
Eskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN 2476-4809    ||    سامانه پیامکی   3000573433 

3 شهردار دولت آباد در گفت وگوی اختصاصی با                                                       پیام شهردار فوالدشهر به مناسبت روز شهرداری 
1 برگزاری  8 شهردار خمینی شهر: طلب میلیاردی شهرداری خمینی شهر ازدانشگاه صنعتی  کیمیای وطن: تدبیر، حاّلل مشکالت است
6 معاون بهره برداری شرکت آبفای استان اصفهان خبر داد: افزایش 20 درصدی  همایش »آب جایگزین ندارد« با حضور کودکان سمیرم 
3 شهردار کرمان عنوان کرد:  6 نگاهی به شهر جدید فوالدشهر: فوالدشهر، شهری منحصربه فرد  آب با ورود کولرها به چرخه مصرف 
4 فیلمنامه 4 تاالب گاوخونی باید سریع تر احیا شود 4 یزد صاحب گردشگری هوایی می شود   ضرورت توجه به عابران پیاده 

  5 ۱0 قسمت از سری دوم »شهرزاد« آماده شد 

دوشنبه 14 تیرماه 1395  || 28 رمضان 1437  || 04 جوالی 2016  ||  شماره 194  ||  سال دوم  ||   قیمت: 700 تومان

وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

کرد: کیمیای وطن بررسی 

 دور باطل 
مدرک دانشگاهی و اشتغال

ماجرای وام های چند صد میلیونی ادامه دارد

وام ۵۳۰ میلیون تومانی برای 
یکی دیگر از مدیران بیمه ایران

 هزار واحد صنعتی 
به مدار تولید می آیند

صرفه جویی 2۰۰ میلیارد ریالی 
کوره های قوس الکتریکی  در 

 فوالد مبارکه

استاندار چهارمحال و بختیاری:

بهسازی بافت های 
 فرسوده، نقش مهمی
 در توسعه شهرها دارد
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می خواهم با سپاهان هم 
قهرمان شوم

دیدار پنج ساعته دانشجویان با رهبر معظم انقالب

۱۲ توصیه مهم درباره 
وظایف تشکل های 

دانشجویی

روز قلم

له
قا

رم
س ن و القلم، خـداى سـبـحان در این آیه به قلم 

و  کرده  یاد  سوگند  مى نویسند،  قلم  با  آنچه  و 
که  است  نوشته اى  هر  مطلق،  قلم  از  منظور 
این  جـهت  ایـن  از  و  مـى شـود  نوشته  قلم  با 

بزرگ ترین  از  نوشته  و  قلم  که  کرده  یاد  را  سوگند 
آن  به  را  بشر  تـعالى  خـداى  کـه  اسـت  نعمت هایی 
غایب  حوادث  آن  وسیله  به  و  است  کرده  هدایت 
ضبط  را  دل ها  درون  در  نهفته  مـعـانى  و  انظار  از 

مى کند.
  انسان به وسیله قلم و نوشتن مى تواند هر حادثه اى
گرفته  که در پس پرده مرور زمان و بعد مکان قرار   را 
قرن ها  حـادثـه  ایـنـکـه  )مـثـل  سازد  حاضر  خود  نزد 
حوادث  و  مى افتد  اتفاق  دارد  االن  همین  قبل، 
خ  ر دارد  جا  همین  در  طرف تر  آن  فرسنگ  هزاران 
مى دهد(؛ پس قلم و نوشتن هم در عظمت، دست 

کالم ندارد. کمى از 
خداى  که  بس  همین  نـعمت  دو  ایـن  عـظـمـت  در 
سوى  به  را  وى  که  نهاده  منت  انسان  بر  سبحان 
از این  کـرده و طـریق استفاده  کـالم و قـلم هـدایـت 
فرموده:  کالم  درباره  و  داده  یاد  او  به  را  نعمت  دو 
فرموده:  قلم  و درباره  البیان«  عّلمه  االنسان  »خلق 

»علم بالقلم علم االنسان ما لم یعلم«...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

 ریزگرد ها عامل بروز مشکل 
جدی در سالمت کشور

تریاک همچنان در اصفهان یکه تازی می کندقلم، معجزه جاوید روز قلم

در صفحه سیاست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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دومیــن نشســت  در    علی اصغــر حاج حیــدری 
کیمیای وطن 

زهرا نصیری 

 خبــری، بــه مناســبت 14 تیرمــاه، روز شــهرداری ها 
و دهیاری هــا در جمــع خبرنــگاران حاضــر شــد و از مهم تریــن 
ــه  ــی و خدماتــی کــه قــرار اســت در ایــن شــهر ب پروژه هــای عمران

اجرا برسد، سخن گفت.
 شــهردار خمینی شــهر در ابتــدا خواســتار ثبــت و مستندســازی 
اتفاقــات و برنامه هــا در خمینی شــهر شــد و بــه ایــن مســئله اشــاره 
کــرد کــه بــه دلیــل ســیاه نمایی های صــورت گرفتــه بــرای ایــن شــهر 
 متاســفانه بعضــی مشــکات وجــود دارد کــه همــه ایــن معضــات 

را باید با فرهنگسازی رفع کرد.
پتانسل های خمینی شهر باید به خوبی معرفی شود

وی از اســتعداد ها و پتانســیل های فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی  
کــه در ایــن شــهر وجــود دارد، بــه عنــوان محاســن یــاد کــرد و بــر 
 ایــن موضــوع تاکیــد کــرد کــه باید همــه ایــن اســتعدادها به اســتان 
و حتــی کشــور معرفــی شــود تــا ایــن شهرســتان نیــز در مســیر ریل 

توســعه قــرار گیرد.
ــهرداری  ــود در ش ــی خ ــای مدیریت ــن روزه ــدری از اولی ــاج حی ح
خمینی شــهر بــه عنــوان روز هــای ســخت یــاد کــرد و بیــان داشــت: 
زمانــی کــه ایــن ســمت را تحویــل گرفتــم، چــراغ قرمــز در شــهرداری 
ــارات و امکاناتــی کــه وجــود داشــت روشــن شــده  ــا کمبــود اعتب ب
بــود و بــه مرحلــه ورشکســتگی رســیده بــود؛ ولــی امــروز بــا تــوکل 
ــه  ــع شــد؛ ب ــع مرتف ــن موان ــران ای ــاش تمامــی مدی ــه خــدا و ت ب
گونــه ای کــه امســال بودجــه شــهرداری 80 میلیــارد تومــان اســت 
کــه 65 درصــد مربــوط بــه بخــش عمرانــی و 35درصــد مربــوط بــه 

بخــش خدماتــی اســت.  
ــاره  ــن درب ــای وط ــگار کیمی ــوال خبرن ــد س ــه چن ــخ ب وی در پاس
ــه اصفهــان، تعییــن تکلیــف مطالبــات ایــن  الحــاق خمینی شــهر ب
ــار  ــوه و تره ب ــدان می ــی، تاســیس می شــهرداری از دانشــگاه صنعت
دربخــش شــمال غربــی اصفهــان، ســاماندهی بلــوار آزادگان، تقاطــع 
ــدان  ــداث می ــرای اح ــت: ب ــد گف ــید محم ــزاده س ــدان امام و می
امامــزاده ســید محمــد نیــاز بــه 8 هــزار متــر آزادســازی  از اراضــی 
دانشــگاه صنعتــی  اســت؛ اگرچــه اداره اوقــاف، فرمانــداری، نماینده 
مجلــس در ایــن زمینــه مذاکــرات بســیاری را بــا دانشــگاه انجــام 
داده انــد و نیــاز مبــرم بــرای منطقــه اســت کــه راه ورودی امامــزاده 
 ســریع تر تکمیــل شــود امــا هنــوز توافقــی از ســوی دانشــگاه صورت 

نگرفته است.
شــهردار خمینی شــهر بــا اشــاره بــه اینکــه بــا کارشناســی های 
ــی در  ــگاه صنعت ــی دانش ــق، بده ــل و تواف ــه و تعام ــورت گرفت ص
ــن بدهــی  ــود ای ــرار ب ــزود: ق ــارد تومــان اســت، اف حــدود 28 میلی
در قالــب مطالبــات دولتــی از دانشــگاه صنعتــی اخــذ شــود؛ ولــی 
متاســفانه بــا شــرایط اقتصــاد ی نامناســب، حــدود 2 ســال اســت 
کــه هیــچ رقمــی از ســوی دولــت بــه اســتان وارد نشــده  و طلبــی 

وصــول نشــده اســت.
ــه ایــن پرســش خبرنــگار کیمیــای وطــن کــه آیــا  وی در پاســخ ب
ــد  ــول نمی کن ــن وص ــذاری زمی ــا واگ ــود را ب ــب خ ــگاه طل دانش
ــد کــه حتــی در  ــار ایــن نمــی رون ــر ب گفــت: روســای دانشــگاه زی
قالــب زمیــن هــم بدهــی خــود را پرداخــت کننــد و اصــا بــر ســر 
قبــول بدهــی خــود نیــز بــا شــهرداری مشــکل داشــتند؛ امــا وقتــی 

اســتاندار اصفهــان در ایــن رابطــه ورود پیــدا کــرد، تــازه آنــان مجــاب 
ــد. ــد آن را پرداخــت کنن ــد و بای شــدندبه شــهرداری بدهکارن

راه و شهرســازی بــرای جــاده کمربنــدی خمینی شــهر پــل نســاخت؛ 
اصــالح بلــوار آزادگان بــه تعویــق افتــاد

ــگاه  ــاب دانش ــاب فاض ــداری پس ــرای خری ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــا مســئوالن  صنعتــی جهــت اســتفاده در فضــای ســبز شــهر نیــز ب
دانشــگاه وارد مذاکــره شــدیم کــه در ایــن زمینــه 20 میلیــارد تومــان 
هزینــه الزم بــود؛ ولــی بــه دلیــل مشــکات جــدی کــه در ایــن رابطــه 

نیــز وجــود داشــت وارد کار نشــدیم.
 وی در رابطــه بــا اصــاح بلــوار آزادگان بیــان داشــت: متولــی ایــن کار 
ــن  ــون در ای ــه کامی ــی ک ــا موقع ــت و ت ــازی اس اداره راه و شهرس
محــور تــردد کنــد، شــهرداری بــه هیــچ وجــه ایــن پــروژه را تحویــل 
نمی گیــرد؛ چــرا کــه محــور تــردد کامیون هــا از لحــاظ قانونــی بایــد 
 از جــاده کمربنــدی کــه توســط اداره راه و شهرســازی احــداث شــده

ــذر  ــی زیرگ ــدن پل های ــداث نش ــل اح ــه دلی ــا ب ــرد؛ ام ــورت گی  ص
و روگــذر در جــاده کمربنــدی، هنــوز تــردد کامیون هــا از بلــوار آزادگان 

ــرد. صــورت می گی
ــای  ــد پروژه ه ــازی بای ــرد: اداره راه و شهرس ــه ک ــر اضاف ــن مدی ای
خــود را بــه طــور کامــل بــه اجــرا برســاند تــا در ایــن زمینــه مشــکلی 
ــوار آزادگان سال هاســت کــه در  ــرای شــهروندان ایجــاد نشــود. بل ب
ــا  ــه صــورت ناخوشــایند ره ــه ب ــود ك ــن طــرح ب ــل ای ــار تکمی انتظ

ــریعا راه  ــه س ــن زمین ــد در ای ــازی بای ــت و راه و شهرس ــده اس ش
چــاره ای بیندیشــد.

ــان  ــه اصفه ــهر ب ــاق خمینی ش ــاره الح ــپس درب ــدری س ــاج حی ح
توضیــح داد: ایــن مســئله همیشــه در حــد شــعار بــوده، نــه عمــل 
)شــهردار ســابق اصفهــان در ایــن زمینــه گفتــه بــود کــه خمینی شــهر 
بــرای اصفهــان خواســتگار خوبــی نیســت(؛ ولــی مــا معتقدیــم بــه 
دلیــل شــرایط خــاص جغرافیایــی، فرهنگــی، اجتماعــی و امکانــات 
ــاق  ــر روزی الحــاق اتف ــه در خمینی شــهر وجــود دارد، اگ خاصــی ک
بیفتــد ایــن مســئله بــرای اصفهــان ثمــرات بســیاری را دربرخواهــد 
 داشــت و هیــچ اتفــاق نامیمونــی نخواهــد بــود. بــا برنامه هــا 
ــوع  ــن موض ــت، ای ــام اس ــال انج ــهر در ح ــه در ش ــی ک و پروژه های

ــات خواهــد شــد.       اثب
وی اشــاره ای نیــز بــه احــداث میــدان میــوه و تره بــار داشــت و گفت: 
زمینــی بــرای ایــن موضــوع در نظــر گرفتــه شــده کــه بــرای مالکیــت 
آن مشــکات زیــادی وجــود دارد؛ اگــر موانــع تحویــل زمیــن برطــرف 

شــود، کار کلیــد خواهــد خــورد.
ــن  ــرم در ای ــم مح ــاماندهی مراس ــا س ــه ب ــدری در رابط ــاج حی ح
ــیار  ــهر بس ــی در خمینی ش ــای فرهنگ ــزود: قابلیت ه ــتان اف شهرس
زیــاد اســت؛ بــه همیــن دلیــل نمی تــوان فقــط از شــهرداری انتظــار 
ــه  ــن زمین ــود؛ در ای ــدان ش ــا وارد می ــه زمینه ه ــا در هم ــت ت داش
ــه یــک کارگــروه فرهنگــی، فکــری  و مذهبــی قــوی نیــاز داریــم  ب

ــا بتوانیــم بــرای مراســم محــرم اقدامــات اثرگــذاری را بــه مــرور  ت
زمــان انجــام دهیــم.

جدیت در انجام پروژه های فرهنگی و عمرانی در خمینی شهر
ــام  ــود از اتم ــخنان خ ــه س ــهر در ادام ــهری خمینی ش ــت ش مدیری
 150پــروژه عمرانــی تمــام و نیمه تمــام در ایــن شهرســتان خبــر داد 
و اضافــه کــرد: مهم تریــن پروژه هایــی کــه در ســال جــاری بــه مرحله 
ــداث  ــی، اح ــهید صدوق ــوار ش ــداث بل ــامل اح ــد، ش ــرا می رس اج
 خیابــان مرکــزی از خیابــان شــریعتی بــه خیابــان امام خمینــی)ره(
رفــع پیــچ در میــدان توحیــد، احــداث بلوارآیــت ا... احمــدی، تكمیل 
ــازی  ــاح و آزادس ــامت، اص ــارک س ــداث پ ــهروند، اح ــارک ش پ
خیابــان ولیعصر)عــج( جوی آبــاد، تبدیــل خیابــان شــمس در 
ــاز دوم منطقــه گردشــگری چشــمه  ــوار، اجــرای ف ــه بل ــاد ب جوی آب
الدور تــا پایــان ســال، اجــرای فــاز اول بــام ســبز تــا نــوروز96 اســت.

ــام ســبز100 هــزار  ــروژه ب ــرای اجــرای پ ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب
مالکیــت و 70 هــزار متــر زمیــن در ایــن دوره خریــداری شــده اســت 

ــان اســت. ــارد توم ــن زمین هــا، 20میلی گفــت: ارزش ای
 وی از انجــام پروژه هــای فرهنگــی در ایــن شهرســتان ســخن گفــت 
ــد  ــام می رس ــه اتم ــاب ب ــه زهت ــت خان ــه زودی مرم ــه داد: ب  و ادام
و بــرای انجــام فعالیت هــای هنرمنــدان و فرهنگیــان در اختیارآنــان 
قــرار می گیــرد؛ همچنیــن خانــه عمــاد ســیادت نیــز قســمتی از آن 
خریــداری شــده اســت کــه مرحلــه مرمــت آن رو بــه اتمــام اســت.

 600 هکتار بافت فرسوده در خمینی شهر نیاز به احیا دارد
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا اعتمــادی کــه مــردم بــه شــهرداری پیــدا 
کرده انــد درآمــد بــه 2.5 برابــر افزایــش یافتــه اســت، اظهــار داشــت: 
ــی  ــه خوب ــت، ب ــم اس ــا حاک ــه ج ــر هم ــود ب ــه رک ــرایطی ک در ش

توانســتیم حقــوق پرســنل را پرداخــت کنیــم.
 حــاج حیــدری احیــای بافــت فرســوده را یکــی از نیاز هــای 
ــت فرســوده در  ــار باف ــه داد: 600 هکت ــی شــهر دانســت و ادام اصل
ــاز  ــا دارد کــه در اولیــن گام آزادســازی ف ــه احی ــاز ب خمینی شــهر نی
اول خیابــان مرکــزی انجــام شــده اســت و 3.6 هکتــار بــه عنــوان 

ــت . ــده اس ــوده وارد ش ــت فرس ــای باف ــرح احی ــوت در ط پایل
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح خیابــان چهارباغ بــه طــول 2 کیلومتر 
 در منطقــه گردشــگری چشــمه الدر خمینی شــهر آغــاز شــده اســت 
افــزود: ایــن طــرح از پایــگاه جــاده  ای هــال احمــر تــا چشــمه الدر 
بــه عنــوان جــاده ســامت اجرایــی می شــود کــه دارای پیــاده راهــی 

بــه طــول 4 متــر اســت.
 شــهردار خمینی شــهر اصــاح ســه راهی معلــم و تبدیل آن بــه میدان

ــاد، اجــرای  ــروش زاده در جوی آب ــی نیلف ــل ســاختمان فرهنگ تكمی
 روشــنایی و نورپردازی در ســطح شــهر، احداث چندین بلوار و خیابان

احــداث ســاختمان جدید پشــتیبانی و خدماتی اتوبوســرانی، احداث 
10 میــدان جهــت بازگشــایی گره هــای ترافیكــی، مرمــت و بازســازی 
مجمــوع تجاری كاروانســرای دوشــنبه بــازار، احداث کاشــت 75 هزار 
ــا و ســطح شــهر ــی در پارک ه ــای زینت ــه درخــت و درختچه ه  اصل

حفــر 6 حلقــه چــاه و تجهیــز و راه انــدازی و اتصــال بــه شــبكه آبیاری 
فضــای ســبز، 80 هــزار متــر لوله گــذاری بــرای شــبکه فضــای ســبز 
ــره ای( ــار – قط ــت فش ــاری تح ــرای آبی ــال آب و اج ــط انتق  )خ

اصــاح هندســی تقاطــع بلــوار شــهید نبوی منــش بــه بلــوار شــهید 
ــان ــردان خ ــارک علیم ــرای پ ــبز ب ــای س ــش فض ــده، پوش  فهمی

احــداث 3 مخــزن آب جهــت آبیــاری، احــداث دو ســرای محلــه در 
منطقــه جوی آبــاد و وازیچــه، اختصــاص 200 هکتــار محوطــه بــرای 
منطقــه رفاهــی، تفریحــی و گردشــگری الدر را نیــز بخشــی دیگــر از 

پروژه هــای ایــن شــهر و اقدامــات شــهرداری عنــوان کــرد.
ــر داد  ــهر خب ــن ش ــی در ای ــای ترافیک ــع گره ه ــاح و رف  وی از اص
ــی ســال های  ــان شــهید صدوق ــای خیاب ــارراه انته ــزود: در چه و اف
زیــادی بــه دلیــل وجــود یــک ســوله بــرای مــردم عــاوه بــر ایجــاد 
ــه خوشــبختانه  ــود ک ــزی ایجــاد شــده ب ــک، نقطــه حادثه خی ترافی
ــارد  ــک و 2 میلی ــه مال ــی ب ــون تومان ــه 600 میلی ــا پرداخــت هزین ب
تومــان آزادســازی گــره ایــن چهــارراه حــل شــد و بــه میــدان امــام 

رضا)ع(تبدیــل شــد.
کنگره ملی شهدای خمینی شهر، گام بلند اقدامات فرهنگی

وی از اجــرای یــک رویــداد فرهنگــی ملــی درآبان مــاه و بــه مــدت 
 4 روز در ایــن شــهر خبــر داد و اضافــه کــرد: کنگــره ملــی ســرداران 
و 2300 شــهید شهرســتان خمینی شــهر در آبان مــاه ســال جــاری در 
 ایــن شــهر، فرهنــگ عاشــورایی را بیــش از پیــش تقویــت می کنــد 

و این امر نشان دهنده فرهنگ قوی در این شهر است.
ایــن کنگــره شــهرداری  برگــزاری  بــرای   حاج حیــدری گفــت: 
ــد  ــاص داده ان ــه اختص ــان بودج ــون توم ــهر 100میلی ــورای ش و ش
کــه امیدواریــم ایــن رخــداد بــرکات زیــادی بــرای ایــن شهرســتان 

داشــته باشــد.

شهردار خمینی شهر:

طلب میلیاردی شهرداری خمینی شهر ازدانشگاه صنعتی
کامل بسازد کمربندی خمینی شهر را   راه و شهرسازی باید جاده 



روز قلم          
ادامه از صفحه یک: 

ــه  ــم و آنچ ــه قل ــى ب ــداى تعال ــوردن خ ــوگند خ ــابراین، س بـنـ
ــا  ــن تنه ــت هاست و ای ــى از نـعـمـ ــه یک ــوگند ب ــد، س مى نویس
قلــم نیســت کــه بــه آن ســوگند یــاد کــرده؛ بلکــه در کالم 
ــه  ــت ک ــدان جه ــود ب ــات خ ــیارى از مخلوق ــه بس ــدش ب مجی
ــن ــمان، زمی ــد آس ــوده؛ مانن ــاد فرم ــوگند ی ــتند، س ــت هس  نعم

خورشــید، مــاه، شــب، روز، و امثــال این هــا تــا برســد بــه 
انجیــر و زیتون.بـعـضـــى از مـفـســـران گفته انــد: کلمــه )مــا( در 
ــود  ــراد از آن خ ــت و م ــدری اس ــطرون ( مص ــا یس ــه )و م جمل
نوشــتن اســت.روز قلــم در تقویــم ایــران، بــه عنــوان نمــادی بــرای 
تجلیــل از صاحــب قلمــان و آثــار ایشــان انتخــاب شــده اســت. 
ــوه ای  ــا عنــوان »روز قلــم« جل در صفحــات تقویــم، 14 تیرمــاه ب
دیگــر دارد. ایــن روز را بــه همــه قلــم بــه دســتان متعهد مســلمان 
تبریــک و تهنیــت عــرض می کنیــم و آروزی موفقیتشــان را 
داریــم. ارزش و کرامــت قلــم بســیار بیشــتر از آن اســت کــه بــرای 
بزرگداشــت آن و صاحبانــش بــه اختصــاص دادن روزی در تقویــم 
ــل از  ــرای تجلی ــعار ب ــاده ترین ش ــن س ــود. ای ــنده ش ــه آن بس ب

مقــام قلــم و اربــاب قلــم اســت.
نویســندگان  پیشــرفت  تجلیــل،  بــرای  قلــم  روز  نمــاد    
و نوشــته ها فقــط یــک تلنگــر اســت. در ایــن روز بــا گرامیداشــت 
ــاید  ــان، ش ــار ایش ــل از آث ــم و تجلی ــی قل ــره اهال ــاد و خاط ی
ــل  ــود و اه ــده ش ــان دی ــای آن ــات طاقت فرس ــه ای از زحم گوش

ــد داشــته باشــند. ــی جدی ــا خلق ــه شــوق آورد ت ــم را ب قل
ــر  ــن شــاهد ب ــم، گویاتری ــام قل ــه ن ــرآن ب ــد در ق ســوگند خداون
شــرافت و قداســت آن اســت: »ن َو اْلَقَلــِم َو مــا َیْســُطُروَن؛ 
 ســوگند بــه قلــم و آنچــه نویســند.« در جایــی کــه خداونــد
صاحــب هســتی بــه آفریــده ای از آفریده هــای خــود قســم 
ارج  از  می توانــد  جایگاهــی  چــه  در  بشــر  می کنــد،   یــاد 

و منزلت آن سخن براند؟
بــه دســتان هســتند کــه می تواننــد  قلــم  ایــن  اکنــون  و 
و عقالنیــت  و محبــت  مهــر  و  بهشــت  را  انســان ها   دنیــای 
ــر  ــز اگ ــند و نی ــرو ببخش ــریت آب ــه بش ــد و ب ــترش  دهن را گس
از صــراط مســتقیم راه کــج کننــد، می تواننــد بشــریت را بــه 
قعــر جهنــم رهســپار کننــد. راســتی کاش اســلحه ها تبدیــل 
ــت  ــم صحب ــا ه ــم ب ــان قل ــا زب ــریت ب ــد و بش ــم می ش ــه قل ب
می شــد  احیــا  فطرت هــا  هنــگام  آن  چــرا کــه   می کردنــد؛ 
و همــه و همــه راه راســت را در پیــش می گرفتنــد و خــون و 

خونریــزی رخــت برمی بســت.
آری، اصحــاب قلــم و نوشــتن، می تواننــد نســل هایی را در 
تعالــی  یــا  بکشــانند  بــه ســقوط  انحــراف  سراشــیبی های 
نویســنده  رابــط  نوشــته،  و  بزننــد. کالم  رقــم  را  ملت هایــی 
و خواننــده اســت. پــس می توانــد عامــل همدلــی گــردد. 
 درخــت قلــم اگــر در تعهــد و تدیــن ریشــه داشــته باشــد

ــام  ــه پی ــم ب ــدگار اســت. ارزش هــر قل ــوه اش شــیرین و مان می
ــار  ــدگاری آث ــش و مان ــه محتوای ــته ب ــت نوش ــت و عظم آن اس
 بــه ریشــه داشــتن در حــق و صــدق. قلم هــای شــهیدپرور

عشــق های برتــر را بذرافشــانی می کننــد و شــهیدان را در معــراج 
شــهادت از خــاک تــا خــدا پیــش می بــرد.

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

فساد حقوق های نجومی  به دلیل 
بی توجهی به شایسته ساالری است          

ــح  ــس تصری ــان در مجل ــردم اصفه ــده م ــالک، نماین ــد س  احم
ــی  در  ــای نجوم ــوان حقوق ه ــه عن ــروز ب ــه ام ــکالی ک ــرد: اش ک
جمهــوری اســالمی  پیــش آمــده و بــه نوعــی بــرای مــردم نگرانــی 
ــران  ــه انتخــاب مدی ــی ب ــل بی توجه ــه دلی ــرده اســت، ب ایجــاد ک
شایســته ای اســت کــه منطبــق بــا معیارها باشــند و ضعــف نظارت 

ــت.. ــه دول ــتگاه های زیرمجموع دس
ــا اعطــای حقوق هــای  ــه آی ــن ســوال ک ــه ای  ســالک در پاســخ ب
نجومــی  در دولــت قبــل بــوده اســت یــا خیــر، بیــان داشــت: ایــن 
فســادها در دولــت یازدهــم بــوده اســت و ربطــی بــه دولــت قبــل 
ــن کار  ــتر ای ــازندگی، بس ــات و س ــت اصالح ــه در دول ــدارد. البت ن
فراهــم شــد؛ چــرا کــه نــوع تفکــر بــه مســایل اقتصــادی کشــور در 

ــود. ــا، اقتصــاد ســرمایه داری ب ــن دولت ه ای

زاهدی در تذکر آیین نامه ای مطرح کرد:
سرمایه های صدها هزار میلیاردی 

با رانت خواری 
کیمیــای وطــن، محمدمهــدی زاهــدی، نماینــده  گــزارش  بــه 
کرمــان در مجلــس شــورای اســامی  در نشســت علنــی  مــردم 
روز یکشــنبه پارلمــان در تذکــری آیین نامــه ای اظهــار داشــت: 
جوانــان  گریبان گیــر  اعتیــاد،  و  فقــر  بیــکاری،  رکــود  امــروز 
بخش هــای  از  افــرادی  افــزود:  وی  اســت.  شــده  کرمــان 
رانت خواری هــای  ِقَبــل  عمومــی  از  و  خصوصــی  دولتــی، 
تومانــی  میلیــارد  هــزار  صدهــا  ســرمایه های  بــه  دولتــی 
کــه دولــت بایــد بــه ایــن موضــوع رســیدگی  دسترســی یافتنــد 
کــرد: متاســفانه اتبــاع بیگانــه غیرمجــاز  کنــد. زاهــدی تصریــح 
کرمــان خطــر جــدی بالقــوه و بالفعــل هســتند؛  مســایلی  در 

کــه تبدیــل بــه یــک بحــران خواهــد شــد. ایجــاد شــده 

ریزگرد ها، عامل بروز مشکل جدی 
در سالمت کشور

عابــدی در نشســت علنــی مجلــس شــورای اســامی  پــس 
گــزارش رییــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت  از ارایــه 
نیــاز  زیســت  منابــع محیــط  و دوام  پایــدار  توســعه  گفــت: 
ضــروری امــروز جامعــه اســت و در حــال حاضــر در مباحــث 
توســعه ای، بــه دلیــل بی توجهــی بــه ایــن موضــوع شــرایط 
ک  کــم نیســت.  ورود ســموم خطرنــا کشــور حا مطلوبــی در 
گذشــته باعــث رســوب  گاوخونــی طــی ســال های  بــه تــاالب 
ک و ســرطان زا در ایــن تــاالب  انــواع فلــزات و ســموم خطرنــا
کــه در صــورت خشــک شــدن و تبدیــل بــه ریزگــرد  شــده 
کشــور و مــردم منطقــه  کل  مشــکات جــدی بــرای ســامت 
کاشــان، تهــران ، چهــار محــال و  ایــن حــوزه از جملــه یــزد، 
بختیــاری و بــه تبــع اصفهــان بــه وجــود خواهــد آورد. عضــو 
اســامی  و درمــان مجلــس شــورای  کمیســیون بهداشــت 
گــچ در شــرق اصفهــان نیــز   افــزود: همچنیــن بحــث معــادن 
ــا  ــن تقاض ــت؛ بنابرای ــده اس ــل ش ــا تبدی ــون ریزگرده کان ــه  ب
کمیتــه  ای تشــکیل شــود تــا بــه ســامت مــردم ایــن  دارم 

ــود. ــژه  ای ش ــه وی ــه توج منطق

کوتاه از سیاست

یادداشت روز         
دهیــاری  و  شــهرداری  روز  تیرمــاه   14  فرارســیدن 
 را گرامــی می داریــم و از جهادگــران عرصــه ســازندگی 
دهیاری هــا  و  شــهرداری ها  در  رســانی  خدمــات  و 

می کنیــم. قدردانــی  صمیمانــه 
 ایــن روز هــا مدیریــت شــهری و روســتایی در شــهرها 
پایــداری   و روســتاها، نقشــی اساســی و ســازنده در 
و توســعه یافتگــی زندگــی شــهری و روســتایی دارد. 
آنچــه در اثرگــذاری متولیــان شــهر و روســتا ایفــای نقــش 
می کنــد، اختیــار و مســئولیت، توانایــی تامیــن منابــع 
ــن  ــه قوانی ــت ک ــی  اس ــارکت عموم ــدار و مش ــی پای مال
موجــود مجموعــه بــه خوبــی و در پرتــو تصمیم گیری هــای 
ــا توجــه  ــد ب ــق شــوراهای اســالمی می توان ــی از طری محل
 بــه شــرایط و بــه اقتضــای امکانــات و نیازهــا اتخــاذ شــود 
برســد  انجــام  بــه  ســهولت  بــه  مــردم  امــور   و 
و پیچیدگی هــای راه از مســیر مــردم برداشــته شــود؛ ایــن 
کوتــاه کــردن راه می توانــد مــردم را بــه نظــام نیــز خوشــبین 
ــی نیــز خواهــد  ــد و الزمــه ایــن امــر شفاف ســازی مال کن

بــود کــه هنــوز نیازمنــد برنامــه و تدبیــر اســت.
ــه  ــتاها ک ــهرها و روس ــه اداره ش ــنتی ب ــگاه س ــروزه ن ام
ــان، ســاخت مســکن  ــر و خیاب ــه ایجــاد معاب  درگذشــته ب
و جمــع آوری زبالــه خالصــه می شــد متحــول شــده 
ــه ای  ــوان مجموع ــه عن ــا ب ــتاها، تنه ــهرها و روس ــه ش و ب
کالبــدی و متشــکل از ســاختمان ها و خیابان هــا نــگاه 
نمی شــود؛ بلکــه آن هــا غیــر از کالبــد، روح و هویتــی دارد 
کــه شــهروندان و روابــط اجتماعــی و فرهنگــی میــان آنــان 
ــن  ــکالت ای ــل مش ــرای ح ــازند و ب ــت را می س ــن هوی ای
ــای  ــوده و جنبه ه ــدی نب ــا کالب ــا صرف ــا، راه حل ه حوزه ه
مدیریتــی و نــرم افــزاری آن نیــز بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد.

ــه گســترش  ــه ب ــا توج ــف شــهرداری ها ب ــون وظای هم اکن
گوناگــون  درخواســت های  افزایــش  و  شهرنشــینی 
ــف  ــات مختل ــه خدم ــرای ارای ــازمان ها ب ــهروندان و س ش
روزبــه روز گســترده تر می شــود؛ شــهرداری ها بیــش از 
گذشــته نیازمنــد برنامه ریزی هــای علمــی  و در عیــن حــال 
ــای شــاخص های  ــق شــهرها، ارتق ــرای اداره موف ــی ب عمل
روزآمــد مقــررات  و  قوانیــن  شــهروندی،  و   شــهر 

ــی  ــای ســطح ایمن ــد، ارتق ــزات جدی ماشــین آالت و تجهی
ــایی  ــک، شناس ــهرداری الکترونی ــق ش ــان، تحق ــردد آس ت
درآمدهــای پایــدار، نیــروی انســانی متعهــد و متخصــص 
ــهرداری  ــای ش ــهروندان در برنامه ه ــوب ش ــارکت مطل مش

... می باشــند. و 
ــه ســال فرهنــگ  ــری ب ــام امســال را مقــام معظــم رهب  ن
و اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل مزین فرمودند. شــکی 
نیســت کــه عوامــل شــهرداری ها و حتــی دهیاری هــا 
ــزایی  ــر بس ــام تاثی ــن ن ــق ای ــتای تحق ــد در راس می توانن
ــل  ــن اص ــه ای ــه ب ــع  توج ــور قط ــه ط ــند. ب ــته باش داش
ــش در  ــاد و جه ــه اقتص ــکوفایی در عرص ــث ش ــم باع مه
ــرای مشــارکت  کشــور می شــود؛ ضــرورت فرهنگســازی ب
همدالنــه و موثــر مــردم در تحقــق درآمدهــای پایــدار، 
ــری و  ــری، آینده نگ ــای عمیق نگ ــن مؤلفه ه ضــرورت تدوی
عدالت محــوری در برنامه ریــزی کالن بــرای ارتقــای شــهرها 
 و روســتاها، افزایــش بهــره وری در طرح هــای عمرانــی

در  روزآمــدی  ماموریت هــا،  در  تحول گرایــی 
و  اقدامــات  مســتمر  رســانی  اطــالع  برنامه ریزی هــا، 
ــردم و  ــه م ــت ب ــت بی من ــراردادن اصــل خدم ســرلوحه ق
ــه  ــازی هرچ ــدف کارآمدس ــا ه ــا ب ــا آن ه ــودن ب ــادق ب ص
بیشــتر شــهرداری ها و دهیاری هــا بســیار کارســاز خواهــد 
ــد  ــاب می توان ــاب و کت ــه و حس ــا مطالع ــدام ب ــود و اق ب
از دوبــاره کاری هــا و هزینه هــای غیرضــروری و احیانــا 
ــد  ــگیری کن ــه و ... پیش ــر و پرهزین ــای بی تاثی همایش ه
و ســطح رضایمنــدی مــردم را فراهــم آورد. از طرفــی عــدم 
نهادهــا می توانــد فرصــت  بــه ماموریــت دیگــر  ورود 
 و امکانــات را در جهــت ماموریــت اصلــی  قــرار دهــد 
و پیشــرفت امــور را دو چنــدان کنــد؛ مخصوصــا پرداختــن 
ــرورت  ــک ض ــه ی ــت ک ــری اس ــی ام ــایل فرهنگ ــه مس ب
ــات  ــرای خدم ــرایط را ب ــا ش ــود و اتفاق ــوب می ش محس
شایســته تر فرهــم می کنــد کــه ایــن امــر بایــد از تبلیغــات 
بی مفهــوم یــا ســخت مفهوم چهارراهــی خــارج و بــه متــن 
جامعــه و محله هــا کشــیده شــود و در فرهنگســازی حتــی 
اقتصــاد مقاومتــی و مدیریــت مصــرف کــه امــروز ســخن 
ــر داشــته شــود  اول اســت قدم هــای عمقــی و خالــص ب

و ... .

یادداشت سردبیر

ماجرای وام های چند صد میلیونی ادامه دارد
 وام ۵۳۰ میلیون تومانی 

برای یکی دیگر از مدیران بیمه ایران
حیــدری کــه طبــق اســناد موجــود در طــول ســال های 
ــان وام  ــون توم ــر ۵۳۰ میلی ــغ ب ــران بال ــه ای ــور در بیم حض
ــر  ــر ب ــار دیگ ــاال ب ــت، ح ــرده اس ــت ک ــران دریاف ــه ای از بیم
ــتیبانی  ــای پش ــار گرم ــن ب ــه زده و ای ــد تکی ــندی جدی مس
وزیــر اقتصــاد را نیــز احســاس می کنــد. بــه گــزارش کیمیــای 
وطــن، ماجــرای پرداخــت وام هــای چنــد صــد میلیونــی در 
ــغ  ــن مبال ــت ای ــه دارد و پرداخ ــان ادام ــران همچن ــه ای بیم
ــه  ــوط ب ــد مرب ــود ۲ درص ــا س ــم ب ــران آن ه ــه مدی کالن ب
ــه  ــن مجموع ــت در ای ــت و مدت هاس ــروز نیس ــروز و دی ام
صــورت می پذیــرد. بعــد از آنکــه ماجــرای حقوق هــای 
ــر عامــل بانــک  ــه مدی ــوط ب ــا انتشــار اســناد مرب نجومــی  ب
رفــاه از ســوی شــبکه اطالع رســانی دانــا منتشــر شــد، ماجــرا 
ــه  ــار پرداخــت وام هــای نجومــی  ب ــه بیمــه ایــران و ایــن ب ب
مدیــران ایــن مجموعــه رســید. در ایــن بیــن حتــی مشــخص 
شــد حکمــی  از ســوی وزیــر اقتصــاد بــرای فــردی بــه نــام 
ــرده  ــت ک ــون وام دریاف ــه ۳۰۰ میلی ــی ک ــین امین عبدالحس
بــود، بــه امضــا رســیده و وی را بــه عنــوان عضــو علــی البــدل 
هیئــت بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارمنــدان بیمــه 
ایــران منصــوب کــرده اســت. حــاال امــا در جدیدتریــن اســناد 
 بــه دســت آمــده مشــخص شــد کــه حیــدری معــاون فنــی 
و عضــو فعلــی هیئــت مدیــره بیمــه ایــران کــه چنــدی قبــل 
توســط رییــس ســابق بیمــه ایــران از کار برکنــار شــده بــود، با 
دســتور وزیــر و حکــم رییــس جدیــد ایــن مجموعــه بــه کار 
برگشــته و اتفاقــا ســمت های جدیــدی نیــز در بیمــه ایــران 

بــه دســت آورده اســت. دانــا

بیمه ایران

نماینــدگان  جملــه  از  دانشــجو  هــزار  از  بیــش 
روز  عصــر  دانشــجویی،  مختلــف  تشــکل های 
حضــرت  بــا  صریــح  و  صمیمانــه  دیــداری  در   شــنبه 
آیــت هللا خامنــه ای، حــدود ۵ ســاعت از دغدغه هــای 
ــادی  ــی و اقتص ــی، سیاس ــی، اجتماع ــجویی، فرهنگ دانش
نســل جــوان ســخن گفتنــد و دیدگاه هــای رهبــری انقــالب 
را دربــاره »مســایل دانشــجویی و دانشــگاهی، وظایــف 
ــات  ــت و موضوع ــت مل ــد مقاوم ــم دانشــجویان در رون  مه

و مسایل مختلف روز« از زبان ایشان شنیدند.
رهبــر انقــالب اســالمی  در ابتــدای ســخنان خــود بــا تاکیــد 
ــا  ــجویان حقیقت ــا دانش ــی ب ــای رمضان ــه دیداره ــر اینک ب
متنــوع  مطالــب  اســت، گفتنــد:  مطلــوب  و   شــیرین 
ــد  ــرح ش ــدار مط ــن دی ــه در ای ــی ک ــای متفاوت و دیدگاه ه
ــود و نشــانگر رشــد ســطح فکــری  خــوب و لذت بخــش ب
و مطالبــات قشــر دانشجوســت و نشــان می دهــد کــه 
ــن  ــر روش ــی و فک ــای انقالب ــان، انگیزه ه ــت زم ــا گذش  ب
دانشــجویان گســترش  میــان  در  متیــن  اســتدالل  و 

اســت. داشــته  روزافزونــی  و  چشــمگیر 
قــرآن  بــا  بیشــتر  انــس  بــه  را  دانشــجویان   ایشــان 
و ادعیــه توصیــه کردنــد و گفتنــد: ســخن اصلــی مــن 
بــه دانشــجویان تقویــت ایمــان اســت؛ زیــرا تنهــا بــا 
ــا مشــکالت و فشــارها ــه ب ــوان در مقابل  ایمــان قــوی می ت

مبارزه و مجاهدت کرد.
صف آرایــی  بــه  اشــاره  اســالمی  بــا  انقــالب  رهبــر 
اســالمی   جمهــوری  مقابــل  در  عالــم   زورگویــان 
و شــباهت امــروز کشــور بــا جنــگ احــزاب در زمــان 
ــانی  ــرایطی کس ــن ش ــد: در چنی ــان کردن ــر خاطرنش پیامب
ــه  ــی ب کــه سســت ایمان و شــاید دارای گرایش هــای درون
دشــمن هســتند، اظهــار یــاس و ناامیــدی و خــود کم بینــی 
ــدر  ــر ق ــتحکم، ه ــان مس ــراد دارای ایم ــا اف ــد؛ ام می کنن
هــم شــرایط ســخت تر شــود، بــا عــزم و اراده قوی تــر 

ایســتادگی می کننــد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا اســتناد بــه بعضــی آیــات 
قــرآن درخصــوص انحطــاط نســل های بعــدی ملت هایــی 
ــاز«  ــردن نم ــع ک ــد: »ضای ــد، گفتن ــان بودن ــه دارای ایم  ک
انحطــاط  اصلــی  عامــل  دو  شــهوات«،  از  »پیــروی   و 

و تضعیف ایستادگی و مبارزه است.
ایشــان خاطرنشــان کردنــد: علــت تاکیــد مکــرر مــن 
ــای  ــزاری اردوه ــری از برگ ــر جلوگی ــی ب ــه مســئوالن مبن ب
مختلــط دانشــجویی بــر همیــن اســاس اســت؛ زیــرا 
ــف  ــی موجــب تضعی ــای دین ــردن حــد و مرزه ــت نک رعای

ایمــان درونــی می شــود.
ــان در  ــش ایم ــن نق ــد از تبیی ــالمی  بع ــالب اس ــر انق رهب
ــر  ــاز و اجتناب ناپذی ــارزه سرنوشت س ــه »مب ــتادگی، ب ایس
ــد:  ــد و گفتن ــه اســتکبار« اشــاره کردن ــا جبه ــران ب ــت ای مل
ســرآغاز ایــن مبــارزه از آنجــا بــود کــه ملــت ایــران تصمیــم 
ــا  ــوع ب ــن موض ــه ای ــود ک ــرفته ش ــتقل و پیش ــت مس گرف

ــت. ــازگار اس ــی ناس ــلط جهان ــای مس ــع قدرت ه مناف
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر انقــالب اســالمی 
ــد  ــت خواندن ــری دانشــجویان« را بســیار بااهمی  »مطالبه گ
ــکالت کالن کشــور  ــرف کــردن مش ــد: برط ــد کردن و تاکی
ــری  ــا مطالبه گ ــت؛ ام ــه اس ــئوالن عالی رتب ــده مس ــر عه ب
دانشــجویان اگــر بــا مطالعــه و اطالعــات دقیــق و درســت 
ــالش بیشــتر مســئوالن  ــا زمینه ســاز ت ــراه باشــد، قطع هم

ــود. ــد ب ــرای حــل مشــکالت خواه ب
ــر از  ــی دیگ ــه بعض ــاره ب ــا اش ــالمی  ب ــالب اس ــر انق رهب
تصمیم گیری هــای  درخصــوص  دانشــجویان  انتقــادات 
ــون  ــاس قان ــر اس ــد: ب ــور گفتن ــتگاه ها در کش ــاری دس  ج
تصمیم گیری هــای  در  نمی توانــد  رهبــری  منطــق،  و 
ــر مســئوالن  ــی دســتگاه ها وارد شــود و اگ ــی و اجرای جزی
ــس از ابزارهــای  ــد مجل ــی دچــار اشــتباه شــوند، بای اجرای
نظارتــی همچــون اســتیضاح اســتفاده کنــد یــا اینکــه 
رییــس جمهــور مانــع از اجــرای آن تصمیــم اشــتباه شــود.
ــه  ــد: البت ــان کردن ــه ای خاطرنش ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــد، برخــی اقدامــات  ــه احســاس کن ــواردی ک ــری در م رهب
حتــی اقدامــات جزیــی، موجــب انحــراف نظــام از مســیر 
ــع از آن کار  ــد و مان ــدا کن ــد ورود پی ــود، بای ــی می ش اصل

شــود.
رهبــر انقــالب اســالمی  در ادامــه سخنانشــان دانشــجویان 
ــزرگ، ثروتــی عظیــم و از نقــاط قــوت  کشــور را فرصتــی ب
نظــام دانســتند و بــا تاکیــد بــر لــزوم توجه خاص مســئوالن 
بــه ایــن قشــر در برنامه ریزی هــا، گفتنــد: دانشــجویان 
ــالب از لحــاظ  ــا دانشــجویان اول انق ــی در مقایســه ب کنون
ــی  ــر انقالب ــرات عمیق ت ــر و دارای تفک ــی باالت ــی و کیف  کّم

و اسالمی  هستند.
از  بســیاری  افزودنــد:  خامنــه ای  هللا  آیــت  حضــرت 
ــون در  ــالب، اکن ــزه  اول انق ــا انگی ــی و ب دانشــجویان انقالب
ــن  ــتند؛ بنابرای ــور هس ــمندان کش ــن و دانش ــره محققی زم

هیــچ منافاتــی میــان انقالبــی بــودن و درس خوانــدن 
ــدارد. ــود ن وج

ــاز  ــم ب ــر چش ــد: اگ ــد کردن ــالمی  تاکی ــالب اس ــر انق  رهب
اســت  ممکــن  باشــد،  نداشــته  وجــود  بصیــرت  و 
ــل  ــا در تحلی ــمن ی ــت و دش ــخیص دوس ــجو در تش دانش
اشــتباه  دچــار  المللــی  بیــن  و  منطقــه ای   مســایل 

و خطای محاسبه شود.
ــان  ــه جری ــه »ســوءظن ب ــوم دانشــجویان را ب ایشــان عم
ــا  ــد: دشــمنان ب ــد و گفتن رســانه ای دشــمن« توصیــه کردن
هزینه هــای گــزاف، جریــان رســانه ای پیچیده و گســترده ای 
ــدف  ــه ه ــد ک ــه راه انداخته ان ــالمی  ب ــام اس ــد نظ ــر ض را ب
 اصلــی آن، پوشــاندن نقــاط قــوت جمهــوری اســالمی  

 و برجسته ســازی برخــی نقــاط منفــی بــرای ایجــاد یــاس 
و ناامیدی در مردم و جوانان است.

مســئولیت  سخنانشــان  ادامــه  در  انقــالب  رهبــر 
ــکل ها را فراتــر از وظایــف دیگــر  دانشــجویان عضــو تش
پیچیدگــی  بــه  اشــاره  بــا  و  برشــمردند  دانشــجویان 
در  افزودنــد:  کنونــی  سیاســی  اوضــاع  چندالیگــی  و 
مقابلــه  مقــدس،  دفــاع  دوران  و  انقــالب  اول  دهــه 
بــا دشــمن وظیفــه ای روشــن و بــرای عمــوم قابــل 
درک بــود؛ امــا امــروز درهم تنیدگــی مســایل مختلــف 
امنیتــی و  اقتصــادی  سیاســی،  اجتماعــی،   فرهنگــی، 

وظایــف  و  ایجــاد کــرده  را  پیچیــده ای  اوضــاع کامــال 
ــه  ــه الزم ــت ک ــراه آورده اس ــه هم ــنگین تری ب ــیار س بس
 مواجهــه بــا ایــن شــرایط نیــز داشــتن چشــمانی بــاز 

و »دقت، عقل و تدبیر است«.
ــی  ــن پیچیدگ ــس از تبیی ــه ای پ ــت هللا خامن ــرت آی حض
توصیــه   1۲ کنونــی،  فضــای  بــودن  ُبعــدی  چنــد   و 
بیــان  دانشــجویی  تشــکل های  وظایــف  تشــریح  در  را 
کردنــد. توصیــه اول ایشــان بــه دانشــجویان فعــال »حضــور 
ــی در  ــور فیزیک ــور و حض ــی کش ــایل اصل ــری در مس فک

ــود. ــع الزم« ب مواق
رهبــر انقــالب، اعــالم مواضــع تشــکل های دانشــجویی 
افزودنــد:  و  دانســتند  مهــم  را  اصلــی  مســایل  در 
خوبــی  بــه  اصیــل،  و  قــوی  مواضــع  ایــن   اگــر 
ــتحکم تر  ــالب مس ــتان انق ــود، دوس ــالم ش ــنی اع و روش
آمریکایی هــا  جملــه  از  کشــور  دشــمنان  و  می شــوند 
 می فهمنــد کــه نبایــد بــه گزارش هــای تحریــف شــده 

و غیرواقعی درباره جوانان ایرانی دل خوش کنند.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، »برجــام«، »ارتبــاط بــا 
آمریــکا«، »اقتصــاد مقاومتــی« و »آینده کشــور« را از جمله 
مســایل مهمــی  خواندنــد کــه تشــکل های دانشــجویی 
ــی  ــع انقالب ــد مواض ــرم، بای ــگ ن ــران جن ــگاه افس در جای

ــد. ــان کنن ــا بی ــاره آن ه ــود را درب ــم خ ــتدل و محک مس
ایشــان، »اطالعــات دقیــق و صحیــح، مســتدل بــودن و بــه 
هنــگام بــودن« را از الزامــات موضع گیــری تشــکل های 
دانشــجویی برشــمردند و افزودنــد: ایــن مواضــع بایــد بــه 
ــن  ــد؛ ضم ــکاس یاب ــجویی انع ــریات دانش ــی در نش خوب
ــه ســخنرانی  ــر از جمل ــا روش هــای دیگ ــوان ب ــه می ت اینک
ــه  ــاز جمع ــای نم ــش از خطبه ه ــکل ها پی ــدگان تش نماین
ــه گــوش جامعــه نیــز  ــزرگ، ایــن مواضــع را ب شــهرهای ب

رســاند.
ــجویان  ــی دانش ــور فیزیک ــاع و حض ــالب، اجتم ــر انق رهب
 را نیــز گاه الزم دانســتند؛ امــا بــا شــیوه های درســت 

و قانونی.
ــا برهــم زدن  ــر مخالفــت همیشــگی ب ــد ب ــا تاکی ایشــان ب
هــر اجتمــاع و مجلســی افزودنــد: ایــن کار مضــر یــا 
حداقــل بی فایــده اســت و در مواقــع الزم بایــد بــا تشــکیل 
اجتماعــات و جلســات، حــرف خــود را در قبــال اجتماعــات 
مخالــف بــه گــوش دانشــجویان رســاند؛ چــون دانشــجو بــه 
ــردن  ــع ک ــن و قان ــت اســت. »تبیی ــدن حقیق ــال فهمی دنب
ــکل های  ــه تش ــالب ب ــر انق ــه رهب ــن توصی ــا« دومی دل ه

ــود. دانشــجویی ب

ــاع و جــذب  ــد: در تفکــر اســالمی، اقن ــد کردن ایشــان تاکی
دلهــا، یــک اصــل مهــم اســت و تشــکلهای دانشــجویی باید 
ــرای  ــا اســتداللهای محکــم و روشــن، مواضــع خــود را ب ب

دانشــجویان و مــردم تبییــن کننــد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، موضوعاتــی نظیــر »اقتصــاد 
ــا  ــاط ب ــی، پیشــرفت علمــی، ســبک زندگــی و ارتب مقاومت
ــه  ــاز ب ــه نی ــد ک ــی خواندن ــه زمینه های ــکا« را از جمل امری

ــال دانشــجویی دارد. ــای فع ــن مواضــع گروهه تبیی
رهبــر انقــالب دربــاره روابــط بــا امریــکا خاطرنشــان کردنــد: 
تشــکلهای دانشــجویی در خصــوص بعضــی مواضــع رهبری 
ــن  ــا ای ــره ب ــی مذاک ــکا و نف ــا امری ــه ب ــل »رّد رابط از قبی
کشــور بــه جــز در مــوارد خــاص و معیــن«، تامــل کننــد و 
 بــا درکــی روشــن از اســتداللهای مســتحکم موجــود، آن هــا 
 را بــه شــیوه های متقن و مســتدل بــرای مخاطبان دانشــجو 

و غیردانشجو تبیین نمایند.
ــومین  ــی« س ــی و دین ــی سیاس ــطح آگاه ــش س »افزای

ــود. ــجویی ب ــکلهای دانش ــه تش ــری ب ــه رهب توصی
»توســعه  همچنیــن  خامنــه ای،  هللا  آیــت  حضــرت 
مخاطبــان دانشــجو« را از دیگــر وظایــف مجموعه هــای 
حوصلــه اخــالق،  افزودنــد:  و  برشــمردند   دانشــجویی 

تحمــل شــنیدن حــرف مخالــف و تســلط بــر مطالــب ارایــه 
شــده، از پیش نیازهــای عمــل بــه ایــن وظیفــه اســت.

پنجمیــن توصیــه رهبــری بــه دانشــجویان، »دفــاع صریــح 
ــه از نظــام اســالمی« بود.ایشــان خاطرنشــان  و بــدون تقّی
کردنــد: دشــمن بــا تکیــه بــر کمبودهــا نقص هــا و قصورهــا 
پیشــرفت ها  و  می دهــد  جلــوه  کــم ارزش  را  انقــالب 
اســت  الزم  کــه  می گیــرد  نادیــده  را  موفقیت هــا  و 

ــد. ــم بزنن ــر ه ــه را ب ــن نامعادل ــی ای ــکل های انقالب تش
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای کمیــت و کیفیــت نشــاط انگیــز 
ــتعداد  ــودن و اس ــده ب ــانه زن ــی را نش ــجویان انقالب  دانش
و ظرفیــت ذاتــی انقــالب دانســتند و افزودنــد: البتــه منظــور 
از دفــاع از نظــام، دفــاع از رهبــری نیســت؛ بلکــه دفــاع از 
مجموعــه ارزش هــای درهــم تنیــده ای اســت کــه انقــالب بــا 
تکیــه بــر آن هــا بــه رشــد و بالندگــی خــود ادامــه می دهــد.

روســتاها  در  جهــادی  اردوهــای  توســعه  و   »تــداوم 
ــر  ــه رهب ــود ک ــه ای ب و مناطــق محــروم«، ششــمین توصی

ــد. ــان کردن ــدار بی ــن دی ــالب در ای انق
ایشــان افزودنــد: اردوهــای جهــادی، هــم خودســازی 
ــی  ــا فضــای واقع ــت  و هــم آشــنایی ب اســت، هــم خدم

ــور.  کش
ــه تذکــر مســتمر  ــا اشــاره ب ــه ای ب حضــرت آیــت هللا خامن
ــاره  ــه دولــت کنونــی و همــه دولت هــای قبلــی درب خــود ب
ــئله  ــن مس ــق ای ــد: تحق ــتاها افزودن ــه روس ــیدگی ب رس
راه هــای روشــنی دارد کــه ایجــاد صنایــع کوچــک و تبدیلــی 
از جملــه آن هاســت؛ البتــه عمــل بــه ایــن توصیــه مســتمر 

همــت می خواهــد.
ــه  ــالمی  در اندیش ــی اس ــی ایران ــبک زندگ ــه س ــه ب  »توج
و عمــل« و »تقویــت گفتمان هــای اصلــی انقــالب از جملــه 
عدالــت، اقتصــاد دانش بنیــان و مقاومتــی، پیشــرفت 
 اســالمی  ایرانــی و شــتاب علمــی« توصیه هــای هفتــم 
 و هشــتم رهبــر انقــالب بــه مجموعه هــای دانشــجویی 

بود.
ایشــان در همیــن زمینــه تاکیــد کردنــد: بنــده توســعه غربی 
را بــه هیــچ وجــه قبــول نــدارم؛ چــرا کــه پایه هــا و مبانــی 
ــان پیشــرفت  ــت، »گفتم ــن عل ــه همی ــط اســت و ب آن غل

ــم. ــرح کرده ای ــی« را مط ــالمی  ایران اس
توصیــه  نهمیــن  در  خامنــه ای  هللا  آیــت  حضــرت 
ــه  ــک جبه ــکیل ی ــه »تش ــجویی را ب ــای دانش مجموعه ه
واحــد ضــد آمریکایــی – ضــد صهیونیســتی در ســطح 

فراخواندنــد. اســالم«  جهــان  دانشــجویان 
»پرهیــز از زدن اتهــام غیرانقالبــی بــه افــراد«، دهمیــن 

توصیــه رهبــری بــه تشــکل های دانشــجویی بــود.
 ایشــان بــه دانشــجویان خاطرنشــان کردنــد: انقالبــی بــودن

مراتــب و معیارهــای مشــخصی دارد و نبایــد کســانی را کــه 
ــا دارای  ــدارد، ام ــاق کامــل ن ــا شــما انطب دیدگاه هایشــان ب
ایــن معیارهــا هســتند، بــه غیرانقالبــی بــودن متهــم کنیــد.

»هم افزایــی تشــکل های انقالبــی دانشــگاه ها از طریــق 
تکیــه بــر نقــاط مشــترک«، یازدهمیــن توصیــه رهبــری بــه 

دانشــجویان بــود.
ــمکش  ــه کش ــد ب ــات نبای ــد: اختالف ــد کردن ــان تاکی ایش
ــل  ــه ای عم ــه گون ــی ب ــکل های انقالب ــود و تش ــل ش تبدی
محیط هــای  در  مخالــف  تحمــل  و  رواداری  کننــد کــه 

ــد. ــا بیفت ــگاهی ج دانش
 »نــگاه راهبــردی بــه انقــالب و تفکــر دربــاره آینــده«

بــه  خامنــه ای  هللا  آیــت  حضــرت  توصیــه  آخریــن 
بــود. دانشــگاهی  مجموعه هــای 

ایشــان بــه دانشــجویان گفتنــد: رؤســای جمهــور دهه هــای 
ــور از  ــده کش ــئوالن آین ــس و مس ــدگان مجل ــده، نماین آین
ــا  ــن ب ــد شــد؛ بنابرای ــزان انتخــاب خواهن ــان شــما عزی می
نگاهــی کامــال امیــدوار و پرنشــاط، تصویــر آرمانــی ۲۰، ۳۰ 
 ســال آینــده کشــور را ترســیم کنیــد و حرکــت امــروز خــود 

را بر اساس آن افق روشن، سامان دهید.
ــود  ــخنان خ ــی س ــش پایان ــالمی  در بخ ــالب اس ــر انق رهب

ــد. ــان کردن ــی بی ــایل داخل ــوص مس ــی را درخص نکات
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا انتقــاد از رویــه برخــی افــراد 
ــالب  ــام و انق ــام و ام ــت از نظ ــای حمای ــن ادع ــه در عی ک
موضــع خــود را درخصــوص فتنــه روشــن نکرده انــد، تاکیــد 
کردنــد: مواضــع مــن دربــاره فتنــه ســال ۸۸ کامــال صریــح 
اســت و بــر روی ایــن موضــوع حســاس هســتم و مــالک 
هــم، عــدم حمایــت از کســانی اســت کــه ســردمدار فتنــه 
بودنــد یــا از آن سوءاســتفاده کردنــد و تاکنــون نیــز اعــالم 

ــد. ــری نکرده ان تب
ــزوِم  ــوص ل ــه درخص ــی ک ــه مباحث ــن ب ــان همچنی ایش
اشــاره کردنــد  می شــود،  مطــرح  کشــور  در   عقالنیــت 
و گفتنــد: ایــن روزهــا دربــاره عقالنیــت و لــزوم گفت وگــوی 
ــه  ــود ک ــرح می ش ــادی مط ــب زی ــا مطال ــالی جناح ه عق
اصــل موضــوع عقل گرایــی بســیار پســندیده و مــورد تاییــد 
ــالی  ــی از عق ــز یک ــام)ره( نی ــت و ام ــرآن اس ــالم و ق اس

بــزرگ جهــان بــود.
 ایشــان انقــالب اســالمی  را انقالبــی عقالیــی خواندنــد 
ــانی  ــت کس ــد گف ــی، بای ــاس عقل گرای ــر اس ــد: ب و افزودن
کــه معتقدنــد بــرای پیشــرفت کشــور بایــد بــه غــرب پنــاه 
بــرد، عقــل خــود را باخته انــد؛ زیــرا عقــل می گویــد بایــد از 

تجربه هــا درس گرفــت.
ــیار  ــات بس ــه تجربی ــاره ب ــا اش ــالمی  ب ــالب اس ــر انق رهب
ــوری  ــل دیکتات ــه تحمی ــرب از جمل ــران از غ ــت ای ــد مل  ب
ملــی  دولــت  کــردن  ســرنگون  پهلــوی،  اســتبداد   و 
و تاســیس دســتگاه ســرکوب وحشــتناک ســاواک گفتنــد: 
ــا ــن تحریم ه ــز اولی ــالمی  نی ــالب اس ــروزی انق ــد از پی  بع
 خیانت هــا، جاسوســی ها، تهاجم هــای وســیع تبلیغاتــی

حمایــت از گروه هــای ضدانقــالب، تحمیــل جنــگ هشــت 
از صــدام، ســاقط کــردن  ســاله، حمایــت همه جانبــه 
هواپیمــای مســافری تــا بدعهدی هــا و کارشــکنی ها در 
برجــام، همــه از جانــب غربی هــا و بــه ویــژه آمریــکا بــوده 

اســت.
ــوی ها  ــد فرانس ــیار ب ــرد بس ــه عملک ــاره ب ــا اش ــان ب  ایش
در قضیــه  افزودنــد:  برجــام  در قضیــه  آمریکایی هــا  و 
از کنگــره  اعــم  آمریکایی هــا  ثابــت شــد کــه   برجــام 
و دولــت همچنــان ســرگرم دشــمنی بــا ملــت ایــران 

هســتند.
ــم  ــت ُحک ــد: عقالنی ــد کردن ــالمی  تاکی ــالب اس ــر انق رهب
می کنــد کــه بــا چنیــن دشــمنی بــا خــرد و تدبیــر برخــورد 
شــود و فریــب او را نخوریــم و وارد میدانــی کــه او ترســیم 

ــرده، نشــویم. ک
ادعــای  بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
آمریکایی هــا مبنــی بــر تمایــل بــرای مذاکــره و هماهنگــی 
ــوریه  ــه س ــه از جمل ــایل منطق ــوص مس ــران درخص ــا ای ب
گفتنــد: مــا چنیــن هماهنگــی را نمی خواهیــم؛ زیــرا هــدف 

ــت. ــه اس ــران در منطق ــور ای ــع حض ــا قط ــی آن ه اصل
ــران  ــالمی  ای ــوری اس ــه جمه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ایش
خواســتار عــدم حضــور و مداخلــه آمریــکا در منطقــه اســت 
افزودنــد: ایــن مواضــع نظــام اســالمی  درخصــوص مســایل 

منطقــه، در چارچــوب عقالنیــت اســت. 
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تاکیــد کردنــد: مــن بــر اســاس 
وظیفــه دینــی و شــرعی و اخالقــی تــا جــان در بــدن دارم 
ــان  ــه مــردم هــم اعتمــاد دارم؛ همچن خواهــم ایســتاد و ب

کــه بــه نتیجــه ایســتادگی یعنــی پیــروزی یقیــن دارم.
ــه  ــگان کشــور ب ــان نخب ــد: در می ایشــان خاطرنشــان کردن
 ویــژه دانشــگاهیان و دانشــجویان نیــز عناصــر مؤمــن 
و معتقــد بــه ایســتادگی بســیار زیــاد هســتند؛ بــه گونــه ای 

کــه هــر فــرد دلســردی را هــم دلگــرم می کنــد.

دیدار پنج ساعته دانشجویان با رهبرمعظم انقالب

۱۲ توصیه مهم درباره وظایف تشکل های دانشجویی

ــه  ــیدگی ب ــرای رس ــژه ب ــعبات وی ــت: ش ــه گف ــوه قضایی ــخنگوی ق س
فیش هــای نجومــی  در قــوه قضاییــه تشــکیل شــده اســت. 

ــالم  ــت االس ــنیم، حج ــزاری تس ــی خبرگ ــگار قضای ــزارش خبرن ــه گ ب
غالمحســین محســنی اژه  ای در نــود و هشــتمین نشســت خبــری 
ــارف  ــای غیرمتع ــوع حقوق ه ــه موض ــاره ب ــا اش ــگاران ب ــا خبرن ــود ب خ
برخــی مدیــران دولتــی اظهــار کــرد: در ۳،۲ هفتــه گذشــته و بــه 
 دنبــال موضــوع حقوق هــای غیرمتعــارف برخــی مدیــران دولتــی

ــن موضــوع برخــورد  ــا ای ــه نحــوی ب ــا ب ــوه مصمــم هســتند ت هــر ۳ ق

ــوان  ــه عن ــاره چنیــن اتفاقــی رخ دهــد؛ ب ــا دوب کننــد و اجــازه ندهنــد ت
مثــال مجلــس بــا جدیــت بــه دنبــال شفاف ســازی قوانیــن در 
ــه  ــررات مربوط ــا مق ــم اســت ت ــز مصم ــت نی ــن حــوزه اســت و دول  ای

را اصالح کند. 
همچنیــن قــوه قضاییــه نیــز بــا همــکاری دولــت بــا جدیــت بــه دنبــال 
ــه  ــد در وهل ــی را گرفته ان ــای آنچنان ــه حقوق ه ــانی ک ــه کس ــت ک آن اس
اول مبالــغ دریافتــی خــود را برگرداننــد و در وهلــه بعــد، چنانچــه خــدای 
ــه  ــی  شــده اند، ب ــا مرتکــب جرم ــن حقوق ه ــگام اخــذ ای ــرده در هن ناک

جــرم آن هــا رســیدگی کنــد.
ــن  ــت ای ــه اهمی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک ــه تاکی ــوه قضایی ــخنگوی ق  س
ــن مــوارد اختصــاص  ــه ای ــرای رســیدگی ب ــژه ای ب موضــوع شــعبات وی
ــیدگی  ــوارد رس ــن م ــه ای ــاده ب ــوق  الع ــورت ف ــه ص ــه ب ــده ک داده ش

. می کننــد
 اژه ای افــزود: تــا امــروز عــده معــدودی از مدیــران حقــوق دریافت شــده 
قبلــی را بــه دولــت برگردانده انــد و عــده ای نیــز بــرای بازگردانــدن 

ــد. ــی کرده ان ــالم آمادگ ــا اع ــن پول ه ــاری ای اختی

اختصاص شعبات ویژه در قوه قضاییه برای رسیدگی به فیش های نجومی 

حتما بخوانید!
اختصاص شعبات ویژه در قوه ... دوشنبه 14 تیرماه  21395
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اصفهانخنکترمیشود
ــی  ــی اداره کل هواشناس ــش پیش بین ــس بخ ریی
نقشــه های  تحلیــل  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
هواشناســی، بیانگــر نفــوذ تــوده کم فشــار مانســون 
)نســیم های دریایــی شــدید( بــر روی منطقــه 
ــن  ــت. حس ــرب اس ــوب غ ــوب و جن ــمت جن از س
ــه  ــی س ــا ط ــه دم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــش ب خدابخ
 روز آینــده در شــهر اصفهــان کمــی کاهــش دارد
بیــان داشــت: بــر ایــن اســاس در مناطــق مرکــزی 
غبارآلــود  گاهــی  شــرق  شــمال  در  صبحــگاه 
ــی  ــش پیش بین ــس بخ ــود. ریی ــی می ش پیش بین
اداره کل هواشناســی اســتان اصفهــان اضافــه کــرد: 
دمــای هــوا در بیشــتر نقــاط اســتان طــی ۲۴ 
ــا دو درجــه کاهــش خواهــد  ســاعت آینــده یــک ت
داشــت. وی بیــان داشــت: تحلیــل نقشــه های 
هواشناســی، بیانگــر نفــوذ تــوده کم فشــار مانســون 
ــر روی منطقــه از ســمت جنــوب و جنــوب غــرب   ب
و جــوی نســبتا پایــدار طــی دو روز آینــده در اســتان 
سه شــنبه  روز  داد:  ادامــه  وی  اســت.  اصفهــان 
ــی  ــی کم ــود گاه ــاف و غبارآل ــان، ص ــوای اصفه ه

ــراه اســت. ــاد هم ــا وزش ب ــری ب اب

صرفهجویی200میلیاردریالی
درکورههایقوسالکتریکی

فوالدمبارکه
بــا افزایــش بازیابــی اکســید آهــن در ســرباره 
ــارد  ــر ۲0 میلی ــغ ب ــی بال ــوس الکتریک ــای ق کوره ه
اقتصــادی  صرفه جویــی  ســال  هــر  در  تومــان 
رییــس  ســلیمی،  غالمرضــا  شــد.  محقــق 
ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــی ب ــوس الکتریک ــای ق کوره ه
افــزود: در فرآینــد کوره هــای قــوس الکتریکــی 
دمــش  دلیــل  بــه  بلنــد(  )برخــالف کوره هــای 
ــوس  ــای ق ــیدی کوره ه ــفر اکس ــیژن و آتمس اکس
الکتریکــی، همــواره مقــداری اکســید آهــن در 
ــدود  ــوال ح ــدار معم ــن مق ــود دارد. ای ــرباره وج س
30 درصــد اســت کــه در کوره هایــی کــه دمــش 
 بیشــتر اکســیژن انجــام می دهنــد بیشــتر نیــز 

می گردد. 
وی افــزود: در راســتای اهــداف شــرکت فــوالد 
مبارکــه و افزایــش بهره دهــی فلــزی، از طریــق 
ــواد  ــد و شــارژ بیشــتر م ــروژه TQ، اصــالح فرآین پ
ــرباره  ــود در س ــن موج ــید آه ــدار اکس ــی، مق کربن
صــد کاهــش  در   ۲ حــدود  اخیــر  ماه هــای  در 
ــرم  ــن بیــش از 750 کیلوگ ــرد و از هــدر رفت ــدا ک پی
فــوالد در هــر ذوب جلوگیــری بــه عمــل آمــد. 
ــازی  ــد فوالدس ــناس فرآین ــدس، کارش ــان مق احس
ــای  ــه مزای ــه ب ــز در ادام ــداوم نی ــری م و ریخته گ
اجــرای ایــن پــروژه اشــاره کــرد و گفــت: بــا انجــام 
ــذاب از  ــوالد م ــت ف ــر بازیاف ــالوه ب ــروژه ع ــن پ ای
ســرباره در کوره هــای قــوس، از تولیــد حــدود یــک 
ــد  ــری ش ــر ذوب جلوگی ــتر در ه ــرباره بیش ــن س ت
ــل ــای حم ــش هزینه ه ــث کاه ــر باع ــن ام ــه ای  ک

خنک ســازی و فــرآوری ســرباره شــده اســت. 
همچنیــن بــا کاهــش اکســید آهــن در ســرباره 
از مشــکالتی کــه ســنگین شــدن بیــش از حــد 
پاتیل هــای ســرباره ایجــاد می کــرد، جلوگیــری 
ــرباره،  ــل س ــایش های پاتی ــش س ــا کاه ــده و ب ش
حــوادث ســوراخ شــدن پاتیــل ســرباره کاهــش 
و عمــر پاتیل هــای ســرباره نیــز افزایــش یافتــه 

ــت.  اس
وی در پایــان از حمایــت مدیریــت و کلیــه کارکنــان 
ــه در  ــداوم ک ــری م ــازی و ریخته گ ــه فوالدس ناحی
ــروژه نقــش داشــتند،  ــن پ ــز ای اجــرای موفقیت آمی

تشــکر و قدردانــی کــرد.

هشداردربارهورشکستگی
قطعهسازان

دبیــر انجمــن صنایــع همگــن قطعه ســازی کشــور 
گفــت: اگــر خودروســازان ۲ هــزار میلیــارد تومــان 
بــه ســرعت  را  قطعه ســازان  معــوق  مطالبــات 
ــوی ورشکســتگی  ــد، شــاهد دومین پرداخــت نکنن

ــود.  ــم ب ــازان خواهی قطعه س
آرش محبی نــژاد اظهــار کــرد: بدهــی خودروســازان 
تومــان  میلیــارد   5500 بــه  قطعه ســازان  بــه 
ــوط  ــان آن مرب ــارد توم ــزار میلی ــه ۲ ه ــیده ک رس
ــان اینکــه  ــا بی ــات معــوق اســت. وی ب ــه مطالب ب
وضعیــت  در  قطعه ســازی  صنایــع  متاســفانه 
ــر از 50 درصــد  ــا کمت ــرد و ب ــه ســر نمی ب ــی ب خوب
ــرد:  ــان ک ــتند، خاطرنش ــال هس ــت خودفع ظرفی
در ایــن شــرایط اگــر ۲ هــزار میلیــارد تومــان 
مطالبــات معــوق قطعه ســازان از خودروســازان 
ــود  ــت نش ــف و پرداخ ــن تکلی ــرعت تعیی ــه س ب
ــد  ــه رو خواهن ــا چالــش جــدی روب قطعه ســازان ب
ــع همگــن قطعه ســازی  ــر انجمــن صنای شــد. دبی
زمینــه طرح هــای  ایــن  در  داد:  ادامــه  کشــور 
ــرای  ــزرگ ب ــاز ب ــوی دو خودروس ــبی از س مناس
دســت  در  قطعه ســازان  مطالبــات  پرداخــت 
بررســی اســت کــه امیدواریــم هرچــه زودتــر 

ــود. ــی ش اجرای
 وی افــزود: وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــته  ــزرگ داش ــاز ب ــا دو خودروس ــاتی ب ــز جلس نی
و براســاس آن مقــرر شــده ظــرف یــک مــاه 
ــوق  ــات مع ــان مطالب ــارد توم ــزار میلی ــده ۲ ه آین
تکلیــف  تعییــن  از خودروســازان،  قطعه ســازان 
شــود. محبی نــژاد بــا بیــان اینکــه ۲0 درصــد 
دو  قطعــات  درصــد   ۸0 حــدود  قطعه ســازان 
ــح  ــد، تصری ــن می کنن ــزرگ را تامی ــاز ب خودروس
ــورت  ــات ص ــال اقدام ــه دنب ــبختانه ب ــرد: خوش ک
ــات قطعه ســازان کوچــک پرداخــت  گرفتــه، مطالب
شــده و ۲ هــزار میلیــارد تومــان مربــوط بــه 
ــزرگ  ــط و ب ــازان متوس ــوق قطعه س ــات مع مطالب
ــت  ــر پرداخ ــه زودت ــر چ ــم ه ــه امیدواری ــت ک اس

ــود. ش

اخبار کوتاه

بیشــتر  روزبــه روز  بیــکاری  آمــار 
سرویس اقتصاد

بردیا عباس زاده   
می شــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
بیــکاری در میــان کســانی کــه مــدارک تحصیلــی 
دانشــگاهی دارنــد، بــه مراتــب بیشــتر اســت. امــا چــرا 
ــا  ــردن ی ــدا ک ــا در پی ــگاهی م ــگان دانش دانش آموخت
ایجــاد شــغل ناموفقنــد و اصــال چــرا دانشــگاه ها بــرای 
ــغ  ــن تبلی ــد، این چنی ــازار کاری ندارن ــه ب ــته هایی ک رش

می کنند؟
دولتوکارشناسان 

ــل  ــه دلی ــئله ب ــن مس ــد ای ــی می گوین ــات دولت مقام
نداشــتن مهــارت و تخصــص انجــام کار در جوانــان 
اســت و آن هایــی کــه از دانشــگاه ها می آینــد فقــط 
ــزی از کار  ــد و چی یــک مــدرک کاغــذی در دســت دارن
 نمی داننــد؛ بنابرایــن کارفرمایــان بــه آن هــا گرایــش 
و تمایلــی ندارنــد. امــا کارشناســان می گوینــد اتفاقــا اگر 
این گونــه باشــد نشــان از ضعــف عملکــرد دولت هاســت 
و اینکــه دولت هــا در قبــال آمــوزش دانشــگاهی جوانــان 
ــا  ــن دولت ه ــع ای ــد. در واق ــل نکرده ان ــتی عم ــه درس ب
ــازار کار را شناســایی و آن  ــد نیازهــای ب  هســتند کــه بای
را بــه دانشــگاه ها منتقــل کننــد و دانشــگاه ها بــه جــای 
ــدان  ــه چن ــی ک ــه آموزش های ــره ای و ارای ــرد جزی عملک
ــود  ــوزش خ ــیوه های آم ــدارد ش ــدار ن ــازار کار خری  در ب

را مرتبا به روز کنند.
پرکردنصندلیبههرقیمتممکن 

کارشناســان عقیــده دارنــد اینکــه مرتبــا بیــکاری جوانــان 
فــارغ التحصیــل را نبــود مهــارت آن هــا اعــالم می کننــد 
نوعــی فرافکنــی و فــرار از مســئولیت های عمــل نشــده 

ــال  ــد س ــا چن ــه دو ت ــی ک ــت و جوان ــود دولت هاس  خ
کــرده ســپری  دانشــگاه ها  میزهــای  پشــت  در   را 

آمادگــی دریافــت آموزش هــای مؤثــر و مطابــق بــا نیــاز 
ــازار کار را داشــته؛ ولــی دانشــگاه بــه وی ارایــه نــداده  ب
ــا  ــه آی ــن مســئله مطــرح اســت ک ــن ای اســت. همچنی
واقعــا ایجــاد دانشــگاه های متعــدد، امــروز بــرای کشــور 
ــت  ــد اهمی ــی می توان ــه خروج ــا اینک ــت ی ــت اس مزی
داشــته باشــد؟ چــرا بایــد دانشــگاه هایی داشــته باشــیم 

 کــه تنهــا دغدغــه آن هــا پــر کــردن صندلی هاســت 
و گرداننــدگان دانشــگاه ها دربــاره آینــده شــغلی جوانــان 
ــوان  ــا می ت ــد. آی ــود نمی دانن ــه خ ــئولیتی را متوج مس
قبــول کــرد دانشــگاه هایی در رشــته های مختلفــی 
کــه فعــال اقتصــاد ایــران نیــازی بــه آن هــا نــدارد مرتبــا 

ــد و کســب درآمــد کننــد؟ دانشــجو بپذیرن
کسبدرآمدیاآیندهجوانان 

مســئولیتی  دانشــگاه ها  و  اســت  این گونــه  اگــر 

ــده  ــرف ش ــر ص ــس عم ــد، پ ــازار کار ندارن ــال ب در قب
جوانــان و هزینه هــای زیــادی کــه خانواده هــا بــرای 
ــود؟  ــه می ش ــد، چ ــگاه ها کرده ان ــان در دانش فرزندانش
 چــه کســی مســئول شناســایی نیازهــای بــازار کار 
و به روزرســانی رشــته های دانشــگاهی اســت؟ حــال کــه 
جوانــان پــس از دوران مدرســه جایــی را غیــر از دانشــگاه 
ــد مراکــز متعــدد دانشــگاهی  ــا اب ــد ت نمی شناســند، بای
ــا  ــود؟ آی ــد ش ــب درآم ــا کس ــق آن ه ــاد و از طری ایج
ــال های  ــول س ــرا در ط ــد چ ــه بگوی ــت ک ــی هس کس
ــه  ــده ک ــرش ش ــجو پذی ــته هایی دانش ــادی در رش متم
ــدارد؟  ــود ن ــا وج ــرای آن ه ــازار کار ب ــازی در ب ــچ نی هی
کــدام نهــاد و دســتگاهی می توانــد دســتور دهــد بعضــی 
ــد ســال  ــرای چن رشــته های اشــباع شــده دســت کم ب
پذیــرش دانشــجو را متوقــف کننــد؟ آیــا کســب درآمــد 
ــت؟ ــر اس ــان مهم ت ــده جوان ــگاه ها از آین ــط دانش توس

واقعیت 
واقعیــت ایــن اســت کــه دانش آموختــگان دانشــگاهی 
مــا هیــچ تجربــه عملــی مناســبی ندارنــد و فقــط بــا در 
دســت داشــتن یــک مــدرک وارد بــازار کار می شــوند. از 
ســوی دیگــر وظیفــه آمــوزش بــر عهــده دولــت اســت؛ 
ــد  ــوزش مفی ــه آم ــد زمین ــه بای ــت ک ــت اس ــن دول  ای
را فراهــم کنــد؛ امــا بــاز هــم تــا وقتــی کــه دانشــجویان 
 هیــچ مطالبــه جــدی ای در خــود احســاس نکننــد 
و دانشــگاه را بــرای تعویــق انداختــن ســربازی یــا 
برگزیننــد  همســریابی  بــرای  مکانــی  عنــوان  بــه 
ادامــه  نیــز  اشــتغال  و  دانشــجو  باطــل  دور   ایــن 

خواهد داشت.

کیمیای وطن بررسی کرد

دور باطل مدرک دانشگاهی و اشتغال

ــه  ــه گذشــته قیمــت شــکر ب ــی کــه طــی هفت در حال
ــوان شــده  ــازار عن ــود محصــول در ب ــل آنچــه کمب دلی
ــاورزی  ــاد کش ــر جه ــاون وزی ــد، مع ــران ش ــود، گ ب
ــازی  ــی و دالل ب ــل زمان ــه بعضــی عوام ــرد ک ــالم ک اع

باعــث گرانــی مقطعــی شــکر شــده؛ 
نــدارد  وجــود  کمبــودی  هیــچ   امــا 
و بــه زودی بــازار ایــن محصــول بــه 

بازمی گــردد.  عــادی  شــرایط 
علــی قنبــری، مدیــر عامــل شــرکت 
بازرگانــی دولتــی، اظهــار کــرد: ســاالنه بــه 
حــدود ۲ میلیــون و ۴00 هــزار تــن شــکر 
نیــاز داریــم کــه بــا توجــه بــه پیش بینــی 

تولیــد ۱.۴ میلیــون تنــی ایــن محصــول در ســال 
ــی  ــزار تن ــرای واردات ۸00 ه ــزی ب ــاری و برنامه ری ج
تــا حــدود یــک میلیــون تنــی آن، هیــچ مشــکلی در 

ــدارد.  ــازار شــکر وجــود ن ب
ــازار شــکر  ــه از ب ــرآوردی ک ــر اســاس ب ــزود: ب وی اف

صــورت گرفتــه اســت، شــرایط ایــن محصــول در بــازار 
ــوده  تحــت تاثیــر بعضــی عوامــل زمانــی و اقلیمــی ب
کــه باعــث تاخیــر کوتــاه در واردات شــکر شــده اســت؛ 
ــر  ــز تاثی ــازی نی ــل دالل ب ــن عوام ــار ای ــه در کن البت
بســیاری بــر گرانــی آن در مقطــع زمانــی 

ــاه داشــت.  کوت
بــا  جهــاد کشــاورزی  وزیــر  معــاون 
ــت  ــازار و قیم ــه زودی ب ــه ب ــان اینک بی
ــردد ــی بازمی گ ــت طبیع ــه حال ــکر ب  ش

ــازار  ــودی در ب ــچ کمب ــرد: هی ــح ک تصری
ــزان موجــودی  ــدارد و می شــکر وجــود ن
بخــش دولتــی و ذخایــر اســتراتژیک 
ــت  ــی اس ــدازه کاف ــه ان ــی ب ــول خصوص ــن محص ای
و محموله هــای وارداتــی ایــن محصــول در حــال 
تخلیــه در گمــرکات کشــور اســت. قنبــری اظهــار کــرد: 
ــن شــکر از ســوی بخــش  ــزار ت ــا ۱0 ه ــه ۶000 ت روزان

خصوصــی در بــورس کاال عرضــه می شــود.

معاونوزیرکشاورزیاعالمکرد:

داللبازی،عاملگرانیشــکر
همزمــان بــا افزایــش گرمــای هــوای تابســتانی در 
کشــور، بــرای نخســتین بار در طــول یکصــد ســال 
گذشــته تاکنــون، پیــک مصــرف بــرق از 5۱ هــزار 
مــگاوات عبــور کــرد تــا یــک رکــورد جدیــد مصــرف بــرق 
در ایــران بــه ثبــت برســد. بــا افزایــش گرمــای تابســتانی 

در شــهرهای جنــوب کشــور بــه بیــش از 50 
ــوا  ــای ه ــیدن دم ــانتیگراد و رس ــه س درج
بــه بیــش از ۴0 درجــه ســانتیگراد در تهــران 
و کــرج، رکــورد جدیــد و البتــه تاریخــی در 
ــر  ــه ثبــت رســید. ب ــران ب ــرق ای مصــرف ب
ــرق  ــبکه ب ــت ش ــزارش مدیری ــاس گ اس
ایــران، روز شــنبه ۱۲ تیرمــاه پیــک مصــرف 

بــرق در ســاعت ۱0 و ۱۴ دقیقــه بعدازظهــر بــه 5۱ هــزار 
و ۲5 مــگاوات افزایــش یافتــه؛ ضمــن آنکــه در ســاعت 
۲۱ و ۴۱ دقیقــه شــب هــم پیــک مصــرف بــه حــدود ۴۸ 

ــگاوات رســیده اســت.  ــزار و ۸03 م ه
از ایــن رو بــرای نخســتین بار در طــول ســابقه بیــش از 
یکصــد ســاله ورود بــرق و انــرژی الکتریکــی بــه کشــور 

ــت  ــه ثب ــگاوات ب ــزار م ــش از 5۱ ه ــرف بی ــورد مص رک
رســیده کــه پیش بینــی می شــود در صــورت تــداوم 
ــتور  ــری در دس ــی های سراس ــال خاموش ــرف، اعم مص
ــی  ــر در حال ــرد. از ســوی دیگ ــرار بگی ــرو ق کار وزارت نی
روز گذشــته پیــک مصــرف بــرق کشــور بــه بیــش از 5۱ 
هــزار مــگاوات رســید کــه بیشــترین میــزان 
ــرق در تابســتان ســال گذشــته  مصــرف ب
 حــدود 50 هــزار و ۱77 مــگاوات بــوده 
ــرف  ــک مص ــز پی ــط قرم ــرو خ و وزارت نی
ــرای تابســتان امســال 5۴ هــزار  ــرق را ب ب
مــگاوات تعییــن کــرده اســت. بــا جهــش 
ــرق  ــی پیــک مصــرف ب ــد هــزار مگاوات چن
ــره  ــای فصــل تابســتان، ذخی ــران در نخســتین روزه ای
بــرق نیروگاه هــای کشــور هــم بــه کمتریــن میــزان 
کاهــش یافــت؛ بــه طــوری کــه در ســاعات پیــک مصرف 
روزانــه ذخیــره بــرق نیروگاه هــا حــدود یکهــزار مــگاوات 
و در ســاعات پیــک مصــرف شــبانه ایــن ذخیــره حــدود 

۲ هــزار و ۹۸ مــگاوات گــزارش شــده اســت.

در جغرافیــای ســرزمین پهنــاور ایــران، فوالدشــهر دارای 
یــک ویژگــی منحصربه فــرد اســت؛ اینکــه بــه عنــوان 
ــهرهای  ــود. ش ــناخته می ش ــران ش ــد ای ــهر جدی ــن ش اولی
جدیــد  عصــر  پدیــده  بهتریــن  و  مهم تریــن   جدیــد 
ــد.  ــمار می رون ــه ش ــد ب ــدن جدی ــر تم ــوان مظه ــه عن و ب
ــی  ــابقه طوالن ــه س ــت ک ــده ای اس ــد پدی ــهر جدی ــه ش البت
آن بــه شــهرهای جدیــد عهــد باســتان معــروف بــه پلیــس 
جدیــد می رســد؛ امــا آنچــه کــه بــه عنــوان احــداث 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــت ب ــرح اس ــروزی مط ــد ام ــهر جدی ش
درخصــوص   ۱۹ قــرن  اواخــر  در  هــاوارد  ابنــزر  توســط 
نمونــه  برزیلیــا  انگلســتان مطــرح شــد.  باغ شــهرهای 
ــی  ــاوارد طراح ــس از ه ــه پ ــت ک ــد اس ــهر جدی ــل ش کام
نیازهــای  براســاس  جدیــد  شــهرهای  احــداث  شــد. 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــوده اس ــکان ب ــه اس ــت ب جمعی
ــوده اســت  ــاوت ب ــد متف  ضــرورت احــداث شــهرهای جدی
نــوع شــهرها نیــز مختلــف هســتند؛ بــه عنــوان مثــال 
ــه ســبب  ــد در خــارج از مناطــق شــهری ب شــهرهایی جدی
صنعتــی شــدن )مثــل شــوروی ســابق( در مجارســتان 
بــه خاطــر تعــادل شــبکه شــهری در کانــادا در کنــار 
ــه  ــوران( ب ــد )م ــهر جدی ــه ش ــی و در فرانس ــع معدن مناب
ــد در  ــهرهای جدی ــوند. ش ــاخته می ش ــع گاز س ــل مناب دلی
ــش  ــل افزای ــه دلی ــدن ب ــهر( لن ــل )کالن ش ــراف متروپ اط
از ایــن دســته اند. بــه طــور کلــی  جمعیــت کالنشــهر 
ــی، اســتقالل  ــد در خودکفای ــاد اساســی شــهرهای جدی بنی
ــه  ــد ب ــهرهای جدی ــت. ش ــتغال اس ــت و اش ــادل جمعی تع
ــت و  ــای مثب ــی دارای کارکرده ــای اجتماع ــوان پدیده ه عن
منفــی هســتند. ایــن شــهرها گرچــه بــرای پاســخگویی بــه 
ــن حــال  ــی در عی ــی شــهروندان احــداث شــده، ول نیازهای
دارای مشــکالت عدیــده ای هســتند؛ از جملــه فقــدان تمرکــز 
ــتم  ــی سیس ــی، ناکام ــی و دولت ــای خصوص ــن بخش ه بی
مالــی بــرای تضمیــن ســرمایه گذاری، اعتمــاد نکــردن 
شــهروندان بــه خریــد از فروشــگاه ها و مراکــز نوظهــور 
خریــد و فــروش در شــهر جدیــد، فقــدان هماهنگــی بیــن 
مدیریــت شــهری در شــهر جدیــد از جملــه مشــکالتی 
ــت چرخــه اقتصــادی و اشــتغال در  ــع حرک ــه مان اســت ک
ــه  ــدم توجــه ب ــر ع ــه مهم ت ــا از هم ــد اســت؛ ام شــهر جدی
جنبه هــای تاریخــی و هویتــی شــهروندان اســت؛ زیــرا 

اصالت هــا  ریشــه ها،  ویژگی هــا،  معــرف   شــهروندان 
و فرهنگ هــای مختلــف هســتند. ایــن بی توجهــی موجــب 
اختــالل در وضعیــت روان شــناختی ســاکنین و عامــل 
تنش هــای فرهنگــی و قومــی و تاریخــی می شــود. از 
ــق گروهــی  ــت جمعــی و تعل ــدم احســاس هوی ــن رو ع ای
ــی  ــط اجتماع ــد در رواب ــا نتوانن ــه آن ه ــود ک ــث می ش باع
ــول  ــر رس ــهری. دکت ــی ش ــد. )جامعه شناس ــارکت کنن مش
و  مختلــف  اقــوام  رویارویــی  ربانــی.۲05:۱3۸۹-۱۸0( 
پافشــاری هریــک بــر فرهنــگ خــاص خــود می توانــد 
را در قالــب تعامــالت قومــی و تشــکل های  ارتباطــات 
اقلیتــی قومــی محــدود کنــد کــه محصــول آن هویت هــای 
ــه  ــوان نمون ــه عن ــا ب ــت؛ م ــد اس ــهر جدی ــون در ش گوناگ
بــه  فوالدشــهری  تاکنــون  شــاید  فوالدشــهر  شــهر  در 
ــه و  ــق و عالق ــق و عش ــردی تعل ــه ف ــی آن ک ــی واقع معن
زادگاه خــود را فوالدشــهر بدانــد، نداشــته باشــیم. چــه 
ــش  ــده و پی ــا آم ــه دنی ــهر ب ــن ش ــه در ای ــرادی ک ــا اف بس
ــند ــرده  باش ــی ک ــهر زندگ ــن ش ــم در ای ــه ه ــه ده  از س

پــدران  زادگاه  بــه  متعلــق  را  خــود  هویــت  ولــی 
هویــت  در  جایگاهــی  فوالدشــهر  و  می داننــد  خــود 
چندپــاره  هویــت  دارای  کــه  شــهری  نــدارد.  آن هــا 
یعنــی  نباشــد،  واحــدی  هویــت  دارای  و  چندتکــه  و 
نیســت  هــم  ثابــت  و  دائمــی  ســکونت  حــس   دارای 
و رابطــه عشــق و عالقــه بیــن مــکان و افــراد به وجــود نیامده 
ــای  ــی هنجاره ــه راحت ــد ب ــلئه می توان ــن مس ــت و ای اس
ــه  ــد ک ــر می طلب ــن ام ــذا ای ــد. ل ــد کن ــه را تهدی ــک جامع ی
ــه قومیت هــا  ــرام ب ــا احت ــان و فرهیختــگان شــهر ب فرهنگی
و حفــظ آداب و رســوم آن هــا بــه فوالدشــهر و هویــت 
فوالدشــهری نیــز اهتمــام بورزنــد. خداونــد متعــال در آیه ۱3 
در ســوره حجــرات می فرماینــد: »یــا ایهاالنــاس اناخلقناکــم 
ــون  ــل لتعارف ــم شــعوبا و قبائ ــی و جعلناک ــر او انث مــن ذک
اکرمکــم عنــد هللا انفاکــم ان هللا علیــم خبیــر«؛ یعنــی مــا 
شــما را از یــک زن و مــرد آفریدیــم و بــه قومیت هــا و 
ملت هــای مختلــف تقســیم کردیــم تا یکدیگــر را بشناســید. 
همانــا گرامی تریــن شــما نــزد خــدا باتقواتریــن شماســت و 
 خداونــد دانــا و آگاه اســت. پــس می توانیــم ایــن برداشــت 
را داشــته باشــیم کــه تنــوع قومیت هــا بــه دلیــل شــناخت 
ــه  ــت و ن ــر اس ــا یکدیگ ــی ب ــل و یکپارچگ ــاط و تعام و ارتب

تفاخــر و ازهم گســیختگی. هویت بخشــی بــه فوالدشــهر 
ــورد  ــهری م ــاختار ش ــی و س ــر فرهنگ ــم از منظ را می توانی
ــم.در بخــش فرهنگــی، ضمــن پاســداری  ــرار دهی توجــه ق
از ارزش هــای دینــی و ملــی و ســنتی خــود، آمیــزه ای 
 از فرهنگ هــای مختلــف را در شــهر بــه نــام فرهنــگ 
عنــوان  بــه  بیاوریــم؛  بــه وجــود  و هویــت فوالدشــهر 
ــرای  ــینیه ها در اج ــا و حس ــاجد و تکای ــر در مس ــال اگ مث
مراســم مذهبــی ســعی کنیــم بــه صــورت محلــه ای 
صرفــا  نــه  و  پیــدا کنیــم  حضــور  محــل  مســجد  در 
 قومیتــی می توانــد در تقویــت هویــت شــهری مناســب

 باشد.
زیرســاخت های  تامیــن  و  لحــاظ ســاختار شــهری  از   
و  رونــق کســب  و  اشــتغال  ایجــاد  در جهــت  شــهری 
کار بهتــر اســت بــا توجــه بــه رویکــرد تــازه مدیریــت 
آقــای  جنــاب  فوالدشــهر،  عمــران  شــرکت  جدیــد 
خام فروشــی  عــدم  بــر  مبنــی  شــیروانی،  مهنــدس 
زمیــن، یعنــی واگــذاری زمیــن بــه صــورت تجــاری و 
ــاری  ــی تج ــه واحدهای ــش ب ــردم و افزای ــه م ــکونی ب  مس
و مســکونی، اراضــی باقی مانــده را در اختیــار تولیدکننــدگان 
ــی  ــدی و کارگاه ــای تولی ــوان واحده ــه عن ــران ب و صنعتگ
ــرای  ــتغال ب ــاد اش ــتای ایج ــم و در راس ــرار دهی ــک ق کوچ
ــق فضــای کســب  ــه و رون اقشــار جــوان و کم درآمــد جامع

ــت  ــا جه ــی و صرف ــکاری و خمودگ ــری از بی و کار و جلوگی
اشــتغال شــهروندان فوالدشــهر و بــا کمــک تســهیالت 
دولتــی و بــا مســاعدت نماینــده محتــرم شهرســتان لنجــان، 
ــای  ــاب آق ــهر، جن ــش فوالدش ــرم و زحمتک ــهردار محت ش
مــرادی بــه توســعه و پیشــرفت فوالدشــهر درآینــده امیــدوار 
باشــیم. فوالدشــهر بایــد شــهری پویــا و فعــال وزنــده 
شــناخته شــود. شــهر پویــا شــهری اســت کــه مــردم در آن 
ــود را  ــاش خ ــد مع ــد و می توانن ــب و کار می پردازن ــه کس ب

ــد. ــن کنن در آن تامی
ــی ایجــاد هویــت  ــه دســت آمــدن ایــن دو مهــم یعن ــا ب  ب
شــهری و تامیــن زیرســاخت های اقتصــادی می توانیــم 
بگوییــم فوالدشــهر، شــهری اســت بــرای همــه و دارای 
هویــت فوالدشــهری و نــه قومــی و فوالدشــهر، نمــادی 
ــن شــهر  ــرای همــه ایرانی هــا باشــد. ای ــران کوچــک ب از ای
زیبــای منحصــر بــه فــرد، ســزاوار هویتــی متعلــق بــه خــود 
ــاور  ــت ب ــن هوی ــه ای ــه شــهروندان ب ــی ک ــا زمان اســت و ت
پیــدا نکننــد، بــا آن بیگانه انــد. ایــن بیگانگــی بــا شــهر یکــی 
ــرفت  ــعه و پیش ــدم توس ــع ع ــل و موان ــن عوام از مهم تری
فرهنگــی و اقتصــادی شــهر اســت. یکــی از مصادیــق 
ــز  ــه مراک ــهروندان ب ــاد ش ــدم اعتم ــود ع ــا خ ــی ب بیگانگ
خریــد شــهر خــود و خریــدن ملزومــات زندگــی از شــهرهای 
ــی بیشــتر اســت.  ــر و قیمت ــی پایین ت همجــوار گاه باکیفیت
ــخ را  ــته و تاری ــت و گذش ــد قومی ــر آن باش ــاید زیبنده ت ش
در ســینه و خاطــره خــود حفــظ کنیــم، امــا خودمــان هــم 
تاریخ ســاز و خاطره آفریــن و هویت ســاز و هویت بخــش 
ــای  ــیم پدره ــپهری: و نپرس ــهراب س ــول س ــه ق ــیم. ب باش
ــر  ــت س ــته اند! پش ــبی داش ــه ش ــیمی چ ــه نس ــا چ پدره
نیســت فضایــی زنــده. پشــت ســر مــرغ نمی خوانــد. پشــت 
ــاد نمی آیــد. پشــت ســر پنجــره ســبز صنوبــر بســته  ســر ب
ــر  ــت س ــت. پش ــخ اس ــتگی تاری ــر خس ــت س ــت. پش اس
ــزد.  ــه ســاحل صــدف ســرد ســکون می ری ــوج ب خاطــره م
فوالدشــهر را ببینیــم بــا فوالدشــهر دســت دوســتی و 
ــاد  ــا اوایج ــقی ب ــایند عاش ــم خوش ــم ورس ــاداری بدهی وف

ــم. کنی

سیدیاورکرمی،کارشناسارشدجامعهشناسی-رییس
کمیسیونفرهنگیاجتماعیشورایشهرفوالدشهر

توســعه  و  تکنولــوژی  پیشــرفت  بــا  اخیــر  دهه هــای  در  مــرادی گفــت:  عبــاس  تبریــک گفــت.  را  شــهرداری  روز  پیامــی  در  فوالدشــهر  شــهردار 
را  آن  کــه  شهرداری هاســت  عهــده  بــر  مهـــم  وظیفــه   300 از  بیــش  امــروز  و  شــده  متنــوع  و  گســترده  هــم  شــهرداری ها  وظایــف  شــهرها، 
وظایــف  و  خدمــات  توســعه  و  رویکــرد  تغییــر  ایــن  اســت.  کــرده  تبدیــل  اجتماعــی  و  فرهنگــی  نهــاد  یــک  بــه  خدماتــی  مجموعــه  یــک  از 
نوع دوســتی  حــس  از  یافتــه  نشــأت  کــه  شــهرداری ها  عرصــه  زحمتکشــان  خواســت  و  تدبیــر  همــت،  بــه  مگــر  نمی شــد  میســر   شــهرداری ها 
و  »شــهرداری  روز  تیرمــاه،   ۱۴ تبریــک  ضمــن  می دانــم  الزم  خــود  بــر  لــذا  می باشــد.  جامعــه  و  خــود  همنوعــان  بــه  آنــان  خدمات رســانی  و 
فوالدشــهرزحمات  در شــهرداری  تالشــگر خــود  ویــژه همــکاران  بــه  و  و دهیاری هــای سراســر کشــور  در شــهرداری ها  عزیــزان  بــه همــه  دهیــاری« 
بــه شــهروندان محتــرم مطلــوب  رســانی  و خدمــات  اهــداف  پیشــبرد  در جهــت  را  روزافزونتــان  توفیــق  و  نهــاده  ارج  را صمیمانــه   خالصانــه شــما 

ظل توجـهات حضرت ولیعصر)عج( و رهبـری داهیانه حضرت آیت هللا خامنه ای )مدظله العالی( از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم. 

جهشبرقیتابستانی

رکوردمصرفبرقایرانشکستهشد

نگاهیبهشهرجدیدفوالدشهر

فوالدشهر،شهریمنحصربهفرد

پیامشهردارفوالدشهر

بهمناسبتروزشهرداری

اخبار کوتاه

تشکیل۴صندوقجدید
سرمایهگذاریدربخشمسکن

 ۴ تشــکیل  خواســتار  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
ــد.  ــکن ش ــوزه مس ــرمایه گذاری در ح ــدوق س صن
بــازار  راه انــدازی  مراســم  در  آخونــدی  عبــاس 
ــکن  ــی مس ــی از اوراق رهن ــه و رونمای ــن ثانوی ره
ــدود  ــا ح ــی م ــوزه اوراق رهن ــت: در ح ــار داش اظه
۱0 هــزار میلیــارد تومــان ظرفیــت داریــم کــه بایــد 
بــه تدریــج از ایــن ظرفیــت اســتفاده شــود. وی بــا 
ــد  ــوم خری ــه مفه ــی ب ــن اوراق رهن ــان اینکــه ای بی
دیــن توســط شــخص ثالــث اســت، افــزود: البتــه 
ایــن ابــزار پیچیدگی هــای زیــادی دارد؛ امــا خــوب 
اســت کــه راه را بــرای اجــرای آن بــاز کنیــم. وزیــر 
ــکن  ــث مس ــه بح ــان اینک ــا بی ــازی ب راه و شهرس
ــاز  ــن بخــش نی ــت: ای ــده اســت، گف بســیار پیچی
ــال  ــه در بخــش مســکن فع ــی دارد ک ــه نهادهای ب
هســتند و تاکنــون هــم حــدود ۱۸ نهــاد را پیشــنهاد 
کردیــم کــه تعــدادی از آن هــا بــه تصویــب رســیده 
اســت. آخونــدی بــا تاکیــد بــر اینکــه هنــوز 
ــف  ــدی را تعری ــی جدی ــای مال ــم نهاده می توانی
کنیــم تــا رشــد باثباتــی را در بــازار مســکن داشــته 
ــی  ــی، یک ــی عموم ــت دارای ــت: مدیری باشــیم، گف
ــرده ام  ــواره مطــرح ک ــه هم ــی اســت ک از بحث های
از  بانــک مســکن  و همان طــور کــه مطالبــات 
آن  می توانیــم  داریــم،  را  بدهــی  اوراق   طریــق 
اجرایــی کنیــم.  هــم  دیگــر  بخش هــای  در  را 
پس انــداز  صندوق هــای  را  دیگــر  موضــوع  وی 
ــن  ــت: ای ــرد و گف ــوان ک ــکن عن ــهیالت مس و تس
پــروژه  یــا  شــهر  بــرای  می توانــد  صندوق هــا 
مــا  اینکــه  تعریــف شــود؛ ضمــن  مشــخصی 
امــا  ایــن صندوق هــا را داشــتیم؛  در دهــه 50 
ــور از  ــا را در کش ــن صندوق ه ــه ای ــت ک مدت هاس

دســت داده ایــم.

هزارواحدصنعتی
بهمدارتولیدمیآیند

ــر اســاس تصمیمــات  گفــت: ب ــر صنعــت  معــاون وزی
اتخــاذ شــده در وزارت صنعــت تــا پایــان امســال 
ــرداری  ــت و بهره ب ــه ظرفی ــی ب ــد صنعت ــزار واح ۱0 ه
ــات  ــه بیان ــا اشــاره ب ــی ب ــی یزدان ــد رســید. عل خواهن
مقــام معظــم رهبــری در ابتــدای امســال درخصــوص 
بررســی مشــکالت صنایــع کوچــک و متوســط گفــت: 
آنچــه کــه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی بــرای وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت تکلیــف کــرده، بــه ظرفیــت 
ــر  ــاون وزی ــی اســت. مع رســاندن 7500 واحــد صنعت
صنعــت، معــدن و تجــارت افــزود: بیــش از ۲5 هــزار 
واحــد بــرای دریافــت وام در ســامانه ثبت نــام کرده انــد 
ــده بررســی  ــن تعــداد بیــش از 5 هــزار پرون  کــه از ای
و پرونــده ۲۲7 واحــد بــه بانک ها ارســال شــده اســت. 
وی تصریــح کــرد: بــه بانک هــا تاکیــد شــده کــه ظــرف 
مــدت یــک ماهــه درخواســت واحدهــا بررســی شــود. 
ــا  ــزرگ ب ــع ب ــاط صنای ــت ارتب ــه عل ــر ب ــوی دیگ از س
ــزرگ  ــع ب ــت صنای ــط، حرک ــک و متوس ــع کوچ صنای
ســبب رشــد دیگــر صنایــع نیــز خواهــد شــد. یزدانــی 
ــم ۱۲  ــرآورد کرده ای ــه ب ــاردی ک ــزار میلی ــت: ۱۶ ه گف
هــزار واحــد واحــد صنعتــی را بــه بهره بــرداری خواهــد 
ــی ۱۱0  ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــتا س ــن راس ــاند؛ در ای رس
ــه تعــدادی  ــرای وزارتخانه هــا دارد ک ــه ب طــرح و برنام
مربــوط بــه وزارت صنعــت اســت و قــرار اســت 
ــدازی شــود.  ــت راه ان ــر ظرفی ــل و زی ــای تعطی واحده
ــم در تمــام کارگروه هــای اســتانی  ــه جرئــت می گوی ب

ــد. نماینــدگان بخــش خصوصــی حضــور دارن

وارداتکمرشکن
ودلسردیکارگرانوکارفرمایان

یــک فعــال کارگــری اصلی تریــن دلیــل بــاال بــودن بیکاری 
در کشــور را نبــود روحیــه کار و حجــم زیــاد واردات کاال عنــوان 
کــرد و گفــت: این مســئله به دلســردی و ناامیدی نیــروی کار 
و کارفرمــا منجــر شــده اســت. عبــدهللا مختــاری در گفت وگــو 
ــا خبرنــگار ایســنا اظهــار کــرد: اگــر دولتمــردان بــه دنبــال  ب
رشــد اقتصــادی، رونــق بــازار کار و تک رقمــی کــردن بیــکاری 
هســتند، اولیــن مســئله ای کــه بایــد بــه آن بهــا بدهنــد تولیــد 
داخلــی و کاهــش واردات بی رویــه اســت. وی گفــت: واردات 
ــان را  ــتغال جوان ــرده و اش ــم ک ــد را خ ــر تولی ــه کم بی روی
ــه جــای وارد  ــر ایــن دولــت بایــد ب نشــانه رفتــه اســت؛ بناب
کــردن پی درپــی کاالی خارجــی بــه کیفیــت و کمیــت تولیــد 
توجــه کنــد. ایــن فعــال کارگــری نبــود روحیــه کار را یکــی از 
ــرد:  ــد ک ــد دانســت و تاکی ــت تولی ــودن کیفی ــن ب ــل پایی عل
ــی ــد مل ــه تولی ــی ب ــات واردات کاال و بی  توجه ــی از تبع  یک
دلســردی نیــروی کار و کارفرماســت کــه در چنیــن شــرایطی 
ــت  ــه کیفی ــت ب ــه لحــاظ ســرمایه گذاری و اهمی ــر دو را ب ه

ــد. ــزه می کن ــد بی انگی تولی

همکاریزیمنس
باتولیدکنندگانداخلی

علــی میرنــژاد بــا بیــان اینکــه صنایــع بــرق و الکترونیــک 
ــرق  ــدگان صنعــت ب ــد، گفــت: تولیدکنن از دولــت طلبکارن
ــود  ــات خ ــد مطالب ــه بتوانن ــی ک ــک در صورت  و الکترونی
 را از بخــش دولتــی و وزارتخانه هــای نیــرو، بهداشــت 
پویایــی  بــا  می تواننــد  دریافــت کننــد،  ارتباطــات  و 
بیشــتر بــرای توســعه ایــن صنعــت و تولیــد محصــوالت 
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــد. وی همچنی ــر گام بردارن باکیفیت ت
ــوان  ــت، عن ــه اس ــع کم تجرب ــن صنای ــران در ای ــه ای اینک
ــرای  ــالش ب ــوژی و ت ــه تکنول ــاز ب ــع نی ــن صنای ــرد: ای ک
ــای  ــا امض ــه ب ــن زمین ــه در همی ــش دارد ک ــب دان کس
ــا شــرکت های  توافق هــای همــکاری و تولیــد مشــترک ب
معتبــر خارجــی در تــالش هســتیم بتوانیــم در ایــن 
ــوان  ــه عن ــرد؛ ب ــوژی صــورت گی خصــوص رســوب تکنول
مثــال در حــال حاضــر در حــوزه الکتروموتورهــا زیمنــس 
ــا  ــت ت ــی اس ــدگان داخل ــا تولیدکنن ــی ب ــال رایزن در ح
ــدات محصــوالت خــود را در  ــاز تولی ــد بخشــی از نی بتوان
بــازار داخلــی و بــازار صادراتــی از ایــن طریــق تامیــن کنــد 
کــه همیــن همــکاری در حــوزه ترانســفورماتورها هــم در 

حــال شــکل گیری اســت.

حتما بخوانید!
3دور باطل مدرک دانشگاهی و اشتغال دوشنبـــــه  14 تیرماه 1395

ـــمـــاره 194 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد
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فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان کــه 
کیمیای وطن

زهرانصیری
جمــع  در  بــود  قــرار  مرتبــه  چنــد 
اصحــاب رســانه حضــور پیــدا کنــد، ســرانجام درآخریــن 
روزهــای مــاه مبــارک رمضــان بــه همــراه معاونــان خــود 
بــه جمــع رســانه ای ها آمــد و مهم تریــن ســرفصل های 

کاری این نیرو را تشریح کرد.
ماموریت هــای  انجــام  آقاخانــی  عبدالرضــا  ســردار 
میدانــی، اجــرای مرحلــه دوم ارتقــای امنیــت اجتماعــی 
ــتان  ــی اس ــروی انتظام ــدی نی ــارزه ج ــاه، مب از مردادم
ــان در پارک هــا  ــع مصــرف قلی ــا قاچــاق کاال و ارز، من ب
را مهم تریــن ســرفصل های کاری ایــن نیــرو در مــاه 

ــوان کــرد. جــاری عن
جــرم  کانون هــای  بــا  برخــورد  و  شناســایی   وی 
را در طــرح امنیــت اخالقــی در دســتور کار ناجــای 
ــن طــرح ۲  ــان داشــت: در ای ــرد و بی ــوان ک اســتان عن
بانــد بــزرگ اراذل  و اوبــاش بــه هالکــت رســیدند؛ ولــی 
ــه  ــای انجام  گرفت ــاش از محوره ــا اراذل  و اوب ــورد ب برخ
اســت  بــوده  اخالقــی  امنیــت  ارتقــای  طــرح   در 
ایــن  اجــرای  از  انــدک  زمــان  همیــن  در  کــه 
 طــرح، اراذل در اســتان اقــدام بــه معرفــی خــود 

می کنند.
وی مبــارزه جــدی بــا قاچــاق کاال و ارز را در دســتور 
ــد  ــون 80 درص ــت: تاکن ــرد و گف ــوان ک ــس عن کار پلی
ــد  ــان و ۴۷ درص ــون توم ــاالی ۵00 میلی ــای ب پرونده ه
پرونده هــای تــا 100 میلیــون تومــان در زمینــه مبــارزه بــا 

قاچــاق کاال و ارز تشکیل شــده اســت.

 8۴ و  هــزار  یــک  دســتگیری  از  آقاخانــی  ســردار 
و  داد  خبــر  ارز  و  کاال  قاچــاق  بــا  رابطــه  در  نفــر 
گفــت: قاچــاق ســوخت ۵۴ درصــد کاهــش  یافتــه 
اســت؛ همچنیــن 1۹۵ خــودروی ســبک، ســنگین 
 و اتوبوس هــای کاالی قاچــاق توقیــف  شــده اســت
 کــه ارزش ریالــی کشــفیات کاالی قاچــاق، ۲۳ میلیــارد 

تومــان بــوده اســت.  
ــه اول  ــه  ماه ــدر در س ــواد مخ ــفیات م ــزان کش وی می
ــا  ــاک ب ــه داد: تری ــرد و ادام ــوان ک ــن عن ــال را 10 ت س
میــزان 8 تــن، رتبــه اول مــواد مخــدر کشــف  شــده بوده 

اســت.
ــان در  ــرف قلی ــاره مص ــتان درب ــی اس ــده انتظام فرمان
حاشــیه زاینــده رود گفــت: طبــق قانــون افــراد در معابــر و 
اماکــن عمومــی نمی تواننــد مصــرف دخانیــات داشــته 
باشــند و کســی هــم حــق نــدارد در پــارک قلیــان 
اســتفاده کنــد؛ در غیــر ایــن صــورت مامــوران بــا آن هــا 

ــد کــرد. برخــورد خواهن
بی انضباطــی  بــا  برخــورد  آقاخانــی  ســردار 
رعایــت  کــه  بی انضبــاط  راننــدگان  چایخانــه داران، 
خودروهــای  نمی کننــد،  را  پیــاده  عابــران  حقــوق 

ــی  ــوس و تاکس ــتگاه های اتوب ــه در ایس ــخصی ای ک ش
ــت  ــه رعای ــی ک ــتفاده از خانم های ــد، اس ــف می کنن توق
ــوان متصــدی گــری  ــد به عن شــئون اســالمی را نمی کنن
صنــوف، اســتفاده از مانکن هــای نامناســب توســط 
صنــف پوشــاک در ویترین هــا، کســانی کــه اقــدام 
و کالس هــای  ورزشــی  راه انــدازی کلوپ هــای  بــه 
می کننــد الزم  مجوزهــای  اخــذ  بــدون   آموزشــی 

 تاالرهــا و باغ تاالرهایــی کــه آهنگ هــای غیرمجــاز 
ــه  ــی ک ــد، مغازه های ــردان را دارن ــان و م ــالط زن ــا اخت ی
لــوازم صوتــی آالینــده بــر روی خودروهــا ســوار می کننــد 
بی انضباطــی  عروســی کــه مســبب  و کاروان هــای 
اجتماعــی می شــوند را بــه  عنــوان تذکــرات ده گانــه  

ــرد. ــر ک ــاه ذک ــس در تیرم پلی
ــوف  ــر صن ــد مدنظ ــوارد بای ــن م ــرد: ای ــح ک  وی تصری
ــا  ــا آن ه ــف ب ــورت تخل ــه در ص ــرد ک ــرار بگی ــراد ق و اف

ــد. ــد ش ــورد خواه برخ
 در ادامــه نیــز ســرهنگ عاصمــی، رییــس پلیــس 
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام ــی فرمان ــت عموم امنی
دربــاره قانــون جامــع مبــارزه بــا دخانیــات گفــت: 
تهدیــد  مســئوالن،  و  مــردم  دغدغه هــای  از  یکــی 
ــت؛ ــان اس ــرف قلی ــق مص ــی از طری ــت عموم  بهداش

ــط  ــتگاه های مرتب ــا دس ــت ت ــاز اس ــه نی ــن زمین در ای
صحنــه  وارد  هــم  قلیــان  غیرقانونــی  مبــارزه   بــا 

شوند.
خســروی گفــت: برخــورد بــا کیف قاپ هــا در ســه  
ــت  ــته اس ــش داش ــد افزای ــال ۲۳ درص ــه اول س  ماه
ــزرگ کیف قــاپ  ــد ب ــز دو بان و در یــک مــاه گذشــته نی

متالشــی شــدند.

رییس پلیس انتظامی استان اصفهان:

تریاک همچنان در اصفهان یکه تازی می کند
خالفکاران دربستی در طرح امنیت اجتماعی، زیر ذره بین پلیس هستند  

ــاط  ــازی نق ــت: بهس ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
ــرفت  ــعه و پیش ــی در توس ــش مهم ــهرها، نق ــوده ش فرس
شــهرهای اســتان چهارمحــال و بختیــاری دارد. قاســم 
ســلیمانی دشــتکی در نشســت تامیــن مســکن چهارمحــال 

و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه بهســازی 
نقــاط فرســوده نقــش مهمــی در توســعه 
شــهرها دارد، اظهــار داشــت: بایــد زمینــه 
نوســازی بافت هــای فرســوده در شــهرها 

و روســتاهای اســتان ایجــاد شــود. 
مهــم  اقدامــات  از  یکــی  افــزود:  وی 
مســکونی  واحدهــای  تامیــن  دولــت 
بــرای اقشــار کم درآمــد و مددجویــان 
اســت. بــوده  حمایتــی  ســازمان های 

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری با اشــاره 
ــان در  ــرای مددجوی ــکونی ب ــد مس ــزار واح ــه ۲ ه ــه اینک ب
ایــن اســتان در دولــت یازدهــم احــداث شــده اســت، عنــوان 
کــرد: ایــن تعــداد واحــد مســکونی بــرای مددجویــان تحــت 
ــداد  ــه ام ــه کمیت ــی از جمل ــازمان های حمایت ــش س  پوش

و بهزیســتی ســاخته شــده اســت. وی عنــوان کــرد: انجــام 
از ۷ هــزار واحــد  بــرای ســاخت بیــش  زیرســاخت ها 
مســکونی دیگــر، از دیگــر اقدامــات دولــت در ایــن اســتان 

ــه شــمار مــی رود.  ب
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری تاکیــد 
کــرد: بیــش از ۲ هــزار واحــد مســکونی 
دیگــر بــرای مددجویــان تــا پایــان ســال 
ــود  ــاخته می ش ــتان س ــن اس ۹۶ در ای
ــن اســتان  ــان ای و بســیاری از مددجوی
صاحــب واحــد مســکونی می شــوند. 
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه شــهر 
چلگــرد کوهرنــگ یکــی از شــهرهای 
ــت ــتان اس ــافر اس ــگری و پرمس  گردش
عنــوان کــرد: طــرح جامــع شــهری 
ــد بازنگــری شــود. طــرح جامــع شــهر چلگــرد  چلگــرد بای

دارای ۲10 هکتــار مســاحت اســت. 
وی اظهــار داشــت: بایــد زمینــه بــرای زیرســاخت های 

ــود. ــم ش ــهر فراه ــن ش ــگری ای گردش

استاندار چهارمحال و بختیاری:
بهسازی بافت های فرسوده، نقش مهمی در توسعه شهرها دارد

ــات  ــی خدم ــتاد هماهنگ ــر س ــی و دبی ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
ســفر اســتان از افزایــش ظرفیــت اقامــت در اصفهــان بــه ۲0 هــزار 
تخــت تــا پایــان ســال ۹۵ خبــر داد. فریــدون الهیــاری در نشســت 
ســتاد هماهنگــی خدمــات ســفر اســتان اصفهــان کــه همزمــان بــا 

فرارســیدن تعطیــالت عیــد ســعید فطــر و بــا 
ــتاد  ــای س ــران کمیته ه ــا و مدی ــور اعض حض
برگــزار شــد، ضمــن تبریــک فــرا رســیدن عیــد 
ســعید فطــر تاکیــد کــرد: تــالش داریــم تــا بــا 
ــا  ــفر و ب ــای س ــاماندهی ارتق ــرح س ــه ط ارای
ــته ای  ــات شایس ــب، خدم ــزی مناس برنامه ری
ــان  ــف جه ــار نص ــه دی ــگرانی ک ــه گردش  را ب
را بــه عنــوان مقصــد ســفر انتخــاب می کننــد 
ــه  ــت ارای ــرد: جه ــح ک ــم. وی تصری ــه کنی ارای
اداره کل  بــه گردشــگران  بهینــه  خدمــات 

میــراث فرهنگــی اســتان، چندیــن طــرح را در دســتور کار خــود قرار 
ــای اداره کل  ــن طرح ه ــه مهم تری ــزود: از جمل ــت. وی اف داده اس
ارایــه مجــوز و تســهیالت در جهــت حمایــت از بخــش خصوصــی، 
ــا  ــه ای کــه ب ــه گون ــه توســعه واحدهــای اقامتــی اســت؛ ب در زمین

ــال  ــان س ــا پای ــده ت ــل آم ــه عم ــای ب ــه برنامه ریزی ه ــه ب توج
ــتان از  ــت اس ــت اقام ــه ظرفی ــود ک ــم ب ــاهد خواهی ــاءهللا ش انش
1۶۵00 تخــت بــه ۲0000 تخــت افزایــش خواهــد یافــت. مدیــر کل 
میــراث فرهنگــی اســتان همچنیــن اظهــار داشــت: طــرح نظــارت 
تاسیســات گردشــگری بــه صورتــی تلفیقــی با 
هماهنگــی کارکنــان معاونــت گردشــگری اداره 
کل و کارکنــان اداراتــی، همچــون تعزیــرات 
حکومتــی، بهداشــت محیــط، صنعــت و معدن 
ــک  ــان از ی ــاط اصفه ــی نق ــاف در تمام و اصن
مــاه گذشــته آغــاز شــده و تــا پایــان شــهریور 
ادامــه خواهــد یافــت. مدیــر کل میــراث 
ــورت  ــر ص ــه تدابی ــتان در زمین ــی اس فرهنگ
پذیرفتــه در راســتای ســفرهای تابســتانی 
ــش از ۹۴  ــکان بی ــوزه اس ــرد: در ح ــد ک تاکی
ــگران  ــه گردش ــی ب ــات اقامت ــه خدم ــاده ارای ــتان آم ــل در اس هت
ــرورش  ــوزش و پ ــی اداره کل آم ــا هماهنگ ــن ب ــتند. همچنی هس
ــگاه  ــب ۳۶ پای ــت ۳۳00 کالس و در قال ــا ظرفی ــه ب ۳۷۳ مدرس

ــند. ــگران می باش ــه گردش ــی ب ــات اقامت ــه خدم ــاده ارای آم

مدیر کل میراث فرهنگی استان خبر داد:
افزایش ظرفیت اقامت در اصفهان

 انتشار کارنامه آماری سال 1394 
برق منطقه ای اصفهان

بــرق  شــرکت   1۳۹۴ ســال  تفصیلــی  آمــار  و  کارنامــه 
ــار و  ــروه کارشناســان آم ــا کوشــش گ ــان ب ــه ای اصفه منطق
ــات در  ــزی و تحقیق ــت برنامه ری ــت معاون ــات مدیری  اطالع
۲ جلــد منتشــر شــد. بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت برق 
منطقــه ای اصفهــان، در کارنامــه منتشــر شــده بــه مجموعــه 
اطالعــات و آمــار وضعیــت کلــی نیروگاه هــای تحــت مدیریت 
شــرکت، نمــودار ســازمانی، ظرفیــت پســت ها و خطــوط 
ــد  ــادل و تولی ــده، تب ــرداری ش ــع بهره ب ــوق توزی ــال و ف انتق
ــع  ــادل و توزی ــی تب ــودار کل ــات، نم ــبه تلف ــرژی و محاس ان
انــرژی، پروژه هــای پســت ها و خطــوط انتقــال و فــوق 
ــال  ــای انتق ــخصات پروژه ه ــدام، مش ــت اق ــع در دس  توزی
ــرداری شــده، شــاخص های اقتصــادی  ــع بهره ب ــوق توزی و ف
تحصیــالت  نمــودار  کارکنــان،  آمــار  پروژه هــا،  فنــی   و 
فعالیت هــای  اهــم  و  کارکنــان  پراکندگــی ســابقه کار  و 
ــد  ــتفاده می نماین ــی اس ــع داخل ــار مناب ــه از اعتب ــری ک دفات
اشــاره شــده اســت. شــایان ذکــر اســت در کارنامــه تفصیلــی 
تولیــد  نیروگاه هــا، میــزان   نیــز مشــخصات واحدهــای 
ــا شــرکت هم جــوار، مشــخصات خطــوط  ــرژی ب ــادل ان  و تب
و ایســتگاه ها و پروژه هــای در دســت اقــدام انتقــال و فــوق 

توزیــع و آمــار کارکنــان شــرکت بــه چــاپ رســیده اســت.

مدیر عامل سازمان فاوای شهرداری اصفهان خبر داد:
 پشتیبانی از بیش از 230 کیلومتر 
شبكه فیبر نوری شهرداری اصفهان

ــت:  ــب گف ــن مطل ــالم ای ــا اع ــان ب ــد حیدری ــدس وحی مهن
ارایــه خدمــات ســریع و ۲۴ ســاعته بــه شــهروندان نیازمنــد 
ــز  ــر و نی ــا یكدیگ ــه ســاختمان های شــهرداری ب ــاط کلی ارتب
ــکان  ــن ام ــه ای ــت ک ــهرداری اس ــز داده ش ــا مرك ــاط ب ارتب
از طریــق شــبکه فیبــر اختصاصــی شــهرداری اصفهــان 
میســر شــده اســت. وی افــزود: شــهرداری اصفهــان در 
ــبکه  ــعه ش ــاد و توس ــه ایج ــدام ب ــته اق ــای گذش ــال ه س
ــا  ــاختمان ه ــاط س ــت ارتب ــهر جه ــطح ش ــوری در س فیبرن
ــر  و مراکــز شــهرداری نمــود کــه ایــن عملیــات هــر ســال ب
اســاس برنامــه هــای مصــوب ســازمان و شــهرداری توســعه 
 می یابــد و در حــال حاضــر  بــه  بیــش از ۲۳0 کیلومتــر 

رسیده است.
مدیــر عامــل ســازمان فــاوا بــا بیــان اینکــه پــس از اجــرای 
 هــر پــروژه، نگهــداری آن از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت

ــر همیــن اســاس در طــول ســال عملیــات  تصریــح کــرد: ب
ــر  ــبكه فیب ــی ش ــات مخابرات ــرات تاسیس ــداری و تعمی نگه
نــوری اختصاصــی شــهرداری و حــوزه جغرافیایــی آن در 
ــه  ســطح شــهر اصفهــان، بیــش از ۵0 ســاختمان وابســته ب
ــان 11۲ تقاطــع ســطح  شــهرداری و مســیرهای موجــود می
شــهر  انجــام می شــود تــا از ارتبــاط موثــر ایــن شــبکه 

ــود. ــل ش ــان حاص اطمین

اخبار کوتاه 

شهردار کرمان عنوان کرد:
ضرورت توجه به عابران پیاده

ــه  ــاده ب ــران پی ــه عاب ــه ب ــرورت توج ــر ض ــان ب ــهردار کرم ش
ــی  ــی بابای ــرد. عل ــد ک ــن عناصــر شــهر تاکی ــوان اصلی تری عن
ــوان  ــه عن ــاده ب ــران پی ــه عاب ــه ضــرورت توجــه ب ــا اشــاره ب ب
همــه کارهایــی  کــرد:  اظهــار  شــهر  عناصــر  اصلی تریــن 
 کــه در شــهر کرمــان انجــام می شــود در راســتای توجــه 
بــه عابــران پیــاده اســت. بابایــی بــا بیــان اینکــه بایــد 
بــه مســایل اجتماعــی، روانــی و ســالمت مــردم بیشــتر 
 توجــه کنیــم، افــزود: خودمــان هــم بــه ایــن رســیده ایم 
کــه آن طــور کــه بایــد و شــاید، بــه عابــران پیــاده در شــهر توجه 
نداشــته ایم. وی بــا اشــاره بــه مصوبــه آینــده شــورای ترافیــک 
ــای  ــان میرزارض ــل خیاب ــرد: تبدی ــح ک ــان تصری ــتان کرم اس
کرمانــی بــه پیــاده راه از اقدامــات شــهرداری کرمــان در 

ــن راستاســت.  ــک در همی ــده ای نزدی آین

یزد صاحب گردشگری هوایی 
می شود

ــزد  ــتان ی ــی اس ــراث فرهنگ ــرمایه گذاری اداره کل می ــاون س مع
از ایجــاد نخســتین مجموعــه گردشــگری هوایــی کشــور در یــزد 
ــا  ــزد ب ــتان ی ــت: اس ــار داش ــری اظه ــا نصی ــر داد. محمدرض خب
ــه زودی صاحــب نخســتین  ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی ب
مجموعــه گردشــگری هوایــی کشــور می شــود. وی عنــوان 
کــرد: بــا پیگیری هــای بــه عمــل آمــده و تســهیل شــرایط 
ســرمایه گذاری در بخــش گردشــگری، ایــن مجموعــه گردشــگری 
بــا عنــوان بالــون هوایــی در فضایــی بــه وســعت ۲۵ هــزار متــر 

ــود. ــداث می ش ــزد اح ــهر ی ــمال ش ــدوده ش ــع در مح مرب

 تاالب گاوخونی باید سریع تر
 احیا شود

یــک عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان اصفهــان در تذکــری بــر 
ــه اگــر  ــد کــرد و گفــت ک ــی تاکی ــاالب گاوخون ــای ت ــزوم احی ل
ایــن تــاالب احیــا نشــود، گــرد و غبــار، نمــک، گوگــرد و ســرب 
در فضــا پراکنــده خواهــد شــد و زندگــی را بــرای مــردم اصفهــان 
ــی ــوی الرگان ــر موس ــید ناص ــد. س ــه می کن ــکل مواج ــا مش  ب

ــزارش  ــه گ ــاره ب ــا اش ــس ب ــی مجل ــه علن ــری در جلس در تذک
ــم  ــا از خان ــت: م ــط زیســت گف ــکار، رییــس ســازمان محی ابت
ــد  ــا در چن ــم؛ ام ــی می کنی ــزارش قدردان ــن گ ــرای ای ــکار ب ابت
ســال اخیــر مســایل زیســت محیطی بیشــتر شــده و متاســفانه 
بــه نظــر می رســد مســایل سیاســی در ســازمان محیــط زیســت 

ــت دارد.  ــت محیطی اولوی ــایل زیس ــر مس ب
ــه  ــی گفــت: اگــر ب ــاالب گاو خون ــه وضعیــت ت ــا اشــاره ب وی ب
وضعیــت تــاالب گاو خونــی رســیدگی نشــود، مشــکالتی بــرای 
اســتان های هم جــوار اصفهــان و حتــی تهــران بــه وجــود 
خواهــد آورد. اگــر تــاالب گاوخونــی نجــات پیــدا نکنــد، زندگــی 

ــود. ــه رو می ش ــکل روب ــا مش ــان ب ــردم در اصفه ــرای م ب

اخبار کوتاه 

آگهی احضار متهم 
بایگانی  شماره   ۹۳0۹۹8۳۶۵۴80۲10۷  : پرونده  شماره   ۹۵1011۳۶۵۴000۲۲۲  : نامه  شماره 

شعبه : ۹۴0۵۹۷ تاریخ تنظیم: 1۳۹۵/0۳/۳1
اتهام خیانت  به   – فرزند  علی موسوی  متهم سید  پرونده کالسه ۹۴0۵۹۷  در  اینکه  به  نظر 
در امانت در خصوص  یک دستگاه خودروی سمند به شماره انتظامی 18۶د ۴۹- ایران 1۳ 
موضوع شکایت مرتضی فالحتی پور فرزند تیمور مجهول المکان اعالم گردیده است لذا در 
اجرای ماده ۳۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر 
االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد در تاریخ ۹۵/۶/۹ ساعت 8 صبح 
جهت رسیدگی به اتهام  خود در شعبه 10۲ دادگاه کیفری دو فالورجان حاضر و از خود دفاع 
نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به 
منزله ابالغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد.ابراهیمی رئیس شعبه 10۲ دادگاه 

کیفری دو شهرستان فالورجان
آگهی احضار متهم 

بایگانی  شماره   ۹۲0۹۹8۳۶۵۴80۲180  : پرونده  شماره   ۹۵1011۳۶۵۴000۲1۹  : نامه  شماره 
شعبه : ۹۳08۶۹ تاریخ تنظیم: 1۳۹۵/0۳/۳1

نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۳08۶۹ متهمین  محسن و علی رهنما  فرزند ابراهیم  به اتهام 
ورود به عنف  موضوع شکایت صالح هاشمی  فرزند حسن مجهول المکان اعالم گردیده است 
لذا در اجرای ماده ۳۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبردگان ابالغ می گردد در تاریخ ۹۵/۶/۷ ساعت 
8/۳0 صبح جهت رسیدگی به اتهام  خود در شعبه 10۲ دادگاه کیفری دو فالورجان حاضر و از 
خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود 
اتخاذ تصمیم خواهد شد.ابراهیمی رئیس  به  ابالغ محسوب و مبادرت  به منزله  آگهی فوق 

شعبه 10۲ دادگاه کیفری دو شهرستان فالورجان
آگهی احضار متهم 

بایگانی  شماره   ۹۵0۹۹8۳۶۵۵۶00۲۹۳: پرونده  شماره   ۹۵1011۳۶۵۵۶001۳1  : نامه  شماره 
شعبه : ۹۵0۴0۵ تاریخ تنظیم :1۳۹۵/0۴/0۳ 

نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۵0۴01 ب 1 ف متهم  آقای اسالم سعیدی به اتهام ایراد ضرب 
و جرح عمدی مجهول المکان اعالم گردیده است لذا در اجرای ماده 1۷۴ ایین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده ابالغ 
می گردد که ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
فالورجان جهت رسیدگی حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه 
اتخاذ  به  ابالغ محسوب و دادسرا مبادرت  به منزله  دفاعیه و عدم معرفی وکیل آگهی فوق 
تصمیم می نماید. حمید رضا جعفری بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب فالورجان

آگهی احضار متهم 
شماره نامه : ۹۵1011۳۶۵۵۶001۲۶ شماره پرونده :۹۳0۹۹8۳۶۵۵00080۵ شماره بایگانی شعبه 

: ۹۵0۴01 تاریخ تنظیم :1۳۹۵/0۴/01
نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۵0۴01 ب 1 ف متهم  آقای محمد سر حدی فرزند 

 1۷۴ ماده  اجرای  در  لذا  است  اعالم گردیده  المکان  مجهول  و کالهبرداری   جعل  اتهام  به 
ایین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و 
بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد که ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی شعبه اول بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب فالورجان جهت رسیدگی حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم 
حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و 
دادسرا مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. حمید رضا جعفری بازپرس شعبه اول دادسرای 

عمومی و انقالب فالورجان
اجرائیه

شماره اجرائیه: ۹۵10۴۲0۳۵01001۶1 شماره پرونده: ۹۳0۹۹80۳۵0101۲۴۹
بایگانی شعبه : ۹۳1۴۳۲تاریخ تنظیم: 1۳۹۵/0۴/0۳ مشخصات محکوم له ردیف 1  شماره 
نام :صندوق مهر امام رضا  به نمایندگی مهدی خلجی  نشانی: اصفهان – خ هشت بهشت 
نام:   -1 ردیف  علیهم  محکوم  ۲۶  مشخصات  نبش ک   – ملک  و  – حدفاصل گلزار  غربی 
محمود   نام خانوادگی : اعتدالی نام پدر : رمضانعلی   نشانی: حبیب آباد برخوار – خ شهید 
رجائی – ک هفتم – پ 1۹  ۲- نام : حسین نام خانوادگی : ترکی  نام پدر : غالمرضا نشانی : 

مجهول المکان ۳- نام : عباس  نام خانوادگی : خدارحمی نام پدر : رمضانعلی نشانی : مجهول 
المکان  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : مهنوش نام 
خانوادگی : حبیبه ذبیحی نام پدر : محمد نشانی : اصفهان – خ نیکبخت غربی – مجتمع 
ماکان ۵ – واحد ۳۵ نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم صندوق مهر امام رضا به 
نمایندگی مهدی خلجی محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به 
شماره ۹۵100۹0۳۵01011۹۶   و شماره دادنامه مربوطه ۹۴0۹۹۷0۳۵0101۶۳1  محکوم علیهم  
متضامنا محکومند به 1- پرداخت مبلغ ۹۵/000/000 ریال بابت اصل خواسته با نضمام خسارت 
مرکزی  بانک  اعالمی  شاخص  اساس  بر  وصول  لغایت   1۳۹۳/1۲/۹ تاریخ  از  تادیه  تاخیر 
بابت حق  ریال   ۵/۳۲0/000 مبلغ  و  دادرسی  بابت هزینه  ریال   ۲/۹10/000 مبلغ  پرداخت   -۲
الوکاله وکیل و مبلغ 880/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم له ۳- پرداخت مبلغ 
۴/۷۵0/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت . ) ضمنا رای صادره غیابی است .(   
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 
) ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 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 
زمان یک سال   از  اموال مذکور  در  دیگر  تغییر  نوع  و هر  انتقاالت  و  نقل  ونیز فهرست  ثالث 
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در 
خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹۴(  
.۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 
تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و 
ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می 
شود. ) ماده ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای 
دادگاه   1 دادگاه حقوقی شعبه  دفتر  مدیر  الف   م   /100۹۹ مالی 1۳۹۴( شماره:  محکومیت 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حمید رضا ناظمی  
اجرائیه

شماره اجرائیه: ۹۵10۴۲0۳۵01001۵۷ شماره پرونده: ۹۲0۹۹80۳۵0100۴۶۹
 1 ردیف  له  محکوم  1۳۹۵/0۴/0۲ مشخصات  تنظیم:  ۹۲0۴۶۹تاریخ   : بایگانی شعبه  شماره 
نام :عمران نام خانوادگی : جوانکی نام پدر : قاسم   نشانی: خ رباط اول خ شیخ فائز کوی 
مطهری ک بهاران پ ۹۳  مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: حسن   نام خانوادگی : 
بدیعی  نام پدر : علی    نشانی: مجهول المکان   ۲- نام : امیر  نام خانوادگی : نادری نام پدر 
: حسن  نشانی : اصفهان خ خرم تعمیر گاه موتور سیکلت نادری . امیر نادری . محکوم به: 
بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۵100۹0۳۵01011۷۲  و شماره 
پرداخت  به 1-  علیهما  متضامنا محکومند  دادنامه مربوطه ۹۳0۹۹۷0۳۵010088۷  محکوم 
مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته با نضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1۳۹۲/۴/18 
تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی ۲- پرداخت مبلغ ۲/0۵۵/000 ریال 
له ۳-  در حق محکوم  آگهی  نشر  هزینه  بابت  ریال   1/110/000 مبلغ  و  دادرسی  هزینه  بابت 
پرداخت مبلغ ۵/000/000 ریال بابت حق الجرا در حق صندوق دولت . )ضمنا رای صادره نسبت 
به محکوم علیه حسن بدیعی غیابی و نسبت به دیگری حضوری است (    محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ قانون اجرای 
احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا 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 
.۴- خودداری محکوم  مالی 1۳۹۴(   اجرای محکومیت  نحوه  قانون  مواد 8و۳  می شود) 
علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت 
را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1۳۹۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲1 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹۴( 
1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  10100/ م  شماره: 

اصفهان – حمید رضا ناظمی  
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای محمد دادخواه تیرانی   دارای شناسنامه شماره 1۷۲ به شرح دادخواست به کالسه ۹۵/ 
1۷۳ شعبه اول حقوقی و حسبی شورای حل اختالف تیران از این شورا در خواست گواهی 
بشناسنامه  تیرانی   دادخواه  شادروان حسین  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر 
۳۹۲8 در تاریخ ۹۵/۳/۲0 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- محمد دادخواه تیرانی ش ش 1۷۲ بعنوان فرزند ذکور متوفی   ۲- اشرف 
دادخواه   ش ش 1۷۲  ۳- رضوان دادخواه تیرانی   ش ش 1۷۶بعنوان فرزندان اناث متوفی 
۴- جواهر فدائی  ش ش ۹8 بعنوان همسر  متوفی  و  به غیر از نامبردگان متوفی واٍرث 
دیگری ندارد.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 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 : 8۹/م الف رئیس شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف شهرستان تیران
آگهی مزایده اموال غیر منقول 

اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی ۹۵001۴ موضوع علیه 
قدم خیرحمزه چم گاوی و له ریاست جمهوری اسالمی ایران در تاریخ ۹۵/۵/۲۳ به منظور 
فروش شش دانگ پالک ثبتی ۶۳۶ فرعی از 1۲ اصلی بصورت تجاری مسکونی به شماره 
ثبت ۵۴۷1۶ واقع در بخش نه ثبت اصفهان ملکی آقای قدم خیر چم گاوی  واقع در زازران 
– شهرک گاز – روبه روی مسجد ولی عصر که دارای سابقه  ثبتی به شماره ۵۴۷1۶ می 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 فالورجان اطاق ۲۲۴ برگزار نماید ملک موضوع مزایده 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۲/000/000/000 ریال ارزیابی شده است. متقاضیان 
خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده 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 در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. شماره : 

۲0۴ / م الف دادورز اجرای احکام حقوقی فالورجان
آگهی مزایده اموال منقول

اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره ۹۲00۷۹ اجرائی  
موضوع علیه آقا مهدی کوهی  وله آقا امیر پیام بیگی  در تاریخ ۹۵/۴/۲۹ به منظور فروش 
سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه کامیونت )ون نیسان(  از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه 
مزایده دردفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی فالورجان اطاق ۳1۳  برگزار نماید.اموال  
موضوع مزایده توسط نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۶۵/000/000 ریال ارزیابی شده 
است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت 
اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باال ترین قیمت 
را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود وکسانی می توانند 
در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت اریابی شده را همراه داشته باشند. 

مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی  فالورجان  

آگهی احضار متهم 
شماره نامه : ۹۵1011۳۶۵۴000۲1۶ شماره پرونده : ۹10۹۹8۳۶۵۴۷011۶۲ شماره بایگانی شعبه 

: ۹۳0۹۳1 تاریخ تنظیم: 1۳۹۵/0۳/۳1
ایزدی فرزند مرتضی  ۲- مصطفی  اینکه در پرونده کالسه ۹۳0۹۳1 متهم 1- احمد  به  نظر 
یزدانی فرزند مرتضی  به اتهام مشارکت در سرقت یک دستگاه موتور سیکلت  موضوع شکایت 
مجید احمدی  فرزند مرتضی  مجهول المکان اعالم گردیده است لذا در اجرای ماده ۳۴۴ 
و  االنتشار درج  روزنامه های کثیر  از  در یکی  نوبت  دادرسی کیفری مراتب یک  آئین  قانون 
آگهی و بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد در تاریخ ۹۵/۶/۷ ساعت 8 صبح جهت رسیدگی 
به اتهام  خود در شعبه 10۲ دادگاه کیفری دو فالورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت 
عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ 
محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد.ابراهیمی رئیس شعبه 10۲ دادگاه کیفری دو 

شهرستان فالورجان
آگهی متهم مجهول المکان

بایگانی  شماره   ۹۳0۹۹8۳۷۲1۷0110۷  : پرونده  شماره   ۹۵1011۳۷۲۲۶00۵۳۲  : نامه  شماره 
شعبه : ۹۴10۴۶ شاکی : احمد دهقانی و مسعود دهقانی متهم : ندا نظریان فرزند حسین 
مهدی   ،  00۷۷۶۷1۲۹۵ ملی  با کد  جعفر  فرزند  عباسی  مهدی    ۵۴1 شناسنامه  شماره  به 
عباسی فرزند جعفر با شماره شناسنامه 8۳۴۵، مریم طاهری زاده فرزند محمد با کد ملی 
001۷۴۲۲1۴0۳ موضوع : سرقت از منزل باتوجه به اینکه متهمین 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 1۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به وی ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ 
بازپرسی گلپایگان حاضر  اتهام خود در شعبه دوم  به  انتشار آگهی جهت اخذ توضیح راجع 
گردد. در غیر اینصورت غیابا رسیدگی و قرار مقتضی صادر میگردد . شماره : 1۶0/م الف دفتر 

شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب گلپایگان

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

رسمی  فاقد سند  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  های  شماره  آرای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 
تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مالکیت مشاعی   رسمی  اسناد  بااستناد  اصفهان  ثبت   1۶
مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 
مالکیت متقاضیان 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 اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

آقای   1۳۹۴11۴۴0۲0180001۵۵ پرونده  کالسه   1۳۹۵۶0۳0۲018000۳۵۹ شماره  رای  1-برابر 
رسول عباسی فرزند عزت اله بشماره شناسنامه ۵۷1۶۶ صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ 
یک باب کارگاه به مساحت ۲۶0 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۳1۳ اصلی واقع 

در دولت آباد بخش 1۶ ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

آقای   1۳۹۴11۴۴0۲0180001۵۶ پرونده  کالسه   1۳۹۵۶0۳0۲018000۳۶0 شماره  رای  ۲-برابر 
رسول عباسی فرزند عزت اله بشماره شناسنامه ۵۷1۶۶ صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ 
یک باب کارگاه به مساحت ۲۶0 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۳1۳ اصلی واقع 

در دولت آباد بخش 1۶ ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳۹۵/0۴/1۴

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹۵/0۴/۲۹
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:۳۷/0۵/۳۷۶/الف/م به تاریخ ۹۵/0۴/0۶

حتما بخوانید!
تاالب گاوخونی باید سریع تر احیا شود

دوشنبه 14 تیرماه 1395
ـــمـــاره 194 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شهر
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حتما بخوانید!
فیلمنامه 10 قسمت از سری دوم ...

در صفحــات تقویــم، 14 تیرمــاه بــا عنــوان »روز قلــم« 
 جلــوه ای دیگــر دارد. نامگــذاری ایــن روز بــه نــام قلــم

بی ارتبــاط بــا تاریــخ کهــن متمــدن و فرهنگســاز 
ــاب  ــی در کت ــن ســرزمین نیســت. ابوریحــان بیرون  ای
آثــار الباقیــه خــود آورده اســت کــه چهاردهمیــن 
ــارد(  ــر )عط ــتان، روز تی ــان باس ــاه را ایرانی روز از تیرم
ــارد  ــان عط ــا هم ــر ی ــی ســیاره تی ــد. از طرف می نامیدن
در فرهنــگ ادب پارســی، کاتــب و نویســنده ســتارگان 
اســت. بــه همیــن مناســبت ایــن روز را روز نویســندگان 

می دانســتند و گرامــی می داشــتند.
    قلم، معجزه جاوید

بــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، معجــزه، یکــی 
از نشــانه های نبــوت اســت. در هــر دوره از تاریــخ 
پیامبــران بــه اذن پــروردگار، معجزه هایــی را بــرای 
اثبــات نبوتشــان ارایــه می کردنــد. در ایــن میــان 
اســام آخریــن و کامل تریــن دیــن الهــی اســت؛ 
 یعنــی آیینــی اســت کــه در هــر برهــه ای از زمــان 

و در هر مکانی، باید جوابگوی مخاطب خود باشد. 
حــال معجــزه پیامبــر ایــن دیــن بایــد از چــه مقولــه ای 
ــای  ــان هزاره ه ــخگوی مخاطب ــی پاس ــه حت ــد ک باش
معجــزه ای  چــه  شــود؟  شــمرده  خــود  از  پــس 
می توانــد قرن هــا تازگــی و مانــدگاری خــود را در 

ــد؟  ــظ کن ــر حف ــی بش زندگ
کتــاب، نوشــته، َو مــا َیْســُطُروَن قــرآن کریــم بــا 
ــر آخرالزمــان  ــد پیامب ــم، معجــزه جاوی ــق قل ــم خال قل
هســتند  مقوله هایــی  از  کتابــت  و  قلــم  اســت. 
کــه نه تنهــا کهنــه و مانــده نمی شــوند، بلکــه هــر 
می شــود. پدیــدار  آن هــا  از  تــازه  جنبه هایــی   روز 

ــترگ  ــته س ــن نوش ــرای ای ــت ب ــروردگار، قرن هاس  پ
هماوردطلبــی می کنــد: »اگــر آدمــی و پــری گــرد 
هــم آینــد کــه ماننــد ایــن قــرآن بیاورنــد، قــادر 
برخی شــان  بیاورنــد، گرچــه  را  ماننــدش  نیســتند 
پشــتیبان برخــی باشــند« یــا »اگــر در آنچــه بــر 
ــد، پــس ســوره ای  ــان فروفرســتاده ایم در گمانی بنده م

هماننــدش آریــد.«
     قلم چیست؟

ــان ها  ــاس انس ــت و احس ــل و معرف ــان عق ــم، زب  قل

و بیان کننــده اندیشــه و شــخصیت صاحــب آن اســت. 
قلــم، زبــان دوم انسان هاســت. 

ــترده تر  ــیار گس ــم بس ــرو قل ــتی و قلم ــت، چیس هوی
 از آن اســت کــه در بیــان بگنجــد. هرگونــه رشــد 
 و پیشــرفت، پیــروزی و آرامــش و معرفــت و شــناخت
تلــخ  تجربه هــای  تمدن هــا،  دارد.  قلــم  در  ریشــه 
و شــیرین و علــوم بــا نوشــتن مانــدگار می شــوند 
 و آینــدگان مملــو از تجربــه و پــر از راه حل هاینــد. 
انگشــتانش  بیــن  را  قلمــی  می توانــد  کــس  هــر 

بفشــرد و فرمانــش دهــد کــه بنــگارد و هــر آنچــه را از 
ــد، بنویســد.  ــراوش می کن ــه صاحــب انگشــت ت مخیل
واقعیت هــا  می ســازد.  می کنــد.  تخریــب   قلــم، 
را آشــکار می کنــد. آشــکارها را نهــان می کنــد. بــه 

ــت. ــاودان اس ــزه ای ج ــم، معج ــع قل واق
     جایگاه قلم در اسالم

ــن  ــم، گویاتری ــام قل ــه ن ــرآن ب ــد در ق ــوگند خداون س
»ن  اســت:  آن  قداســت  و  شــرافت  بــر   شــاهد 
ــه  ــم و آنچ ــه قل ــوگند ب ــُطُروَن؛ س ــا َیْس ــِم َو م َو اْلَقَل
نویســند.« در جایــی کــه خداونــد، صاحــب هســتی بــه 
ــد ــاد می کن ــم ی ــود قس ــای خ ــده ای از آفریده ه  آفری

بشــر در چــه جایگاهــی می توانــد از ارج و منزلــت 
وحیانــی  ارتبــاط  نخســتین  در  برانــد.  ســخن  آن 
ــدأ هســتی  ــا مب ــه ب رســول خــدا صلــی هللا علیــه و آل
بــه میــان می آیــد  از قلــم  در غــار حــرا، ســخن 
 تــا جایــی کــه خداونــد خــود را این گونــه معرفــی 
قلــم  بــا  آنکــه  ِباْلَقَلــِم؛  ــَم  َعلَّ ــذی  »الَّ می کنــد: 

آموخــت.«
 بــا ســیری در زندگــی پیامبــر و امامــان علیهــم الســام 
می تــوان توجــه و اهتمــام عملــی بــه نوشــتن را از متــن 
ــدی  ــه ح ــی ب ــن قدرشناس ــت. ای ــان دریاف ــیره آن س
ــار می گشــت. ــه گاه موجــب آزادی اســیران کف ــود ک  ب

 در صــدر اســام، پــس از پایــان بعضــی جنگ هــا 
ــه ده نفــر از  پیامبــر دســتور می فرمــود اســیرانی کــه ب
ــد، آزاد شــوند.  ــدن و نوشــتن بیاموزن مســلمانان خوان
 ایــن عمــل در جامعــه محــروم از تمــدن آن دوره
زیباتریــن و مؤثرتریــن پیــام بــرای ارج نهــادن بــه 

ــت. ــوده و هس ــم ب ــم و عل ــگاه قل جای

به مناسبت 14 تیرماه، روز قلم

قلم، معجزه جاوید

فصــل  ســاخت  دربــاره  »شــهرزاد«  ســریال  تهیه کننــده 
ــا  ــه 1۰ ت ــون فیلمنام ــه تاکن ــرد ک ــام ک ــریال اع ــن س دوم ای
ــا  ــاده شــده اســت و حســن فتحــی ب 1۵ قســمت بعــدی آم
ــده  ــی، تهیه کنن ــد امام ــرد. محم ــش می ب ــواس آن را پی وس
ســریال »شــهرزاد« دربــاره آخریــن زمــان کلیــد خــوردن فصــل 

نمایــش  شــبکه  در  ســریال  ایــن  دوم 
ــریال  ــل دوم س ــرد: فص ــان ک ــی بی خانگ
»شــهرزاد« بیــن 1 تــا 1۵ شــهریور مــاه 
کلیــد خواهــد خــورد. وی دربــاره ایــن 
ــواس هایی  ــرد: وس ــوان ک ــی عن ــازه زمان ب
کــه حســن فتحــی، کارگــردان ســریال دارد 
ــد ســریال  ــی اســت کــه تولی یکــی از دالیل
ــق انداخــت؛ چــون همــه  ــه تعوی را کمــی ب
مــا ملــزم هســتیم کــه کاری باکیفیــت بــه 

مخاطــب عرضــه کنیــم و در حــال حاضــر همــه شــرایط بــرای 
ــت.  ــاده اس ــریال آم ــد س تولی

چالــش اصلــی، فیلمنامــه اســت و از آنجایــی کــه مــردم منتظر 
 هســتند و برایشــان توقعــی دربــاره ایــن ســریال ایجــاد شــده

آقــای فتحــی در تــاش اســت تــا ایــن فصــل باکیفیــت بهتری 
از فصــل اول تولیــد شــود. تهیه کننــده »شــهرزاد« دربــاره اینکــه 
تاکنــون چنــد قســمت از فیلمنامــه ســریال آمــاده شــده و قــرار 
ــح داد: کل  ــد، توضی ــمت باش ــد قس ــل چن ــن فص ــت ای اس
شــاکله داســتان طراحــی شــده و بــه نــگارش درآمــده اســت 
ــاده  ــز آم ــمت نی ــا 1۵ قس ــدود 1۰ ت و ح
ــا ایــن حــال هنــوز کامــا  شــده اســت. ب
مشــخص نیســت کــه ایــن فصــل در چنــد 
ــن  ــد و ممک ــد ش ــته خواه ــمت نوش قس
اســت همچنــان تغییراتــی بــه وجــود 
بیایــد. وی کــه یکــی از ســرمایه گذاران 
ــاره  ــز هســت، درب ســریال »شــهرزاد« نی
تغییــرات قصــه در ایــن فصــل اظهــار 
ــان  ــریال هم ــی س ــران اصل ــرد: بازیگ ک
ــتند  ــور داش ــل اول حض ــه در فص ــتند ک ــخصیت هایی هس  ش
ــه  ــم ب ــدی ه ــران جدی ــتان، بازیگ ــات داس ــه مقتضی ــا ب و بن
ــه کار  ــز ب ــری نی ــن های جدیدت ــوند. لوکیش ــه می ش کار اضاف

ــه بیشــتر خارجــی هســتند. ــد شــد ک ــه خواهن اضاف

فیلمنامه ۱۰ قسمت از سری دوم »شهرزاد« آماده شد
افشــین هاشــمی کــه بــا چنــد مــورد اصاحیــه بــرای اکــران عمومی 
ــن  ــه ای ــت: گرچ ــت، گف ــده اس ــه رو ش ــت« روب ــذر موق ــم »گ فیل
اصاحیه هــا اساســی نبــود و بــه شــالوده کار لطمــه ای نــزد، امــا بــه 
هــر حــال اصاحیــه هیــچ گاه خوشــایند نیســت. ایــن کارگــردان و 
بازیگــر دربــاره اکــران فیلــم تــازه اش »گــذر موقــت« به ایســنا گفت: 

به تازگــی صداگــذارِی دوبــاره فیلــم توســط 
ــان رســیده اســت؛  ــه پای ــان ب حســین قورچی
زیــرا بعــد از اصاحیه هایــی کــه بــه فیلــم وارد 
ــا  ــی از بخش ه ــه بعض ــه دوبل ــار ب ــد، ناچ ش
ــمت ها را  ــی قس ــان بعض ــا همزم ــدیم. ام ش
هــم اصــاح کردیــم؛ چــون ســال گذشــته بــه 
ــنواره  ــرای جش ــم ب ــردِن فیل ــاده ک ــِل آم دلی
فجــر، بعضــی کارهــا شــتابزده انجــام شــد؛ امــا 
ــین  ــتیم، حس ــی داش ــت کاف ــه فرص ــاال ک ح

قورچیــان ایده هــای تــازه ای را در فیلــم اعمــال کــرد. هاشــمی 
دربــاره اصاحیه هــای فیلــم نیــز توضیــح داد: هفــت مــورد اصاحیــه 
داشــتیم کــه ســه مــورد آن را بــا گفت وگــو حــل کردیــم، امــا چهــار 
مــورد دیگــر انجــام شــد. دو دیالــوگ بایــد بــه طــور کامــل حــذف 

می شــد کــه ایــن کار را بــا تدویــن انجــام دادیــم و دو بخــش دیگــر 
ــت«  ــذر موق ــم »گ ــه او، فیل ــه گفت ــم. ب ــه کردی ــاره دوبل را هــم دوب
ــتان دو  ــم داس ــن فیل ــد. ای ــد ش ــران خواه ــهریورماه اک ــر ش اواخ
پیرمــرد اســت کــه در شــبی تاریــک، تصمیمــی مفــرح می گیرنــد 
ــت«  ــذر موق ــد. »گ ــاز می کنن ــهر آغ ــبانه را در دل ش ــفری ش و س
آهنگســازی  و  نویســندگی، کارگردانــی  بــه 
افشــین هاشــمی و بــازی اســماعیل محرابــی 
 مســعودکرامتی، پانته آبهــرام، شــقایق فراهانــی

ــان، آوا  ــام امیرعبداللهی ــادجو، پی ــبنم فرش ش
درویشــی، مرتضــی ضرابــی و شــقایق دهقــان 
و بــا حضــور هومــن برق نــورد و هنرمنــدی 
الدن مســتوفی اکــران عمومــی خواهــد شــد. 
ــن  ــغول تمری ــا مش ــن روزه ــه ای ــمی ک هاش
ــا نــام »ســه  در نمایــش تــازه حمیــد امجــد ب
خواهــر و دیگــران« اســت، دربــاره دیگــر فعالیت هــای خــود گفــت: 
ترجیــح می دهــم همزمــان بــا ایــن کار، کار دیگــری انجــام ندهــم. 
نمایــش »ســه خواهــر و دیگــران« از اواخــر تیرمــاه در تــاالر اصلــی 

ــه مــی رود. ــر شــهر روی صحن مجموعــه تئات

»گذر موقت« اواخر شهریورماه اکران خواهد شد
ــر  ــی اصغ ــه کارگردان ــنده« ب ــینمایی »فروش ــم س  - فیل
مونیــخ  جشــنواره  فیلــم  بهتریــن  جایــزه   فرهــادی، 

را دریافت کرد.
- حجــت  هللا آســمند، معــاون اداری، مالــی کانــون پــرورش 
فکــری کــودکان و نوجوانــان چهارمحــال و بختیــاری گفــت 
تــا پایــان تیرمــاه کتابخانــه ســیار در بخــش گندمــان 

راه انــدازی می شــود.
ــش  ــه بی ــودکان ک ــوب ک - شــهرام الســمی، مجــری محب
ــدارد، از اســتفاده  ــون حضــور ن از ۵ ســال اســت در تلویزی
ابــزاری تلویزیــون از او فقــط بــرای بعضــی مناســبات و نــوع 

پیشــنهاد بــرای حضــورش انتقــاد کــرد.
- پــس از گذشــت قریــب بــه یــک دهــه از انتشــار رمــان 
ــا  ــاه آبادی ب ــا ش ــرده«، حمیدرض ــر م ــرای دخت ــی ب »الالی
ــت  ــان دس ــژه نوجوان ــری وی ــی دیگ ــان تاریخ ــگارش رم ن

بــه قلــم شــد.
- غامرضــا امامــی بــا بیــان اینکــه کتــاب »قــدس، رویــای 
مــا« بــا ترجمــه او بــرای ششــمین بــار تجدیــد چــاپ شــده 

از پایــان نــگارش »ســی مــرغ و ســیمرغ« خبــر داد.
»ایســتاده  تولیــد  عوامــل  و  تهیه کننــده  - کارگــردان، 
ــن  ــی و چهارمی ــاه - س ــبت 14 تیرم ــه مناس ــار« ب در غب
ســالگرد ربایــش چهــار دیپلمــات ایرانــی در لبنــان - 
ــن  ــینماها و همچنی ــم در س ــن فیل ــدن ای ــه دی ــردم را ب م
امضــای الکترونیکــی نامــه پیگیــری وضعیــت ایــن افــراد 
ــور خارجــه نوشــته شــده اســت ــر ام ــه وزی ــه خطــاب ب  ک

دعوت کردند.
ــی  ــای معروف ــاخت فیلم ه ــه س ــو« ک ــکل چیمین - »مای
ویتنــام  جنــگ  دربــاره  گــوزن«  »شــکارچی   چــون 
را در کارنامــه ســینمایی داشــت، در ســن 77 ســالگی 

درگذشــت.
ــور در  ــا حض ــران ب ــی ای ــیقی نواح ــوزه موس ــوان ح - بان
فســتیوال موســیقی »صــدای شــرق« مــورد تشــویق 
حاضــران در کنســرواتوار »چایکوفســکی« مســکو قــرار 

گرفتنــد.
- نــگارش انیمیشــن ســینمایی »بــن بــاز بهشــت« توســط 
امیرمســعود علمــداری کــه بــا نگاهــی بــه کتــاب »ســیاحت 

غــرب« نوشــته شــده اســت، بــه پایــان رســید.
ــرای  ــد ب ــون بای ــه تلویزی ــرد ک ــان ک ــمی بی ــن هاش - بهم
تصاویــر  بهتریــن  و  بانشــاط ترین  از  مخاطــب  جــذب 

ــد. ــتفاده کن ــن اس ممک
- بــه گفتــه ســید مســعود شــجاعی طباطبایــی، ایــران ســه 
هــزار کاریکاتوریســت فعــال دارد، امــا بــه دلیــل اینکــه بــه 
کاریکاتــور بــه چشــم هنــر نــگاه نشــده، کاریکاتوریســت ها 

حتــی انجمنــی بــه نــام خــود ندارنــد.
- گیتــی خامنــه، مجــری تلویزیــون کــه بــا شــبکه کــودک 
و نوجــوان همــکاری دارد، معتقــد اســت الزم اســت دربــاره 
ایــن شــبکه و برنامه هایــش بیشــتر تبلیــغ و اطاع رســانی 

شــود.

 مدیر امور هنری سازمان فرهنگی تفریحی
 شهرداری اصفهان:
 تاالر هنر باید 

مرجع علمی و عملی تئاتر شود
مدیــر امــور هنــری ســازمان فرهنگی تفریحــی گفــت: تــاالر 
ــهرداری  ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــه س ــته ب ــر وابس هن
اصفهــان بــه عنــوان یــک دفتــر تخصصــی تئاتــر در شــهر 
ــان  ــر در اصفه ــی تئات ــک مرجــع علمــی و عمل ــه ی ــد ب بای
ــگان  ــران رای ــه اک ــدی در زمین ــد عی ــود. محم ــل ش تبدی
فیلــم تئاترهــا در مــاه مبــارک رمضــان گفــت: تــاالر هنــر در 
ــر برگزیــده  ــا چنــد فیلــم تئات ایــن مــاه تصمیــم گرفــت ت
کشــوری را کــه از ســوی مــردم بــا اســتقبال خوبــی روبــه رو 
شــده بــود، بــرای آشــنایی بیشــتر عاقه منــدان بــه تئاتــر 
و هنرمنــدان بــا ایــن تئاترهــا بــه اجــرا بگــذارد. عیــدی بــا 
ــر افزایــش ســالن های نمایــش در ســطح شــهر  تاکیــد ب
ــی  ــر و در بعض ــاالر هن ــر ت ــال حاض ــت: در ح ــان گف اصفه
مــوارد مجموعــه فرشــچیان بــرای ایــن کار در نظــر گرفتــه 
ــر متعــددی  ــران ســالن های تئات شــده؛ در حالی کــه در ته
در سراســر شــهر بــرای احتــرام بــه حقــوق فرهنگــی 

شــهروندان ایجــاد شــده اســت.

بنیامین بهادری 
میهمان اصفهان می شود

کنســرت موســیقی بنیامیــن بهــادری در اصفهــان برگــزار 
می شــود و ایــن خواننــده روز 18 تیرمــاه در ســالن نگیــن 
ــن  ــت. بنیامی ــد رف ــه خواه ــه روی صحن ــهر ب سپاهان ش
بهــادری، خوانننــده ایرانــی موســیقی پــاپ در شــهریورماه 
1361 در تهــران متولــد شــد؛ در 1۹ ســالگی بــه فراگیــری 
ــا »آلبــوم 8۵«  ــار پرداخــت و ســپس در ســال 8۵ ب گیت
خوانندگــی را بــه صــورت حرفــه ای آغــاز کــرد. وی تاکنــون 
ــرده  ــر ک ــای 8۵، 88، ۹3 و ۹4 منتش ــه نام ه ــوم ب 4 آلب
ــه  ــد ب ــت می توانن ــه بلی ــرای تهی ــدان ب ــت. عاقه من اس

ــد. ــی rasaconcert.com مراجعــه کنن نشــانی اینترن

 »گنجشک و عروس« در شاهین شهر 
روی صحنه می رود

نمایــش شــاد و موزیــکال »گنجشــک و عــروس« در 
ــکال  ــاد و موزی ــش ش ــود. نمای ــرا می ش ــهر اج شاهین ش
ــور اســت  ــروس، نوشــته اردشــیر صالحی پ گنجشــک و ع
ــن  ــی شــده اســت. ای ــور کارگردان ــد پاریاب پ و توســط امی
ــیخ  ــالن ش ــاعت 1۹ در س ــاه س ــا 2۵ تیرم ــش 1۹ ت نمای

بهایــی شاهین شــهر روی صحنــه مــی رود.
ــگ  ــت اداره فرهن ــا حمای ــروس ب ــش گنجشــک و ع  نمای
میمــه  و  شاهین شــهر  شهرســتان  اســامی  ارشــاد   و 
اجــرا  ایــن شهرســتان  نمایشــی  هنرهــای  انجمــن  و 
ــرف  ــر ص ــن تئات ــرای ای ــل از اج ــد حاص ــود و درآم می ش
ــد. ــد ش ــاص خواه ــای خ ــه بیماری ه ــا ب ــودکان مبت ک

اخبار کوتاه 

ابالغ رای
کاسه پرونده: ۹411۹4 شماره دادنامه ۵1 مورخ ۹۵/1/21 مرجع رسیدگی شعبه نهم 
آتشگاه  خیابان  اصفهان  نشانی  عسگری  علی  خواهان:  اصفهان  اختاف  حل  شورای 
تقاطع اول امیرکبیر انبار عسگری خوانده: محسن مختاری و علیرضا نورالدین نشانی 
به  عنایت  با  بانضمام خسارات     المکان خواسته مطالبه وجه سفته  دو مجهول  هر 
محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح 

آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
محسن  آقایان  طرفیت  به  عسگری  علی  آقای  دعوی  خصوص  در  شورا  قاضی  رای 
سفته  وجه  ریال  میلیون  چهل  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  نورالدین  علیرضا  و  مختاری 
مطلق  انضمام  به   ۰473368 و   ۰473366 داری کل  خزانه  شماره  به  های  سفته   /
خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
و عدم حضور خوانده  دارد  مطالبه وجه خواسته  در  استحقاق خواهان  و  ذمه خوانده 
در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب شورا دعوای 
مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا به استناد مواد 3۰7 و 3۰۹ قانون تجارت 
و مواد 1۹8، ۵1۵،۵1۹، ۵22 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی طبق  نود هزار ریال  اصل خواسته و یکصد و 
تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹4/1۰/2 لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی 
ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد، در حق خواهان صادر و اعام می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ واقعی به خوانده قابل واخواهی 
در این شورا و ظرف بیست روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی 
در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم رد 

دعوی صادر می گردد.
قاضی شعبه نهم شورای حل اختاف اصفهان ـ رضا ترنج مهرگان   ۹۹۹۵/ م الف

ابالغ رای
۹ شورای  رسیدگی شعبه  ۹۵/1/21 مرجع  مورخ   41 دادنامه:  کاسه: ۹411۹3 شماره 
اول  تقاطع  آتشگاه  خ  اصفهان،  نشانی  عسگری  علی  خواهان:  اصفهان  اختاف  حل 
نورالدین نشانی هر  انبار عسگری خواندگان: 1ـ محسن مختاری 2ـ علیرضا  امیرکبیر 
دو مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه سفته    با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید.
محسن  آقایان  طرفیت  به  عسگری  علی  آقای  دعوی  خصوص  در  شورا  قاضی  رای 
مختاری و علیرضا نورالدین به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه سفته / سفته 
مطلق خسارات  انضمام  به  )سری ص/1(   38۹2۹۹ داری کل  خزانه  شماره  به  های 
قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی 
و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده، لذا به استناد مواد 3۰7 و 3۰۹ قانون تجارت و مواد 1۹8، ۵1۵،۵1۹، 
۵22 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 36۰/۰۰۰ ریال 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی طبق تعرفه قانونی و همچنین خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۹4/1۰/2 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس 
نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران بر عهده اجرای محترم احکام 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت  اعام می  باشد، در حق خواهان صادر و  می 
بیست روز پس از اباغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست 
روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی 
اصفهان می باشد و در خصوص خوانده ردیف اول با استناد به بند الف ماده 1۰7 قانون 

آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعام می گردد.
قاضی شعبه نهم شورای حل اختاف اصفهان ـ رضا ترنج مهرگان   ۹۹۹4/ م الف

آگهی مزایده

اجرای احکام شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد مزایده ای با مشخصات زیر برگزار 
نماید.

پرونده کاسه ی 8۹722 له ملیحه بدیعی و علیه فریبا بدیعی به نشانی اصفهان، ناژوان محله 
قلعه آقا مقدار 34/4۰ حبه از 72 حبه باغ فوق که با توجه به طلب محکوم له در دو پرونده 
در شعب 8 و 12 جمعا به مبلغ 3/32۵/۹31/46۰ ریال می باشد مطابق نظر کارشناسی مبلغ 
فوق معادل 34/4۰ حبه از 72 حبه می باشد که این مقدار به فروش می رسد و با توجه 
به نظر کارشناسی مشخصات پاک با شماره 31417 مورخ ۹1/11/1۵ ششدانگ پاک ثبتی 
2/۵6 در صفحه 3۰۵ دفتر 131 بنام خانم فریبا بدیعی فرزند علی دارای سابقه ی ثبت و سند 
است که ملک مورد نظر عبارت است ششدانگ قطعه باغ ۵6 جداشده از باغ 2۹ واقع در قلعه 
آقا دو اصلی که به موجب نامه شماره 646/8۹ مورخ 8۹/11/18 شعبه اجرای احکام حقوقی 
دادگستری اصفهان در قبال مبلغ 16۰/۰۰۰/۰۰۰ در حق خانم ملیحه بدیعی بازداشت است و در 
خصوص ابطال سند 7426۵ مورخ 87/3/26 میزان 24/2 سهم از 63 سهم ششدانگ سند 
فوق الذکر در دفتر 2۹ تهران باطل گردیده است و موجب سند انتقال اجرای شماره 2۰۹36 
اجرای  از طرف  از 63 سهم ششدانگ  دفتر 127 مقدار 24/2 سهم مشاع  مورخ ۹۰/۵/27 
احکام به قائم مقامی آقای محسن سجادیه امیرخلیلی شیرازی بهشتی انتقال شده است و 
طبق سند شماره 17426۵ مورخ 87/3/26 ششدانگ باغ ۵6 مجزا شده از 2۹ واقع در قلعه 
آقا بشماره 2 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان از طرف آقای محسن سجادیه به خانم 
فریبا بدیعی واگذار شده است که محدود است شمااًل به دیوار اشتراکی با باغ 3۹ شرقا به 
دیوار اشتراکی با باغ 3۰ و جنوبا به شارع و غربا به خط مستقیم با باغ 2۹ محدوده فوق در 
محل با محدوده ثبتی ملک مورد بحث قابل تطبیق است که در موقع بازدید مورخ ۹4/11/8 
تحت کشت گلهای بنفشه مشاهده شد. همچنین تعداد 4۰ اصله درختان 1۵ تا 2۰ ساله در 
قسمت شمالی زمین غرس شده است. آقای علی نصری اظهار داشت حدود 17 سال است 
این باغ را اداره می کند و درختان چنار و کف شکنی چاه آب با هزینه اینجانب انجام شده 
است. چاه مزبور دارای موتور 6۰ اسب لوله 4 اینچی با آب دهی حدود 1۵ تا 2۰ لیتر می باشد 
و طبق سوابق ثبتی موجود در پرونده جهت تهیه سند پیش نویس سند شمااًل به طول 2۵/۵ 
متر شرقا به طول 1۰۰/۵ متر جنوبًا به شارع که مقداری در طرح تعریض خیابان واقع شده در 
دو قسمت به طول های 34/7۰ متر و 3۰/۵ متر و غربًا به طول 116/۵ متر است. مساحت 
حدود 4۹۰۰ مترمربع برآورد می شود و تعداد درختان موجود به مبلغ 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی 
می شود و با توجه به موقعیت زمین واقع شده در طرح فضای سبز شهرداری از قرار هر متر 
به مبلغ 6/۹6۰/۰۰۰/۰۰۰ است.  با احتساب درختان و چاه آب  مربعی 1/4۰۰/۰۰۰ ریال جمعًا 
زمان پنج شنبه ۹۵/۵/14 ساعت 1۰ الی 3۰: 1۰ صبح مکان: اصفهان خ نیکبخت دادگستری 
کل اصفهان ساختمان اجرای احکام حقوقی طبقه چهارم اجرای احکام شعبه هشتم حقوقی  
طالبین خرید می توانند ۵ روز قبل از مزایده ضمن هماهنگی با این اجرا از اموال دیدن کرده 
و با سپردن 1۰% ارزش اموال به شماره 21712۹۰21۰۰۰8 بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه 
فیش به این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع می شود. پیشنهاد 

دهنده باالترین برنده مزایده خواهد بود.
مدیر اجرای احکام شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان   1۰۰23 م الف

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

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  های  شماره  آرای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 
تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مالکیت مشاعی   رسمی  اسناد  بااستناد  اصفهان  ثبت   16
مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 
مالکیت متقاضیان 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 اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره 13۹۵6۰3۰2۰18۰۰۰364 کاسه پرونده 13۹11144۰2۰18۰۰1886 خانم اشرف 
حدادی خرزوقی فرزند محمد بشماره شناسنامه 72 صادره از خورزوق نسبت به شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 18۰.۵7 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 138 فرعی از 

121 اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹۵/۰4/14

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۵/۰4/2۹
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/۰۵/37۵/الف/م به تاریخ ۹۵/۰4/۰6
موضوع:آگهی فقدان سندمالکیت –پالک 2763اصلی بخش یک گلپایگان

فرزندحیدر. سلطانی  .ابراهیم  فرزندحسین  سلطانی  .محسن  فرزندحسین  محمدسلطانی 
وامضاشهودرسما  هویت  محلی ک  استشهاد  یکبرگ  باستناد  حیدر  فرزند  سلطانی  اعظم 
گواهی شده مدعی است که به ترتیب نسبت به یک دانگ وپنج شانزدهم دانگ مشاع. دو 
از ششدانگ زمین  یازدهم دانگ مشاع .یک چهارم دانگ مشاع .یک هشتم دانگ مشاع 
دفتر   1۹۰-214-2۰8-2۰۵-2۰2-2۹1 صفحه  در  که  یک  بخش  گلپایگان  2763در  پاک 
164-61اماک ذیل ثبت 3726۰-1۰812-1۰814-1۰813-1۰816-1۰8۰8بنام محمد سلطانی 
فرزند حسین . محسن سلطانی فرزند حسین . ابراهیم سلطانی فرزند حیدر اعظم سلطانی 
فرزند حیدرثبت وصادر و تسلیم گردید و بموجب سند رسمی –دفترخانه-به او انتقال قطعی 
یافته ومعامله دیگری هم انجام نشده به موجب سند رسمی شماره- مورخ –دفتر- در قبال 

مبلغ –ریال-در رهن است.
نحوه گم شدن یا ازبین رفتن سند:اسباب کشی

از بین رفته/مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصاحی ماده12۰آئین قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی 
مالکیت مزبور  یا وجود سند  آن  به  آگهی ذکرشده (نسبت  این  در  انجام معامله)غیرازآنچه 
نزد خود باشداز تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خودرا کتبا 
واصل  مجلس  مراتب صورت  تا  نماید  تسلیم  معامله  سند  و  سندمالکیت  اصل  ارائه  ضمن 
اصل  اعتراض  صورت  در  یا  نرسد  مقرراعتراضی  مهلت  ظرف  مسترد گردد.اگر  ارائه  به  سند 
شد.تاریخ  خواهد  تسلیم  متقاضی  به  و  صادر  مرقوم  مالکیت  سند  المثنی  نشود  سندارائه 

انتشارآگهی:13۹۵/۰4/14
مسئول دفتراماک گرجی م/الف 1۵۵

آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 94۰۰۰5۰
پاک  از  شده  مجزی  12۹8فرعی  ثبتی  پاک  به  مسکونی  منزل  یکباب  تمامت ششدانگ 
به آدرس  به مساحت 23۹متر مربع  ثبت اصفهان  نه  واقع در قهدریجان بخش  386اصلی 
قهدریجان خیابان امام خیابان مدرس کوچه بال )کوچه 33(کدپستی 736۹18461۹که سند 
مالکیت آن در صفحات 236و23۹ دفتر318 اماک به شماره های 43۰36و43۰37سابقه 
ثبت و صدور سند دارد و حدود و مشخصات آن عبارت است از شماال بطول 8/۹7متر در و 
دیواریست به کوچه شرقا بطول 26/۵2متر دیواریست به دیوار پاک 386اصلی جنوبا بطول 
۹/۰۵ متر در و دیواریست به کوچه غربا بطول 26/6۰ متر دیواریست به دیوار پاک 386اصلی 
و حقوق ارتفاقی له و علیه نداردو طبق اعام کارشناس رسمی دادگستری مورد مزایده بصورت 
یکباب خانه دارای 23۹ متر مربع عرصه و1۵8 متر مربع اعیان در یک طبقه با قدمت ساخت 
حدود2۰سال بصورت شمالی جنوبی با اسکلت بنایی.سقف طاق ضربی.بدنه سرامیک تاارتفاع 
یک متر مابقی نقاشی.نمای ساختمان سرامیک .کف موزائیک .بدنه آشپزخانه و سرویس 
بهداشتی کاشی با کابینت فلزی.درب وپنجره فلزی . سیستم گرمایش بخاری و سرمایش 
کولر آبی و دارای اشتراکات آب وبرق و گاز می باشد ملکی آقای حبیب شفیعی قهدریجانی 
فرزند علی به شماره شناسنامه 283صادره فاورجان و خانم زهره کریمی قهدریجانی فرزند 
یدهللا بشماره شناسنامه 176 صادره فاورجان ساکنین قهدریجان خیابان مدرس کوچه مسجد 
بال کدپستی 8461۹736۹1 که طبق سند رهنی شماره 224۹3-۹2/11/23 تنظیمی دفتر 
است  گرفته  قرار  فاورجان  شعبه  ملی  بانک  رهن  در  قهدریجان   1۵7 شماره  رسمی  اسناد 
از ساعت ۹ الی 12 روز شنبه مورخه ۹۵/۵/16 در محل اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان 
مبلغ  از  مزایده  و  میشود  مزایده گذارده  به  بانک کشاورزی  جنب  فردوسی  خیابان  در  واقع 
پایه 1/4۵۰/۰۰۰/۰۰۰)یک میلیاردو چهارصد و پنجاه میلیون ریال(قیمت ارزیابی شده توسط 

کارشناس رسمی دادگستری شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته خواهد شد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از 
حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتیکه مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و حق بیمه و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده می باشد ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
می گردد ضمنا طبق اعام بستانکار مورد مزایده تا تاریخ ۹6/1/3۰بیمه می باشد این آگهی در 
یک نوبت در روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان در تاریخ۹۵/4/14 درج ومنتشر می گردد 
تاریخ  انتشار۹۵/4/14    روزبعد موکول می گردد.تاریخ  به  روز مزایده  تعطیلی  و در صورت 

مزایده۹۵/۵/16
رییس اداره ثبت اسناد واماک فاورجان اکبر پور مقدم ۹۵/4/6

دادنامه
پرونده:   شماره  تنظیم:13۹۵/۰3/۰1  تاریخ  دادنامه:۹۵۰۹۹7372۰1۰۰32۹  شماره 

۹4۰۹۹8372۰1۰11۹4 شماره بایگانی شعبه:۹411۹8
دادگستری کل استان اصفهان خواهان:خانم عشرت دالورفرزند:اسام به  نشانی :اصفهان- 
گلپایگان –گلشهرفیاخص – خ اصلی- پمپ بنزین   خوانده :آقای کرمعلی فراست فرزند 

محمد علی به نشانی مجهول المکان  خواسته :طاق به در خواست زوجه
وبا  قانونی  تشریفات  وجری  فوق  به کاسه  آن  ثبت  و  دادخواست  وصول  از  گردشکار:پس 

استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعام و مبادرت به صدور را ی می نماید.
رای دادگاه درخصوص دعوی خواهان خانم عشرت دالور بطرفیت خوانده آقای کرمعلی فراست 
بخواسته طاق بدین شرح که خواهان بشرح دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی چنین 
توضیح داده است که خوانده همسر شرعی و قانونی اینجانب می باشد و در مورخ ۵3/1۰/12 
به عقد ازدواج یکدیگر در آمده ایم و چون از سال 1373 تا کنون بدلیل مشکات مالی مفقود 
گردیده وتاش صورت گرفته نیز منتج به نتیجه نگردیده است ادامه زندگی مشترک باعث 
عسر و حرج گردیده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم طاق را نموده است ضمنا دارای 
پنج فرزند مشترک میباشند که همگی ازدواج نموده و کلیه حقوق شرعی وقانونی خود اعم 
عنایت  با  دادگاه  بذل مینماید  به زوج  را  زندگی مشترک  ایام  المثل  واجرت  .نفقه  از مهریه 
به جمیع محتویات پرونده احراز علقه زوجیت فی مابین اصحاب دعوی به داللت رونوشت 
مصدق سندنکاحیه پیوست و نظر به اظهارات بی شائبه خواهان تحقیقات محلی انجام شده 
امر  این  و  )زوج(داشته  خوانده  مدت  طوالنی  غیبت  از  حکایت  همگی  داوری که  نظریات 
مشکات مالی و غیر مالی فراوانی برای زوجه ایجاد نموده است عسر وحرج خواهان در ادامه 
زندگی برای دادگاه محرز و مسلم است لذا مستندا به ماده 113۰و بند 1 تبصره الحاقی مصوب 
1381/4/2۹و1143و114۵قانون مدنی و مواد 2۰و24 و27و 28 و33قانون حمایت از خانواده 
مصوب ۹1/12/1 حکم به الزام زوج به طاق زوجه از نوع بائن صادر و اعام میگردد تا ظرف 
مدت شش ماه از تاریخ قطعیت دادنامه و پس از ارائه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عدم آثار 
حمل با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت رسمی  طاق  سراسر کشور نسبت به ثبت و اجرای صیغه 
طاق اقدام نماید ضمنا مفاد تبصره ماده 33 قانون حمایت از خانواده به سر دفتر مجری 
صیغه طاق تفویض  اختیار میگردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و سپس با انقضای مهلت ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و 
رسیدگی در دادگاه محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد .سید حسین حسینی رئیس 

شعبه اول دادگاه حقوقی گلپایگان.شماره 161م/الف
آگهی ابالغ دادخواست ضمایم ووقت رسیدگی 

به آقای رسول نصری فرزند اصغر آقای علی جعفری قهدریجانی فرزند عباس دادخواست 
طرفیت آقای رسول نصری فرزند اصغر بخواست مطالبه که به این دادگاه ارجاع و به کاسه 
۹۵ساعت 8 صبح وقت رسیدگی تعیین  برای روز چهارشنبه  مورخ ۵/27/  ۹41146ثبت و 
دادگاه  دستور  و  خواهان  تقاضای  گردیده  اعام  المکان  مجهول  خوانده  چون  و  گردیده 
به  مراجعه  با  می شود  دعوت  خوانده  از  و  آگهی  نوبت  یک  .آ.د.م  ق  ماده 73  به  مستندا 
مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  وضمایم  دادخواست  ثانی  نسه  و  خوداعام  نشانی  دادگاه  دفتر 
عدم  صورت  در  و  محسوب  قانونی  اباغ  منزله  به  آگهی  این  شود  حاضر  رسیدگی  جهت 
 حضور دادگاه غیابا رسیدگی و رای قانونی صادر خواهد کرد.مدیر دفتر شعبه دادگاه عمومی

 فاورجان 



حسرت »بوفون«
ــا  ــد، ام ــار می کن ــش افتخ ــه تیم ــزوری« ب ــان »آت کاپیت
ــا  ــوو« ب ــم ل ــم »یوآخی ــور تی ــه چط ــود ک ــاورش نمی ش ب
ــاس هکتــور« آن هــا را حــذف کــرده  ــه پنالتــی »یون ضرب
اســت. »جیــان لوییجــی بوفــون« خســتگی ناپذیــر 
ــا  ــه آلمانی ه ــم اینک ــرد علی رغ ــا بپذی ــد ت ــاش می کن ت
ســه پنالتــی خــود را از دســت دادنــد، ایتالیــا از یــورو ۲۰۱۶ 
ــس  ــت: هرک ــپورت« گف ــه »رأی اس ــد. وی ب ــذف ش ح
ــون در  ــفم چ ــش دارد. متاس ــه کردن ــرای گری ــی ب دلیل
گروهــی کــه بودیــم اســتحقاق پیــروزی داشــتیم و اینکــه 
ــم.  ــا می بری ــه م ــد ک ــاور کنن ــردم ب ــا م ــدیم ت ــث ش باع
ــه  ــه س ــد ک ــی افت ــاق م ــدرت اتف ــه ن ــم ب ــک تی ــرای ی ب
ــرای  ــوز ب ــن هن ــه ای ــی ک ــد و درحال ــی را خــراب کن پنالت

ــی نباشــد. ــردن کاف ب

بی سامانی در کاراته ایران
ــم  ــای مه ــه رقابت ه ــه روز ب ــی روز ب ــران درحال ــه ای کارات
مدیریــت  تکلیــف  می شــود کــه  نزدیــک  رو  پیــش 
ــن فدراســیون مشــخص نشــده و مســئوالن ورزش در  ای
ســایه نگرانــی اهالــی ایــن رشــته، همچنــان اصــراری بــر 
برگــزاری مجمــع ندارنــد. ثبــت نــام از نامزدهــای حضــور 
ــان  ــه پای ــه ۲۷ اســفندماه ب ــات فدراســیون کارات در انتخاب
ــن  ــه ۱۰۰ روز از ای ــک ب ــت نزدی ــود گذش ــا وج ــید و ب رس
اتفــاق، وزارت ورزش تاکنــون اقدامــی بــرای برگــزاری 
ــی  ــوع نگران ــن موض ــته و همی ــی نداش ــع انتخابات مجم
اهالــی ایــن رشــته را در پــی داشــته اســت. اینکــه کارهــای 
فدراســیون طبــق روال خــود و بــه زعــم برخــی حتــی بهتــر 
ــده ای  ــع کنن ــل قان ــل پیگیــری می شــود، شــاید دلی از قب
بــرای متولیــان ورزش کشــور باشــد؛ ولــی نمی تــوان 

ــود. ــن رشــته نگــران نب ــی ای ــه اوضــاع کنون نســبت ب

بنا به دالیلی به پرسپولیس نرفتم
ــپولیس  ــت:  از پرس ــتقال گف ــال اس ــم فوتب ــم تی مهاج
ــردم  ــا ک ــا آن ه ــم ب ــی ه ــتم و صحبت های ــنهاد داش پیش
امــا بنــا بــه دالیلــی بــه ایــن تیــم نرفتــم. آرش افشــین 
پــس از ثبــت قــراردادش بــا اســتقال در خصــوص مــدت 
ــگ  ــهمیه لی ــا س ــه آی ــم و اینک ــن تی ــا ای ــراردادش ب ق
ــرارداد  ــت:  ق ــر، گف ــا خی ــد ی ــاب می آم ــه حس ــری ب برت
مــن بــا اســتقال دو ســاله اســت و بــه مــدت دو ســال در 
خدمــت ایــن تیــم و هوادارانــش خواهــم بــود. همچنیــن 
بایــد بگویــم کــه چــون نیم فصــل دوم بــازی نکــرده بــودم 
ــه اســتقال  ــوان ســهمیه آزاد ب ــه عن ــل ب ــن دلی ــه همی ب
آمــدم. وی در پایــان اعــام کــرد کــه در اســتقال در حــال 

ــم. ــماره ۱۶ را می پوش ــر ش حاض

اخبار کوتاه

 صمد مرفاوی 
سرمربی صبای قم شد

ــا  ــق ب ــا پــس از تواف ــال صب ــم فوتب ســرمربی ســابق تی
ــم  ــده ق ــت نماین ــددًا هدای ــگاه، مج ــن باش ــران ای مدی
ــی  ــل و انفعاالت ــا فع ــد. ب ــده دار ش ــر را عه ــگ برت در لی
ــم  ــن تی ــی از ای ــی دای ــاد و عل ــاق افت ــا اتف ــه در صب ک
رفــت، مســئوالن باشــگاه صبــا بــه دنبــال حــل مشــکل 
حامــی مالــی طــی روزهــای اخیــر بودنــد و بــه صــورت 
ــور  ــه حض ــر زمین ــه زودت ــتند هرچ ــد داش ــدی قص ج
ــف  ــن تکلی ــا تعیی ــا ب ــد ت ــم کنن ــر را فراه ــک اسپانس ی
ــود و از  ــاز ش ــات آغ ــرمربی، تمرین ــاب س ــم و انتخ تی
حریفانشــان عقــب نماننــد. اکنــون کــه ۲4 روز بــه آغــاز 
ــا  ــران باشــگاه صب ــده اســت، مدی ــر باقــی مان لیــگ برت
ــی  ــی مال ــور حام ــا حض ــروز ب ــه ام ــه ای ک ــی جلس ط
جدیدشــان برگــزار کردنــد بــه اجمــاع رســیدند تــا 
هدایــت نماینــده لیــگ برتــری قــم را بــه صمــد مرفــاوی 
ــده  ــر عه ــان را ب ــرمربیگری تیمش ــع س ــه مقط ــه س ک

ــد. ــذار کنن ــت، واگ داش

مهاجم و گلر برزیلی
 در راه اهواز

مهاجــم و گلــر برزیلــی بــه اســتقال خوزســتان خواهنــد 
پیوســت. اســتقال خوزســتان فصــل ســخت و طاقــت 
فرســایی رادر پیــش خواهــد داشــت. آن هــا در ســه 
جبهــه بایــد بجنگنــد و بــه همیــم دلیــل نیــاز بــه تقویــت 
بیشــتر دارنــد. بــر ایــن اســاس قــرار اســت یــک مهاجــم 
ــه  ــوند؛ ب ــه ش ــم اضاف ــن تی ــه ای ــی ب ــر برزیل ــک گل و ی
احتمــال فــراوان ایــن دو بازیکــن تــا انتهــای هفتــه بــه 
ایــران خواهنــد آمــد تــا مذاکــرات نهایــی را بــا مســئوالن 
 اســتقال خوزســتان را انجــام دهنــد. مربیگــری تیمشــان

 را بر عهده داشت، واگذار کنند.

برادران استکی به دیناموبخارست 
رومانی پیوستند

بــرادران اســتکی، دو لژیونــر هندبــال ایــران طــی 
قــراردادی دوســاله بــه تیــم دینامــو بخارســت رومانــی 

ــتند.  پیوس
 هللا کــرم و ســجاد اســتکی دو بــرادر هندبالیســت 
و لژیونــر ایرانــی حاضــر در تیم هــای خارجــی بــا 
ــی  ــو بخارســت رومان ــم دینام ــا مســئوالن تی ــق ب تواف
بــه مــدت دو فصــل )دوســال( بــه ایــن تیــم اروپایــی 

ــتند. پیوس

همگام با ورزش

ــان  ــده درخش ــد آین ــا، نوی ــال اروپ ــی در فوتب ــر ایران ــور ۱۲ لژیون  حض
و خوبــی را بــرای فوتبــال ایــران می دهــد و بدون شــک تا جــام جهانی 
ــای  ــان در لیگ ه ــن بازیکن ــوان شــاهد حضــور ای ۲۰۱۸ روســیه می ت
ــگاه خبــری ربیــع عــده ای  ــه گــزارش پای ــود. ب ــا هــم ب ــر اروپ معتبرت
اواخــر قــرن بیســتم و ســال های اولیــه قــرن ۲۱ را بهتریــن ســال های 
ــور  ــا حض ــران ب ــی ای ــم مل ــه تی ــی ک ــد. زمان ــران می دانن ــال ای فوتب
 بازیکنانــی ماننــد علــی دایــی، خــداداد عزیــزی، مهــدی مهــدوی کیــا 
وحیــد هاشــمیان، علــی کریمــی، جــواد نکونــام و ... توانســته بودنــد 
قــدرت خــود را بــه رخ فوتبــال آســیا بکشــند، آن نســل از فوتبــال ایران 
عــاوه بــر درخشــش در تیــم ملــی توانســتند بــه عنــوان نماینده هــای 

فوتبــال ایــران در لیگ هــای معتبــر اروپــا هــم بــه میــدان برونــد.
  نسل درخشان لژیونرها

علــی کریمــی، وحیــد هاشــمیان و علــی دایــی، ســه بازیکنــی بودنــد 
ــا  ــا ب ــدی مهدوی کی ــد و مه ــدان رفتن ــه می ــخ ب ــرن مونی ــه در بای ک
حضــور متمــادی و تاثیرگــذار خــود در هامبــورگ موجــب رشــد تیــم 
ملــی و معرفــی فوتبــال ایــران بــه جهــان شــده بودنــد. البتــه در ایــن 
ــا  ــای درجــه دو اروپ ــه تیم ه ــه ب ــد ک ــادی بودن ــان زی ســال ها بازیکن
هــم منتقــل شــدند؛ امــا نتوانســتند بیــش از ایــن پیشــرفت کننــد. 
پــس از جــام جهانــی ۲۰۰۶ و بازنشســتگی و افــول ســتاره های تیــم 
ملــی فوتبــال ایــران هــم بــا افــت محسوســی مواجــه شــد و کمتــر 
ــام، مســعود  ــا می شــد. جــواد نکون ــران راهــی اروپ فوتبالیســتی از ای
شــجاعی و آندرانیــک تیموریــان در چنیــن وضعیتــی تنهــا لژیونرهــای 
ــدند در  ــق ش ــه موف ــد ک ــمار می رفتن ــه ش ــا ب ــاغل در اروپ ــی ش ایران

فوتبــال ســطح اول اســپانیا و انگلیــس بــازی کننــد.

  نسل جدید
ــی  ــه یک ــی ۲۰۰۶ ک ــه از جــام جهان ــک ده ــد از گذشــت حــدود ی بع
برانکــو  اختیــار  در  فوتبــال  ملــی  تیم هــای  ســتاره ترین  پــر  از 
ایوانکوویــچ بــود، تیــم ملــی ایــران اکنــون در آســتانه تجربــه 
ــال  ــران در ح ــال ای ــت. فوتب ــود اس ــای خ ــن دوران ه ــی از بهتری یک
ــتر  ــه بیش ــا دارد ک ــال اروپ ــر در فوتب ــدود ۱۲ لژیون ــط ح ــر فق حاض
 ایــن بازیکنــان ســال های اولیــه فوتبالشــان را تجربــه می کننــد 
معتبــر  لیگ هــای  بــه  رســیدن  و  پیشــرفت  شــانس   و 
ــات  ــتفاده از امکان ــا و اس ــال اروپ ــاالی فوتب ــطح ب ــد. س ــم دارن را ه

پیشــرفته و مــدرن در کنــار پاییــن بــودن ســطح امکانــات و ســخت 
افــزار در ایــران، بازیکنــان مســتعد ایرانــی را ترغیــب بــه حضــور در اروپا 
ــی جهانبخــش ســعید  ــون، عل ــه ســردار آزم ــی ک ــرده اســت؛ جای ک
ــرو  ــود را در گ ــده خ ــالگی آین ــت س ــل از بیس ــی و ... قب ــزت الله ع
حضــور در اروپــا می بیننــد و صــد البتــه کــه کار درســتی را هــم انجــام 
داده انــد. میانگیــن ســنی ۲4.۱ بــرای لژیونرهــای فوتبــال ایــران یــک 
رقــم عالــی اســت و نشــان می دهــد کــه آن هــا تــا ســال های ســال 
ــر اروپایــی ایــران، ۶ نفــر  ــازی کننــد. از ۱۲ لژیون ــا ب می تواننــد در اروپ

هــم زیــر ۲۳ ســال هســتند.

  سطح لیگ ایران
شــاید برخــی بــه لیگ هایــی کــه فوتبالیســت های ایرانــی مشــغول بــه 
بــازی هســتند، خــرده بگیرنــد؛ امــا کســی را نمی تــوان پیــدا کــرد که با 
قاطعیــت بگویــد ســطح لیــگ برتــر ایــران باالتــر از ایــن کشورهاســت. 
 ســال ها افســوس ایــن را می خوردیــم کــه ژاپــن و کره جنوبــی

ــان  ــی از بازیکن ــا خیل ــد؛ ام ــا دارن ــال اروپ ــادی در فوتب ــدگان زی نماین
 آســیایی شــرقی هــم از لیگ های پرتغــال، روســیه، هلند و ... کارشــان 
ــری آ  ــر و س ــگا، لیگ برت ــدس لی ــگا، بون ــه اللی ــد و ب ــاز کردن را آغ
رســیدند. حضــور کوتــاه مــدت بازیکنانــی ماننــد جهانبخــش، آزمــون 
ــی  ــم مل ــه پیراهــن تی ــا را ســریع تر ب ــی و ... توانســته آن ه عزت الله

ــرد. ــر بب ــی را هــم باالت ــم مل ــی تی برســاند و ســطح فن
آینده درخشان

ــی ۲۰۰۶ کمتــر شــاهد  ــی کــه بعــد از جــام جهان شــاید یکــی از دالیل
ــا در  ــی قرارداده ــش نجوم ــم، افزای ــا بودی ــا در اوپ ــور ایرانی ه حض
کشــورهای عربــی حاشــیه خلیــج فــارس و حتــی لیــگ برتــر ایــران 
ــان  ــه فوتبالش ــال های اولی ــی در س ــان ایران ــه بازیکن ــی ک ــود؛ زمان ب
راهــی امــارات و قطــر می شــدند و پــس از چنــد ســال بــا جیــب پــر و 

ــران بازمی گشــتند.  ــه ای ــان ب ــه پای ــی رو ب فوتبال
لژیونرهــای ایرانــی اکنــون در لیگ هــای روســیه، نــروژ، ترکیــه، 
هلنــد، یونــان، پرتغــال، آلمــان و کرواســی بــه میــدان می رونــد 
ــم  ــبک ه ــب س ــورهای صاح ــا در کش ــور آن ه ــی از حض و زمزمه های
شــنیده می شــود. هــر چنــد در همیــن فصــل بازیکنــان جــوان 
دیگــری هــم می توانســتند بــه اروپــا برونــد و احتمــاالً در آینــده ایــن 

ــد داد.   ــاق رخ خواه اتف

حضور لژیونرهای ایرانی از اروپای شرقی تا قلب اروپا:

آینده درخشان ستاره های ایران

مدافــع اهــل مالــی هدفــش از پیوســتن بــه تیــم محبــوب 
اصفهــان را کســب دومیــن قهرمانــی متوالــی در لیــگ برتــر ایــران 
دانســت. موســی کولیبالــی مدافــع اهــل مالــی کــه بعــد از ســه 
فصــل همــکاری بــا عبــدا.. ویســی در اســتقال خوزســتان بــا ایــن 

مربــی راهــی اصفهــان شــد هدفــش از پوشــیدن 
پیراهــن ســپاهان را کســب دومیــن قهرمانــی 
متوالــی ایــران ایــن بــار بــا تیــم جدیــدش 
دانســت. کولیبالــی در همیــن ارتبــاط گفــت: 
ــر  ــای بزرگ ت ــتم در تیم ه ــت داش ــه دوس همیش
ــاق  ــن اتف ــه ای ــم و خوشــحالم ک ــازی کن ــران ب ای
االن در ســپاهان برایــم افتــاده اســت و امیــدوارم 

ــا  ــا را ب ــن رقابت ه ــی ام در ای ــام قهرمان ــن ج ــم دومی ــه بتوان ک
ــنهاداتی از  ــن پیش ــه داد: م ــم. او ادام ــب کن ــدم کس ــم جدی تی
چنــد کشــور دیگــر هــم داشــتم؛ امــا فوتبــال ایــران یــک ســر و 
ــر  ــگ برت ــگاه های لی ــت. باش ــر اس ــیا باالت ــال آس ــردن از فوتب گ
فوتبــال ایــران، دارای بازیکنــان حرفــه ای هســتند و همین مســئله 

باعــث شــده اســت فوتبــال ایــران جایــگاه خوبــی در آســیا داشــته 
ــدازه  ــه ان ــارات ب ــد قطــر و ام ــال در کشــورهایی مانن باشــد. فوتب
ــا  ــوان ب ــران را نمی ت ــال ای ــطح فوتب ــدارد و س ــدار ن ــران طرف ای
ایــن کشــورها قیــاس کــرد. مدافــع جدیــد ســپاهانی ها در ادامــه 
تصریــح کــرد: تعــدادی از چهره هــای فوتبــال 
ایــران در جهــان شــناخته شــده اند و ایــن نشــان 
ــرار  ــی ق ــه جایگاه ــران در چ ــال ای ــد فوتب می ده
گرفتــه اســت. مــن هــم در ایــن چنــد ســال کــه 
بــرای اســتقال خوزســتان بــازی کــردم، توانســتم 
ــا  ــد را ب ــن رون ــه ای ــدوارم ک ــم و امی پیشــرفت کن
 تیــم جدیــدم در اصفهــان هــم ادامــه بدهــم 
و خواســته های کادر فنــی و طرفــداران را بــرآورده کنــم. کولیبالــی 
 در پایــان گفــت: ســپاهان تیمــی بــزرگ و ریشــه دار در اصفهــان 
ــج  ــل نتای ــال قب ــادی دارد. س ــداران زی ــه طرف ــت ک ــران اس و ای
خوبــی نگرفــت و همیــن کمــی کار را بــرای مــا ســخت می کنــد؛ 
چــون بایــد خاطــرات تلــخ آن روزهــا را از یــاد طرفــداران ببریــم.

موسی کولیبالی:
می خواهم با سپاهان هم قهرمان شوم

مســئول نقــل و انتقــاالت باشــگاه اســتقال ادعــا می کنــد 
ــور  ــورت حض ــول داده در ص ــی ق ــاج صف ــان ح ــه احس ک
ــدار  ــرود. پن ــدان ب ــه می ــا ب ــرای آبی ه ــران ب ــال ای در فوتب
توفیقــی روز یکشــنبه بــا حضــور در هیئــت فوتبــال اســتان 

ــی  ــاج صف ــت: ح ــگاران گف ــه خبرن ــران ب ته
ــران  ــد در ای ــر بخواه ــول داده اگ ــا ق ــه م ب
بــازی کنــد، حتمــا بــا بــرای اســتقال بــازی 
می کنــد. مــا بــا ایــن بازیکــن صحبــت کردیم 
و توافــق هــم کرده ایــم. وی در پاســخ بــه این 
ــد  ــتقال نمی توان ــی اس ــه کادر فن ــوال ک س
ــه ثبــت  قــرارداد خــود را در هیئــت فوتبــال ب

برســاند، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه پرویــز مظلومــی ایــن 
فصــل بــا اســتقال قــرارداد دارد، مــا هنــوز نتوانســتیم کادر 
فنــی جدیــد را بــه هیئــت فوتبــال آورده و بــا آن هــا قــرارداد 
ببندیــم. البتــه حــاج صفــی بــه جــز اســتقال از ســپاهان 
ــه  ــا گفت ــت؛ ام ــرده اس ــت ک ــدی دریاف ــنهاد ج ــم پیش ه

ــی  ــان اصفهان ــه طایی پوش ــه اینک ــه ب ــا توج ــود ب می ش
ــد،  ــه بازیکنانشــان بدهن ــاد ب ــغ زی ــد مبال امســال نمی توانن
ــی  ــن آب ــران پیراه ــور در ای ــورت حض ــن در ص ــن بازیک ای
ــان در  ــرد. علیرضــا منصوری ــن خواهــد ک ــر ت اســتقال را ب
ــرده اســت  ــام ک ــا اع ــای گذشــته باره روزه
کــه خــودش بــه صــورت مســتقیم بــا حــاج 
صفــی صحبــت کــرده اســت و در صورتــی کــه 
نتوانــد بــه فوتبــال اروپــا بــرود، بــه طــور قطــع 
ــه  ــد. گفت ــرارداد امضــا می کن ــا اســتقال ق ب
ــده  ــق نش ــوز موف ــی هن ــاج صف ــود ح می ش
لیگ هــای  از  توجهــی  جالــب  پیشــنهاد 
ــور او در  ــب حض ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــت کن ــی دریاف اروپای
ــا  ــد. ب ــر می رس ــه نظ ــی ب ــادی قطع ــد زی ــا ح ــتقال ت اس
عقــد قــرارداد حــاج صفــی بــا اســتقال پرونــده ایــن تیــم 
در فصــل نقــل و انتقــاالت رســما بســته می شــود و آبی هــا 

ــوند. ــانزدهم می ش ــگ ش ــد در لی ــور قدرتمن ــاده حض آم

ادعای مسئول نقل و انتقاالت آبی ها:
حاج صفی با استقالل توافق کرد

ــان  ــان و در می ــتان اصفه ــی اس ــوب غرب ــمیرم در جن ــتان س شهرس
هــوای کوهســتانی  و  آب  دارای  و  دارد  قــرار  زاگــرس  کوه هــای 
شهرســتان  ســطحی  آب هــای  منابــع  طــوری کــه  بــه  اســت؛ 
ســمیرم از دو حوضــه آبریــز رودخانــه خرســان در مرکــز و نیمــه 
نیمــه  در  ســولکان   - ونــک  رودخانــه  آبریــز  حوضــه  جنوبــی 
ــن دو حوضــه بخشــی  شــمالی شهرســتان تشــکیل شــده اســت. ای
زاگــرس  جبــال  سلســله  در  کارون  رودخانــه  سرشــاخه های   از 
ــا وقــوع خشکســالی های  ــن وجــود ب ــا ای ــا ب را تشــکیل می دهــد؛ ام
ــار  ــد آث ــم از گزن ــمیرم ه ــتان س ــتان، شهرس ــور و اس ــر در کش اخی

خشکســالی در امــان نبــوده اســت و منابــع آبــی این شهرســتان نســبت 
بــه ســال های نرمــال بــا کاهــش مضاعفــی روبــه رو بــوده اســت و ایــن 
امــر چنــان مشــهود بــوده کــه مــردم ایــن منطقه بــا تمــام وجــود تبعات 
خشکســالی را احســاس کردنــد؛ بــه گونــه ای کــه شــاهد خشــک شــدن 
برخــی از درختــان چندیــن ســاله خــود در باغــات شــدند؛ بــه همیــن 
دلیــل در هفتــه صرفــه جویــی ســال جــاری شــرکت آبفــای ســمیرم 
ــران  ــن )NGO( رفتگ ــری و انجم ــرورش فک ــون پ ــکاری کان ــا هم ب
طبیعــت اقــدام بــه برگــزاری نمایــش خــاق، بحــث آزاد علمــی دربــاره 
مصــرف بهینــه آب، نقاشــی دیــواری بــا موضــوع آب جایگزیــن نــدارد 
و در نهایــت تشــکیل زنجیــره آب را در دســتور کار قــرار دادنــد. کــودکان 
ــی  ــی زندگ ــعار آب ناج ــا ش ــمیرمی ب ــاله س ــا ۱۶ س ــان ۷ ت و نوجوان
ــت ــت آب اس ــا در دس ــی م ــا، زندگ ــت م ــی آب در دس ــت، زندگ  اس
ــی یــک قطــره  ــان باشــیم، حت ــا او مهرب ــان اســت، ب ــا مهرب ــا م آب ب
آب هــم بــا ارزش اســت، زنجیــره انســانی آب را در کنــار یکــی از 

چشــمه های شــهر کــه در ســال های خشــک ســرزندگی خــود را 
ــای  ــر آبف ــی، مدی ــد. عباس ــزار کردن ــت داده، برگ ــدودی از دس ــا ح ت
ســمیرم نقــش کــودکان و نوجوانــان را در فرهنگســازی مصــرف بهینــه 
آب بســیار حایــز اهمیــت دانســت و گفــت: در حــال حاضــر بــا توجــه 
بــه وقــوع خشکســالی های متوالــی در کشــور و اســتان، اصــاح 
ــد؛  ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــی و ض ــری حیات ــرف آب، ام ــوی مص الگ
ــه  ــرف را در جامع ــوی مص ــاح الگ ــاخت های اص ــد زیرس ــن بای بنابرای

امــر  ایــن  شــاخص های  مهم تریــن  از  یکــی  فراهــم کنیــم کــه 
ــتند ــور هس ــازان کش ــه آینده س ــان ک ــودکان و نوجوان ــار ک ــاح رفت  اص

 می باشد.
بــا  آمــوزان در مقاطــع مختلــف تحصیلــی  دانــش  افــزود:   وی 
همــکاری کانــون پــرورش فکــری تحــت آمــوزش مصــرف بهینــه 
ــکاری  ــت هم ــمیرم نهای ــای س ــه آبف ــن زمین ــد و در ای ــرار گرفتن  آب ق
را بــا چنیــن نهــاد و انجمن هــا دارد. الزم بــه یــادآوری اســت در 

ــه آب  ــیدن چگون ــه تصویرکش ــا ب ــدام ب ــر ک ــودکان ه ــه ک ــن برنام  ای
را درســت مصــرف کنیــم، ســعی در فرهنگســازی ایــن مهــم در 
جامعــه داشــتند؛ بــه طــوری کــه ســتایش رحیمــی ۸ ســاله در 
ــا  ــی ب ــن بازیگوش ــی در حی ــه در آن کودک ــری ک ــیدن تصوی ــال کش ح
ــر  ــوی تصوی ــی آن س ــی داد؛ ول ــدر م ــه ه ــیر، آب را ب ــتن ش بازگذاش
ــیر آب  ــید، ش ــر می رس ــه نظ ــنه ب ــه تش ــی ک ــری در حال ــودک دیگ  ک
را بــاز کــرد؛ امــا آبــی از شــیر نیامــد. او در توضیــح نقاشــی کــه در حــال 
ــاز کنیــم  ــی جهــت ب ــود، گفــت: اگــر مــا بچه هــا آب را ب کشــیدنش ب
ــازی کنیــم، باعــث می شــود کــه دوســت های دیگــر مــا حتــی  و آب ب

آب بــرای خــوردن نداشــته باشــند. 
بهمــن ســمیرم  از مدرســه ۲۲  تاکــی کاس ششــم  محمدجــواد 
می شــد  آبیــاری  قطــره ای  روش  بــه  کــه  کشــید  را   مزرعــه ای 
و گفــت: پدربزرگــم بــاغ دار اســت؛ او بــرای اینکــه درختانــش خشــک 
ــره ای  ــد از روش قط ــاری کن ــان را آبی ــه درخت ــد همیش ــوند و بتوان نش

ــه  ــن خاطــر مــن هــم باغــی کشــیدم ک ــه همی ــد؛ ب اســتفاده مــی کن
ــد.  ــبز باش ــه سرس ــا همیش ــت ت ــره ای اس ــه روش قط ــاری آن ب آبی
پارمیــس کاوه کاس پنجــم مدرســه نرگــس گفــت: دارم چــرخ و 
فلکــی را می کشــم کــه آب بــاران در خانه هــای چــرخ و فلــک ذخیــره 
می شــود؛ پــس مــا هــم بایــد مثــل چــرخ و فلــک بــا مصــرف درســت 

ــم.  ــره کنی ــدگان ذخی ــرای آین آب آن را ب
همچنیــن ریحانــه رشــیدی، ســمانه بهرامیــان، شــادی حاتمــی، مائــده 

ــتم  ــم و هش ــم، هفت ــع شش ــاعدی در مقاط ــماء س ــری و اس صاب
تحصیلــی از مدرســه نرگــس گروهــی را تشــکیل دادنــد و کــره زمیــن 
ــل اینکــه ســاکنان  ــه دلی ــه نیمــی از آن ب ــر کشــیدند ک ــه تصوی را ب
ــد،  ــدر می دادن ــوده ه ــد و بیه ــرف نمی کردن ــت مص آن آب را درس
ــود و امــا آن ســوی کــره زمیــن  خشــک و خالــی از ســکنه شــده ب
ــاط و  ــار از آب و نش ــاکنان آن سرش ــت س ــرف درس ــل مص ــه دلی ب
ــرف  ــا مص ــه ب ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر ای ــاکنان آن ب ــود و س ــی ب زندگ
درســت آب آن را نــه تنهــا همیشــه داریــم، بلکــه بــرای آینــدگان هــم 

ــم. ــره می کنی ذخی
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معــاون بهــره بــرداری شــرکت آبفــای اســتان بــا توجــه بــه افزایــش 
ــت  ــی از آن اس ــا حاک ــت: پیش بینی ه ــر گف ــای اخی ــا در روزه دم
ــا 4۰ درجــه می باشــد؛  ــا ۱۰ روز آینــده دمــای هــوا بیــن ۳9 ت کــه ت
ــک مصــرف  ــق ســنوات گذشــته پی ــه مطاب ــی اســت ک ــن درحال ای
ــش  ــا افزای ــه ب ــان داده ک ــه نش ــه دارد. تجرب ــاه ادام ــا ۲۰ مردادم ت
دمــا، مصــرف آب نیــز افزایــش می یابــد. حســن غامــی بــه 
میــزان مصــرف آب در هنــگام افزایــش دمــا پرداخــت و خاطرنشــان 
ــا ۳5 درجــه باشــد  ســاخت: هنگامــی کــه دمــای هــوا بیــن ۳۳ ت
ــن  ــای بی ــود. دم ــزوده می ش ــرف آب اف ــه مص ــد ب ــدود ۱۸ درص ح
۳5 تــا ۳۷ درجــه باعــث می شــود مصــرف آب ۲۳ درصــد افزایــش 
ــد  ــه برس ــا ۳9 درج ــه ۳۷ ت ــوا ب ــای ه ــه دم ــی ک ــد و هنگام یاب
مصــرف آب نیــز ۲۷ درصــد افزایــش می یابــد. همچنیــن در دمــای 
ــش  ــش از پی ــرف آب بی ــد مص ــه، ۳۲ درص ــا 4۲ درج ــن ۳9 ت بی
ــان  ــه آب را در فصــل تابســتان در می می شــود. وی مصــرف بی روی
برخــی از شــهروندان، مانــع از توزیــع عادالنــه آب دانســت و تصریــح 
ــرب  ــن آب ش ــای تامی ــع و ظرفیت ه ــه مناب ــون هم ــرد: هم اکن ک
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــرار دارد. ای ــرداری ق ــدار بهره ب ــتان در م اس

بــا عــدم جــاری بــودن آب در بســتر زاینــده رود حــدود ۳ هــزار لیتــر 
ــته  ــتان کاس ــرب اس ــن آب ش ــراری تامی ــت اضط ــه از ظرفی در ثانی

شــده اســت. بــر ایــن اســاس صرفه جویــی در مصــرف آب در فصــل 
ــای  ــرداری آبف ــاون بهره ب ــود. مع ــداد می ش ــروری قلم ــتان ض تابس
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــردم می توانن ــه م ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه اس
توصیه هــای شــرکت آبفــای اســتان دربــاره چگونــه درســت مصــرف 
کــردن آب در فصــل تابســتان مانــع از وقــوع چالــش جــدی بحــران 
ــه  ــی ک ــه توصیه های ــتانی ها ب ــم اس ــر ه ــت: اگ ــوند، گف ــی ش کم آب
ــر  ــی و دیگ ــانه مل ــق رس ــان از طری ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ش
ــم  ــران ک ــا بح ــد، مطمئن ــل کنن ــد، عم ــردم می نماین ــه م ــانه ها ب رس
آبــی در فصــل تابســتان امســال هــم ماننــد ســنوات گذشــته بــدون 
کمتریــن چالشــی پشــت ســر گذاشــته می شــود؛ بــه عنــوان مثــال 
اگــر مشــترکین بــرای کولرهــای خــود ســایبان نصــب نماینــد، حــدود 
ــی  ــن درحال ــود؛ ای ــته می ش ــا کاس ــرف آب کولره ــد از مص ۱۰ درص
اســت کــه اگــر ســایبان بــر روی کولرهــا نصــب نشــود، بــا توجــه بــه 
افزایــش دمــا و بــه دنبــال آن ورود کولرهــا بــه چرخــه مصــرف آب 
ــه ازای هــر 5 ســاعت کار کــردن کولرهــا، معــادل مصــرف ســرانه  ب
ــل  ــی در فص ــود؛ یعن ــه می ش ــرف اضاف ــه مص ــه چرخ ــر ب ــک نف ی

ــود. ــه می ش ــرف آب اضاف ــه مص ــد ب ــتان ۲۰ درص تابس

معاون بهره برداری شرکت آبفای استان اصفهان خبر داد:

افزایش 20 درصدی آب با ورود کولرها به چرخه مصرف
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ـــمـــاره 194 ســـــال دوم       ݡسݒ

ابالغ رای
کالسه: 941291 شماره دادنامه: 25 مورخ 95/1/7  مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای 
بهارستان  خ  ملک شهر،  اصفهان،  نشانی  زارع  مجتبی  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل 
غربی، کوچه گلستان خوانده: مسعود عطایی نشانی مجهول المکان  خواسته: مطالبه 
مبلغ 4/500/000 ریال طبق رسید عادی طبق نظر کارشناسی )سانحه تصادف( و هزینه 
دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختالف 
درخصوص دعوی آقای مجتبی زارع به طرفیت آقای مسعود عطایی به خواسته مطالبه 
مبلغ 4/500/000 ریال طبق رسید عادی طبق نظر کارشناسی مورخ 94/9/29 به انضمام 
ید  در  اصول مستندات  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات 
خواهان و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت تشخیص داده و با استناد 
به مواد 198، 515، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 4/500/000 ریال بابت اصل خواسته و سیصد هزار ریال بابت هزینه 
تعرفه  آگهی طبق  تومان و هزینه نشر  به مبلغ صد هزار  دادرسی و هزینه کارشناسی 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/10/14 تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 

روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 14 شورای حل اختالف اصفهان ـ رضا ترنج مهرگان      9987/ م الف

ابالغ رای
کالسه پرونده93-2206 شماره دادنامه: 679 مورخ 94/4/23 تاریخ رسیدگی 94/4/2 
مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: صندوق قرض الحسنه 
امام رضا به نمایندگی مهدی خلجی اصفهان هشت بهشت غربی حد فاصل ملک و گلزار 
نبش کوچه شماره 26  وکیل: مهنوش حبیبه ذبیحی نشانی خ نیکبخت غربی، مجتمع 
ماکان 5، واحد 35. خوانده: 1ـ خداداد رحیمی بابادی 2ـ غالمرضا داودی 3ـ محسن 
داودی حموله هر سه مجهول المکان  گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا در خصوص دعوی صندوق مهر امام رضا به نمایندگی مهدی خلجی 
با وکالت مهنوش حبیبه ذبیحی به طرفیت خداداد رحیمی بابادی ، غالمرضا داودی، 
به  وابسته   34/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  الزام  خواسته  به  داودی  محسن 
قرارداد شماره 872300595 به انضمام مطلق خسارات قانونی نظر به این که خواهان 
مبلغ  مطالبه  مدعی   872300595 شماره  اشتغال  وام  اعالمی  قرارداد  به  استناد  با 
نداشته  حضور  جلسه  در  قانونی  ابالغ  علیرغم  خواندگان  و  ریال گردیده   34/000/000
و الیحه ای نیز ارائه ننموده لذا شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا 
به  نحو متقاضی  به  به محکومیت خواندگان  آ د م حکم  به مواد 198، 519، 522 ق 
پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 190/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 93/12/23 در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست 

روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 5 حوزه قضائی اصفهان ـ اسماعیل زارع      9992/ 

م الف
دادنامه

شماره   1395/3/31 تنظیم:  تاریخ   9509976839200290 دادنامه  شماره 
کالسه  پرونده   940053 شعبه:  بایگانی  شماره   9409986839200053 پرونده: 
تصمیم  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   16 شعبه   9409986839200053
آقای  نمایندگی  به  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان:   9509976839200290 شماره  نهایی 
علیرضا زمانی با وکالت خانم نرگس صادقی قهساره فرزند مصطفی به نشانی اصفهان، 
خیابان شیخ صدوق شمالی، نبش خیابان نیکبخت شرقی، ساختمان وکالی مهر طبقه 
دوم  خواندگان: 1. آقای محمد خسروی فرزند حسین به نشانی اصفهان، شهرک کاوه، 
چهار راه رضا زاده، مجتمع بوستان، ک شادی، پ 162 2. خانم شهین کامرانی فرزند 
اصغر 3. آقای ابراهیم عامری فرزند ابوالفضل همگی به نشانی اصفهان، خ برازنده، خ 
آل بویه، مجتمع آفتاب )بلوک بی انگلیسی( واحد 111.  خواسته ها: 1. مطالبه وجه چک  

2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  3. مطالبه خسارت دادرسی 
بطرفیت  صادقی  نرگس  وکالت  با  اقتصاد  مهر  بانک  دعوی  خصوص  در  دادگاه  رای 
مبلغ  به  به خواسته مطالبه وجه  ابراهیم عامری  و  شهین کامرانی و محمد خسروی 
494/293/332 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 87729-94/6/7 بانضمام 
خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی 
دلیلی که  و  نیاورده  به عمل  دفاعی  و  نگردیده  دادگاه حاضر  دادرسی در جلسه  وقت 
از  ابرازی خواهان مصون  ننموده و مستندات  ابراز  باشد  برائت ذمه خویش  از  حاکی 
ایراد و اعتراض مانده و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید خواهان که حاکی ازا شتغال 
ذمه خواندگان دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 519، 198، 
194 آیین دادرسی مدنی و مواد 313، 310 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون 
اصالحی صدور چک و استفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 494/293/332 ریال بابت اصل خواسته بانضمام 
خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی وجه چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان 
وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی که پس از محاسبه 
ازطریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصول در خواهد آمد و پرداخت کلیه خسارات 
دادرسی وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل 

تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان می باشد. 
دادرس شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان ـ داود مومن زاده     10062/ م الف

ابالغ رای 
کالسه پرونده 95/322 شماره دادنامه: 304 مورخ 95/3/26  مرجع رسیدگی: شعبه 
بیست و پنجم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای احمد خواجه نشانی اصفهان، 
خ ارتش، روبروی خانه معلم کوچه 59 منزل دوم طبقه دوم  خوانده : آقای محمد 
رئیسی .......   نشانی مجهول المکان  خواسته: رای اصالحی گردشکار: پس از ارجاع 
قانونی و اخذ نظریه  به کالسه فوق و طی تشریفات  این شعبه و ثبت آن  به  پرونده 
به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و  اعالم  را  قاضی شورا ختم رسیدگی  اعضاء  مشورتی 
دادنامه شماره 818  مورخ  در  اینکه  به  نظر  نماید.رای اصالحی قاضی شورا  رای می 
94/10/28 در پرونده کالسه 94-504 ر ش 25 صادره از این شورا با وصف تقاضای 
خواهان در خصوص هزینه دستمزد و کارشناسی و خسارت تاخیر در تادیه و هزینه حمل 
جرثقیل تعیین تکلیف نشده است لذا شورا با درخواست خواهان طی الیحه تقدیمی 
ایین دادرسی مدنی  به مواد 309،519، 522 قانون  با استناد  128 مورخ 95/3/19 و 
بابت  اینکه خوانده محکوم است مبلغ 1/500/000 ریال  با قید  و ماده 28 قانون شورا 
هزینه دستمزد کارشناسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و 1/200/000 ریال هزینه حمل 
تاریخ تقدیم دادخواست )94/6/24(  از  تادیه  تاخیر در  جرثقیل و همچنین خسارت 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده 
اجرای احکام شوراها می باشد در حق خواهان بپردازد. دادنامه صدرالذکر را اصالح می 
نماید. رونوشت لذا رای بدون این اصالحیه ممنوع است رای صادره ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

عابدینی      زهرا  ـ  اصفهان  قضائی  حوزه  پنجم  و  بیست  اختالف  حل  شورای  قاضی 
10004/ م الف

ابالغ رای
کالسه پرونده: 94-2 ر ش ح ر 9 شماره دادنامه 840 مورخ 94/5/31  مرجع رسیدگی: 
به نمایندگی  امام رضا  شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان  خواهان: صندوق مهر 
مهدی خلجی با وکالت توکیلی محمدرضا اسکندری  آدرس: اصفهان، خ هشت بهشت 
غربی، حد فاصل خ ملک و گلزار، نبش کوچه 22 وکیل: خانم مهنوش حبیبه ذبیحی 
آدرس: اصفهان، خ نیکبخت غربی، مجتمع ماکان 5، واحد 35  خواندگان: 1ـ آقای 
علی دودانگه 2ـ آقای محمد حالج به آدرس مجهول المکان خواسته: الزام خواندگان 
هزینه  انضمام کلیه  به   832300224 قرارداد  طبق  ریال   20/000/000 مبلغ  پرداخت  به 
های دادرسی گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
دعوی  در خصوص  شورا  قاضی  نماید.رای  می  رای  به صدور  مبادرت  زیر  به شرح  و 
خانم مهنوش حبیبه ذبیحی به وکالت از صندوق مهر امام رضا )ع( با وکالت توکیلی 
محمدرضا اسکندری به طرفیت خواندگان 1ـ آقای علی دودانگه فرزند اسماعیل و 2ـ 
آقای محمد حالج فرزند احمد به خواسته مطالبه مبلغ بیست میلیون ریال بابت قرارداد 
به شماره  به قرارداد  توجه  با  قانونی،  انضمام مطلق خسارات  به  شماره 832300224 
832300224 مورخ 85/2/23 ارائه شده توسط وکیل خواهان که امضاء خواندگان به 
عنوان وام گیرنده و ضامن در ذیل آن نیز وجود دارد و اظهارات وکیل خواهان در مرجع 
دادخواست مبنی بر اینکه خوانده ردیف اول طبق قرارداد ابرازی با ضمانت خوانده ردیف 
دوم اقدام به اخذ تسهیالت از موکل نموده و لیکن از پرداخت اقساط وام و جرائم و 
کارمزد آن به میزان خواسته خودداری نموده است و اینکه خواندگان علیرغم ابالغهای 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده اند و مصون ماندن 
مدارک ابرازی خواهان از اعتراض لذا شورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده با اسناد 
به مواد 198، 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت 
مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و یکصد و شصت هزار ریال بابت هزینه 
وکال  تعرفه کانون  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی 
بصورت تضامنی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت 

20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه نهم حوزه قضائی اصفهان ـ ابراهیم مهرانفر  9997/ 

م الف
دادنامه

شماره   1395/3/19 تنظیم:  تاریخ   9509970353100515 دادنامه  شماره 
کالسه  پرونده   941420 شعبه:  بایگانی  شماره   9409980358801140 پرونده: 
سابق(  جزایی   105( اصفهان  شهر  دو  دادگاه کیفری   105 عبه   9409980358801140
تصمیم نهایی شماره 9509970353100515 شاکی: سازمان جهاد کشاورزی اصفهان به 
نشانی خ فردوسی ـ خ منوچهری  متهم: آقای رضا قاسمی به نشانی اصفهان، جنب 
پل هوایی ، پایگاه هشتم شکاری اتهام: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها  
به  اعالم و بشرح زیر مبادرت  را  بررسی محتویات ختم رسیدگی  با  گردشکار: دادگاه 

صدور ر ای می نماید.
بدون  زراعی  اراضی  کاربری  تغییر  بر  دائر  قاسمی  رضا  اتهام  در خصوص  دادگاه  رای 
آباد بخش مرکزی دهستان  واقع درزمان  اراضی  از  به میزان 15 مترمربع  اخذ مجوز 
جی و قهاب از طریق دیوارکشی و پی کنی در سال 93 موضوع کیفرخواست صادره از 
ناحیه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان و شکایت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
پیوست،  های  معنونه عکس  پرونده، شکایت  به محتویات  عنایت  با  دادگاه  اصفهان، 
تحقیقات انجام شده، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه علیرغم ابالغ وقت ازطریق نشر 
آگهی جهت ایراد و دفاع موثر نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و امارات موجود در 
پرونده بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته مستندًا به ماده 3 اصالحی قانون حفظ 
کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385 متهم را به پرداخت 12/000/000 ریال جزای 
نقدی معادل یک برابر ارزش روز زمین با کاربری جدید و اعاده وضع به حالت سابق 
اینکه حسب صورتجلسه مورخ  به  در خصوص پی کنی محکوم می نماید. ضمنًا نظر 
93/4/31 مضبوط در صفحه 8 پرونده دیوار احداثی در طی تحقیقات مقدماتی توسط 
مرجع انتظامی در معیت اداره شاکی تخریب شده است نیاز به صدور حکم قلع و قمع 
آن نمی باشد. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای تجدید 

نظر استان اصفهان می باشد. 
رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری 2 اصفهان ـ عباس افتخاری    10020/ م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/04/01 تنظیم:  تاریخ   9509970361700469 دادنامه  شماره 
9409980361700812 شماره بایگانی شعبه:940892 خواهان: بانک ملت به مدیریت 
با وکالت خانم مریم صادقی فرزند مصطفی به نشانی اصفهان، خیابان  علی رستگار 
شیخ صدوق شمالی، کاخ سعادت آباد شرقی ، نبش بن بست جاودان، مجتمع کیان، 
طبقه 4 ، واحد 9.  خواندگان: 1. آقای حسن رضا خانی فرزند محمد 2. آقای رسول 
رحمانی فرزند اصغر 3. خانم زهره محسنی خوراسگانی فرزند محمد حسین هر سه 
انداز و قرض الحسنه آل یاسین به نشانی  المکان  4. موسسه پس  نشانی مجهول 
)بهزاد(   17 شماره  نبش کوچه  فرهنگیان،  خیابان  از  بعد  بزرگمهر،  خیابان  اصفهان، 
با بررسی محتویات  ... دادگاه  بابت  1. مطالبه وجه  موسسه آل یاسین  خواسته ها: 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه در خصوص دعوی خانم مریم صادقی به وکالت از بانک ملت به طرفیت 
1ـ موسسه پس انداز و قرض الحسنه آل یاسین 2ـ اقای حسن رضاخانی 3ـ آقای 
مبلغ  مطالبه مجموعا  به خواسته  زهره محسنی خوراسگانی  رحمانی 4ـ خانم  رسول 
مورخ   912483793/64 شماره  تعهدنامه  و  مرابحه  قرارداد  بابت   83/838/698
با  دادگاه  بانکی  قرارداد  طبق  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به   92/2/22
عنایت به مفاد تصویر مصدق قرارداد استنادی و تعهدنامه کتبی پیوست آن و با توجه به 
عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی علی رغم ابالغ و عدم ایراد و دفاعی از ناحیه 
قانون  به مواد 515 و 198  وارد تشخیص و مستندًا  و  ثابت  را  ایشان دعوی خواهان 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره یک اصالحی قانون 
بابت  بانکی بدون ربا خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 83/838/698  عملیات 
اصل خواسته و همچنین مبلغ 7/895/448 ریال به عنوان هزینه های دادرسی، نشر 
آگهی، تعرفه دفتر خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه 
قراردادی از زمان تقدیم دادخواست )94/8/91( لغایت هنگام پرداخت از قرار روزانه 
مبلغ 43/288 ریال در حق خواهان محکوم و اعالم می نماید. رای صادره نسبت به 
خوانده ردیف اول حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم 
تجدیدنظر استان اصفهان و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف مدت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در 

محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 
رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ مهدی حاجیلو     10032/ م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/03/16 تنظیم:  تاریخ   9509970352400434 دادنامه  شماره 
9409980352401009 شماره بایگانی شعبه:941106 خواهان: آقای حسن طالبی فرزند 
ـ  اصفهان  استان  نشانی  به  فرزند حسین  نصراصفهانی  احمد  آقای  وکالت  با  محمد 
شهرستان اصفهانـ  خ طیبـ  نبش میردامادـ  ساختمان مهتاب 7ـ  طبقه 2ـ  واحد 9 و 
اقای محمود امیری پور فرزند فتح اله به نشانی اصفهان شهرستان اردستان ـ اردستان 
اداره کل ثبت اسناد و امالک   .1 نارنج   خواندگان:  ـ بن بست  راه هالل احمر  ـ سه 
اصفهان به نشانی اصفهان ، چهار باغ باال ، بعد از چهار راه نیکبخت ، روبروی بیمارستان 
شریعتی  2. آقای سید مهدی طبایی عقدایی به نشانی استان اصفهان ـ شهرستان 
با کد  ـ منزل شخصی سید مهدی طبایی عقدایی  بسیج  ـ کوچه  امام  ـ خ  اردستان 
پستی 8154125478 3. آقای داود بخشایش فرزند حسن به نشانی استان اصفهان 
ـ شهرستان اردستان ـ خ امام ـ جنب بانک سپه ـ منزل داود بخشایش با کد پستی 
8142356897 4. خانم رضوان شاهپور بلند به نشانی  خواسته ها: 1. مطالبه خسارت 

دادرسی 2. ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است(  گردشکار: دادگاه با مالحظه 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه در خصوص دادخواست آقایان احمد نصر اصفهانی و محمود امیری پور به 
و  بلند  1. خانم رضوان شاهپور  به طرفیت  آقای حسن طالبی فرزند محمد  از  وکالت 
آقایان 2. داود بخشایش فرزند حسن 3. سید مهدی طبایی عقدایی 4. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک به خواسته ابطال سند رسمی به شماره 160757 تاریخ 82/8/3 تنظیمی 
در دفتر رسمی شماره 2 اصفهان مقوم به 5100000 ریال به انضمام خسارات دادرسی، 
وکالی خواهان توضیح داده اند که موضوع سند مندرج در خواسته انتقال رسمی ملک 
غیر منقول به پالک ثبتی شماره 1188 از 2248 واقع دربخش 6 ثبت اصفهان می باشد، 
که موکل آنها سه دانگ ملک را حسب سند عادی تاریخ 1376/7/1 خریداری نموده 
است که خرید ملک بنا به مفاد دادنامه شماره 8809970352500293 صادره از شعبه 
25 دادگاه حقوقی اصفهان مسجل و قطعی شده است نظر به مالحظه مفاد پرونده 
کالسه 870298 انتقال سه دانگ از ملک موضوع دعوا محرز گردیده است و نظر به 
توضیحات نماینده اداره ثبت اسناد و امالک در خصوص جریان نقل و انتقال ملک و 
نظر به اینکه خواندگان ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند لذا با احراز انتقال مالکیت ملک 
از سوی خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف سوم و پس از آن انتقال به خواهان طی 
قرارداد عادی 1376/7/1 مالکیتی برای آقای داود بخشایش باقی نمانده است تا آنرا به 
خانم رضوان شاهپور بلند انتقال دهد و انتقال باطل و بالاثر است دادگاه مستندا به مواد 
362 و 365 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند 
رسمی شماره 160757 تاریخ 1383/8/3 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 2 
اصفهان تا میزان سه دانگ صادر و اعالم می نماید. و خوانده ردیف دوم را از باب تسبیب 
در ورود خسارت دادرسی به پرداخت 1836000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و 647000 
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه 24 دادگاه حقوقی اصفهان ـ علی رئیسی     10046/ م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/03/28 تنظیم:  تاریخ   9509970352400529 دادنامه  شماره 
9409980352401009 شماره بایگانی شعبه:941106 خواهان: آقای حسن طالبی فرزند 
ـ  اصفهان  استان  نشانی  به  فرزند حسین  نصراصفهانی  احمد  آقای  وکالت  با  محمد 
شهرستان اصفهان ـ خ طیب ـ نبش میرداماد ـ ساختمان مهتاب 7 ـ طبقه 2 ـ واحد 
ـ  اردستان  اصفهان شهرستان  نشانی  به  اله  فتح  فرزند  پور  امیری  اقای محمود  و   9
اردستان ـ سه راه هالل احمر ـ بن بست نارنج   خواندگان: 1. اداره کل ثبت اسناد و 
امالک اصفهان به نشانی اصفهان ، چهار باغ باال ، بعد از چهار راه نیکبخت ، روبروی 
بیمارستان شریعتی  2. آقای داود بخشایش فرزند حسن به نشانی استان اصفهان 
ـ شهرستان اردستان ـ خ امام ـ جنب بانک سپه ـ منزل داود بخشایش با کد پستی 
ـ  اصفهان  استان  نشانی  به  عقدایی  طبایی  مهدی  سید  آقای   .3   8142356897
شهرستان اردستان ـ خ امام ـ کوچه بسیج ـ منزل شخصی سید مهدی طبایی عقدایی 
با کد پستی 8154125478  4. خانم رضوان شاهپور بلند خواسته ها: 1. ابطال سند 

رسمی )موضوع سند ملک است( 2. مطالبه خسارت دادرسی 
از این  اینکه در دادنامه شماره 9509970352400434 صادره  رای تصحیحی  نظر به 
دادگاه تاریخ سند رسمی 160757 در قسمت اخیر 1383/8/3 قید شده است. دادگاه 
مستندا به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ مذکور را به 1382/8/3 تصحیح 
از رای اصلی قابل اعتراض است. تسلیم رونوشت رای  به تبع  می نماید. رای صادره 

اصلی بدون ضمیمه نمودن این رای ممنوع است.
رئیس شعبه 24 دادگاه حقوقی اصفهان ـ علی رئیسی   10046/ م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1394/06/27 تنظیم:  تاریخ   9409970350700922 دادنامه  شماره 
امام  مهر  صندوق  خواهان:  شعبه:931453  بایگانی  شماره   9309980350701254
محمد  فرزند  ذبیحی  حبیبه  مهنوش  خانم  وکالت  با  مهدی خلجی  نمایندگی  به  رضا 
، کوچه صادقیان، ساختمان 7، ط  دادگستری  نیکبخت، جنب  اصفهان، خ  نشانی  به 
آباد  نجف  اصفهان  نشانی  به  آبادی  فیض  ناظمی  حمیدرضا  آقای   .1 خواندگان:    2
میدان امام حسین خ امام منازل سازمانی نیروی انتظامی 2. آقای مهدی شمسی به 
نشانی خ پروین جنب مسجدالرسول نبش کوچه 36  3. آقای حسین ناظمی فیض 
آباد منزل  به نشانی شهرستان اصفهان بخش جلگه رودشت روستای شریف  آبادی 
شخصی   خواسته : مطالبه وجه بابت ...رای دادگاه در خصوص دعوی خانم مهرنوش 
حبیبه ذبیحی فرزند محمد بوکالت از صندوق مهر امام رضا )ع( به طرفیت 1ـ حسین 
ناظمی فیض آبادی 2ـ حمیدرضا کاظمی فیض آبادی 3ـ مهدی شمس اژیه  بخواسته 
مطالبه مبلغ 120/000/000 ریال موضوع قرارداد شماره 882303062 به انضمام خسارت 
دادرسی اعم از هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه برابر نرخ تورم قرار داد 
استنادی خواهان با توجه به محتویات پرونده، تصویر مصدق چک و گواهی نامه عدم 
دادرسی  در جلسه  قانونی  ابالغ  با وصف  اینکه خوانده  و  درپرونده  منعکس  پرداخت 
و  ایراد  آن  و مستندات  به دعوی  نسبت  و  ننموده  ارسال  ای  و الیحه  نگردیده  حاضر 
اعتراضی بعمل نیاورده فلذا مستندات دعوی مصون از هر گونه تعرضی مانده مستندات 
مذکور داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد نهایتا دادگاه با توجه به مراتب فوق خواهان 
را در دعوی اقامه شده محق تشخیص و مستندا به مواد 198، 515، 519، 522 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی، ماده 403 از قانون تجارت 
خواندگان را متضامنا را به مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/560/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 4/320/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و نیز به پرداخت خسارت تاخیر و تادیه بر مبنای شاخص نرخ تورم اعالمی از 
سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید مطالبه 93/12/19 تا زمان وصول وجه آن در حق 
را اجرای احکام در هنگام اجرای  تادیه  نماید که خسارت تاخیر  خواهان محکوم می 
حکم محاسبه و از خوانده به نفع خواهان وصول خواهد نمود. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان است.
دادرس شعبه 7 حقوقی اصفهان   10059/ م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/02/28 تنظیم:  تاریخ   9509970350900307 دادنامه:  شماره 
940998035090089 شماره بایگانی شعبه: 940997 خواهان ها: 1. خانم مریم حیدری 
خیابان  غربی،  توحید  بلوار  شهر،  سپاهان  اصفهان،  نشانی  به  خسرو  فرزند  دهاقانی 
مروارید ، بن بست زمرد، ساختمان فرزاد 4، طبقه همکف، پ 40/351 ـ کد پستی: 
محمد  آقای   .2  09137883852 همراه:    5129641612 ملی:  ـ کد   8179984457
فرزند  دهاقانی  امینی  زهرا  وکالت خانم  با  فرزند مصطفی  دهاقانی  حسین محمدی 
تجاری  مجتمع  روبروی  باال،  چهارباغ  اول  پل  هتل  اصفهان،  نشانی  به  امین  محمد 
فرزند  نسب  فرزاد  مجید  آقای   .1 خواندگان:    35 واحد   5 طبقه  باران  مجتمع  کوثر 
بست  بن  بیک،  اسماعیل، خ مجمر، کوی خاتم  اصفهان، خ کمال  نشانی  به  حسین 
اول، چهارمین منزل سمت راست )آخرین خانه سمت راست( درب شیری رنگ کد 
پستی: 8143715111  همراه: 09131102830  2. آقای سعید ذبیحیان فرزند تقی به 
نشانی اصفهان، خ مرداویج، کوی آناهیتا،  پ 3 ، کد پستی 8481845151 خواسته ها 
1.  مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه  3. استرداد ثمن معامله  
دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل اقدام به صدور رای 
می نماید.رای دادگاه دعوی خواهان ها: 1ـ آقای محمد حسین محمدی دهاقانی 2 
ـ خانم مریم حیدری دهاقانی با وکالت خانم زهرا امینی به طرفیت خواندگان آقایان 
1ـ مجید فرزاد نسب 2ـ سعید ذبیحیان بخواسته استرداد بخشی از ثمن معامله بابت 
کسری متراژ به استناد قرارداد 91/9/31 و 91/10/12 علی الحساب به مبلغ پنجاه و یک 
میلیون ریال و خسارات دادرسی تاخیر تادیه می باشد حسب قرارداد مورخه 91/9/21 
خواهانها اقدام به خرید شش دانگ دو واحد آپارتمان )60 ـ و طبقه اول( احداثی بر 
روی پالک ثبتی 2250/3285 بخش 6 ثبت اصفهان از خوانده ردیف دوم به وکالت از 

خوانده ردیف اول کرده اند در قرارداد ذکر شده مساحت زمین 180 مترمربع که طبقه 60 
ـ و اول مورد معامله می باشد ساختمان احداث شده بر روی پالک مذکور در سه واحد 
می باشد ثمن معامله جمعًا پنج میلیارد ریال تعیین شده است ذکری از قیمت هر 
مترمربع در قرارداد نشده است مساحت آپارتمان های مورد معامله نیز در قرارداد درج 
نشده است در تاریخ 91/10/10 طرفین در خصوص زمان انتقال سند به توافق رسیده 
به میزیان 47 حبه  به خریداران  از طرف فروشنده  اند و مقرر گردیده وکالت رسمی 
مشاع اعطا شود و در توافق مذکور ذکر شده 11 تفویض وکالت از طرف آقای مجید فرزاد 
نسب نسبت به ملک پالک 2250/3285 بخش شش ثبت اصفهان به میزان 47 حبه 
مشاع از 72 حبه شش دانگ به صورت تقریبی بوده و میزانی که خریداران باید انتقال 
بگیرند صرفًا به میزان منهای شصت و طبقه همکف )باالی منهای شصت( می باشد 
و در صورتیکه چهل و هفت حبه مشاع فوق الذکر زیادتر یا کمتر از حق خریداران باشد 
خریداران و فروشنده حق رجوع نسبت به میزان زیاده یا نقصان را دارند خواهانها مدعی 
شده اند که متراژ آپارتمانهای مورد معامله برابر 47 حبه نمی باشد و 2/76 حبه وفق 
نظر کارشناس معادل 10/79 مترمربع کسری دارد و مطالبه قیمت آن را کرده اند اوال 
در قرارداد منعقد شده متراژ آپارتمانها قید نشده و معامله بر اساس متراژ معین صورت 
نگرفته است ثانیًا آپارتمانه به صورت کلی تعیین شده و بر اساس هر مترقیمت تعیین 
نشده تا بتوان اضافه پرداختی آن را مطالبه کرد ثالثا در توافق نامه 91/10/10 ، 47 حبه 
به صورت تقریبی تعیین شده نه به صورت قطعی و همانگونه که در توافق تاکید شده 
آنچه باید به خریداران انتقال یابد دو واحد مورد معامله می باشد و همچنین مقرر شده 
که اگر اضافه آنها انتقال شده کسر شود که پس از تفکیک آپارتمانها سند دو واحد مورد 
معامله بنام خریداران انتقال یافته است بنابراین با توجه به موارد بیان شده وفق توافق 
طرفین عمل شده و دلیلی بر پرداخت ثمن مازاد بر آنچه قرارداد حکایت دارد ارائه نشده 
است و 47 حبه مشاع به صورت قطعی مورد معامله قرار نگرفته بلکه دو واحد مشخص 
معامله شده که معادل تقریبی آن 47 حبه ذکر کرده اند دادگاه دعوی را وارد ندانسته 
به استناد مواد 10 ، 219، 220، 355، 385 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم بر بطالن دعوی صادر و اعالم می کند رای صادر شده حضوری و ظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی است.
رئیس شعبه 9 عمومی حقوقی اصفهان ـ علیرضا اصالنی  10048/ م الف

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/03/29 تنظیم:  تاریخ   9509970361700415 دادنامه:  شماره 
: آقای سعید امیدیان  بایگانی شعبه: 941272 خواهان  9409980361701159 شماره 
از سه راه قدس، کوچه  سوارباغی فرزند رضا به نشانی اصفهان، خیابان آتشگاه، بعد 
گلها، فروشگاه سان کاال  کد پستی: 8149844831  همراه: 09136860355  خوانده: 
آقای محسن ابوتراب فرزند مرتضی به نشانی مجهول المکان  خواسته ها: 1. مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه وجه چک دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه در خصوص دعوی آقای سعید امیدیان سوارباغی به طرفیت آقای محسن 
ابوتراب به خواسته مطالبه مبلغ 127/530/000 ریال به استناد دو فقره چک به شماره 
عدم  و گواهینامه های  مورخ 93/9/15  و 529495   93/9/16 مورخ  های 529484 
پرداخت صادره از بانک محال علیه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه 
با توجه به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که داللت بر 
اشتغال ذمه خوانده به خواهان می نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی 
در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی درقبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است 
به مواد 198، 515، 519 قانون  ثابت دانسته و مستندا  به نظر  را  فلذا دعوی خواهان 
آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 127/530/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 5/220/900 ریال به عنوان خسارات دادرسی طبق تعرفه و خسارت تاخیر 
تادیه وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررسید هر یک از چکها لغایت هنگام 
پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر 

در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ـ مهدی حاجیلو   10034/ م الف

ابالغ رای
کالسه پرونده: 941382  شماره دادنامه 322 مورخ 95/2/27 مرجع رسیدگی شعبه 
33 شورای حل اختالف خواهان: ابوالقاسم کریمی نشانی اصفهان، خیابان مشیرالدوله، 
نشانی  نمازیان  مهری  2ـ  محمدیان  حسین  1ـ  وکیل:  فنگ   دانگ  بزرگ  فروشگاه 
اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، ساختمان بانک تجارت )ارغوان( ط 3 واحد 18  
خوانده: محمد حسین مرادی غریب وند نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه 
چک با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختالف 
درخصوص دعوی آقای ابوالقاسم کریمی با وکالت حسین محمدیان و مهری نمازیان به 
طرفیت آقای محمد حسین مرادی غریب وند به خواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال 
وجه چک به شماره ی 1558/086674/14 مورخ 94/9/5 به عهده بانک ملت به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته و 43/000 تومان بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/09/05( تا تاریخ اجرای حکم 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
قاضی شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان ـ مریم هاشمی   9999/ م الف

ابالغ رأی
کالسه پرونده 941552 شماره دادنامه: 337 مورخ 95/3/5 مرجع رسیدگی شعبه 5 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: منصور سلمانی تهرانی نشانی: بهارستان خ ایثار 
الوند، الوند 3 ، پ 746  خوانده: محمد سعید عربزاده نشانی مجهول المکان  خواسته: 
مطالبه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختالف 
در خصوص دعوی آقای منصور سلمانی تهرانی به طرفیت آقای محمد سعید عربزاده به 
خواسته مطالبه مبلغ 11/700/000 ریال وجه چک به شماره ی 528173 عهده بانک تجارت 
به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 
و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 11/700/000 ریال بابت اصل خواسته و 270/500 تومان بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشرآگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/11/17( تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
اتمام مهلت  از  ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس  از  بیست روز پس 
 واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد.
قاضی شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان ـ نصیب محمودی   9990/ م الف
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-«  حدیث روز   »-
ِر الى 

ْ
س

ُ
 أموری فیِه من الع

ْ
ر

ّ
ی

َ
ِر وص

ْ
د

َ
ِة الق

َ
ْیل

َ
َل ل

ْ
ض

َ
نی فیِه ف

ْ
ق

ُ
ز

ْ
اللهّم ار

 ِبعباِدِه 
ً
ِر یا رؤوفا

ْ
نب والِوز

ّ
ی الذ

ّ
 عن

ّ
ط

ُ
عاذیری وح

َ
َبْل م

ْ
ِر واق

ْ
س

ُ
الی

اِلحین.
ّ

الص

خدایا در این ماه روزى من کن فضیلت شب قدر را وبگردان کارهاى مرا از 
سختى به آسانى و بپذیر عذرهایم و بریز از من گناه و بار گران را؛ اى مهربان 

به بندگان شایسته خویش!

-«   دعاى روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان »-

 دولت آبــاد مرکــز شهرســتان تــازه تفکیــک شــده 
کیمیای وطن 
  دامون رشیدزاده

برخــوار، یکــی از شــهرهای صنعتــی و قدیمــی در 
ــن  ــی نزدیک تری ــه نوع ــت و ب ــا آن اس ــرز ب ــان و هم م ــمال اصفه ش
ــر  ــود. از نظ ــوب می ش ــان محس ــه اصفه ــوار ب ــتان برخ ــهر شهرس ش
موقعیــت طبیعــی ایــن شــهر بــا داشــتن ۳۳ رشــته قنــات در گذشــته 
و بالــغ بــر ۲۷ رشــته قنــات کشــاورزی در جایــگاه جالــب توجهــی قــرار 
دارد. شــهر دولت آبــاد دارای منطقــه صنعتــی و موقعیــت مناســبی 
ــاد  ــا دولت آب ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ــت. ب ــرمایه گذاری اس ــرای س  ب
ــدس  ــراغ مهن ــه س ــهر ب ــن ش ــش روی ای ــای پی ــی چالش ه و بررس
علیرضــا اطهری فــر، شــهردار آن رفتیــم و بــا او بــه گفت وگــو نشســتیم. 

آنچه در ادامه می خوانید حاصل این گفت وگوست.
بودجــه شــهرداری دولت آبــاد در ســال 94 و امســال چقــدر بــوده 

ــت؟ اس
بودجــه ســال 94 شــهرداری دولــت آبــاد 15.5 میلیــارد تومــان بــوده و 

بودجــه امســال 18.5 میلیــارد تومــان اســت.
عملکرد شهرداری را در سال 94 چگونه ارزیابی می کنید؟

شــهرداری ها در زمــان حــال وظایــف بســیار گســترده ای دارنــد؛ 
ــفالت  ــوز و آس ــدور مج ــه ص ــط ب ــهرداری فق ــه ش ــی وظیف ــر زمان اگ
ــترده در  ــوری گس ــهری حض ــت ش ــروزه مدیری ــد، ام ــدود می ش مح
ــه  ــا توج ــهرداری ب ــات ش ــه خدم ــه دارد. البت ــای جامع ــام عرصه ه تم
بــه اینکــه دیگــر، شــهرداری ها، تنهــا تصمیم گیرنــدگان مدیریــت 
 شــهری نیســتند، ارتبــاط مســتقیمی بــا عملکــرد دیگــر نهادهــا
ــا در ســال 94  ــت م ــژه شــوراهای شــهری دارد. بیشــترین فعالی به وی
 فعالیت هــای عمرانــی بــود. مــا در ســال 94 پروژه هــای بســیاری 
را یــا بــه اتمــام رســاندیم یــا تکمیــل یــا آغــاز کردیم. آســفالت بســیاری 
از معابــر، احــداث فرهنگســرا و کتابخانــه، احــداث ورزشــگاه در محلــه 
کربکنــد، احــداث بوســتان مادر، ایســتگاه اتوبــوس مکانیزه، ســاختمان 
ــای  ــت. از پروژه ه ــن پروژه هاس ــی از ای ــه و ... بخش ــام جمع ــر ام دفت
ــام  ــروژه یادمــان شــهدای گمن ــه پ ــوان ب  در دســت ســاخت هــم می ت
بــاغ بانــوان و چندیــن خیابــان و دفتــر مدیریــت بحــران شــهر دولت آباد 
ــد و در  ــد ش ــاح خواهن ــه زودی افتت ــا ب ــن پروژه ه ــه ای ــرد ک ــاره ک اش
ــت.  ــد گرف ــرار خواهن ــاد و شهرســتان برخــوار ق ــردم دولت آب ــار م اختی
ــدان خــوب  ــا در فعالیت هــای فرهنگــی و اقتصــادی متاســفانه چن ام
ــی از  ــه یک ــرمایه گذار ک ــذب س ــث ج ــژه در بح ــم؛ به وی ــل نکردی عم
هیــچ  بــه  شهرداری هاســت  اقتصــادی  دغدغه هــای  مهم تریــن 
ــد  ــه بای ــل بســیاری دارد ک ــز دالی ــر نی ــن ام ــم؛ ای ــق نبودی ــوان موف عن
در موقــع مناســب بــه آن پرداخــت؛ امــا بــه اعتقــاد مــن تــا زمانــی کــه 
ــذب  ــه ج ــند ک ــاور نرس ــن ب ــه ای ــاد ب ــهر دولت آب ــدگان ش تصمیم گیرن
ــده باشــد، ایــن اتفــاق  ــد کمک کنن ــا چــه حــد می توان ســرمایه گــذار ت

ــد داد. رخ نخواه

چه برنامه هایی برای سال 95 در دستور کار دارید؟
بــا توجــه بــه اینکــه در روزهــای آخــر شــورا بــه ســر می بریــم 
ــات اعضــای شــورای  ــد از انتخاب ــه بع ــد ب ــدت را بای ــای بلندم برنامه ه
شــهر واگــذار کــرد؛ امــا مــا بــرای ســال 95 دو رویکرد مهــم را در دســتور 
ــد  ــه خواه ــف ادام ــدون توق ــر ب ــازی معاب ــه بهس ــم؛ اول اینک کار داری
ــده در  ــن روز کاری بن ــا آخری ــا ت ــل پروژه ه ــن تکمی ــت؛ همچنی داش
ــی کــه مســئولیت مدیریــت شــهری  ــا زمان ــود. ت دســتور کار خواهــد ب
ــه کار خــود  ــف ب ــدون توق ــا ب ــن پروژه ه ــده اســت، ای ــا بن ــاد ب دولت آب

ــد داد. ــه خواهن ادام
 یکــی از مشــکالت اساســی شــهرهای صنعتــی، بحــث آالیندگــی 

و آلودگی هواست؛ دولت آباد در این زمینه چه وضعیتی دارد؟
بــه نکتــه بســیار خوبــی اشــاره کردیــد. منطقه صنعتــی دولت آبــاد در ۳5 
ســال اخیــر رشــد جالــب توجهــی داشــته اســت؛ بــه گونــه ای کــه ایــن 
شــهر بــا وســعت حــدود 100 هکتــار در ســال 58 اکنــون بــه 1۷00 هکتــار 
ــت محیطی  ــعه زیس ــال ها توس ــن س ــام ای ــا در تم ــت؛ ام ــیده اس رس
مناســب بــا توســعه صنعتــی بــه هیــچ عنــوان انجــام نشــده. در ایــن 
ــه حتــی درختــی کاشــته  ــه کمربنــد ســبزی احــداث شــده و ن شــهر ن
شــده. مســلما ایــن نقصــان ۳5 ســاله بایــد از مطالبــات جــدی مــردم 
ــان  ــمال اصفه ــه ش ــه تصفیه خان ــی ک ــد. در حال ــاد باش ــهر دولت آب ش
مشــکالت زیــادی را بــرای شــهر دولــت آبــاد ایجــاد می کنــد، امــا ایــن 
شــهر هیــچ عایــدی از پســاب ایــن تصفیه خانــه نــدارد. متاســفانه ایــن 
ــال های  ــا در س ــت. م ــاد اس ــردم دولت آب ــق م ــی در ح ــوع جفای موض
ــن پســاب انجــام  ــرای اســتفاده از ای ــای بســیاری ب گذشــته رایزنی ه
دادیــم؛ بــه مــدت 1.5 ســال مطالعــات گســترده توســط ســه شــرکت 
بــزرگ و معتبــر تحقیقــات آب در ایــن منطقــه صــورت گرفتــه و تمــام 
نقشــه های آن آمــاده اســت. اجــرای ایــن پــروژه، هــم بســیار هزینه بــر 
و هــم طوالنی مــدت اســت. امــا بــه اعتقــاد مــن مطالبــه فضــای ســبز 
ــر  ــاد واجب ت ــردم دولت آب ــرای م ــم ب ــب ه ــان ش ــبز از ن ــد س و کمربن

اســت و بایــد بــا جدیــت از ســوی مــردم پیگیــری شــود.
ــی  ــای روحان ــت آق ــم دول ــک یکــی از برنامه هــای مه ــت الکترونی دول
 بــوده اســت؛ در ایــن زمینــه شــهرداری دولت آبــاد چــه کارهایــی 

را صورت داده است؟
شــهرداری ها از اولیــن نهادهایــی هســتند کــه بــه بحــث دولــت 
الکترونیــک وارد شــدند و نســبت بــه اغلــب ادارات دولتــی خیلــی خیلی 
ــه  ــری صــدور پروان ــوض، پیگی ــکان پرداخــت قب ــر هســتند. ام پیش ت

ــه  ــت ک ــی اس ــوارض و... از کارهای ــت ع ــی پرداخ ــکایت های مردم ش
 در بیشــتر شــهرداری ها بــه صــورت الکترونیــک صــورت می گیــرد 
و شــهرداری دولت آبــاد نیــز ماننــد دیگــر شــهرداری ها از ایــن امکانــات 

بــرای خدمــات بهتــر بــه مــردم اســتفاده می کنــد.
مهم ترین چالش های پیش روی شهرداری دولت آباد چیست؟

ــاره نهــاد  شــاید بهتــر باشــد مــن ســوال شــما را بــه صــورت کلــی درب

ــهرداری ها  ــه ش ــا ب ــر م ــم. اگ ــرح کن ــای آن مط ــهرداری و چالش ه ش
بــه عنــوان یــک دولــت محلــی و شــورای شــهر بــه عنــوان یــک مجلــس 
ــم داشــت.  ــن موضــوع خواهی ــری از ای ــد بهت ــم، دی ــگاه کنی ــی ن محل
همان گونــه کــه مــردم در انتخــاب رییــس جمهــور و اعضــای مجلــس 
دغدغــه دارنــد و ســعی می کننــد افــراد نخبــه و توانمنــد را انتخــاب کنند 
بایــد بــه همــان میــزان نیــز در انتخــاب اعضــا شــورای شــهر و شــهردار 
 نیــز دغدغــه داشــته باشــند. سرنوشــت هــر شــهری بــه همیــن دولــت 
باتقــوا  افــراد  اگــر شــهروندان   و مجلــس محلــی بســتگی دارد. 
متخصــص و باتدبیــر را انتخــاب کننــد، بســیاری از چالش هــای شــهری 
بــه راحتــی حــل شــدنی اســت. برخــالف بســیاری کــه پــول را حــالّل 
 مشــکالت می داننــد، مــن معتقــدم کــه پــول حــالّل مشــکالت نیســت 

و این تدبیر است که حالّل مشکالت است. 
بــه نظــر مــن مهم تریــن چالــش شــهر دولت آبــاد نســبت وســعت ایــن 
ــت  ــبت جمعی ــه نس ــاد ب ــعت دولت آب ــت. وس ــت اس ــه جمعی ــهر ب ش
بســیار زیــاد اســت کــه همیــن موضــوع باعــث شــده هزینه هــای ایــن 
شــهر بــه شــدت افزایــش پیــدا کنــد و ایــن مشــکالت بســیاری را بــرای 
مــردم ایــن شــهر ایجــاد می کنــد. بــه شــخصه اعتقــاد دارم تــا زمانــی 
کــه جمعیــت ایــن شــهر بــه ۳ برابــر کنونــی نرســد، نبایــد هیــچ تفکیک 
ــن  ــتر ای ــک بیش ــون تفکی ــرد؛ چ ــورت بگی ــهر ص ــن ش ــدی در ای جدی
شــهر چیــزی جــز هزینــه بیشــتر بــرای ایــن شــهر بــه دنبــال نخواهــد 
داشــت. شــما فکــر کنیــد یــک زن و شــوهر جــوان در یــک خانــه ۷00 
متــری زندگــی کننــد؛ آیــا واقعــا ایــن دو نفــر می تواننــد از پــس هزینــه 
و کارهــای ســاده ای ماننــد تمیــز کــردن و گــرم و ســرد کــردن ایــن خانــه 

بربیاینــد؟ شــهر دولت آبــاد نیــز اکنــون چنیــن وضعیتــی دارد.
شــهر  مانــده  مغفــول  نــکات  از  یکــی  ایرانی اســالمی  معمــاری 
دولت آبــاد و بســیاری از شــهرهای اصفهــان اســت. در ایــن زمینــه آیــا 
ــای هویــت شــهرهای قدیمــی  ــرای احی کاری از دســت شــهرداری ها ب

برمی آیــد؟
واقعیــت ایــن اســت کــه در صنعــت ســاخت و ســاز فقــط بحــث صــدور 
مجــوز بــا شهرداری هاســت و بقیــه امــور در اختیــار ســازمان های 
دیگــر ماننــد نظــام مهندســی یــا مســکن و شهرســازی اســت. شــاید 
ــاری  ــا معم ــاختمان هایی ب ــود س ــران وج ــد ته ــی مانن ــهر مدرن در ش
مــدرن توجیــح داشــته باشــد؛ زیــرا تهران شــهری جدیــد بدون پیشــینه 
تاریخــی اســت؛ امــا در شــهری ماننــد اصفهــان بــا آن پیشــینه تاریخــی 
درخشــان واقعــا هیــچ توجیهــی بــرای ایــن ســاختمان های بی قــواره و 

فاقــد هویــت وجــود نــدارد. 
ــد  ــختی می توانی ــه س ــما ب ــاد ش ــد دولت آب ــی مانن ــهری قدیم در ش
ســاختمان هایی بــا قدمــت 50 ســال پیــدا کنیــد و ایــن یــک ضعــف در 

شــهرهای قدیمــی اســت.
ــاد مطــرح  یکــی از مســایلی کــه ایــن روزهــا در فضــای شــهر دولت آب

اســت، بدهــکاری شــهرداری اســت؛ آیــا ایــن موضــوع صحــت دارد؟
ــود  ــرایط رک ــم در ش ــهرداری ها آن ه ــد ش ــی مانن ــکاری نهادهای بده
ــکاری  ــت. بده ــی اس ــری طبیع ــور، ام ــای کش ــن روزه ــابقه ای بی س
شــهرداری دولت آبــاد نه تنهــا زیــاد نیســت، بلکــه در مقایســه بــا 

شــهرداری های هم تــراز دولت آبــاد کمتــر هــم هســت. 
ــود کــه پروژهــا  ــرای نداشــتن بدهــی ایــن ب یکــی از راهکارهــای مــا ب
ــادی  ــاع اقتص ــه اوض ــه ب ــا توج ــز ب ــس نی ــم و هیچ ک ــل کنی را تعطی
ــن کار  ــای ای ــه ج ــا ب ــا م ــرد؛ ام ــا بگی ــر م ــرده ای ب ــت خ نمی توانس
تصمیــم گرفتیــم تــا هرطــور شــده پروژه هــا را ادامــه دهیــم و بایــد بــه 
ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــت کــه شــهرداری امــوال غیرمنقــول زیــادی 
دارد کــه اگــر بخــش کوچکــی از آن بــه پــول تبدیــل شــود، تمــام ایــن 
ــود  ــه وج ــن زمین ــی ای در ای ــد داد و نگران ــش خواه ــا را پوش بدهی ه

ــدارد. ن
یکــی از پروژه هایــی کــه هنــوز افتتــاح نشــده و بــا تاخیــر همــراه بــوده 
پــروژه بــاغ بانــوان اســت. ایــن پــروژه چــه زمانــی افتتــاح خواهد شــد؟

مــن بــه طــور جــدی معتقــدم کــه اگــر تاخیــری در ایــن پــروژه وجــود 
دارد بــه دلیــل وســواس کیفــی مــا بــوده اســت؛ وگرنــه هیــچ مشــکل 
دیگــری در ایــن زمینــه وجــود نــدارد. طــرح بــاغ بانــوان از طرح هایــی 
ــادی داشــت و مــا نیــز ســعی می کنیــم  اســت کــه پیچیدگی هــای زی
بــه بهتریــن نحــو آن را اجــرا کنیــم. ایــن طــرح پیشــرفت بســیار خــوب 
و قابــل قبولــی داشــته و تــا شــهریورماه بــه پایــان می رســد؛ امــا بــرای 
ــا  ــر کــرد و ب ــا فصــل کاشــت صب ــد ت ــن مجموعــه بای فضــای ســبز ای
ــه  ــه دوم امســال ب ــن طــرح در نیم ــه ای پیش بینی هــای صــورت گرفت

بهره بــرداری می رســد.
ــث  ــه حــرف و حدی ــی اســت ک طــرح قطــار شــهری یکــی از طرح های
زیــادی دربــاره آن مطــرح اســت؛ آیــا واقعــا قــرار اســت قطــار شــهری 

ــد؟ ــور کن ــاد عب از دولت آب
ــش  ــال های پی ــهر، س ــه شاهین ش ــان ب ــهری اصفه ــار ش ــرح قط ط
ــت  ــرار اس ــت و ق ــده اس ــام ش ــی آن انج ــوده و کار مطالعات ــرح ب مط
متــرو از دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــه ســمت شــاهین شــهر بــرود؛ اما 
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه از نظــر منطقــی هیــچ توجیهــی وجــود نــدارد 
کــه دو خــط متــرو از دو ســمت بــه شاهین شــهر وصــل شــود و خــط 
ــذرد، بیشــتر از  ــاد می گ ــد از دولت آب ــه بعضــی می گوین ــروی دوم ک مت
ســوی ســودجویانی کــه در آن منطــق زمیــن دارنــد، مطــرح می شــود؛ 

در حالــی کــه در واقعیــت چنیــن طرحــی وجــود نــدارد.

کیمیای وطن: گفت وگوی اختصاصی با  شهردار دولت آباد در 

تدبیر، حاّلل مشکالت است

یــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران  یــر را از طر شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در نظــر دارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح ز
واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
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