه 13 دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
5/92 شماره ابالغیه: 9410100350604216شماره پرونده: 9409980350600103 
شماره بایگانی شعبه: 940121 خواهان/ شرکت سیمان سپاهان به مدیریت محمد 
اسعدی با وکالت آقای جعفر عبدی دادخواستی به طرفیت خواندگان رضا مرادی 
زاده  و اکبر نجفی مدیسه و ولی اهلل مرادی زاده  به خواسته مطالبه وجه چک 
های  دادگاه  تقدیم  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  دادرسی  خسارت  مطالبه  و 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی 
نیکبخت،  باال، خ شهید  واقع در اصفهان، خ چهارباغ  حقوقی شهرستان اصفهان 
کالسه  به  و  ارجاع   430 شماره  اتاق   4 طبقه  اصفهان،  دادگستری  ساختمان 
9409980350600103 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/07/11 و ساعت 
11:00 تعیین شده  است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان آقایان اکبر نجفی 
مدیسه و ولی اهلل مرادی زاده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 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 

گردید. م الف 12190منشی شعبه 6 دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

پرونده:  شماره   9410100352405732 ابالغیه:  شماره   5/93
عمران  شرکت  خواهان   940104 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980352400094
آرمان  به طرفیت خواندگان شرکت  دادخواستی  اصفهان  پایدار  و مسکن سازه 
ارانی به خواسته اعتراض ثالث اصلی تقدیم  بتن سپاهان و رحمت اهلل نوروزی 
 24 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه 
خ  باال،  خ چهارباغ  اصفهان،  در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و 
به کالسه 9409980352400094 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/07/06 
و ساعت 10:30 تعیین شده  است. به علت مجهول المکان بودن خوانده رحمت اهلل 
نوروزی ارانی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
ارانی  اهلل نوروزی  تا خوانده رحمت  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود  یکی 
اعالم نشانی  دادگاه مراجعه و ضمن  به  آن  مفاد  از  اطالع  از نشر آگهی و  پس 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
حقوقی  عمومی   24دادگاه  شعبه  12199منشی  الف  م  گردید.  حاضر  رسیدگی 

شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

پرونده:  شماره   9410100352405382 ابالغیه:  شماره   5/94
اصغری  جواد  940294خواهان  شعبه:  بایگانی  شماره   9409980352400263
ورزنه دادخواستی به طرفیت خوانده وفا علی باقری به خواسته تامین خواسته 
تادیه  تاخیر  دادرسی و  مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت  و مطالبه خسارت 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ 
شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به 
کالسه 9409980352400263 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/07/28 و 
ساعت 11:00 تعیین شده  است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان/ و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده وفا علی باقری 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 گردید. م الف 12216منشی 

شعبه 24 دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

پرونده:  شماره   9410100352405682 ابالغیه:  شماره   5/95
بایگانی شعبه: 920571 خواهان محسن محمدی  9209980352400537 شماره 

گیلدا  و  صدری  نجم  الدین  نظام  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  جرقویه ای 
سیروس  و  ملکی  محمدرضا  و  صدری  نجم  عاطفه  و  سرتاج  محمد  و  قنادیان 
نجم  الدین  بهاء  و  صدری  نجم  نابغه  و  صدری  الدین  نج  و  اسکندری  صالحی 
به  الدین صدری  و شمس  زمانی  و صفرعلی  نجم صدری  اکبر  علی  و  صدری 
دادگاه های عمومی شهرستان  تقدیم  ملک   تنظیم سند رسمی  به  الزام  خواسته 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان، خ چهارباغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری 
اصفهان، طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 9209980352400537 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/08/13 و ساعت 10:00 تعیین شده  است. به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان بهاء الدین و نجم الدین و علی اکبر و عاطفه 
و نابغه همگی نجم صدری و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان بهاء الدین و نجم 
الدین و علی اکبر و عاطفه و نابغه همگی نجم صدری 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 گردید. م الف 

12201منشی شعبه 24 دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

پرونده:  شماره   9410100352405467 ابالغیه:  شماره   5/96
9309980352400183 شماره بایگانی شعبه: 930189 خواهان کیوان فرح بخش 
دادخواستی به طرفیت خواندگان رسول فخرنیان و شرکت تعاونی چند منظوره 
هسایار )هسایاران( و علی نصیری به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و الزام 
نموده  دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان  تقدیم  تنظیم سند رسمی ملک  به 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع  به شعبه 24  که جهت رسیدگی 
اصفهان،  دادگستری  ساختمان  نیکبخت،  شهید  خ  باال،  چهارباغ  خ  اصفهان،  در 
طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 9309980352400183 ثبت گردیده 
به علت  تعیین شده  است.  که وقت رسیدگی آن 1394/08/05 و ساعت 11:00 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان رسول فخرنیان و 
علی نصیری 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 گردید. م الف 12211منشی شعبه 24 دادگاه عمومی  

حقوقی شهرستان اصفهان
دادنامه

پرونده:  شماره   9409970352800494 دادنامه:  شماره   5/97
آقای سید محمد  بایگانی شعبه: 940195 شاکی:  9409980365100142 شماره 
فرزند  اللهی  رحمت  زهره  خانم  وکالت  با  مهدی  سید  فرزند  اردکانی  جمالیان 
دیبا، روبروی دادگستری، طبقه  نیکبخت، ساختمان  به نشانی اصفهان، خ  محمد 
مجهول  نشانی  به  عبدالرحیم  فرزند  مختاری  مهدی  آقای  متهم:   .6 واحد  سوم، 
المکان اتهام: خیانت در امانت گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: رای دادگاه در 
خصوص اتهام آقای مهدی مختاری )متواری( دائر بر خیانت در امانت نسبت به 
22/300 کیلوگرم ورق موضوع شکایت آقای سید محمد جمالیان با وکالت خانم 
زهره رحمت الهی با عنایت به اظهارات شاکی و وکیل وی مبنی بر اینکه مورد فوق 
الذکر جهت برش و سپس ارسال آن به کارخانه شاکی در اختیار وی قرار گرفته 
و امانتنامه کتبی و عادی تنظیم شده است و در عین حال نامبرده از عودت آن 
خودداری نموده است با توجه به مفاد امانتنامه ارائه شده که رونوشت آن ضم 
پرونده است و اینکه متهم علیرغم ابالغ در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و 
رسیدگی نهایی حاضر نشده و دفاعی نکرده است مجرمیتش محرز است و دادگاه 
به استناد ماده 674 قانون تعزیرات وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم 
می نماید. این رای غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد. م الف11052 رئیس شعبه 102 دادگاه کیفری دو اصفهان 
اجرائیه

پرونده:  9310420352400322شماره  اجراییه:  شماره   5/122
9209980352400702شماره بایگانی شعبه: 920735بموجب درخواست اجراي 
حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9309970352400163مربوطه 
توحید خ سعادت  بلوار  به نشانی سپاهان شهر  علیه1- حسام عسکری  محکوم 
فرزند  عسکری  علیرضا   -2 واحد5،  طبقه2  ارم  مجتمع  رازی،  ک  نبش  شمالی، 
اسداله به نشانی شاهین شهر بلوار طالقانی ف 13 پ2، 3- رضا پیمانی فرزند 
دو  هر   106 بلوک  پایگاه هشتم شکاری  فرودگاه  جاده  اتوبان  نشانی  به  اسالم 
مجهول المکان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 186 میلیون ریال بابت اصل خواسته 
الوکاله به میزان مقرر قانونی و تاخیر تادیه روزانه  و خسارت دادرسی و حق 
61715 ریال از تاریخ سررسید لغایت تاریخ اجرای رای در حق محکوم له بانک 
امور  به نشانی خ شیخ صدوق شمالی مدیریت  به مدیریت علی دیوانداری  ملت 
دولتی در حق دولت محکوم  نیم عشر  و  اداره حقوقی   2 بانک ملت طبقه  شعب 
می نماید. محکوم است به  محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از 
ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت 
اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی 
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 
اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی 
مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 
مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف: 12220 دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
اجراییه

9410426825300065شماره  اجراییه:  شماره   5/121
پرونده:9309986825300186 شماره بایگانی شعبه: 930191بموجب درخواست 
اجراي حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه9409976825300047 محکوم 
علیه علی طاهری مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد و نه میلیون 
مقررات  وفق  دادرسی  های  هزینه  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  هزار  دویست  و 
تا زمان وصول اصل دین در حق  تاریخ 93/11/05  از  تادیه  تاخیر  و خسارات 
روبروی  الله  خ  اصفهان  نشانی  به  رضا  فرزند  مظاهری  علی  آقای  له  محکوم 
بانک ملت کوچه شماره 33 پ 306 با وکالت عاطفه باقریان فرزند علی اصغر به 
نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی، جنب گالری مبل پارسا، ساختمان 384 ، 
مبلغ 4460000  پرداخت  داوری و همچنین  آقای مجتبی  دفتر وکالت  طبقه دوم، 
ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه می باشد. محکوم علیه مکلف است 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
گذارد.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمیع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال بعد 
از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به 
بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف 
واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر 
باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.4-عالوه بر موارد 
باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی 
و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 10آبان 1377 توجه نمائید.م الف: 12195دفتر شعبه 

31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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همه ما که اینترنت ب��ه جزئی جدا نش��دنی از زندگی روزانه مان 
تبدیل ش��ده، هر لحظه در معرض پیام هایی قرار می گیریم که یا 
قصد آموزش دادن موضوعی به ما را دارند، یا خاطرات مان را زنده 

می کنند یا تنها خوشحال و سرگرم مان می کنند.
پیام هایی که در بسیاری اوقات توانسته اند پیوند ما را با دوستان 
فراموش شده ای که کیلومتر ها دورتر از ما زندگی می کنند برقرار 
کنند و در عین حال با محدود کردن ارتباط ما و نزدیکان مان به 

پیام های نوشتاری، به نوعی ما را از آنها دور کرده اند.
حضور در این ش��بکه های ارتباطی گرچه خالی از ایراد نیس��ت، 
اما آنقدر به ما منفعت می رس��انند که نمی توانی��م از زندگی مان 
حذف ش��ان کنیم، با این وجود برای کم کردن آس��یب هایی که 
ممکن است عضو شدن در گروه های وایبری یا تلگرامی به زندگی 
و ارتباطات مان بزند، چاره ای جز رعایت برخی ریزه کاری ها نداریم.

در ادامه مطلب ظرافت های حضور در این شبکه های ارتباطی را 
برای تان روشن کرده ایم و قانون های عضویت در این گروه ها را با 

شما در میان گذاشته ایم.
بفهميد کجا هستيد

پیام تان را قرار است در یک گروه خانوادگی به اشتراک بگذارید یا 
اینکه گروه هدف شما، همکاران تان هستند؟ قبل از اینکه گزینه 
»forward« را انتخ��اب کنی��د، نگاهی به اعض��ای گروه مورد 
نظر بیندازید و به این فکر کنید که پیام ش��ما را قرار است چطور 

تفسیر کنند.
آیا جوکی که در آن صفحه می فرس��تید ممکن است از نظر یکی 
از اعضای گروه که شرایط مشابهی دارد برخورنده به نظر برسد؟ 
آیا گروه خانوادگی شما که از خاله گرفته تا مادربزرگ در آن عضو 
هستند، جای خوبی برای انتشار پیامی که انتخاب کرده اید است؟

همه گروه ها را جوک دانى نکنيد
یک لطیفه بامزه می تواند لبخند را به لب خیلی از افراد بیاورد، اما 
این اصل نباید بهانه ای برای به اشتراک گذاشتن لطیفه در همه 

گروه هایی که عضوشان هستید شود.
اگر در گروهی علمی که بچه های قدیمی دانشکده تان شما را در 
آن عضو کرده اند حضور دارید، بهتر است به انتشار همان محتوای 
رسمی کفایت کنید و جوک های تان را به گروه های صمیمی تر یا 
خانوادگی ببرید. خنده خوب اس��ت؛ اما اگر بی جا باشد می تواند 

برخورنده و آزار دهنده به نظر برسد.
همه چيز را کپى نکنيد

شاید از نظر شما موضوعی جالب، قابل تامل یا حتی بامزه به نظر 
برسد، اما وقتی قصد کپی کردن آن را دارید، باید به اهدافی که یک 

گروه برایش شکل گرفته و عالئق اعضایی که در آن گروه حضور 
دارند فکر کنید. اگر گ��روه مورد نظر تنها با هدف انتش��ار اخبار 
اقتصادی شکل گرفته  است، دلیلی ندارد یک داستان قشنگ را در 
آن کپی کنید و اگر در گروه فرزندپروری عضو هستید، بهتر است 

از انتشار شعرهای تان در آن خودداری کنید.
قربان دست و پای بلوری اش نروید

فرزند شما از نظر خودتان نازنین و دوست داشتنی است، قطعا افراد 
دیگر هم چنین نظری در مورد نورچشم شما دارند، اما ممکن است 
ش��یرین کاری های او برای همه افراد بامزه و جالب به نظر نرسد؛ 
پس چه دلیل��ی دارد در گروه همکاران تان م��دام عکس آخرین 
هنر او را به اش��تراک بگذارید یا اینکه در یک گروه دانش��گاهی، 

سلفی هایی که با کودک تان گرفته اید را به اشتراک بگذارید؟
به قوانين گروه احترام بگذارید

قبل از ایجاد یک گروه، قوانین حضور در آن را با اعضا به اشتراک 
بگذارید و اگر در یک گروه عضو می شوید هم قوانین فعالیت را از 
اعضای قدیمی بپرسید و س��عی کنید به آنها وفادار بمانید؛ حتی 
اگر قانون گروه مورد نظر این است که شما به عنوان یک عضو تنها 
خواننده باشید و نظرات کارشناسی تان را در دل تان نگه دارید، تا 
زمانی که در آن گروه عضو هس��تید، چاره ای جز رعایت قوانین 

آن ندارید.
وقت شناس باشيد

اجازه ندهید بی خوابی شما دیگران را هم بی خواب کند. مطمئن 
باشید ش��نیدن صدای پیام های وایبر و تلگرام در ساعت دو شب 
برای کسانی که عادت دارند ساعت 11 بخوابند آزار دهنده است؛ 
پس حتی در ی��ک گروه خانوادگی یا دوس��تانه ک��ه با اعضایش 
احساس صمیمیت می کنید هم مثل خروس بی محل، بدون نگاه 

کردن به ساعت پیام نفرستید.
همه را دعوت نکنيد

اگر قصد دارید یک گروه تشکیل دهید، همه کسانی که برای تان 

عزیز هس��تند را در آن گروه عضو نکنید. قرار نیست همه کسانی 
که دوست شان دارید، در همه گروه هایی که عضو هستید حضور 

داشته  باشند.
همکارتان که نه بچه دارد و نه عالقه ای به صاحب فرزند ش��دن، 
چه دلیلی دارد در گروه فرزندپروری که ش��ما عضوش هس��تید 
حاضر باشد؟ چرا باید همسرتان در گروه فامیلی که ممکن است 

حرف های کهنه و مگویی در آن گفته شود حضور داشته باشد؟
زیاد فعال نباشيد

همه اعضای گروه مثل شما در گروه های متعددی عضو هستند 
و قرار است پیام هایی جز آنچه در گروه شما به اشتراک گذاشته 
می ش��ود را بخوانند. اگر این پیش فرض را مورد توجه قرار دهید، 
خودتان می فهمید باید میزان پیام هایی که به اشتراک می گذارید 

را کنترل کنید.
شاید ش��ما در مانیتور کردن اخبار روز توانمند باشید یا به خاطر 
تعداد زیاد گروه هایی که در آنها عضو هستید، اطالعات مختلفی 
در مورد موضوعات متفاوت داشته باشید، اما برای احترام گذاشتن 
به وقت دیگ��ران، نباید همه آنه��ا را در زمان کوتاه��ی به خورد 
مخاطبان تان بدهید و گاهی کافی است تماشاگر پیغام های دیگر 

اعضای گروه باشید.
خشم تان را قورت دهيد

اینکه ش��ما و یکی دیگر از اعضای گروه در م��وردی اختالف نظر 
داشته باشید عجیب نیست و اینکه شما در مورد این اختالف نظر با 
او صحبت کنید هم دور از ذهن نیست، اما اجازه ندهید واکنش های 
حساب نش��ده و ناگهانی ش��ما فضای گروه را تنش آل��ود کرده و 

دیگران را از عضو شدن در چنین گروهی پشیمان کند.
کوتاه حرف بزنيد

شاید در شبکه هایی مثل تلگرام محدودیتی برای تعداد کلماتی 
که می نویسید وجود نداشته باش��د، اما این موضوع نباید شما را 
به دراز گویی بکش��اند. وقتی قرار است کس��ی با تلفن همراهش 
 پیام ش��ما را بخواند، باید آن را به کوتاه ترین شکل ممکن ارسال 

کنید.
بازار خرافه را داغ نکنيد

شاید پیام های بی معنایی را دیگران با آب و تاب فراوان بنویسند و 
برای شما ارسال کنند، اما قبل از آنکه در احساسات تان غرق شوید، 
سراغ عقل تان بروید و تا از درست بودن آن پیام مطمئن نشده اید 
آن را به اش��تراک نگذارید؛ این موضوع زمان��ی که پای پیام های 
 عقیدتی و سیاس��ی که منافع گروه یا ملتی در آن دخیل اس��ت 

به میان می آید، پررنگ تر هم می شود.

آداب معاشرت در گروه های تلگرام

کتاب حاضر، مجموعه خاطرات سرهنگ خلبان، صمد علي باال زاده، از دوران 
جنگ تحمیلي و حاصل 30 ساعت مصاحبه و گفتگو است که توسط ساسان 
ناطق انجام و تنظیم شده است. این کتاب در سیزده بخش گردآوري شده که 

بخش پایاني آن به ثبت اسناد و عکس ها اختصاص دارد.
در قس��متي از خاطرات او آمده است، س��ي ام مهرماه، علي اقبالي از اهالي 
شهرستان رودبار، مرا نسبت به ماموریت توجیه کرد. باید انبار مهمات پادگان 
حاجي عمران را مي زدیم، اقبالي گفت، وقتي ش��یرجه زدم از پش��ت سر 
مواظبم باش، وقتي از روي هدف رد شدم، با خیال راحت شیرجه برو و هدف 

را بزن. من پشت سرت کامال مواظب تو خواهم بود.
انبار مهمات پادگان حاجي عمران داخل دره بود، پرواز کردیم خودمان را در 
موقعیت حمله قرار دادیم. این بار با خودمان راکت هاي زوني داشتیم، از باال 
در انبار و قسمتي از دیواره انبارهاي مهمات را دیدم، اقبالي راکت هایش را 
شلیک کرد، وقتي از روي هدف کنار کشید، شیرجه زدم، اقبالي گفت، پشت 
سرت امن است، با خیال راحت روي هدف دقیق شدم و راکت ها را شلیک 
کردم، اوج گرفته دور زدم، نگاهي به پایی��ن انداختم، انگار یکي از راکت ها 
درست به درب زاغه مهمات اصابت کرد، دود سفید و آتش زیادي از پایین 
شعله مي کشید، روز پنجشنبه اول آبان، انبار مهمات سلیمانیه را بمباران 
کردم، بچه هایي که از پرواز برمي گشتند مي گفتند هنوز از روي انبار مهمات 
حاج عمران دود بلند مي شود. روز اول آبان غیر از من علي اقبالي هم براي 
بمباران موصل پرواز کرد ولي داخل خاک ع��راق هدف قرار گرفت، اقبالي 
خودش را به بیرون پرتاب کرده بود ولي مردم منطقه او را به شهادت رسانده 
بودند. روز بعد عبدالحسین حاتمي از خلبان هاي پایگاه دزفول حوالي هویزه 

سقوط کرد و شهید شد.
صمد علي باالزاده در دوران خدمتش، هش��تصدو پنجاه پرواز انجام داد که 
صدو بیست و یک پرواز در عملیات هاي برون مرزي و پشتیباني هوایي بوده 

است. وي در دي ماه سال هزار و سیصدو هفتاد و چهار بازنشسته شد.
کتاب آسمان مال من بود، توسط انتشارات سوره مهر در سال 1391 برای 

اولین بار چاپ شده است.

   

همه کودکان در چند مقطع س��نی در زندگی ش��ان دچار ترس 
و وحش��ت می ش��وند؛ این معموالیک بخش طبیعی از رشد آنها 
محس��وب می ش��ود. این ترس ها در صورتی غیر طبیعی هستند 
 که به صورت دایمی و ب��ه مدت طوالنی در ک��ودک باقی بمانند 
یا ذهن کودک را به طور کامل اش��غال کنند، ک��ه این ترس ها در 
تمام فعالیت های عادی آنها مداخله داشته و تاثیر می گذارد و اگر 
کودک نتواند از آن رهایی یابد مبتال به بیماری تشویش که همان 

ترس بی مورد و بی اساس است، می شود.
اطفال در مقابل ترس های ش��دید، واکنش ه��ای متفاوتی نظیر 
لکنت، شب ادراری، کم رویی و افسردگی از خود نشان می دهند. 
گاهی اوقات کودک بر اثر ترس پرخاشگر می شود. نامطلوب ترین 
اثر ترس این است که ش��خصیت کودک را نابود می کند. کودک 
ترس��و، اتکای به نفس ندارد، در هیچ کاری داوطلب نمی ش��ود و 
کاری را با رغبت انج��ام نمی دهد؛ زیرا بیش��ترین میزان انرژی و 
نیروی او صرف مقابله با ترس می ش��ود و گاهی اوقات بی تفاوت 
و تنبل و ضعیف و ب��ی اراده می ش��ود. دروغگویی نی��ز از جمله 
رفتارهای ناپسندی است که بر اثر ترس در کودک پدید می آید. 
ترس بیش��ترین صدمه را به اعصاب کودک می زند به طوری که 
مغز دیگر نمی تواند به خوبی فرمان بدهد، به همین دلیل کودکان 
گاهی ب��ر اثر ترس های ش��دید دچار لکنت زبان یا ش��ب ادراری 
می شوند. والدین می توانند به فرزندان شان کمک کنند تا با تقویت 
حس اعتماد به نفس و کس��ب مهارت های الزم با ترس های خود 
مقابله کنند. به طور مثال تش��خیص دهید ک��ه این ترس واقعی 
است؛ هرچند که به نظر شما مساله ای بس��یار کوچک و پیش پا 
افتاده باشد، برای فرزندتان حقیقت دارد و باعث اضطراب و ترس او 
می شود. صحبت کردن درمورد آن ترس بسیار کمک کننده است، 

کلمات قادرند احساسات منفی را بیرون بکشند. 

ترس در کودکانآسمان مال من بود
 و راه های درمان آن

کودک معرفى کتاب
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