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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

درنامه ۳۱۳ نفر از اساتید عالی حوزه علمیه 
ح شد: مطر

تجدید میثاق سربازان خط 
فکری انقالب و اسالم ناب

با مقام معظم رهبری

گزارش اختصاصی  

رد پای مدرک گرایی در بیکاری

گذشت آنچه در جشن روزنامه سینما 

تقسیم جوایز در شب جیرانی

 شهردار اصفهان
 در آیین افتتاح پروژه های منطقه ۱۲:

همت مضاعف و تالش جهادی 
در ماه رمضان ادامه دارد

الریجانی:

 جریان های غربی 
به دنبال ریختن قبح 

ارتباط با آمریکا هستند

8

2

7

5

2

6
گودرزی رودروی آبی ها

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از چالش های تازه وام ازدواج

وام 10 میلیونی 
ازدواج 

شاید شهریور

سالم بر رمضان

له
قا

رم
س ــش  ــق خوی ــان خال ــه مهم ــان هم ــاه رمض  م

هســتیم. یادمــان باشــد از ایــن مهمانــی چگونه 
ــرداری کنیــم کــه ارزش یابیــم و الیــق آن  بهره ب

ارزش باشــیم.
گر شبی بـر سفره جانانه مهمانت کنند  

گول نعمت را مخور در بند صاحب خانه باش
بــا حمــد خــدای ســبحان و بــا صلــوات بــر حضــرت 
ختمــی مرتبــت محمــد مصطفــی)ص( و بــا آرزوی 

قبولــی عبــادات و طاعــات شــما
تو بندگی چو گدايان به شرط مزد مكن 

كه خواجه خود روش بنده پروری داند )حافظ(
1ـ َاّيهــا الّنــاس ُهــَو َشــهٌر ُدعيُتــْم فيــِه اِلــي ِضياَفــِت 

هللا. رســول اكــرم)ص(
ــه  ــاه ب ــن م ــدگان خــدا دعــوت شــده ايد در اي ای بن

ميهمانــی خــدا
عزيــزان هيــچ فكــر كرده ايــم كــه خداونــد و رســول 
ــی  ــرا بعض ــی)ص( چ ــد مصطف ــرت محم او، حض
روزهــا و شــب ها و حتــی  و  و هفته هــا  ماه هــا 
ســاعات را بــه داليــل و بهانه هایــی بــر ســاير روزهــا 
ــه ســاعات ...  ــه هم ــی ك ــد در صورت ــری داده ان برت

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

بیکاری و رفاه عمومی،  مهم ترین 
معضل و دغدغه دولت است 

اقامه نماز جمعه اصفهان از 21 خردادماه

در مصالی امام خمینی)ره(

اصفهان در بهار قرآن به استقبال سیزدهمین نمایشگاه 

قرآن می رود

4

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

رنا
 ای

س از
عک

آگهی مزایده عمومی  )نوبت دوم(چاپ  اول

عباس مرادی-  شهردار فوالدشهر

شــهرداری فوالدشــهر بــه اســتناد مصوبــه شــماره 4/94/1955 مــورخ 94/11/4 شــورای اســامی شــهر در نظــر 
دارد مزایــده ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان جهــت شــرکت دعــوت بــه عمــل می آیــد.

متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 95/4/5 جهــت اطــاع از شــرایط و شــرکت در 
مزایــده بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

مبلغ پایه )به ریال(   مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده )به ریال( 

 ردیف موضوع مزایده شماره مزایده

35/320/500/000 1/766/025/000 95/5682 

95/3/17 

  فروش قطعه زمینی با کاربری تجاری - خدماتی

 و گردشگری به شماره 3/2 واقع در سایت مرکزی

 فوالدشهر به مساحت 1962/25 متر مربع
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سالم بر رمضان         
ادامه از صفحه یک: 

و روزهــا از آن خداســت؛ مثــا مــاه 
استاد دانشگاه
 رضا جدیدی 

رجــب را مــاه خــدا و مــاه شــعبان 
را مــاه رســول خــدا و مــاه رمضــان را مــاه بنــدگان خــدا )کــه 
دقــت  قابــل  بســیار  خــود  موضــوع   ایــن 
و قابــل تعمــق اســت( و شــب قــدر را دارای آن همــه فضیلــت 
و ســاعات قبــل از اذان صبــح را دارای آن همــه ارزش می داننــد  
یــا رســول اکــرم)ص( می فرماینــد: َاال َو اِنَّ فــی َاّیــاِم َدْهرِکـُـْم 
ــما  ــی ش ــام زندگ ــردم در ای ــا؛ ای م ــوا َله ــاٌت َاال َفَتَعرَُّض َنَفح
نفحاتــی از طــرف حضــرت دوســت مــی وزد؛ بکوشــید و خــود 
ــح  ــی واض ــرا خیل ــد؛ چ ــرار دهی ــات ق ــرض آن نفح  را در مع
و روشــن نمی فرماینــد کــدام شــب، شــب قــدر اســت و کــدام 
ســاعت، بهتریــن ســاعت بــرای عبــادت اســت و ایــن نفحــات 
ــرار  ــا ق ــرض آن ه ــود را در مع ــا خ ــد ت ــی می وزن ــه روزهای چ
ــه  ــد ک ــن باش ــت ای ــزاران خاصی ــی از ه ــاید یک ــم؛ ش دهی
ــای  ــرکش و گریزپ ــر س ــن بش ــی ای ــه بهانه های ــد ب  بخواهن
ــا بیشــتر  ــد ت ــه خــدا نزدیــک کنن ــار، جــذب و ب را بیشــتر مه

خودسازی کند و عبادت خدا را انجام دهد.
آن هــا خــوب می داننــد کــه در برابــر درهــای رحمــت د رهایــی 
هــم از شــهوت و شــهرت و قــدرت شــیاطین درونــی و برونــی 
 بــاز هســتند و می خواهنــد ایــن کشــتی وجــود انســان 
را غــرق کننــد؛ خــدا و رســول خــدا می خواهنــد ایــن کشــتی 
را از گرداب هــا برهاننــد و بــه ســاحل نجــات برســانند؛ یعنــی 
در چنــد روز عمــر هــر انســانی، نیروهــای یزدانــی و نیروهــای 
ــارزه هســتند  ــا هــم درکشــاکش و در مب  شــیطانی پیوســته ب
و خداونــد رئــوف و عطــوف بــه ایــن بنــده ضعیــف راه و چــاه 
را نشــان می دهــد تــا بــا چــراغ عقــل و ایمــان بــه چــاه نیفتــد 

و غــرق نشــود.
ایــن  ســو کشــان  ســوی  خوشــان  و آن  ســو کشــان  بــا 

ناخوشان  
      یــا بشــکند یــا وا رهــد کشــتی در ایــن گرداب هــا 

»مولــوی«
ــا  ــت؛ نه تنه ــور اس ــی ن ــوٌر َعل ــه ن ــان ک ــارک رمض ــاه مب 2 ـ م
ــادت،  ــش عب ــت، خواب ــرآن اس ــار ق ــه به ــدا ک ــت خ ضیاف
ــش  ــول، دعای ــش مقب ــبیح، اعمال ــیدن در آن تس ــس کش نف
مســتجاب، شــیاطین در بنــد و درهــای رحمــت خــدا در ایــن 
مــاه بــاز اســت؛ یعنــی همــه نعمت هــای معنــوی بــرای 
ــا و  ــر اســت هــر چــه در ماه ه ــدگان فراهــم و… پــس بهت بن
روزهــای دیگــر ضــرر کرده ایــم، در ایــن مــاه جبــران نماییــم؛ 
ضمنــا در فکــر محرومــان هــم باشــیم کــه در ایــن مــاه 
پربرکــت دعــای گوشه نشــینان هــم شــامل حــال مــا بشــود 

ــود: ــه فرم ک
ُمسـّلم کسـی را بــود روزه داشت

وگـرنه چه حاجت که زحمت بـری
که درمانده ای را دهد نان و چاشت

ز خود بازگیری و هم خـود خوری )سعدی(
3 ـ پــس ای بنــدگان خــوب خــدا توجــه داشــته باشــیم کــه 
ــت و ســقم  ــور و ظلمــت، صّح ــان راه و چــاه، ن ــد رحم  خداون
و علــم و جهــل، زیبــا و زشــت و نفــس مطمئنــه و نفــس اّمــاره 
و )چــراغ مصطفــوی بــا شــرار بولهبــی( و شــیاطین درونــی و 

برونــی را آفریــده و فرمــوده اِّمــا شــاکرًا و اِّمــا کَفــورًا. 
بســم هللا ایــن گــوی و ایــن میــدان؛ بــه خصــوص مــاه مبــارک 
ــای  ــه تیره ــاج هم ــر آم ــت در براب ــپری اس ــه س ــان ک رمض
ــا لــذات  شــیاطین، وقــت خودســازی اســت؛ وقــت مبــارزه ب
جســمانی و نفســانی و شــیطانی اســت )کــه لــذات جســمانی 
ــدن  ــم هســتند و زودگــذر(. وقــت خــود را ندی ــع َاَل  خــود دف
و خــدا را دیــدن اســت؛ وقــت حــرص و حســد و حقــد و کینــه 
و… را زنــدان کــردن اســت؛ وقــت هیــچ شــدن اســت کــه تــا 
هیــچ نشــوی و از خــود بــه در نشــوی، ارزش پیــدا نمی کنــی؛ 
ــا اســیر  ــه ت ــگ شــدن اســت ک وقــت بیخــود شــدن و بی رن
ــی  ــه جای ــتی ب ــوی هس ــذات دنی ــا و ل ــیر رن گه ــود و اس خ

ــد: ــوری می فرمای ــال اله ــد اقب ــی؛ محم نمی رس
ای اسیر رنگ، پاک از رنگ شو

مؤمن خود کافر َافرنگ شو  
4ـ حکمت های روزه:

 روزه امتحانــی بــرای اخــاص، همــدردی بــا محرومــان، زکات 
بــدن، ســپر آتــش دوزخ، جهــاد بــا نفــس و یکــی از راه هــای 
ــان شــهوت جنســی اســت کــه در اهمیــت  ــار کــردن طغی مه

روزه همیــن بــس کــه خداونــد فرمــوده اســت: 
ــوُم لــی َو َاَنــا ُاْجــزی ِبــه. »روزه بــرای مــن اســت و مــن  َالصَّ

پــاداش آن هســتم«
و دعــای روزه دار بــه خصــوص هنــگام افطــار مســتجاب 
می شــود. خداونــد همــه مــا را مشــمول دعــای حضــرت 
ــَم  ــی ُمقی ــود: »َربِّ اْجَعْلن ــه فرم ــد ک ــرار ده ــم)ع( ق ابراهی
ــل ُدعاء«)ابراهیم-آیــه 40( تــی ربَّنــا و َتَقبَّ لــوِه َو ِمــْن ُذریَّ الصَّ

سرمقاله 

 نمایندگان مجلس 
به کمیسیون فرهنگی نه گفتند!               
ــن  ــری در اولی ــم رهب ــام معظ مق

جانشین مدیر  مسئول
محمد حاجیان 

نماینــدگان  و  رییــس  دیــدار 
ــان  ــگ بی ــاره فرهن ــدی درب ــه ای کلی ــم جمل ــس ده مجل
 کردنــد و فرمودنــد: »مســئله اقتصــاد، اولویــت فــوری 
و کنونــی کشــور اســت؛ امــا فرهنــگ در بلندمــدت از 

اقتصاد نیز مهم تر است.«
ــگاری  ــی ولن ــگ نوع ــد: »در موضــوع فرهن ایشــان افزودن
بــه چشــم  بی اهتمامــی  در دســتگاه های فرهنگــی  و 
و  مفیــد  فرهنگــی  کاالی  تولیــد  در  زیــرا  می خــورد؛ 
ــی  ــد کاالی فرهنگــی مضــر، کوتاهی های ــری از تولی جلوگی

می شــود.« انجــام 
ــرای  ــس ب ــده مجل ــا 4 نماین ــود تنه ــده ب ــا آم در خبره
ــد؛   ــی کردن ــام آمادگ ــی اع ــیون فرهنگ ــور در کمیس حض
ــی در آن  ــه آب و نان ــر آنک ــه خاط ــا ب ــه گوی کمیســیونی ک
ــوری  ــه ط ــه؛ ب ــرار نگرفت ــه ق ــورد توج ــدان م ــت، چن نیس
ــیون  ــور در کمیس ــتار حض ــای خواس ــداد نماینده ه ــه تع ک
فرهنگــی در میــان فهرســت کمیســیون ها، رتبــه یکــی 
مانــده بــه آخــر را بــه دســت آورده اســت! ایــن اســتقبال 
کــه  اســت  ولنــگاری  همــان  نشــان دهنده  کم رمــق، 

ــد. ــدار داده ان ــه آن هش ــبت ب ــری نس رهب
موضــوع مجلــس یکــی از دم دســتی ترین مــواردی اســت 
کــه می تــوان از آن بــه عنــوان ســهل انگاری در امــور 
ــد روز  ــه چن ــس تازه نفــس ک ــرد. در مجل ــام ب ــی ن فرهنگ
ــر  ــط 4 نف ــت، فق ــته اس ــه کار آن نگذش ــاز ب ــتر از آغ بیش
خواهــان حضــور در کمیســیون فرهنگــی هســتند و احتماال 
ــد  ــه خواهن ــه کمیســیون اضاف ــن ب کســانی کــه بعــد از ای
ــوده  ــری ب ــای دیگ ــور در ج ــان حض ــل قلبی ش ــد، تمای  ش
ــا  ــد دلشــان ب ــه بای ــچ وقــت هــم آن طــور ک و شــاید هی
حــوزه فرهنــگ و وظایــف کمیســیون فرهنگــی یکــی 

ــود. نش
بودجه هــای فرهنگــی کشــور در جاهایــی خــرج می شــود 
کــه نتیجــه آن یــا حداقلــی اســت یــا بــه نتیجــه معکــوس 
همایش هــا  جشــنواره ها،  ســیل  می شــود.   منجــر 
ــزاق  ــه از بودجــه عمومــی  ارت و نمایشــگاه های فرهنگــی ک
تکــرار  ندارنــد هــر ســاله  ولــی خروجــی  می کننــد، 

می شــود. 
از  خــود  کــه  ســینما  خروجــی  مشــاهده  بــا  تنهــا 
ــوم  ــرز و ب ــن م ــر ای ــگ و هن ــم فرهن ــاخصه های مه ش
اســت، ایــن موضــوع بیشــتر نمایــان می شــود. ایــن 
ــوان  ــه عن ــده ای عجیــب ب ــا پدی ــران ب روزهــا، ســینمای ای
زناشــویی روابــط  در  خیانــت  داســتان   رکیک گویــی، 

ارتباطــات جنســی نامتعــارف و مثلث هــای عشــقی در 
فیلم هــای بــه اصــاح روشــنفکرمآبانه مواجــه شــده 
اســت کــه فضــای ســینمای کشــور را در بهــت چرایــی آن و 
ادامــه ایــن نادرســت قــرار داده اســت؛ البتــه شــاید جــای 
شــگفتی هــم نباشــد؛ چــرا کــه سال هاســت کــه از لحــاظ 

ــه افزایــش اســت. کمــی  رو ب
ایــن در حالــی اســت کــه هم اکنــون خانواده هــا زیــر 
ــوز«  ــار« و »غیرت س ــای »خیانت ب ــدید فیلم ه ــوم ش هج
شــبکه های ماهــواره ای ترکیــه ای و غیــر ترکیــه ای نیــز قــرار 
دارنــد و آثــار منفــی آن هــا عینــا و علنــا در جامعــه دیــده 

می شــود.
ــرای درمــان ایــن مهــم دیــر باشــد؛ لیکــن  شــاید کمــی  ب
ــه شــود  ــت از آب گرفت ــر وق ــی ه ــروف ماه ــول مع ــه ق ب
ــکل  ــن مش ــل ای ــت ح ــت دارد. جه ــت و منفع ــازه اس ت
ــا  ــدان شــوند ت ــد وارد می ــد تمام ق ارگان هــای مســئول بای
ــود  و  ــط خاک آل ــن محی ــد در ای ــوهای امی ــاید سوس ش
ولنــگار پدیــدار شــود. البتــه ظاهــرا کاری از دســت ســازمان 
ســینمایی ایــران اســامی  برنمی آیــد، غیــر از اینکــه 
خطــاب بــه ســینماگران هشــدار دهــد. شــاید بــرای حــل 
ــادی وجــود نداشــته باشــد  ایــن مشــکل راه حل هــای زی
ــن  ــگ در  بی ــن فرهن ــت یافت ــن راه اولوی ــن مهم تری لیک
مســئوالن )مجلــس و دولــت( اســت و ایــن مهــم محقــق 
نخواهــد شــد، مگــر اینکــه در بیــن مســئوالن فرهنــگ کــه 
ــح داده  ــرق اقتصــاد ترجی ــه زرق و ب ــی اســت، ب کاری دل
شــود کــه البتــه ایــن آرزویــی محــال نیســت؛ ولــی ایــن 
ــن  ــه ای ــت ک ــه ماس ــن وظیف ــت. ای ــم نیس ــا ه نزدیکی ه
مهــم را از مســئوالن بخواهیــم و اجــازه ندهیم ایــن موضوع 
بــه شــکل روالــی طبیعــی در فیلم هــا وجــود داشــته باشــد 
ــن ضعــف  ــرم انتظــار مــی رود ای ــدگان محت ــز ار نماین و نی
حضــور را بــا حضــور قلــب و بــرای خــدا جبــران کننــد؛ مگــر 
نــه ایــن اســت کــه بیشــتر عزیــزان وقتــی بــرای ســخنرانی 
ــت از  ــان حکای ــل حرفش ــتند، اص ــون می ایس ــت تریب پش

ــرا؟! ــس چ ــد؛ پ ــودن می کن ــی ب فرهنگ

یادداشت

ــت از  ــه در حمای ــوزه علمی ــی ح ــطح عال ــاتید س ــر از اس 313 نف
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری دربــاره حــوزه انقابــی، نامــه ای 

بــه مقــام معظــم رهبــری نوشــتند: 
بــر آن شــدیم تــا در دورانــی کــه دگربــار، رویارویــی اســام 
التقاطــی و آمریکایــی بــا اســام انقابــی و استکبارســتیز بــه اوج 
خــود رســیده اســت، تحــت عنایــات کریمانــه حضــرت بقیــة هللا 
االعظــم ارواحنــا فــداه و بــا تاســی بــه »ان الذیــن یبایعونــک انمــا 
یبایعــون هللا یــد هللا فــوق ایدیهــم«، میثــاق خویــش را بــه عنــوان 
ــی  ــا حضرتعال ــاب، ب ــام ن ــاب و اس ــری انق ــط فک ــربازان خ س
ــه اســتحضار  ــن رابطــه ب ــه ای را در ای ــد جمل ــد کــرده و چن تجدی

برســانیم.
ــه  ــاب ب ــاب و اســام ن ــری انق ــه ســربازان خــط فک ــن نام  مت

ــر اســت: شــرح زی
»بسم هللا الرحمن الرحیم

الذیــن قــال لهــم النــاس ان النــاس قــد جمعــوا لکــم فاخشــوهم 
فزادهــم ایمانــًا و قالــوا حســبنا هللا و نعــم الوکیــل فانقلبــوا بنعمــة 
مــن هللا و فضــل لــم یمسســهم ســوء و اتبعــوا رضــوان هللا و هللا 

ذو فضــل عظیــم
پیشگاه حضرت آیت هللا العظمی خامنه ای دام ظله العالی

ولی امر مسلمین جهان و رهبر فرزانه انقاب اسامی  ایران 
بــر آن شــدیم تــا در دورانــی کــه دگربــار رویارویــی اســام التقاطی 
ــود  ــه اوج خ ــتیز ب ــی و استکبارس ــام انقاب ــا اس ــی ب و آمریکای
رســیده اســت، تحــت عنایــات کریمانــه حضــرت بقیــة هللا االعظــم 
ارواحنــا فــداه و بــا تاســی بــه »ان الذیــن یبایعونــک انمــا یبایعون 
هللا یــد هللا فــوق ایدیهــم«، میثــاق خویــش را بــه عنــوان ســربازان 

خــط فکــری انقــاب و اســام نــاب، بــا حضرتعالــی تجدیــد کــرده 
و چنــد جملــه ای را در ایــن رابطــه بــه اســتحضار برســانیم.

نســبت بــه حرکــت نــرم و خزنــده انقاب زدایــی در حــوزه علمیــه 
ــدس هللا  ــل ق ــام راح ــه ام ــم جال ــن قس ــد و طنی ــدار دادی هش
ــه  ــود: »و اللَّ ــه فرم ــگاه ک ــد، آن ــده کردی ــا زن ــاد م ــره را در ی س
اســام تمامــش سیاســت اســت. اســام را بــد معرفــى کرده انــد. 
سیاســت ُمــُدن از اســام سرچشــمه مى گیــرد. مــن از آن 
آخوندهــا نیســتم کــه در اینجــا بنشــینم و تســبیح دســت بگیــرم؛ 
مــن پــاپ نیســتم کــه فقــط روزهــاى یکشــنبه مراســمى انجــام 
ــه امــور  ــراى خــودم ســلطانى باشــم و ب ــات ب ــه اوق دهــم و بقی

ــر کارى نداشــته باشــم.« دیگ
مطمئــن باشــید بــا اتــکا بــه پــروردگار متعــال و براســاس »َبعــُث 
 المولــی الُیتــرُک باجــواب«، چشــمان بصیــر فرزنــدان حوزوی تان

زوایــای ایــن جریــان و تحــرکات ایــادی آن را در پشــت نقاب های 
مقدس مآبانــه، متحجرانــه و روشــنفکرانه رصــد می کنــد.

ــردی  ــاذ رویک ــوان و اتخ ــام ت ــا تم ــم ب ــف می دانی ــود را موظ خ
ــت  ــی و تربی ــش انقاب ــت بین ــش، در تقوی ــش از پی ــال بی فع
اندیشــه ورز، بصیــر و دغدغه منــد نســبت  فضــای مهــذب، 
ــزی  ــا برنامه ری ــاب ب ــام ن ــت اس ــاب و حاکمی ــایل انق ــه مس ب

ــم. ــجم گام برداری ــد و منس ــح، هدفمن صحی
رهبــرا! در زمانــی کــه ســربازان رشــیدتان در عرصــه نظامــی  علیــه 
ــار  ــد و دروازه هــای ایث ــر، خونفشــانی می کنن ــه شــیطان اکب جبه
ــا  ــا کن ــا لیتن ــت - ی ــده اس ــوده ش ــان گش ــه رویش ــهادت ب و ش
ــم  ــان می بندی ــود پیم ــدای خ ــی و مقت ــا ول ــز ب ــا نی ــم - م معه
ــاب محمــدی صلــوات هللا  از یــک ســو در خــط فکــری اســام ن
علیــه و آلــه و گفتمــان انقــاب اســامی  قــدم برداریــم و از ســویی 

ــگ اســام  ــای رنگارن ــه، از چهره ه ــای عالمان ــا مواجهه ه ــر ب دیگ
ــر  ــام متحج ــکوالر و اس ــام س ــم؛ از اس ــرده برداری ــی پ آمریکای
ــی  ــه آن؛ چــون اســام رحمان ــاره جــان گرفت ــای دوب ــا دنباله ه  ت
اســام عافیت طلــب و اشــرافیت گرا، همچنیــن دین زدایــی از 
ــای سیاســی. ــی غیرتی ه ــی، حرمت شــکنی ها و ب ســاحت زندگ

دربــاره  حضرتعالــی  مکــرر  هشــدارهای  میــان،  ایــن  در 
خصوصــا  آن،  نحله هــای  مصداق شناســی  و  نفــوذ  جریــان 
ســرمایه گذاری دشــمنان اســام در تغییــر باورهــای عمومــی  
ــن راســتا  ــه اقتصــادی در ای ــه اســامی  و اســتفاده از حرب جامع
ــاتید  ــزای اس ــش و بصیرت اف ــای آگاهی بخ ــرلوحه فعالیت ه س

و طــاب حوزه هــای علمیــه خواهــد بــود.
ــه  ــیِّ الّل ــم َیمــِش فــی حاجــة ول ــه »مــن ل ــا ایمــان راســخ ب ب
ــد  «، متعه وجــلَّ ــه عزَّ ــدوِّ اللَّ ــة ع ــی حاج ــَی ف ــَان َیمِش ــَی ِب ُاْبُتِل
می شــویم در عیــن حفــظ روحیــه جهــادی، همدلــی و همزبانــی 
در چهارچــوب نــگاه جــذب حداکثــری و بــه دور از سیاســت زدگی 
مــوازی کاری و تســامح، بــا بهره گیــری از ظرفیــت مــردم انقابــی 
و همیشــه در صحنــه -کــه بارقــه ای از آن را در خاتمــه بخشــی بــه 
فتنــه آمریکایــی-  صهیونیســتی ســال ۸۸ و حماســه تاریخ ســاز 
نهــم دی بــه نظــاره نشســتیم - از هیچ گونــه اقــدام و عملــی در 

ــی فروگــذار نکنیــم. جهــت تحقــق دغدغه هــای حضرتعال
ــای  ــود را از دع ــوزوی خ ــدان ح ــم فرزن ــتدعا داری ــان اس در پای
خیــر فرامــوش نفرماییــد و از خداونــد متعــال، توفیــق در تبعیــت 
 از فرامیــن معظــم لــه و رعایــت تقــوای فــردی و اجتماعــی 

را خواستاریم. 
والسام علیکم و رحمة هللا و برکاته«

درنامه ۳۱۳ نفر از اساتید عالی حوزه علمیه مطرح شد:

تجدید میثاق سربازان خط فکری انقالب و اسالم ناب با مقام معظم رهبری

ــان و رفــاه عمومــی   معــاون اول رییــس جمهــوری بیــکاری جوان
 را مهم ترین معضل و دغدغه دولت دانست. 

ــن  ــری در یازدهمی ــن، اســحاق جهانگی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
دوره اهــدای جایــزه ملــی محیــط زیســت گفــت: امــروز مســایل 
 و مشــکات محیــط زیســت کــه کشــور را بــا بحــران مواجــه کــرده

ــدی  ــورت ج ــه ص ــر ب ــه اگ ــت ک ــت اس ــت دول ــن اولوی مهم تری
ــکات  ــایل و مش ــا مس ــور ب ــده کش ــود، در آین ــگاه نش ــه آن ن ب
ــه  ــر ب ــرد: اگ ــد ک ــد. وی تاکی ــد ش ــه رو خواه ــری روب پیچیده ت
 مســایل محیطــی توجــه نشــود، قطعــا اقتصــاد، سیاســت
فرهنــگ و دیگــر مســایل بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد. 
ــن   ــن ای ــاور م ــرد: ب ــان ک ــور خاطرنش ــس جمه ــاون اول ریی مع

ــایل  ــت و مس ــوع طبیع ــه موض ــن ب ــدون پرداخت ــه ب ــت ک  اس
محیــط زیســت نمی تــوان بــه توســعه و حــل مســایل اقتصــادی 

پرداخــت.
ــه  ــزده گان ــی پان ــت های کل ــه سیاس ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
محیــط زیســت کــه از ســوی مقــام معظــم رهبــری ابــاغ شــده 
ــی  ــری کل ــت گی ــن سیاســت ها جه ــرد: ای اســت، خاطرنشــان ک
دســتگاه های مختلــف اعــم از دولــت، بخــش خصوصــی و مــردم 
را در ارتبــاط بــا محیــط زیســت روشــن کــرده اســت و دولــت نیــز 
در همیــن راســتا اراده ای جــدی دارد کــه موضــوع محیــط زیســت 

ــرار داشــته باشــد. ــا ق ــت برنامه ه ــد در اولوی بای
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــود ب ــه ســخنان خ ــری در ادام ــر جهانگی دکت

ــای  ــات و اولویت ه ــن موضوع ــی از مهم تری ــاد یک ــوع اقتص موض
ــدازی  ــد و راه ان ــت درآوردن تولی ــه حرک ــت: ب ــت، گف ــور اس کش
ــت  ــای دول ــن برنامه ه ــزو مهم تری ــور، ج ــرمایه گذاری در کش س
ــت  ــه اس ــل توج ــور قاب ــکاری در کش ــار بی ــه آم ــرا ک ــت؛ چ  اس

و باید برای نسل جوان فرصت شغلی ایجاد کنیم. 
ــف  ــرای هــر کشــور توصی ــک فرصــت ب ــت جــوان را ی وی جمعی
ــده هســتند  ــی خــاق و تولیدکنن ــان نیروهای ــزود: جوان ــرد و اف ک
و جامعــه جــوان ایــران نیــز فرصــت بســیار مناســبی را در اختیــار 
ــای  ــاد فرصت ه ــروز ایج ــت؛ ام ــرار داده اس ــور ق ــرفت کش پیش
ــه یــک دغدغــه در کشــور تبدیــل شــده؛  ــان ب ــرای جوان شــغلی ب
ــل شــود.چــرا کــه اگــر نتوانیــم اشــتغالزایی مناســب داشــته باشــیم، همین  ــه تبدی ــرای جامع ــد ب ــه تهدی ــد ب فرصــت می توان

جهــاد  وزارت  پارلمانــی  معــاون 
در  آمــل  نماینــده  بــا  کشــاورزی 

شــد. درگیــر  علنــی  صحــن 
بــه گــزارش خبرآنایــن، در نخســتین 
بــر  مطهــری  علــی  دقایقــی کــه 
ــت  ــس نشس ــت مجل ــی ریاس کرس
ــتور  ــان دس ــق می ــا نط ــان ب و همزم
ــار  ــده به ــار، نماین ــی پورمخت محمدعل
خلیــل  داد  صــدای  و کبودرآهنــگ 
آقایــی، معــاون پارلمانــی وزیــر جهــاد 

ــد.  ــنیده ش ــاورزی ش کش
ــدگان از  ــدادی از نماین ــود و تع ــتاده ب ــس ایس ــای مجل ــف اول صندلی ه او در دو ردی
جملــه جهانبخــش محبی نیــا، جبــار کوچکی نــژاد و عــزت هللا یوســفیان ما، دور او جمــع 
ــت  ــکل گرف ــی ش ــری فیزیک ــفیان ما درگی ــان او و یوس ــاره می ــا یکب ــد. گوی ــده بودن ش
کــه آقایــی تعادلــش را از دســت داد و خــم شــد؛ بــه گونــه ای کــه نماینــدگان کمکــش 

کردنــد کــه بایســتد.
بــه گفتــه یکــی از نماینــدگان حاضــر در صحنــه، آقایــی مدعــی شــده بــود کــه 
ــدی  ــظ ب ــرده و از لف ــن ک ــه او توهی ــک مســئله ب ــاره ی ــل درب ــده آم یوســفیان ما نماین

علیــه او اســتفاده کــرده اســت؛ امــا یوســفیان ما منکــر ایــن ماجراســت. 
مجلــس دقایقــی درگیــر ایــن تنــش بــود تــا اینکــه مطهــری از نماینــدگان خواســت تــا 
آقایــی را از مجلــس بــه بیــرون هدایــت کننــد. گفتنــی اســت قــرار اســت  هیئــت نظــارت 

بــر نماینــدگان ایــن موضــوع را بررســی کنــد.

ــناد  ــار اس ــی در انتش ــای غرب ــد جریان ه ــامی گفت: قص ــورای اس ــس ش ــس مجل  ریی
قابــی دربــاره امــام)ره( در جهــت ایجــاد شــوک در افــکار عمومــی  بــود تــا قبــح ارتبــاط 
ــی در  ــته و حت ــاط از گذش ــن ارتب ــه ای ــود ک ــی ش ــه تلق ــن گون ــه و ای ــکا ریخت ــا آمری ب
ــه گــزارش کیمیــای وطــن  ــا ایــن کشــور وجــود داشــته اســت. ب ســخت ترین شــرایط ب
علــی الریجانــی در ابتــدای جلســه علنــی روز سه شــنبه مجلــس بــا یــادآوری اینکــه اخیــرا 
ــی از  ــد و ســندی جعل ــه انجــام داده ان ــدام شــیطنت آمیزی را رســانه های بیگان ــک اق ی
ــه  ــند ب ــن س ــار ای ــا انتش ــتند ب ــد داش ــزود: قص ــد، اف ــر کرده ان ــکا را منتش ــناد آمری اس
نحــوی بــر اصالــت مبــارزه پرصابــت امــام خمینــی)ره( بــا آمریــکا تردیــد ایجــاد کننــد. 
وی اظهــار داشــت: ایــن بــازی کودکانــه و دســتکاری در انتشــار ســند بــه صــورت گزینشــی 
ــکا  ــت آمری ــورای امنی ــو ش ــیک، عض ــری س ــه گ ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــا ش ــی زود برم خیل
ــن  ــودن ای ــی ب ــر واقع ــد غی ــد بن ــن و در چن ــورت روش ــه ص ــه ای ب ــان در مقال در آن زم
اقــدام بی بی ســی را بــه صــورت دقیــق توضیــح داد. رییــس مجلــس شــورای اســامی  
ــل از انقــاب می شــناختند  ــرادی کــه مشــی امــام)ره( را از قب ــا اف خاطرنشــان کــرد: ام
و همچنیــن در دهــه نخســت انقــاب بــا صــراط ایشــان از نزدیــک آشــنا بودنــد، آنقــدر 
ایــن اقــدام بیگانــگان را دور از واقعیــت دیدنــد کــه نیــازی بــه توضیــح ندانســتند. رییــس 
ــدل  ــا ب ــرای آن ه ــانه ای ب ــت رس ــه فضاح ــر ب ــن مک ــه ای ــت: گرچ ــار داش ــس اظه مجل
ــران را دچــار  ــه ای ــد شــرایطی هســتند ک ــدر نیازمن ــا نشــان می دهــد آن هــا چق شــد ام
ســاده انگاری دیپلماتیــک کننــد. اینجاســت کــه قــدر و منزلــت توصیه هــای اخیــر رهبــر 
ــی  ــا موضع ــه دقیق ــود ک ــخص می ش ــی مش ــه انقاب ــتن روحی ــاب در داش ــم انق معظ

ســنجیده و قاطــع بــه ایــن موضــوع و اقدامــات مکارانــه دارنــد. ایرنــا

 ســخنگوی دولــت از پرداخــت 5 هــزار و 300 میلیــارد تومــان 
بــه بخــش فرهنگــی در ســال 94 خبــر داد و گفــت: بایــد بــر 
ــد ــتفاده می کنن ــی اس ــارات دولت ــه از اعتب ــی ک ــای غیردولت  نهاده

 ولــی بــرون داد آن عــدم رضایــت رهبــر معظــم انقــاب اســت 
نظارت دقیق تری صورت گیرد. 

ــنبه  ــت روز سه ش ــر نوبخ ــد باق ــن، محم ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــه  ــر مهــم در زمین ــد خب ــه چن ــا اشــاره ب در نشســت خبــری خــود ب
اقتصــادی افــزود: در ســال گذشــته بالــغ بــر 5 هــزار و 300 میلیــارد 
ــه از  ــد ک ــت ش ــت پرداخ ــوی دول ــی از س ــارات فرهنگ ــان اعتب توم
ایــن رقــم 75 درصــد مربــوط بــه بخــش غیردولتــی می شــد.
ــت  ــا مســئوالن بخــش فرهنــگ در دول ــم ب وی ادامــه داد: امیدواری
ــن  ــری در ای ــارت دقیق ت ــا نظ ــرد ت ــورت گی ــای الزم ص هماهنگی ه
زمینــه بــه عمــل آیــد. همــه، مخاطــب بیانــات مقــام معظــم رهبــری 
هســتیم و دولــت بــه نوبــه خــود در جهــت اهتمــام ارتقــای جایــگاه 

فرهنگــی کشــور پیگیــری خواهــد کــرد. 
نوبخــت همچنیــن درخصــوص پرداخــت یارانــه غیرنقــدی نیــز 
ــه  ــه هم ــدی ب ــای نق ــت یارانه ه ــر پرداخ ــاوه ب ــت: ع ــار داش اظه
ــه غیرنقــدی نیــز  ــه، دادن یاران خانواده هــای مشــمول دریافــت یاران
ــا پرداخــت 160  بــه صــورت ســبد غذایــی در مــاه مبــارک رمضــان ب
میلیــارد تومــان بــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه دســتور 

ــت. ــال اجراس ــوری در ح ــس جمه ریی

مشــاور امنیــت ملــی کاخ ســفید بــا تاکیــد 
بــر تــداوم حمایت هــای واشــنگتن از رژیــم 
صهیونیســتی گفــت کــه اصــل راهنمــای آمریــکا 
راســتی آزمایی«  و  »بی اعتمــادی  برجــام،  در 
ــا  ــه ب ــه مقابل ــاالت متحــده ب ــه ای اســت و اینک
»رفتارهــای ثبــات زدای ایــران« ادامــه می دهــد. 
از  نقــل  بــه  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
خبرگــزاری دانشــجو، مشــاور امنیــت ملــی کاخ 
ــان  ــت »حامی ــخنرانی در نشس ــی س ــفید ط س
ــران  ــود« در واشــنگتن، از برجــام، ای ــی یه جهان
رژیــم  و  آمریــکا  نزدیــک  بســیار  روابــط  و 

صهیونیســتی ســخن گفــت.
ــاره  ــخنرانی درب ــن س ــس« در ای ــوزان رای »س
حمایــت  دیگــر  : »موضــوع  گفــت  برجــام 
توافــق  اســراییل،  امنیــت  از  مــا  بلندمــدت 
ــدیدی  ــث ش ــا بح ــت. م ــران اس ــته ای ای هس
بــر ســر ایــن توافــق داشــتیم. فیزیکدانــان 
کارشناســان  نظامــی،  مقامــات   هســته ای، 
ــت  ــت از آن حمای ــور در نهای ــش از 100 کش و بی
ــا  ــادی از آن ه ــداد زی ــه تع ــران ک ــد. دیگ کردن
ــد.  ــت کردن ــا آن مخالف ــتند ب ــراییل هس در اس
ســوای آنکــه شــما از توافــق حمایــت می کنیــد 

یــا نــه، نتایــج آن غیرقابــل انــکار اســت. ایــران 
ــود  ــده خ ــب ش ــانتریفیوژهای نص ــوم س  دو س
را برچیــده اســت. آن هــا 9۸ درصــد ذخایــر 
اورانیــوم غنــی شــده را از کشــور خــارج کردنــد. 
قلــب رآکتــور اراک اکنــون بــا ســیمان پــر شــده 

ــد شــد.« ــاره اســتفاده نخواه ــز دوب و هرگ
رایــس ادامــه داد:  »قبــل از توافــق، زمــان گریــز 
هســته ای ایــران بــرای ســاخت یــک بمــب 
اتمــی  دو یــا ســه مــاه بــود. امــروزه ایــن زمــان 
ــب  ــا تقل ــر آن ه ــود و اگ ــد ب ــال خواه ــک س ی
کننــد مــا خواهیــم دانســت. بــا ایــن توافــق،  مــا 
همــه راه هــای ممکــن بــرای رســیدن بــه ســاح 

اتمــی  را مســدود کردیــم و ایــران مشــمول 
هســته ای  بازرســی های  رژیــم  شــدیدترین 
ــره  ــورد مذاک ــان( م ــون)در جه ــه تاکن ــده ک ش

ــه اســت.« ــرار گرفت ق
ــا در  ــه م ــت: »البت ــام ارشــد کاخ ســفید گف مق
ــه  ــور ک ــم و همان ط ــر نمی بری ــه س ــات ب توهم
گفته ایــم  اصــل راهنمــای مــا »بی اعتمــادی 
کــه  همان طــور  و  راســتی آزمایی«  اســت  و 
ــز  ــق هرگ ــن تواف ــه ای ــا گفت ــور باره رییس جمه
ــا  ــا ب ــات م ــه اختاف ــه هم ــته ک ــر نداش در نظ
ــت  ــل اس ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــل کن ــران را ح ای
ــی  ــران باق ــته ای ای ــر هس ــای غی ــه تحریم ه ک
اســت. صدهــا شــرکت و شــخصیت ایرانــی بــه 
دالیــل غیرهســته ای در تحریــم باقــی هســتند. 
مــا همــه اختیــارات الزم بــرای مقابلــه بــا 
ــم  ــم و داری ــران را داری ــات زدای ای رفتارهــای ثب
ایــن کار را می کنیــم. ایــن موضــوع شــامل 
موشــک  برنامــه  کــه  جدیــد  تحریم هــای 
تروریســم  از  حمایــت  و  ایــران   بالســتیک 
را هــدف قــرار می دهــد، می شــود. مــا بــه 
ایــران اجــازه نخواهیــم داد راحــت و بــدون 

دردســر و مشــکل باشــد.«

 درگیری معاون پارلمانی و نماینده مجلس
 در صحن علنی مجلس

الریجانی:
 جریان های غربی 

به دنبال ریختن قبح ارتباط با آمریکا هستند

نوبخت مطرح کرد:
  پرداخت 5 هزار و 300 میلیارد تومان 

به بخش فرهنگ در سال 94

سوزان رایس:
قلب رآکتور اراک برای همیشه از کار افتاد

ــدگان  ــه گــزارش کیمیــای وطــن، 255 نفــر از نماین ب
ــاب  ــه ای خط ــی نام ــامی  ط ــورای اس ــس ش مجل
ــای  ــامی  از رهنموده ــاب اس ــم انق ــر معظ ــه رهب ب
گرانســنگ و ارزشــمند رهبــر معظــم انقــاب اســامی 

ــد.  ــی کردن ــم قدردان ــس ده ــدگان مجل ــه نماین  ب
متن کامل این نامه به شرح زیر است: 

محضر رهبر معظم انقاب اسامی 
حضرت آیت  هللا العظمی  امام خامنه ای 

سام علیکم 
بــه نماینــدگان دوره دهــم  اینکــه حضرتعالــی  از 
ــنگ  ــای گرانس ــامی  رهنموده ــورای اس ــس ش  مجل

و ارزشمندی ارایه فرمودید، سپاسگزاریم. 
حضرتعالــی  متقــن  و  منســجم   مطالــب 
تذکــرات اخاقــی بــه نماینــدگان و تاکیــد بــر جایــگاه 
مجلــس و حفــظ و اقتــدار و نقــش نظارتــی مجلــس 
حداکثــری  تــاش  اســامی،  موجــب  شــورای 
نماینــدگان بــرای حفــظ موقعیــت و منزلــت ایــن نهاد 

مقــدس خواهــد شــد. 
ان شــاءهللا مجلــس دهــم بــا عــزم و روحیــه انقابــی 
و بــا اولویــت دادن بــه قانــون برنامــه ششــم توســعه 

ــه عنــوان  ــه اقتصــاد مقاومتــی ب و توجــه عملیاتــی ب
مهم تریــن مطالبــات نظــام اهتمــام الزم را بــه انجــام 

خواهیــم رســاند.
 از دیگــر اولویت هــای جــدی نماینــدگان روان ســازی 
ــان  ــرای جوان ــدار ب ــتغال پای ــا اش ــط ب ــن مرتب قوانی
ایــران اســامی  خواهــد بــود. رویکــرد ویــژه بــه 
مطالــب فرهنگــی معظــم  لــه بــه عنــوان اصلی تریــن 
اقتصــادی  و  اجتماعــی  موضوعــات  زیرســاخت 
موجــب می شــود نماینــدگان دوره دهــم مجلــس 
شــورای اســامی  بادقــت و صیانت بیشــتری مســایل 
فرهنگــی کشــور را پیگیــری کننــد و همچنیــن مواضــع 
قاطــع، مســتحکم و ایســتادگی مقابــل زورگویی هــای 
ــد  ــکا خواهن ــردمداری آمری ــه س ــی ب ــتکبار جهان اس

ــت. داش
 در خاتمــه ضمــن ســپاس از اینکــه مــا را بــه حضــور 
می پذیریــد اعــام می داریــم اعتقــاد قلبــی بــه نظــام 
ــر قانــون اساســی مســئولیت های  والیــی و مبتنــی ب
والیــت  شــئون  از  اســامی  را  شــورای  مجلــس 
دانســته و خــود را تابــع نائــب امــام زمــان می دانیــم. 

ــه ملــت خبرگــزاری خان

بیانیه نمایندگان مجلس دهم در قدردانی از فرامین رهبر انقالب:
 رهنمودهای گرانسنگ حضرتعالی 

موجب تالش حداکثری مجلس خواهد شد
نماینــده فاورجــان در مجلــس بــا بیــان اینکــه بــا وجــود 
تاییــد برجــام هنــوز هیــچ نقــل و انتقــال پولــی صــورت 
ــران  ــت: متاســفانه در پســابرجام، صنعتگ ــرد، گف نمی گی
مــا حتــی نمی تواننــد یــک ال ســی بــاز کننــد و بــا ایــن 
شــرایط مــا امــکان خــروج از رکــود را نخواهیــم داشــت.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجــت االســام ســید ناصــر 
موســوی الرگانــی، نماینــده مــردم فاورجــان در مجلــس 
شــورای اســامی  در نشســت علنــی امــروز طی ســخنانی 
پــس از ارایــه گــزارش محمدرضــا نعمــت زاده، وزیــر 
صنعــت معــدن و تجــارت دربــاره مشــکات بخــش 
ــود  ــار داشــت: متاســفانه امــروز کمب صنعــت کشــور اظه
ــده  ــع کشــور دی ــد در بســیاری از صنای نقدینگــی در تولی
ــا مشــکل  ــا ب ــدگان م ــه تولیدکنن ــی ک می شــود. از آنجای
گــردش مالــی مواجــه هســتند و در واقــع گــردش مالــی 
ندارنــد، همیــن موضــوع عامــل اصلــی رکود شــده اســت.
 وی افــزود: نــرخ زیــاد ســودهای بانکــی هــم علی رغــم 
کاهــش نرخ تورم، مشــکات دیگــری را بــرای صنعتگران 
مــا ایجــاد کــرده اســت. علی رغــم ممنوعیت هایــی کــه در 
 قانــون بــرای عــدم بنــگاه داری بانک هــا پیش بینــی شــد

اما این موضوع از سوی بانک ها رعایت نمی شود.
 وی حــل نشــدن نقــل و انتقــاالت پــول را از دیگــر 
دانســت  صنعــت کشــور  بخــش  امــروز   مشــکات 

ــد  ــا تایی ــم ب ــا کردی ــن ادع ــش از ای ــرد: پی ــح ک و تصری
ــه؛  ــورت گرفت ــور ص ــمندی در کش ــای ارزش ــام کاره برج
امــا هنــوز هیــچ نقــل و انتقــال پولــی صــورت نمی گیــرد؛ 
صنتعگــران مــا نمی تواننــد حتــی یــک ال ســی بــاز کننــد؛ 
ــود  ــد از رک ــا نمی توانن ــران م ــکل صنعتگ ــن مش ــا ا ی ب
خــارج شــوند. دولــت بایــد فکــری در ایــن زمینــه بکنــد.

ســازمان های  فشــار  کــرد:  تاکیــد  همچنیــن  وی   
از  نیــز  تولیدکننــدگان  و  صنعتگــران  بــه  مالیاتــی 
9درصــد  دریافــت  اســت.  آنــان  مشــکات  دیگــر 
مالیــات بــر ارزش افــزوده واقعــا بــرای صنعتگــران 
ــری  ــات دیگ ــی از اقدام ــت. یک ــنگین اس ــیار س ــا بس م
ــیاه  ــاک س ــه خ ــا را ب ــران م ــده صنعتگ ــث ش ــه باع ک
ســازمان ها ارگان هــا،  کــه  اســت  ایــن   بنشــاند، 

ــر  ــازمان های دیگ ــا س ــی ی ــن اجتماع ــرق، تامی اداره ب
ــطی  ــری را قس ــی صنعتگ ــت بده ــرار اس ــه ق ــی ک زمان
ــد.  ــن کار را انجــام می دهن ــا ســود 24 درصــد ای ــد ب کنن
ــه  ــا چگون ــران م ــرایط صنعتگ ــن ش ــا ای ــید ب ــد پرس بای
قــرار اســت از رکــود خــارج شــوند. موســوی الرگانــی در 
ــاد قاچــاق باعــث شــده  ــرخ زی ــان اینکــه ن ــا بی ــان ب پای
ــرد:  ــان ک ــد خاطرنش ــن بخورن ــه زمی ــا ب ــران م صنعتگ
ــد کــه مشــابه کاالی  ــر خــودش حــرام کن ــد ب ــت بای دول

ــود. ــور نش ــارج وارد کش ــل از خ ــد داخ تولی

موسوی الرگانی در صحن علنی مجلس:
مبادالت بانکی در پسابرجام همچنان نافرجام است

جهانگیری:
بیکاری و رفاه عمومی،  مهم ترین معضل و دغدغه دولت است 

حتما بخوانید!
مبادالت بانکی در پسابرجام همچنان... چهارشنبه 19 خردادماه 21395
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 ایمنی شرکت فوالد مبارکه 
سرآمد شرکت های هم تراز است

افزایــش ســطح  راســتای  در  مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
ــن  ــان دومی ــی، میزب ــاره ایمن ــود درب ــان خ ــی کارکن آگاه
ــور  ــا حض ــه ب ــن جلس ــود. ای ــی ب ــای ایمن ــه ارتق جلس
جمعــی از مدیــران، دکتــر ایــرج دانــا، عضــو هیئــت علمــی 
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم تحقیقــات و مســئوالن 
ــد  ــی فرآین ــش ایمن ــرد نق ــا رویک ــفت های کاری ب شیــ
»proses safety management« در ارتقــای کیفیــت و 
کمیــت محصــول و کاهــش حــوادث انســانی و تجهیزاتــی، 
در ســالن مرکــز تحقیقــات شــرکت فــوالد مبارکــه برگــزار 
شــد. در ایــن جلســه دکتــر ایــرج دانــا بــه عنــوان مــدرس 
ــوان  ــه PSM عن ــی در زمین ــه مطالب ــن دوره، ضمــن ارای ای
ــی  ــک اســتراتژی اصل ــوان ی ــه عن ــدار ب ــرد: توســعه پای ک
بــرای بــرآورد نیازهــا بــدون داشــتن آثــار ســوء بــر ســامت 
انســان و جلوگیــری از بــه مخاطــره انداختــن قابلیت هــای 
تولیــد، چنــد ســالی اســت در پروژه هــا و ســازمان ها 

ــود.  ــه می ش ــرار گرفت ــر ق مدنظ
ــوری  ــش مح ــان ها نق ــاس، انس ــن اس ــر ای ــزود: ب وی اف
در ارتبــاط بــا توســعه پایــدار بــر عهــده دارنــد کــه مســتحق 
برخــورداری از یــک زندگــی ســالم هماهنگ با توســعه های 
 ســازمانی هســتند. ســازمان هایی کــه حفاظــت از کارکنــان 
 را در فعالیت هــای خــود در نظــر می گیرنــد و اهمیــت آن هــا 
را همســان بــا کیفیــت محصــوالت و خدمــات خــود 
بــرای  را  برنامه هایــی  و  اهــداف  معمــوال  می پندارنــد، 
ــد. ــه موضوعــات اختصــاص می دهن ــه این گون رســیدگی ب

ــوان  ــه عن ــز ب ــه نی ــوالد مبارک ــرکت ف ــان ش ــن می  در ای
یــک شــرکت بــزرگ در کشــور، ســرآمد شــرکت های 
آتش نشــانی  و  ایمنــی  زمینــه  در  اســت کــه  هم تــراز 
شــرکت های  بیــن  در  را  خوبــی  جایــگاه  توانســته 
فرآیندهــا  ایمنــی  وی  باشــد.  داشــته   بــزرگ 
را جــزء الینفــک مدیریــت ایمنی خواند و با اشــاره به حادثه 
 PSM پاالیشــگاه تگــزاس کــه در ســال 2005 رخ داد، نقش 
را در ارتقــای کیفیــت و کمیــت محصــول و کاهــش حــوادث 
انســانی و تجهیزاتــی بــرای حاضــران تشــریح کــرد. دکتــر 
ایــرج دانــا خاطرنشــان کــرد: این اصــاح رویکرد در ســطح 
مدیــران و سرپرســتان شــیفت بــه صــورت احســاس 
ــتورالعمل های  ــت دس ــه رعای ــزام ب ــی و الت ــد مدیریت تعه
ــرک  ــود مح ــیفت خ ــتان ش ــد. سرپرس ــروز می کن کاری ب
اصلــی تغییــر در رفتــار ایمنــی کارکنــان می باشــند و بایــد 
توجــه داشــت تغییــر رفتــار بســیار دشــوار و زمان بــر اســت؛ 
بنابرایــن الزمــه تحقــق آن اســتمرار در برنامه ها و پافشــاری 
بــر آن هاســت. ایــن گــزارش حاکی اســت در ادامه جلســه، 
گارگاه آموزشــی بــا موضــوع ایمنــی در مخازن بســته برگزار 
ــروه  ــرداری از گ ــت بهر ه ب ــرف معاون ــان از ط ــد و در پای ش

برتــر ایــن دوره تقدیــر بــه عمــل آمــد.

اخبار کوتاه

ــی  ــه گزارش های ــه در سلس ــه ک همان گون
سرویس  اقتصاد 

   دامون رشیدزاده
از ابتــدای امســال در کیمیــای وطــن 
ــم،  ــح داده بودی ــاره وام ازدواج توضی درب
ــی از  ــی ازدواج، یک ــون تومان ــب وام 10 میلی ــورد عجی م
مناقشــه برانگیــز تریــن اتفاقــات ســال 95 میــان دولت و 
بانک هــا خواهــد بــود. علی رغــم اینکــه ایــن وام کــه 
خیلــی پیش تــر از ســوی دولــت بــه بانــک مرکــزی ابــاغ 
شــده، امــا در عمــل همچنــان خــاک می خــورد؛ درحالــی 
کــه طبــق قانــون بودجــه 95 وام ازدواج از 3 بــه 10 
ــد از  ــه و نظــام بانکــی بای میلیــون تومــان افزایــش یافت
ــه وام  ابتــدای امســال عمــا براســاس بودجــه نســبت ب
ازدواج اقــدام می کــرد، ولــی بــا گذشــت 3 مــاه و نیــم از 
ســال 95 نه تنهــا خبــری از اجــرای قانــون نیســت بلکــه 
خبرهــای تــازه حکایــت از طوالنــی شــدن فراینــد اجــرای 
قانــون دارد. البتــه بیــش از یــک مــاه از ابــاغ بودجــه 95 
ــن  ــذرد؛ بنابرای ــی می گ ــتگاه های دولت ــت و دس ــه دول ب
اگــر تــا یــک مــاه قبــل مصوبــه وام 10 میلیونــی ازدواج در 
نظــام بانکــی خــاک می خــورد، ایــن توجیــه وجــود 
داشــت کــه هنــوز قانــون ابــاغ نشــده اســت؛ امــا بعــد از 
آنکــه قانــون ابــاغ شــد توجیهــات دیگــر و البتــه تکــراری 
قبلــی بــاز هــم مطــرح شــد کــه بــه عنــوان مثــال منابــع 

نداریم.
منابع برای افزایش وام ازدواج نداریم

ــرد  ــام می ک ــا اع ــه مرتب ــم اینک ــزی علی رغ ــک مرک بان
 منابــع الزم را نــدارد، ســامانه ثبــت نــام وام ازدواج را به روز 
ــی  ــون تومان ــن وام 3 میلی ــی را جایگزی و وام 10 میلیون
کــرد. بــر ایــن اســاس در ســامانه مخصــوص وام ازدواج، 

ــت و  ــش یاف ــان افزای ــون توم ــه 10 میلی ــم وام از 3 ب رق
بــا گذشــت چنــد روز تعــداد بانک هایــی کــه بــرای 
ــد  ــرده بون ــی ک ــام آمادگ ــی اع ــت وام 10 میلیون پرداخ
ــام  ــور از اع ــا منظ ــه در اینج ــت. )البت ــش یاف ــز افزای نی

آمادگــی ایــن اســت کــه نامشــان در فهرســت بانک هــای 
پرداخت کننــده ازدواج قــرار گرفتــه باشــد.( ولــی بــا 
وجــود به روزرســانی ســامانه ثبــت نــام وام ازدواج و 
ــت  ــرای ثب ــه ب ــهرهایی ک ــا و ش ــداد بانک ه ــش تع افزای

نــام وام 10 میلیونــی ازدواج در ســامانه بــرای متقاضیــان 
ــد  ــردم نمی توانن ــم م ــاز ه ــد، ب ــترس می باش ــل دس قاب
ــد؛ چــرا کــه شــعب از پرداخــت  ــن وام را دریافــت کنن ای
وام 10 میلیونــی ازدواج بــه بهانــه نداشــتن منابــع امتنــاع 

می کننــد.
شاید شهریور

ــزی نشــان  ــک مرک ــس کل بان ــازه ریی ــارات ت ــه اظه البت
ــتور  ــود دس ــتی های خ ــا از باالدس ــه بانک ه ــد ک می ده
می گیرنــد و بــه قانــون توجهــی ندارنــد. ولــی هللا ســیف 
ازدواج گفتــه اســت: »بــر  به تازگــی درخصــوص وام 
ــاغ  ــنامه اب ــا بخش ــی بانک ه ــه تمام ــون ب ــاس قان اس
شــده و در حــال تــاش هســتیم تــا منابــع مالــی مــورد 
ــای  ــروع اعط ــود. ش ــن ش ــم تامی ــن مه ــرای ای ــاز ب نی
ــی را  ــان دقیق ــم زم ــان دارد و نمی توان ــه زم ــاز ب وام نی
اعــام کنــم؛ ان شــاء هللا تــا شــهریورماه اعطــای وام آغــاز 
می شــود.« اگــر بانــک مرکــزی بخواهــد شــهریور را آغــاز 
ــما 6  ــد، رس ــام کن ــی اع ــت وام ازدواج 10 میلیون پرداخ
مــاه در اجــرای قانــون بودجــه 95 تاخیــر داشــته اســت. 
ــه محــض  ــه ب ــون اســت؛ چــرا ک ــن خــود خــاف قان ای
ابــاغ بودجــه، بایــد تمامــی قوانیــن آن از ابتــدای همــان 
ســال توســط دســتگاه های مربوطــه اجــرا شــود؛. ضمــن 
اینکــه اگــر شــهریور زمــان پرداخــت وام 10 میلیونــی 
ــه وام  ــن روزهــا ب ــی کــه ای ازدواج باشــد، تکلیــف جوانان
ــهیات  ــن تس ــت ای ــف دریاف ــد و در ص ــاز دارن ازدواج نی
هســتند، چــه می شــود؟ برخــی می گوینــد ایــن جوانــان 
 می تواننــد از همــان وام 3 میلیونــی اســتفاده کننــد! 

آیا این اقدام بانک ها قانونی است؟

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از چالش های تازه وام ازدواج

وام 10 میلیونی ازدواج، شاید شهریور

بــه  نیــاز  برخــاف اغلــب تســهیات مســکن کــه یــا 
ــه  ــد اوراق ب ــد خری ــا نیازمن ــدت دار دارد ی ــپرده گذاری م س
منظــور جبــران عــدم ســپرده گذاری اســت، هــر گونــه شــرطی 
ــاخت  ــپرده گذاری س ــدون س ــهیات ب ــت تس ــرای پرداخ ب
مســکن حــذف شــد. حــدود یــک مــاه پیــش بانک مســکن 

بــه عنــوان تنهــا بانــک تخصصــی ایــن حــوزه 
ــده تســهیات در  ــی تامین کنن و مســئول اصل
ــد شــورای  ــا تایی بخــش مســکن، توانســت ب
بــرای  پرداختــی  ســقف  اعتبــار،  و  پــول 
ــان  ــون توم ــا 150 میلی ــکن را ت ــاخت مس س
افزایــش دهــد. توزیــع وام مســکن بر اســاس 
نــوع ســاخت واحدهــا یعنــی ســنتی، صنعتــی 

و ســاختمان و همچنیــن مناطــق جغرافیایــی در ســه ســطح 
انجــام می شــود. پرداخــت تســهیات 110 )ســنتی(، 130 
)صنعتــی( و 150 )ســاختمان( میلیــون تومانــی بــرای 
ســاخت هــر واحــد مســکونی در تهــران و شــش شــهر بــزرگ 
 دیگــر، همچنیــن بــه همیــن ترتیــب بــرای مراکــز اســتان ها 

و شــهرهای دارای جمعیــت بیشــتر از 200 هــزار نفــر، 90 و 110 
 و 130 میلیــون تومــان و شــهرهای زیــر 200 هــزار نفــر، ۷0، 90 
ــی اســت  ــن در حال ــود. ای ــد ب ــی خواه ــون تومان و 100 میلی
ایــن تســهیات بــه متقاضیــان  کــه بــرای تخصیــص 
ــی از  ــرط اساس ــد ش ــتند چن ــازان هس ــا انبوه س ــه عمدت ک
ــرژی  ــرف ان ــره وری مص ــش به ــه افزای  جمل
واحدهــای  بــه  حمایتــی  و  ویــژه  نــگاه 
بخــش  کوچــک  و  متوســط  تولیــدی 
ــز  ــایی و تمرک ــاختمان و شناس ــکن و س مس
مزیــت دار  زنجیره هــای  و  فعالیت هــا  بــر 
اقتصــادی )بنگاه هــای بــزرگ فعــال مســکن 
ــت.  ــد داش ــال خواه ــه دنب ــاختمان( را ب و س
امــا وام ســاخت از یــک شــرط نســبت بــه اغلــب تســهیات 
مســکن معــاف شــده اســت؛ آن هــم ســپرده گذاری و 
مســدود شــدن حســاب متقاضــی اســت بــه منظــور دریافــت 
ــکن  ــاخت مس ــهیات س ــت تس ــن پرداخ ــن وام. بنابرای ای
بــدون شــرط مســدود کــردن حســاب ها خواهــد بــود.

شرط سپرده گذاری برای وام ساخت مسکن حذف شد
تکمیــل شــبکه ریلــی کشــور در طــول ســال های گذشــته 
ــای اقتصــادی  ــن اولویت ه ــی از اصلی تری ــوان یک ــه عن ب
ــد ســتاد  ــا تایی ــه خوشــبختانه ب ــوده ک ــرح ب ــت مط دول
ــده  ــای باقی مان ــن طرح ه ــی، اصلی تری ــاد مقاومت اقتص
در کریدورهــای ریلــی بــا ســرعت بیشــتری تکمیــل 

ــی  ــد شــد. ســید مســعود نصرآزادان خواهن
ــرد:  ــح ک ــن تصری ــاخت راه آه ــاون س مع
ــور در  ــی کش ــای عمران ــتردگی طرح ه گس
حــوزه ریلــی باعــث شــده برنامه ریــزی برای 
تکمیــل آن هــا نیــاز بــه اجــرای نقشــه هایی 
دقیــق داشــته باشــد. از ایــن رو تعامــل 
 بســیار مثبتــی میــان دولــت، مجلــس 
ــه  ــکل گرفت ــی ش ــاد مقاومت ــتاد اقتص و س

کــه نتیجــه آن می توانــد تکمیــل طرح هایــی باشــد 
ــی را  ــب توجه ــرفت های  جال ــال ها پیش ــن س ــه در ای ک
پشــت ســر گذاشــته اند. وی بــا بیــان اینکــه رســیدن راه 
ــت  ــن اولوی ــده اصلی تری ــتان های باقی مان ــه اس ــن ب آه
فعلــی راه آهــن بــه حســاب می آیــد، اظهــار کــرد: در 

ــه،  ــاه، ارومی ــهرهای کرمانش ــال ش ــوب اتص ــن چارچ ای
ــوان  ــه عن ــز ب ــن تبری ــط دوم راه آه ــدان و خ ــت، هم رش
اولویت هــای اصلــی شــرکت ســاخت مطــرح شــده اند و 
در تمامــی آن هــا کار بــا تمــام تــوان و بــا وجــود مشــکات 
مالــی ادامــه دارد. نصرآزادانــی بــا اشــاره بــه تاکیــد ســتاد 
اقتصــاد مقاومتــی بــر لــزوم تکمیــل شــدن 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک ــا تاکی ــن طرح ه ای
ــن ســتاد در  ــه از ســوی ای ــی ک تصمیم های
طــول هفته هــای گذشــته گرفتــه شــده، 
ــق  ــرعت تزری ــش س ــرای افزای ــا ب ــد م امی
ــش  ــا افزای ــن طرح ه ــه ای ــی ب ــع مال مناب
ــده  ــم نتایــج آن هــا در آین یافتــه و امیدواری
نزدیــک قابــل رصــد باشــد. بــه گفتــه معاون 
ســاخت راه آهــن شــرکت ســاخت، بحــث تکمیــل دیگــر 
ــا توجــه بــه موقعیــت و شــرایط  پروژه هــای ریلــی نیــز ب
تکمیــل آن هــا از ســوی وزارت راه بــه ســرمایه گذاران ارایــه 
شــده کــه نتایــج آن در جریــان مذاکــرات ماه هــای اخیــر 

قابــل پیگیــری اســت.

کیفیــت  بــه  دلیــل  ال90  هم اکنــون، 
مناســب  فــروش  از  پــس  خدمــات  و 
پرفروش تریــن  و  پرتقاضاتریــن 
خودروهــای زیــر 50 میلیونــی ســاخت 
مشــتریان  روزانــه  کــه  اســت  داخــل 
زیــادی بــرای خریــد ایــن خــودرو بــه 
ــای  ــل و نمایندگی ه ــگاه های اتومبی نمایش
مجــاز خودروســازان مراجعــه می کننــد. 
خــودرو  ایــن  اتوماتیــک  دنــده  نــوع 

مــاه گذشــته  بــه  نســبت  زیــاد  تقاضــای  دلیــل  بــه 
200 هــزار تومــان افزایــش قیمــت داشــته کــه نشــان 
 می دهــد بــازار، کشــش افزایــش قیمــت ایــن خــودرو 
را تــا محــدوده 50 میلیــون تومانــی دارد؛ امــا چــون مدیــران 
ــه  ــودرو را ب ــن خ ــا ای ــد ت ــد دارن ــودرو قص ــروش ایران خ ف
رقیــب ســاندرو تولیدشــده در شــرکت پارس خــودرو تبدیــل 
 کننــد بــا 2میلیــون تومــان اختــاف آن را روانــه بــازار 

کرده اند. 
اتوماتیــک  دنــده  ال90  خــودروی 
و   ۷00 و  میلیــون   ۴9 هم اکنــون 
هــزار   ۴00 میلیــون   52 ســاندرو 
دارد.  قیمــت  آزاد  بــازار  در  تومــان 
ــواع ســمند جــزو  ــل ال90، ان در مقاب
ــن خودروهــای ســاخت  کم تقاضاتری
ــرادی  ــوال اف ــتند و معم ــل هس داخ
کــه قصــد فــروش ایــن خــودرو را به 
صــورت صفــر کیلومتــر یــا کارکــرده در بــازار داشــته باشــند، 
ــال مشــتری  ــه دنب ــر و تحمــل بیشــتری ب ــا صب ــد ب مجبورن

ــند.  باش
در کنــار ال90، ۴ خــودروی پرایــد، تیبــا، 206 و پــارس 
ــای  ــه تقاض ــتند ک ــازار هس ــای ب ــونده ترین خودروه نقدش
وجــود آزاد  بــازار  در  خودروهــا  ایــن  بــرای   زیــادی 

 دارد.

کدام خودرو در بازار ایران به پول نقد نزدیک تر است

ــه افزایــش برداشــت های  ــا اشــاره ب ــرو ب ــر نی وزی
غیرقانونــی از آب هــای زیرزمینــی در ســطح کشــور 
ــت در  ــش از 300 دش ــر بی ــال حاض ــت: در ح گف

ــد.  کشــور وضعیــت بحرانــی دارن
حمیــد چیت چیــان، وزیــر نیــرو بــا حضــور در 
صحــن علنــی مجلــس شــورای اســامی، بــه ارایــه 
ــرق  گزارشــی از آخریــن وضعیــت صنعــت آب و ب

ــت.  ــوزه پرداخ ــن ح ــای ای ــور و چالش ه کش
ــا  ــرق در دنی ــش آب و ب ــه بخ ــان اینک ــا بی وی ب
زیرســاخت ها  تمــام  زیرســاخت  عنــوان  بــه 
ــون  ــت: تاکن ــار داش ــت، اظه ــده اس ــناخته ش ش
بــا 51 میلیــارد متــر  بــزرگ ملــی  16۷ ســد 
احــداث  کشــور  در  آب  ذخیــره  مکعــب 
فنــی  خدمــات  و  تجهیــزات  و  اســت   شــده 
و مهندســی ایــن حــوزه نیــز بــه بیــش از 30 کشــور 

دنیــا صــادر می شــود. 
وی همچنیــن برخــورداری بیــش از 99 درصــد 
جمعیــت شــهری کشــور از آب شــرب ســالم را از 
ــف  ــور توصی ــوزه آب کش ــتاوردهای ح ــه دس جمل
ــن موفقیت هــا، طــی  ــا وجــود ای ــزود: ب ــرد و اف ک
 15 ســال گذشــته میــزان بارش هــا کاهــش یافتــه 

است. 
وزیــر نیــرو ادامــه داد: همزمــان بــا کاهــش میــزان 
ــوا  ــای ه ــم، دم ــر اقلی ــل تغیی ــه دلی ــا، ب بارش ه
نیــز افزایــش یافتــه و جمعیــت کشــور نیــز بیشــتر 
ــه  ــه ب ــا توج ــاس و ب ــن اس ــر ای ــت؛ ب ــده اس ش
افزایــش تبخیــر، میــزان منابــع آب تجدیدشــونده 
ــه 1۴50  ــر مکعــب ب ــر از ۷500 مت ــه ازای هــر نف ب

متــر مکعــب کاهــش یافتــه اســت. 
 چیت چیــان تصریــح کــرد: هــر چنــد ســال گذشــته 
در بخشــی از کشــور بارش هــا مناســب بــوده 
ــا یکــی دو ســال بــارش  اســت امــا مشــکل آب ب

حــل نمی شــود.
مشــکات  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  وی   
عنــوان  ســطح کشــور  در  زیرزمینــی  آب هــای 
کــرد: بیــش از 55 درصــد آب مصرفــی کشــور 
شــرب،  و  صنعــت  بخش هــای کشــاورزی،  در 
امــا  می شــود،  تامیــن  زیرزمینــی  آب هــای  از 
افزایــش  منابــع  ایــن  از  برداشــت غیرقانونــی 
یافتــه اســت؛ بــه گونــه ای کــه امــروز بیــش 
بحرانــی  وضعیــت  کشــور  در  دشــت   300  از 

دارند.

300 دشت کشور در حالت بحرانی

بزرگ تریــن  عنــوان  بــه  نیروگاه هــا، 
انــرژی  اتاف کننــده  و  مصرف کننــده 
ــن  ــده اند؛ ضم ــناخته ش ــور ش ــیلی کش فس
اینکــه هرچــه میــزان ســوخت مایــع در 
نیروگاه هــا بیشــتر باشــد، میــزان آالیندگــی 
افزایــش  نیــز  زیســت محیطی  و  هــوا 
ــوخت و  ــرف س ــزان مص ــذا می ــد؛ ل می یاب
ــژه ای  ــت وی ــا از اهمی ــوع آن در نیروگاه ه ن
برخــوردار اســت. هــر ســال میــزان مصــرف 

ــن  ــرای ای ــه ب ــد ک ــد می یاب ــد رش ــا 5 درص ــوخت نیروگاه ه س
ــت؛  ــد اس ــرمایه گذاری جدی ــارد دالر س ــه ۴ میلی ــاز ب ــزان نی می
همچنیــن بــه ازای ســرمایه گذاری بــرای هــر یــک واحــد تولیــد 
انتقــال،  توســعه بخش هــای  امــر  در  بایــد  واحــد  بــرق 5 
ــر  ــوی دیگ ــود. از س ــرمایه گذاری ش ــع س ــع و توزی ــوق توزی ف
بــر اســاس آخریــن آمــار ســاالنه بــه صــورت معــادل 68 
میلیــارد ســوخت شــامل گاز، گازوییــل و نفــت در صنعــت 

بــرق مصــرف می شــود؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه در ســال 93 میــزان مصــرف 
ــون  ــرق ۴۷ میلی ــت ب ــی در صنع گاز طبیع
و ۷۴2 هــزار متــر مکعــب بــوده کــه نســبت 
اجرایــی  ابتــدای  یعنــی  بــه ســال 68، 
 شــدن برنامــه اول توســعه ۴0 میلیــون 
ــته؛  ــد داش ــب رش ــر مکع ــزار مت و 989 ه
ــان  ــده و همزم ــر ش ــدودا 8 براب ــی ح یعن
ــش مصــرف گاز مصــرف ســوخت  ــا افزای ب
ــرو و  ــتا وزارت نی ــن راس ــت. در همی ــه اس ــش یافت ــع کاه مای
ــازوت  ــرای کاهــش مصــرف ســوخت م ــی را ب ــر برنامه های توانی
ــر  ــردی، مدی ــه آرش ک ــه گفت ــه ب ــرده  ک ــم ک ــا تنظی در نیروگاه ه
عامــل توانیــر در ســال 1393 معــادل ۷2 درصــد ســوخت 
ــود و  ــل ب مصرفــی نیروگاه هــا گاز و 18 درصــد مــازوت و گازویی
ــن عــدد  براســاس همکاری هــای وزارت نفــت ســال گذشــته ای

ــه 81 درصــد رســید. ب

آخرین وضعیت مصرف سوخت نیروگاه ها

5 اولویت ریلی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی

کوتاه از اقتصاد

گوشی های تاشو در راه بازار
در کلیــک ایــن هفتــه نگاهــی خواهیــم 

سرویس  اقتصاد
   آیدین بهاری

ــای  ــار دنی ــن اخب ــه مهم تری ــت ب داش
تکنولوژی. با ما همراه باشید.

فیفا 201۷
قــرار اســت روز 2۷ ســپتامبر 2016 / 6 مهــر 1395 بــازی فیفــا 
ــی 29  ــد، یعن ــکای شــمالی و دو روز بع ــه آمری 201۷ در منطق
ــدگان  ــی شــود. دارن ســپتامبر / 8 مهــر راهــی بازارهــای جهان
ــس  ــی، ایکس باک ــن ۴، پی س ــس وان پلی استیش ایکس باک
360 و پلی استیشــن 3 می تواننــد بــازی محبــوب خــود را 
ــور  ــن موت ــه خدمــت گرفت ــا ب ــی EA ب داشــته باشــند. کمپان
ــا  ــا 1۷ را ب ــای فیف ــه Frostbite engine صحنه ه ــوم ب موس

گرافیــک شــفاف، بســیار بــه واقعیــت نزدیــک کــرده اســت.
گوشی های »تاشو«

ــال 201۷ دو  ــا س ــت ت ــن اس ــد ممک ــونگ می گوی سامس
گوشــی هوشــمند »تاشــو« روانــه بــازار کنــد. نمایشــگر یکی 
ــود  ــا می ش ــط ت ــمند از وس ــی هوش ــدل گوش ــن دو م از ای
ــل  و مــدل دیگــر دارای نمایشــگر 5 اینچــی اســت کــه قاب
بازکــردن و گســترش اســت. بــا ایــن کار نمایشــگر 5 اینچــی 
بــه یــک نمایشــگر 8 اینچــی تبدیــل می شــود و کاربــر بــه 
جــای گوشــی عمــا یــک تبلــت در اختیــار خواهــد داشــت. 
ــه  ــار در فوری ــده اولین ب ــی های یادش ــی رود گوش ــار م انتظ
ســال آینــده و همزمــان بــا برگــزاری کنگــره جهانــی موبایــل 
در شــهر بارســلون اســپانیا در دســترس عاقه منــدان قــرار 

بگیرنــد.
حمله به وردپرس

هکرهــا طــی چنــد روز گذشــته یکــی از نقــاط آســیب پذیر وصلــه 
نشــده مربــوط بــه افزونــه WP Mobile Detector در سیســتم 
وردپــرس را کــه روی بیــش از 10 هــزار ســایت اینترنتــی نصــب 
ــیب پذیری در  ــن آس ــد. ای ــرار دادن ــدف ق ــورد ه ــود، م ــده ب ش
یــک اســکریپت ویــژه بــا نــام resize.php قــرار گرفتــه اســت و 
ــه هکرهــا امــکان می دهــد از راه دور فایل هــای مدنظــر خــود  ب
را روی ســرورهای وب نصــب کننــد. ایــن فایل هــا می تواننــد در 
قالــب اســکریپت های مربــوط بــه درهــای مخفــی کــه بــا نــام 
ــد  ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــوند، م ــناخته می ش ــته وب ش پوس
ــا وارد ســرورها شــوند و کدهــای  ــکان دهــد ت ــا ام ــه هکره و ب
ــی  ــت اینترنت ــی و درس ــای قانون ــود را در صفحه ه ــر خ مدنظ

تزریــق کننــد.
ورود ایسوس به بازار روباتیک

شــرکت ایســوس به تازگــی بــا معرفــی نخســتین روبــات 
ــازار جدیــد کاری شــده و  خانگــی خــود به صــورت رســمی وارد ب
خــود را به عنــوان یــک کمپانــی فعــال در زمینــه صنایــع روباتیــک 
ــر  ــام دارد و  ب ــات ن ــات زن ب ــن روب ــت. ای ــرده اس ــرح ک مط
اســاس گفتــه شــیه بــر پایــه ســه عملکــرد اصلــی زیــر طراحــی 
ــوان  ــردن به عن ــل ک ــه، عم ــان در خان ــا انس ــی ب ــده: همراه ش
یــک دســتیار شــخصی و ایجــاد ســرگرمی در محیــط خانگــی. 
ــمند  ــای هوش ــتم های خانه ه ــا سیس ــد ب ــات می توان ــن روب ای
 ارتبــاط برقــرار کنــد  و کنتــرل مــواردی ماننــد چراغ هــا، تلویزیــون 

و...  بر عهده بگیرد.

 ایران به سوی توافق تاریخی 
با بویینگ پیش می رود

ــرکت  ــن ش ــرد: ای ــار ک ــر اظه ــل ایران ای ــر عام مدی
ــرای  ــگ ب ــا بویین ــره ب ــال مذاک ــی در ح هواپیمای
خریــد هواپیماســت کــه ممکــن اســت بــا ســفارش 
بیــش از 100 هواپیمــای جــت بــه ایربــاس برابــری 
کنــد؛ امــا بایــد موانــع موجــود بــر ســر راه دو توافــق 
ــا توافــق ســال گذشــته بــرای حــذف  حــل شــود ت
ــر  ــرکت ایران ای ــود. ش ــظ ش ــد حف ــا بتوان تحریم ه
ــران  ــان ته ــی می ــق تاریخ ــس از تواف ــن پ همچنی
و شــش قــدرت بــزرگ جهانــی بــرای تســهیل 
محدودیــت  قبــال  در  اقتصــادی  تحریم هــای 
ــره  ــرگرم مذاک ــران، س ــته ای ای ــای هس فعالیت ه
ــتیبانی  ــردن پش ــوص فراهم ک ــگ درخص ــا بویین ب
فرهــاد  اســت.  خــود  فرســوده  نــاوگان  بــرای 
ــه ای  ــر،  در مصاحب ــل ایران ای ــر عام ــرورش، مدی پ
بــه رویتــرز گفــت: دیدارهــا و مذاکــرات ادامــه 
درک  بــه  آینــده  در  امیدواریــم کــه  مــا  و  دارد 
شــمار  کــرد:  اظهــار  وی  برســیم.   متقابــل 
ــد شــد  ــداری خواهن ــوع هواپیماهایــی کــه خری  و ن
امــا  می گیرنــد؛  قــرار  بحــث  مــورد  آینــده  در 
گام نخســت درک متقابــل اســت. ایران ایــر در 
مــاه ژانویــه بــرای خریــد 118 هواپیمــای جــت 
توافــق  دالر  میلیــارد   2۷ ارزش  بــه  ایربــاس  از 
ــه مجــوز صــادرات  ــرارداد مشــروط ب ــن ق ــرد. ای ک
از ســوی آمریکاســت؛ زیــرا بخشــی از قطعــات 
ــده اند.  ــد ش ــور تولی ــن کش ــا در ای ــن هواپیماه ای
ــا  ــه آی ــه اینک ــخ ب ــر در پاس ــل ایران ای ــر عام مدی
ــا  ــر ب ــق بزرگ ت ــک تواف ــال ی ــه دنب ــن شــرکت ب ای
بویینــگ اســت، اظهــار کــرد: ایــن قــرارداد بزرگ تــر 
ــاید  ــا ش ــود؛ ام ــد ب ــاس نخواه ــا ایرب ــق ب از تواف
ــه شــرایط  ــه ب ــن هم ــا ای ــه آن باشــد؛ ب ــک ب نزدی
ــه  ــم ب ــت  ک ــران دس ــال ای ــه هرح ــتگی دارد؛ ب بس
ــاز دارد. ــده نی ــه آین ــک ده ــرای ی ــا ب 300 هواپیم

روسیه به ایران 2.5 میلیارد یورو 
وام می دهد

خبرگــزاری تــاس روســیه بــه نقــل از معــاون وزیــر 
ــران 2  ــه ای ــن کشــور نوشــت: روســیه ب ــی ای دارای
ــارد  ــدود 2.5 میلی ــه ح ــا ب ــوع آن ه ــه مجم وام ک

ــرد.  ــد ک ــا خواه ــد، اعط ــورو می رس ی
گفــت:  خبرنــگاران  بــه  اســتورچاک  ســرگی 
نخســتین وام اندکــی بیشــتر و وام دوم اندکــی 
ــار دارد  ــیه انتظ ــی روس ــت. وزارت دارای ــر اس کمت
هیئــت دولــت تــا دو هفتــه آینــده بــا اعطــای ایــن 
وام هــا بــه ایــران موافقــت کنــد. بــه گفتــه معــاون 
وزیــر دارایــی، روال بیــن دولتــی مربــوط بــه ایــن 2 
وام بــه مراحــل نهایــی رســیده و بــه زودی تکمیــل 

می شــود.

حتما بخوانید!
3ایران به سوی توافق تاریخی با ... چهارشنبـــــه  19 خردادماه 1395

ـــمـــاره 173 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

» آگهی مزایده «نوبت  اول

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان-  اصغر کشاورزراد مدیر عامل

ســازمان میادیــن میــوه و تــره بــار و ســاماندهی مشــاغل شــهری شــهرداری اصفهــان در نظــردارد اقــام مــازاد و ضایعاتــی خــود 
شــامل اقــام برقــی، لــوازم یدکــی خــودرو، لولــه و اتصــاالت پلــی اتیلــن، گالوانیــزه و لولــه ســیاه جوشــی و لــوازم بنایــی و 
 ســاختمانی، ضایعــات گالوانیــزه، آهــن و چــدن، ضایعــات آلومینیــوم و ضایعــات شیشــه، الســتیک و پاســتیک، فایبــر گاس 
و پلــی اتیلــن و ... واقــع در میــدان مرکــزی میــوه و تــره بــار ، کیلومتــر پنــج جــاده اصفهــان - نائیــن  را بــا شــرایط ذیــل از 
طریــق مزایــده بــه فــروش رســاند.لذا متقاضیــان می تواننــد از تاریــخ 1395/03/19 تــا پایــان وقــت اداری مورخــه 1395/04/02 
بــه دبیرخانــه ســازمان واقــع در آمــادگاه، روبــه روی هتــل عباســی، مجتمــع تجــاری عباســی، طبقــه همکــف، واحــد 107 مراجعــه 
و پــس از کســب اطاعــات الزم بــا ارائــه فیــش مربــوط بــه واریــز »هزینــه تهیــه اســناد مزایــده« بــه مبلــغ 500/000 ریــال در 
وجــه حســاب ســیبا شــماره 3100003041007 نــزد بانــک ملــی ایــران شــعبه اصفهــان )قابــل پرداخــت در کلیــه شــعب بانــک 

ملــی ایــران( نســبت بــه  دریافــت اســناد مزایــده اقــدام نماینــد. 
 تلفن تماس: 32225535- 32211442 

1- ارائه سپرده شرکت در مزایده طی فیش بانکی الزامی است.
2-مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 13 مورخه 1395/04/03 می باشد.

3-سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
4- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده است.

5- دریافــت کننــدگان اســناد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر ملــزم بــه بازدیــد از اقــام موضــوع مزایــده در ســاعت اداری از 
ــت 1395/04/02 هســتند. ــخ 1395/03/29 لغای تاری
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قیمــت  بختیــاری گفــت:  و  چهارمحــال  اســتاندار 
ــده  ــرل ش ــتان کنت ــطح اس ــی در س ــای اساس کااله
قاســم  ربیــع،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه  اســت. 
ــازار  ــم ب ســلیمانی دشــتکی در نشســت شــورای تنظی
 اظهــار کــرد: بــازار شهرســتان هایی ماننــد شــهرکرد 
و بروجــن عــاوه بــر مــردم ایــن شــهرها محــل 
ــد در بحــث تامیــن  ــز هســت و بای ــردد مســافران نی ت
ــاکن  ــت س ــتری از جمعی ــی بیش ــازار پیش بین ــاز ب نی
ــات ــق گزارش ــرد: طب ــح ک ــرد. وی تصری ــورت پذی  ص

اســت  شــده  اساســی کنتــرل  قیمــت کاالهــای    
ــود دارد  ــز وج ــت نی ــش قیم ــا کاه ــی کااله و در بعض
کــه ایــن موضــوع در بحــث تنظیــم بــازار امیدوارکننــده 

اســت.
ــکر  ــهمیه ش ــث س ــت: در بح ــتکی گف ــلیمانی دش  س
ــا  ــه قراردادهایــی کــه شــیرینی پزان و قنــادان ب بایــد ب
نیــز  بســته اند  توزیع کننده هــای مدنظــر خودشــان 
توجــه شــود. اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری افــزود: 
ــود شــکر بایــد ســهمیه شــکر  ــرای جلوگیــری از کمب ب
اســتان بــه 800 تــن و ســهم شهرســتان شــهرکرد بــه 40 
درصــد از ایــن مقــدار افزایــش یابــد. وی خاطرنشــان 
 کــرد: فروشــندگان و کاســبان بــازار بایــد انصــاف 
ــر جــذب مشــتری بیشــتر  ــد و ســعی ب ــت کنن را رعای

داشــته باشــند.
ــاز  ــورد نی ــن م ــرد: در ای ــار ک  ســلیمانی دشــتکی اظه
ــا متخلفــان بایــد برخــورد  ــه فرهنگســازی اســت و ب ب
تصریــح  بختیــاری  و  اســتاندار چهارمحــال  شــود. 
ــادی  ــت زی ــه زحم ــی ک ــداران محل ــد از دام ــرد: بای ک
ــد محصوالتشــان مخصوصــا  می کشــند در بحــث خری

ــت:  ــت شــود. وی گف ــا قیمــت مناســب حمای شــیر ب
صنایــع دســتی و محصــوالت خانگــی بــرای برخــی از 
ــرای  ــی ب ــد مکان ــع درآمــد اســت و بای خانواده هــا منب

ــند. ــته باش ــان داش ــه محصوالتش عرض
تعادلبخشی

ــت  ــازمان مدیری ــس س ــت، ریی ــن نشس ــه ای در ادام
ــرد:  ــار ک ــاری اظه ــال و بختی ــزی چهارمح و برنامه ری
مهم تریــن رســالت شــورای تنظیــم بــازار تعادل بخشــی 
اســت. حبیــب  هللا وفایــی گفــت: بازرســی هایی کــه در 
ــرد  ــرغ صــورت می گی ــد گوشــت و م ــی مانن محصوالت

ــته  ــود داش ــز وج ــع نی ــل و توزی ــگام حم ــد در هن بای
باشــد.

اجرایطرحضیافتدرچهارمحالوبختیاری
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رییــس  همچنیــن 
ــه  ــاری از اجــرای طــرح ضیافــت ب چهارمحــال و بختی
منظــور تنظیــم بــازار در مــاه مبــارک رمضــان در ســطح 
اســتان خبــر داد. ذبیــح  هللا غریــب در نشســت شــورای 
ــف در  ــتگاه های مختل ــرد: دس ــار ک ــازار اظه ــم ب تنظی
آســتانه مــاه مبــارک رمضــان بــا هــدف ایجــاد ثبــات در 
بــازار، جلوگیــری از نوســانات قیمــت و توزیــع مناســب 

کاالهــای اساســی در طــرح ضیافــت شــرکت می کننــد. 
 وی تصریــح کــرد: در ایــن طــرح گشــت مشــترک
بازدیــد، بازرســی و نظــارت بــر توزیــع کاالهــای اساســی 
در کشــتارگاه ها و واحدهــای تولیــد لبنیــات دربــاره 

ــا تشــدید می شــود. ــت آن ه ــت و کیفی قیم
از محصــوالت  بعضــی  غریــب خاطرنشــان کــرد:   
شــامل 5 تــا 15 درصــد تخفیــف در 180 فروشــگاه 
ــد شــد.  ــن طــرح خواهن ــاف منتخــب ای ــزرگ و اصن ب
تامیــن  بــه  بــا اشــاره  رییــس جهــاد کشــاورزی 
ــازی  ــن و ذخیره س ــاز و تامی ــورد نی ــفید م ــت س گوش
ــرای اســتان  ــن شــکر ب ــزود: 595 ت ــز اف گوشــت قرم
ــن آن در  ــش از 200 ت ــه بی ــی شــده اســت ک پیش بین

شهرســتان ها توزیــع شــده اســت.
کیفیــتمطلــوبشــیردامــدارانچهارمحــال

وبختیاری
ــتایی  ــاون روس ــرکل تع ــت، مدی ــن نشس ــه ای در ادام
توجــه  بــا  کــرد:  اظهــار  بختیــاری  و  چهارمحــال 
خریــد مجــوز  اســتان،  دامــداران  درخواســت   بــه 

 شیر اخذ شده است. 
ــی 3.2  ــا چرب ــیر ب ــرد: ش ــح ک ــیاح تصری ــاس س عب
ــر  ــر لیت ــان در ه ــا 250 توم ــداران را 50 ت ــد دام درص
لیتــر  هــر  میانگیــن  بــا  و  کارخانه هــا  از  بیشــتر 

می شــود.  خریــداری  تومــان   300 و  یک هــزار 
ــداران  ــیر دام ــوب ش ــت مطل ــه کیفی ــاره ب ــا اش وی ب
اســتفاده بــا  گفــت:  بختیــاری  و   چهارمحــال 
ــرای  ــی ب ــک باکیفیت ــیر خش ــودر ش ــیر پ ــن ش  از ای
ــز در  ــادرات نی ــزه ص ــود و جای ــه می ش ــادرات تهی ص

ــود دارد. ــش وج ــن بخ ای

استاندار چهارمحال و بختیاری:

قیمت کاالهای اساسی کنترل شده است

کیمیــایوطــن:ســیزدهمین نمایشــگاه قــرآن همزمــان 
بــا مــاه مبــارک رمضــان از تاریــخ 22 تــا 28 خردادمــاه 
در ســاعات بازدیــد 17 تــا 23، میزبــان عاقه منــدان کام 
ــل از  ــه نق ــای وطــن ب ــزارش کیمی ــه گ ــود. ب ــد ب وحــی خواه
ــتان  ــی اس ــن الملل ــگاه های بی ــرکت نمایش ــانه ش ــد رس واح

اصفهــان، ســیزدهمین نمایشــگاه قــرآن در 
اصفهــان بــا حضــور 139 مشــارکت کننده از 
اســتان های تهــران، اصفهــان، قــم، فــارس 
و خراســان رضــوی در فضایــی به مســاحت 
9 هــزار متــر مربــع در قالــب 4 ســالن و در 
محــل نمایشــگاه های بیــن المللــی اســتان 
ــزار  ــتان برگ ــل شهرس ــع در پ ــان واق اصفه
ــال  ــگاه امس ــه از نمایش ــود. 22 غرف می ش
بــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 

ــرکت  ــی ش ــه، متقاض ــش از 240 مجموع ــاص دارد. بی اختص
در ایــن دوره نمایشــگاه بودنــد؛ ســتاد نمایشــگاه پــس از 
ــوان  ــه عن ــده را ب ــارکت کنن ــی الزم، 139 مش ــزی و بررس ممی
شــرکت کننــدگان نهایــی ایــن رویــداد تاییــد کــرد. 25 درصــد 

از مشــارکت کننــدگان از میــان موسســات دولتــی و غیردولتــی 
20 درصــد در بخــش کتــاب و انتشــارات، 15 درصــد در بخــش 
هنــر و قــرآن، 10 درصــد در بخــش عفــاف و حجــاب، 15 درصــد 
ــش  ــد در بخ ــی و 15 درص ــبک زندگ ــواده و س ــش خان در بخ
پیــدا کرده انــد.  نرم افزارهــای قرآنــی حضــور  ســایت ها و 
»اقتصــاد  شــعار  بــا  نمایشــگاه  ایــن 
ــاه قــرآن  مقاومتــی، اقــدام و عمــل در پن
ــات  ــه آی ــن ب ــی مزی ــرت« در فضای و عت
آســمانی، میزبــان غرفه هــای متنوعــی 
ــای  ــار غرفه ه ــور در کن ــای مذک در زمینه ه
ــای  ــی و قرآن ه ــخ خط ــه نس ــوط ب مرب
قدیمــی، صحافــی قــرآن، پاســخگویی 
 بــه ســواالت شــرعی، حفــظ ارزش هــا 
ــارف ــر مع ــی)ره(، نش ــام خمین ــار ام  و آث
ســایت های تبیــان، راســخون، خبرگــزاری قرآنــی ایکنــا، مرکــز 
تحقیقــات رایانــه ای حــوزه علمیــه اصفهــان، حوزه هــای علمیــه 
خواهــران و بــرادران اصفهــان، خانــه انقــاب اســامی و دفتــر 

آیــت هللا مــکارم شــیرازی اســت.

اصفهاندربهارقرآنبهاستقبالسیزدهمیننمایشگاهقرآنمیرود
امــام  بــزرگ  مصــای  از  بازدیــد  در  اصفهــان  اســتاندار 
خمینــی)ره( اصفهــان گفــت: از ایــن هفتــه نمــاز جمعــه 
اصفهــان در مصــای بــزرگ امــام خمینــی ایــن شــهر اقامــه 
خواهــد شــد. رســول زرگرپــور در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان 
ــی)ره(  ــام خمین ــزرگ ام ــای ب ــروژه مص ــرای پ ــد اج از رون

بازدیــد و اعــام کــرد: بــا توجــه به مناســب 
بــودن شــرایط بــرای حضــور نمازگــزاران، از 
ابتــدای مــاه مبــارک رمضــان، نمــاز جمعــه 
ــد. وی  ــد ش ــه خواه ــی اقام ــن مصل در ای
ســال گذشــته   2.5 در  داشــت:  اظهــار 
ــرح  ــن ط ــدد ای ــکات متع ــم مش علی رغ
مدیریتــی مشــکات  جملــه  از   بــزرگ 

به گونــه ای  فنی مهندســی  و  مالــی 
کوتاه تریــن  در  کــه  شــد  برنامه ریــزی 

برســد. بهره بــرداری  بــه  پــروژه  ایــن  ممکــن  زمــان 
 اســتاندار اصفهــان افــزود: طبــق برنامه ریــزی صــورت گرفتــه 
بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بعــد از آمــاده شــدن شبســتان 
ــه در  ــاز جمع ــی)ره(، نم ــام خمین ــزرگ ام ــای ب ــی مص اصل

ــران  ــد مصــای ته ــه شــود و ســپس همانن ــکان اقام ــن م ای
ــل شــود.  ــد آن کام ــرور ســالن های جدی ــه م ب

زرگرپــور ادامــه داد: برگــزاری نمــاز باشــکوه عیــد فطــر ســال 
ــد  ــرکت کردن ــر در آن ش ــزار نف ــش از 45 ه ــه بی ــته ک گذش
ــد،  ــمنان ش ــم دش ــوری چش ــتان و ک ــادی دوس ــث ش و باع
نشــان داد کــه ایــن محــل بــرای برگــزاری 

ــکان مناســبی اســت.  ــا م نمازه
وی افــزود: در دیــدار بــا نماینــده ولــی 
ــان  ــه اصفه ــام جمع ــه در اســتان و ام فقی
ایــن موضــوع مطــرح و مقــرر شــد کــه از 
ابتــدای مــاه مبــارک رمضــان نمــاز جمعــه 

ــزار شــود.  ــن محــل برگ در ای
ایــن  مثبــت  نــکات  بــه  زرگرپــور 
گفــت:  و  کــرد  اشــاره  طــرح 
اســت  شــده  آمــاده  کامــل  طــور  بــه  مصلــی  ســقف 
مشــکلی   ... و  بــاد  آفتــاب،  بــاران،  نتیجــه  در   و 
نمازگــزاران  و  نخواهــد کــرد  ایجــاد  نمازگــزاران  بــرای  را 
می تواننــد در یــک مــکان مناســب نمــاز خــود را اقامــه کننــد.

اقامهنمازجمعهاصفهاندرمصالیامام
تغییرساعتکار

ادارههاونهادهایدولتیاستانیزد
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابع اســتاندار 
ــن  ــی ای ــر ســاعت کار اداره هــا و نهادهــای دولت ــزد از تغیی ی
ــام  ــر اع ــا ب ــر داد. بن ــاه خب ــروز 18 خردادم ــتان از ام اس
»ســیدعلی عزالدینــی«، معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی 
و توســعه منابــع اســتاندار یــزد، بــه دلیــل ضــرورت بهــره وری 
هرچــه بیشــتر انــرژی، ســاعت کار مراکــز دولتــی از 18 
خردادمــاه از ســاعت 6 و 30 دقیقــه تــا 13 و 30 دقیقــه اعام 
شــد. بــر همیــن اســاس، ایــن دســتورالعمل، بیمارســتان ها 
و مراکــز درمانــی اســتان را مســتثنی کــرده اســت. همچنیــن 
ــز براســاس  اعــام شــده اســت کــه ســاعت کار بانک هــا نی
ــود. تصمیمــات شــورای سیاســت گذاری بانک هــا خواهــد ب

واگذاریآبرسانی328روستایشرق
کرمانبهپیمانکار

مدیــر عامــل شــرکت آبفــار اســتان کرمــان گفــت: عملیــات 
ــه  ــتان ب ــرق اس ــتای ش ــه 328 روس ــانی ب ــی آبرس اجرای
ــه  ــاره ب ــا اش ــیدی« ب ــی رش ــد. »عل ــذار ش ــکار واگ پیمان
برگــزاری مناقصه هــای آب در شــرق اســتان کرمــان اظهــار 
بــم ریــگان،  شهرســتان های  در  پروژه هــا  ایــن   کــرد: 

فهــرج و نرماشــیر واقــع شــده  کــه بــا اتمــام برنامــه 
مناقصــات بــرای آغــاز عملیــات اجرایــی بــه پیمانــکار 
ــه  ــم س ــه در ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــده اند. وی ب ــذار ش واگ
پــروژه، ریــگان و فهــرج دو پــروژه و نرماشــیر یــک پــروژه 
دهبکــری پروژه هــای  بــم  در  افــزود:  شــده،   تعریــف 

ــر لوله گــذاری  ــا حــدود 32 هــزار مت ســبزوییه و مرغــک ب
و بــرآورد اعتبــاری 46 میلیــارد ریــال و ایجــاد 5 ایســتگاه 
ــه  ــه مناقص ــزن ب ــب مخ ــر مکع ــداث 900 مت ــاژ و اح پمپ
گذاشــته شــد. رشــیدی تصریــح کــرد: در ریــگان نیــز 
ــار  ــا اعتب ــک ب ــاد رود شــور و چــاه مل پروژه هــای عباس آب
ــا  ــر لوله گــذاری ب ــال و 50 هــزار مت ــارد ری حــدود 47 میلی
ــی  ــازن احداث ــب مخ ــر مکع ــاژ و 1500 مت ــتگاه پمپ 5 ایس
تعریــف شــده اند. وی از پروژه هــای فهــرج بــا عنــوان 
ــرج  ــزی فه ــش مرک ــف آباد و بخ ــانی یوس ــع آبرس مجتم
ــی  ــار پیش بین ــال اعتب ــارد ری ــزود: 89 میلی ــرد و اف ــام ب ن
ــذاری  ــر لوله گ ــزار مت ــا 89 ه ــا ب ــن طرح ه ــرای ای ــده ب ش
و 1150 مترمکعــب مخــزن احداثــی در ایــن راســتا تعریــف 
ــروژه  ــان از پ ــتان کرم ــار اس ــل آبف ــت. مدیرعام ــده اس ش
ــا 65  ــروژه ب ــن پ ــت: ای ــرد و گف ــاد ک ــزی ی ــیر مرک نرماش
ــا ســه  ــری ب ــذاری 2700 مت ــار و لوله گ ــال اعتب ــارد ری میلی

ــت. ــده اس ــزی ش ــاژ برنامه ری ــتگاه پمپ ــاب ایس ب
ــن پروژه هــا 328  ــرداری از ای ــا بهره ب ــرد: ب ــح ک  وی تصری
ــه 25  ــا هزین ــر ب ــا جمعیــت 141 هــزار و 288 نف روســتا ب
میلیــارد تومانــی از نعمــت آب شــرب ســالم بهره منــد 

می شــوند.

اخبار کوتاه 

قطارنهموارداصفهانشد
ــه  ــت: همان گون ــان گف ــهری اصفه ــار ش ــل قط ــر عام مدی

ــم وارد  ــار نه ــود قط ــول داده شــده ب ــن ق ــش از ای ــه پی ک
متــروی اصفهــان شــد. مدیــر عامــل ســازمان قطــار شــهری 
ــانی  ــش خدمت رس ــت افزای ــرد: در جه ــام ک ــان اع اصفه
ــه همشــهریان فهیــم اصفهانــی، قطــار نهــم وارد متــروی  ب
ــد  ــار جدی ــا ورود قط ــزود: ب ــعرباف اف ــد. ش ــان ش اصفه
ــه شــامل 5 واگــن اســت، تعــداد  ــان ک ــروی اصفه ــه مت ب
ــه 9  ــان ب ــروی اصفه ــرداری در مت ــاده بهره ب ــای آم قطاره
ــان  ــر عامــل ســازمان قطــار شــهری اصفه رام رســید. مدی
اعــام کــرد: در حــال حاضــر 3 رام قطــار دیگــر در کشــور 
چیــن در حــال تســت اســت و در صورتــی کــه تســت های 
آن بــا موافقیــت انجــام شــود بــه صــورت متوالــی در نیمــه 
اول ســال جــاری آمــاده حمــل بــرای انتقــال بــه اصفهــان 
ــار  ــر 3 قط ــاوه ب ــار ع ــن اعتب ــورت تامی ــود و در ص می ش
مذکــور 4 رام قطــار دیگــر تــا پایــان ســال بــه نــاوگان خــط 
ــا  ــط ت ــن خ ــای ای ــداد قطاره ــود و تع ــه می ش ــک اضاف ی

ــه 16 رام خواهــد رســید. ــان ســال ب پای

»پزشکی«بهنظاممهندسیبازگشت
مهندســی  نظــام  ســازمان  رییــس  پزشــکی،  علــی 

ســاختمان اســتان اصفهــان حــدود یــک مــاه پیــش بــا رای 
ــره خــارج  ــت مدی ــن ســازمان از هیئ ــی ای شــورای انتظام
ــن  ــود در ای ــئولیت های خ ــاره در مس ــا دوب ــود، ام ــده ب ش

ــت. ــد پرداخ ــت خواه ــه فعالی ــازمان ب س
 علــی پزشــکی در هفتمیــن انتخابــات ســازمان نظــام 
مهندســی اصفهــان، حایــز اکثریــت آرا در ایــن اســتان 
ــره از  ــورت غیرمنتظ ــه ص ــته ب ــاه گذش ــا م ــود؛ ام ــده ب ش
ــه  ــار رفت ــزی کن ــورای مرک ــازمانی و ش ــئولیت های س مس
بــود؛ بــا توجــه بــه حکــم دادگاه صالحــه مبنــی بــر توقــف 
ــه  ــاره ب ــدد، وی دوب ــی مج ــور بررس ــه منظ ــادره ب رای ص
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان بازگشــته و مشــغول 

ــد.  ــد ش ــه کار خواه ب
علــی پزشــکی دربــاره موضوعــات اخیــر اظهــار کرد: دســتور 
توقــف حکــم توســط مرجــع قضایــی صــادر شــده و دلیــل 
ــه  ــت ک ــوری اس ــاره ام ــی درب ــع قضای ــخیص مرج آن تش

تعییــن تکلیــف آن فوریــت داشــته اســت.
 وی افــزود: دســتور توقــف مراجــع قضایــی بــرای طرفیــن 
مهندســی  نظــام  ســازمان  رییــس  االجراســت.  الزم 
ســاختمان اســتان اصفهــان دربــاره اینکــه آیا از ســمت خود 
برکنــار شــده بــود یــا خیــر، گفــت: برکنــاری واژه مناســبی 
نیســت. در ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان، در حــوزه 
بــه  مســئولیت ها  از  بخشــی  اجرایــی،  مســئولیت های 
ــه اشــتغال شــخص مســئول اســت.  ــار پروان  واســطه اعتب
ــای  ــه و گروه ه ــت رییس ــره، هیئ ــت مدی ــت در هیئ عضوی
محســوب نمونــه  ایــن  از  آن  ماننــد  و   تخصصــی 

 می شود.

اخبار کوتاه 

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 950351 خواهان منصور ترکی دادخواستی مبنی بر:مطالبه 5 فقره 
چک 180/000/000 ریال به طرفیت قدرت آقاجانی دالور تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
روز........ مورخ 95/5/4ساعت 11/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 
شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6836/م الف 

مدیر دفتر شعبه 33مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 396/95 خواهان غامحسین جبار زارع دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
چک  به طرفیت سید مهدی نظیفی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ مورخ 
95/4/23ساعت 11 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
از  تا خوانده قبل  آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  قانون  برابر ماده 73  خواهان 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6826/م الف مدیر دفتر شعبه 

11مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 397/95خواهان غامحسین جبار زارع دادخواستی مبنی بر:مطالبه  
مورخ  روز........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  اصغری  علی  محسن  طرفیت  به 
95/4/23ساعت 11/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6825/م الف مدیر دفتر شعبه 

11مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 395/95خواهان غامحسین جبار زارع دادخواستی مبنی بر:مطالبه  
برای روز........ مورخ  نموده است .وقت رسیدگی  تقدیم  به طرفیت یحیی محمود صالحی  
95/4/23ساعت 10/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6824/م الف مدیر دفتر شعبه 

11مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

مبنی  دادخواستی  زارع  3خواهان محمد مهدی  پرونده کاسه 221/95ش ح/1  در خصوص 
بر:مطالبه وجه  به طرفیت مالک محمدی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه 
مورخ 95/4/19ساعت 15/30 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6811/م الف مدیر دفتر شعبه 31مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختاف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 95/ 406 خواهان شیوا مدنی دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت 
علیرضا ترابی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/4/29 ساعت 11 
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 خیابان  
ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 

مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 6 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6829/م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختاف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 95/ 404 خواهان محمد رضا صانعی دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به 
طرفیت روح اله فرهادی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/4/30 
ساعت 10 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 
خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختاف اصفهان – شعبه 6 شورای حل اختاف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6830/م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

بهرامی   مجید  وکالت  با  قطعان  حافظ  شرکت  خواهان   81  /95 پرونده کاسه  خصوص  در 
دادخواستی مبنی بر:مطالبه یکصد میلیون ریال وجه 4 فقره چک  به طرفیت مهرداد شیر خانی  
تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/4/29 ساعت 11/30 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 خیابان  ارباب – روبه روی 
مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختاف اصفهان – شعبه 6 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.شماره: 6831/م الف مدیر دفتر شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95/ 224 خواهان فیض اله نورزهی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
............. مورخه  برای روز  . وقت رسیدگی  به طرفیت غامرضا طوفانی  تقدیم نموده است 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای  به مجهول  با توجه  95/5/18 ساعت 4 تعیین گردیده 
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 – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 
8165756441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه...... شورای حل اختاف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6815/م الف مدیر دفتر شعبه 26 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختاف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 95/ 218 خواهان آقای نعمت اله هدایت  دادخواستی مبنی بر:  ........ 
به طرفیت آرزو شارقی بروجنی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 
95/4/19 ساعت 16/30 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 – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 
8165756441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه....... شورای حل اختاف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6854/م الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختاف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 1020/94 خواهان شهرام عباسی با وکالت باقر شکوهی دادخواستی 
مبنی بر:انتقال سند جهت اتماع و شهادت شهود  به طرفیت علوان فلفلی تقدیم نموده است 
.وقت رسیدگی برای روزیک شنبه  مورخ 95/4/20ساعت 3/30 عصر  تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای 
حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6809/م الف مدیر دفتر شعبه 
31مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهیابالغوقترسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 86/95 خواهان عبد العظیم رضایی دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه   
برای روزسه شنبه  مورخ  .وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  به طرفیت حیدر علی طباخان 
95/4/15ساعت 4 عصر  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6810/م الف مدیر دفتر شعبه 31مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختاف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 435/95 خواهان امین اخوان شریف با وکالت سیده سارا حسینی 
چادگانی دادخواستی مبنی بر:مطالبه چک  به طرفیت زهرا گوگونانی تقدیم نموده است .وقت 
رسیدگی برای روز........ مورخ 95/5/23ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 

6852/م الف مدیر دفتر شعبه 5مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 222/95 خواهان محمد مهدی زارع  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  
به طرفیت سید صدر الدین موسوی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز شنبه  مورخ 
95/4/19ساعت 16 عصر  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6812/م الف مدیر دفتر شعبه 31مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختاف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 95- 425 خواهان رسول شیرانی اورک دادخواستی مبنی بر:مطالبه به 
طرفیت مهدی ماهان تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ مورخ 95/4/20ساعت 
11 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6804/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 

2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 95- 428 خواهان رسول شیرانی اورک دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
مورخ  روز........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  بادی   فخاری  بتول  طرفیت  به 
95/4/20ساعت 12 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6803/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 95- 427 خواهان رسول شیرانی اورک دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
به طرفیت مهدی عطائی اردستانی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ مورخ 
95/4/20ساعت 11/45 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6802/م الف مدیر دفتر شعبه 

7مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 950242 خواهان مجتبی کوثری دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 
یوسف درخشیان تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزیکشنبه مورخ 95/4/27ساعت 30 
/10 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6801/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 

شورای حل اختاف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 950149 خواهان عباسعلی محلوجی دادخواستی مبنی بر:مطالبه به 
طرفیت داود همایی فر تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزیکشنبه مورخ 95/4/20ساعت 
30 /10 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6800/م الف مدیر دفتر شعبه 7مجتمع شماره 2 

شورای حل اختاف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 94- 1608 خواهان مظاهر حسن پور دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
مورخ  روز.......  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  پرگرچرمهینی  کریم  طرفیت  به 
95/4/13ساعت 16 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
از  تا خوانده قبل  آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  قانون  برابر ماده 73  خواهان 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6788/م الف مدیر دفتر شعبه 

17مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 941458 خواهان مهدی میرزائی دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه 
چک به طرفیت بهروز جوادی نیگجه تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزدوشنبه  مورخ 
95/5/11ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6818/م الف مدیر دفتر شعبه 

12مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهیابالغوقترسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 95/ 369 خواهان محمد رضا صانعی  دادخواستی مبنی بر:  مطالبه 
وجه به طرفیت حسین حاجلو  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 
95/5/12 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 – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد 
پستی 8165756441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه اول شورای حل اختاف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6793/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

حتما بخوانید!
قطار نهم وارد اصفهان شد

چهارشنبه 19 خردادماه 1395
ـــمـــاره 173 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شهر



5فرهنگ و هنر چهارشنبه   19 خردادماه 1395
ـــمـــاره 173 ســـــال دوم         ݡسݒ

حتما بخوانید!
دی کاپریو نقش »موالنا« را بازی می کند

اولیــن جشــن روزنامــه ســینما، دوشنبه شــب بــا تقدیر 
ــواده محمدعلــی فردیــن و اهــدای تندیــس بــه  از خان
ــزار شــد.  ــم فجــر برگ ــر جشــنواره فیل ســینماگران برت
ــد  ــیروس الون ــون س ــی چ ــم هنرمندان ــن مراس در ای
 حبیــب اســماعیلی، ضیــاء الدیــن دّری، نرگــس آبیــار
 محمدحســین قاســمی، رضــا میرکریمــی، بیتــا فرهــی
 غامرضــا موســوی، ابراهیــم حاتمی کیــا، لیــا حاتمــی

ابوالحســن داودی، بیتــا منصــوری، مریــا زارعــی 
 کامبوزیــا پرتــوی، محمــد نشــاط، محمــد بانکــی

نویــد  پروین حســینی،  امیــر  ســهراب پور،  منصــور 
محمــدزاده، ســعید روســتایی، نــگار جواهریــان، ماهــور 
الونــد، حســین وخشــوری، صاحب امتیــاز روزنامــه 
ســینما و خانــواده زنده یــاد محمدعلــی فردیــن حضــور 
ــا تاخیــر یــک و نیــم ســاعته  داشــتند. ایــن جشــن ب
ــه  ــنی ک ــرزاد حس ــم، ف ــدای مراس ــد و در ابت ــاز ش آغ
اجــرای برنامــه را بــر عهــده داشــت از فریــدون جیرانــی 
ــه  ــرد ک ــت ک ــینما درخواس ــه س ــئول روزنام مدیرمس

ــد. ــت کن ــه ای صحب ــد دقیق چن
  آشتی با سینمای ایران

در بخــش دیگــری از ایــن برنامــه، غامرضــا موســوی 
بــه نمایندگــی از هیئــت داوران روی ســن آمــد و بعــد 
ــرای مدیرمســئولی  ــی ب ــدون جیران ــه فری ــک ب از تبری
روزنامــه ســینما گفــت: خوشــبختانه اســتقبال بســیار 
اکــران عیــد صــورت گرفــت  از فیلم هــای   خوبــی 
و مــردم نشــان دادنــد کــه بــا ســینمای ایــران آشــتی 
مــن خدمــت همــه  دلیــل  بــه همیــن  هســتند؛ 
همکارانــم تبریــک مــی گویــم. وی افــزود: البتــه 
صحبتــی بــا حجــت االســام آملــی نیــز دارم و آن ایــن 

ــه  ــوند ک ــد ش ــینماگران تهدی ــد س ــرا بای ــه چ ــت ک اس
ــن کشــیده می شــود.  ــرده پایی فیلم هایشــان از روی پ
ــه  ــت؛ بلک ــه نیس ــوه قضایی ــأن ق ــا در ش ــن رفتاره ای
بایــد ســینماگران را درک کــرد. موســوی تصریــح کــرد: 
ــای  ــرای فیلم ه ــوان ب ــه کاری می ت ــه چ ــد ک ــد دی بای
ــتن  ــا داش ــام داد. ب ــا انج ــی آن ه ــرده و معرف روی پ
رادیــو  از  تیزرهــا  و پخــش  تبلیغاتــی   بیلبوردهــای 
اطاع رســانی  کانشــهرها  در  می تــوان  تلویزیــون  و 
کــرد؛ امــا حــاال اگــر جایــی تیزرهــا را پخــش می کنــد 
ــس  ــد پ ــا نبای ــش را م ــرد، تاوان ــم نمی گی ــی ه و پول

ــم.  بدهی
ــده ــاره آرای داده ش ــش درب ــان صحبت های  وی در پای
داده  مســتقل  داوران  هیئــت  آرای  کــرد:   عنــوان 
شــده اســت. ســپس تمــاس تلفنــی بــا مرضیــه 
ــن  ــی از داوران ای ــی یک ــر تقوای ــر ناص ــر، همس وفامه
جشــن برقــرار شــد کــه در ایــن تمــاس، وفامهــر 

یادداشــتی را قرائــت کــرد.
  ابد و یک روز

در ادامــه، جوایــز اولیــن جشــن روزنامــه ســینما اعــام 
ــس  ــوی تندی ــا پرت ــاس آن، کامبوزی ــر اس ــه ب ــد ک ش

روزنامــه ســینما را بــرای بهتریــن فیلمنامــه بــه ســعید 
روســتایی بــرای نــگارش فیلمنامــه »ابــد و یــک روز« 

اهــدا کــرد. 
ــرد: خرســندم  ــوان ک ــاه عن روســتایی در ســخنانی کوت
کــه اســمم کنــار اســم بــزرگان ســینما می آیــد و بســیار 
ــه  ــم ک ــول می ده ــا ق ــم، ام ــحالم و ذوق می کن خوش
مغــرور نشــوم. مــن از طــرف همــه عوامــل فیلــم »ابــد 
ــه همــه  و یــک روز« ایــن جایــزه را تقدیــم می کنــم ب

ــد. ــم را دیده ان ــرده ایــن فیل تماشــاگرانی کــه روی پ
ــرد  ــر م ــن بازیگ ــزه بهتری ــز جای ــد نی ــیروس الون   س
ــد و  ــم »اب ــازی در فیل ــرای ب ــدزاده ب ــد محم ــه نوی را ب

ــرد. ــم ک ــک روز« تقدی ی
  بادیگارد

مریــا زارعــی جایــزه بهتریــن کارگردانــی را بــه ابراهیــم 
ــگارد« اهــدا  ــم »بادی ــی فیل ــرای کارگردان ــا ب حاتمی کی
ــی  ــت: جیران ــاه گف ــخنانی کوت ــا در س ــرد. حاتمی کی ک
 عزیــزی اســت کــه بــرای مــن خیلــی ارزش دارد 
و هرچــه جلوتــر مــی روم می بینــم کــه حضــورش 
ــا در ادب  ــرای م ــت. او ب ــمند اس ــینما ارزش ــرای س  ب

و کمال الگوست.
  دختر

جایــزه بهتریــن فیلــم توســط نــگار جواهریــان بــه رضــا 
میرکریمــی بــرای تهیه کنندگــی فیلــم »دختــر« تعلــق 

. گرفت
  من

ــی  ــا فره ــط بیت ــز توس ــر زن نی ــن بازیگ ــزه بهتری جای
ــم »مــن« اهــدا  ــازی در فیل ــرای ب ــا حاتمــی ب ــه لی  ب

شد.

آنچه در جشن روزنامه سینما گذشت

تقسیم جوایز در شب جیرانی
جوایز به حاتمی کیا، میرکریمی، محمدزاده و حاتمی رسید

 »دیویــد فرانزونــی« فیلمنامه نویــس برنــده اســکاری کــه آثــاری 
 چــون »گادیاتــور« را در کارنامــه اش دارد، قــرار اســت متن فیلمی 
را براســاس داســتان زندگــی »موالنــا« شــاعر، فیلســوف و عــارف 
مســلمان ایرانــی بــه نــگارش درآورد. او اعــام کــرده بــا ســاخت 
ایــن فیلــم می خواهــد پرتــره کلیشــه ای را کــه در ســینمای غــرب 

ــه  ــود دارد ب ــلمان وج ــخصیت مس ــاره ش درب
چالــش بکشــد. ایــن فیلــم بــه دوران تدریس 
ــا »شــمس« و ارج  ــا«، آشــنایی اش ب »موالن
نهــادن بــه »کیمیــا« دخترخوانــده خــود 
ــوی«  ــاره »مول ــی« درب ــردازد. »فرانزون می پ
او  اســت.  شکســپیر  مثــل  او  می گویــد: 
شــخصیتی اســت بااســتعداد فوق العــاده 
ارزشــمند  مردمــش  بــرای  بســیار  کــه 
ــاد  ــا زی ــن روزه ــش ای ــلما نام ــت و مس اس

 شــنیده می شــود. ایــن افــراد همیشــه ارزش کشــف کــردن 
را دارنــد. فیلمبــرداری ایــن پــروژه از ســال آینــده آغــاز می شــود. 
»فرانزونــی« هفتــه گذشــته بــه همــراه »اســتفن جوئــل بــراون« 
ــان  ــا مولوی شناس ــا ب ــد ت ــفر کردن ــتانبول س ــه اس ــده ب تهیه کنن

مشــورت کننــد و از مقبــره »موالنــا« در قونیــه بازدیــد کننــد. ایــن 
 فیلمنامه نویــس ادامــه می دهــد: ایــن پــروژه خیلــی هیجان انگیــز 
آمریــکا  در  »رومــی«  اســت.  چالش برانگیــز  مســلما  و 
ایــن فیلــم بــه او  خیلــی محبــوب اســت؛ فکــر می کنــم 
یــک چهــره و داســتان می بخشــد. »فرانزونــی« و »بــراون« 
دارنــد  دوســت  کــه  کرده انــد  اعــام 
 »لئونــاردو دی کاپریــو« نقــش »موالنــا« 
را در ایــن فیلــم ایفــا کنــد و »رابــرت داونــی 
جونیــور« در نقــش »شــمس تبریــزی« 
ظاهــر شــود؛ امــا هنوز بــرای انتخــاب قطعی 
فیلمنامه نویــس  اســت.  زود  بازیگــران 
ــا  ــت: م ــن گف ــینمایی همچنی ــر س ــن اث ای
شــخصیت  یــک  می خواهیــم   همزمــان 
خیلــی  چــون  احیــا کنیــم؛  و  ابــداع  را 
ویژگی هــا دربــاره »رومــی« در ســایه تاریــخ از یــاد رفتــه و بعضــی 
از ایــن ویژگی هــا رنــگ ایده آل گرایــی بــه خــود گرفتــه؛ بنابرایــن 
بایــد برگردیــم و انســانی را پیــدا کنیــم کــه تبدیــل بــه یــک قدیس 
ــع ــس بنویســیم. ربی ــک قدی ــاره ی ــم درب شــده؛ چــون نمی توانی

»دی کاپریو« نقش »موالنا« را بازی می کند
ــد کــه بارهــا گفتــه اســت کــه از افزایــش ســنش  مرضیــه برومن
ناراحــت نمی شــود، می گویــد: خیلــی خوشــحالم 66 ســالم 
 شــده اســت. از ســن و ســال و گذشــته ام لــذت می بــرم 
و فکــر می کنــم چــه خــوب در جوانــی کاری نســاخته ام کــه 
ــردان ســینما  ــن کارگ ــت زده باشــم. ای ــه خاطــرش خجال  حــاال ب

ــدش  ــالروز تول ــبت س ــه مناس ــون ب و تلویزی
17 خردادمــاه گفــت: خوشــحالم جمعــی 
ــه  ــدام ب ــر ک ــد، ه ــن بوده ان ــار م ــه کن ــم ک ه
ــا  ــده اند. آن ه ــق ش ــود موف ــی در کار خ نوع
ادامــه منطقــی مــن هســتند. کارگــردان 
می شــود:  یــادآور  موش هــا«  »شــهر 
ــد  ــنویم داد می زنن ــان می ش ــی در خیاب  گاه
و می گوینــد: بــرو پیــرزن! مگــر پیــرزن 
فحــش اســت؟! فکــر می کننــد پیرمــرد یعنی 

انســان فهیــم و حکیــم و خیلــی دانشــمند، امــا پیــرزن فحــش 
اســت! در حالــی کــه این طــور نیســت. پیــرزن هــم مثــل پیرمــرد 
ــا باشــد. از خانم هــا هــم  ــم و دان ــی خــوب اســت، اگــر فهی خیل
می خواهــم ســن و سالشــان را پنهــان نکننــد کــه کلمــه ای ماننــد 

پیــرزن بــه فحــش تلقــی نشــود. او اضافــه می کنــد: خــوب اســت 
کــه آدم هــر چــه ســنش بــاال مــی رود، اطرافــش پــر از رده هــای 
ســنی مختلــف باشــد. خوشــحالم بــا جوانــان دمخــورم. برومنــد 
ــته  ــال گذش ــا 10، 15 س ــته مخصوص ــالیان گذش ــد: در س می گوی
هــر وقــت محبــت مــردم را بــه خــودم می بینــم، حــس می کنــم 
ــده ام  ــر ش ــت بخی ــا عاقب ــول قدیمی ه ــه ق  ب
و ایــن موضوع باعــث رضایت و خوشــحالی ام 
می شــود. هــر چنــد آدم آرمان گرایــی هســتم 
و دوســت داشــتم بــرای جامعــه روزگار بهتری 
ــدان  ــه هنرمن ــد هم ــم مانن ــدم. او ه را می دی
 دیگــر آرزو دارد پروژه هــای ناتمامــش را ســر 
و ســامان بدهــد و می گویــد: دلــم می خواهــد 
ــم؛  ــام کن ــر تم ــه کاره را زودت ــای نیم پروژه ه
چــون هــر چــه می گــذرد، توانایــی جســمی ام 
کمتــر می شــود و بایــد بپذیریــم در کار مــا توانایــی جســمی هــم 
بــه انــدازه توانایــی روحــی و ذهنــی مهــم اســت. روزگاری چندیــن 
شــب بی خوابــی را تحمــل می کــردم؛ امــا حــاال حتــی اگــر یــک 

شــب هــم نخوابــم، روز بعــدش حالــم خــوش نیســت.

مرضیه برومند: عاقبت بخیر شدم
- کمــال تبریــزی فیلمبــرداری »ســرزمین کهــن« 
را از ســرخواهد گرفــت. طــی دو هفتــه  اخیــر و در 
فراســتی  مســعود  جنجال برانگیــز  اظهــارات   پــی 
در »هفــت«، کمــال تبریــزی ســریالش را متوقــف 

ــود. ــرده ب ک
- اســتعفای امیــر تاجیــک، مدیــر شــبکه مســتند 

ــد. ــه ش پذیرفت
ســینما  بازیگــر  باختــر،  )محمدعلــی(  - کامــران 
درگذشــت. ایــن بازیگــر کــه بــه دلیــل ناراحتــی کلیــوی 
در بیمارســتان بســتری بــود، صبــح روز 18 خردادمــاه 
باختــر  آثــاری کــه مرحــوم  از جملــه   درگذشــت. 
در آن هــا ایفــای نقــش کــرده، می تــوان بــه فیلم هــای 
ســبز«  »جهنــم  »سگ کشــی«،  بــاد«،  »فــرش 
ــی« ــوف«، »افع ــازات«، »بل ــم«، »مج ــغ و ابریش  »تی

»طعمه«، »ردپای گرگ« و... اشاره کرد.
ــه  ــی ک ــی نعمت ــاخته نق ــم« س ــه و نی ــم »س - فیل
ســال   6 از  پــس  اســت،   1389 ســال   محصــول 

در گروه هنر و تجربه اکران می شود.
صنفــی  شــورای  ســخنگوی  فرجــی،  غامرضــا   -
ــد« و »ایســتاده در  ــم »بارک ــران دو فیل ــش از اک نمای

غبــار« از 19 اردیبهشــت خبــر داد.
ــام  ــا ن ــجریان ب ــا ش ــوم محمدرض ــن آلب - جدیدتری
»طریــق عشــق« از ســوی وزارت ارشــاد مجــوز انتشــار 

گرفــت.
ــه  ــاره مقول ــینما، درب ــر س ــتی، بازیگ ــه علیدوس - تران
فیلم هــا  بعضــی  برچســب خــوردن  و   ســیاه نمایی 
ــی  ــرم غرض ــه نظ ــت: ب ــراد نوش ــی اف ــرف بعض از ط
پشــت ایــن جریــان اســت و نمی دانــم بایــد بــه چــه 
ــن  ــه ای ــانی ک ــون کس ــرد؛ چ ــارزه ک ــا آن مب ــکل ب ش
ــد؛ در  ــن کار را می کنن ــل ای ــا تمای ــد ب ــرف را می زنن ح

کل واقع بینانــه نیســت.
- ابراهیــم فــروزش معتقــد اســت آشــتی بــا ســینمای 
دولــت  حمایت هــای  گــرو  در  نوجــوان  و  کــودک 
ــرمایه گذار  ــوان از س ــی نمی ت ــرایط فعل ــت و در ش  اس
و تولیدکننــده خصوصــی و ســینماداران انتظــار زیــادی 

داشــت.
- مــت دیمــون، بازیگــر هالیــوودی در یــک ســخنرانی 

وال اســتریت را متهــم بــه دزدی پــول مــردم کــرد.
برنامــه  تهیه کننــده  امیرمعــزی،  شــاهرخ   -
ــای  ــای برنامه ه ــه هزینه ه ــاره ب ــا اش ــتپخت« ب »دس
تلویزیونــی و اســتفاده از تبلیغــات بیــان کــرد کــه 
حامیــان مالــی بایــد در خدمــت اهــداف برنامــه باشــند 
ــرد. ــرار گی ــر ق ــت اسپانس ــه در خدم ــه برنام ــه اینک ن
بیمــاری  بــا  هنــوز  کــه  صنعتگــر  غامرضــا   -
مبــارزه می کنــد از خوانــدن قطعــه ای بــرای امــام 
حســین)ع( خبــر داد و گفــت امیــدوار اســت بتوانــد در 

کنســرت های زنــده بــا مــردم دیــدار کنــد.

از 20 خردادماه
 ثبت نام کالس های آموزش موسیقی 

در هنرسرای خورشید 
ــرم تابســتان  ــژه  ت ــای وطــن: هنرســرای خورشــید وی کیمی
بــه  عاقه منــدان  از  موســیقی  آمــوزش  در کاس هــای 
ــه گــزارش  ــه عمــل مــی آورد. ب ــام ب ــر موســیقی ثبــت ن هن
کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی ســازمان 
ــرای  ــس هنرس ــان، ریی ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح
خورشــید بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: هنرســرای خورشــید 
وابســته بــه ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان 
 در نظــر دارد ویــژه  تــرم تابســتان کاس هــای آموزشــی 
را در رشــته های مختلــف هنــر موســیقی برگــزار کنــد. 
آمــوزش  داشــت: کاس هــای  اظهــار  قربانــی  منصــور 
 موســیقی از یکــم تیرمــاه روزهــای زوج و فــرد ویــژه آقایــان 
ــراه  ــع در بزرگ ــید واق ــرای خوش ــل هنرس ــوان در مح و بان
شــهید چمــران، جنــب شــهرداری منطقــه 7 تشــکیل 
ــدان در رده ســنی بزرگســال  ــزود: عاقه من می شــود. وی اف
و کــودک بــرای شــرکت و ثبــت نــام در ایــن کاس هــا از 20 
تــا 30 خردادمــاه می تواننــد بــه محــل هنرســرای خورشــید 
مراجعــه یــا بــا شــماره 34594745 تمــاس حاصــل کننــد.

 برگزاری طرح فرهنگی 
»30 شب، 30 مسجد« در یزد

مســئول دبیرخانــه کانون هــای فرهنگی هنــری مســاجد 
ــارک  ــاه مب ــژه م ــی وی ــای فرهنگ ــرای برنامه ه ــزد از اج ی
ــر  ــجد« خب ــب، 30 مس ــرح »30 ش ــب ط ــان در قال رمض
داد. »محســن رســتگاری« بــا گرامیداشــت آغــاز مــاه 
فضیلت هــای  بــه  توجــه  بــا  رمضــان گفــت:   مبــارک 
از ســوی  برنامه هــای  متنوعــی  مــاه مبــارک رمضــان، 
در  مســاجد  فرهنگی هنــری  کانون هــای  دبیرخانــه 
ــن راســتا ــزود: در همی ــزار خواهــد شــد. وی اف  اســتان برگ

برگــزار  اســتان  مســاجد  از  بســیاری  در   جزءخوانــی 
و برنامه هــای افطــاری و ســحری نیــز بــا توجــه بــه حضــور 

خیــران در ایــن بخــش انجــام می شــود. 
ــون مســاجد یــزد خاطرنشــان کــرد:  ــه کان مســئول دبیرخان
ــان، در  ــارک رمض ــاه مب ــاجد در م ــون مس ــای کان برنامه ه
ــن  ــه ای ــاجد و ادام ــردم در مس ــور م ــور پرش ــتای حض راس
حضــور در ماه هــای دیگــر ســال اســت. یکــی از ایــن 
ــه  ــت ک ــجد« اس ــب، 30 مس ــوان »30 ش ــا عن ــا ب برنامه ه
ــر اســاس آن، هــر شــب در یکــی از مســاجد برنامه هــای  ب
متنــوع فرهنگــی بــا حضــور گروهــی فرهنگــی برگــزار 
ــه  ــاجد ب ــن مس ــاب ای ــزود: انتخ ــتگاری اف ــود. رس می ش
صــورت تصادفــی اســت و ســعی شــده از مســاجد فعــال در 
تمــام مناطــق مختلــف شــهر یــزد، به ویــژه مناطــق محــروم 
اســتفاده شــود. بــه گفتــه ی وی، در ایــن طــرح بــا همــکاری 
برنامه هــای  یــزد،  ســازمان فرهنگی ورزشــی شــهرداری 
ــا 23 در مســاجد اجــرا می شــود. ــی از ســاعت 21 ت متنوع

اخبار کوتاه 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95/ 389 خواهان محمد رضا صانعی  دادخواستی 
نموده است  تقدیم  به طرفیت محمد رضا رضوانی   بر:  مطالبه چک  مبنی 
تعیین  ............. مورخه 95/4/19 ساعت 8/30  روز  برای  . وقت رسیدگی 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده 
به این شعبه واقع  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  مراتب در جراید منتشر 
در خیابان سجاد- اول  خیابان ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 
ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختاف اصفهان – شعبه 6 شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6794/م الف دفتر شعبه 

13 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510426825300084 شماره پرونده: 9409986825300865
مشخصات   1395/03/05 تنظیم:  :940967تاریخ  شعبه  بایگانی  شماره 

محکوم له ردیف 1 نام :محمود   نام خانوادگی : زارع 
الرگانی   نام پدر: عبدالرسول  نشانی: استان اصفهان – شهرستان فاورجان 
روبروی دهیاری محله لب شط منزل  )بوستان ( خ  – فاورجان – الرگان 
شخصی کد پ 8464111154 مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: ایرج    
نشانی: مجهول  علی      : صفر  پدر  نام  فاورجانی   : کیانی  نام خانوادگی 
المکان 2- نام : تورج نام خانوادگی : کیانی فاورجانی  نام پدر : ایرج نشانی 
: مجهول المکان  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم 
مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9409976825301404 حکم بر 
ریال  میلیون  پنج  و  پنجاه  مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی  محکومیت 
بر  ارزش واقعی چک  تادیه و  تاخیر  با نضمام خسارت  بابت اصل خواسته 
اعامی  شاخص  اساس  بر  وصول  زمان  تا  چک  تاریخ  از  تورم  نرخ  مبنای 
بانک مرکزی جمهوری اسامی و مبلغ دو میلیون و پانصد و دوازده هزار ریال 
بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له 
پرداخت مبلغ 2750000 ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه می 
باشد.   محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
و قیمت همه  یا مقدار  تعداد  را شامل  اموال خود  کلیه  روز  باید ظرف سی 
اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 
واال  نماید  ارائه  به مقام قضائی  اعسار  دادخواست  به ضمیمه  اعسار  دعوای 
به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی 
دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف 
محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394( شماره: 6883/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی 
صادقی اسماعیل   – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   31  شعبه 

 هاردنگی
دادنامه 

1395/2/30 شماره   : تنظیم  تاریخ   9509973620200286 : دادنامه  شماره 
 : خواهان   940613  : شعبه  بایگانی  شماره   9409982620200596  : پرونده 
آقای محمد حق پرست با وکالت آقای مصیب مرشدی آرانی فرزند عباس 
روبروی سالن  بیدگل م سپاه  و  آران  بیدگل –  و  آران  به نشانی اصفهان – 
زاده  آقای مهدی حسن   .1  : شهدای فرهنگی ساختمان هاشمی خواندگان 
باغمیشه – خیابان ولی پور – کوچه سحر  تبریز –  به نشانی  فرزند حسن 
3   2. آقای جواد پیر دهقان فرزند مسلم به نشانی آران و بیدگل – شهرک 
صنعتی سلیمان صباحی – بلوار اول – شرکت فرش ستاره فروزان راوند 3- 
خانم معصومه صف آرای کلو کدرق فرزند بهمن به نشانی خواسته : مطالبه 
وجه چک گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعام و با 
استعانت از ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت 

به صدور رای می شود. 
رای دادگاه در خصوص دعوی آقای مصیب مرشدی آرانی به وکالت از آقای 
محمد حق پرست فرزند احمد به طرفیت آقایان و خانم : 1- جواد پیر دهقان 
2- مهدی حسن زاده 3- معصومه صف آرای کلو کدرق به ترتیب فرزندان : 
1- مسلم 2- حسن 3- بهمن به خواسته مطالبه ی وجه یک فقره چک با 
مشخصات مندرج در پرونده به مبلغ یکصد میلیون ریال و مطالبه خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طورمشخص تصویر 
مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت و تنظیمی از سوی بانک 
اماره  و  تجاری  اوراق  بر  تجریدی  به حاکمیت وصف  وباالتقات  علیه  محال 
با استظهار  مدیونیت خواندگان و استحاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و 
از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خواندگان( و اینکه دلیلی مبنی بر 
برائت ذمه خواندگان ارائه ، اقامه و یا تحصیل نشده است . بنابراین دعوی 
 522 502-519و    -198 مواد  استناد  به  و  داده  تشخیص  وارد  را  خواهان 
تبصره  و  تجارت  قانون   313  -311  -310 ماده  مدنی  دادرسی  آئین  قانون 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان 
وفق  دادرسی  هزینه  نیز  و  خواسته  اصل  عنوان  به  مذکور  مبلغ  پرداخت  به 
مقررات و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس 
زمان  تا  چک  رسید  سر  تاریخ  از  اسامی  جمهوری  مرکزی  بانک  شاخص 
پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره در رابطه با 
خواندگان ردیف دوم و سوم غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از 
اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان و در خصوص خوانده ردیف 
اول حضوری و صرفا قابل تجدید نظر خواهی به شرح پیش گفته می باشد. 
شماره : 13/2/95/149/م الف رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران 

و بیدگل امیر حسین رزاقی
آگهی متهم مجهول المکان

شماره : 9510113722600374 شماره پرونده : 9509983722600255 شماره 
بایگانی شعبه : 950272 تاریخ تنظیم : 1395/03/05شاکی : آقای حسن 
مومنی متهم : خانم اکرم محمدی اتهام : کاهبرداری و تحصیل مال از طریق 
نامشروع نظر به اینکه متهم مذکور از طریق این شعبه تحت تعقیب بوده و 
دسترسی به وی به لحاظ مجهول المکان بودن مشارالیه مقدور نمیباشد لذا 
مراتب در راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به وی اباغ تاظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ توضیح راجع به اتهام خود در شعبه 
اینصورت غیابا رسیدگی و قرار  بازپرسی گلپایگان حاضر گردد. در غیر  دوم 
مقتضی صادر میگردد. شماره : 97/م الف دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقاب گلپایگان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پاک  شماره  بلوک  تیرچه  کارگاه  یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
223فرعی مفروز شده از پاک 31 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی بنام آقای جال شعرباف فرزند محمد حسن  در جریان 
از  مورخه 1394/09/23  رای شماره 139460302027023671  و  است  ثبت 
طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستفر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید 

حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک 
مرقوم در تاریخ 1395/04/28 روزدو شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
اعتراضات مجاورین  یابند  میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  اماک مطابق  و صاحبان 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون 
ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود 
را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/03/19 شماره :7552/ م الف حسین هادیزاده رییس 

ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510426825300056 شماره پرونده: 9409986825300527
شماره بایگانی شعبه :940597تاریخ تنظیم: 1395/02/21 مشخصات محکوم 
بمانعلی   پدر:  نام  : حیدری جشوقانی  نام خانوادگی  :داود   نام   1 ردیف  له 
نشانی:  اصفهان – خ پروین – کوچه 80 – پ 316 مشخصات محکوم علیه 
ردیف 1- نام: حسن   نام خانوادگی : احمدی  نام پدر : بوذرجمهرنشانی: 
اصفهان – خ شهدای صفحه – مجتمع مسکونی یاس – پاک 72  محکوم 
به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9409976825301266 محکوم علیه محکوم است بپرداخت 
مبلغ یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
چهل و یک میلیون و چهار صد هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا زمان وصول دین در حق محکوم له پرداخت 
باشد.   می  علیه  محکوم  عهده  بر  نیز  االجرا  حق  بابت  ریال   68400000 مبل 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
برای  ترتیبی   -2. احکام مدنی(  اجرای  قانون  ماده34   ( اجرا گذارد  بموقع 
استیفا  و  حکم  اجرا  معرفی کند که  مالی   -3  . بدهد  به  محکوم  پرداخت 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست 
محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون 

اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
ادای  از  فرار  انگیزه  با  نحو  هر  به  دیگری  به  مال  انتقال   -5  )1394 مالی 
نباشد موجب  دیون کافی  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  نحوی که  به  دین 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو 
مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 
اجرای محکومیت  نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  بود.)  علیه خواهد  محکوم 
دادگاه حقوقی شعبه 31  الف  مدیر دفتر  مالی 1394( شماره: 6884/ م 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی
اخطاریه

نام اخطار شونده آقای علیرضا ترابی نام پدر: مجتبی نشانی : مجهول المکان 
 95/4/15 وقت حضور   3 ارباب شعبه  رحیم  حاج  اول  محل حضور سجاد 
ساعت 8:30 علت حضور در وقت فوق جهت رسیدگی نفقه  در شورا حاضر 
شوید. شماره : 6833/ م الف دفتر شعبه 3 مجتمع شماره یک شهرستان 

اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 244/95 خواهان مرتضی خرسندی فر  دادخواستی 
به طرفیت سید  فقره چک   وجه سه   65/000/000 مبلغ  به  بر:مطالبه  مبنی 
سعید رضا حجازی و ناصر حیدری  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
به  توجه  با  تعیین گردیده است.  ....... مورخ 95/4/20ساعت 4 عصر   روز 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی 
شعبه  دفتر  مدیر  الف  6789/م  شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و 

24مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 679/94 خواهان علی نکته دان  دادخواستی مبنی 
بر:  مطالبه به طرفیت عبد الحمید و عبد المجید عبادیان  تقدیم نموده است . 
وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/5/16 ساعت 6 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 – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد 
پستی 8165756441 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه..... شورای حل 
اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
شود.شماره: 6813/م الف مدیر دفتر شعبه 26 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بدی   اغچه  محمدی  محسن  خواهان   171/95 پرونده کاسه  خصوص  در 
علی  محمد  ستاری2-  جمال   -1 طرفیت  به   ...... بر:   مبنی  دادخواستی 
مورخه   ............. روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  صدقی  
95/4/15 ساعت 17/30 عصر 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 – جنب ساختمان صبا – پاک 57 کد پستی 8165756441 شورای 
و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای  شعبه......   – اصفهان  اختاف  حل 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 6855/م 

الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان



 تست لباس تیم ملی 
توسط منصوریان

ــم  ــد تی ــای جدی ــس لباس ه ــران جن ــتقالل ته ــرمربی اس س
ــرد.  ــی ک ــی را ارزیاب مل

ــی در  ــم مل ــن تی ــه تمری ــنبه ب ــان روز دوش ــا منصوری علیرض
صمیمانــه  گفت وگــوی  از  پــس  و  رفــت  آزادی  ورزشــگاه 
 بــا کارلــوس کــی روش و بازیکنــان روی نیمکــت نشســت 
و نظاره گــر تمریــن شــد. ســرمربی اســتقالل کــه برخــورد 
ــه  ــی، ورودش ب ــوش احتمال ــان ملی پ ــا بازیکن ــش ب متفاوت
جمــع آبی هــا بیــش از هرچیــز در تمریــن دیــروز مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه بــود، جنــس البســه جدیــد آن هــا را ارزیابــی کــرد.

جدایی گل محمدی عجیب نیست
مربــی ســابق ذوب آهــن اعتقــاد دارد جدایــی احتمالــی یحیــی 
ــت.  ــی نیس ــاق عجیب ــدان اتف ــم چن ــن تی ــدی از ای گل محم
منصــور ابراهیــم زاده در ایــن بــاره گفــت: بــرای ادامــه همــکاری 
هــر مربــی در یــک باشــگاه، اول خواســت خــودش مهــم اســت 
ــود  ــی خ ــرای مرب ــگاه ب ــک باش ــه ی ــی ک ــم تصمیم ــد ه و بع

می گیــرد. 
ــکاری  ــه هم ــد ادام ــند، بی تردی ــی باش ــرف راض ــی دو ط وقت
ــن  ــم در ذوب آه ــا نمی دان ــن واقع ــی م ــرد؛ ول ــورت می گی ص
ــن  ــا کســی در ای ــه شــده اســت؛ چــون ب چــه تصمیمــی گرفت

ــاس نیســتم.  باشــگاه در تم
ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  آهــن  ذوب  ســابق  مربــی 
ذوب  صــالح  بــه  یحیــی گل محمــدی  جدایــی  آیــا  کــه 
آهــن اســت یــا نــه، گفــت: ایــن ســوال را از مــن نبایــد 
نیســتم  باشــگاه  ایــن  مدیــر  مــن  چــرا کــه  ؛   بپرســید 
 و صــالح مملکــت خویــش خســروان داننــد. فقــط ایــن 
ــوان پــاک کــرد، جــز حافظــه  را بگویــم کــه همــه چیــز را می ت
ــد. ــی می دانن ــه خوب ــز را ب مــردم را؛ چــرا کــه آن هــا همــه چی

ترابوزان: طارمی مدنظر ما نیست
یکــی از مســئوالن باشــگاه ترابــوزان اســپور ترکیــه اعــالم کــرد 
ــدارد.  ــی ن ــدی طارم ــرای جــذب مه ــه ای ب ــن باشــگاه برنام ای
بعــد از حــرف و حدیث هایــی مبنــی بــر تمایــل باشــگاه ترابــوزان 
ــن  ــب ای ــن باشــگاه ضمــن تکذی ــه، یکــی از مســئوالن ای ترکی
ــدی  ــه مه ــرام ب ــن احت ــت: ضم ــه« گف ــه »ورزش س ــر ب خب
طارمــی، باشــگاه ترابــوزان اســپور ترکیــه برنامــه ای بــرای جــذب 
ایــن مهاجــم ایرانــی نــدارد و تاکنــون قدمــی را در راه جــذب این 

بازیکــن برنداشــته اســت. 
ــن  ــه جــذب ای ــوط ب ــه داد: حــرف و حدیث هــای مرب وی ادام
ــایت  ــک وب س ــط ی ــه توس ــود ک ــی ب ــا مطالب ــن صرف بازیک
ــگاه  ــن باش ــای ای ــزو برنامه ه ــز ج ــید و هرگ ــار رس ــه انتش ب
محســوب نمی شــد. خــود مــا هــم اولیــن بــار ایــن خبــر را در 
رزونامــه »خبــر تــرک« خواندیــم کــه طبعــا بــا برنامه هــای مــا 

ــدارد. ــی ن در ســال جــاری همخوان

کوتاه از ورزش

4 بازیکن خارجی در راه برزیل ایران
ــرای  ــت ب ــرده اس ــالم ک ــی اع ــان در گفت وگوی ــادر دست نش ن
تقویــت تیمــش 4 بازیکــن خارجــی بــه تیمــش اضافــه کنــد. 
ــوز  ــدن هن ــری ش ــگ برت ــس از لی ــادان پ ــت آب ــت نف صنع
بازیکــن شــاخصی را بــه تیمــش اضافــه نکرده اســت. سیاســت 
ابتدایــی باشــگاه صنعــت نفــت آبــادان حفــظ بازیکنــان فصــل 
 قبــل و توافــق بــا آن هــا بــوده اســت کــه تاکنــون میــالد جهانــی

امیــر ذلیکانــی، حســین بغالنــی، محمدشــادکام، پورمحمــد بــا 
ــد.  ــق کرده ان ــم تواف ــن تی ای

نــادر دست نشــان لیســت مــازادش را بــه باشــگاه اعــالم کــرده 
اســت و گفتــه اســت حــدود 50 درصــد از تیــم فصــل قبلــش 
ــت  ــه مهل ــر هفت ــا آخ ــن ت ــد بازیک ــرای چن ــد و ب را می خواه
خواســته اســت. بایــد دیــد در ادامــه رقابت هــای تیم هــا 
ــردی  ــه عملک ــا چ ــت نفتی ه ــاالت صنع ــل و انتق ــل نق  در فص
را خواهنــد داشــت. همچنیــن قــرار اســت ایــن تیــم از بازیکنــان 
ــراد  ــا اف ــرد ت ــادان تســت بگی ــر 23 ســال در آب خوزســتانی زی

شایســته بــه تیــم اضافــه شــوند.

تکذیب مالقات یورگن کلوپ 
با ایجنت هیگواین

ــو  صبــح دیــروز ادعــا شــد کــه یورگــن کلــوپ و ایجنــت گونزال
هیگوایــن کــه بــرادر او نیــز هســت، مالقاتــی در حاشــیه دیــدار 
آرژانتیــن - شــیلی در کوپــا آمه ریــکا داشــتند. عکســی در 
همیــن زمینــه منتشــر شــد کــه کلــوپ را جلوتــر از بــرادر 
هیگوایــن در جایــگاه ویــژه تماشــاگران دیــدار آرژانتین و شــیلی 
نشــان مــی داد؛ امــا وب ســایت گل گــزارش داد کــه شــخصی که 
در تصویــر پشــت کلــوپ قــرار داشــته، پســرش مــارک بــوده، نــه 
بــرادر هیگوایــن؛ بدیــن ترتیــب شــایعه مالقــات ایــن دو بــرای 
جــذب گونزالــو هیگوایــن نمی توانســته صحــت داشــته باشــد.

تبریزی: کاوه رضایی دوست دارد 
لژیونر شود

ــت  ــی دوس ــه کاوه رضای ــد ک ــا می کن ــن ادع ــک ذوب آه هافب
ــه ورزش  ــاره ب ــن ب ــزی در ای ــی تبری ــود. مرتض ــر ش دارد لژیون
ســه گفــت: مــن امــروز کاوه رضایــی را دیــدم و بــا هــم صحبــت 
ــود و  ــر ش ــت دارد لژیون ــه دوس ــت ک ــن گف ــه م ــم. او ب کردی
ــه  ــران ادامــه بدهــد. او در پاســخ ب فوتبالــش را در خــارج از ای
ایــن ســوال کــه آیــا او نگفــت در ایــران دوســت دارد در کــدام 
ــا چیــزی کــه  ــزد و تنه ــد هــم، گفــت: حرفــی ن ــازی کن تیــم ب
ــارج  ــش را در خ ــت دارد فوتبال ــه دوس ــود ک ــن ب ــت ای می گف
ــت  ــاره وضعی ــن درب ــک ذوب آه ــد. هافب ــه بده ــران ادام از ای
ــال  ــک س ــن ی ــد: م ــم می گوی ــن تی ــا ای ــودش ب ــراراداد خ ق
دیگــر بــا ذوب آهــن قــرارداد دارم و اگــر شــرایط خــوب پیــش 
بــرود، دوســت دارم در ایــن تیــم بمانــم. تبریــزی دربــاره 
احتمــال جدایــی یحیــی گل محمــدی از ذوب آهــن هــم 
ــق  ــتم و ح ــن هس ــه بازیک ــدارم چراک ــر ن ــن خب ــد: م می گوی

ــدارم. ــایل را ن ــن مس ــت در ای دخال

همگام با ورزش

تجمعــات چند روز گذشــته طرفداران اســتقالل روبــه روی وزارت ورزش 
بــا واکنــش وزیــر روبــه رو شــد و او پــرده از تحــرکات ایــن باشــگاه در 
نقــل و انتقــاالت برداشــت. بــه گزارش خبرگــزاری ربیع، در شــرایطی که 
باشــگاه اســتقالل ایــن روزهــا اســیر اخبــار ضــد و نقیضــی درخصوص 
تغییــرات در ســاختار مدیریتــی خــود اســت، تجمعــات طرفدارانــش 
روبــه روی ســاختمان وزارت ورزش و شــعارهایی کــه علیــه وزیــر ســر 
دادنــد، باعــث شــد تــا محمــود گــودرزی بــه ایــن تحــرکات واکنــش 
نشــان داده و مدعــی شــود اســتقالل تاکنــون ســه بازیکــن گرانقیمــت 
ــانه ها  ــا رس ــه ای ب ــروز در مصاحب ــودرزی دی ــت. گ ــرده اس ــذب ک ج
ــون 3  ــد کــه تاکن ــد 6 بازیکــن جــذب کن گفــت: »تیــم اســتقالل بای
ــده  ــم شــده اند. تصمیم گیرن ــن تی ــاد جــذب ای ــام زی ــا ارق بازیکــن ب
نهایــی دربــاره بازیکنــان جدیــد ایــن تیــم ســرمربی اســت، نــه مــن! 
ســال قبــل پرسپولیســی ها شــرایط خوبــی نداشــتند و می گفتنــد کــه 
 مــن اســتقاللی هســتم؛ امــا مــن اســتقاللی یــا پرسپولیســی نیســتم 

و شما این حرف ها را باور نکنید.«
  بازیکنان گرانقیمت

ایــن ادعــای وزیــر ورزش کــه بــه نوعــی بــرای دفــاع از خــود در برابــر 
ــان  ــای پنه ــد، واقعیت ه ــان آم ــر زب ــتقالل ب ــداران اس ــات طرف اتهام
ــای  ــای قرارداده ــه پ ــی ک ــرد؛ جای ــی ک ــز علن باشــگاه اســتقالل را نی
ــا  ــی، وری ــار رحمان ــل بختی ــی مث ــا نفرات ــگاه ب ــن باش ــت ای گرانقیم
ــه  ــایعاتی ک ــام ش ــا تم ــد ت ــان آم ــه می ــری ب ــید باق ــوری و فرش غف
دربــاره  ایــن مســئله وجــود داشــت، رنــگ واقعیــت بــه خــود بگیــرد.

   اتهام دخالت
ورزش  وزیــر  صحبت هــای  دیگــر  زوایــه ای  از  بخواهیــم   اگــر 

را تحلیــل کنیــم، بایــد بگوییــم محمــود گــودرزی بــا بــر زبــان 
آوردن ایــن حرف هــا بــه نوعــی خــودش را از اتهــام دخالــت در 
تبرئــه  پرســپولیس  همچنیــن  و  اســتقالل  تصمیم گیری هــای 
ــن یکــی ــم همــواره در ای ــداران دو تی ــه طرف  کــرده اســت؛ اتهامــی ک

ــّدت  ــدت و ح ــا ش ــم ب ــد؛ آن ه ــودرزی وارد کرده ان ــه گ ــل ب دو فص

ــی. خاص
  اعتراض

در عیــن حــال گــودرزی بــا پیــش کشــیدن واژه گرانقیمــت بــه نوعــی 
اعتــراض خــود بــه عقــد قراردادهــای خــارج از عــرف دو باشــگاهی کــه 
تمــام هزینه هایشــان را دولــت تامیــن می کنــد و همیشــه چشــم بــه 

ــوان  ــی کــرد؛ اعتراضــی کــه می ت ــز علن ــد را نی ــه دارن بودجــه وزارتخان
کامــال آن را درســت خوانــد؛ چــون در روزهایــی کــه بحــران اقتصــادی 
ــز  ــر نی ــگاه های دیگ ــه و باش ــه را در برگرفت ــل جامع ــی محاف تمام
ــه  ــد این گون اســیر آن هســتند، دو تیــم اســتقالل و پرســپولیس نبای

ولخرجــی کننــد.
  خبری از ریخت و پاش ها نیست

گــران شــدن بــازار نقــل و انتقــاالت در ایــن شــرایط مســلما بــه ســود 
ــری از  ــر خب ــه دیگ ــوص ک ــه خص ــود؛ ب ــد ب ــگاهی نخواه ــچ باش هی
ریخــت و پاش هــای تیم هــای صنعتــی هــم نیســت و بیشــتر 
باشــگاه ها ســقف قراردادهــای خــود را روی 500 تــا 600 میلیــون 

تومــان بســته اند. 
عــالوه بــر آن، وقتــی مشــتری های خارجــی بازیکنــان ایرانــی هــم بــه 
کمتریــن حــد خــود در یــک دهــه گذشــته رســیده، مســلما دو تیــم 
اســتقالل و پرســپولیس می تواننــد دوبــاره بــه دلیل داشــتن تماشــاگر 
ــان را  ــرده و بازیکن ــره را ب ــت به ــن فرصــت نهای ــودن از ای ــد ب و در دی
بــه تــور بیندازنــد؛ آن هــم نــه بــا قراردادهــای میلیــاردی کــه از پــس 

پرداختــش برنیاینــد.
  شرایط پیش روی مدیران آبی و قرمز

ــن  ــم اســتقالل و پرســپولیس، مهم تری ــن شــرایط دو تی ــا ای عمــال ب
ــود  ــد ب ــاالت خواهن ــان و ســتاره های نقــل و انتق ــرای بازیکن ســوژه ب
ــن دو  ــران ای ــا بعــد از ســال ها مدی ــن فرصــت اســت ت ــن بهتری و ای
تیــم بــا حســاب و کتــاب خــرج کــرده و جلــوی بدهی هــای بیشــتر 
ــا  ــاره ب ــاردی دوب ــای میلی ــتن قرارداده ــا بس ــه ب ــه اینک ــد؛ ن را بگیرن

ــد. ــم بیندازن ــه تالط ــازار را ب ــان و ب ــتری خودش ــای بیش چالش ه

وزیر ورزش دخالت در نقل و انتقاالت را رد کرد

گودرزی رودروی آبی ها

ســنگین وزن تیــم ملــی کشــتی آزاد بــا اشــاره بــه اینکــه آزادکاران 
تیــم ملــی در شــرایط خوبــی بــه ســر می برنــد، گفــت: امیــدوارم 
کــه بتوانیــم بــار دیگــر عنــوان قهرمانــی جــام جهانــی را از آن خــود 
ــم  ــن تی ــت تمری ــن وضعی ــاره آخری ــمی درب ــل قاس ــم. کمی کنی

ملــی کشــتی آزاد بــرای حضــور در رقابت هــای 
ــرد: خــدا را شــکر  ــار ک ــکا اظه ــی آمری جــام جهان
ــه  ــی ب ــی در شــرایط خوب تمامــی نفــرات تیــم مل
 ســر می برنــد و تمرینــات منظــم و پرفشــاری 
را طــی چنــد مــاه گذشــته پشــت ســر گذاشــته اند. 
ــک  ــی در ی ــاظ آمادگ ــرات از لح ــه نف ــا هم تقریب
ــم در  ــه بتوانی ــدوارم ک ــد و امی ــرار دارن ــطح ق س

ــم. آزادکار  ــج دســت یابی ــن نتای ــه بهتری ــکا ب ــی آمری ــام جهان ج
ــه  ــران ب ــتیابی ای ــال دس ــاره احتم ــی درب ــم مل ــنگین وزن تی س
ــرد:  ــان ک ــا خاطرنش ــن رقابت ه ــی در ای ــی پیاپ ــن قهرمان پنجمی
 بــا توجــه بــه اینکــه تنهــا دو مــاه زمــان تــا المپیــک باقــی مانــده

هــدف اصلــی کادر فنــی ارزیابــی نفــرات و همچنیــن حریفانمــان 

در ایــن مســابقات اســت. البتــه بــه دنبــال کســب بهتریــن نتیجــه 
ــن  ــاد م ــه اعتق ــتیم. ب ــز هس ــی نی ــوان قهرمان ــه عن ــیدن ب و رس
ــداری ســخت اســت  ــه ســال های گذشــته مق  شــرایط نســبت ب
و تیم هــای شــرکت کننــده از جملــه آمریــکا نیــز بــا ترکیــب خوبــی 
ــه  ــا س ــه م ــور دارد. البت ــابقات حض ــن مس در ای
ســال موفــق شــدیم در خــاک آمریــکا ایــن کشــور 
ــام دنیــا قــرار بگیریــم.  ــر ب را شکســت دهیــم و ب
امســال نیــز تمــام ســعی خــود را خواهیــم کــرد تــا 
بــه پنجمیــن عنــوان قهرمانــی برســیم؛ اما کشــتی 
ورزش ســخت و بی رکــوردی اســت و ممکــن 
اســت هــر اتفاقــی در آن رخ دهــد. امیــدوارم 
ــی  ــک قهرمان ــه ی ــی ب ــم مل ــد و تی ــش نیای ــی پی ــکل خاص مش
بــاارزش دیگــر دســت یابــد. دارنــده مــدال برنــز المپیــک دربــاره 
آخریــن وضعیــت خــود نیــز خاطرنشــان کــرد: از ناحیــه کمــر و زانو 
ــی  ــکل خاص ــه مش ــدوارم ک ــا امی ــی دارم؛ ام ــیب دیدگی جزی آس

ــم روی تشــک خــوب کشــتی بگیــرم. ــد و بتوان پیــش نیای

کمیل قاسمی:
قهرمانی در جام جهانی نسبت به سال های قبل سخت تر است

ــل  ــگاه در نق ــن باش ــد ای ــپولیس می گوی ــگاه پرس ــوت باش پیشکس
ــاد  ــت. فرش ــرده اس ــل ک ــف عم ــل ضعی ــش از فص ــاالت پی و انتق
پیــوس دربــاره وضعیــت نقــل و انتقــاالت باشــگاه پرســپولیس 
ــاالت  ــل و انتق ــر نق ــروز در ام ــه ام ــا ب ــپولیس ت ــرد: پرس ــار ک اظه

ــرعت در  ــه س ــان ب ــت. زم ــرده اس ــل نک ــوب عم خ
ــگاه  ــئوالن باش ــت و مس ــدن اس ــپری ش ــال س ح
گذاشــته اند  دســت  روی  دســت   پرســپولیس 
و اســتقاللی ها بازیکنــان مدنظــر برانکــو را جــذب 
می کننــد. شــما ببینیــد هــر بازیکنــی کــه برانکــو روی 
ــی آورد؛  ــتقالل درم ــر از اس ــذارد، س ــت می گ آن دس
ــد ایــن اتفــاق بیفتــد؟ وی افــزود: مســئول  چــرا بای

ــد و همیــن موضــوع  نقــل و انتقــاالت باشــگاه ضعیــف عمــل می کن
ــات  ــد روز دیگــر تمرین ــی کــه چن ــد؛ در حال ــه باشــگاه لطمــه می زن ب
ــان فصــل  ــی از بازیکن ــف خیل ــوز تکلی ــم شــروع خواهــد شــد هن تی
گذشــته مشــخص نیســت و اصــال مشــخص نیســت قــرار اســت بــا 
چنــد نفــر تمرینــات شــروع شــود. بعــد هــم کــه تیــم نتیجــه نگیــرد، 

ــد کــه تیــم  ــا خــود نمی گوین ــد. ب  برانکــو را مقصــر ناکامی هــا می دانن
ــان نتوانســتند دوران آماده ســازی پیــش از  ــر بســته اند و بازیکن را دی
فصــل را خــوب طــی کننــد. پیشکســوت باشــگاه پرســپولیس اضافــه 
کــرد: پرســپولیس ســال بعــد بایــد در ســه جــام بجنگــد. آن هــا بایــد 
تیمــی را ببندنــد کــه در ســه جــام مدعــی باشــد. در 
طــول فصــل بازیکنــان بــا مصدومیــت و محرومیــت 
مواجــه می شــوند؛ بنابرایــن بایــد تیمــی بســته شــود 
کــه کمبــود بازیکــن احســاس نشــود. بــه اعتقــاد من 
ــک  ــه ی ــاز ب ــم پرســپولیس در پســت مهاجــم نی تی
گلــزن شــش دانگ دارد. در پســت هافبــک هــم نیــاز 
بــه یــک بازی ســاز داریــم. البتــه تیــم فصــل گذشــته 
در خــط دفــاع هــم مشــکالتی داشــت کــه بایــد برطــرف شــود. هرچند 
ابتــدا بایــد تکلیــف بازیکنــان قدیمــی مشــخص شــود؛  یعنــی اگــر 
بازیکنــی قــرار اســت نمانــد، هــر چــه زودتر تکلیفش مشــخص شــود. 
پیــوس دربــاره آخریــن وضعیــت خــودش و باشــگاه ســپیدرود رشــت 
گفــت: مــن می خواهــم در رشــت بمانــم و ســرمربی ســپیدرو باشــم.

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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فرشاد پیوس:
چرا بازیکنان برانکو از استقالل سردرمی آورند؟

مفاد آراء  
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

فاقد سند رسمی
تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  139560302007001137 هیات دوم موضوع 
ثبتی حوزه  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد  ثبتی 
محمد  آقای   متقاضی  بالمعارض   مالکانه  تصرفات  فالورجان  ملک  ثبت 
از شیراز در یک باب  متقی فرد فرزند علی بشماره شناسنامه 221 صادره 
خانه به مساحت 144 متر مربع پالک 25 فرعی از 667 اصلی واقع در بلوار 
شفق که متقاضی خود مالک رسمی است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/3/4
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/3/19

شماره : 123/ م الف 
اکبر پور مقدم 

رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان
رونوشت آگهی حصروراثت

خانم ایران سلطانی   دارای شناسنامه شماره 157 به شرح دادخواست به 
از  تیران  اختالف  اول حقوقی و حسبی شورای حل  کالسه 110/95 شعبه 
این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
تاریخ 1386/10/8  تهرانی  بشناسنامه 2341 در  شادروان حسن سلطانی 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- طیبه امینی تهرانی ش ش 308 بعنوان همسر متوفی  2- رضا 
سلطانی تهرانی ش ش 33 3- حسین سلطانی تهرانی ش ش 164   4- 
محمد سلطانی تهرانی ش ش 37 بعنوان فرزندان ذکور متوفی 5- فاطمه 
سلطانی ش ش 207 6- ایران سلطانی ش ش 157 7- توران سلطانی 
نامبردگان  از  غیر  به  و  متوفی  اثاث  فرزندان  بعنوان   159 تهرانی ش ش 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد.  دیگری  وارث  متوقی 
مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 61/م الف رئیس شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف شهرستان تیران و کرون
آگهی ابالغ 

بدین وسیله اعالم می گردد آقا / خانم احسان اسالمیان فرزند علی محمد 
مطالبه  بر  مبنی  امامعلی  فرزند  سبوری  هوشنگ  طرفیت  به  دادخواستی 
وجه در این شعبه مطرح رسیدگی دارد لذا به خوانده فوق ابالغ می گردد در 
تاریخ دوشنبه 95/4/19 ساعت 18:15 جهت رسیدگی در شعبه اول شورای 
ثانی  نسخه  دریافت  جهت  ضمنا  شود.  حاضر  بیدگل  و  آران  اختالف  حل 
دادخواست و ضمائم به دقت شعبه اول شورای حل اختالف آران و بیدگل 
مراجعه نماید./ شماره : 5/22/95/168/ م الف رئیس شعبه اول شورای 

حل اختالف آران و بیدگل
آگهی ابالغ 

بدین وسیله اعالم می گردد آقا / خانم احسان اسالمیان فرزند علی محمد 

دادخواستی به طرفیت حسین بهاری هرزنق و غیره  فرزند فرج اله  مبنی 
بر مطالبه وجه در این شعبه مطرح رسیدگی دارد لذا به خوانده فوق ابالغ می 
گردد در تاریخ 95/4/19 شنبه ساعت 19/45  جهت رسیدگی در شعبه اول 
شورای حل اختالف آران و بیدگل حاضر شود. ضمنا جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم به دقت شعبه اول شورای حل اختالف آران و 
اول  : 5/22/95/170/ م الف رئیس شعبه  بیدگل مراجعه نماید./ شماره 

شورای حل اختالف آران و بیدگل
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  مرشدی  مصیب  خواهان  این که  به  نظر 
وجه به طرفیت علی خزایی به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل 
تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 
3/780/94 ثبت و برای تاریخ 95/4/31 ساعت 9/30 صبح پنج شنبه وقت 
المکان بوده  الذکر مجهول  از آنجا که خوانده فوق  رسیدگی تعیین گردیده 
لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی 
حاضر شوند . ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار 
این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور، شورا تصمیم 
رئیس شورای  الف  13/2/95/150م   : نمود. شماره  اتخاذ خواهد  مقتضی 

حل اختالف شعبه سوم حقوقی آران و بیدگل عباسعلی دهقانی
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510423620200025شماره پرونده: 9409983620200338
مشخصات   1395/01/23 تنظیم:  :940350تاریخ  شعبه  بایگانی  شماره 
محکوم له ردیف 1 نام : جواد   نام خانوادگی : پیر دهقان  نام پدر: مسلم  
نشانی: آران و بیدگل – شهرک صنعتی صباحی – بلوار اول – شرکت فروش 
ستاره فروزان راوند مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: حسین   نام 
خانوادگی : بلندی نام پدر: جواد    نشانی: آران و بیدگل – پشت زیارت 
مسجد بالل – خ سجادیه – روبروی گلزار – منزل شخصی 2- نام : حسین 
نام خانوادگی : رمضان زاده قلعه نوئی نام پدر: رمضانعلی نشانی : مشهد – 
شهرک شهید رجایی – حر12 – موعود 3604 پالک 59 ) مجهول المکان( 
 : نام  علیه  / محکوم  له  قانونی محکوم  مقام  قائم  یا  نماینده  مشخصات 
مصیب نام خانوادگی : مرشدی ارانی نام پدر : عباس نشانی : اصفهان – آران 
و بیدگل – آران و بیدگل م سپاه روبروی سالن شهدای فرهنگی ساختمان 
دهقان   پیر  جواد   : لهم  محکوم   / له  محکوم  وکیل   : رابطه  نوع  هاشمی 
محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
 9409973620201538 مربوطه  دادنامه  شماره  و   9510093620200134
محکوم علیهم محکوم اند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ هفتاد و دو 
میلیون ریال  به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی  وفق مقررات به 
مبلغ 2/430/0000 ریال و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه به مبلغ 3/312/000 و 
نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص  بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
از تاریخ سر رسید چک  )93/9/10(   تا زمان پرداخت آن در حق محکوم 
له رای صادره  غیابی است . هزینه اجرا به عهده محکوم میباشد. محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع 
اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
باید  نداند  اجراییه  اجرای مفاد  به  قادر  را  باشد. چنانچه خود  آن میسر  از 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 

همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال 
به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی 
دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
معادل  نقدی  یا جزای  درجه شش  تعزیری  نباشد موجب مجازات  کافی 
نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
ماده 3   1 تبصره  بود.)  علیه خواهد  توسط محکوم  یا معرفی کفیل  وثیقه 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 13/2/95/151/م الف 
متصدی امور دفتری شعبه دوم دادگستری شهرستان آران و بیدگل – هاجر 

قدیر زاده 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  گرمابی   محمد  خواهان  اینکه  به  نظر 
آران و  وجه به طرفیت مصیب هدادی به مجتمع شورا های حل اختالف 
بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف 
رسیدگی  وقت   19 95/5/12 ساعت  تاریخ  برای  و  به کالسه 551/94ثبت 
تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز 
امور مدنی  انقالب در  و  آئین دادرسی دادگاههای عمومی  قانون  ماده 73 
مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند 
ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند. انتشار این آگهی به 
منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور، شورا تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد نمود. شماره : 13/2/95/146م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای 

حل اختالف آران و بیدگل
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه : 9510103620201546 شماره پرونده : 9409983620201073 
شماره بایگانی شعبه 941094 تاریخ تنظیم : 1395/02/30 خواهان محمد 
حیدر زاده ارانی  دادخواستی به طرفیت خوانده کوروش کوکنانی قره بلطاقی  
آران  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  وجه چک  مطالبه  خواسته  به 
)حقوقی(  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  بیدگل 
دادگستری شهرستان  آران و بیدگل واقع در آران بیدگل ارجاع و به کالسه 
9409983620201073 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/4/20 و ساعت 
9:30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای کوروش 
کوکنانی قره بلطاقی و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
خوانده پس  تا  می شود  آگهی  االنتشار  جراید کثیر  از  یکی  در  نوبت  یک 
اعالم نشانی  دادگاه مراجعه و ضمن  به  آن  از مفاد  اطالع  و  آگهی  از نشر 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره : 13/2/95/148/م الف دفتر شعبه دوم 

دادگاه عمومی )حقوقی ( داد گستری شهرستان آران و بیدگل
آگهی ابالغ

 8709983620100013  : پرونده  شماره   9510113620200168  : نامه  شماره 

خصوص  در   1395/2/12 تنظیم:  تاریخ   920195  : شعبه  بایگانی  شماره 
خواندگان  نظر  تجدید  بطرفیت  طبیعی  منابع  اداره  خواهی  نظر  تجدید 
فاطمه احمدی ، منیره ،علیرضا ، محمود و شهین همگی طهرانی ، حمید 
عزیز   ، زاده  آقایی  ، مرتضی  آخوندی  عباس   ، عیار  ، محمد  رضا شریعت 
دادنامه شماره  به  نسبت  احمدی  علی   ، مقنی  عبدالحسین   ، رحیمی  اله 
عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  از  صادره   1394/9/28-  9409973620201400
حقوقی شهرستان آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل که به شماره تجدید 
نظر خواهی 9410483620200348 – 1394/11/5 ثبت شده است به علت 
، محمود و شهین  ، علیرضا  ، منیره  احمدی  فاطمه  بودن  المکان  مجهول 
ماده 73  تجویز  به  و  خواه  نظر  تجدید  خواست  در  به  بنا  طهرانیو  همگی 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا نامبردگان مذکور پس 
اعالم نشانی  دادگاه مراجعه و ضمن  به  آن  از مفاد  اطالع  و  آگهی  از نشر 
را دریافت و چنانچه  نظر خواهی و ضمائم  کامل خود نسخه دوم تجدید 
نمائید.  ارائه  شعبه  این  به  ابالغ کتبا  تاریخ  از  روز  ده  ظرف  دارند  دفاعی 
شماره : 13/2/95/147/ م الف دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی( 

دادگستری شهرستان آران و بیدگل
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام : رضا  نام خانوادگی:ابراهیمی  نام پدر : میرزا 
شغل : کاسب نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: 
نام: روح اله  نام خانوادگی: صالحی راد  نام پدر: حبیب اله شغل: کارگر  
نشانی محل اقامت: آران و بیدگل – خ جمهوری – ک بهار 29  محکوم به: 
به موجب رای شماره 19  تاریخ 95/1/17 حوزه سوم شورای حل اختالف 
شهرستان آران و بیدگل  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 
به:پرداخت مبلغ دو میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ 93/9/20 لغایت یوم الوصول و هزینه دادرسی ضمنا نیم عشر 

اجراییه محاسبه و وصول گردد. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
اجرای  معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره: 
13/2/95/152/ م الف  دفتر شعبه سوم  مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان آران و بیدگل
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای احمد نوروزی    دارای شناسنامه شماره 218 به شرح دادخواست به 
کالسه 318/95/ ش 1  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
بشناسنامه  نوروزی    سمیرا  مرحومه  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و 
7-012732-125 در تاریخ 95/2/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- متقاضی فوق الذکر احمد 
نوروزی به ش ش 218  پدر آنمرحومه و 2- فخری السادات جدی آرانی 
به ش ش 10351 مادر آنمرحومه و3- تبسم طحان فرد طاهری به ش م  
تشریفات  انجام  با  اینک  الغیر  و  هستند  آنمرحومه  دختر   1251134777
هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  دریک   مزبوررا  درخواست  مقدماتی 
تاریخ نشر نخستین  از  او باشد  از متوفی نزد  اعتراضی دارد ویا وصیتنامه 
شد.  خواهد  صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک  ظرف  آگهی 
اختالف  حل  شورای  یک  شعبه  رئیس  الف   5/22/95/153/م   : شماره 

آران و بیدگل



7اجتماعی  چهارشنبه 19 خرداد ماه 1395
ـــمـــاره 173 ســـــال دوم       ݡسݒ

حتما بخوانید!
کاهش دوام زندگی به 3 سال

تلویزیونــی  گســترده  تبلیغــات     
سرویس  اجتماعی 
هامون رشیدیان

بزرگراه هــا  بیلبوردهــای  رادیویــی،  و 
ــده  ــبانده ش ــهر چس ــوار ش ــر در و دی ــه ب ــی ک  تبلیغات
ــویق  ــل تش ــه تحصی ــه ادام ــما را ب ــه ش ــه و هم هم
ــز  ــه چی ــان هم ــدرک پای ــتن م ــی داش ــد. گوی می کن
ــای  ــمار صندلی ه ــر روز برش ــه ه ــی ک ــت. در حال اس
ــزوده  ــی اف ــوزش عال ــز آم ــداد مراک ــگاهی و تع دانش
ــل  ــارغ التحصی ــه و ف ــان دانش آموخت ــود، جوان می ش
ــر اســاس  ــد. ب ــا می زنن ــاق بیــکاری دســت و پ در بات
آمــار وزارت کار در ســال 84، 2 میلیــون و 115 هــزار نفــر 
دارای تحصیــات فــوق دیپلــم و لیســانس بودنــد کــه 
پــس از فراغــت از تحصیــل بــه جــای فعالیــت در بــازار 
کار همچنــان در صــف بیــکاران هســتند. ایــن تعــداد در 
ســال 93 بــه میــزان 5 میلیــون و 212 هــزار نفــر تنهــا 
در ایــن 2 گــروه فــارغ التحصیــل افزایــش یافتــه 
اســت. بــر اســاس ایــن آمــار، 601 هــزار نفــر بــا مــدرک 
فــوق لیســانس و دکتــرای حرفــه ای و تخصصــی 
ــکار دارای  ــراد بی ــر تعــداد اف ــه اگ غیرفعــال هســتند ک
مــدرک باالتــر از فــوق لیســانس را بــه 601 هــزار بیــکار 
فــوق لیســانس و دکتــرای حرفــه ای و تخصصــی 
دکتــرای  نفــر  هــزار   730 حــدود  کنیــم،  اضافــه 
امــا چــرا مدرک گرایــی یــک  خانه نشــین داریــم؛ 
اصــل در جامعــه ایــران اســت و از آن مهم تــر چــرا ایــن 
افــراد بــا داشــتن مدرک هــای خــوب و معتبــر در 

ــب و کار در  ــک کس ــن ی ــا راه انداخت ــغل ی ــن ش یافت
حیطه رشته و تخصص خود تا این حد ناموفقند؟

  تحصیل ناخواسته
ــن دوســتان و آشــنایان خــود  ــا شــما هــم در بی حتم
ــل  ــه دلی ــط ب ــه فق ــد ک ــراغ داری ــادی را س ــراد زی اف
ــدس  ــر و مهن ــوان دکت ــا داشــتن عن ــواده ی اصــرار خان
ــد و حــاال پــس  در یــک رشــته ادامــه تحصیــل داده ان
از اتمــام تحصیــل، نــه عاقــه ای بــه آن شــغل دارنــد و 

ــرای رشــد و پیشــرفت. ــه اســتعدادی ب ن
  سیستم اداری

ــز ســری  ــا نی ــه شــرکت ها، ســازمان ها و اداره ه ــر ب اگ
ــرد؛  ــود می گی ــه خ ــری ب ــکل دیگ ــتان ش ــم، داس بزنی
امــا از نظــر محتــوا و ماهیــت تفــاوت چندانــی وجــود 
ــق  ــه طب ــم ک ــی را می بینی ــدان و کارگران ــدارد؛ کارمن ن
گفتــه برخــی از آن هــا از نظــر علمــی نیــازی بــه ادامــه 
ــی  ــا وقت ــته اند، ام ــی نداش ــته خاص ــل در رش تحصی

تفــاوت حقــوق خــود را بــا یــک کارمنــد دارای مــدرک 
باالتــر مقایســه می کردنــد، مجــاب بــه ادامــه تحصیــل 
در رشــته های مــورد نیــاز و تاییــد ســازمان بــه منظــور 
ــاید  ــدند. ش ــد می ش ــش درآم ــغلی و افزای ــای ش ارتق
اصــا برایشــان مهــم هــم نباشــد کــه در چــه رشــته ای 
ــن اهمیــت دارد کــه  ــد و فقــط ای ادامــه تحصیــل دهن
ــا  ــد ی ــی ارش ــی، کارشناس ــی، کارشناس ــدرک کاردان م
دکتــرای مــورد نیــاز و موثــر در رتبه بندی هــای موجــود 

در ســازمان متبــوع خــود را کســب کننــد.
  مدرک گرایی

متاســفانه رابطــه متقابــل میــان مــدرک و منزلــت 
کــه  شــده  موجــب  گاه  اقتصــادی  اجتماعــی- 
اجتماعــی  در حیــات  عامــل مهمــی  مدرک گرایــی 

ــد.  ــمار آی ــه ش ــراد ب اف
وقتــی کســب مــدرک در یــک جامعــه ارزش می شــود 
ــازات  ــه دســت آوردن امتی ــرای ب عــده ای ناخــودآگاه ب
بــه ســمت  مــدرک  داشــتن  از  ناشــی  اجتماعــی 
مهــارت  تاحــدودی  مدرک گرایــی  می رونــد.   آن 
را در جامعــه از بیــن می بــرد و دانــش و تخصــص 
ــه  ــه هم ــت ک ــت اس ــتد. درس ــیه می فرس ــه حاش را ب
ــرای  ــه ب ــت ک ــده اند و الزم اس ــی ش ــا تخصص حرفه ه
ــا  ــود، ام ــزار ش ــی برگ ــای آموزش ــا دوره ه ــه آن ه هم
هــدف از گــذران ایــن دوران بایــد یادگیــری باشــد، نــه 
ــال  ــه دنب ــی ب ــتوانه عمل ــچ پش ــه هی ــی ک ــه مدرک ارای

ــد. ــته باش نداش

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

رد پای مدرک گرایی در بیکاری

معــاون آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه آزاد اســامی 
جزییــات تــرم تابســتانه ایــن دانشــگاه را تشــریح کــرد و گفــت: 
ــد از  ــه بع ــک هفت ــرم تابســتانه دانشــگاه آزاد ی ــام در ت ــت ن ثب
اتمــام امتحانــات نیــم ســال دوم آغــاز می شــود. دکتــر فرهــاد 
حســین زاده لطفــی، بــا بیــان اینکــه قالــب  تــرم تابســتانه ســال 
95 دانشــگاه آزاد اســامی مشــابه  تــرم تابســتانه ایــن دانشــگاه 

در ســال 94 اســت، اظهــار کــرد: دانشــجویان 
مقاطــع کاردانــی و کارشناســی، علــوم پایــه 

 10 ســقف  تــا  می تواننــد  دامپزشــکی  و 
ــجویان  ــد. دانش ــد کنن ــاب واح ــد، انتخ واح
ــک  ــد ی ــد می توانن ــی ارش ــع کارشناس مقط
ــم نیســت ــداد واحــد آن مه ــه تع  درس را ک
دانشــجویان  دربــاره  انتخــاب کننــد. وی 
مقطــع دکتــری نیز توضیــح داد: دانشــجویان 
ــاب درس  ــه انتخ ــاز ب ــری مج ــع دکت مقط

اصلــی نیســتند؛ امــا می تواننــد دو درس جبرانــی انتخــاب 
ــگاه آزاد  ــی دانش ــات تکمیل ــی و تحصی ــاون آموزش ــد. مع کنن
اســامی در ادامــه دربــاره شــهریه تــرم تابســتانه ایــن دانشــگاه 
گفــت: شــهریه ثابــت بــا توجــه بــه تعــداد واحــدی کــه دانشــجو 

ــارت دیگــر شــهریه  ــه عب ــد، تعییــن می شــود. ب انتخــاب می کن
ثابــت بســتگی بــه تعــداد واحــد دارد؛ یعنــی چنانچــه دانشــجو 
ــک  ــد ی ــد بای ــته باش ــد داش ــاب واح ــقف انتخ ــوم س ــک س ی
ــد؛ اگــر یــک دوم انتخــاب  ســوم شــهریه ثابــت را پرداخــت کن
واحــد داشــته باشــد، یــک دوم شــهریه ثابــت را و اگــر دو ســوم 
انتخــاب واحــد داشــته باشــد، دو ســوم شــهریه ثابــت را بایــد 

ــد.  پرداخــت کن
ــه  ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــین زاده لطف حس
همــه واحدهــای دانشــگاه آزاد اســامی کــه 
ــی ــی، کارشناس ــای کاردان ــری دوره ه  مج
هســتند  دکتــری  و  ارشــد   کارشناســی 
و مجــوز برگــزاری آن رشــته محــل را بــرای 
پذیــرش دانشــجو دارنــد، اجــازه داده شــده 
دهنــد انجــام  تابســتانه   برنامه ریــزی 
کاردانــی  مقاطــع  دانشــجویان   گفــت: 
ــد دروس خــود را در هــر واحــدی کــه  و کارشناســی اجــازه دارن
می خواهنــد، انتخــاب کننــد؛ بــرای مثــال 4 واحــد درســی را در 
ــک  ــای دانشــگاه آزاد و 6 واحــد درســی را در ی ــی از واحده یک

واحــد دیگــر دانشــگاه آزاد انتخــاب کننــد.

جزییات ترم تابستانه دانشگاه آزاد اعالم شد
مســئول ســتاد مرکــزی اطاع رســانی داروهــا و ســموم 
ــدی  ــای عم ــه مرگ ه ــبت ب ــذا و دارو، نس ــازمان غ س
ــج  ــرص برن ــا ق ــمومیت ب ــی از مس ــی( ناش )خودکش
هشــدار داد. دکتــر یســنا بهمنــش گفــت: اقدامــی 
کــه ســازمان غــذا و دارو در ایــن زمینــه انجــام داد 
ــود  ــل ب ــال ها قب ــر در س ــگ خط ــدا در آوردن زن ــه ص  ب

ــرص  ــه نتیجــه آن حــذف شــکل ق ک
ــاز  ــموم مج ــت س ــم از لیس ــن س ای
کشــور توســط ســازمان حفــظ نباتــات 
بــه  از ســال 85  افــزود:  بــود. وی 
و  دارد  وجــود  بــازار  در  آنچــه  بعــد 
توســط سم فروشــی ها و متاســفانه 
می شــود،  توزیــع  عطاری هــا 
ــه قاچاقــی اســت کــه  همگــی محمول
ســوداگران بــه صــورت غیــر قانونــی به 

می کننــد.  وارد  کشــور 
بهمنــش تصریــح کــرد: بــا پیگیری هــای ســازمان غــذا 
ــارزه  ــکاری اداره مب ــا هم ــد ب ــه بع ــال 90 ب و دارو، از س
ــد از  ــورت بازدی ــد در ص ــرر ش ــاق کاال و ارز، مق ــا قاچ ب

عطاری هــا و سم فروشــی ها، چنانچــه قــرص برنــج 
ــود.  ــد ش ــورد خواه ــی برخ ــا خاط ــود ب ــاهده ش مش
 وی در ادامــه گفــت: آنچــه در تــوان ســازمان غــذا 
ــوال توســط  ــه معم و داروســت، بازرســی هایی اســت ک
ــت  ــه نخس ــا در هفت ــذا و دارو و عمدت ــای غ معاونت ه
ــگیری از  ــه پیش ــبت هفت ــه مناس ــال ب ــر س ــان ه آب
می گیــرد؛  صــورت  مســمومیت ها 
ــه در  ــت ک ــب اینجاس ــه جال ــا نکت ام
 بســیاری از بازرســی ها از عطاری هــا 
و سم فروشــی ها، قــرص برنــج دیــده 
نشــده اســت. مســئول ســتاد مرکــزی 
ســموم  و  داروهــا  اطاع رســانی 
ــا  ــزود: مطمئن ــذا و دارو اف ــازمان غ س
سم فروشــان  صنــف  کــه  آنجــا  از 
دخیــل  امــر  ایــن  در  عطاری هــا  و 
هســتند، اقدامــات پراکنــده دانشــگاه ها کــه بــر اســاس 
ــد  ــی نخواه ــرد، کاف ــورت می گی ــتاد ص ــای س برنامه ه
بــود و امــر بازرســی، دلســوزی و پیگیــری اولیــای 

خــاص خــود را در ایــن دو صنــف می طلبــد.

قرص برنج موجود در بازار قاچاق است

 ارایه طرح تعطیلی جمعه و شنبه
 به دولت

در حــال حاضــر در همــه کشــورهای اســامی حتــی عربســتان 
ــه  ــی، جمع ــات هفتگ ــران، تعطی ــتثنای ای ــه اس ــعودی ب  س
ــی  ــاق بازرگان و شــنبه اســت. عضــو کمیســیون گردشــگری ات
تهــران دربــاره پیشــنهاد اخیــر ایــن کمیســیون مبنــی بــر تغییــر 
تعطیــات پایــان هفتــه اظهــار کــرد: مــا تنهــا کشــور اســامی 
ــات  ــوان تعطی ــه عن ــه ب ــه در آن پنجشــنبه و جمع هســتیم ک
آخــر هفتــه محســوب می شــود؛ البتــه بعضــی اداره هــا و 
شــرکت ها پنجشــنبه ها نصــف روز فعالیــت می کننــد. علیرضــا 
خائــف ادامــه داد: افغانســتان آخریــن کشــور اســامی بــود کــه 
ــوب  ــه محس ــر هفت ــات آخ ــه در آن تعطی ــنبه و جمع پنجش
می شــد کــه آن هــا نیــز چنــد مــاه پیــش ایــن روزهــا را تغییــر 
دادنــد. عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی تهــران ادامــه 
داد: در همه جــای دنیــا شــنبه و یکشــنبه تعطیــل اســت و چــون 
ــه پنجشــنبه و جمعــه اســت از  ــران تعطیــات آخــر هفت در ای
لحــاظ اقتصــادی ایــن امــر ســبب شــده کــه ما عمــا چهــار روز 
تعطیــل باشــیم و دو روز از بــازار جهانــی عقــب بمانیــم. بــه نظــر 
می رســد کــه نظــر دولــت در ایــن خصــوص مثبــت اســت؛ زیــرا 
ــاق تهــران  هفتــه گذشــته در جلســه کمیســیون گردشــگری ات

گردشــگری  ســازمان  رییــس  معــاون  نعمتــی،   دکتــر 
و میراث فرهنگی از این پیشنهاد استقبال کرد.

 آغاز همکاری 300 روحانی 
با پلیس راهور

راهنمایــی  پلیــس  ترافیــک  و فرهنــگ  آمــوزش   معــاون 
ــش از 300  ــت بی ــاز فعالی ــی از آغ ــروی انتظام ــی نی و رانندگ
ــا  ــان ب ــک، همزم ــگ ترافی ــج فرهن ــتای تروی ــی در راس روحان
مــاه مبــارک رمضــان خبــر داد. ســرهنگ مــراد مــرادی اظهــار 
ــه منظــور  ــزرگ ب ــران ب ــی و رانندگــی ته کــرد: پلیــس راهنمای
ارتقــای فرهنــگ ترافیــک در بیــن شــهروندان چنــدی پیــش 
ــم در  ــه ق ــوزه علمی ــی ح ــر نمایندگ ــا دفت ــه ای را ب تفاهم نام
تهــران منعقــد کــرد کــه براســاس آن پلیــس متعهــد بــه 
ــون  ــرای روحانی ــی ب ــای آموزش ــا و کارگاه ه ــزاری کاس ه برگ
شــده و در ایــن کاس هــا آنــان را بــا قوانیــن و مقــررات 
راهنمایــی و رانندگــی آشــنا می کنــد. طــرف مقابــل نیــز متعهــد 
ــا  ــرای ارتق ــی ب ــان دین ــون و مبلغ ــت روحانی ــه از ظرفی شــد ک
و توســعه فرهنــگ درســت رانندگــی اســتفاده کنــد. بــا توجــه 
ــه معــروف و  ــه اینکــه رســالت اصلــی مبلغــان دینــی امــر ب ب
ــکاری  ــن هم ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــت، ب ــر اس ــی از منک نه
ــی داشــته باشــد. ســرهنگ مــراد مــرادی  ــی در پ ــج خوب نتای
ــه از  ــت ک ــتین بار اس ــرای نخس ــن ب ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
ظرفیــت روحانیــون در پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتفاده 
ــد  ــور می رون ــر کش ــه سراس ــراد ب ــن اف ــت: ای ــود، گف  می ش
و در ســخنرانی ها و اقدامــات تبلیغــی خــود بخشــی را نیــز بــه 
ترویــج فرهنــگ راهنمایــی و رانندگــی اختصــاص خواهنــد داد.

اخبار کوتاه 

کاهش دوام زندگی به 3 سال
رییــس ســازمان ثبــت اســناد و امــاک کشــور گفــت: دوام 
ــر از ســه ســال رســیده  ــه کمت ــن ب ــی مشــترک زوجی زندگ
اســت و 6 درصــد طاق هــا در ســال اول و 11 درصــد مربــوط 
بــه زندگــی مشــترک بیــش از 20 ســال بــوده اســت. احمــد 
تویســرکانی در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران بــا اشــاره بــه 
ــزار  ــت: 673 ه ــته گف ــال گذش ــاق در س ــار ازدواج و ط آم
ازدواج ثبــت شــده اســت کــه ایــن میــزان در مقایســه 
ــت و 164  ــته اس ــش داش ــد کاه ــته 6 درص ــال گذش ــا س ب
ــک درصــدی داشــته اســت  ــه رشــد ی هــزار و 912 طــاق ک
ــات  ــت شــده اســت. وی درخصــوص جزیی در ســال 94 ثب
آمــار ازدواج و طــاق گفــت: 38 درصــد ازدواج هــا مربــوط بــه 
ــد  ــادل 30 درص ــا مع ــال و در خانم ه ــا 29 س ــردان 25 ت م
ازدواج هــا مربــوط بــه ســنین 20 تــا 24 ســال بــوده اســت. 
ــح  ــاره و تصری ــا اش ــت طاق ه ــات ثب ــه جزیی ــرکانی ب توس
ــه رده ســنی 30 تــا 34  کــرد: بیشــترین طاق هــا مربــوط ب
ســال در مــردان بــوده اســت و 23 درصــد طاق هــا در زنــان 
نیــز مربــوط بــه ســنین 25 تــا 29 ســال بــوده اســت. رییــس 
ــا  ــات ب ــزان تحصی ــه می ــه رابط ــا اشــاره ب ــت ب ســازمان ثب
ثبــت ازدواج و طــاق گفــت: 67 درصــد ازدواج هــا در مــردان 
مربــوط بــه مــردان بــا تحصیــات دیپلــم و زیــر دیپلــم بــوده 
اســت و 65 درصــد ازدواج هــا در زنــان بــه زنــان بــا همیــن 

ــات اختصــاص دارد. تحصی

آیین نامه آموزشی دوره متوسطه 
بازنگری شد

دبیــر شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش گفــت: بــا توجــه بــه 
تغییــر ســاختار آموزشــی، آیین نامــه آموزشــی دوره متوســطه 
بازنگــری و تعــداد واحدهــا و ســاعات دوره متوســطه اصــاح 
ــه جلســه روز گذشــته  ــا اشــاره ب ــدی نویدادهــم ب شــد. مه
ــه  ــن جلس ــت: در ای ــرورش گف ــوزش و پ ــی آم شــورای عال
کارگاه هــای کارآفرینــی و آیین نامــه آموزشــی دوره متوســطه 
بررســی شــد. بــا توجــه بــه تغییــر ســاختار آموزشــی 
ــرار  ــری ق ــورد بازنگ ــطه م ــی دوره متوس ــه آموزش آیین نام
ــاح  ــطه اص ــاعات دوره متوس ــا و س ــداد واحده ــت. تع گرف
شــد. دبیــر کل شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش تصریــح 
کــرد: همچنیــن ســاعات درس دانش آمــوزان پایه هــای 
ــاعت  ــری 105 س ــته نظ ــم در رش ــم و دوازده ــم، یازده  ده
120 ســاعت  دانــش  و کار  فنــی حرفــه ای  در شــاخه  و 
فنــی  درســی  واحــد  هــر  داد:  ادامــه  وی   می شــود. 
ــا 4 ســاعت آمــوزش  و حرفــه ای و کاردانــش معــادل 1.5 ت
اســت کــه ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی بایــد 
 جــدول آن را تدویــن کنــد. دبیــرکل شــورای عالــی آمــوزش 
و پــرورش یــادآور شــد: دانش آمــوزان پایــه یازدهــم شــاخه 
کاردانــش درس کارآمــوزی را در تابســتان می گذراننــد و 
دانش آمــوزان پایــه دوازدهــم همیــن شــاخه دوره کارآمــوزی 

را در طــول ســال تحصیلــی خواهنــد داشــت.

اخبار کوتاه 

اداره کل ثبت و اسناد  و امالک استان اصفهان 
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

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

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض 
تکلیف  تعیین  قانون  ماده 3  لذا طبق  است  گردیده  ذیل محرز  متقاضیان 
اطاع  منظور  به  و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  دونوبت  در  مراتب  عموم 
اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  از تاریخ  می توانند 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
. بدیهی است  اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  شد. صدور  خواهد  صادر  مالکیت 

دادگاه نیست.
برابر رای شماره 139560302018000127 کاسه پرونده 1391114402018003191 
از  فرزند رضا بشماره شناسنامه 18 صادره  آقای حسین طاهری خرزوقی 
خورزوق نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 293.85 متر مربع 
احداثی بر روی قسمتی از پاک 2346 فرعی از 445 اصلی واقع در خورزوق 

بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/04

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/19
تاریخ  به  شماره:37/05/235/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/2/25
اداره کل ثبت و اسناد  و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض 
تکلیف  تعیین  قانون  ماده 3  لذا طبق  است  گردیده  ذیل محرز  متقاضیان 
اطاع  منظور  به  و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  دونوبت  در  مراتب  عموم 
اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  از تاریخ  می توانند 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
. بدیهی است  اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  شد. صدور  خواهد  صادر  مالکیت 

دادگاه نیست.
پرونده  کاسه   139560302018000165 شماره  رای  برابر 
شماره  به  نصراله  فرزند  زاده  بقولی  فرزانه  خانم   1394114402018000198
شناسنامه 3444 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان 
پاک  از  قسمتی  روی  یر  احداثی  مربع  متر   120.03 مساحت  به  تجاری 

28 اصلی واقع در شهرک ولیعصر بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت 
مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/04
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/19

تاریخ  به  شماره:37/05/238/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 
95/2/25

اداره کل ثبت و اسناد  و امالک استان اصفهان 
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

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

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض 
تکلیف  تعیین  قانون  ماده 3  لذا طبق  است  گردیده  ذیل محرز  متقاضیان 
اطاع  منظور  به  و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  دونوبت  در  مراتب  عموم 
اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  از تاریخ  می توانند 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
. بدیهی است  اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد 
به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  شد. صدور  خواهد  صادر  مالکیت 

دادگاه نیست.
پرونده  کاسه   139560302018000175 شماره  رای  برابر 
1392114402018001248 آقای علی زارعان دولت آبادی فرزند رضا به شماره 
و  مغازه  باب  یک  به ششدانگ  نسبت  اصفهان  از  شناسنامه 2239 صادره 
زمین متصله به مساحت 212.08 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 
آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع  313 اصلی واقع در دولت 

الواسطه از مالک رسمی آقای جمشید مزوعی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/04

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/19
تاریخ  به  شماره:37/05/234/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/2/25
اداره کل ثبت و اسناد  و امالک استان اصفهان 

اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض 
تکلیف  تعیین  قانون  ماده 3  لذا طبق  است  گردیده  ذیل محرز  متقاضیان 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند 
اداره  این  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  به مدت  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از 
تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

مالکیت  اسناد  اعتراض طبق مقررات  و عدم وصول  انقضای  مدت مذکور 
دادگاه به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد   صادر 

 نیست.
پرونده  کاسه   139560302018000176 شماره  رای  برابر 
1392114402018001249 آقای عباس رحیمی دولت آبادی فرزند عبدالمحمود 
به شماره شناسنامه 268 صادره از دولت آباد نسبت به ششدانگ یک باب 
مغازه و زمین متصله به مساحت 212.08 متر مربع احداثی بر روی قسمتی 
از پاک 313 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای جمشید مزروعی سبانی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/03/04

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/03/19
تاریخ  به  شماره:37/05/231/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/2/25
آگهی مزایده اموال غیر منقول 

اجرائی  شماره  پرونده  در  دارد  نظر  در  فاورجان  حقوقی  احکام  اجرای 
تاریخ  له هاجر دهقان کلیشادی در  توکلی  950046 موضوع علیه  احمد 
95/4/13 به منظور فروش یک باب منزل مسکونی یک طبقه با دیوارهای 
متر   170 دارای  قدمت  سال   40 آجر حدود  و  آهن   تیر  و سقف  آجری 
تاسیسات آب سرد و  دارای  و  مربع عرصه و حدود 85 متر مربع عیان 
گرم و امتیاز آب و برق و گاز شهری ملکی احمد توکلی و هاجر دهقان 
واقع در کلیشاد – سود رجان – محله افجد خ ابوریحان نبش بن بست 
به  ثبتی  سابقه  دارای  8455173191 که  پستی  دارای کد   1 پ  نسترن 
شماره ......... نمی باشد و ملک مذکور مفروز می باشد و متعلق حق غیر 
نمی باشد از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام 
حقوقی فاورجان اطاق 224 بر گزار نماغید  ملکم موضوع مزایده تو سط 
شده  ارزیابی  ریال   1/965/000/000 مبلغ  به  دادگستری  رسمی  کارشناس 
است. متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با با حضور در محل 
این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع 
و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه 
های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده 
شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند 
. شماره : 145/ م الف اجرای احکامن شعبه دوم دادگاه حقوقی فاورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
شرح  به   6759/1361 شماره  شناسنامه  دارای  ثمری    مهدی  آقای 
دادخواست به کاسه 229/95 از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزیز اله ثمری بشناسنامه 3108 
زندگی  بدرود  خود  دائمی  95/2/26اقامتگاه  تاریخ  در   1310/7/13 مورخ 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک همسر دائمی – دو 
از  به ش ش 13/1346 صادره  دختر – چهار پسر  1- خدیجه منتجبی 
گلپایگان همسر  2- ناهید ثمری به ش ش 462/1334 صادره از تهران 
فرزند 3- سرور ثمری  به ش ش 1970/1345 صادره از تهران فرزند  4- 
حمید رضا ثمری به ش ش 966/1342 صادره از تهران فرزند  5- حبیب 
اله ثمری به ش ش 13/1339 صادره از تهران فرزند  6- ناصر ثمری به 
ش ش 4214/1336 صادره از تهران  فرزند 7- مهدی ثمری به ش ش 
تشریفات مقدماتی  انجام  با  اینک  والغیر   فریدن  از  6759/1361 صادره 
درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 103/م الف رئیس 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای مهدی سیفی   دارای شناسنامه شماره 125/1364  به شرح دادخواست 

به کاسه 235/95 ش 1  از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسن سیفی  بشناسنامه 10 مورخ 
1338/1/10 در تاریخ 1395/3/6اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر – سه دختر – یک 
همسر دائمی – مادر که به شرح ذیل می باشد : 1- مهدی سیفی فرزند 
محمد حسن به ش ش 125/1364 صادره از گلپایگان 2- سعیده سیفی 
فرزند محمد حسن به ش ش702/1360 صادره از گلپایگان 3- حمیده 
سیفی فرزند محمد حسن به ش  ش 1369/ 1-0034030-121  صادره 
از گلپایگان 4- فاطمه سیفی فرزند محمد حسن به ش ش2/1374-

011325-121  صادره از گلپایگان 5- عصمت اتحادی فرزند عباس به ش 
ش 15481/1340 صادره از گلپایگان 6- طیبه  شیبانی فرزند حسن به 
انجام تشریفات  با  اینک  گلپایگان والغیر    از  ش ش 14/1322 صادره 
هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  دریک   مزبوررا  درخواست  مقدماتی 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره 
شهرستان  اختاف  حل  شورای  حقوقی  اول  شعبه  رئیس  الف  107/م   : 

گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

به شرح  دارای شناسنامه شماره 1416/1358    نرگس جمالی    خانم 
در خواست گواهی  این شورا   از    1 به کاسه 233/95 ش  دادخواست 
داده که شادروان محسن خراسانی    توضیح  و چنین  نموده  وراثت  حصر 
بشناسنامه 349 مورخ 1354/12/2 در تاریخ 1395/2/14اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو 
پسر – یک همسر دائمی – مادر - پدر که به شرح  ذیل می باشد :  1- 
امیر رضا خراسانی فرزند محسن به ش ش 1386/ 031-386482-9 
صادره از کرج 2- علیرضا خراسانی فرزند محسن به ش ش 2/1381-
010397-056 صادره ازمحات  3- نرگس جمال فرزند باقر به ش ش 
به ش  قربانعلی  فرزند  گلپایگان 4- طا خاکپور  از  1416/1358 صادره 
ش 49/1330 صادره ازمحات  5- حسین خراسانی فرزند عباس به ش 
ش 383 مورخ 1321/1/1 صادره از کرج والغیر  اینک با انجام تشریفات 
هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  دریک   مزبوررا  درخواست  مقدماتی 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
 شماره : 105/م الف رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان

 گلپایگان
آگهی ابالغ وقت حضور در دفتر خانه شماره 8 گلپایگان

شماره نامه : 9510113720600384 شماره پرونده : 9409983720300632 
شماره بایگانی شعبه : 940521 تاریخ تنظیم : 1395/03/05 شعبه دوم 
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان گلپایگان محکوم له : حسین 
زاهدی فرزند عباسعلی محکوم علیهم : 1- محمد صحت فرزند عباس 2- 
زهرا صحت فرزند محمد علی خواسته : حضور در دفتر خانه اسناد رسمی 
شماره 8 گلپایگان با نظر به اینکه به واسطه مجهول المکان بودن خواندگان 
فوق اباغ وقت حضور مورخه 1395/04/06 روز یکشنبه ساعت اداری در 
دفتر اسناد رسمی شماره 8 گلپایگان میسور نبوده لذا در راستای اجرای 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یکمرتبه در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می گردد تا خواندگان نسبت به حضور در دفتر خانه و امضای 
سند اجرایی در حق محکوم له اقدام در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام 
خواهد شد. / ر شماره : 102/م الف مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری 

شهرستان گلپایگان – ابراهیم مشایخی



فرمان هایی برای  تغذیه در ماه 
رمضان

ــد، امــا  ــا اینکــه در مــاه رمضــان روزه می گیرن بســیاری از افــراد ب
ــاز هــم دچــار اضافــه وزن می شــوند، علــت چیســت؟ ب

ــا آب ســرد، نوشــابه و  ــه ب ــاز کــردن تغذی ــگام افطــار از آغ  * هن
ماننــد این هــا جــدا خــودداری کنیــد. بــه جــای آب ســرد، کمــی آب 

گــرم یــا چــای میــل کنیــد.
* افطــار را بــا خــوردن خرما، کشــمش، عســل و به  طــور کلی با یک 
 قنــد طبیعــی آغــاز کنیــد؛ بــه ایــن ترتیــب اشــتها کنتــرل می شــود 

و زیاده خوری کمتر پیش می آید.
* خــوردن چــای شــیرین کمرنــگ، شــیر گــرم، فرنــی و حلیــم 

ــود. ــفارش می ش ــار س ــاز افط ــن در آغ کم  روغ
 * خــوردن نــان و پنیــر و ســبزی )ضدعفونــی شــده( یا نــان و پنیر 

و مغز گردو توصیه می شود.
ــه خــوردن ســبزی در  ــد؛ چــرا ک ــل کنی * ســبزی را در افطــار می
ــه تشــنگی در طــول روز بشــود. ســحری ممکــن اســت منجــر ب

ــد؛ آب  ــودداری کنی ــذا خ ــط غ ــراوان در وس ــامیدن آب ف * از آش
در وســط غــذا ســبب رقیــق شــدن شــیره گوارشــی و اختــال در 

ــود. ــم می ش هض
* در زمــان بیــن افطــار تــا ســحر، البتــه بــا رعایــت فاصلــه بــا غذا، 

آب کافی بیاشــامید.
* حتمــا بــرای صــرف ســحری، کمــی  زودتــر از خــواب برخیزیــد 
ــحر و  ــاعات س ــوی س ــرکات معن ــتفاده از ب ــن اس ــم ضم ــا ه ت
ــحری  ــر س ــش خاط ــا آرام ــه و ب ــدون عجل ــا خدا،ب ــات ب مناج
ــد،  ــحر نداری ــذا در س ــوردن غ ــه خ ــل ب ــر می ــی اگ ــد. حت بخوری

ــد. ــوش نکنی ــا را فرام ــد این ه ــیر و مانن ــای، ش آب،چ
* از خوردن تنقات فراوان خودداری کنید.

* حتمــا در غــذای افطــار و بــه خصــوص ســحر میــوه میــل کنیــد. 
 عــاوه بــر میوه جــات فصــل از خیســانده برگــه آلــو، زردآلــو، انجیــر 
ــرد.  ــوه اســتفاده ک ــوان می ــه عن ــوان ب ــم می ت ــا ه ــد این ه و مانن

ــوه را داشــته باشــد. ــد نقــش می گوجــه فرنگــی هــم می توان
ــر  ــاوه ب ــوید، ع ــت می ش ــار یبوس ــان دچ ــاه رمض ــر در م * اگ
ــای  ــو و خورش ه ــورش آل ــل خ ــن مث ــای ملی ــوه از خورش ه می

ــد. ســبزی دار بیشــتر اســتفاده کنی
ــون دادن و  ــام داغ، خ ــه حم ــن ب ــان روزه از رفت ــول زم * در ط
ــودداری  ــود، خ ــی می ش ــف و بیحال ــب ضع ــه موج ــی ک کارهای

ــد. کنی
* معــده خالــی در هنــگام افطــار تحمــل غــذای ســنگین را نــدارد؛ 
ــرای افطــار  ــرم ب ــا ن ــذا خــوردن غذاهــای آســان هضــم و تقریب ل
مناســب تر اســت.* اگــر تخم مــرغ میــل می کنیــد در درجــه اول 
بــه صــورت آب پــز ســفت و در درجــه دوم بــه صــورت نیم بنــد )بــه 
ــت  ــد شــده باشــد و زرده کمی حال شــرط آنکــه ســفیده آن منعق

ســفتی بــه خــود گرفتــه باشــد( میــل کنیــد.

ماه رمضان

 عاقبت شوم 
دیدارهای مخفیانه دختر دانشجو

ــب حیله گری هــا و چرب زبانی هــای  ــه فری ــر 26 ســاله ای ک دخت
ــک  ــی ی ــورده و در پ ــود را خ ــابق خ ــی های س ــی از همکاس یک
ــی  ــود، در حال ــت داده ب ــود را از دس ــت خ ــی عف ــاط خیابان ارتب
کــه کنــار مــادرش نشســته بــود بــه کارشــناس اجتماعــی 
کانتــری شــهید  هاشــمی نژاد مشــهد گفــت: در خانــواده ای 
بــزرگ شــدم کــه از نظــر مالــی در ســطح متوســط جامعــه قــرار 
داشــت؛ در یکــی از رشــته های مهندســی ســاختمان ادامــه 
ــی در  ــرات عال ــن نم ــه گرفت ــط ب ــا فق ــل دادم. آن روزه تحصی
ــی  ــس از دانش آموختگ ــم پ ــا بتوان ــیدم ت ــگاه می اندیش دانش
ــی از  ــا یک ــم ب ــر تحصیل ــال آخ ــا در س ــوم؛ ام ــازار کار ش وارد ب
دانشــجویان آشــنا شــدم. »پورنــگ« همکاســی ام بــود و از 
ــده  ــد ش ــن عاقه من ــه م ــردم ب ــاس می ک ــل احس ــا قب مدت ه
ــم  ــاط بودی ــر در ارتب ــا یکدیگ ــی ب ــه صــورت تلفن ــدا ب اســت. ابت
ــه  ــتن پایان نام ــرای نوش ــه ب ــورد ک ــم خ ــوری رق ــرایط ط ــا ش ام
تحصیلــی نیــز بــا یکدیگــر همــکاری می کردیــم. ارتبــاط پنهانــی 
ــه  ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــه انجامی ــای مخفیان ــه دیداره ــا آرام آرام ب م
ــن  ــم. در ای ــر می بردی ــه س ــم ب ــار ه ــادی را کن ــاعت های زی س
ــرد  ــگ« ب ــن و »پورن ــاط م ــه ارتب ــی ب ــادرم پ ــه م ــود ک ــان ب  زم
ــه  ــد. ب ــن ش ــتی ننگی ــن دوس ــه ای ــع ادام ــب مان ــن ترتی و بدی
اجبــار مــادرم، شــماره تلفنــم را نیــز تغییــر دادم و پــس از پایــان 
تحصیــات دانشــگاهی دیگــر پورنــگ را ندیــدم. اگرچــه در ایــن 
 مــدت خواســتگاران زیــادی نیــز داشــتم، امــا مــادرم هــر کــدام 
ــپری  ــب س ــن ترتی ــه همی ــا ب ــرد. روزه ــه ای رد می ک ــه بهان را ب
ــل  ــا اینکــه در مقطــع کارشناســی ارشــد ادامــه تحصی می شــد ت
ــی از  ــق یک ــه از طری ــگ ک ــد پورن ــال بع ــک س ــدود ی دادم. ح
ــن  ــا م ــود، ب ــرده ب ــدا ک ــرا پی ــد م ــن جدی دوســتانم شــماره تلف
تمــاس گرفــت و دوبــاره ارتبــاط مــا از طریــق شــبکه های 
اجتماعــی ادامــه یافــت. او می گفــت طــی 2 ســال گذشــته 
همــواره مــرا تحــت نظــر داشــته و نتوانســته اســت بــه جــز مــن 
بــه کــس دیگــری فکــر کنــد. او بــا چرب زبانــی و بــه بهانــه ازدواج 
مــرا بــه نقــاط خلــوت  می بــرد و... وقتــی حیثیــت و هســتی ام را 
از دســت دادم، ناگهــان رفتارهــای پورنــگ نیــز تغییر کــرد و مدعی 
شــد چــون بــا او ارتبــاط داشــته ام، پــس بــا افــراد زیــادی نیــز بــه 
طــور پنهانــی رابطــه برقــرار کــرده ام. ایــن در حالــی بــود کــه پورنگ 
مدعــی شــد 2 ســال قبــل ازدواج کــرده و حتــی یــک زن صیغه ای 
نیــز دارد. حرف هــای او چنــان در روح و روانــم تاثیــر گذاشــت کــه 
بــا تصمیمــی احمقانــه و بــرای حفــظ آبــروی خــودم تــا ســرحد 
مــرگ پیــش رفتــم؛ امــا در نهایــت بــا همفکری یکــی از دوســتان 
خوبــم واقعیــت ماجــرا را بــرای مــادرم بازگــو کــردم. مــادرم پــس 
از شــنیدن ســخنان مــن در حالــی کــه اشــک می ریخــت، مــرا در 
آغــوش گرفــت و بــرای شــکایت از پورنــگ بــه کانتــری آمدیــم.
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مرحــوم شــیخ رجبعلــی خیــاط در دیــداری کــه 
ــی  ــادی میان ــید محمده ــت هللا س ــرت آی ــا حض ب
داشــت، تحــول معنــوی خــود را چنیــن بازگــو کــرده 

ــه: اســت ک
ــری  ــالگی( دخت ــدود 23 س ــی )ح »در دوران جوان
رعنــا و زیبــا از بســتگان، دلباختــه مــن شــد و 
ســرانجام در خانــه ای خلــوت مــرا بــه دام انداخــت؛ 

ــم: ــا خــود گفت ب
 »رجبعلــی! خــدا می توانــد تــو را خیلــی امتحــان کند 
بیــا یــک بــار تــو خــدا را امتحــان کــن و از ایــن حــرام 
ــر  ــرف نظ ــدا ص ــر خ ــه خاط ــش ب ــاده و لذت بخ  آم

کن.«
 ســپس بــه خداونــد عرضــه داشــتم: »خدایــا! مــن 

ایــن گنــاه را بــرای تــو تــرک می کنــم، تــو هــم مــرا 
بــرای خــودت تربیــت کــن.«

ــه  ــف )علی ــرت یوس ــون حض ــه، همچ ــگاه دلیران آن
از  و  گنــاه مقاومــت می کنــد  برابــر  در  الســام( 
ــی ورزد و  ــاب م ــاه اجتن ــه گن ــن ب ــدن دام ــوده ش آل

بــه ســرعت از دام خطــر می گریــزد.
ایــن کــف نفــس و پرهیــز از گنــاه، موجــب بصیــرت 
ــده برزخــی او بازمی شــود  ــی او می شــود. دی و بینای
ــنیدند  ــد و نمی ش ــران نمی دیدن ــه دیگ ــه را ک و آنچ
می بینــد و می شــنود؛ بــه طــوری کــه چــون از خانــه 
خــود بیــرون می آیــد، برخــی از افــراد را بــه  صــورت 
 واقعــی خــود می بینــد و بعضی اســرار برای او کشــف 

می شود.

از جناب شــیخ نقل شده است که فرمود:
مســیر  از  و  »مولــوی«  چهــارراه  از  »روزی 
خیابــان »ســیروس« بــه چهــار راه »گلوبنــدک« 
آدم  چهــره  یــک  فقــط  برگشــتم  و   رفتــم 

دیدم!«
مشــروح ایــن داســتان را شــیخ بــرای کمتــر کســی 
بیــان کــرده اســت، گاهــی بــه مناســبتی بــدان 
اســتاد  »مــن  می فرمــود:  و  می کــرد  اشــاره ای 
نداشــتم؛ گفتــم: خدایــا! ایــن را بــرای رضایــت 
ــم؛  ــم می پوش ــم و از آن چش ــرک می کن ــودت ت خ

ــن.« ــت ک ــودت درس ــرای خ ــرا ب ــم م ــو ه ت
االســام  حجــت  محبــت،  کیمیــای  »منبــع:   

ری شــهری« محمــدی 

حکایت

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

وانـــــــی ســــــــــردبیـــــــــــر :                       صدیقــــــه ایـــــــر
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir ونیـــــکـــــــــی:          پســـــت الکتر
eskimia.ir                              :ــی ــت اینتــــرنتــــ سایــ

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

ـــمـــاره 173 ســـــال دوم                ݡسݒ

قال الصادق ؟ع؟ :
انما فرض اهلل الصیام لیستوى به الغنی و الفقیر.

امام صادق علیه السالم فرمود:
 خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار )غنی 

و فقیر( مساوى شوند.
من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص 43، ح 1

-«  فلسفه روزه   »-

ات آمريکا�ي ز تمرينات داعش با تجه�ي

در تصویر، تمرینات گروه تروریس�ت داعش در موصل 

ات و سالح های آمریکا�ي را مشاهده می کنید. ز با تجه�ي
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خدایا نزدیک کن مرا در این ماه به سوى خوشنودیت وبرکنارم دار در آن 
از خشم وانتقامت وتوفیق ده مرا در آن براى خواندن آیات قرآن به رحمت 

خودت اى مهربانترین مهربانان

-«  دعاى روز دوم ماه مبارک رمضان  »-

ــرای افتتــاح  ــه اینکــه پروژه هــای عمرانــی شــهر ب ــا اشــاره ب   شــهردار اصفهــان ب
کیمیای وطن 

زهرا نصیری 
گفــت: امســال مــردم اصفهــان مــاه رمضــان متفاوتــی  رســمی در صــف هســتند، 
کلنــگ  کــه بــا همــت مضاعــف و حرکــت جهــادی همکارانــم در شــهرداری،  را خواهنــد دیــد؛ چــرا 
کیمیــای وطــن بــه نقــل از اداره  گــزارش  پروژه هــای مختلفــی در ایــن مــاه بــه زمیــن می خــورد. بــه 
ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، دکتــر مهــدی جمالی نــژاد در مراســم افتتــاح پروژه هــای 
کــه در قالــب بیســت و دومیــن برنامــه از ســری برنامه هــای »هــر هفتــه، چنــد افتتــاح«  منطقــه 12 
کــرد: امســال بــا جدیــت تکمیــل پروژه هــای نیمه تمــام دنبــال می شــود؛ البتــه در  برگــزار شــد، اظهــار 
کلنــگ بزنیــم  ح هایــی را  کنلگ زنــی پروژه هــا را نیــز خواهیــم داشــت و ســعی می کنیــم طر کنــار آن 
کــه  کمتــر از یــک ســالی  کــه نیمه تمــام رهــا نمی شــوند. وی بــا اشــاره بــه اینکــه در طــول مدیریــت 
کــرد: ســعی  شــهردار اصفهــان شــده ام، ســه بــار بــرای افتتــاح پــروژه بــه منطقــه 12 آمــده ام، عنــوان 
کنــار ابرپروژه هایــی ماننــد پــروژه میــدان اســتقالل، پروژه هــای محله محــور مناســبی   می کنیــم در 
کمتــر برخــوردار از ایــن پروژه هــا بهره منــد شــوند. شــهردار اصفهــان  کنیــم تــا محله هــای  را نیــز اجــرا 
بــا بیــان اینکــه ورزشــگاه بــزرگ محلــه امیرالمؤمنیــن)ع( تــا پایــان ســال تکمیــل می شــود، تصریــح 
کــرد: فرهنگســرای شــهرک قــدس بــا توجــه بــه نیــاز شــهروندان احــداث شــده اســت؛ همچنیــن فــاز 
دوم بوســتان مــادر، خیابــان اندیشــه و ســاماندهی بوســتان های مختلــف دیگــر نیــز انجــام شــده 
کشــور ادامــه داد: شــهرداری اصفهــان بــا توجــه شــرایط  اســت. وی بــا اشــاره بــه شــرایط اقتصــادی 
اقتصــادی عــالوه بــر تکمیــل پروژه هــای نیمه تمــام، پروژه هــای ارزشــمند دیگــری  را نیــز  آغــاز کــرده 
کیــد بــر اینکــه تــا پایــان ســال جــاری ســه افتتــاح رســمی دیگر در منطقــه 12  اســت. جمالی نــژاد بــا تا
کــه ســعی می کنیــم تــا آذرمــاه  برگــزار می شــود، افــزود: میــدان اســتقالل یکــی از ابرپروژه هایــی اســت 

سال جاری به بهره برداری برسد. 
کنــار رویدادهــای مختلــف فرهنگــی و ترافیکــی اجــرای پروژه هــای  وی بــا اشــاره بــه اینکــه در 
کــرد: پروژه هــای عمرانی شــهر بــرای افتتاح رســمی در  عمرانــی را بــا جدیــت دنبــال می کنیــم، اظهــار 
کــه همکارانــم  صــف هســتند. امســال مــردم اصفهــان مــاه رمضــان متفاوتــی را خواهنــد دیــد؛ چــرا 
قصــد دارنــد همتــی مضاعــف و حرکتــی جهــادی داشــته باشــند تــا ایــن ماه بــا کلنگ زنــی پروژه های 
ــان  ــا بی ــان ب ــهردار اصفه ــد. ش کن ــدا  ــیرینی پی ــالوت و ش ــد، ح ــای جدی ــاح پروژه ه ــف و افتت مختل
ــرای  ــه ب ــان منطق ــم از جوان ــعی می کنی ــود س ــاز ش ــروم آغ ــای مح ــروژه ای در محله ه ــر پ گ ــه ا اینک
کلیــد می زنــد  کنیــم، افــزود: شــهرداری اصفهــان نه تنهــا پروژه هــای عمرانــی را  همــکاری دعــوت 
کــرد: فضــای اصفهــان بــا توجــه بــه رکــود  کیــد  بلکــه در امــر اشــتغالزایی نیــز تــالش می کنــد. وی تا

کالنشــهرها پویاتــر اســت. جمالی نــژاد در ادامــه صحبت هــای خــود بــا  اقتصــادی نســبت بــه ســایر 
گفــت: امیدواریــم  کیــد بــر اینکــه دوچرخه ســواری در روز سه شــنبه ها حرکــت نمایشــی نیســت،  تا
در مــاه مبــارک رمضــان نیــز پویــش سه شــنبه های بــدون خــودرو جدی تــر دنبــال شــود. وی بیــان 
ح تنهــا ویــژه شــهردار و معاونــان شــهردار نیســت؛ بلکــه تمــام شــهروندان بایــد بــه مرور  کــرد: ایــن طــر
ح ناموفــق بــوده اســت. شــهردار اصفهــان با  بــه آن بپیوندنــد؛ چــرا کــه در غیــر ایــن صــورت، ایــن طــر
اشــاره بــه اینکــه در ســال جــاری نهضــت آســفالت در محله هــای محــروم اجــرا شــده اســت، اذعــان 
کــرد: همــکاری نکــردن دســتگاه های خدماتــی، بزرگ تریــن چالــش بــرای اجــرای نهضــت آســفالت 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه ســعی کرده ایــم خدمــات و امکانــات را بــه صــورت متــوازن در شــهر توزیــع 

گرفته انــد. کــه ســرانه های پایینــی دارنــد در اولویــت مــا قــرار  کنیــم، افــزود: محله هایــی 
    رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

نگاه ویژه ای به مناطق محروم داریم
حلــول  تبریــک  ضمــن   12 منطقــه  عمرانــی  پروژه هــای  از  بهره بــرداری  آییــن  در  امینــی  رضــا 
کــرد: بــر اســاس برنامه ریزی هــای انجــام شــده در مدیریــت روابــط  مــاه مبــارک رمضــان اظهــار 
عمومی شــهرداری اصفهــان، چندیــن پــروژه عمرانــی و فرهنگــی بــرای افتتــاح رســمی در منطقــه 
12 انتخــاب شــد. وی بــا بیــان اینکــه بــا حضــور میدانــی در برنامه هــای »هــر هفتــه، چنــد افتتــاح« 
کــرد: ایــن ارتبــاط تنگاتنــگ ســبب وحــدت  کیــد  بــا مشــکالت مــردم از نزدیــک آشــنا می شــویم، تا
و انســجام بیشــتر میــان مــردم و مســئوالن خواهــد شــد؛  شــورای اسالمی شــهر در تنظیــم فضــای 
متعــادل بــرای تامیــن خدمــات ســرانه ای اعــم از فضــای ســبز، ورزشــی، فرهنگــی، ســالن های 
کــه بــا اســتقبال مــردم نیــز مواجــه  کــرده  مطالعــه بــا رویکــرد و مشــارکت مــردم رویکــرد جدیــدی آغــاز 

شــده اســت.
 رییــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه توزیــع عادالنــه خدمــات در مناطــق 
مختلــف از رویکردهــای اصلــی شــهرداری اســت، افــزود: شــورای اسالمی شــهر برنامــه 5ســاله و 

کــرده اســت.  بودجــه ســاالنه را بــه عنــوان افــق برنامــه و حرکت هــای شــهرداری تصویــب 

وی بــا بیــان اینکــه بعضــی از درخواســت های شــهروندان بــا شــرایط ذاتــی و قانونــی شــهرداری 
کــرد: دانشــگاه پزشــکی و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی باید بــرای  اصفهــان فاصلــه دارد، عنــوان 
تقویــت فرهنگــی محله هــا مشــارکت داشــته باشــند. امینــی بــا اشــاره بــه تخصیــص اعتبــارات برای 
کــرد: ایــن اعتبــارات از یــک میلیــارد تومــان در ســال 82 بــه 10 میلیــارد  محرومیت زدایــی اضافــه 
کرد در مرحله نخســت  کار خودش را آغاز  که شــورای چهارم  تومان در ســال 92 رســید؛  از ســال 92 
بــه 45 میلیــارد تومــان و در مراحــل بعــدی در ســال 94 و 95 به نزدیک 90 میلیارد تومان رســید که 
نشــان دهنده رشــد فزاینــده و مطلــوب در افزایــش اعتبــارات اســت. وی تصریــح کــرد: بــدون در نظر 
 گرفتــن مبلــغ 90 میلیــارد تومــان تعــدادی از پروژه هــای محرومیت زدایــی توســط مناطــق برخــوردار 
در محله هــای محــروم خودشــان تعبیــه شــده تــا ایــن ســهم جــدای از مبلغــی باشــد کــه توســط مرکــز 

بــرای آنــان در نظــر گرفتــه شــده اســت.
    عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

ارایه خدمات متوازن مبنای توسعه شهری است
گفــت:  همچنیــن رییــس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــورای اسالمی شــهر اصفهــان 
ارایــه خدمــات متــوازن مبنــای توســعه شــهری بــه حســاب می آیــد و بنابرایــن مناطــق محــروم بــه 

دلیــل پاییــن بــودن ســرانه ها نیــاز بــه نــگاه ویژه تــری دارنــد. 
کــرد:  اصغــر آذربایجانــی در حاشــیه افتتــاح پروژه هــای منطقــه 12 شــهرداری اصفهــان اظهــار 
کلنــگ یــک پــروژه  کــه وقتــی  ســرانه های مــا در مناطــق محــروم بســیار پاییــن اســت؛ بــه نحــوی 
مــا  ایــن موضــوع  و  مــردم ذوق زده می شــوند  زده می شــود،  مناطــق  ایــن  در  از مدت هــا  پــس 

مســئوالن شــهر را بــه عنــوان خادمــان مــردم شــرمنده می کنــد. 
کــرد: مبنــای توســعه  ــا اشــاره بــه اجــرای برنامه هــای فرهنگــی در مناطــق محــروم تصریــح  وی ب
شــهری بــه ســمت ارایــه خدمــات متــوازن اســت؛ مناطــق محــروم بــه دلیــل پاییــن بــودن ســرانه ها 
نیــاز بــه نــگاه ویژه تــری دارنــد؛ چهــار و پنــج برابــر شــدن بودجــه مناطــق محــروم در دوره چهــارم 

شــورای اسالمی شــهر نشــان دهنده توجــه ویــژه بــه ایــن مناطــق اســت. 

عضــو شــورای اسالمی شــهر اصفهــان ادامــه داد: محلــه امیرالمؤمنین)ع( ملک شــهر بــه دلیل اینکه 
از مهاجرپذیــری بیشــتری نســبت بــه ســایر مناطــق اصفهــان برخــوردار اســت دارای تفاوت هــای 
فرهنگــی اســت و مــا بایــد در ایــن زمینــه بــر اســاس ذائقه هــای فرهنگــی برنامه هایــی در راســتای 

کنیــم.  ظرفیت هــای فرهنگــی ایــن محلــه اجــرا 
ــکل  ــاس ش ــن اس ــر همی ــه ای ب ــات محل ــاس اقتضائ ــر اس ــوری ب ــگاه محله مح ــرد: ن ک ــه  وی اضاف

ــه اجــرا در آوریــم. ــه ب ــر اســاس مطالبــات آن محل ــد حــوزه فرهنگــی را ب ــا رویکــرد جدی گرفتــه ت
   معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان:

پروژه های شهری مردم محور بازدهی بیشتری دارد
علــی قاســم زاده، معــاون فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری اصفهــان، در حاشــیه مراســم افتتــاح 
کــه در قالــب بیســت و دومیــن برنامــه از ســری برنامه هــای »هــر  پروژه هــای منطقــه 12 شــهرداری 
کمــک  کــرد: بعضــی از پروژه هــای شــهری را شــهرداری بــا  هفتــه، چنــد افتتــاح« برگــزار شــد، اظهــار 
کــه پــای مــردم  کــه هــر جایــی  مــردم ســاخته و اداره آن نیــز توســط خــود مــردم انجــام می شــود؛ چــرا 

در میــان باشــد، بازدهــی پروژه هــا چنــد برابــر می شــود. 
کــرد: ایــن فرهنگســرا بــا توجــه بــه  ــا اشــاره بــه افتتــاح فرهنگســرای شــهرک قــدس تصریــح  وی ب

ــوع خــود منحصــر به فــرد اســت.  اینکــه همجــوار مســجد ســاخته شــده در ن
کنــون از لحــاظ  معــاون فرهنگی اجتماعــی شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: شــهرداری اصفهــان هم ا

بودجــه بــرای افتتــاح پروژه هــای جدیــد بــا مشــکل خاصــی مواجــه نیســت. 
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت محلــه امیرالمؤمنیــن)ع( در منطقــه 12 افــزود: ایــن محلــه یکــی از 
گرفتــه و تــا بــه ســامان رســیدن زمــان می بــرد؛  کــه بــه شــکل غیراصولــی شــکل  محله هایــی اســت 
ســاخت ایــن محلــه بــه هیــچ عنــوان مبنــا و شــکل درســتی نــدارد و جــزو محله هــای ویژه شــهرداری 

بــرای توجــه بیشــتر اســت.
کیــد بــر اینکــه در آینــده بــه طــور حتــم حضــور بیشــتری در ایــن محلــه بــرای برپایــی   قاســم زاده بــا تا
کــرد: در محله هــای  کیــد  جشــن های محلــی و توســعه فضاهــای فرهنگــی خواهیــم داشــت، تا
خــاص ماننــد محلــه امیرالمؤمنیــن)ع(، بخش هایــی از قائمیــه و حصــه تمرکــز بیشــتری صــورت 
گرفتــه تــا برنامه هــای بیشــتری در ایــن مناطــق اجــرا شــود؛ اولویــت مــا در محلــه امیرالمؤمنیــن )ع( 

بــه علــت تعــداد بســیار جوانــان، ســاخت ورزشــگاه اســت. 
کــه بــا مشــارکت مــردم فضاهــای فرهنگــی ســاخته شــود تــا  کــرد: بنــای مــا ایــن اســت  وی اضافــه 

گذاشــته شــود. پــس از ســاخت، اداره آن نیــز بــه عهــده مــردم 

شهردار اصفهان در آیین افتتاح پروژه های منطقه ۱۲:

همت مضاعف و تالش جهادی در ماه رمضان ادامه دارد


