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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

رویترز: 

ترکیه 8 هزار پلیس را
کرد            اخراج 

کرد: کیمیای وطن بررسی 

 خیریه های غیرمجاز 
صرب ها، فاتحان جدید متکدیان عصر مدرن          

والیبال جهان

نقد فیلم خشم و هیاهو 
ساخته هومن سیدی

هیاهو برای هیچ

استخراج ۷ میلیون تن 
مواد معدنی 

در چهارمحال و بختیاری
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اصفهان، میزبان اجالس 
جهانی صنایع دستی

سبک زندگی  

له
قا

رم
س بجنورد  در  رهبری  معظم  مقام   1391 سال 

از  یکی  عنوان  به  را  زندگی  سبک  موضوع 
مطرح  زیربنایی  و  اساسی  و  مهم  موضوعات 

دینی  محافل  و  همگانی  استقبال  مورد  که  کردند 
با توجه به اهمیت موضوع، از  و علمی قرار گرفت. 
آن زمان و در چندین برنامه و سخنرانی، معظم له 
تبیین موضوع  واقع  در  و  پرداختند  این موضوع  به 
جمع  در  و  سال   4 از  پس  اکنون  صورت گرفت. 
دانشجویان، موضوع سبک زندگی و ضرورت توجه 
به آن به عنوان توصیه ای مهم، مطرح و تشکل های 
دانشجویی به »توجه به سبک زندگی ایرانی اسالمی 
در اندیشه و عمل« مأمور شدند. این سفارش دارای 
4 رکن اساسی است که باید به آن توجه کرد؛ رکن 
زندگی  باید سبک  است.  ایرانی  زندگی  اول سبک 
را فراگیر  از آن پاسداری و آن  و  را شناخت  ایرانی 
کرد. رکن دوم توجه به سبک زندگی اسالمی است 
که باید با شناخت اسالم به آن مسلح شد و آن را با 
تمام وجود پاس داشت. در رکن سوم و چهارم باید 
تفکر ایرانی اسالمی شود. باید اندیشه ایرانی اسالمی 

در جامعه جایگاه خود را بیابد و رواج پیدا کند...
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1.5 میلیون سرباز فراری شناسایی شدند
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سبک زندگی       
ادامه از صفحه یک: 

رکــن چهــارم عمــل پــس از شــناخت اســت. بایــد 
ــل  ــامی  عم ــی ایرانی اس ــبک زندگ ــه س ــه ب جامع
کنــد. عمــل بــه ایــن ســبک زندگــی، تهاجــم 
فرهنگــی دشــمن را متوقــف و نقشــه شــوم او 
را نقــش بــر آب می کنــد؛ زیــرا دشــمن تمــام 
ــر تغییــر ســبک زندگــی ایرانی اســامی  تاشــش ب
ــا  ــت و ب ــی اس ــی غرب ــبک زندگ ــی س و جایگزین
ــه ســبک  ــه ب ــات خــود سال هاســت ک ــه امکان هم

زندگــی مــا تاخته انــد. 
اســامی  انقــاب  معظــم  رهبــر  توصیــه  ایــن 
ایجــاد  ایــن  و  مدعاســت  ایــن  بــر   شــاهدی 
حساســیت بــرای ایــن اســت کــه بــا حرکــت 
دانشــجویان، هــم دانشــگاه و هــم جامعــه از ســبک 
زندگــی غربــی رهایــی یابــد. در فرمایشــی حضــرت 

فرموده انــد: خامنــه ای  امــام 
اســام، یــک ســبک زندگــی بــرای مــا آورده اســت. 
فــرض بفرماییــد ادب. یکــی از کارهــای مهــم، ادب 
اســت. فرنگی هــا در برخوردهــای معمولی شــان 
ــا از  ــا ایرانی ه ــتند؛ م ــه ادب نیس ــد ب ــی مقّی خیل
قدیــم معــروف بودیــم بــه اینکــه در گفتارهایمــان، 
در مخاطباتمــان ماحظــه  ادب را می کنیــم؛ احتــرام 

ــم.  ــظ می کنی ــل را حف ــرف مقاب ط
و  کننــد  عــوض  را  ایــن  می خواهنــد  این هــا 
متأســفانه یــک جاهایــی هــم موفــق شــده اند. 
فــرض کنیــد شــما بــا یکــی مخالفیــد، می خواهیــد 
راجــع بــه او حــرف بزنیــد؛ دو جــور می شــود حــرف 
و  بی باکانــه  و  هتاکانــه  می شــود  یک جــور  زد: 
می شــود  هــم  یک جــور  زد؛  حــرف  بی ادبانــه 
ــم  ــرآن کری ــد در ق ــما ببینی ــرف زد. ش ــؤدب ح م
ــقین  ــت از فاس ــی صحب ــوارد وقت ــیاری از م در بس
اســت، صحبــت از کافریــن اســت، صحبــت از 
ــنَّ  ــد: َو لک ــت، می فرمای ــم اس ــرار عال ــای اش بده
آن هــا؛  همــه   نمی گویــد  َیعَلمــون؛  ال  َاکَثَرُهــم 
ــتند  ــی هس ــک اقل ــره ی ــد؛ باالخ ــه می کنی ماحظ
دارنــد؛  تعقــل  این هــا  کــه  همین هــا  بیــن 
قــرآن کریــم ماحظــه  حــّق آن هــا را می کنــد و 

می فرمایــد.1394/1۰/14 »َاکَثَرُهــم« 
ماحظــه می فرماییــد کــه در بعــد سیاســی، دشــمن 
ــانه هایش  ــد و نش ــن می زن ــوع دام ــن موض ــه ای ب
را در اظهارنظرهــای بعضــی از سیاســیون می بینیــم 
کــه حکایــت از تأثیرپذیــری از فرهنــگ غربــی دارد؛ 
ایــن جــای تأســف اســت کــه بایــد اصــاح و ســبک 
رفتــار سیاســی ایرانی اســامی  جایگزیــن شــود کــه 
ــت و از  ــی اس ــی و دین ــاق سیاس ــت اخ آن رعای
توهیــن و افتــرا و بی احترامــی  و تهمــت و دروغ 

و ... مبراســت.
 یکــی از مهم تریــن اهــداف دشــمنان مّلــت ایــران 
و دشــمنان اســام ایــن اســت کــه ســبک زندگــی 
ــبک  ــه س ــبیه ب ــد و ش ــوض کنن ــلمان ها را ع مس

ــد. زندگــی خودشــان کنن
انســان  فکــر  در  زندگــی  واقعیت هــای   
دل  در  روزانــه  رفتــار  می گــذارد؛   اثــر 
اثــر می گــذارد؛ هــم روح خــود  انســان  و روح 
ــان؛  ــران انس ــان و معاش ــم روح مخاطب ــان، ه انس
این هــا می خواهنــد ایــن را تغییــر بدهنــد و بــا 
ــانه های  ــایر رس ــی و س ــای کذای ــواره و فیلم ه ماه
دیجیتــال و ...بــه ســبک زندگــی مــا حملــه ور 

شــده اند.
 لــذا توجــه بــه ســبک زندگی ایرانی اســامی  بســیار 
 مهــم اســت و می توانــد پیشــرفت کشــور را تضمیــن 

کند.
ــی  ــد: یک ــاب فرمودن ــم انق ــر معظ ــه رهب  چنانچ
از ابعــاد پیشــرفت بــا مفهــوم اســامی  عبــارت 
ــی،  ــار اجتماع ــردن، رفت ــی ک ــبک زندگ ــت از س اس
ــر  ــرای یکدیگ ــارٌة اخ ــا عب ــتن - این ه ــیوه  زیس ش
ــم -  ــگاه کنی ــت ن ــر معنوی ــر از منظ ــا اگ ــت. م اس
ــاح  ــاح و نج ــتگاری و ف ــان، رس ــدف انس ــه ه ک
ــه ســبک زندگــی اهمیــت دهیــم؛  اســت - بایــد ب
ــادی  ــوی اعتق ــتگاری معن ــت و رس ــه معنوی ــر ب اگ
هــم نداشــته باشــیم، بــرای زندگــی راحــت، زندگــی 
برخــوردار از امنیــت روانــی و اخاقــی، بازپرداختــن 

ــم اســت.  ــه ســبک زندگــی مه ب
مهمــی  و  اساســی  مســئله   مســئله،  بنابرایــن 

1391 /۰۷ /23  اســت.
پرداختــن بــه ســبک زندگــی را بــا توجــه بــه 
ــر  ــی دیگ ــه زمان ــوع ب ــری موض ــعت و فراگی وس
ــد شــماره  ــوان در چن ــه انشــاءهللا بت می ســپاریم ک
ــا حــدی حــق مطلــب  ــه ایــن مهــم پرداخــت و ت  ب
اســت کــه  الزم  نکتــه  ایــن  بیــان  ادا کــرد.  را 
ایرانی اســامی  در  زندگــی  ســبک  بــه  توجــه 
ــر  ــل تغیی ــرورت غیرقاب ــک ض ــل ی ــه و عم اندیش
بــرای همــه اقشــار جامعــه اســت؛ امــا بــرای 
تکلیــف  یــک  نخبــگان جامعــه،  و  علــم   اهــل 

است.
غنــی  فرهنــگ  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
ایرانی اســامی  در صــورت ســاری و جــاری شــدن 
ــبک  ــر س ــارا از ه ــد م ــی، می توان ــای زندگ در زوای
ــد  ــد و نیازمن ــاز کن زندگــی دیگــر مســتغنی و بی نی

ــد. ــی نباش ــگ واردات ــه فرهن ب
ــود:  ــه فرم ــت ک ــز اس ــر عزی ــر از رهب ــخن آخ  س
ملــت ایــران، در بینــش نظــام سیاســی ای کــه 
ــازی  ــرد، نی ــرار ک ــن کشــور برق ــوار در ای ــام بزرگ ام
ــران  ــود را از دیگ ــی خ ــای زندگ ــه روش ه ــدارد ک ن
تقلیــد کنــد و یــاد بگیــرد؛ زیــرا دارای فرهنــگ غنــی 

ــت.  ــی اس و عمیق
دارد،  را  قرآنــی  آموزش هــای  دارد،  را  اســام 
ــی  ــل مل ــنت های اصی ــی را دارد، س ــتورات اله دس
و بومــی  خــود را دارد و می توانــد یــک زندگــی 
شــیرین، زیبــا، باشــکوه، مرفــه و همــراه بــا عــّزت را 

ــد.  ــب ده ــود ترتی ــرای خ ب
13۷6/۰3/14

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

رویترز: 
ترکیه 8 هزار پلیس 

را اخراج کرد                                     
ــد  ــام ارش ــک مق ــل از ی ــه نق ــرز ب ــزاری رویت خبرگ
امنیتــی ترکیــه دیــروز از اخــراج 8 هــزار پلیــس بــه 
ــر  ــای نافرجــام اخی ــام دســت داشــتن در کودت اته

ــر داد. خب
بــه  ترکیــه  بلندپایــه  امنیتــی  مقــام  یــک 
نیــروی  هــزار   8 گفــت:  رویتــرز  خبرگــزاری 
ــه  ــور از جمل ــن کش ــف ای ــق مختل ــس در مناط پلی
ــت  ــن دس ــه ظ ــکارا ب ــتانبول و آن ــهرهای اس در ش
ــراج ــب اخ ــام جمعه ش ــای نافرج ــتن در کودت  داش

 شده اند.
ترکیــه  امنیتــی  تدابیــر  ادامــه  در  اقــدام  ایــن 
صــورت مذکــور  نافرجــام  کودتــای  از   پــس 

می گیرد.
از روز شــنبه تاکنــون، حــدود 6 هــزار نفــر اعــم 
ترکیــه  در  نظامــی  و قضایــی  از شــخصیت های 
 بــه اتهــام مشــارکت در ایــن کودتــا بازداشــت

 شده اند.
بــر اســاس آخریــن آمــار ارائه شــده از ســوی 
ــر  ــای اخی ــه، در نتیجــه حــوادث روزه ــت ترکی دول
 بیــش از 29۰ نفــر از جملــه 1۰۰ کودتاگــر کشــته 
زخمــی دیگــر  نفــر   14۰۰ حــدود   و 

 شده اند.
اقدامــات اخیــر ترکیــه، از جملــه بازداشــت های 
در  داشــتن  دســت  ظــن  بــه  افــراد  گســترده 
منــع  دربــاره  تجدیدنظــر  نیــز  و  کودتــا  ایــن 
 اعــدام انتقادهــای زیــادی بــه همــراه داشــته 

است.
دولــت ترکیــه، فتــح هللا گولــن، مخالــف دولــت 
ایــن  اصلــی  عامــل  را  آمریــکا  در  ســاکن  و 
ــرده  ــب ک ــه وی تکذی ــی  ک ــد؛ اتهام ــا می دان  کودت

است.
بامــداد شــنبه 26 تیرماه شــماری از نظامیــان ارتش 
ترکیــه بــا اســتقرار در ورودی پل هــای موســوم 
بــه »بوغــاز ایچــی« و»ســلطان محمــد فاتــح« 
راهبــردی  نقــاط  اشــغال  در  ســعی  اســتانبول، 
زیــادی ماننــد مرکــز فرماندهــی ســتاد ارتــش 
تلویزیونــی  ایســتگاه های  و  فرودگاه هــا  ترکیــه، 
اجــرای  و  ایــن کشــور  مختلــف  شــهرهای  در 
ــور  ــا حض ــه ب ــتند ک ــار داش ــای تمام عی ــک کودت ی
ــید و  ــرانجام نرس ــه س ــهرها ب ــطح ش ــردم در س م
ــت ــه شکس ــاعت ب ــد س ــس از چن ــا پ ــن کودت  ای

 انجامید.
رونمایی از یک اختالف

 والیتی یا ظریف، چه کسی راست می گوید؟
تیــم  از حامیــان  و  بــود  برجــام  مدافعــان  از  والیتــی 
یک ســال  از  بعــد  امــا  روزهــا  ایــن  کره کننــده.  مذا
 دوره افتــاده و از نادیده گرفته شــدن شــروط رهبــری 

و نقض برجام می گوید؛ چرا؟
دانشــجو،  خبرگــزاری  سیاســی  گــروه  گــزارش  بــه 
کــه هیچ یــک از ُنــه  گفــت: »مدعــی هســتم  عراقچــی 
کــه اجــرای  ج در نامــه مقــام معظــم رهبــری  بنــد منــدر
کــرده بودنــد، نقــض نشــده  برجــام را منــوط بــه آن 

اســت.« 
پیگیــری  ســتاد  رئیــس  از  مــا  گذشــته خبرنــگار  روز 
برجــام در وزارت خارجــه دربــاره  اظهــارات چنــد روز 
گذشــته  عضــو ارشــد ســتاد نظــارت بــر برجــام، پرســید. 
گفتــه بــود: »شــروط ۹گانــه رهبــری در اجــرای  والیتــی 
گذشــته امــا، وی همزمــان  برجــام عملــی نشــد.« روز 
اســتانی  دبیــران  اجــاس  بــه  بــا نشســت عراقچــی 
گفــت:  حــزب مؤتلفــه رفــت. والیتــی آنجــا هــم دوبــاره 
عمــل  برجــام  در  تعهداتشــان  بــه  »آمریکایی هــا 
کامــل برداشــته نشــده  نکردنــد. تحریم هــا بــه طــور 
و متأســفانه بعضــی شــروط مقــام معظــم رهبــری در 

برجــام رعایــت نشــده اســت.«

تشرف ۹۰۰ نفر به دین اسالم در هند
ایالــت  و »تربیــه« در  اســام »صبحــا«  تبلیــغ  کــز  مرا
کــراال در جنــوب هنــد در ســال ۲۰۱۵ توانســته اند ۹۰۰ 

ــد. کنن ــر را مســلمان  نف
گــزارش شــبکه اطاع رســانی راه دانــا بــه نقــل از  بــه 
کویــا،  علــی  اســتاندارد«،  »ســاندی  خبــری  پایــگاه 
ــدود ۳۰۰  ــال ۲۰۱۵ ح ــت: در س گف ــه  ــز تربی ــر مرک مدی
نفــر در مرکــز صبحــا و ۶۰۰ نفــر در مرکــز تربیــه بــه دیــن 

گرویده انــد. اســام 
مکالمــات  بــه  مربــوط  اطاعــات  تمــام  گفــت:  وی 
پلیــس  اداره  بــه  تازه مســلمانان  ج  مخــار و   درآمــد 

کراال تحویل داده شده است. و اداره مسکن 
ایــن  بیــن  ارتباطــی  هیــچ  می شــود  گفتــه 
بــه  کــراال  ایالــت  در  کــه  آن هایــی  و  تازه مســلمانان 

نــدارد. وجــود  پیوســته اند،  داعــش 
 ۲۶۶۷ گفــت:  نیــز  کــراال  ســروزیر  چنــدی،  اومــن 
اســام  دیــن  بــه   ۲۰۰۶ ســال  از  ایالــت  ایــن  در  زن 

نــد. گرویده ا
درصــد   ۲۷ کــراال  ایالــت  در  مســلمان  جمعیــت 
ــه یــک ســوم ( اســت. جمعیــت شــیعیان  )نزدیــک ب
اســت. بــرآورد شــده  نفــر  میلیــون  یــک  نیــز حــدود 
کوچیــن  کــراال از جملــه   در بعضــی از شــهرهای مهــم 
کالیکــت، تعــداد و نقــش مســلمانان بســیار چشــمگیر 
کثریــت  ا ماالپــورام  همچــون  مناطقــی  در  و  اســت 
گفتــه می شــود جمعیــت  مطلــق مســلمان هســتند و 
مســلمانان ایــن مناطــق بیشــتر از ۹۵ درصــد اســت.
کــراال تعــداد  گفتــه امــام جماعــت مســجدی در  بــه 
مســاجد در ایــن ایالــت بــه ۱۱ هــزار مســجد رســیده 

اســت.

اخبار سیاسی

رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه حضــور کاروان 
ــرای  ــت ب ــر و برک ــأ خی ــد منش ــت می توان ــت دول هیئ
ــروژه  ــاح 19۷ پ ــت: افتت ــد، گف ــاه باش ــتان کرمانش اس
ــی  ــات و آب، حیات ــرق، ارتباط ــرو، ب ــای نی در زمینه ه

ــید. ــد بخش ــاه خواه ــه کرمانش ــاره ب دوب
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجت االسام والمســلمین 
ــری  ــت خب ــور در نشس ــی، رئیس جمه ــن روحان حس
کــه  بــا حضــور اصحــاب رســانه برگــزار شــد بــا تقدیــر 
و تشــکر از اســتقبال گــرم و صمیمانــه مــردم کرمانشــاه 
ــاه  ــردم کرمانش ــه م ــتقبال صمیمان ــت: اس ــراز داش اب
نظــام  بــه  آن هــا  عاقــه  و  عشــق   نشــان دهنده 

و انقاب است.
اظهــار داشــت:  حجت االسام والمســلمین روحانــی 
اســتان کرمانشــاه در زمینــه گردشــگری از ظرفیــت 
دولــت حمایــت  لــذا  اســت؛  برخــوردار   زیــادی 

ــرودگاه  فراهــم ســاختن تســهیات بانکــی، توســعه ف
نظــر  از  را  می توانــد کرمانشــاه  راه هــا  بازســازی  و 
گردشــگری غنــی ســازد و مشــکات بیــکاری نیــز بــه 

ــود. ــرف ش ــع آن برط تب
از  پتروشــیمی  را  و  دســتی  صنایــع  و ابــراز داشــت: ســرمایه گــذاری در بخش هــای صنایــع  دیگــر عوامــل ایجــاد اشــتغال در کرمانشــاه بیــان کــرد رئیس جمهــور 

پاییــن دســتی، پتروشــیمی، فنــاوری نویــن و حمایــت 
از شــرکت های دانش بنیــان در کرمانشــاه می توانــد 

اشــتغال بســیاری در اســتان فراهــم کنــد.
از  حمایــت  و  ســرمایه گذاری  شــد:  یــادآور  وی 
تولیدکننــدگان صنایــع دســتی و صــادرات آن بــه داخــل 
ــتعداد  ــت و اس ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــور ب ــارج کش و خ
هنرمنــدان کرمانشــاهی تحولــی بــزرگ در اقتصــاد ایــن 

اســتان ایجــاد می کنــد.
ــکاری  ــه مشــکل بی ــا اشــاره ب ــه ب ــوه مجری ــس ق رئی
اســتان کرمانشــاه ابــراز داشــت: تمهیــدات الزم در جهت 
ــا  ــرمایه گذاران ب ــگان و س ــان، نخب ــارکت کارآفرین مش
حمایــت دولــت و بــا جدیــت تمــام در جهــت رســاندن  
آمــار بیــکاری اســتان کرمانشــاه بــه میانگیــن کشــوری 

اندیشــیده شــده اســت.
ــوان  ــت عن ــای دول ــان اولویت ه ــا بی ــان ب  وی در پای
ــت و خدمتگــزاران نظــام  ــی دول ــت اصل داشــت: اولوی
ــردم  ــک م ــا کم ــادی ب ــق اقتص ــتغال و رون ــاد اش ایج
در اســتان کرمانشــاه اســت کــه امیــد اســت روزبــه روز 
شــاهد پیشــرفت و رشــد ایــن اســتان مرزنشــین 

ــیم. باش

رئیس جمهور در جمع اصحاب رسانه :

ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی 

رئیــس دســتگاه قضــا بــا ابــراز تأســف از حادثــه 
تروریســتی نیــس فرانســه و بــا تأکیــد بــر اینکــه 
»تروریســت خــوب و بــد وجــود نــدارد«، گفــت: اقــدام 
ــوری  ــت در جمه ــد اس ــه ب ــر در فرانس ــتی اگ تروریس
اســامی  ایــران هــم بــد اســت؛ بــا ایــن حســاب بایــد 
ــر  ــه اســت کــه گروهــک منافقیــن کــه ب پرســید چگون
حســب گزارش هــا نزدیــک بــه 1۷ هــزار فقــره تــرور در 
کشــور مــا انجــام داده اســت از ســوی دولــت فرانســه 

ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــف و پذیرای ــورد لط م
ــادق  ــت هللا ص ــا،  آی ــن از برن ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــی  ــئوالن عال ــروز مس ــه دی ــی در جلس ــی الریجان آمل
ــر  ــتی اخی ــدام تروریس ــف از اق ــراز تأس ــا اب ــی ب قضای
ــه موجــب  ــه ک ــای نافرجــام در ترکی در فرانســه و کودت
ــه  ــاره ب ــا اش ــد ب ــاه ش ــان های بی گن ــدن انس کشته ش

ــال  ــران در قب ــامی  ای ــوری اس ــی جمه ــع منطق موض
ایــن حــوادث، به ویــژه کودتــا در ترکیــه، گفــت: موضــع 
ــران محکــوم  ــی و منطقــی جمهــوری اســامی  ای اصول
کــردن هــر حرکتــی برخــاف ثبــات، امنیــت و آرامــش 
کشــورهایی اســت کــه دولت هــای آن هــا منتخــب 
مــردم و بــر اســاس آرای آنــان اســت و بــر ایــن اســاس 

ــز محکــوم اســت. ــه نی ــر ترکی ــای اخی کودت
آملــی الریجانــی بــا اشــاره بــه اینکــه دولت هــای غربــی 
در مقابلــه بــا تروریســم جــدی نیســتند و دو گانــه عمــل 
می کننــد، تأکیــد کــرد: آن هــا بــه زبــان حــال می گوینــد 
ــر  ــا ه ــد اســت؛ ام ــا باشــد، ب ــه م ــر علی تروریســم اگ
ــه تروریســم وارد عمــل شــد، خــوب  جــای دیگــری ک

اســت و حتــی بایــد کمکشــان کنیــم.

رئیــس قــوه قضائیــه بــه اظهــارات مســئوالن فرانســوی 
ــه  ــه تروریســتی اخیــر فرانســه ب در نســبت دادن حادث
ــامی«  ــم اس ــری واژه »تروریس ــلمانان و به کارگی مس
ــخنان  ــه س ــف از این گون ــراز تأس ــا اب ــرد و ب ــاره ک اش

آن هــا  شــما  کــه  تروریســت هایی  کــرد:   اظهــار 
نبرده انــد  اســام  از  بویــی  را مســلمان می خوانیــد 
ــا  ــد؛ این ه ــام ندارن ــه اس ــزام ب ــم الت ــل ه و در عم
دســت پرورده وهابی هــا هســتند و وهابیــت را نیــز 

شــما درســت کرده ایــد.
ــر  ــه »اگ ــش ک ــن پرس ــرح ای ــا ط ــی ب ــی الریجان آمل
ــد  ــن را پذیرفتی ــرا منافقی ــکال دارد، چ ــم اش تروریس
از داعــش و گروه هــای تکفیــری حمایــت  و چــرا 
ــم  ــال تروریس ــرب در قب ــل غ ــد؟« عکس العم می کنی
و ادعــای مقابلــه بــا آن را بــر اســاس منافــع غربی هــا 
ــه  ــت ها از جمل ــیاری از تروریس ــت: بس ــت و گف دانس
حالــی  در  آمده انــد؛  غربــی  کشــورهای  از  داعــش 
ــت  ــی اس ــی و اله ــن رحمان ــی، دی ــام واقع ــه اس ک
ــی  ــاب اله ــای ن ــان و ارزش ه ــه ایم ــدارش ب ــه اقت  ک

است.

دبیــر کل حــزب مســلم لیــگ پاکســتان بــا بیــان اینکــه بــرای ایجــاد 
ــک  ــه لبی ــرد ک ــد ک ــد، تأکی ــار می آورن ــا فش ــه م ــران ب ــی در ای بی ثبات
ــه همــه خواســته های عربســتان حــرف درســتی نیســت.  پاکســتان ب
دبیــر کل حــزب مســلم لیــگ پاکســتان ضمــن یــادآوری اینکــه چنــد 
مســئله در روابــط ایــران و پاکســتان وجــود دارد، بــا اشــاره بــه موضــوع 
خــط لولــه مشــترک »ایران-پاکســتان-هند« موســوم بــه خــط لولــه 
ــف شــده اســت،  ــه متوق ــروژه خــط لول ــه پ ــل اینک ــت: دلی ــح گف صل
ــد فشــار آورد،  ــر پاکســتان و هن ــکا ب ــه آمری ــی ک روشــن اســت؛ زمان

هنــد ترســید و عقب نشــینی کــرد؛ امــا مــا عقب نشــینی نکردیــم؛ چــرا 
کــه معتقدیــم ایــران بــه روشــنی در راســتای منافــع مــا قــدم برداشــته  

اســت.
 رئیــس کمیتــه روابــط خارجــی و دفاعــی ســنای پاکســتان ادامــه داد: 
ــی  ــتم سیاس ــی از سیس ــت و در بخش ــن ژورنالیس ــال 1984 م در س
ــزرگ  ــای ب ــی قدرت ه ــوی بعض ــال ها از س ــودم. در آن س ــتان ب پاکس

و منطقــه ای بــرای ایجــاد بی ثباتــی در ایــران بــه مــا فشــار وارد 
می آوردنــد؛ ولــی مــا قاطعانــه بــا آن مخالفــت کردیــم. یعنــی علی رغــم 
 رابطــه خــوب پاکســتان بــا کشــورهایی کــه بــا ایــران مشــکل داشــتند 
بــر ایــن بــاور بودیــم کــه ثبــات دو کشــور هم ســو بــا منافــع دو طــرف 
اســت. او در پاســخ بــه مســائل چالش برانگیــر در روابــط ایــران 
ــا  ــی ب ــیار نزدیک ــط بس ــعودی رواب ــتان س ــت: عربس ــتان گف و پاکس

پاکســتان دارد؛ ولــی اینکــه همــه فکــر می کننــد اگــر عربســتان چیــزی 
ــت.  ــت نیس ــم، درس ــک می گویی ــا لبی ــد م ــا بخواه از م

ــت  ــح صحب ــم صری ــتم و می توان ــت نیس ــه در دول ــان اینک ــا بی او ب
ــه سیاســت های  ــد ب ــر می کنن ــور فک ــه این ط ــزود: کســانی ک ــم اف کن
پاکســتان در ســوریه نــگاه کننــد. علی رغــم سیاســت های عربســتان در 

ســوریه مــا خواهــان تغییــر رژیــم در ســوریه نیســتیم. 
ــل  ــرد: درســت مث ــد ک ــگ پاکســتان تأکی ــر کل حــزب مســلم لی دبی
ایــران، مســئله اســرائیل و تروریســم بــرای مــا خــط قرمــز اســت. ایلنــا

وزیــر اطاعــات گفــت: دشــمن لحظه به لحظــه در تــاش 
ــد  ــه می کن ــود اضاف ــاش خ ــر ت ــم ب ــه روز ه ــت و روزب اس
ــه کار  ــازی را ب ــای ب ــود و ورق ه ــای کاری خ ــام برگه ه و تم

ــت. ــده اس ــق نش ــی موف ــه، ول گرفت
دانشــجو خبرگــزاری  سیاســی  گــروه  گــزارش   بــه 

ــجد  ــنبه در مس ــوی روز یکش ــیدمحمود عل ــام س حجت االس
ــای  ــت: از خانواده ه ــام رضــا)ع( شهرســتان اســام آباد گف ام
ــه  ــی ک ــازان و آزادگان و علمای ــران جانب ــز شــهدا، از ایثارگ عزی
ــم  ــم  و امیدواری ــکر می کنی ــم دل تش ــد، از صمی ــور دارن حض

خــدا بــه همــه شــما عــزت و ســربلندی عطــا کنــد.
علــوی افــزود: کشــور مــال همــه هســت و همــه حــق دارنــد با 
آرامــش و بــا دل خــوش و آســایش زندگــی کننــد. مملکــت 
 مــال شــیعه و ســنی و اهــل حــق و مــال راســت و مــال چــپ 
و اصول گــرا و اعتدالــی نیســت؛ مــال  همــه اســت و کار 
دســتگاه اطاعاتــی هــم ایــن اســت کــه آرامــش را بــرای همــه 
مملکــت فراهــم کنــد؛ چــون وقتــی مملکــت آرام باشــد، کارهــا 
پیــش مــی رود و وقتــی مــردم دلخــوش باشــند، دستشــان به 
ــد  ــب می کنن ــد کس ــود و درآم ــت می ش ــی رود، کار درس  کار م
و زندگــی خــود را ســر و ســامان می دهنــد و کار تک تــک 
ــرود، کار جماعــت هــم پیــش خواهــد  افــراد وقتــی پیــش ب

رفــت.

وزیــر اطاعــات در ادامــه تأکیــد کــرد: الحمدللــه در جمهــوری 
اســامی  امنیــت حاکــم اســت. نــه اینکــه دشــمنان درصــدد 
ــمن  ــد؛ دش ــا بگیرن ــت را از م ــن امنی ــه ای ــند ک ــن نباش ای
ــاش  ــر ت ــم ب ــه روز ه ــت و روزب ــاش اس ــه در ت لحظه به لحظ
خــود  کاری  برگه هــای  تمــام  و  می کنــد  اضافــه   خــود 
و ورق هــای بــازی را بــه کار گرفتــه، ولــی موفــق نشــده. 
آخریــن تــاش آنــان ایــن بــود کــه بــه یــک ورقــه باطلــه ای به 
نــام منافقیــن متوســل شــدند. یــک عــده می رونــد در جمــع 
این هــا صحبــت می کننــد و خیــال می کننــد می تواننــد 
ــا  ــد. این ه ــت مرده ان ــا سال هاس ــد. این ه ــده کنن ــرده را زن م
ــد. این هــا  از همیــن مــردم اســام آباد غــرب ســیلی خورده ان
ــدا  در همین جــا در همیــن منطقــه و همیــن شــهر حضــور پی
ــا  ــد؛ ام ــا را می پذیرن ــردم آن ه ــد م ــر می کردن ــد و فک کردن
ــوز  ــد کــه هن ــه آن هــا نواختن ــر گون ــان ســیلی ای ب مــردم چن
ــا و مــردم مــا  هــم سرشــان گیــج مــی رود. این هــا کشــور م
ــی کشــور هــم  ــی و اطاعات را نشــناختند. دســتگاه های امنیت
اگــر توفیــق دارنــد، بــه برکــت همیــن همراهــی مــردم بــا آنــان 
اســت. امــام راحــل)ره( فرمودنــد: مملکتــی کــه 36 میلیــون 
جمعیــت دارد، یــک ارتــش 2۰ میلیونــی بایــد داشــته باشــد؛ 
امــا در بحــث اطاعــات امــام راحــل)ره( فرمونــد: اطاعات 36 

میلیونــی و امــروز اطاعــات 8۰ میلیونــی اســت.

رئیــس مجلــس افــزود: مــا دخالت هــای زیــاد دولــت 
ــم؛  ــودن اقتصــاد می دانی در اقتصــاد را مخــل مردمی ب
قوانیــن  در  اقتصــاد  مردمی بــودن   پررنــگ شــدن 
و نظارت هــا، یــک ضــرورت اجتناب ناپذیــر اســت؛ 
متوجــه  راحت تــر  را  مشــکات  مــردم  چــرا کــه 
ششــم  برنامــه  در  دارد  قصــد  می شــوند.مجلس 
ــی  ــد کــه بخــش تعاون ــم کن ــی را تنظی توســعه مقررات
کشــور قســمت های نادیــده ای از اقتصــاد را تحــت 

ــد.  ــرار ده ــش ق پوش
بــه گــزارش خبرنــگار پارلمانــی خبرگزاری فــارس، علی 
الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای اســامی  پیــش از 
ظهــر دیــروز )دوشــنبه( در جمــع فعاالن بخــش تعاون 
بــه بیــان توضیحاتــی دربــاره رویکــرد اقتصــادی کشــور 
ــت  ــران پرداخ ــاد ای ــاون در اقتص ــش تع ــش بخ  و نق
و اظهــار داشــت: بخــش تعــاون از بخش هــای مکمــل 
اقتصــادی کشــور اســت. شــهید بهشــتی بخــش 
ــل اقتصــادی کشــور  ــرای عوام ــاون را لنگرگاهــی ب تع

می دانســت.
ــا  ــرورت تعاونی ه ــرد: ض ــح ک ــس تصری ــس مجل رئی
ــه  ــا شــاید ناســازگار باشــد؛ ب ــی م ــا شــرایط فرهنگ ب
همیــن دلیــل  اقبــال عمومــی  نداشــته اســت. شــاید 

یکــی از دالیلــی کــه ســهم تعــاون در اقتصــاد مــا کــم 
اســت، بــه دلیــل جنــس قوانیــن موجــود بــوده باشــد.
ــه  ــم ک ــر می کردی ــه ای فک ــه گون ــاب ب ــدای انق در ابت
ســازگار بــا اقتصــاد مــا نشــد؛ لــذا الزم اســت در ایــن 

زمینــه تدابیــر جدیــدی اتخــاذ شــود.
ــر  ــد بهت ــر می رس ــه نظ ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب الریجان
اســت بخــش تعــاون از تســهیات بانکــی کافــی 
برخــوردار باشــد، گفــت: اگــر کار کارشناســی روی 
ــاد  ــاون در اقتص ــش تع ــهم بخ ــودن س ــم ب ــت ک عل
ــن نتیجــه رســیدید کــه  ــه ای ــد و ب ــران انجــام دادی ای
بــه اصــاح قوانیــن در بخــش تعــاون نیازمندیــم و الزم 
اســت مقــررات در ایــن بخــش توســعه یابــد، آن را بــه 
ــریع تر در  ــه س ــر چ ــس ه ــا مجل ــد ت ــام کنی ــا اع م

ــد. ــدام کن ــتا اق ــن راس ای
ــرد  ــد: رویک ــادآور ش ــاس ی ــن اس ــر همی ــی ب الریجان
ــت. ــی  اس ــی  و مردم ــاد بوم ــمت اقتص ــه س ــور ب کش

ــل  ــاد را مخ ــت در اقتص ــاد دول ــای زی ــا دخالت ه م
شــدن  پررنــگ  می دانیــم؛  اقتصــاد  مردمی بــودن 
مردمی بــودن اقتصــاد در قوانیــن و نظارت هــا یــک 
مــردم  چــرا کــه  اســت؛  اجتناب ناپذیــر  ضــرورت 

می شــوند. متوجــه  راحت تــر  را  مشــکات 

وزیر اطالعات:

دشمن تمام ورق های بازی را به  کار گرفته است
الریجانی در جمع فعاالن اتاق تعاون:

رویکرد کشور به سمت اقتصاد بومی  و مردمی  است

ــرای  ــربازی ب ــی س ــه ریال ــدی از جریم ــرای بهره من ــام ب ثبت ن
ــان امســال دســت کم هشــت ســال از  ــا پای ــه ت مشــموالنی ک

غیبتشــان گذشــته باشــد، ادامــه دارد.
کاهــش  اینترنتــی،  جرایــم  بیشــترین   اعــام 
ــه  ــار امســال و ... از جمل 6 درصــدی تصادفــات رانندگــی در به
ــت. ــخنگوی ناجاس ــری س ــت خب ــده در نشس ــوارد مطرح ش م

ــدی در  ــای وطــن، ســردار ســعید منتظرالمه ــزارش کیمی ــه گ ب
ــت  ــاختمان معاون ــروز در س ــح دی ــه صب ــری ک ــت خب نشس
اجتماعــی ناجــا برگــزار شــد اظهــار کــرد: در بهــار امســال 
نقلیــه،  افزایــش 1.5 میلیــون دســتگاه وســیله  علی رغــم 
ــن در  ــم. همچنی ــات بودی ــدی تصادف ــش 3 درص ــاهد کاه ش

ســه روز عیــد فطــر نیــز تصادفــات جــاده ای حــدود 8 درصــد 
ــت. ــته اس ــش داش کاه

ســخنگوی ناجــا بــا اشــاره بــه بخشــش جریمــه دیرکــرد 
جرایــم رانندگــی نیــز گفــت: تــا پایــان آذرمــاه بــرای پرداخــت 
ــود دارد  ــت وج ــت، فرص ــده اس ــر ش ــه دو براب ــی ک  جریمه های
اســتفاده  بخشــودگی  ایــن  از  می تواننــد  راننــدگان   و 

کنند.
ــی  ــد 1۰ رقم ــال ک ــا ارس ــدگان ب ــدی، رانن ــه منتظرالمه ــه گفت ب
 وســیله نقلیــه خــود بــه ســامانه 11۰، 2۰2۰، می تواننــد از میــزان 

جرایــم رانندگــی خــود باخبــر شــوند.
ــت:  ــربازی گف ــی س ــه ریال ــرح جریم ــرای ط ــاره اج وی درب
ســربازی  ریالــی  جریمــه  از  بهره منــدی  بــرای  ثبت نــام 
ــت  ــت کم هش ــال دس ــان امس ــا پای ــه ت ــموالنی ک ــرای مش ب
ــون 1.5  ــه دارد. تاکن ــد، ادام ــته باش ــان گذش ــال از غیبتش س
میلیــون ســرباز فــراری شناســایی شــده کــه البتــه ایــن افــراد 
ــد  ــتند در موع ــرایط هس ــد ش ــه واج ــی ک ــد در صورت می توانن
مقــرر بــه دفاتــر پلیــس +1۰ مراجعــه و بــرای ثبت نــام جریمــه 

ــد. ــدام کنن ــربازی اق ــی س ریال
بــه گفتــه منتظرالمهــدی در مجمــوع از زمــان اجــرای ایــن طــرح 
از ســال گذشــته تاکنــون، 2۰۰ هــزار کارت معافیــت صــادر شــده 

. ست ا

سخنگوی پلیس: 
1.5 میلیون سرباز فراری شناسایی شدند

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی دولــت، دکتــر اســحاق جهانگیــری بــا اشــاره بــه درخواســت 
ــق  ــار از طری ــه نیروگاه هــای منطقــه چابه ــر اجــرای طــرح گازرســانی ب ــی ب وزارت نفــت مبن
CNG گفــت: اســتفاده از ایــن روش بــه جــای ایجــاد کیلومترهــا خــط لولــه، می توانــد گام 
خوبــی در جهــت گازرســانی بــه مناطــق دورافتــاده کشــور باشــد و فرصتــی اســت تــا مــردم 

ایــن مناطــق بتواننــد از نعمــت گاز برخــوردار شــوند.
در ایــن جلســه درخواســت وزارت نفــت مبنــی بــر طــرح گازرســانی بــه نیروگاه هــای منطقــه 
ــوص  ــت درخص ــر نف ــزارش وزی ــه گ ــس از ارائ ــد و پ ــرح ش ــق CNG مط ــار از طری چابه
ــه  ــرح ب ــن ط ــه ای ــای جلس ــا رأی اعض ــرح، ب ــی ط ــی و فن ــادی، اجرای ــخصات اقتص مش

ــب رســید. تصوی
تعدیــل نــرخ عــوارض وصولــی حمل ونقــل کاال در کشــور از شــرکت های حمل ونقــل 
ــه  ــس از ارائ ــد و پ ــرح ش ــه مط ــن جلس ــه در ای ــود ک ــازی ب ــت وزارت راه و شهرس درخواس
توضیحــات وزیــر و طــرح گزارشــی از مباحــث مطرح شــده در کمیســیون تخصصــی شــورای 

ــه شــد. ــی گرفت اقتصــاد، تصمیمات
ــی ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرو، تع ــازی، نی ــه وزرای راه و شهرس ــه ک ــن جلس ــه ای  در ادام

جهــاد کشــاورزی، رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور، معــاون رئیس جمهــور 
ــز حضــور  ــران نی ــی ای ــاق بازرگان ــس ات ــزی و رئی ــک مرک ــس کل بان ــی، رئی ــور اجرای در ام
ــارکت  ــروش اوراق مش ــر ف ــی ب ــارت مبن ــدن و تج ــت، مع ــت وزارت صنع ــتند درخواس داش
ــه میــزان  ــران ب ــی ای ــرای طرح هــای ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدن ب
4۰۰۰ میلیــارد ریــال مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت و ســپس بــه تصویــب رســید.

معاون اول رئیس جمهور در جلسه شورای اقصاد تأکید کرد:  
استفاده از روش CNG می تواند گام خوبی در جهت گازرسانی 

به مناطق دورافتاده کشور باشد 

رئیس قوه قضائیه: 
اقدام تروریستی در همه جای دنیا بد است

رئیس کمیته سیاست خارجی سنای پاکستان: 

برای ایجاد بی ثباتی در ایران به ما فشار می آورند

حتما بخوانید!
سه شنبه  29  تیرماه   21395 والیتی یا ظریف، چه کسی راست 

ـــمـــاره  205 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

اصالحیه و پوزش
در صفحه سیاست مورخ 95/4/28 حجه االسام ابوترابی  به 

جای آقای ابوترابی نماینده محترم نجف آباد چاپ شده بود 
بدینوسیله اصاح می گردد.



بازگشت موج گرما به اصفهان
رئیــس پیش بینــی اداره کل هواشناســی اســتان 
ــا دو  ــک ت ــن ی ــان بی ــوای اصفه ــت: ه ــان گف اصفه
ــار  ــر می شــود. حســن خدابخــش اظه درجــه گرم ت
داشــت: تحلیــل نقشــه های هواشناســی بیانگــر 
ــتان  ــر روی اس ــدار ب ــبتا پای ــوی نس ــت ج حاکمی
اصفهــان اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکه روز دوشــنبه 
ــط زیســت  ــان از ســوی اداره کل محی ــوای اصفه ه
اســت اصفهــان ســالم گــزارش شــده   اســتان 

اضافــه کــرد: شــاخص آلودگــی هــوا روی ۷۵ اســت 
و هــوای شــهر اصفهــان و شهرســتان ها امــروز 
ــه داد:  ــش ادام ــت. خدابخ ــده اس ــت ش ــالم ثب س
ــن دو  ــدید در ای ــاد ش ــا، وزش ب ــق پیش بینی ه طب
روز را شــاهد هســتیم و بــه همیــن دلیــل ســامتی 

ــم داشــت. هــوا را خواهی

 با مردم گرسنه و بیکار 
نمی توان امنیت ایجاد کرد

مقتــدر اینکــه کشــوری  بیــان  بــا  کشــور   وزیــر 
ــود کــه اقتصــاد خوبــی  مســتحکم و مقــاوم خواهــد ب
داشــته باشــد، گفــت: قطعــا بــا مــردم گرســنه و فقیــر 
ــا  ــرد. عبدالرض ــن ک ــت را تأمی ــوان امنی ــکار نمی ت و بی
رحمانــی فضلــی اظهــار کــرد: اجــرای اقتصــاد مقاومتی 
و  وحــدت  محــور  می توانــد  سیاســی  لحــاظ  بــه 
ــردم کشــور  ــه م ــرا هم ــرد؛ زی ــرار گی ــی ق انســجام مل
بایــد بــرای انجــام آن همــکاری داشــته باشــند. وزیــر 
ــه لحــاظ اجتماعــی  کشــور افــزود: ایــن سیاســت ها ب
هــم توجیه پذیــر اســت؛ زیــرا یکــی از ویژگی هــای 
اســت  آن  بــودن  اقتصــاد مقاومتــی عدالت بنیــان 
ــر  ــم ب ــی حاک ــاد اجتماع ــه در ابع ــی ک ــه رنج و هم
 کشــور وجــود دارد ناشــی از نبــود تــوازن و تعــادل 

و نابرابری در مناطق جغرافیایی است.

سه گانه ایتالیایی 
در زیرساخت های ایران

نخســتین  ایــران  رئیس جمهــوری  کــه  همان طــور 
ایتالیــا  بــه  را  خــود  اروپایــی  ســفرهای  برنامــه 
اختصــاص داد، حــاال وزیــر راه نیــز در جریــان تفاهمات 
اقتصــادی آینــده خــود در امــور زیرســاختی روی ایتالیا 
حســاب ویــژه ای بــاز کــرد. حســابی کــه نتیجــه فعلــی 
آن قطعی شــدن ســرمایه گــذاری ایــن کشــور در 3 
طــرح مهــم زیرســاختی ایــران خواهــد بــود. وزیــر راه 
ــته  ــای گذش ــول ماه ه ــه در ط ــران ک ــازی ای و شهرس
ــرمایه  ــای س ــا و هیئت ه ــادی از گروه ه ــداد زی ــا تع ب
گــذاری از کشــورهای اروپایــی دیــدار کــرده در چنــد روز 
گذشــته بــه ایتالیــا رفــت تــا ضمــن بازدیــد از امکانــات 
ــد 3  ــرای عق ــی شــرایط را ب ــن کشــور اروپای ــق ای دقی
ــد  ــه هرچن ــی ک ــد؛ قراردادهای ــم فراهــم کن ــرارداد مه ق
ــورد  ــر م ــته کمت ــای گذش ــری روزه ــای خب در موج ه
ــدن  ــی ش ــورت نهای ــا در ص ــد ام ــرار گرفته ان ــه ق توج
می تواننــد گام مهمــی در عرصــه حمل ونقــل ایــران 
ــا  ــدی ب ــه آخون ــی ک ــوب تفاهم های ــد. در چارچ بردارن
همتــای ایتالیایــی خــود داشــته، ســاخت دو راه آهــن 
ــه ایتالیایی هــا  ــران ب سریع الســیر در نقــاط مرکــزی ای
ســپرده شــده اســت. ایــران آمــاده می شــود ظــرف 4 
ســال آینــده از راه آهــن سریع الســیر تهــران - اصفهــان 
بهره بــرداری کنــد و در کنــار آن ایتالیایی هــا بنــا دارنــد 
دو راه آهــن سریع الســیر دیگــر نیــز بــه ایــران تحویــل 
دهنــد. مبــدأ یکــی از ایــن راه آهن هــا شــهر قــم خواهــد 
بــود. ایــن شــهر کــه در نقطه مرکــزی نخســتین راه آهن 
ــد در  ــاال می توان ــه، ح ــرار گرفت ــران ق ــیر ای سریع الس
چارچــوب اجرایی شــدن ایــن برنامــه بــا قطــاری 
سریع الســیر بــه اســتان مرکــزی متصــل شــود. پــروژه 
ــه اســتان همــدان اختصــاص خواهــد یافــت.  دیگــر ب
ــته  ــال های گذش ــام س ــول تم ــه در ط ــتان ک ــن اس ای
ــا  ــوده و امیــدوار اســت ت از نعمــت راه آهــن محــروم ب
ــاال در  ــرد، ح ــرار گی ــی ق ــبکه ریل ــده در ش ــال آین س
ــار  ــه قط ــه ب ــه ک ــرار گرفت رأس فهرســت شــهرهایی ق
ــن  ــا کار ای ــد شــد و ایتالی سریع الســیر متصــل خواهن

ــد. ــری می کن ــز پیگی ــروژه را نی پ

پیش بینی رشد اقتصادی ۵ درصدی 
در سال ۹۵

رئیــس کل بانــک مرکــزی گفــت: بــرای ســال  جــاری 
ــا ۵  ــد 4 ت ــران بتوان ــی می شــود اقتصــاد ای پیش بین

درصــد رشــد کنــد. 
ــورم ــرخ ت ــرل ن ــه کنت ــان اینک ــا بی ــیف ب ــی هللا س  ول

مهم تریــن دســتاورد نظــام بانکــی در ســه ســال 
گذشــته بــوده اســت، در نشســت بــا مدیــران عامــل 
ــار  ــاه اظه ــتان کرمانش ــای اس ــره بانک ه و هیئت مدی
ــرخ  ــدن ن ــی ش ــتانه تک رقم ــون در آس ــت: اکن داش
ــورم هســتیم و ایــن در حالــی میســر شــد کــه مــا  ت
ــر  ــه س ــم ب ــرایط تحری ــته در ش ــال های گذش در س

می بردیــم. 
ــال  ــت در دو س ــادی مثب ــد اقتص ــه داد: رش وی ادام
گذشــته بعــد از ۸ فصــل رکــود بســیار ارزشــمند اســت 
و امیدواریــم کــه در ســال ۹۵ بــه رشــد اقتصــادی 4 تا 
۵ درصــد دســت پیــدا کنیــم. ســیف دربــاره افزایــش 
اشــتغال در کشــور از جملــه اســتان کرمانشــاه افــزود: 
بانــک مرکــزی در ســال ۹۵ عــاوه بــر ادامه مســیر دو 
 ســال گذشــته درصــدد کمــک بــه واحدهــای کوچــک 
ــن  ــدام ضم ــن اق ــه ای ــت ک ــی اس ــط صنعت و متوس
حفــظ اشــتغال موجــود بــه افزایــش اشــتغال پایــدار 

ــود.  ــر می ش ــز منج نی
ســیف بزرگ تریــن ســرمایه بانک هــا را فرهنــگ 
ســازمانی آن هــا نامیــد و بــا عنایــت بــه لــزوم 
 اجــرای دســتورالعمل ها در همــه ســطوح بانک هــا 
و نقــش بانــک مرکــزی در انضباط بخشــی در جهــت 
ــراز  ــام بانکــی کشــور اب سالم ســازی و اســتحکام نظ
امیــدواری کــرد کــه نظــام بانکــی بتوانــد نقــش خــود 
را در زمینــه توســعه اقتصــادی و حمایــت از بنگاه هــای 

اقتصــادی بــه نحــو شایســته انجــام دهــد.

اخبار کوتاه

   مراکــز خیریــه معمــوال بــا هــدف فقرزدایــی و 
سرویس اقتصاد

 دامون رشیدزاده
کمــک بــه اقشــار آســیب پذیر بــه وجــود 
می آینــد. هرچنــد آمــار دقیقــی از خیریه هــای فعــال کشــور در 
تعــداد  غیررســمی،  آمارهــای  بعضــی  امــا  نیســت،  دســت 
ــار  ــن آم ــه ای ــد؛ البت ــزار می دانن ــدود 1۷ ه ــران را ح ــای ای خیریه ه
مربــوط بــه خیریه هــای مجــاز اســت؛ متأســفانه رشــد قــارچ گونــه 
ــدر  ــر ســبب شــده همان ق خیریه هــای غیرمجــاز در ســال های اخی
ــاد  ــو اعتم ــد، از آن س ــش می یاب ــا افزای ــن خیریه ه ــار ای ــه آم ک

مردم به فعالیت خیریه ها کمتر وکمتر شود.
ــد از عواقــب عملکــرد  ــه را بای ــه مراکــز خیری  بی اعتمــادی مــردم ب
ــه برخــی  ــادآور شــد ک ــه حســاب آورد و ی ــز ب ــن مراک نامناســب ای
ــان عصــر  ــوان متکدی ــه عن ــه ب شــهروندان از تعــدادی مراکــز خیری
ــه  ــرا کــم نیســتند مراکــز خیریــه ای کــه ب ــد؛ زی ــاد می کنن مــدرن ی
ــه  ــا اســتخدام افــراد و پرداخــت پورســانت ب ــی و ب شــکل غیرقانون
ــد.  ــه دامــن می زنن ــز خیری ــه مراک ــه بی اعتمــادی مــردم ب ــا ب آن ه
معمــوال در معابــر پرتــردد از شــهروندان می خواهنــد در قبــال گرفتــن 
ــرد  ــا هزینه ک ــد؛ ام ــک کنن ــا کم ــه آن ه ــه مؤسس ــید ب ــض و رس قب
ایــن کمک هــا هیــچ وقــت بــه درســتی مشــخص نمی شــود. بــرای 
ــان  ــاز نش ــه غیرمج ــک خیری ــا از ی ــی م ــی میدان ــال: تحقیقات مث
ــم  ــت از کــودکان یتی ــرای حمای ــه کــه ظاهــرا ب ــن خیری می دهــد ای
ــدی دارد؛  ــان عای ــون توم ــدود 100 میلی ــه ح ــده، ماهیان ــکیل ش تش
ــد  ــم را سرپرســتی می کن ــه 100 کــودک یتی ــن خیری ــی کــه ای درحال

ــد  ــت می کن ــان پرداخ ــزار توم ــه 100 ه ــواده ماهیان ــر خان ــه ه  و ب
و مشخص نیست بقیه این پول صرف چه کاری می شود.

   سوءاستفاده از چندمرجعی بودن مجوزها
یکــی از عللــی کــه بــاب سوءاســتفاده مراکــز خیریــه بــدون مجــوز 
را بــاز کــرده اســت، چندمرجعــی صــدور مجــوز بــرای فعالیــت 
ســوی  از  معمــوال  خیریــه  مؤسســات  اســت.  خیریــه  مراکــز 
ــی، وزارت  ــروی انتظام ــتی، نی ــد بهزیس ــف مانن ــازمان های مختل س

همیــن  و  می گیرنــد  فعالیــت  مجــوز  اســتانداری ها  و  کشــور 
ــز مجــوز نداشته شــان  ــودن باعــث شــده گروهــی نی چندمرجعــی ب
ــا  ــا از آن ه ــه واقع ــد ک ــبت بدهن ــی نس ــازمان ها و نهادهای ــه س را ب
ــه  ــدر هزین ــم آن ق ــردم ه ــد و م ــت نکرده ان ــی دریاف ــازه فعالیت  اج
و فرصــت ندارنــد کــه بــرای پیگیــری راســتی حــرف ایــن مؤسســات 

از ســازمان ها و نهادهــا اســتعام بگیرنــد. 
عــاوه بــر خــأ قانونــی، بایــد از مناســب نبــودن نظــارت بــر 

مؤسســات خیریــه نیــز بــه عنــوان عاملــی بــرای آشــفته بازار مراکــز 
ــرد  ــر عملک ــا ســازمانی مشــخص ب ــاد ی ــرا نه ــرد؛ زی ــام ب ــه ن خیری
خیریه هــا نظــارت نمی کنــد و هــر ســازمان صادرکننــده مجــوز فقــط 
ــل فقــط  ــن دلی ــه همی ــه خــود نظــارت دارد؛ ب ــر مؤسســات خیری ب
نظــارت بــر عملکــرد بعضــی نهادهــا مناســب اســت؛ در ایــن میــان 
گروهــی از متخلفــان هــم از نبــود نظارت هــا بــرای فعالیــت آزادانــه و 
جمــع آوری پــول از خیــران اســتفاده می کننــد. نبــود نظــارت، آفتــی 
بــرای مؤسســات مجــوزدار هــم محســوب می شــود؛ بــه صورتــی کــه 
ــرد  ــورت می گی ــی ص ــم تخلفات ــوزدار ه ــای مج ــی در خیریه ه حت
ــود نظــارت محکــم زمینــه سوء اســتفاده را فراهــم  ــه دلیــل نب کــه ب

کــرده اســت.
  آسیب خیریه های غیرمجاز به جامعه

هــدف از بــه وجــود آمــدن خیریه هــا ایــن اســت کــه بــاری را از روی 
ــاری  ــا ب ــاز نه تنه ــای غیرمج ــا خیریه ه ــد؛ ام ــه بردارن دوش جامع
ــیب های  ــترش آس ــه گس ــه ب ــد ک ــه برنمی دارن از روی دوش جامع
اجتماعــی نیــز دامــن می زننــد؛ زیــرا وقتــی مــردم ببیننــد خیریه هــا 
اهــداف خیرخواهانــه ندارنــد، بــرای انجــام عمــل نیکوکارانــه دلســرد 
ــرای  ــر ب ــدان دیگ ــتگیری از نیازمن ــکل دس ــن ش ــه ای ــوند. ب می ش
مــردم در اولویــت قــرار نمی گیــرد و در نتیجــه مشــکات نیازمنــدان 
ــرد حــل  ــد ک ــد تأکی ــه بای ــی اســت ک ــن در حال حــل نمی شــود. ای
نشــدن مســئله فقــر، آســیب های اجتماعــی بیشــتری را بــه همــراه 
ــی کــه  ــد گســترش کــودکان کار و خیابان مــی آورد. آســیب هایی مانن
ــده  ــدل ش ــهرها ب ــکات کانش ــن مش ــی از جدی تری ــه یک ــروز ب ام

اســت.

کیمیای وطن بررسی کرد:

خیریه های غیرمجاز، متکدیان عصر مدرن

ــه  ــان اینک ــا بی ــایپا ب ــازی س ــروه خودروس ــل گ ــر عام مدی
قــرارداد بــا ســیتروئن بــه زودی امضــا می شــود، تأکیــد 
دولــت  سیاســت های  بــا  همســو  قــرارداد  ایــن   کــرد: 
ــود.  ــی می ش ــل نهای ــت کام ــا دق ــی و ب ــاد مقاومت و اقتص
مهــدی جمالــی دربــاره دیــدار بــا اعضــای کمیســیون صنایــع 

ــت:  ــامی گف ــورای اس ــس ش ــادن مجل و مع
ــا  ــایپا ب ــرات س ــاره مذاک ــدار درب ــن دی در ای
ســیتروئن، توضیحاتــی بــه نماینــدگان داده 
شــد. مدیــر عامــل گــروه خودروســازی ســایپا 
بــه  بایــد  افــزود: ســرمایه گذاری خارجــی 
صــورت کامــل شــامل ســرمایه گذاری، انتقــال 
قطعه ســازی  صنعــت  توســعه  تکنولــوژی، 

کشــور و افزایــش صــادرات انجــام شــود کــه همــه ایــن اصول 
ــت.  ــی اس ــال بررس ــت در ح ــا دق ــرکت ب ــای ش در قرارداده
جمالــی دربــاره قــرارداد ســیتروئن نیــز اضافــه کــرد: بــا توجــه 
ــتین بار  ــرای نخس ــود ب ــوع خ ــرارداد در ن ــن ق ــه ای ــه اینک ب
ــدن  ــی ش ــال عملیات ــور در ح ــازی کش ــت خودروس در صنع
ــهام  ــد س ــق خری ــرمایه گذاری آن از طری ــن س ــت، تأمی اس

 ســایپای کاشــان، حداکثــر ســرمایه گذاری در قــوای محرکــه
مشــارکت در تحقیــق و توســعه و گســترش قطعه ســازی 
همــراه بــا صــادرات 30 درصــدی محصــوالت مشــترک 
ــیتروئن  ــرکت س ــوالت ش ــدل از محص ــن م ــد آخری و تولی
صــورت می پذیــرد. وی تصریــح کــرد: بــر همیــن اســاس بــه 
نظــر می رســد تــا نهایی شــدن قــرارداد فاصلــه 

ــدارد.  ــی وجــود ن چندان
مدیرعامــل گــروه خودروســازی ســایپا بــا بیان 
اینکــه قــرارداد بــا شــرکت نیســان )ژاپــن( نیــز 
جــاری اســت و بایــد اجرایی شــود، اظهــار کرد: 
در زمــان تحریم هــا بــا شــرکت نیســان دچــار 
مشــکل شــدیم؛ ایــن شــرکت پیــش از اعمــال 
تحریم هــا، همــکاری بــا پارس خــودرو را رهــا کــرد؛ امــا 
ــرای ازســرگیری  ــا ایــن شــرکت ب اکنــون در حــال مذاکــره ب
ــت ــت وزارت صنع ــتیم. وی، سیاس ــا هس ــاره همکاری ه  دوب

معــدن و تجــارت را »ســرمایه گذاری مشــترک و توســعه 
ــم  ــه طــور حت ــه ســایپا ب ــرد ک ــد ک ــوان و تأکی صــادرات« عن

ــد. ــری می کن ــت را پیگی ــن سیاس ای

مدیرعامل سایپا مطرح کرد:

بازگشت سیتروئن به خیابان های ایران
اینکــه  بیــان  بــا  نماینــده مــردم ســمیرم در مجلــس 
صداوســیما و وزارت خارجــه در زمینــه تبلیغــات برون مــرزی 
زعفــران بایــد فعــال شــوند، گفــت: صــادرات فلــه ای زعفــران 
ایــن محصــول اســتراتژیک را بــه نــام کشــورهای دیگــر ثبــت 

می کنــد. اصغــر ســلیمی دربــاره صــادرات 
ــا در  ــایه م ــورهای همس ــت: کش ــران گف زعف
ــدی  ــزی تولی ــران برنامه ری ــه کشــت زعف زمین
ــت  ــا در کش ــب م ــد رقی ــد دارن ــته و قص داش
زعفــران شــوند؛ بنابرایــن مــا بایــد در گام 
ــری  ــران جلوگی ــه زعف نخســت از صــادرات فل
ــس  ــمیرم در مجل ــردم س ــده م ــم. نماین کنی
ــه  ــه کشــور افغانســتان در زمین ــان اینک ــا بی ب

ــه داد:  ــد، ادام ــت کن ــا رقاب ــا م ــران قصــد دارد ب کشــت زعف
ــذف  ــرای ح ــی ب ــد عامل ــران می توان ــاز زعف ــدن پی خارج ش
باشــد.  بــازار بین المللــی کشــاورزی  از  ایرانــی  زعفــران 
ــاز  ــم پی ــازه دهی ــد اج ــا نبای ــت کم م ــزود: دس ــلیمی اف س
زغفــران بــه طریــق قاچــاق از کشــور خــارج شــود؛ بنابرایــن 

بدیهــی اســت کــه کشــاورز داخلــی نیــز در ایــن راســتا زیــان 
ــا بیــان اینکــه مــا بــه طــور مثــال در کشــور  می بینــد. وی ب
ــه  ــتیم، ادام ــیب زمینی داش ــادرات س ــی ص ــراق در مقطع ع
داد: کشــت ســیب زمینی مــا در اراضــی کشــاورزان عــراق در 
ــر  ــا دیگ ــه عراقی ه ــد ک ــب ش ــی موج مقطع
تمایــل بــه صــادرات ســیب زمینی از ایــران بــه 
ــرا کشــاورزان  کشورشــان نداشــته باشــند؛ زی
عراقــی بــا نحــوه تولیــد ســیب زمینی آشــنایی 

ــد.  ــدا کردن کامــل پی
ــه  ــس ادام ــمیرم در مجل ــردم س ــده م نماین
داد: کشــت ســیب زمینی بــرای ارزانــی اراضــی 
کشــاورزی در عــراق از ســوی کشــاورزان ایرانی 
در مقطعــی شــکل گرفــت؛ امــا هم اکنــون بــا یادگیــری 
ــه  ــیب زمینی ب ــادرات س ــت ص ــا فرص ــی  م ــاورزان عراق کش
عــراق را ازدســت دادیــم و ایــن درحالــی اســت کــه بــا توجــه 
ــی  ــا اراض ــیب زمینی، عراقی ه ــت س ــوع کش ــری ن ــه یادگی ب

ــد. ــرار نمی دهن ــا ق ــار کشــاورزان م کشــاورزی را در اختی

ــدود 1۲  ــیمان ح ــت س ــش قیم ــن و افزای ــرای تعیی ــده ب ــن ش ــخ معی ــه از تاری گرچ
ــیمان ــن س ــر انجم ــازار، دبی ــود ب ــتری و رک ــود مش ــل نب ــه دلی ــا ب ــذرد، ام  روز می گ

ایــن افزایــش قیمــت را منــوط بــه تحریــک بــازار از طریــق ابزارهایــی چــون 
بتنی ســازی  و  بتنــی  روکش هــای  بــرای  و شهرســازی  راه  وزارت  بــا  تفاهم نامــه 
بــرای  اینکــه  بیــان  بــا  شــیخان  عبدالرضــا  کــرد.  عنــوان  دولتــی  ســازه های 
مصــوب  قیمت هــای  بــه  کــه  اســت  نیــاز  ابتــدا  ســیمان  قیمــت  افزایــش 
 ســال 13۹3 برســیم، گفــت: انجمــن درصــدد ایــن اســت کــه عرضــه و تقاضــا 
را متعــادل کنــد و بــا حصــول ایــن امــر بتوانــد بــه قیمت هــای مصــوب برســد کــه ایــن 
ــاره  ــه شــرایط مناســب نرســیدیم. وی درب ــوز ب پروســه در حــال انجــام اســت؛ امــا هن
تفاهم نامــه امضاشــده بــا وزارت راه و شــهر ســازی بــرای تحریــک بــازار ســیمان تصریــح 
ــرخ مصــوب  ــا ن ــن ســیمان را ب ــون ت ــک میلی ــا ی ــود ت ــرار ب ــن ق ــا پیــش از ای ــرد: ت  ک
و دریافــت ۲0 درصــد پیش پرداخــت بــه پروژه هایــی کــه وزارت راه مطــرح می کنــد، ارائــه 
کنیــم؛ بــه طــوری کــه پیمانــکار مدنظــر ســیمان خــود را از نزدیک تریــن کارخانه ســیمانی 
ــر  ــت تأخی ــن عل ــد. وی مهم تری ــن کن ــت، تأمی ــیده اس ــد رس ــه تأیی ــت آن ب ــه کیفی ک
اعــام قیمت هــا را رکــود اقتصــادی عنــوان و اظهــار کــرد: علــت ایــن تأخیــر در رســیدن 
بــه نــرخ مصــوب ایــن اســت کــه مــا همچنــان در رکــود اقتصــادی بــه ســر می بریــم و 
ساخت وســاز نیــز در همیــن وضعیــت اســت. از طــرف دیگــر نیــز تولیدکننــدگان ســیمان 
نتوانســتند تولیــد خــود را کاهــش دهنــد و ایــن ادامــه تولیــد باعــث می شــود انباشــت 

صــورت گیــرد و در کنــار کاهــش تقاضــا نمی تــوان بــه قیمت هــای مصــوب رســید.

بیــش از دو مــاه از فصــل برداشــت چــای ایرانــی می گــذرد و بــه گفتــه رئیــس ســازمان 
چــای، تاکنــون ۸0 هــزار تــن بــرگ ســبز چــای از چایــکاران خریــداری شــده اســت و 
در ســال جــاری میــزان تولیــد ایــن محصــول 40 درصــد افزایــش می یابــد. محمدولــی 
روزبهــان اظهــار کــرد: از ابتــدای فصــل برداشــت بــرگ ســبز چــای تاکنــون، بیــش از 
ــی  ــه صــورت تضمین ــارد تومــان ب ــه ارزش 14۷ میلی ــن محصــول ب ــن از ای ۸0 هــزار ت
خریــداری شــده کــه تاکنــون بالــغ بــر 4۶.۵ میلیــارد تومــان آن بــه چایــکاران پرداخــت 
شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه بــا پرداخــت ۶.۵ میلیــارد تومــان دیگــر در ســاعات 
آینــده میــزان پرداخــت مطالبــات چایــکاران بــه ۵3 میلیــارد تومــان می رســد، گفــت: 
حــدود ۶4 درصــد مطالبــات تولیدکننــدگان باقــی مانــده اســت کــه بخشــی از آن طــی 
هفته هــای آتــی بــه حســاب آن هــا واریــز خواهــد شــد. رییــس ســازمان چــای ادامــه 
ــود  ــی می ش ــای، پیش بین ــای چ ــر باغ ه ــم ب ــوی حاک ــرایط ج ــه ش ــه ب ــا توج داد: ب
حــدود 110 تــا 11۵ هــزار تــن بــرگ ســبز چــای در ســال جــاری تولیــد شــود کــه افزایش 
ــه گفتــه روزبهــان ــه ســال گذشــته در پــی خواهــد داشــت. ب  40 درصــدی را نســبت ب

ــه شــرایط اقلیمــی  ــوان ب ــه کــه می ت ــه دو دلیــل افزایــش یافت ــزان تولیــد چــای ب می
بســیار مناســب و نــزوالت جــوی زیــاد نســبت بــه ســال گذشــته و اقدامــات حمایتــی 
دولــت از جملــه اعطــای 11.۵ میلیــارد تومــان تســهیات بــرای اجــرای عملیــات 
به زراعــی باغ هــای چــای در ســال گذشــته اشــاره کــرد کــه البتــه در دو ســال قبــل از 
آن نیــز ایــن تســهیات پرداخــت شــده بــود و ســبب شــد تــا باغ هــای چــای جوان تــر 

و احیــا شــوند و از نظــر کمــی و کیفــی محصــول بهتــری ارائــه دهنــد.

ــت علمــی  ــه زیســت پاالیی آب و خــاک ســتاد توســعه زیســت فناوری معاون ــر کمیت دبی
و فنــاوری ریاســت جمهــوری گفــت: از فناوری هــای نویــن زیســتی بــرای تصفیــه 
فاضاب هــای شــهری اســتفاده می کنیــم. ســیروس ابراهیمــی بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار 
کــرد: در جهــت بهره منــدی از روش هــای نویــن زیســتی در تصفیــه فاضاب هــای شــهری 
ــتفاده از روش  ــار اس ــرای اولین ب ــاوری ب ــت فن ــدوق زیس ــرف صن ــار از ط ــن اعتب ــا تأمی ب
نویــن تصفیــه فاضــاب مــورد توجــه قــرار گرفــت. ایــن طــرح پایلــوت در مقیــاس )۲۵0 
ــروگاه شــهید  ــه فاضــاب شاهین شــهر و تأمیــن آب نی ــرای تصفی ــر مکعــب در روز( ب مت
منتظــری اصفهــان در حــال اجراســت. بــه گفتــه ابراهیمــی بــا نصــب ایــن واحــد پایلــوت، 
کارایــی ایــن روش نویــن بــا فرایندهــای متــداول تصفیــه مقایســه و بــا انجــام ایــن طــرح، 
دانــش فنــی ایــن فرآینــد تصفیــه پیشــرفته نویــن درایــران ایجــاد شــده و زمینــه طراحــی 
سیســتم های تصفیــه فاضــاب شــهری بــر اســاس ایــن فنــاوری نویــن فراهــم می شــود. 
ــاب  ــه فاض ــتم های تصفی ــی سیس ــه طراح ــود ک ــی می ش ــرد: پیش بین ــح ک وی تصری
شــهری بــر اســاس ایــن فنــاوری نویــن در تابســتان امســال بهره بــرداری شــود. ابراهیمــی 
تصریــح کــرد: در شــرایط کنونــی جهــان، فاضــاب تصفیه شــده بــه عنــوان یکــی از منابــع 
ــن  ــدی از ای ــای جدی ــدازی پروژه ه ــاهد راه ان ــر روزه ش ــی رود و ه ــمار م ــه ش ــم آب ب مه
ــع آن در  ــت آب و مناب ــه وضعی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتیم. وی ب ــا هس ــطح دنی ــت در س دس
ــاوری الزم  ــرد: فن ــح ک ــر شــدن اســت، تصری ــان در حــال وخیم ت بســیاری از مناطــق جه
بــرای خــروج از ایــن وضعیــت در دســت اســت و فقــط بایــد ســرمایه گذاری کــرد و ایــن 

ــت. ــت گرف ــه خدم ــا را ب فناوری ه

فناوری های زیستی در تصفیه فاضالب شاهین شهرافزایش ۴۰ درصدی تولید چای ایرانیافزایش قیمت سیمان فعال منتفی شد

کوتاه از اقتصاد

حفاری چاه های نفت و گاز در ایران 
افزایش یافت

همزمــان بــا درجــازدن قیمــت نفــت در محــدوده 
بشــکه ای کمتــر از ۵0 دالر، حفــاری چاه هــای نفــت 
بــا  تاکنــون  ابتــدای ســال جــاری  از  ایــران  و گاز 
ــه  ــه هفت ــول س ــت. در ط ــده اس ــراه ش ــش هم افزای
ــود  ــا وج ــون ب ــاری تاکن ــال  ج ــتان س ــت تابس نخس
ــر از ۵0 دالر  ــکه ای کمت ــه بش ــت ب ــت نف ــقوط قیم  س
ــافی  ــعه ای، اکتش ــد توس ــای جدی ــاری چاه ه ــا حف ام
ــه رو  ــش روب ــا افزای ــران ب ــت و گاز در ای ــی نف و تعمیرات
شــده اســت. بــر ایــن اســاس از ابتــدای ســال جــاری 
ــران از  ــت و گاز ای ــاری چاه هــای نف ــراژ حف ــون مت تاکن
مــرز یکصــد هــزار متــر عبــور کــرده اســت؛ ضمــن آنکــه 
در ایــن مــدت یــک دکل جدیــد بــه نــاوگان دکل هــای 
ــر  ــت. ناص ــده اس ــزوده ش ــت اف ــت نف ــاری صنع حف
ــی  ــرکت مل ــی ش ــزی تلفیق ــر برنامه ری ــور، مدی قلی پ
ــای  ــاری چاه ه ــت حف ــن وضعی ــاره آخری ــاری درب حف
ــون ــاری تاکن ــال  ج ــدای س ــران از ابت ــت و گاز در ای  نف
گفــت: در شــرایط فعلــی، ۷4 دســتگاه دکل حفــاری در 
نــاوگان دکل هــای ملــی حفــاری صنعــت نفت مشــغول 
ــوده کــه متــراژ حفــاری چاه هــای نفــت  ــه فعالیــت ب ب
و گاز ایــران را بــه بیــش از 103 هــزار متــر افزایــش داده 
اســت. ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه حفــاری ۵۷ 
حلقــه چــاه نفــت و گاز از ابتــدای ســال  جــاری تاکنــون 
تصریــح کــرد: در ایــن مــدت ۲1 حلقــه توصیفــی 
ــه  ــافی و 3۵ حلق ــاه اکتش ــه چ ــک حلق ــعه ای، ی توس
چــاه تعمیراتــی بــوده اســت. وی بــا یــادآوری اینکــه از 
ابتــدای ســال  جــاری تاکنــون، یــک دســتگاه دکل بــه 
 نــاوگان حفــاری نفــت و گاز ایــران اضافــه شــده اســت

تأکیــد کــرد: پیش بینــی می شــود تــا شــهریورماه 
ســال جــاری هــم دو دســتگاه دکل جدیــد وارد نــاوگان 

ــران شــود. ــت ای ــاری صنعــت نف حف

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان:
وزارت صنعت 

به تنهایی نمی تواند اقتصاد را پویا کند
ــس  ــامان در مجل ــن و س ــهرکرد، ب ــردم ش ــده م نماین
شــورای اســامی گفــت: صنعــت و اقتصــاد یــک 
زنجیــره بــه هــم پیوســته اســت کــه اگــر تعامــل بیــن 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــد، وزارت صنع ــتگاهی نباش دس
ــان  ــد. اردشــیر نوری ــا کن ــد آن را پوی ــه تنهایــی نمی توان ب
ــر  ــر فک ــد از نظ ــد بای ــق تولی ــرای رون ــرد: ب ــار ک  اظه
و اندیشــه از ابتــدای امــر رویکــرد تولیــد داشــت و 
ســپس بــا برنامه هــای سیاســی و فرهنگــی آن را 
ــه اقتصــاد در کشــور  ــان اینک ــا بی ــرد. وی ب ــت ک حمای
ایــران درون زاســت، افــزود: بایــد پایه هــای مبانــی 
ــظ  ــی حف ــطح بین الملل ــران در س ــدار ای ــدرت و اقت ق
شــود و بــرای پیشــبرد اهــداف، بــه مــراودات و تعامات 
بیرونــی نیــز فکــر کــرد. نوریــان تصریــح کــرد: مــراودات 
و تعامــات بیرونــی کشــور بایــد برحســب فرمایشــات 
مقــام معظــم رهبــری بــر ســه اصــل عاقانــه، مدبرانــه و 
حکیمانــه باشــد. عضــو کمیســیون امنیت ملــی مجلس 
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه ســرمایه گذاری و رونق 
تولیــد بــه پشــتوانه فرهنگــی و فرهنــگ ســرمایه گذاری 
نیــاز دارد، گفــت: در بعضــی مواقــع در گذشــته مشــاهده 
بــرای گرفتــن  شــده اســت کــه ســرمایه گذاری ها 
ــه  ــادی را رفت ــی راه زی ــت صنعت ــه فعالی مجــوز و پروان
ــدگان  ــع نماین ــرد: مجم ــان ک ــان خاطرنش ــت. نوری اس
اســتان در مجلــس در عرصــه قانونگــذاری بــرای رونــق 
تولیــد، رونــق اقتصــاد و پیشــبرد اهــداف اقتصــاد 

ــد کــرد. مقاومتــی تــاش خواهن

۷۶ درصد سواری های داخلی 
بی کیفیت اند

درصــد   ۷۶ صورت گرفتــه،  ارزیابــی  اســاس  بــر 
ــال  ــاه امس ــدی در خردادم ــواری تولی ــای س خودروه
ــر اســاس  ــد. ب در پایین تریــن ســطح کیفــی قــرار دارن
ــران ــت و اســتاندارد ای ــزارش شــرکت بازرســی کیفی  گ
ــتگاه  ــزار و ۹۲4 دس ــادل ۸4 ه ــال مع ــاه امس خردادم
خــودروی ســبک )ســواری و وانــت( تولیــد شــده کــه 
ــوده  ــواری ب ــای س ــه خودروه ــوط ب ــد آن مرب ۹1 درص
اســت. در میــان خودروهــای ســواری تولیــدی در 
ــوالت )۵۸  ــن محص ــد ای ــادل ۷۶ درص ــاه، مع خردادم
هــزار و ۶34 دســتگاه( تنهــا یــک ســتاره از پنــج ســتاره 
کیفــی را کســب کــرده و در پایین تریــن ســطح کیفــی 
قــرار دارنــد. 1۷ درصــد )13 هــزار و 1۷ دســتگاه( ایــن 
محصــوالت نیــز تنهــا دو ســتاره از پنــج ســتاره کیفــی 
ــتگاه(  ــد )۵۵۹۲ دس ــا ۷ درص ــد و تنه ــب کرده ان را کس
خودروهــای ســواری تولیــدی در خردادمــاه توانســته اند 
ســه ســتاره کیفــی را کســب کننــد. نکتــه جالــب توجــه 
ایــن اســت کــه هیچ کــدام از خودروهــای ســواری 
 تولیــدی نتوانســته اند چهــار و پنــج ســتاره کیفــی 

را کسب کنند. 

۸۰۰ مدرسه در کرمان 
نیاز به بازسازی دارد

از  اســتان کرمــان  پــرورش  و  آمــوزش  کل  مدیــر 
ــر  ــان خب ــتان کرم ــه در اس ــازی ۸00 مدرس ــزوم بازس  ل

داد. 
محمدمحســن بیگــی اظهــار داشــت: در ســال های اخیــر 
ــدارس  ــعه م ــتای توس ــی در راس ــیار خوب ــات بس  اقدام
و بازســازی امــکان آموزشــی کرمــان به خصــوص در 
مناطــق محــروم شــکل گرفتــه اســت و در راســتای 
ــه موفقیت هــای چشــمگیری  حــذف مــدارس کپــری ب
ــد. ــه یاب ــد ادام ــد بای ــن رون ــه ای ــم ک ــت یافته ای  دس
 وی خواســتار تأمیــن اعتبــار و اختصــاص بودجــه 
اســتان کرمــان  مــدارس  بازســازی  بــرای  مدنظــر 
ــی  ــه تخریب ــتان، ۸00 مدرس ــن اس ــزود: در ای ــد و اف ش
وجــود دارد کــه نیــاز بــه بازســازی دارنــد. بیگــی گفــت: 
ــز در  ــانی نی ــروی انس ــن نی ــه تأمی ــون در زمین هم اکن
ــانی  ــروی انس ــر نی ــود ۲۵00 نف ــا کمب ــان ب ــتان کرم اس
ــی  ــه بخش ــتیم ک ــه هس ــف مواج ــای مختل در بخش ه
 از ایــن کمبــود بــا نیروهــای حق التدریــس جبــران

 می شود.

حتما بخوانید!
3قاچاق پیاز زعفران، عاملی برای حذف ... سه شنبه   29  تیرماه   1395

ـــمـــاره 205 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

نماینده مردم سمیرم در مجلس مطرح کرد:

قاچاق پیاز زعفران، عاملی برای حذف زعفران ایرانی از بازار

 کیمیــای وطــن: نشســت هم اندیشــی فعــاالن صنعــت فــوالد ویــژه 
ــری  ــورژی ریخته گ ــی متال ــگاه بین الملل ــن نمایش ــزاری نهمی برگ
فــوالد، معــادن و صنایــع وابســته )Metalex( بــا حضــور مســئوالن 
و ۷0 نفــر از چهره هــای صنعــت فــوالد کشــور در بــاغ فــردوس 
ــن ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــد. ب ــزار ش ــان برگ ــه اصفه  فوالدمبارک

ــان در  ــتان اصفه ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
ایــن نشســت در ســخنانی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت فوالدمبارکــه 
ــدی  ــارکت ج ــور و مش ــوالد، حض ــگاه ف ــن نمایش ــان در نهمی اصفه
دارد، گفــت: یک چهــارم اشــتغال اســتان اصفهــان از صنعــت فــوالد 
تأمیــن می شــود و ایــن اســتان، تولیدکننــده ۷0 درصــد فــوالد کشــور 
اســت. صنعــت فــوالد، صنعتــی بســیار وســیع و کمک کننــده اســت. 
ــن  ــا ای ــط ب ــد مرتب ــش از 1۵00 واح ــزود: بی ــه اف ــرافیل احمدی اس
صنعــت در اســتان اصفهــان در حــال احــداث یــا توســعه اســت کــه 
1۲ هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری جدیــد را دربــر دارد کــه ایــن 
میــزان ســه چهارم کل ســرمایه گذاری اســتان اســت و ۶۶ هــزار نفــر 
اشــتغال جدیــد ایجــاد خواهــد کــرد. وی تصریــح کرد: صنعــت فوالد 
ــه اطاع رســانی  ــاز ب ــاید نی ــروش مناســبی داشــته و ش ــواره ف  هم
و تبلیغــات را احســاس نکــرده اســت؛ امــا اکنــون بــه دلیــل رکــود 
صنایعــی ماننــد صنعــت ســاختمان و ضعــف تکنولــوژی ایــن 
 صنعــت نیــاز بــه اطاع رســانی دارد و از ایــن رو حضــور قــوی 
و پررنــگ در نمایشــگاه های تخصصــی، امــری بســیار حائــز اهمیــت 

بــه شــمار می آیــد.
  تکنولوژی های جدید

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان 
ــه آن  ــوالد ب ــت ف ــه صنع ــدی ک ــای جدی ــرد: تکنولوژی ه ــد ک تأکی
 نیــاز دارد، می توانــد مســائل زیســت محیطی را نیــز حــل کنــد 
و  انتقــال  بــرای  مکان هــا  مهم تریــن  از  یکــی  نمایشــگاه ها  و 

اســت.  جدیــد  تکنولوژی هــای  معرفــی 

ــرای  ــه مشــوق ها و تســهیات وزارت صنعــت و معــدن ب احمدیــه ب
ــاره  ــور اش ــارج از کش ــگاه های خ ــدگان در نمایش ــور صادرکنن حض
ــه تشــکل ها اعــام شــده اســت  ــن موضــوع ب ــزود: ای داشــت و اف
ــا برنامه ریــزی مفیــد، حضــور بهتــری در نمایشــگاه ها داشــته  ــا ب ت
ــوالد در  ــت ف ــای وســیع صنع ــه ظرفیت ه ــا اشــاره ب باشــند. وی ب
کشــور گفــت: نمایشــگاه ایــن صنعــت بایــد در شــأن و انــدازه ایــن 
صنعــت باشــد و بــه همیــن دلیــل مجموعه هــای فعــال در صنعــت 
فــوالد بایــد حضــور قــوی و مؤثــری در ایــن رویدادهــا رقــم بزننــد.

   اعتبار صنعت فوالد در استان اصفهان
ــان  ــی اســتان اصفه ــر عامــل شــرکت نمایشــگاه های بین الملل مدی
نیــز در ایــن مراســم گفــت: نمایشــگاه صنعــت فــوالد آن گونــه کــه 

ــرد.  ــرار نمی گی ــوالد ق ــاالن صنعــت ف ــت فع ــورد حمای ــد م بای
رســول محققیــان بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه اهمیــت و اعتبــار 
صنعــت فــوالد در اســتان اصفهــان، این نمایشــگاه از ســوی ســازمان 
توســعه تجــارت ایــران، »نمایشــگاه ملــی فــوالد« نــام گرفتــه اســت 
بیــان داشــت: در ایــن مســیر، دانشــگاه های مهــم کشــور و اســتان، 
ــن  ــوالد انجم ــن و ف ــی آه ــن مل ــران، انجم ــوالد ای ــکده ف پژوهش
ــران، انجمــن صنفــی کارخانه هــای صنعــت  ــدگان فــوالد ای تولیدکنن
ــدن  ــی مع ــن مهندس ــی، انجم ــن خوردگ ــران، انجم ــری ای ریخته گ
ایــران، اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان محصــوالت معدنــی 
ایــران، ایــن نمایشــگاه را مــورد حمایــت قــرار داده انــد؛ امــا فعــاالن 
صنعــت فــوالد و مدیــران مجموعه هــای خصوصــی یــا دولتــی ایــن 

صنعــت، بــا نــگاه تحقیقــات بــازار در نمایشــگاه حضــور نمی یابنــد. 
ــوالد در اســتان  ــت ف ــای صنع ــل ویژگی ه ــه دلی ــرد: ب ــد ک وی تأکی
ــادی وجــود دارد  ــان از نمایشــگاه ایــن صنعــت، انتظــارات زی  اصفه
ــن  ــاالن ای ــا فع ــری ب ــا همفک ــاش دارد ب ــگاه ت ــتاد نمایش و س

صنعــت، ایــن انتظــارات را بــرآورده کنــد.
ــروژه  ــه پ ــاره ب ــا اش ــان ب ــگاه اصفه ــرکت نمایش ــل ش ــر عام مدی
در حــال ســاخت نمایشــگاه بــزرگ اصفهــان اذعــان داشــت: 
ظرفیت هــای صنعــت فــوالد اصفهــان می طلبــد کــه ایــن نمایشــگاه 
بــه صــورت ســاالنه برگــزار شــود و در صورتــی کــه نتــوان ایــن رویــداد 
را بــه نقطــه قــوت مــورد انتظــار رســاند بــا حضــور در گســتره وســیع 
ــرآورده  ــوان انتظــارات را ب ــان، نمی ت ــزرگ اصفه ــروژه نمایشــگاه ب پ

کــرد.
  اصفهان، قطب صنعت فوالد ایران است

ــان گفــت:  ــع همگــن ریخته گــری اصفه نایب رئیــس انجمــن صنای
ــهرک  ــا در ش ــت و تنه ــران اس ــوالد ای ــت ف ــب صنع ــان، قط اصفه
ــورژی  ــات متال ــری و قطع ــی اشــترجان، 3۵ واحــد ریخته گ صنعت
فعالیــت می کننــد. نصــر بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای وســیع 
ــا فراهــم  صادراتــی اســتان در زمینــه صنعــت فــوالد تأکیــد کــرد: ب
کــردن امکانــات و خدمــات اســتاندارد و بین المللــی می تــوان ایــن 
ــت،  ــن صنع ــعه داد. ای ــد و توس ــش رش ــش از پی ــگاه را بی نمایش

ــد نمایشــگاهی درخــور شــأن و شایســته خــود اســت.  نیازمن
در پایــان ایــن جلســه، چنــد تــن از فعــاالن صنعــت فــوالد بــه طــرح 
دیدگاه هــای خــود درخصــوص چگونگــی ارتقــای ســطح کیفــی ایــن 
ــت  ــن صنع ــائل ای ــکات و مس ــرح مش ــن ط ــگاه و همچنی نمایش
 پرداختنــد. گفتنــی اســت نهمیــن نمایشــگاه بین المللــی متالــورژی

ریخته گــری، فــوالد، معــادن و صنایــع وابســته )Metalex( از 1۲ تــا 
1۵ مردادمــاه در محــل نمایشــگاه های بین المللــی اســتان اصفهــان 

برگــزار خواهد شــد.

  رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد:
تأمین یک چهارم اشتغال زایی اصفهان از صنعت فوالد
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آگهی مفقود شدن سند مالکیت
آقای محمد باقر بختیار دشتلوئی فرزند فرج اله به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود 

رسما گواهی گردیده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه پالک ثبتی 416/64 واقع در دشتلو  بخش 

9 ثبت اصفهان به سریال 942972 که در صفحه 182 دفتر 279 امالک ذیل ثبت شماره 34772 بنام نامبرده ثبت 

و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده سپس مفقود گردیده بنابراین چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت 

المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می گردد که هر کس مدعی 

انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 

روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 

جلسه واصل سند مالکیت به ارائه دهنده مسترد گردد و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا 

وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان  ـ اکبر پور مقدم

آگهی فقدان سند مالکیت
وراث مرحوم علی شریفی بیدگلی طبق تقاضای وارده به شماره 941427 مورخ 95/4/3 مدعی است که سند 

مالکیت ششدانگ یکباخانه به مساحت 243/90 متر مربع پالک 43 فرعی از 252 اصلی که قبال باقیمانده 252 

اصلی بوده است واقع در بخش 3 آران و بیدگل که در صفحه 584 فدتر 87 ثبت 5950 بنام علی شریفی بیدگلی 

ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است.

نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایی از بین رفته / مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 

نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 

انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ 

انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 

تسلیم نماید. تا مراتب صورت مجلس واصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد 

یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

رئیس ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل ـ عباس عباس زادگان     5/22/95/239/ م الف

آگهی مزایده
مزایده اموال غیرمنقول

به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق ششدانگ یک باب آپارتمان پالک سه هزار و یکصد و هشتاد و نه اصلی واقع 

در بخش یک ثبت گلپایگان بنام مصطفی اشراقی ثبت و صادر گردیده، با حدود شمااًل : اول دیواریست بعمارت 

یک فرعی از سه هزار و صد و نود دوم دیواریست به کوچه فاصل سوم که شرقی است و چهارم دیواریست به محل 

آبریزگاه جز عمارت سه هزار و صد و نود و یک شرقا درب و دیواریست بشارع عمومی جنوبا دیوار به دیوار عمارت 

سه هزار و صد و هشتاد و هشت غربا اول دیوار به دیوار دوم دیواریست سوم که شمالی است به دیوار چهارم دیوار 

به دیوار عمارت یک فرعی از سه هزار و صد و نود طول و از اول و دوم به شش متر و ده صدم متر سوم چهار متر و 

بیست و پنج متر و چهارم سه متر و شصت صدم متر است و طول حد شرقی بیست و یک متر و بیست صدم متر 

و حد جنوبی یازده متر و سه صدم متر و فراز اول و دوم حد غربی هفده متر و پنجاه و پنج صدم متر و سوم دو متر 

و ده صدم متر و چهارم هفت متر و چهل و پنج صدم متر است حقوق ارتفاقی ندارد طبق سند رهنی شماره 73944 

ـ 94/6/22 دفترخانه 129 اصفهان در قبال طلب در رهن بانک انصار قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 

5/850/000/000 ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای عرصه به مساحت سیصد و پانزده متر مربع و اعیان در 5 طبقه 

بصورت سفت کاری طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ و انباری به مساحت یکصد و نود متر مربع طبقه اول تا چهارم 

هر طبقه دو واحد مسکونی جمعا به مساحت هفتصد و شصت متر مربع اسکلت بتنیـ  حائل بندی و گچ و خاک و 

لوله های آب و فاضالب اجرا گردیده زمین فوق سه بر بوده که وجه در طرف کوچه اصلی با نمای سنگ اجرا گردیده 

است، پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 95/5/13 در اداره ثبت اسناد و امالک گلپایگان واقع در 

گلپایگان خیابان آیت اله خوانساری اداره ثبت اسناد و امالک گلپایگان از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده 

از مبلغ 5/850/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت 

بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 

باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 

نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 

به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدًا وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل 

رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلپایگان ـ مهدی صادقی وصفی    184 / م الف

دادنامه
شماره  پرونده: 9409983637600733  شماره   95/3/12 تنظیم:  تاریخ   9509973657600318 دادنامه:  شماره 

بایگانی شعبه: 940743 خواهان: آقای حجت سرکارآرانی فرزند مهدی با وکالت آقای آیت سنجر ارانی فرزند 

حسین به نشانی اصفهان ـ کاشان ـ خ بابا افضل ـ مجتمع ولیعصر ـ ط فوقانی ـ واحد 4   خواندگان: 1. آقای سید 

میالد موسوی اکبرزاده فرزند سید محمد به نشانی شهرستان کاشان ـ خ امیرکبیر ـ جنب پیتزا دولوپی ـ منزل 

شخصی 2. آقای سید نجفقلی یوسفی نیک فرزند خداکرم به نشانی تهران ستارخان روبروی باقرخان طبقه چهارم 

پ 126  خواسته: مطالبه وجه چک تضامنی   گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و جمیع اوراق آن 

و با اعالم ختم دادرسی به شرح ذیل انشاء رای می نماید.

رای دادگاه

نجفقلی  سید  آقایان  بطرفیت  سنجر  آیت  آقای  وکالت  با  مهدی  فرزند  سرکار  آقای حجت  دعوی  در خصوص 

بخواسته صدور حکم  )ضامن(  فرزند سید محمد  اکبرزاده  موسوی  میالد  و سید  فرزند خداکرم  نیک  یوسفی 

مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 

417/732218 مورخ 92/11/2 عهده بانک صادرات و نیز خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

بشرح دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده از جمله دادخواست تقدیمی و مالحظه تصویر مصدق چک 

مستند دعوی و گواهینامه عدم پرداخت آن صادره از بانک محال علیه وجود اصل چک در ید خواهان که داللت بر 

اشتغال ذمه خواندگان دارد عدم حضور خواندگان با وصف ابالغ قانونی و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خواندگان 

از سوی ایشان ارائه نگردیده است لذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و مستندا به مواد 198، 

515، 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 307 الی 314 از قانون تجارت و ماده 2 قانون صدور چک مصوب 

76/3/10 و قانون استفساریه و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون اصالحی چک مصوب مجمع 

تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت اصل 

خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید 

چک لغایت زمان پرداخت وجه که توسط اجرای احکام و تعیین خواهد شد و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل طبق 

تعرفه و نیز مبلغ 2/660/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 

و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در 

محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.

دادرس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی کاشان ـ کیال   5/22/94/221/ م الف

دادنامه
شماره   9409983637600723 پرونده:  شماره   95/3/12 تنظیم:  تاریخ   9509973657600320 دادنامه:  شماره 

بایگانی شعبه: 940733 خواهان: آقای حجت سرکارآرانی فرزند مهدی با وکالت آقای آیت سنجر آرانی فرزند 

حسین به نشانی اصفهان ـ کاشان ـ خ بابا افضل ـ مجتمع ولیعصر ـ ط فوقانی ـ واحد 4   خواندگان: 1. آقای سید 

میالد موسوی اکبرزاده فرزند سید محمد به نشانی شهرستان کاشان ـ خ امیرکبیر ـ جنب پیتزا دولوپی ـ منزل 

شخصی 2. آقای افشین پورقاسم چور کالیه فرزند محمد به نشانی تهران، خ جمهوی، خیابان یاسری، بن بست 

خورشید، پالک 4  خواسته: مطالبه وجه چک تضامنی   گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و جمیع 

اوراق آن و با اعالم ختم دادرسی به شرح ذیل انشاء رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای حجت سرکار فرزند مهدی با وکالت آقای آیت سنجر بطرفیت آقایان افشین پورقاسم 

چورکالیه و سید میالد موسوی اکبرزاده )ضامن( بخواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به 

پرداخت مبلغ شصت و هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 12/850105  مورخ 

الوکاله وکیل بشرح دادخواست  92/07/20 عهده بانک سپه و نیز هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق 

تقدیمی با عنایت به  مفاد دادخواست ارائه شده توسط خواهان و مالحظه تصاویر مصدق چک مستند دعوی و 

گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه وجود اصل چک در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خواندگان 

دارد و عدم حضور خواندگان با وصف ابالغ قانونی و اینکه دلیلی از سوی ایشان مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه 

نگردیده و در خصوص مستندات ابرازی خواهان دفاع و ایراد و انکاری بعمل نیاورده اند لذا دعوی خواهان را وارد 

دانسته و مستندًا به مواد 198، 515، 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 307 الی 314  قانون تجارت و ماده 2 

قانون صدور چک و قانون استفساریه و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون اصالحی چک مصوب 

مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ شصت و هفت میلیون و 

پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان پرداخت 

وجه آن بر اساس شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی  و نیز مبلغ 2/580/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 

نیز حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از 

تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر 

استان اصفهان می باشد.

دادرس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی کاشان ـ کیال   5/22/95/220/ م الف

وقت رسیدگی
نظر به این که خواهان روح اله صالحی راد دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت ریکا علی نجات به 

مجتمع شوراهای حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف 

از  تعیین گردیده  رسیدگی  وقت  9 صبح  ساعت  شنبه  پنج  تاریخ 95/9/4  برای  و  ثبت  به کالسه 3/284/95 

آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 

انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در جلسه دادرسی حاضر شوند. ضمنا نامبرده 

مراجعه  دفتر شورا  به  آن  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  رسیدگی جهت  از جلسه  قبل  تا  تواند  می 

 نمایند. انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.

رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم حقوقی آران و بیدگل ـ عباسعلی دهقانی   5/22/95/235/ م الف

آگهی حصر وراثت
خانم زینب بندی دارای شناسنامه شماره 30 به شرح دادخواست به کالسه 95/ 37 از این دادگاه درخواست گواهی 

حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه شبان زاده نصرآبادی منحصر است به 1ـ خانم باشی 

قدیری نصرآبادی فرزند علی عباس بعنوان مادر 2ـ زینب بندی نصرآبادی فرزند عباس بعنوان فرزند دختر 3 ـ 

کلثوم بندی نصرآبادی فرزند عباس بعنوان فرزند دختر 4 ـ زهرا بندی نصرآبادی فرزند عباس بعنوان فرزند دختر 

و دیگری فرزندی ندارد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه 

آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

سه ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه پنجم حقوقی دادگاه آران و بیدگل    5/22/95/237/ م الف

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

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

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 

مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 

طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 

مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند  می توانند 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 139560302018001227 کالسه پرونده 1392114402018001740 آقای امر اله حاتمیان فرزند اصغر 

بشماره شناسنامه 7114 صادره از برخوار نسبت به شش دانگ یک باب کارگاه به مساحت 5103 متر مربع به 

احداثی بر روی قسمتی از پالک 320 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/04/29

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/13

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/417/الف/م به تاریخ 95/04/22

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

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

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 

مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 

طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 

مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند  می توانند 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 139560302018001019 کالسه پرونده 1393114402018000130 خانم نرجس طاهری فرزند عباس 

بشماره شناسنامه 143 صادره از دولت آباد  نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 219.44 متر مربع به 

استثناء بهاء ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از پالک 103 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان 

خریداری به طور مع الواسطه از آقای علیرضا عماد زاده

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/04/29

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/13

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/420/الف/م به تاریخ 95/04/22

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

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

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 

مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 

طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 

مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند  می توانند 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 139560302018000859 کالسه پرونده 1391114402018001362 خانم جمیله هاشمیان کربکندی 

فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 30 صادره از دولت آباد  نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 193 متر 

مربع به احداثی بر روی قسمتی از پالک 323 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری از مالک 

رسمی آقای قدمعلی هاشمیان کربکندی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/04/29

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/13

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/421/الف/م به تاریخ 95/04/22

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

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

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 

مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 

طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 

مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند  می توانند 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.

اشرف حدادی خرزوقی  خانم  پرونده 1391114402018001886  رای شماره 139560302018000364 کالسه  برابر 

فرزند محمد بشماره شناسنامه 72 صادره از خورزوق نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 180.57 

متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 138 فرعی از 121 اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان در 

ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/04/14

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/04/29

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/375/الف/م به تاریخ 95/04/06

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

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

و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 

مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 

طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 

مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند  می توانند 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.

1-برابر رای شماره 139560302018000359 کالسه پرونده 1394114402018000155 آقای رسول عباسی فرزند عزت 

اله بشماره شناسنامه 57166 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 260 متر مربع 

احداثی بر روی قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

2-برابر رای شماره 139560302018000360 کالسه پرونده 1394114402018000156 آقای رسول عباسی فرزند عزت 

اله بشماره شناسنامه 57166 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 260 متر مربع 

احداثی بر روی قسمتی از پالک 313 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/04/14

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/04/29

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/376/الف/م به تاریخ 95/04/06

حتما بخوانید!
اصفهان، میزبان اجالس صنایع دستی

سه شنبه  29   تیرماه  1395
ـــمـــاره 205 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شهر

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان بــا اشــاره بــه افزایــش 
ــرای  ــویقی ب ــای تش ــت: طرح ه ــال گف ــتان امس ــا در تابس گرم
ــزارش  ــه گ ــان اجــرا می شــود. ب ــرق در اصفه کاهــش مصــرف ب
پایــگاه خبــری ربیــع، حمیدرضــا پیرپیــران بــا اشــاره بــه افزایــش 
مصــرف بــرق در تابســتان اظهــار داشــت: اگــر همــه همشــهریان 
ــال  ــتان س ــد، در تابس ــش دهن ــد کاه ــود را 10 درص ــرف خ مص

ــرق و خاموشــی نخواهیــم داشــت. جــاری، قطعــی ب
  طرح های تشویقی شرکت توزیع برق

وی دربــاره طرح هــای تشــویقی شــرکت توزیــع بــرق بــرای 
ــوط  ــنهادی، مرب ــای پیش ــرد: طرح ه ــان ک ــرف بی ــت مص مدیری
بــه 3 بخــش صنایــع، کشــاورزی و ادارات اســت؛ در بخــش 
صنایــع، طرح هایــی از جملــه طــرح انتقــال روز تعطیــل بــه 
یکــی از روزهــای هفتــه، تنظیــم روزهــای تعمیــرات فصلــی 
ــی  ــره عملیات ــرح ذخی ــرق، ط ــرف ب ــاعات اوج مص ــا س ــود ب  خ

و طرح استفاده از دیزل ژنراتور در نظر گرفته شده است.
  انتقال روز تعطیل

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان افــزود: در طــرح انتقــال 
ــع  ــان صنای ــه صاحب ــه، ب ــای هفت ــی از روزه ــه یک ــل ب روز تعطی
پیشــنهاد می شــود کــه در صــورت تمایــل روز تعطیــل هفتــه 
خــود را بــه جــای روز جمعــه بــه یکــی از روزهــای هفتــه انتقــال 
ــه  ــر گرفت ــرح در نظ ــن ط ــرای ای ــه ب ــی ک ــد و از تخفیف های دهن

شــده، بهره منــد شــوند. وی ادامــه داد: صنایــع بــه طــور معمــول 
یــک هفتــه در ســال را بــه تعمیــرات دســتگاه ها و وســایل 
ــا درخواســت  ــه در طرحــی از آن ه ــد ک ــود اختصــاص می دهن خ
ــم  ــرق تنظی ــرف ب ــاعات اوج مص ــا س ــان را ب ــن زم ــود ای می ش

کننــد.
   طرح ذخیره عملیاتی

ــرد: در  ــان ک ــی بی ــره عملیات ــرح ذخی ــح ط ــران در توضی پیرپی
ــا  ــه امض ــع ب ــان صنای ــا صاحب ــی ب ــرح، تفاهم نامه های ــن ط ای
 می رســد کــه بــر اســاس آن چنانچــه نیــاز بــه صرفه جویــی 
و مدیریــت مصــرف احســاس شــود، 24 ســاعت قبــل بــا آن هــا 

ــد در  ــه روز بع ــود ک ــت می ش ــا درخواس ــه و از آن ه ــاس گرفت تم
ــد. ایــن کاهــش  ســاعات معینــی مصــرف خــود را کاهــش دهن
ــه  ــه در تفاهم نام ــد ک ــد باش ــا 100 درص ــد از 10 ت ــرف می توان مص
قیــد می شــود. پیرپیــران ادامــه داد: شــرکت توزیــع بــرق بــرای 
امضــای تفاهم نامــه، تخفیف هایــی دارد و بــرای اجــرای آن 
تخفیف هایــی افــزون بــر تخفیف هــای قبــل در نظــر گرفتــه 

اســت.
  طرح استفاده از دیزل ژنراتور

وی در توضیــح طــرح اســتفاده از دیــزل ژنراتــور اظهــار داشــت: در 
ــرای صنایــع و هــم ادارات در نظــر گرفتــه  ایــن طــرح کــه هــم ب

ــه  ــکان ب ــورت ام ــود در ص ــت می ش ــترکان درخواس ــده از مش  ش
ــرده  ــتفاده ک ــور اس ــهری از دیزل ژنرات ــرق ش ــتفاده از ب ــای اس ج
و بــرق موردنیــاز خــود را از ایــن طریــق تأمیــن کننــد کــه در ایــن 
صــورت شــرکت توزیــع بــرق نیــز بــرای ســوخت آن هــا ســهمیه 
ــن  ــر تأمی ــالوه ب ــد ع ــرد؛ چنانچــه بتوانن ــر می گی ــل در نظ گازوئی
ــن شــرکت  ــد، ای ــد کنن ــرق تولی ــز ب ــرای شــبکه نی ــود ب ــرق خ ب
بــرق تولیــدی را بــا بهایــی بــه  مراتــب بیشــتر از آن هــا خریــداری 

می کنــد.
 طرح پیشنهادی برای بخش ادارات

وی دربــاره طــرح پیشــنهادی بــرای بخــش ادارات افــزود: ادارات 
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــود را نس ــرق خ ــرف ب ــر مص اگ
بهره منــد  ویــژه ای  از تخفیف هــای  گذشــته کاهــش دهنــد، 
ــز چنانچــه کشــاورزان در 4  می شــوند و در بخــش کشــاورزی نی
ســاعت اوج مصــرف، یعنــی از ســاعت 7 بعدازظهــر تــا ســاعت 11 
شــب پمــپ آب خــود را خامــوش کننــد، 20 ســاعت بقیــه بــرای 
ــره  ــس هیئت مدی ــود. رئی ــه می ش ــر گرفت ــگان در نظ ــا رای  آن ه
و مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان بــا اشــاره بــه اســتقبال 
ــزود: خوشــبختانه  خــوب مشــترکان از طرح هــای پیشــنهادی اف
جالــب  توجــه  بســیار  پیشــنهادی  طرح هــای  از   اســتقبال 
 و چشــمگیر بــوده اســت و امیدواریــم ایــن رونــد همچنــان تــداوم 

یابد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق  شهرستان اصفهان مطرح کرد:

اجرای طرح های تشویقی برای کاهش مصرف برق در اصفهان

کیمیــای وطــن: دکتــر رســول زرگرپــور اظهــار داشــت: اجــالس 
جهانــی صنایــع دســتی بــه عنــوان بزرگ تریــن رویــداد تاریــخ 
صنایــع دســتی کشــور مهرمــاه ســال جــاری در اصفهــان برگــزار 
ــتانداری  ــی اس ــط عموم ــزارش اداره کل رواب ــه گ ــود. ب می ش
اصفهــان، دکتــر رســول زرگرپــور در نخســتین جلســه شــورای 

جهانــی  اجــالس  هجدهمیــن  راهبــری 
ــا حضــور  ــه ب ــع دســتی در اســتان ک صنای
برگــزار  معــاون صنایــع دســتی کشــور 
شــد، اظهــار داشــت: اصفهــان و جیپــور 
ــهرهای  ــن ش ــوان اولی ــه عن ــتان ب هندوس
رشــته های  در  دســتی  صنایــع  جهانــی 
اســتاندار  شــده اند.  برگزیــده  متعــدد 
ــزاری اجــالس  ــه برگ ــا اشــاره ب ــان ب اصفه
اســتان  در  دســتی  صنایــع  بین المللــی 
ــی  ــای بین الملل ــزاری اجالس ه ــت: برگ گف

ــد در چارچــوب  ــی اســت و بای ــای داخل ــاوت از اجالس ه متف
اجالس هــای جهانــی بــه آن هــا پرداختــه شــود. رســول 
زرگرپــور بــا بیــان اینکــه در رویدادهــای بین المللــی کــه مربــوط 
بــه ســازمان ها و نهادهــای بین المللــی اســت، نماینــدگان ایــن 

ســازمان ها بیشــترین نقــش را بــر عهــده دارنــد، گفــت: بایــد 
براســاس چارچوب هایــی کــه از ســوی ایــن نهادهــا مشــخص 
می شــود هماهنگی هــای الزم صــورت پذیــرد تــا اصفهــان 
بتوانــد میزبــان خوبــی باشــد. اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ــرداری از ایــن رویــداد بــزرگ بســیار مهــم اســت  اینکــه بهره ب
ــه  ــرای هرگون ــتان ب ــت اس ــت: مدیری گف
مختلــف  دســتگاه های  بــا  هماهنگــی 
اســتان اعــالم آمادگــی می کنــد و معتقــد 
ــا افتخــار  ــن اجــالس نه تنه ــه ای اســت ک
ــران  ــروی ای ــه آب ــان، بلک ــروی اصفه و آب

ــود.  ــد ب خواه
زرگرپــور افــزود: نحــوه  برگــزاری ایــن 
اجــالس بین المللــی می توانــد بازتــاب 
خوبــی در کشــورهای میهمــان داشــته 
باشــد و همــه  دســتگاه ها بایــد تمــام 
ــن  ــر ای ــزاری هــر چــه بهت ــرای برگ ــالش خــود را ب همــت و ت
اجــالس بــه کار گیرنــد. مدیــر ارشــد اســتان در پایــان گفــت: 
شــهرداری ظرفیــت بزرگــی اســت کــه می توانــد نقــش مهمــی 
در فضاســازی شــهر درخصــوص صنایــع دســتی داشــته باشــد.

استاندار اصفهان اعالم کرد:
اصفهان، میزبان اجالس جهانی صنایع دستی

ــهردار  ــت: ش ــان گف ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــر رواب مدی
 اصفهــان در راســتای نهضــت پاســخگویی بــه شــهروندان 
2 برنامــه مهــم را در دســتور کار قــرار داده انــد. هــادی نباتی نژاد 
افــزود: بــه دنبــال اجــرای فعالیت هــای متعــدد شــهرداری در 
ــه  ــان از هفت ــهردار اصفه ــتور ش ــه دس ــف ب ــای مختل زمینه ه

گذشــته 2 برنامــه در دســتور کار روابــط 
عمومــی شــهرداری اصفهــان قــرار گرفــت. 
ــان  ــورای معاون ــه ش ــه داد: جلس وی ادام
معاونــان،  از  متشــکل  کــه  شــهرداری 
ــر  ــی و مدی ــر بازرس ــت، مدی ــر حراس مدی
ــود  ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم رواب
مهمانســرای  در  سه شــنبه  روزهــای  و 
شــهرداری برگــزار می شــد، از ایــن پــس در 
ــود.  ــزار می ش ــق برگ ــهرداری های مناط ش

مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان علت ایــن تصمیم را 
این گونــه بیــان کــرد کــه شــورای معاونــان شــهرداری هفتــه ای 
 یکبــار در مناطــق مختلــف شــهرداری اصفهــان حضــور می یابند 
و بــا مســائل، مشــکالت و نقــاط قــوت و ضعــف هــر منطقــه 
آشــنا می شــوند و می تواننــد در لحظــه تصمیــم بگیرنــد. 

وی خاطرنشــان کــرد: بــا ایــن اقــدام چنانچــه دیگــر کارکنــان 
ــرف  ــند، برط ــته باش ــکلی داش ــم مش ــه ه ــران منطق و مدی
ــزاری  ــان را برگ ــهردار اصفه ــتور ش ــن دس ــود. وی دومی می ش
و گفــت: شــهروندان  اعــالم کــرد  مردمــی  مالقات هــای 
ــول مســئولیت  ــه طــی یکســال قب ــد ک ــی اطــالع دارن به خوب
ــهردار  ــوان ش ــه عن ــژاد ب ــدی جمالی ن مه
ــه  ــهروندان ب ــا ش ــاط وی ب ــان، ارتب اصفه
صــورت مســتمر از طریــق مالقات هــای 
مرکــز  شــهر،  صــدای  رادیــو  مردمــی، 
ــای  ــر راه ه ــی 137 و دیگ ــات مردم ارتباط
ــوری  ــه ط ــت؛ ب ــوده اس ــرار ب ــی برق ارتباط
کــه 1000 مــورد مراجعــه هــم در شــهرداری 
مرکــزی انجــام شــده اســت. مدیــر روابــط 
عمومــی شــهرداری اصفهــان اضافــه کــرد: 
از ایــن پــس قــرار شــد مالقات هــای مردمــی روزهــای 
پنجشــنبه از ســاعت 14 و 30 دقیقــه بــه مــدت 3 ســاعت در 
مناطــق 15 گانــه شــهرداری اصفهــان برگــزار شــود و معاونــان 
ــردم  ــکالت م ــک مش ــد و از نزدی ــق برون ــه مناط ــهردار ب  ش

را برطرف کنند. ایمنا

استخراج ۷ میلیون تن مواد معدنی 
در چهارمحال و بختیاری

چهارمحــال  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  کل   مدیــر 
و بختیــاری گفــت: ســاالنه بیــش از 7 میلیــون تــن 
مــواد معدنــی در چهارمحــال و بختیــاری از معــادن 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــم امامــی ب اســتخراج می شــود. نعی
ســاالنه بیــش از 7 میلیــون تــن مــواد معدنــی در 
ــود  ــتخراج می ش ــادن اس ــاری از مع ــال و بختی  چهارمح
چهارمحــال  اســتان  در  هم اکنــون  داشــت:   اظهــار 
و بختیــاری پتانســیل های بســیار در حــوزه معــدن وجــود 
دارد. وی افــزود: اشــتغال معــادن چهارمحــال و بختیــاری 

یــک هــزار و 560 نفــر اســت.
چهارمحــال  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  کل  مدیــر    
و بختیــاری ادامــه داد: هم اکنــون مــواد معدنــی مختلفــی 
 از جملــه ســنگ های تزئینــی، ســنگ الشــه، ســنگ گــچ
ســیلیس، خــاک نســوز و مــواد اولیــه تولیــد ســیمان از 
ــود. در  ــت می ش ــاری برداش ــال و بختی ــادن چهارمح مع
اســتان چهارمحــال و بختیــاری 183 معــدن وجــود دارد.

شهردار کرمان:
 تقاطع غیرهمسطح ولی عصر 

به بهره برداری می رسد
ــع غیرهمســطح ولی عصــر  ــت: تقاط ــان گف شــهردار کرم
دی مــاه 95 بــه بهره بــرداری خواهــد رســید. وی بــا اشــاره 
ــان  ــهر کرم ــطح در ش ــای غیرهمس ــاخت تقاطع ه ــه س ب
اظهــار کــرد: تقاطــع غیرهمســطح ولی عصــر، 14 دی مــاه 
ــرداری  ــرای بهره ب ــد رســید و ب ــرداری خواه ــه بهره ب 95 ب
از ســایر تقاطع هــای غیرهمســطح نیــز، برنامه ریــزی 
شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه آخریــن تقاطعی که 
ســاخت آن دو ســاله خواهــد بــود، تقاطــع غیرهمســطح 
ــدان آزادی  ــرارداد می ــزود: ق ــت، اف ــان اس ــهدای خلب ش
ــود. ــه می ش ــده ارائ ــه آین ــنبه هفت ــا یکش ــورا ت ــه ش  ب

ــر و اردشــیر  ــا طــرح قلعه هــای دخت ــی در رابطــه ب  بابای
بیــان کــرد: به دلیــل نبــود منابــع، ایــن طــرح 46 هکتــار 

بــه میــزان 46 درصــد کاهــش پیــدا کــرد. 
وی افــزود: طــرح قلعه هــای دختــر و اردشــیر، یــک 
ــن از ســوی  ــای زمی ــا اعط ــد ب ــه بای ــود ک ــی ب ــرح مل ط
وزارت راه و شهرســازی، امــالک محــدوده ایــن دو قلعــه 
ــا کاهــش  ــع، ب ــود مناب ــه  دلیــل نب تملــک می شــد کــه ب

ــن طــرح موافقــت شــد.  محــدوده ای
شــهردار کرمــان ادامــه داد: ســاکنان محــدوده ایــن طــرح 
ــه اردشــیر را شــامل می شــود ــه بیشــتر محــدوده قلع  ک

می تواننــد بــا رعایــت ضوابــط میراثــی، ساخت وســاز 
کننــد. شــهردار کرمــان همچنیــن بــا اشــاره بــه ســاخت 
پــل ســیدی گفــت: دهنــه اول، دوم و ســوم پــل ســیدی 
دهنــه  ششــم  ورق  تــن  و 350  رســیده  پایــان   بــه 

و هفتم نیز به کارگاه منتقل شده است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی اصفهان:
آب مورد نیاز صنایع استان اصفهان 

از سمیرم تأمین شود
مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اصفهــان گفــت: 
بــرای تخصیــص آب صنایــع اصفهــان نیــاز بــه دیگــر شــهرها 
ــمیرم  ــی س ــع آب ــتا از مناب ــن راس ــم در ای ــم و می توانی نداری
ــواد  ــم. محمدج ــتفاده کنی ــراف آن اس ــهرهای اط ــک و ش ون
ــده آب  ــد تأمین کنن ــان می توان ــت: اصفه ــار داش ــی اظه بیگ
صنایــع باشــد و تنهــا بــا 101 کیلومتــر از مســیر انتقــال آب بــا 
ــع  ــه صنای ــوان آب را از ســمیرم ب ــاژ می ت ســه ایســتگاه پمپ
انتقــال داد. وی بیــان داشــت: امــروز بیشــتر صنایــع درگیــر 
ــن حــوزه شــود.  ــی در ای ــد تأمل ــه بای بحــران آب شــده اند ک
مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اصفهــان بــا 
بیــان اینکــه حتــی اگــر 2 هــزار لیتــر آب از منابــع زیرزمینــی 
ــون  ــت؛ چ ــاز نیس ــر کارس ــد دیگ ــاص یاب ــع اختص ــه صنای ب
ــت ــده اس ــی نمان ــی باق ــفره های زیرزمین ــی در س ــر آب  دیگ

ــه آب  ــاز ب ــود نی ــات خ ــظ حی ــرای حف ــع ب ــه داد: صنای ادام
مــورد نیــاز دارنــد. وی گفــت: در اســتان بــا بحــران آب مواجــه 
ــهرک های  ــی ش ــر تمام ــث دامن گی ــن بح ــه ای ــتیم ک هس
صنعتــی در اســتان شــده اســت کــه نســبت بــه مقــدار نیــاز 
ــد.  ــا می رس ــه آن ه ــد آب ب ــا 30 درص ــرکت ها، تنه ــن ش ای

 نمی توان به سادگی 
از معضل مواد مخدر گذشت

 فرمانــدار اردســتان، علیرضــا غیــور، در جلســه شــورای 
هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر شهرســتان در 
فرمانــداری گفــت: نمی تــوان بــه ســادگی از کنــار 
ــی  ــواد مخــدر گذشــت؛ کوتاهــی و بی توجه معضــل م
مســئوالن در ایــن  قضیــه خســارات جبران ناپذیــری را 
بــه جامعــه وارد خواهــد ســاخت. وی بــا بیــان اینکــه 
امــروزه یکــی از نگرانی هــای مســئوالن عالی رتبــه نظــام 
و شــخص مقــام معظــم رهبــری مشــکالت اجتماعــی 
اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط ویــژه موجــود جامعــه 
روبــه افزایــش اســت، تصریــح کــرد: بایــد بــا جدیــت 
ــب  ــای مناس ــاد راهکاره ــاص و ایج ــیت خ و حساس
ــالت  ــیاری از معض ــأ بس ــه سرمنش ــاد ک ــروز اعتی از ب

ــرد.  ــی اســت، پیشــگیری ک اجتماع
ــه  ــود دارد ک ــواده ای وج ــر خان ــه داد: کمت ــور ادام غی
ــا کار  ــاد نباشــد؛ امــا ب ــر مســئله اعتی ــه نحــوی درگی ب
فرهنگــی و آگاه ســازی خانواده هــا و توجیــه نســل 
جــوان از گســترش آن می تــوان جلوگیــری کــرد. 

از  وی خواســتار تنظیــم ســند جامــع پیشــگیری 
مصــرف مــواد مخــدر توســط اداره بهزیســتی و کمیتــه 
ــد  ــزود: بای ــد و اف ــتان ش ــگیری شهرس ــی پیش فرع
طــرح جامــع شناســائی و برخــورد بــا معتــادان و 
توزیع کننــدگان مــواد مخــدر در شهرســتان اجــرا شــود.

اخبار کوتاه  مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان:اخبار کوتاه
نهضت پاسخگویی به شهروندان چهره به چهره می شود
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حتما بخوانید!
صبر و آرامشتان را حفظ کنید

ــه  ــه هیییی ــای هیی ــای ه ــه  ه ــه هیی  هی
سرویس فرهنگی

 امیر براتی
دســتم  نکنیــد  اشــتباه  هــی!!!  هــی 
ــا  ــت. این ه ــه اس ــورد نرفت ــای کیب ــتباهی روی دکمه ه اش
ــومین  ــت. س ــم اس ــکانس اول فیل ــای س ــن دیالوگ ه اولی
ــر  ــیدی، بازیگ ــن س ــد هوم ــم بلن ــن فیل ــاید چهارمی ــا ش ی
نقش هــای مکمــل ســینما و گاهــی اول تلویزیــون کــه 
ــازد.  ــم می س ــده و فیل ــه کار ش ــت ب ــت دس ــالی اس چندس
ــران  ــی بازیگ ــن و حت ــا پروداکش ــاه ب ــم کوت ــه فیل ــل ک اوای
ســینمایی می ســاخت محتوایــی ســاده و کلیشــه ای داشــت 
ــزک  ــنفکرنما آن را ب ــینمایی روش ــت شبه س ــا پرداخ ــه ب ک
ــد  ــم بلن ــود؛ امــروز امــا بعــد از دیــدن هــر ســه فیل  کــرده ب
و چنــد فیلــم کوتــاه ایــن فیلم ســاز جــوان، هنــوز هــم 
همیــن تحلیــل را دربــاره اثــر اخیــر ایشــان بهتریــن تحلیــل 
ــازدن  ــن درج ــل ای ــم دلی ــر بخواهی ــم. اگ ــی می دان  یک خط
را بررســی کنیــم، شــاید بتــوان آن را در نظــر ایشــان دربــاره 
جلــودار  را  خــود  آنجــا کــه   - ســینمایش  و  خــودش 
فیلم ســازان جــوان روشــنفکر و فیلم هایــش را روشــنفکرانه 

و آوانگارد می نامد - جست.
  ساختار

 فیلــم از اتــاق مصاحبــه یــک ســفارت خارجــی آغــاز می شــود 
ــه  ــدزاده ک ــد محم ــازی نوی ــا ب ــم - ب ــی فیل ــر اصل و کاراکت
بســیاری از فعــاالن عرصــه هنرهــای نمایشــی از او بــه عنــوان 
ــول  ــای غیرمعم ــد و حمایت ه ــام بردن ــری ن ــده بازیگ پدی
زیــادی از او شــد - قصــد دارد ویــزای آن کشــور را بگیــرد.از 
اینجــا بــه بهانــه درخواســت مهاجــرت، وارد داســتان زندگــی 

او می شــویم و می فهمیــم ایشــان خواننــده ای محبــوب 
ــاز  ــی از فیلم س ــل چشم پوش ــه قاب ــا آنچ ــت. ام ــوده اس ب
ــت ــران نیس ــینمای ای ــای س ــن روزه ــکار ای ــه طلب  همیش

گاف هــای ســاختاری و خودنمایی هــای فرمــی عمومــا 
ــا  ــت؛ آنج ــینمای روشنفکرنماس ــده س ــا و دستمالی ش نابج
کــه شــخصیت اصلــی در حــال روایــت داســتان خــود اســت 
ــر  ــی غیرمنطقی ت ــه دالیل ــم بارهــا ب ــه 30 فیل و بعــد از دقیق
از دفعــه قبلــی راوی عــوض می شــود و مطالبــی گفتــه 
ــی  ــخصیت اصل ــه ش ــم ک ــا می فهمی ــه در انته ــود ک می ش

ــد. ــوده بدان ــازی نب ــد و نی ــم نبای فیل

ــد  ــه دی ــد زاوی ــرا از چن ــک ماج ــت ی ــته روای ــن گذش   از ای
ــگاه  ــا ن ــی ب ــدام روایت ــر ک ــه ه ــف ک ــراد مختل ــان اف و از زب
ــر  ــه نظ ــا ب ــدان بج ــز، چن ــد نی ــع خــود دارن ــه نف خــود و ب

نمی رســد و آزاردهنــده اســت. 
ــی  ــق خاص ــه از منط ــی ک ــم در جاهای ــا فیل ــز این ه ــه ج ب
هــم پیــروی نمی کنــد، بــازی رنگــی و ســیاه و ســفید 
ــیاه  ــم، س ــی فیل ــه پایان ــه نیم ــدی ک ــا ح ــدازد ت  راه می ان
ــور  ــرم منظ ــردان محت ــا کارگ ــه حتم ــت؛ البت ــفید اس و س
خاصــی داشــته اســت؛ امــا فیلــم گویــای چیــزی نیســت کــه 

ــد.  ــته بگوی ــان می خواس ایش

اگرچــه قصــد کارگــردان در اســتفاده از ایــن تکنیک هــا 
کــه اصــال هــم نوآورانــه و خالقانــه نیســت، ایجــاد جذابیــت 
فرمــی بــوده، امــا اســتفاده از ایــن همــه تکنیــک فرمــی کــه 
ــد ــینما دارن ــخ س ــاخصی در تاری ــای ش ــدام نمونه ه ــر ک  ه
ــه ســختی  ــن حــد ســطحی ب ــا ای ــم آن هــم ت ــک فیل در ی
قابــل درک اســت و بیشــترین لطمــه را بــه فیلــم زده اســت.

  داستان
ماجــرای فیلــم، داســتان حاشــیه های زندگــی یــک ســتاره 
ــتن  ــه داش ــا ب ــد دارد، ام ــه زن و فرزن ــت ک ــیقی اس موس
روابــط غیرمتعــارف بی میــل نیســت و بــا دختــر دانشــجویی 
ــا او  ــی - آشــنا شــده و کم کــم ب ــاز طباطبای ــازی طن ــا ب - ب

ــد. ــرار می کن ــه برق ــه محرمان ــه و البت ــط صمیمان رواب
 ایــن کجــروی بــه نوعــی منجــر بــه حادثــه تصــادف همســر 
ایــن خواننــده می شــود و در نهایــت همســر او در حالــی کــه 
فلج شــده و زمین گیــر اســت و حتــی ماه هاســت نمی توانــد 
بــه قتــل می رســد و متهمیــن اصلــی   صحبــت کنــد، 

شوهرش و معشوقه اش و حتی فرزندش هستند.
 گرچــه بعــد از کشمکشــی نه چنــدان قابــل قبــول دختــرک 
ــیم  ــه ای ترس ــه گون ــا ب ــا فض ــرد، ام ــردن می گی ــل را گ قت
ــل  ــا قات ــی واقع ــه کس ــام »چ ــر ابه ــا آخ ــه ت ــود ک می ش
 اســت؟« باقــی می مانــد. ایــن داســتان و نــگاه نخ نمــا 
و کلیشــه ای بــه زندگــی ســتاره های هنر این ســؤال را در ذهن 
ــث نفــس  ــه هــدف ســازندگان جــز حدی ــد ک  ایجــاد می کن
و فیلم ســاختن و بــودن در بیــن کســانی کــه فیلمــی بــرای 

عرضــه دارنــد، چــه بــوده اســت.

نقد فیلم خشم و هیاهو ساخته هومن سیدی

هیاهو برای هیچ

ــر  ــش اسپانس ــاره نق ــی« درب ــدگان »دور هم ــی از تهیه کنن یک
در برنامــه تأکیــد کــرد: قــرارداد حامــی مالــی بــا شــبکه نســیم 
اســت و آن هــا فقــط مجــری هســتند. هاشــم رضایــت دربــاره 
رفتــن امیرمهــدی ژولــه از برنامــه کــه سرپرســت نویســندگان 
ــه کار  ــان ب ــوان کــرد: تیــم نویســندگان برنامــه همچن ــود، عن ب

ــی در  ــا تغییرات ــد. م ــه می دهن ــود ادام خ
متن هــا اعمــال کردیــم و فعــال نیــازی 
ــت  ــوان سرپرس ــه عن ــی ب ــه کس ــت ک نیس
باشــد.  داشــته  حضــور  نویســندگان 
تأثیــر  دربــاره  همــی«  »دور  تهیه کننــده 
برنامــه  بــر متن هــای  مهــران مدیــری 
ــل از رفتــن  ــری قب ــار کــرد: آقــای مدی اظه
ژولــه و حتــی بعــد از آن همچنــان بــر 
نظــارت  ایــن  و  دارد  نظــارت  متن هــا 

ــدارد.  ــه ن ــن ژول ــه رفت ــی ب ارتباط
وی همچنیــن دربــاره بــازه زمانــی تولیــد »دور همــی« توضیــح 
داد: تــا وقتــی مــردم ایــن برنامــه را بخواهنــد روی آنتن شــبکه 
نســیم خواهــد بــود و برنامه ریــزی خــود مــا هــم ایــن اســت 
ــا آخــر امســال تولیــد شــود. اگــر همیــن  کــه »دور همــی« ت

ــه  ــم، برنام ــی کنی ــردم را راض ــم م ــش رود و بتوانی ــد پی رون
ــیم  ــبکه نس ــر ش ــه نظ ــه ب ــه البت ــت ک ــد داش ــه خواه ادام
ــؤالی  ــه س ــش ب ــده در واکن ــن تهیه کنن ــتگی دارد. ای ــم بس ه
دربــاره اسپانســر برنامــه و ارائــه بودجــه میلیــاردی بــه برنامــه 
ــح داد:  ــت، توضی ــده اس ــرح ش ــانه ها مط ــی رس ــه در بعض ک
ــم؛ بلکــه  ــا اسپانســر نداری ــا ارتباطــی ب م
 اسپانســر بــا شــبکه قــرارداد می بنــدد 
و مــا فقــط مجــری کار هســتیم. بــه نظرم 
ــی  ــاردی کم ــای میلی ــن هزینه ه ــان ای بی
ــت  ــد در نظــر گرف ــز اســت و بای اغراق آمی
ــرای  کــه درصــدی از ســرمایه اسپانســر ب
اپراتورهایشــان، درصــدی بــرای تولیــد 
و حتــی  و کارمندانشــان  اپلیکیشــن ها 
ســهمی هــم بــرای هزینه هــای دیگــر 
ــدند  ــرا آزاد ش ــه اخی ــی ک ــل ۱۱0 زندان مث
صــرف می شــود. وی دربــاره تغییــرات جدیــد در »دور همــی« 
عنــوان کــرد: در مصاحبه هــا مهمانــان بهتــری بــه برنامــه 
ــابقه ای  ــی مس ــال طراح ــر در ح ــرف دیگ ــد. از ط ــد آم خواهن

ــع ــتیم. ربی ــردم هس ــرای م ب

تهیه کننده »دور همی«:
قرارداد اسپانسر ربطی به برنامه دور همی ندارد

ــظ  ــا حف ــت ب ــکی خواس ــری و پزش ــه هن ــان از جامع ــا کیانی رض
ــاس  ــده پزشــکی عب ــد پرون ــون،  کمــک کنن ــت قان آرامــش و رعای
ــن  ــود. ای ــی ش ــی بررس ــی و منطق ــق روال قانون ــتمی طب کیارس
ــده  ــه پرون ــوده ک ــن ب ــا ای ــی م ــادآور شــد: مســئله اصل ــد ی هنرمن
پزشــکی آقــای کیارســتمی بررســی شــود؛ امــا در وضعیــت موجــود 

ــی منحــرف  ــر می رســد از مســئله اصل ــه نظ ب
ــه  ــأن جامع ــه دور از ش ــی ب ــده ایم و جنگ ش
ســینمایی و پزشــکی راه افتــاده که باعث شــده 
مســئله اصلــی فرامــوش شــود. وی ادامــه داد: 
جامعــه ســینمایی و پزشــکی از گروه هــای 
ــرای رفتارهــای  مرجعــی هســتند کــه مــردم ب
ــا  ــد؛ ام ــو می گیرن ــان الگ ــان از آن اجتماعی ش
ــر دو  ــاالن ه ــه فع ــت ک ــت اس ــن درس ــا ای آی
جامعــه بــا یکدیگــر تندخویــی کننــد و مقابــل 

هــم قــرار بگیرنــد؟ کیانیــان افــزود: همیشــه هرجــا تنــدروی صورت 
ــن وضعیــت سوءاســتفاده  ــز از ای ــراد قانون گری ــرد، تمــام اف می گی
ــروه  ــه ســینمایی دو گ ــم جامع ــم پزشــکی و ه ــم تی ــد. ه می کنن
روشــنفکر هســتند و طبیعتــا دوســت دارنــد قانــون رعایــت شــود. 

ــد؟!  ــی انجــام دهن ــا درســت اســت خودشــان کار غیرقانون ــا آی ام
بازیگــر فیلــم  »یــه حبــه قنــد« خاطرنشــان کــرد: خواســت همــه ما 
رســیدگی بــه پرونــده پزشــکی آقــای کیارســتمی از طریــق مراجــع 
ذی صــالح اســت و بایــد در ایــن زمینــه صبــور باشــیم. هــر رأیــی 
کــه صــادر شــود، بررســی می کنیــم؛ اگــر درســت بــود، می پذیریــم 
و اگــر نادرســت بــود، پیگیــری خواهیــم کــرد. 
ممکــن اســت ایــن مســیر طوالنــی باشــد، امــا 
صبــر می کنیــم تــا از اصــول خــود کــه پایبنــدی 
ــا  ــان ب ــویم. کیانی ــت، دور نش ــون اس ــه قان ب
اشــاره بــه ماجراهــای بســته شــدن خانــه 
ــو  ــرا الگ ــد از آن ماج ــرد: بای ــد ک ــینما تأکی س
ــه  ــینی خان ــمقدری و حس ــای ش ــم. آق بگیری
ســینما را بســتند. در آن مقطــع می توانســتیم 
ــم.  ــام بدهی ــی انج ــای احساس ــی کاره خیل
ــف  ــم و ص ــن کنی ــوری تحص ــت جمه ــا ریاس ــس ی ــوی مجل جل
بکشــیم؛ امــا هیچ کــدام از ایــن کارهــا را انجــام ندادیــم تــا گزکــی 
ــایی  ــه بازگش ــت ک ــت اس ــم. درس ــزان ندهی ــت قانون گری ــه دس ب

ــده شــدیم. ایســنا ــی داشــت، امــا برن ــدی طوالن ــه ســینما رون خان

ــه  ــت مؤسس ــمی، سرپرس ــن هاش ــید محس - س
ــژه«  ــت وی ــریال »گش ــش س ــر از پخ ــی هن ناج
بــه کارگردانــی مهــدی رحمانــی و تهیه کنندگــی 
ســعید ســعدی خبــر داد. در ســریال »گشــت 
آن  نوشــتن  معتضــدی  طــال  کــه   ویــژه« 
را بــر عهــده داشــته بازیگرانــی چــون حمیــد 
شــریفی  پــدرام  احمدلــو  شــاهد  گــودرزی، 
نقــش  ایفــای  بــه  پاک نیــت  محمــود   و 

پرداخته اند.
آیــا  اینکــه  بــه  انتظامــی در پاســخ  - مجیــد 
عــزت هللا انتظامــی در شــرایط جســمی فعلــی ایــن 
ــد و دوســت دارد  ــه بازیگــری فکــر می کن روزهــا ب
بــاز هــم جلــوی دوربیــن بــرود، گفــت: پــدر دلــش 
ــازی  ــی ب ــک نقش ــم ی ــر ه ــد روی ویلچ می خواه
ــه دســتش نرســیده   کنــد؛ امــا هنــوز ســناریویی ب
و شــرایطش فراهــم نیســت کــه ایــن اتفــاق 

بیفتــد.
- کارخانــه ای در جــاده کــرج ایــن روزهــا میزبــان 
قاتــل اهلــی اســت کــه پرویــز پرســتویی بــه همــراه 
ــوی  ــین جل ــن لوکیش ــرور در ای ــادی هن ــداد زی تع
دوربیــن فرشــاد محمــدی رفته انــد. کارگــردان 

ــی اســت. ــم مســعود کیمیای ــن فیل ای
- فضــل هللا شــریعت پناهی، مدیرگــروه اجتماعــی 
شــبکه یــک ســیما از تولیــد برنامــه ای جدیــد 
ــه زودی ســاخت یــک برنامــه  ــر داد و گفــت: ب خب
ــاز  ــی آغ ــائل اجتماع ــت مس ــا محوری ــر روزه ب ه
می شــود.نام ایــن برنامــه هنــوز مشــخص نیســت 
 و زمــان پخــش آن را بعدازظهــر در نظــر گرفته ایــم. 
بــه احتمــال زیــاد ایــن برنامــه از مــاه آینــده شــنبه 
ــا اجــرای علــی ضیــاء روی آنتــن  ــا چهارشــنبه ب ت
ــت  ــه قطعی ــاء ب ــرای ضی ــوز اج ــا هن ــی رود؛ ام م

نرســیده اســت.
- پنجمیــن قســمت از ســری جدیــد برنامــه 
»فیلــم کوتــاه« سه شــنبه 29 تیــر ســاعت 2۱ 
مــی رود  آنتــن  روی  مســتند ســیما   از شــبکه 
ــش  ــر بازپخ ــنبه 30 تی ــر چهارش ــاعت ۱2 ظه و س
می شــود. علیرضــا زرین دســت، مهمــان ویــژه 
ــاه«  ــم کوت ــد »فیل ــری جدی ــم از س ــمت پنج قس
اســت و فرهــاد توحیــدی نیــز در بخــش آمــوزش 

ــور دارد. ــه حض برنام
مطــرح  داســتان نویس  پامــوک«،  »اورهــان   -
ــرخ«  ــن س ــام م ــون »ن ــاری چ ــه آث ــه ای ک  ترکی
و »اســتانبول« را در کارنامــه اش دارد، در واکنــش 
بــه کودتــای نــاکام اخیــر ترکیــه گفــت: می خواهــم 
ــی شــفاف بگویــم کــه کودتاهــا هیچ وقــت  خیل

ــد. ــه نبوده ان ــکالت ترکی ــل مش راه ح

انتشار بانک جامع »جنت البقیع«
مدیــر مؤسســه تحقیقــات رایانــه ای قائمیــه اصفهــان 
ــع«  ــت البقی ــع جن ــک جام ــی »بان ــار الکترونیک از انتش
بــه مناســبت مــاه شــوال و ســالروز تخریــب بقیــع 
داد.  خبــر  شــیعیان  و  بیــت  اهــل  محبیــن  بــرای 
ــاه  ــه م ــاره ب ــا اش ــوی ب ــد نب ــید مجی ــالم س حجت االس
ــریفین  ــن ش ــع و حرمی ــب بقی ــالروز تخری ــوال و س ش
مرکــز  خاطرنشــان کــرد:  وهابیــون  توســط  امامــان 
ــدان  ــرای عالقه من ــه اصفهــان ب ــه ای قائمی تحقیقــات رایان
ــر  ــغ ب ــوال، بال ــاه ش ــت در م ــل بی ــب اه ــن مکت و محبی
40 عنــوان کتــاب شــامل کتــاب فارســی و عربــی بــا 
موضــوع بقیــع را بــه صــورت رایــگان در فضــای اینترنــت 
 و وب بــه صــورت دیجیتالــی منتشــر کــرده اســت.

 مدیــر مؤسســه تحقیقــات رایانــه ای قائمیــه اصفهــان در 
ــاب  ــن کت ــن عناوی ــه ای ــی ب ــی دسترس ــح چگونگ توضی
دیجیتالــی خاطرنشــان کــرد: عالقه منــدان می تواننــد ایــن 
ــایت  ــع« در س ــه »بقی ــت وجوی کلم ــا جس ــن را ب عناوی

ــد. ــت کنن ــانی www.ghbook.ir دریاف ــه نش ــز ب مرک

اکران مستند »دکمه مروارید« 
در نگارستان امام

ــاه  ــد« 29 تیرم ــه مرواری ــتند »دکم ــن: مس ــای وط کیمی
می شــود.  اکــران  اصفهــان  مســتند  خانــه  ســوی  از 
فیلمنامه نویــس و کارگــردان ایــن مســتند »پاتریشــیو 
ــزی  ــب جوای ــه کس ــق ب ــون موف ــت و تاکن ــن« اس گازم
مهمــی همچــون خــرس نقــره بهتریــن فیلمنامــه و جایــزه 
ویــژه کلیســای جهانــی از جشــنواره برلیــن، جایــزه حقــوق 
ــژه  ــزه وی ــن و جای ــنواره برگ ــژه از جش ــر وی ــر و تقدی بش
هیئــت داوران و جایــزه بهتریــن فیلــم یونیپــل از جشــنواره 
بیوگــرا فیلــم شــده اســت. ایــن فیلــم بــرای اولین بــار در 
ایــران پخــش می شــود و توســط خانــه مســتند اصفهــان 
زیرنویــس شــده و روز 29 تیرمــاه ســاعت ۱7 و 30 دقیقــه 
ــی  ــران عموم ــورد اک ــی)ره( م ــام خمین ــتان ام در نگارس

ــرد. ــرار می گی ق

قلب شهر، میزبان »مخالفت در باد«
نمایــش  بــاد«  در  »مخالفــت  وطــن:  کیمیــای 
ســعید  کارگردانــی  بــه  کــه  اســت  پرفورمنســی 
پیروزمنــش از 3۱ تیــر تــا 7 مــرداد در ســالن آمفی تئاتــر 
می شــود.  اجــرا  اصفهــان  سیتی ســنتر   مجموعــه 
نمایــش پرفورمنــس »مخالفــت در باد« به همت مؤسســه 
فرهنگی هنــری قلــب شــهر زنــده رود و بــا کارگردانــی بهنام 
ــالن  ــی در س ــعید کیارس ــی س ــش و تهیه کنندگ پیروزمن
ــان  ــر مجتمــع قلــب شــهر )سیتی ســنتر( اصفه آمفی تئات
ــی از 3۱  ــر نمایش ــن اث ــرای ای ــان اج ــود. زم ــرا می ش اج
 تیرمــاه تــا 7 مــرداد، هــر شــب از ســاعت ۱9 اســت.

 عالقه منــدان جهــت تهیــه بلیــت می تواننــد بــه درگاه 
اینترنتــی www.partakticket.com مراجعــه کننــد.

اخبار کوتاه 

آگهی مزایده 
خانم  له  دوم   / ج  پرونده ۱268/89 ش  در خصوص  اصفهان  اختالف  شورای حل  دوم  شعبه 
سهیال رئیسی و علیه آقای رسول موسوی به آدرس خ کاوه سه راهی ملک شهر خ گلستان تقاطع 
سوم بن بست سعدی روبروی مسجد ابوالفضل پالک 6 بابت محکوم به و هزینه های اجرایی 
به مبلغ 3/۱80/267/۱50 ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح ملک توقیفی به شرح سه 
دانگ از ششدانگ سهم االرث آقای سید رسول موسوی قهفرخی از ما ترک مرحوم سید مرتضی 
موسوی قهفرخی ملک به آدرس خیابان کاوه سه راه ملک شهر خیابان گلستان شهرک کاوه بعد 
از خیابان صفا سمت چپ بن بست سعدی پالک 6 یک باب منزل مسکونی با عرصه حدود ۱95 
متر مربع و اعیانی حدود سیصد و سی و پنج متر مربع در دو طبقه با نمای آجر و پنجره های 
آلومینیوم با شیشه تک جداره و نمای حیاط آجر و کف حیاط و پارکینگ موزائیک می باشد که 
از دو طرف )شمال و جنوب( قابل دسترسی یعنی از گذر شمالی )درب ساخت( و از بن بست 
جنوبی درب حیاط است و فاقد سند ششدانگ می باشد که بر اساس گواهی انحصار وراثت شماره 
5۱8 میزان مالکیت اقای سید رسول موسوی قهفرخی از ملک مزبور معادل یک چهارم عرصه و 
اعیان می باشد ملک طبق نظریه کارشناسی ششدانگ آن معادل 3/940/000/000 ریال و سه دانگ 
آن ۱/970/000/000 ریال و میزان مالکیت آقای سید رسول موسوی قهفرخی طبق گواهی انحصار 
وراثت به مبلغ یک چهارم مربوط به اقای سید رسول موسوی قهفرخی پس از کسر یک هشتم 
سهم مادر خوانده 430/937/500 ریال ارزیابی گردیده است و میزان مالکیت ایشان از ملک فوق 
معادل 7/875 حبه از 72 حبه و 0/656 دانگ از ششدانگ می باشد و مورد اعتراض هیچیک از 
طرفین واقع نگردیده است و محکوم به و هزینه های اجرایی معادل 43/275 عدد سکه تمام بهار 
آزادی می باشد که در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 95/5/26 در ساعت ۱0 تا 9 صبح در محل 
اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان شیخ صدوق نبش چهار راه وکال برگزار 
نماید طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز ۱0 درصد قیمت پایه به شماره حساب 
بازدید نمایند  اموال  از  از مزایده  ارائه فیش آن حداقل 5 روزقبل  بانک ملی و   2۱7۱35020500۱

پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده خواهد بود. 
اجرای احکام مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان   8545/ م ال

آگهی مزایده
بایگانی شعبه:  نامه: 95۱0۱۱3720600684  شماره پرونده: 9209980350600390  شماره  شماره 

940529  تاریخ تنظیم: 95/4/27  
بدینوسیله در اجرای مواد ۱37-۱38 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص پرونده کالسه 940529 
اجرایی در اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گلپایگان موضوع فروش ۱۱8/47 سهم مشاع 
از 820/5 سهم مشاع مالکیت آقای مهران جاللی از ۱۱449 سهم ششدانگ پالک 4748 اصلی 
یک قطعه باغ واقع در صفایه )قلعه موتور( جنب ایستگاه تحقیقات دامپروری گلپایگان با حدود 
اربعه مندرج در سند به نام اقای مهران جاللی در تاریخ ۱372/۱/۱8 انتقال گردیده و در حال حاضر 
به صورت محصور فاقد درخت و دارای یک واحد سوله با عرصه 2354 مترمربع و مساحت سوله 
672 مترمربع بطورتقریبی مساحی گردید که مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری در مجموع 
ارزش روز سهم خوانده از کل پالک با در نظر گرفتن جمیع جهات از جمله مساحت عرصه و اعیان 
موقعیت مکانی نوع کاربری انشعابات و دسترسی به خدمات زیربنایی و سایر پارامترهای تاثیر گذار 
در قیمت جمعا به مبلغ ۱8۱/520/000 ) معادل یکصد و هشتاد و یک میلیون و پانصد و بیست 
هزار تومان( و قیمت ۱۱8/47 سهم مشاع از 820/5 سهم مشاع مالکیت خوانده از ۱۱449 سهم 
شش دانگ پالک 4748 مورد مزایده 262/086/733 ریال بعنوان قیمت پایه ارزیابی گردیده و در 
حال حاضر شش دانگ پالک فوق در تصرف خوانده می باشد از طریق مزایده به فروش می رسد 
مبلغ مزایده از قیمت مذکور شروع و تاریخ مزایده روز سه شنبه مورخ 95/5/26 از ساعت 8/30 
الی 9/30 صبح می باشد و محل مزایده دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری گلپایگان و حضوری 
می باشد شرکت کنندگان می توانند پنج روز قبل از مزایده از محل دیدن و در مزایده شرکت نمایند 
مزایده به کسی تعلق خواهد گرفت که باالترین قیمت را پیشنهاد و می بایست ده درصد بها را فی 
المجلس و مابقی را ظرف مهلت مقرر قانونی پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت مبلغ ده درصد 

به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.
مدیر اجرای احکام مدنی شهرستان گلپایگان ابراهیم مشایخی   ۱2329/ م الف

آگهی مزایده اموال منقول
اول دادگاه حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره 94۱66 اجرایی  اجرای احکام شعبه 
موضوع علیه آقای نادر امینی و له شرکت تولیدی قدس نجف آباد با وکالت احسان رفیعیان  تاریخ 
95/5/23 به منظور فروش یک دستگاه سواری پراید سفید رنگ مدل 74 به شماره اختصاصی 
435/23 هـ 99 از ساعت ۱0 الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام شعبه اول دادگاه 

حقوقی فالورجان اطاق 3۱3 برگزار نماید. اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به مبلغ 35/000/000 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 برعهده برنده خواهد 
بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را 

همراه داشته باشند.
مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی فالورجان   

دادنامه
دادنامه: 9509973620200524  تاریخ تنظیم: ۱395/4/۱4  شماره پرونده: 9509983620200285  
شماره بایگانی شعبه: 950289  خواهان: آقای ولی اله ابدال محمود آبادی فرزند علی اصغر به 
نشانی بیدگل ـ بلوار امام ـ کوچه چهارده معصوم ـ روبروی مدرسه شهید صدوقی   خوانده:  آقای 
علی سهیلیان فرزند حسین به نشانی مجهول المکان  خواسته: تامین خواسته    دادگاه ختم 
رسیدگی را اعالم و به  شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نماید.قرار تامین خواسته در خصوص 
دادخواست خواهان به نام ولی اله ابدال محمود آبادی مبنی بر صدور قرار تامین خواسته، بابت 
یک فقره چک به مبلغ 600/000/000 ریال با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه اصول مدرک و 
مستندات ابرازی از ناحیه خواهان مستندا به ماده ۱08 قانون آیین دادرسی تشکیل دادگاه های 
اموال  از  ریال   600/000/000 معادل  توقیف  و  تامین خواسته  قرار  امور مدنی  در  انقالب  و  عمومی 
بالمعارض خوانده علی سهیلیان تا پایان دادرسی و صدور حکم صادر و اعالم می نماید. قرار صادره 
ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در این داگاه می باشد و همچنین وفق مقررات قبل از 

ابالغ قابل اجرا خواهد بود.
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری آران و بیدگل ـ   امیرحسین رزاقی    5/22/95/253/م الف

وقت رسیدگی
شماره ابالغیه: 95۱0۱03620203276  شماره پرونده : 9509983620200285 شماره بایگانی شعبه: 
950289  تاریخ تنظیم: 95/4/22 خواهان ولی اله ابدال محمود آبادی دادخواستی به طرفیت 
هزینه  پرداخت  از  اعسار  و  مطالبه وجه چک  به خواسته  المکان  علی سهیلیان مجهول  خوانده 
دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان آران و بیدگل نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم 
دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان آران و بیدگل واقع درآران و بیدگل ارجاع و به کالسه 
9509983620200285 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱395/6/3۱ و ساعت 9/45 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده علی سهیلیان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده علی سهیلیان پس از نشرآگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل     5/22/95/252/ م الف

اجرائیه
شماره اجرائیه: 95۱0423620200۱50 شماره پرونده: 9409983620200937 شماره بایگانی شعبه: 
940957 تاریخ تنظیم: 95/4/2۱   مشخصات محکوم له : ۱ـ مریم یزدانی نام پدر عباس نشانی: 
آران و بیدگل ـ خ ۱7 شهریور ـ کوچه قیام ۱8  2ـ علیرضا یزدانی نام پدر عباس نشانی: آران و 
بیدگل ـ خ ۱7 شهریور ـ کوچه قیام ۱8   3ـ اکرم یزدانی نام پدر عباس نشانی: آران و بیدگل ـ خ 
۱7 شهریور ـ کوچه قیام ۱8  4ـ اقدس یزدانی نام پدر عباس نشانی: آران و بیدگل ـ خ ۱7 شهریور 
ـ کوچه قیام ۱8  5ـ مهلقا یزدانی نام پدر عباس نشانی: آران و بیدگل ـ خ ۱7 شهریور ـ کوچه قیام 
۱8  مشخصات محکوم علیه: علی هاشمی نشانی مجهول المکان  مشخصات نماینده ی قائم مقام 
قانونی محکوم له محمد صادق چاووشی نام پدر عباس نشانی کاشان شهر نوش آباد نبش بلوار 
معلم دفتر آقای عباس چاووشی طبقه دوم کد پستی 8746۱43843  نوع رابطه: وکیل  محکوم 
له : مریم یزدانی ، علیرضا یزدانی آرانی ، اکرم یزدانی آرانی ، اقدس یزدانی آرانی، مهلقا یزدانی آرانی 
محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 95۱009362020۱25 و شماره دادنامه 
مربوطه 9509973620200264 محکوم علیه محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
و انتقال رسمی 75 سهم از ۱800 سهم مشاع پالک 2688 اصلی به نام خواهانها )به میزان سهم 
االرث هر یک از آنان طبق گواهی حصر وراثت پیوستی( هزینه اجرا به عهده محکوم علیه می باشد. 
رای صادره غیابی است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: ۱ـ ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2ـ ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 

3ـ مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به ازآن 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 غیرمنقول 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 و نیز 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 قضایی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می 
شود ) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( 4 ـ خودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. ) ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق . م . ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
۱394( 5ـ 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 هر دو مجازات می شود ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( 6 ـ 
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 ۱ ماده 3 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( 
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آران و بیدگل       5/22/95/236/ م الف

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه:نام : مسعود   نام خانوادگی: کوشافر  نام پدر: سیف اله   نشانی: مجهول 
المکان    مشخصات محکوم له:   نام: علی   نام خانوادگی: آقا نساجی  نشانی: آران و بیدگل ـ خ 
سلمان ـ کوچه 7 ـ منزل نساجی محکوم به به موجب رای شماره 32 تاریخ 95/۱/۱6 حوزه اول 
شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است.  محکوم علیه محکوم است به: 
تضامنی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی به مبلغ 230/000 
ریال و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک ) 93/۱2/25( تا زمان پرداخت آن در 
حق خواهان.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به ازآن میسر باشد و درصورتی که خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 

کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.
شعبه اول مجتمع شماره یک شهرستان آران و بیدگل      5/22/95/224/ م الف

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام : علی  نام خانوادگی: خزایی  نام پدر: عزیز اله   نشانی: مجهول 
المکان    مشخصات محکوم له:   نام: جواد   نام خانوادگی: پیردهقان نام پدر: مسلم شغل آزاد  
نام: مصیب    نام خانوادگی: مرشدی آرانی  نام پدر: عباس    شغل: وکیل    نشانی محل اقامت: 
آران و بیدگل ـ میدان سپاه ـ ساختمان هاشمی، دفتر وکالت محکوم به به موجب رای شماره 926 
تاریخ 94/۱2/25 حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است.  
محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک )94/2/۱0( لغایت یوم الوصول و هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل ضمنا نیم عشر اجرائیه محاسبه و وصول گردد.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و درصورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.

شعبه سوم مجتمع شماره یک شهرستان آران و بیدگل      5/22/95/238/ م الف
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام : هادی   نام خانوادگی: انگزبانی  نام پدر: جعفر   نشانی: مجهول 
المکان    مشخصات محکوم له:   نام: علی   نام خانوادگی: آقا نساجی نام پدر: احمد نشانی: آران 
و بیدگل ـ خ سلمان فارسی ـ نبش کوچه 7  محکوم به به موجب رای شماره 56 تاریخ 95/۱/23 
حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته است.  محکوم علیه محکوم 
است به: تضامنی به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی به 
مبلغ 230/000 ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک ) 9۱/09/0۱( تا زمان پرداخت آن 

در حق خواهان.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به ازآن میسر باشد و درصورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 

اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.
شعبه اول مجتمع شماره یک شهرستان آران و بیدگل      5/22/95/222/ م الف

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام : اسماعیل   نام خانوادگی: حیدری یوسف کندی  نام پدر: میرزا 
محمد   نشانی: مجهول المکان    مشخصات محکوم له:   نام: علی   نام خانوادگی: آقا نساجی 
نام پدر: احمد نشانی: آران و بیدگل ـ خ سلمان فارسی ـ نبش کوچه 7  ـ منزل نساجی محکوم 
به به موجب رای شماره 54 تاریخ 95/۱/23 حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل 
که قطعیت یافته است.  محکوم علیه محکوم است به: تضامنی به پرداخت مبلغ چهارده میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی به مبلغ 240/000 ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه از 
زمان صدور چک ) 93/۱2/20( تا زمان پرداخت آن در حق خواهان.ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به ازآن میسر باشد و درصورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.

شعبه اول مجتمع شماره یک شهرستان آران و بیدگل      5/۱2/95/223/ م الف
ابالغ رای

به تاریخ 95/3/3۱ در وقت فوق العاده شعبه اول شورای حل اختالف آران و بیدگل به تصدی امضاء 
کننده ذیل تشکیل به پرونده کالسه 659/94 تحت نظر است با عنایت به محتویات پرونده ختم 
دادرسی را اعالم و با استعانت از ذات اقدس الهی با تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می شود.رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای علی اقا نساجی بیدگلی فرزند احمد به 
طرفیت آقایان ۱ـ مهدی تیزدست غازانی 2ـ محمود کوشافر  به ترتیب فرزندان ۱ـ احمد 2ـ سیف اله 
به خواسته مطالبه ی وجه 2 فقره چک با مشخصات مندرج در پرونده جمعًا به مبلغ سی و هفت 
میلیون و پانصد هزار ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و 
به طور مشخص تصویر چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت تنظیمی از سوی بانک محال 
علیه و با التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب ) در مورد اشتغال ذمه خواندگان 
( و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خواندگان ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابراین دعوی 
خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۱98 ـ 502 ـ 5۱9 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
ماده 3۱0، 3۱۱، 3۱3 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت 
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات 
و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی از زمان صدور چک تا 
زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم محترم عمومی این شهرستان می باشد.
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف آران و بیدگل ـ امیرحسین رزاقی   5/22/95/225/ م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 53/679 واقع در یزدآباد بخش 9  نظربه 
مهری گارماسه  خانم  و  نریمانی  رمضانعلی  نام  به  ثبتی  پرونده  و  اصفهان که طبق سوابق  ثبت 
حدود  تحدید  عملیات  و  است  ثبت  جریان  در  بالسویه  حسن  و  ابراهیم  فرزندان  دستجردی 
طبق  و  ثبت  قانون  ماده ۱5  اخیر  دستور قسمت  به  بنا  اینک  است.  نیامده  عمل  به  آن  قانونی 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/5/۱9 ساعت 9 صبح در 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد  این آگهی  لذا به موجب  محل شروع و به عمل خواهد آمد. 
مجاورین  یا  مالکین  اعتراضات  و  یابند  در محل حضور  آگهی  این  در  مقرر  و ساعت  روز  در  که 
پذیرفته خواهد  روز  تا 30  تحدیدی  تنظیم صورت مجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده   مطابق 

شد.
تاریخ انتشار: 95/4/29

معاون واحد ثبتی فالورجان ـ مجتبی شادمان

درخواست رضا کیانیان از جامعه هنری و پزشکی:
صبر و آرامشتان را حفظ کنید



نقل و انتقاالت فوتبال اروپا
ــرای جــذب  - رئــال مادریــد آخریــن تالش هــای خــود را ب

پــل پوگبــا، ســتاره یوونتــوس انجــام خواهــد داد. )آ.اس(
- پــس از قطعــی شــدن شکســت آرســنال در جــذب 
هیگوایــن، حــال توپ چی هــا بــه دنبــال بــه خدمــت گرفتــن 

ــود. )ســان( ــد ب ــر خواهن ــکاردی، مهاجــم اینت ــورو ای مائ
روی  جــذب  دنبــال  بــه  اورتــون  و  منچسترســیتی   -
پاتریســیو، گلــر تیــم ملــی پرتغــال هســتند. )ســان(

- بــه نظــر می رســد بــه زودی شــاهد رســمی شــدن انتقــال 
ــه رم  ــد ب ــال مادری ــپانیایی رئ ــع اس ــدز، مداف ــو فرنان ناچ

ــا( ــال ایتالی ــود. )فوتب ــم ب خواهی
ــن  ــاره هیگوای ــی درب ــوس و ناپول ــگاه یوونت ــران باش - س
مذاکــره خواهنــد کــرد و تکلیــف ایــن انتقــال، امــروز 

مشــخص خواهــد شــد. )فوتبــال ایتالیــا(
ــم  ــع تی ــا کوشــیلنی، مداف - باشــگاه آرســنال قصــد دارد ت
خــود را بــا جیســون موریــو، مدافــع کلمبیایــی اینتــر معاوضه 

کنــد. )مــارکا(
- باشــگاه بایــرن نیــز شــایعات بازگشــت گوتــزه بــه 
ــد را تأییــد کــرد و اذعــان داشــت کــه تکلیــف ایــن  دورتمون
ــده مشــخص می شــود. )اســکای  ــد روز آین ــا چن ــال ت انتق

ــپورت( اس
ــتاره  ــدوم، س ــترین وینال ــف مش ــه ص ــم ب ــول ه - لیورپ

نیوکاســل پیوســت. )اســکای اســپورت(
ــدم  ــک ق ــا ی ــل باربوس ــذب گابری ــه ج ــخ ب ــرن مونی - بای

دیگــر نزدیــک شــد. )گلوبو اســپورته(
ــه  ــخ ب ــرن مونی ــن، بای ــن روب ــت آری ــس از مصدومی - پ

ــد( ــت. )بیل ــالکه اس ــده ش ــانه، پدی ــذب س ــال ج دنب
ــون و لســتر، قصــد دارد اکســل  ــا اورت ــت ب ــر در رقاب - اینت
ویتســل، هافبــک تیــم ملــی بلژیــک را بــه خدمــت بگیــرد. 

)ســان آن ســاندی(
والنســیا انــر  بــه جمــع مشــتریان   - سوانســی هــم 

مهاجم وستهام اضافه شد. )استار آن ساندی(
بــا  قــرارداد  تمدیــد  آســتانه  در  لینــگارد  جســی   -

)میــرور( اســت.  منچســتریونایتد 
- چلســی قصــد دارد در رقابــت بــا یوونتــوس گابریــل 
ــووه  ــرد. ی ــت بگی ــه خدم ــانتوس را ب ــم س ــا، مهاج باربوس
پیشــنهادی 18 میلیــون یورویــی بــرای خریــد ایــن بازیکــن 
ــه داده، امــا پیشــنهادی آبی هــای لنــدن بیشــتر اســت.  ارائ

ــپورته( ــو اس )گلوب
- تاتنهــام بــرای خریــد جورجــس کویــن انکــودو، هافبــک 
ــراز تمایــل کــرد. )اســکای اســپورتس( کنــاری مارســی، اب

- هــال ســیتی بــه دنبــال بــه خدمــت گرفتــن هــال رابســون 
کانــو، مهاجــم تیــم ملــی ولــز اســت. )اســکای اســپورتس(

ــور  ــس از حض ــی، پ ــتاره کلمبیای ــز، س ــون مارتین - جکس
 در فوتبــال چیــن، خواهــان بازگشــت بــه پورتــو شــده 

است. )آ اس(

زاویه

استقبال گرم برانکو از طارمی
برانکــو ایوانکوویــچ برخــورد گرمــی بــا مهاجــم آقــای گل 
ــب  ــه ترکی ــه ب ــت از ترکی ــا بازگش ــه ب ــته اش ک ــل گذش فص
پرســپولیس بازگشــته، داشــت. برانکــو ایوانکوویــچ کــه پیــش 
از ایــن بــا توجــه بــه انتقــال مهــدی طارمــی بــه ریــزه اســپور 
در اظهارنظــری جالــب ضمــن انتقــاد از ایــن حرکــت مهــدی 
ــت  ــن دو آرزوی موفقی ــرای ای ــان ب ــن رضایی ــی و رامی طارم
کــرده بــود، بــا بازگشــت طارمــی و مشــاهده ایــن بازیکــن در 
اردوی تیمــش برخــورد گرمــی بــا او داشــت و بــه او خوشــامد 

گفــت.

تالشم سرانجام به بار نشست
نماینــده وزن ۶۵ کیلوگــرم کشــتی آزاد ایــران در المپیک گفت: 
بــا توجــه به عملکردم در یکســال گذشــته و تالش شــبانه روزی 
در اردوهــای تیــم ملــی، هیــچ تردیــدی بــه المپیکــی شــدن 
نداشــتم. میثــم نصیــری بــا بیــان اینکــه در وضعیــت جســمی 
و روحــی مطلوبــی قــرار دارد، اظهــار داشــت: خوشــبختانه پس 
ــا کســب دوبنــده تیــم  از ســال ها مــزد تــالش و زحماتــم را ب
ملــی در المپیــک گرفتــم و بــه همیــن دلیــل بــه تمــام تــوان 
 ســعی خواهــم کــرد کــه بــا دســت پــر از ایــن آوردگاه بــزرگ 

و مهم خارج شوم.

بازیکن جدید در صنعت نفت آبادان
بازیکنــان رده پایــه صنعــت نفــت آبــادان بــه تیــم بزرگســاالن 
صنعــت نفــت راه یافتنــد. صنعــت نفــت آبــادان بــا 4 بازیکــن 
رده پایــه خــود قــرارداد رســمی بســت تــا بتوانــد از آن هــا در 
لیــگ برتــر شــانزدهم اســتفاده کنــد. محمــد دریــس و یاســر 
پاپــی )دروازه بــان(، مســلم مجدمــی )هافبــک(، ســید میالد 
موســوی )مهاجــم( ایــن نفــرات هســتند و شــنیده می شــود 

بــه ایــن نفــرات افــزوده خواهــد شــد.

دستگیری دزد خانه مورینیو
دزدی کــه تــالش کــرده بــود از منــزل ژوزه مورینیــو ســرقت 
ــی  ــد. در حال ــت ش ــس بازداش ــس انگلی ــط پلی ــد، توس کن
کــه ژوزه مورینیــو در خانــه مشــغول تماشــای تلویزیــون 
بــود، صــدای فریــاد یکــی از مســتخدم ها همــه را بــه طبقــه 
پاییــن ســاختمان کشــاند. داســتان از ایــن قــرار بــود کــه یک 
ســارق تــالش می کــرد وارد خانــه مورینیــو شــود و اقــدام بــه 
ســرقت از ایــن خانــه 2۵ میلیــون پونــدی کنــد. وقتــی ایــن 
ســارق فهمیــد همســایه ها متوجــه او شــدند، تــالش کــرد از 
خانــه فــرار کنــد؛ امــا نیروهــای امنیتــی او را دســتگیر کردنــد. 
تمــام ایــن لحظــات، مورینیــو و همســرش از پنجــره مشــغول 

تماشــای ایــن رخــداد بودنــد.

همگام با ورزش

سرویس ورزشی   تیــم خوش ترکیــب و بلندقامــت 
 اصغر قلندری

 
ــی  ــگ جهان ــابقات لی ــاله مس ــان 9 س ــل، قهرم برزی
ایــن  دوره  بیســت وهفتمین  فینــال  در  والیبــال، 
رقابت هــا، جــام قهرمانــی و جایــزه بــزرگ را دودســتی 
قدرتمنــد کــرد.  و  ســختکوش  تقدیــم صرب هــای 
لیــگ  مســابقات  دوره  بیســت وهفتمین  فینــال 
ــال  ــال س ــا فین ــاوت ب ــال متف ــال، کام ــی والیب قهرمان
گذشــته بــود. فینــال ایــن دوره اگرچــه فینالــی سرشــار 
از مســائل فنــی والیبــال چنــد ســال اخیــر بــود، لیکــن 
مرحلــه  بازی هــای  جذابیــت  و  زیبایــی  فاقــد 
ــه  ــا اینک ــت ب ــد گف ــت بای ــود. درحقیق ــی ب نیمه نهای
ــمانی  ــی جس ــه ای و از آمادگ ــم حرف ــان دو تی بازیکن
ــی خســتگی بیــش ازحــد  ــد، ول ــد بودن ــی بهره من خوب
ــت  ــه رقاب ــار هفت ــس از چه ــان پ ــای بازیکن ــاق پ س
تنگاتنــگ و فشــرده، عاملــی شــده بــود تــا بارهــا 
ــز و در  ــازی پرافت وخی ــک ب ــر نتیجــه و ی شــاهد تغیی
ــی  ــدار پایان ــا در دی ــدان زیب ــازی نه چن ــال ب ــن ح عی
بــرای  ایــن فینــال آموخته هــای زیــادی  باشــیم. 
فدراســیون  مســئوالن  و  جــوان  والیبالیســت های 

والیبال ما داشت.
  شکست ناباورانه برزیل

بیننــدگان، به ویــژه هــواداران دو تیــم کــه از عمــق وجــود 
بــا دیــدن یــک بــازی پیش بینی نشــدنی بــه ایــن بــاور 
ــاال،  ــی را در ســطح ب ــچ فینال ــه نتیجــه هی رســیدند ک
ــی  ــور برخ ــالف تص ــرد و برخ ــی ک ــوان پیش بین نمی ت
کارشناســان، تیمــی نظیــر برزیــل هــم کــه 9 بــار 

ــن  ــر 0 ت ــه 3 ب ــده، ناباوران ــی ش ــگ جهان ــان لی قهرم
ــرای داوران مــا  ــی ب ــازی حت ــن ب ــه شکســت داد. ای ب
هــم درس بــود کــه یــاد بگیرنــد بــا احاطــه  کامــل بــه 
ــد  ــی می توانن ــی و منطق ــی اصول ــا مدیریت ــن و ب قوانی
ــه  ــان ب ــان و مربی ــاره بازیکن ــات چندب ــع از اعتراض مان

قضاوت هایشــان شــوند.
  درس فینال برای مربیان ایرانی

ــان  ــرای مربی ــتان ب ــل و صربس ــای برزی ــدار تیم ه دی
مــا هــم درس خوبــی در پــی داشــت و آموختنــد 
بازیکنــان  تالش هــای  و  اندوخته هــا   تمــام 
یــک  بــا  تنهــا  فنــی  کادر  برنامه ریزی هــای  و 
ســهل انگاری و اشــتباه بــر بــاد مــی رود و در هــر 

ــاز  ــالف امتی ــا اخت ــم ب ــه تی ــی ک ــی زمان شــرایطی حت
ــم از  ــه ه ــی گرفت ــف پیش ــاز از حری ــش از ۵ امتی بی
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت. ب ــوردار نیس ــی برخ ــیه امنیت حاش
ــه  ــی ک ــل و فرانســه، در حال ــی برزی ــازی نیمه نهای در ب
ــود، ادر در  ــو ب ــاز از تیــم برزیــل جل ــا ۵ امتی فرانســه ب
ــت  ــرویس توانس ــا س ــت و ب ــرار گرف ــم ق ــب تی ترکی
 9 امتیــاز پیاپــی را بــه دســت آورد و تیــم برزیــل 
را از شکســت رهایــی ببخشــد. بــه هرحــال در والیبــال 
ــی  ــچ مرب ــی نیســت و هی ــل پیش بین ــز قاب ــچ چی هی
پیــروزی  بــه  نمی توانــد  نیــز  بادانشــی  و  فهیــم 
خوش بیــن باشــد؛ حتــی آقــای رزنــده، ســرمربی 
ــه  ــاب ک ــن حس ــا ای ــم ب ــل ه ــم برزی ــاله تی ۵7 س

از ســال 2001 توانســته اســت 9 بــار مــدال طــالی 
ــل  ــم برزی ــن تی ــا همی ــی را ب ــگ جهان ــابقات لی مس
بــه چنــگ آورد. در بــازی پایانــی بارهــا دیــده شــد کــه 
ــه دلیــل اشــتباهات شــاگردان  ــه ب ایــن مربــی باتجرب
خــود از شــدت عصبانیــت خودزنــی می کــرد و بــا 
تعویض هــای پی درپــی هــم موفــق نشــد تیــم برزیــل 

ــد. ــی ببخش ــران رهای را از بح
  صربستان، قهرمان جدید

دوره  بیســت وهفتمین  پرونــده  تقدیــر  هــر  بــه 
مســابقات لیــگ جهانــی والیبــال بــا قهرمانــی بالمنازع 
تیــم شایســته صربســتان کــه بــا یــک باخــت )بــه تیــم 
ملــی کشــورمان در تهــران( و بــازی خیــره کننــده ای در 
فینــال برزیــل قهرمــان را بــه زانــو درآورده بــود، بســته 
شــد و جــام قهرمانــی از لهســتان بــه صربســتان رفــت. 
در مراســم اختتامیــه، رئیــس فدراســیون جهانــی 
ــتانکوویچ  ــه اس ــی را ب ــن قهرمان ــام زری ــال، ج والیب

کاپیتــان 30ســاله تیــم صربســتان تقدیــم کــرد. 
شــایان ذکــر اســت تیــم اول بــه دریافــت یــک میلیــون 
ــا  ــای دوم ت ــه تیم ه ــل شــد و ب ــدی نائ ــزه نق دالر جای
ــه ترتیــب ۵00 هــزار دالر، 400 هــزار دالر، 300  ششــم ب
ــق  ــزه تعل ــزار دالرجای ــزار دالرو 100 ه ــزار دالر، 200 ه ه

گرفــت. 
ــرات  ــرای نف ــم ب ــزار دالر ه ــه 100 ه ــه اینک ــاف ب مض
شــده  گرفتــه  نظــر  در  مختلــف  پســت های  برتــر 
در  قهرمانــی  علی رغــم  صربســتان  تیــم  بــود. 
 لیــگ جهانــی و شایســتگی های فراوانــی کــه دارد 

از رسیدن به المپیک 201۶ ریو دو ژانیرو بازماند.

سقوط برزیل از اریکه قهرمانی

صرب ها، فاتحان جدید والیبال جهان

مهــدی رحمتــی، دروازه بــان اســتقالل بایــد دو جلســه 
ــا تراکتورســازی  ــازی ب محرومیــت ناشــی از تخلــف را در ب
ســپری و اســتقالل در بــازی بــا نفت و اســتقالل خوزســتان 

ــازی کنــد.  ــان ب بایــد بــدون ایــن دروازه ب
در نهایــت اســماعیل حســن زاده، رئیــس کمیتــه انضباطــی 

ــرده  ــت ک ــده صحب ــن پرون ــوص ای درخص
رحمتــی  مهــدی  حالــی کــه  در  اســت؛ 
درخواســت تجدیدنظرخواهــی ویــژه داده 
اســت. اســماعیل حســن زاده در این بــاره 
می گویــد: »محرومیــت مهــدی رحمتــی 
لیــگ  نخســت  بــازی  دو  در  حضــور  از 
پرونــده  امــا  نمی شــود؛  بخشــیده  برتــر 

بــه کمیتــه  اســتقالل  باشــگاه  هــواداران  محرومیــت 
اســتیناف ارســال شــده اســت.«

ــاره  اعتــراض باشــگاه اســتقالل   اســماعیل حســن زاده درب
مبنــی بــر اینکــه چــرا محرومیــت مهــدی رحمتــی در بــازی 
ــا  ــای قــم اعمــال نشــد ت ــل صب آخــر فصــل گذشــته مقاب

ــه  ــان را ب ــن دروازه ب ــل ای ــدای فص ــازی ابت ــا در دو ب آن ه
ــال  ــا احتم ــه آی ــند و اینک ــته باش ــت نداش ــل محرومی دلی
ــه  ــا ن ــان وجــود دارد ی ــن دروازه ب ــت ای بخشــش محرومی
می گویــد: »دلیــل ایــن صحبت هــا را نمی دانــم؛ امــا راجــع 
بــه محرومیت هــای انضباطــی کــه از فصــل گذشــته بــه این 
ــر  ــگ برت ــا در لی ــده، نه تنه ــول ش ــل موک فص
بلکــه در لیگ هــای پایین تــر هــم هیــچ اتفــاق 
ــا  ــه  محرومیت ه ــد. هم ــدی رخ نمی ده جدی
بایــد اجــرا شــوند.« رئیــس کمیتــه انضباطــی 
بــا اشــاره بــه بــازی اســتقالل و تراکتورســازی 
کــه در هفتــه  بیســت ونهم لیــگ پانزدهــم 
»آرای  می دهــد:  توضیــح  شــد،  برگــزار 
مربــوط بــه بــازی اســتقالل و تراکتورســازی هــم کــه در آن 
ــه برخــی اعمــال شــده، قطعــی اســت  ــی ب محرومیت های
ــر اجــرا می شــود. در بخش هــای  ــگ برت ــه اول لی و از هفت
ــتیناف  ــه اس ــه کمیت ــا ب ــم پرونده ه ــر ه ــل تجدیدنظ قاب

ارســال شــده و بایــد منتظــر بمانیــم.« ربیــع

محرومیت رحمتی تأیید شد
ــرای  ــه ب ــرد: همیش ــد ک ــتان تأکی ــی خوزس ــتی گیر المپیک کش
ــرای  ــز ب ــو نی ــک ری ــده ام و در المپی ــال جنگی ــدال ط ــب م کس
ــی  ــد ول ــعید عب ــم. س ــدال می جنگ ــن م ــت آوردن ای ــه دس ب
درخصــوص آمادگــی اش بــرای حضــور در المپیــک ریودوژانیــرو 
اظهــار کــرد: خــدا را شــکر تمرینــات خوبــی را پشت ســر 

گذاشــتم. البتــه بــه دلیــل اینکــه نتوانســتم 
بــه صــورت خیلــی منظــم کار کنــم، کمــی 
مانــدم.  عقــب  خــودم  برنامه ریزی هــای  از 
از  عقب ماندگــی  دلیــل  بــه  اشــاره  بــا  وی 
برنامه ریــزی اش گفــت: بــه دلیــل مشــکالت 
ــتم  ــد، نتوانس ــش آم ــم پی ــه برای ــی ک خانوادگ
ــرکت  ــا ش ــات و اردوه ــم در تمرین ــی منظ خیل

کنــم؛ ولــی در ادامــه توانســتم تمریناتــم را منظم تــر ادامــه 
بدهــم و شــرایطم خیلــی بهتــر شــده اســت. اکنــون هــم آمــاده 
ــذارم  ــی پشــت  ســر بگ ــه خوب ــات را ب ــه تمرین ــا ادام هســتم ت
تــا بــا کســب آمادگــی خــوب بتوانــم نتیجــه خوبــی در المپیــک 
ــرد: همیشــه  ــان ک ــی کار اندیمشــکی بی ــن فرنگ ــم. ای ــم بزن رق

ــم بهتریــن نتیجــه و مــدال  ــوده اســت کــه بتوان تالشــم ایــن ب
ــوان نتیجــه را در  ــه المپیــک اســت و نمی ت ــم. البت را کســب کن
آن پیش بینــی کــرد. ولــی مــن قــول می دهــم بــا تمــام وجــود 
بــرای کســب مــدال و افتخــار کشــورم بجنگــم و تمــام تالشــم 
ــرد: در  ــان ک ــه بی ــرم. او در ادام ــه کار می گی ــه ب ــن زمین را در ای
حــال حاضــر شــرایط روحــی همســرم بــه دلیــل 
ــرد، خــوب  ــه ســر می ب ــرادر او در کمــا ب اینکــه ب
نیســت و مــن پــس از مدت هــا قصــد داشــتم 
کــه بــا همســر و فرزندانــم بــرای تغییــر روحیــه 
خانــواده ام، تفریحــی داشــته باشــیم. وقتــی بــه 
بیــرون رفتیــم، مأمــور نیــروی انتظامــی جلــوی 
ماشــین مــا را گرفــت و از مــن پرســید کــه 
این هــا چــه کســانی هســتند کــه بــا شــما در ماشــین هســتند. 
ــد  ــاس کردن ــه احس ــل اینک ــه دلی ــن را ب ــین م ــم ماش ــد ه بع
مشــکلی وجــود دارد، توقیــف کردنــد و بــه پارکینــگ فرســتادند 
و ایــن باعــث تأســف اســت. بــه هــر حــال ایــن هــم خاطــره ای 

ــنا ــد! ایس ــدان ش ــه دوچن ــه ام ک ــن و روحی ــرای م ــوب ب خ

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

استقبال گرم برانکو از طارمی سه شنبه   29   تیرماه  61395
ـــمـــاره  205 ســـــال دوم         ݡسݒ

عبد ولی: در المپیک برای طال می جنگم

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی«

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
شناسنامه  شماره  فریدون  فرزند  راوندی  عسگری  محمد  آقای   : هیأت   139۵/3/2۵-11۵3 شماره  1(رأی 
۶19000۶800 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117/۵0 مترمربع شماره پالک 2934 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در 

معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی.
شناسنامه  شماره  فریدون  فرزند  راوندی  عسگری  محسن  آقای   : هیأت   139۵/3/2۵-11۵4 شماره  2(رأی 
۶1900324۵1 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 144/2۵ مترمربع شماره پالک 293۵ فرعی از پالک 3 اصلی واقع 

در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.  مالک عادی.
                                                                                                                                              1۵2 شناسنامه  شماره  احمد  فرزند  صباغیان  زهرا  خانم   : هیأت   139۵/3/2۵-1170 شماره  3(رأی 
 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۶13 مترمربع شماره پالک 90 فرعی مجزا از شماره 4 فرعی از پالک 23۵ اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد آقا ناظمی.
4(رأی شماره 11۶9-139۵/3/2۵ هیأت : آقای یونس اعظمی آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه ۶۵ ، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 142/37 مترمربع شماره پالک 3 فرعی از پالک 1928 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد اعظمی.
۵(رأی شماره 1104-139۵/3/19 هیأت : آقای سید علی سیدی آرانی فرزند سید عباس شماره شناسنامه 230 ، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 2۵7/20 مترمربع شماره پالک 2 فرعی از پالک 2077 اصلی و شماره پالک 1 فرعی 
از پالک 2077 اصلی و شماره پالک 10 و 11 فرعی از پالک 207۶ اصلی و قسمتی از مشاعات 207۶ واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی و ابتیاعی از عباس عظیمی آرانی و کبریا توسلی.
۶(رأی شماره 11۶8-139۵/3/2۵ هیأت : وراث آقای حسین فرهادیان فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 7204 
، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 189/30 مترمربع شماره پالک 8 فرعی مجزا از شماره 1و2و3و۵و۶و7 و قسمتی 

از مشاعات از فروعات از پالک 2۵1۵ اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.
7(رأی شماره 11۵1 و 11۵2-139۵/3/2۵ هیأت : آقای سیدرضا پردل فرزند سیدهاشم شماره شناسنامه ۶7۵۵و

خانم بشارت کبرائی فرزند محمد شماره شناسنامه ۶9  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 307/30 
مترمربع شماره پالک 1289   فرعی از پالک 2۶37 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی- ابتیاعی از سیدرضا پردل.
 ،  30 شناسنامه  شماره  احمدعلی  فرزند  آرانی  ستاری  محمد  آقای   : هیأت   139۵/3/19-1088 شماره  8(رأی 
از شماره  مجزا  فرعی  پالک 83۵3  مترمربع شماره   9/14 مساحت  به  ساختمان  یکباب  از  قسمتی  ششدانگ 
از  ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آباد  مسعود  در  واقع  اصلی  پالک 2۶37  از  فرعی  1033و4101 

عبدالحسین مرادی.
9(رأی شماره 108۶و1087-139۵/3/19 هیأت : آقای نادعلی متولی بیدگلی فرزند قاسم شماره شناسنامه 329 
نسبت به 2 دانگ و آقای مجید متولی بیدگلی فرزند نادعلی شماره شناسنامه 8734 نسبت به 4 دانگ ، ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 108/70 مترمربع شماره پالک 83۵4 فرعی مجزا از شماره 12۵1 فرعی از پالک 2۶37 اصلی 

واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.
10(رأی شماره 113۶و1137-139۵/3/24 هیأت : آقای محمد قدیری آرانی فرزند امراله شماره شناسنامه ۵89 
و خانم الهه نعمتی آرانی فرزند نعمت اله شماره شناسنامه 29۶  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
147/۵۵ مترمربع شماره پالک 83۶8 فرعی مجزا از شماره 908 فرعی از پالک 2۶37 اصلی واقع در مسعود آباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از امراله قدیری.
11(رأی شماره 41۵-139۵/2/30 هیأت : آقای ابوالفضل مرنجیان آرانی فرزند آقاولی شماره شناسنامه 2084 ، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 13۵/2۵ مترمربع شماره پالک 2743 فرعی از پالک 2۶38 اصلی واقع در احمد 

آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  محمد خلعتبری.
12(رأی شماره 1128و1129-139۵/3/24 هیأت : آقای عباس عابداف آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 1۵4 
و خانم عطیه ایرانیان آرانی فرزند جعفر شماره شناسنامه 11811  )بالمناصفه( ، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به 
مساحت 20/80 مترمربع شماره پالک 27۵1 فرعی از پالک 2۶38 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالک عادی.
13(رأی شماره 1089و1090-139۵/3/19 هیأت : آقای جواد رستار فرزند علیرضا شماره شناسنامه 12۵0021022 و 
خانم سارا قدیریان آرانی فرزند نصرت اله شماره شناسنامه ۶1900۵2444  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 11۵/88 مترمربع شماره پالک 27۵7 فرعی از پالک 2۶38 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالک عادی.
14(رأی شماره 1141-139۵/3/24 هیأت : آقای علی مرنجیان آرانی فرزند آقاولی شماره شناسنامه ۶1900022۶9 
از  فرعی  از شماره 37۶  مجزا  فرعی   27۶0 پالک  مترمربع شماره  مساحت 127/7۵  به  یکبابخانه  ، ششدانگ 
پالک 2۶38 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد خلعتبری و ذبیح اله 

مرنجیان آرانی.

1۵(رأی شماره 1142و1143-139۵/3/24 هیأت : آقای اسفندیار امیری فرزند حسین شماره شناسنامه ۵2 و 
خانم ایران خان دل فرزند علی محمد شماره شناسنامه 477  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
133/۶۵ مترمربع شماره پالک 27۶1 فرعی از پالک 2۶38 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از احمد مالنژاد.
1۶(رأی شماره 114۵و1144-139۵/3/24 هیأت : آقای اصغر مکاری نژاد آرانی فرزند صفرعلی شماره شناسنامه 
247 و خانم زهرا نجارزاده آرانی فرزند عباسقلی شماره شناسنامه 2۵۵  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 74/20 مترمربع شماره پالک 27۶2 فرعی از پالک 2۶38 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از احمد مالنژاد.
17(رأی شماره 1147و1148-139۵/3/2۵ هیأت : آقای ابوالفضل مرنجیان آرانی فرزند آقاولی شماره شناسنامه 
2084 و آقای علی مرنجابیان آرانی فرزند آقاولی شماره شناسنامه ۶1900022۶9  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 30 مترمربع شماره پالک 27۶4 فرعی از پالک 2۶38 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. . ابتیاعی از محمد خلعتبری.

 ،  11908 شناسنامه  شماره  عباس  فرزند  آرانی  هاشمی  مریم  خانم   : هیأت   139۵/3/19-1092 شماره  18(رأی 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 11۵ مترمربع شماره پالک 1748 فرعی مجزا از شماره 288 فرعی از پالک 2۶40 

اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. . ابتیاعی از توران هاشمی.

19(رأی شماره 111۵و111۶-139۵/3/24 هیأت : خانم محبوبه رسول اف آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه ۵44 

و خانم مریم رسول اف آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه ۵4۵  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

190/3۵ مترمربع شماره پالک 17۵1 فرعی مجزا از شماره 302 فرعی از پالک 2۶40 اصلی واقع در آران دشت بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. . ابتیاعی از خانم لعیا دربندی.

20(رأی شماره 1120-139۵/3/24 هیأت : آقای حسین رسول اف فرزند حسن شماره شناسنامه 141 ، ششدانگ 

قسمتی از یکبابخانه به مساحت 131/۵۵ مترمربع شماره پالک 17۵2 فرعی مجزا از شماره 3۵2و329 فرعی از 

پالک 2۶40 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.

21(رأی شماره 1138و1139-139۵/3/24 هیأت : آقای رحمت اله مشرقی فرزند مهدی شماره شناسنامه 98۵7 

و خانم سادات عنایتی آرانی فرزند سیدرضا شماره شناسنامه 3۵7  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

193/7۵ مترمربع شماره پالک 17۵3 فرعی مجزا از شماره 138 فرعی از پالک 2۶40 اصلی واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد انتهایی.

شماره  ابراهیم  فرزند  آبادی  نوش  رجائی  غالمحسین  آقای   : هیأت  1171و139۵/3/2۵-1172  شماره  22(رأی 

شناسنامه 29 و خانم طاهره صدیقی نوش آبادی فرزند سیدمحمد شماره شناسنامه 4۶۶1  )بالمناصفه( ، ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 242/7۵ مترمربع شماره پالک 3829 فرعی مجزا از شماره 2701 فرعی از پالک 40 اصلی 

واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی و ابتیاعی از غالمحسین رجائی نوش آبادی.

شماره  موسی  سید  فرزند  میرمعصومی  سیدجواد  آقای   : هیأت  1101و1102و139۵/3/19-1103  شماره  23(رأی 

شناسنامه 3۶ نسبت به یک دانگ و آقای امراله شائی آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 297 نسبت به یک دانگ 

و آقای اصغر قدیری آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 424 نسبت به 4 دانگ ، ششدانگ یکباب مرغداری 

به مساحت 8300 مترمربع شماره پالک 3 فرعی از پالک 124 اصلی واقع در دانه گرد بخش 4 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی م الف .۵/22/9۵/249

 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 139۵/4/29تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/۵/14

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل عباس عباس زادگان
»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی«
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد 

تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 

صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 

خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1(رأی شماره 1322و1323-139۵/04/12 هیأت : آقای احسان خراطی بیدگلی فرزند رحمت اله شماره شناسنامه 
به  یکبابخانه  ، ششدانگ  )بالمناصفه(  رضا شماره شناسنامه 12۵018273۵  فرزند  نظری  فاطمه  خانم  و   273
مساحت 99/7۵ مترمربع شماره پالک 91 فرعی مجزا از شماره 11 فرعی از پالک 23۵ اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از بهزاد چتری.
2(رأی شماره 1324و132۵-139۵/04/12 هیأت : آقای مجتبی احسانی فرد فرزند جعفر شماره شناسنامه 3۵ 

و خانم محبوبه اربابی بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه ۵9۵ )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

1۵8 مترمربع شماره پالک 11 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 2۵3 اصلی و شماره 3 فرعی از پالک 3 اصلی 

واقع در اماکن و معین آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از جعفر احسانی فرد و فاطمه میرزائی 

فرد بیدگلی و غیره.

: آقای هاشم اسکندرپور بیدگلی فرزند اکبر شماره شناسنامه 30۶ ،  3(رأی شماره 1289-139۵/04/12 هیأت 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 20۵/20 مترمربع شماره پالک 10 فرعی از پالک ۵2۵ اصلی واقع در اماکن بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. موروثی و ابتیاعی از سایر ورثه.

4(رأی شماره 1290و1291و1292-139۵/04/12 هیأت : آقای حسین هاشمیان فرد آرانی فرزند علی اکبر شماره 

شناسنامه 197 نسبت به یک دانگ و آقای علی اکبر هاشمیان فرد آرانی فرزند محمد هاشم شماره شناسنامه 2۵3 

نسبت به دو دانگ و خانم محترم حاجی باقری آرانی فرزند احمد شماره شناسنامه 71۵۵ نسبت به سه دانگ، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 23۵ مترمربع شماره پالک 1 فرعی از پالک 18۵1 اصلی و پالک 18۵0 اصلی واقع 

در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.

۵(رأی شماره 132۶-139۵/04/12 هیأت : آقای عباس عمرانی آرانی فرزند استاد علی عسکر شماره شناسنامه 

232 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 101/8۵ مترمربع شماره پالک 11 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 24۵9 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از وراث طال اکرمیان.

۶(رأی شماره 1312-139۵/04/12 هیأت : خانم سلطان سعدآبادی آرانی فرزند حسینعلی شماره شناسنامه 311 ، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 109/۵4 مترمربع شماره پالک 27۶۵ فرعی از پالک 2۶38 اصلی واقع در احمد آباد 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد کدخدایی و میرزا ابوالقاسم کدخدایی.

7(رأی شماره 128۵و128۶-139۵/04/12 هیأت : آقای علی اصغر مهدوی پناه فرزند عباس شماره شناسنامه 

به  یکبابخانه  ، ششدانگ  )بالمناصفه(  فرزند حسین شماره شناسنامه 9413  آرانی  ناهید خراط  و خانم   8079

مساحت ۵17 مترمربع شماره پالک 17۵0 فرعی مجزا از شماره 23۵ فرعی از پالک 2۶40 اصلی واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عباس مهدوی پناه.
8(رأی شماره 1302و1303-139۵/04/12 هیأت : آقای مرتضی صیادی آرانی فرزند محمدعلی شماره شناسنامه 

717 و خانم لیال علی حاجی آرانی فرزند محمود شماره شناسنامه ۶19002۶۵91 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 8۶/۵1 مترمربع شماره پالک 17۵4 فرعی مجزا از شماره 23۵ فرعی از پالک 2۶40 اصلی واقع در آران 

دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمدرضا قدیریان.

شناسنامه  شماره  محمدعلی  فرزند  آرانی  صیادی  اصغر  آقای   : هیأت   139۵/04/12-1304 شماره  9(رأی 

12۵01237۶3 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 88/۵0 مترمربع شماره پالک 17۵۵ فرعی مجزا از شماره 23۵ 

فرعی از پالک 2۶40 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمدرضا قدیریان.

10(رأی شماره 130۵-139۵/04/12 هیأت : خانم ریحانه خاری آرانی فرزند حسین شماره شناسنامه 12۵0079۶۵9 

، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 8۶/8۶ مترمربع شماره پالک 17۵۶ فرعی مجزا از شماره 37۶ فرعی از پالک 

2۶40 اصلی و شماره 1۵ فرعی از پالک 19۶۵ اصلی واقع در آران دشت و اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از مسلم پیردهقان.

11(رأی شماره 130۶و1307-139۵/04/12 هیأت : آقای پرویز بوجار آرانی فرزند دخیل عباس شماره شناسنامه 

244 و خانم عطیه شیخ آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه 2۵1 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

2۵4/70 مترمربع شماره پالک 17۵7 فرعی مجزا از شماره 37۶ فرعی از پالک 2۶40 اصلی واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی.

شماره  ابوالفضل  فرزند  آرانی  پور  رزاق  محمدحسین  آقای   : هیأت  1308و139۵/04/12-1309  شماره  12(رأی 

شناسنامه ۶19003721۶ و خانم فاطمه فخری فرزند مهدی شماره شناسنامه ۶1900۵۵4۶1 )بالمناصفه( ، ششدانگ 

یکباب ساختمان به مساحت 141/1۵ مترمربع شماره پالک 17۵8 فرعی مجزا از شماره 23۵ فرعی از پالک 2۶40 

اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد اوقانی آرانی.

13(رأی شماره 1317-139۵/04/12 هیأت : آقای مقداد پادوئی نوش آبادی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 

149 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 203/7۵ مترمربع شماره پالک 17۵4 فرعی مجزا از شماره 121 فرعی از 

پالک 41 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی. م الف ۵/22/9۵/2۵0

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول :139۵/4/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/۵/14

رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل عباس عباس زادگان
»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی«
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد 

تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 

صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 

خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

1(رأی شماره 1320-139۵/04/12 هیأت : خانم جهان لقبی فرزند رضا شماره شناسنامه ۶1۵۶ ، ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت 401 مترمربع شماره پالک 9۵9 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.

2(رأی شماره 1318و1319-139۵/04/12 هیأت : آقای میثم فاطمی بابائی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 

131 و خانم فاطمه چوپان بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 12۵0084334 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه 

به مساحت ۶4/02 مترمربع شماره پالک 293۶ فرعی مجزا از شماره 9۵3 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین 

آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از میرزا میرحسینی بیدگلی.

شماره  رمضانعلی  فرزند  بیدگلی  زاده  فینی  حسن  حسین  آقای   : هیأت   139۵/04/12-1287 شماره  3(رأی 

شناسنامه 1۶0 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 81/۵0 مترمربع شماره پالک 2 فرعی از پالک 303 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ماشااله سقایی.

4(رأی شماره 1288-139۵/04/12 هیأت : خانم فاطمه سالمی پور فرزند عبدالحسین شماره شناسنامه 23۶، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 98/70 مترمربع شماره پالک 43 فرعی مجزا از شماره 27 فرعی از پالک 482 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.

 ، شناسنامه 8۵  عزیزاله شماره  فرزند  آرانی  خالقی  معصومه  خانم   : هیأت   139۵/04/12-1311 ۵(رأی شماره 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 131/30 مترمربع شماره پالک 8382 فرعی مجزا از شماره 3۶89 فرعی از پالک 

2۶37 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سیداحمد تکیه.

 ، محمد شماره شناسنامه ۶19002۶214  فرزند  عنایتی  فاطمه  خانم   : هیأت   139۵/04/12-1310 ۶(رأی شماره 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 112/۵0 مترمربع شماره پالک 17۵9 فرعی مجزا از شماره 3۵1 فرعی از پالک 2۶40 

اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مهدی بانویی و سمیه مهدویان.

7(رأی شماره 131۶-139۵/04/12 هیأت : آقای علیرضا احمدی فرزند صفرعلی شماره شناسنامه 12۵0093198 ، 

ششدانگ یکباب انباری به مساحت 1۵3/4۵ مترمربع شماره پالک 109۵ فرعی مجزا از شماره 10۶9 و 323 فرعی 

از پالک 2۶4۵ اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین پورغالم جعفرآبادی.

8(رأی شماره 1321-139۵/04/12 هیأت : آقای مرتضی کریمشاهی بیدگلی فرزند علینقی شماره شناسنامه 30 ، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۵0 مترمربع شماره پالک 32۵ فرعی مجزا از شماره 2۵2 فرعی از پالک 2704 

اصلی واقع در دستجرد و غیاثه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از جواد حمیدپناه.

9(رأی شماره 1293-139۵/04/12 هیأت : خانم مه لقا کشت کار بیدگلی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 2۶0 

، ششدانگ یکباب انباری به مساحت 1۶8/3۵ مترمربع شماره پالک ۵۵7۵ فرعی مجزا از شماره 1۶3 فرعی از 

پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین حاجی 

بابازاده بیدگلی.

10(رأی شماره 1294-139۵/04/12 هیأت : خانم فهیمه فخار فرزند محمد شماره شناسنامه 42230 ، ششدانگ 

یکباب کارخانه به مساحت 2310 مترمربع شماره پالک ۵۵7۶ فرعی مجزا از شماره 44 فرعی از پالک 2840 اصلی 

واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از محمد فخار.

11(رأی شماره 129۵و129۶-139۵/04/12 هیأت : آقای رحمت اله خورشیدی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 2۶3 

و خانم زهرا عابدینی کرزواره فرزند حسین شماره شناسنامه 180 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

در  واقع  اصلی   2840 پالک  از  فرعی  از شماره 438و439  مجزا  فرعی  پالک ۵۵77  مترمربع شماره   1۵2/30

ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.

12(رأی شماره 1297-139۵/04/12 هیأت : آقای حسن حاجی بابازاده بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 

114 ، ششدانگ یکباب انباری به مساحت 20۵/97 مترمربع شماره پالک ۵۵78 فرعی مجزا از شماره 1۶3 فرعی 

از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین حاجی 

بابازاده.

13(رأی شماره 1298-139۵/04/12 هیأت : خانم الهام قندی فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 2۶41 ، ششدانگ 

یکباب مغازه به مساحت 100 مترمربع شماره پالک ۵۵79 فرعی مجزا از شماره 143 فرعی از پالک 2840 اصلی 

واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی شاطریان.

 ،  71 شناسنامه  شماره  حسن  فرزند  بیدگلی  دالکی  فاطمه  خانم   : هیأت   139۵/04/12-1299 شماره  14(رأی 

ششدانگ یکباب انباری به مساحت 119 مترمربع شماره پالک ۵۵80 فرعی مجزا از شماره 1۶3 فرعی از پالک 

2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.

1۵(رأی شماره 1300-139۵/04/12 هیأت : آقای صابر ایمانی بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 12۵0174082 ، 

ششدانگ یکباب انباری به مساحت 120 مترمربع شماره پالک ۵۵81 فرعی مجزا از شماره 1۶3 فرعی از پالک 2840 

اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه عباسعلی گلی.

1۶(رأی شماره 1301-139۵/04/12 هیأت : آقای محمدرضا حسنی بیدگلی فرزند حسن شماره شناسنامه 207 ، 

ششدانگ یکباب انباری به مساحت 272۶/33 مترمربع شماره پالک ۵۵82 فرعی مجزا از شماره 123 فرعی از 

پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسن شریف راد.

17(رأی شماره 1313-139۵/04/12 هیأت : آقای حسین گرامی نوش آبادی فرزند اسداله شماره شناسنامه 1۶۵ 

، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 148/20 مترمربع شماره پالک 3831 فرعی مجزا از شماره ۵3۶ و قسمتی از 

مشاعات شماره 240۵ فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه 

ربابه میرزاجانی نوش آبادی. م الف ۵/22/9۵/2۵0 

 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

     تاریخ انتشار نوبت اول :139۵/4/29

تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/۵/14

   عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل



7اطالعرسانی چهار  شنبه   23  تیرماه  1395
ـــمـــاره 200 ســـــال دوم       ݡسݒ

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
اعتمادی  مینو  و  مهناز  و  مریم  74/95خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 
دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه چک به شماره 402723380 به تاریخ 92/3/1 
برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  الرسول کیوانداریان  عبد  طرفیت  به 
مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده   8/30 ساعت   95/5/23 مورخه  شنبه  روز 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
از  بعد  بهشت شرقی  نشانی خ هشت  به  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل 
چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع ( مجتمع شماره 3 شورای حل 
اختالف اصفهان – شعبه   102 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 9952/م الف مدیر دفتر 

شعبه 102 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 13/95 ش ح/ 25 خواهان مهدی یزدانی  دادخواستی 
مبنی بر:مطالبه   به طرفیت داراب مهدور تقدیم نموده است . وقت رسیدگی 
برای روز شنبه مورخ 95/5/23 ساعت 5 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه اول خیابان  سمت 
چپ مجتمع شماره 2 اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
دو  مجتمع شماره   25 دفتر شعبه  مدیر  الف  11104/م  می شود.شماره:  اتخاذ 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  نیا   خواهان حسین شهامت  پرونده کالسه 105/95  در خصوص 
مبنی بر:مطالبه   به طرفیت محسن تقی پور تقدیم نموده است . وقت رسیدگی 
با توجه به مجهول  ..... مورخ95/5/23 ساعت 4:30 تعیین گردیده  برای روز 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه اول خیابان  سمت 
چپ مجتمع شماره 2 اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
دو  شماره  مجتمع   25 شعبه  دفتر  مدیر  الف  11106/م  شود.شماره:  می  اتخاذ 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

زارعی  دادخواستی  امیر حسین  در خصوص پرونده کالسه 365/95 خواهان 
مبنی بر:الزام    به طرفیت 1- مجید قدیری 2- رمضانعلی حکمی  تقدیم نموده 
است . وقت رسیدگی برای روز ..... مورخ 95/5/24 ساعت 3:30 تعیین گردیده 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه اول 
خیابان  سمت چپ مجتمع شماره 2 اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
تلقی  ابالغ شده  نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  و ضمائم 
دفتر شعبه 25  مدیر  الف  11105/م  اتخاذ می شود.شماره:  مقتضی  تصمیم  و 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
ابالغیه 

:9510100353502192شماره  ابالغنامه  شماره 
شعبه:950292تاریخ  بایگانی  پرونده:9409980359400386شماره 
نام  رضا   محمد   : حقیقی:نام  شونده  ابالغ  تنظیم:1395/04/05مشخصات 
حضور:1395/05/24  تاریخ  المکان   :مجهول  نشانی  خانوادگی:تیموری   
یکشنبه  ساعت 10:00محل حضور : اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – 

ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 اتاق شماره 321
علت حضور:در خصوص شکایت کمال مستاجران و رضا مستاجرا ن و احمد رضا 
مهر علیان علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
شماره : 10053/ م الف منشی شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )109 

جزایی سابق( محمود رستمی
ابالغیه 

شماره ابالغنامه :9510100353502126شماره پرونده:9509980358000110شماره 
شونده  ابالغ  تنظیم:1395/04/03مشخصات  شعبه:950405تاریخ  بایگانی 
حقیقی:نام : مژگان   نام خانوادگی:مصیبی    نشانی :مجهول المکان  تاریخ 
حضور:1395/05/24 یکشنبه  ساعت 08:30محل حضور : اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 

اتاق شماره 321
علت حضور:در خصوص شکایت فرشید طحانی سعدی  علیه شما در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. شماره : 10055/ م الف منشی 

شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )109 جزایی سابق( محمود رستمی
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510100351403469شماره پرونده: 9509980351400152شماره 
ناصر  شاکی   / خواهان   1395/04/04 تنظیم:  تاریخ   950163 شعبه:  بایگانی 
وبهرام  فریبا کیارسی  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  فروشانی  زمانی 
کیارسی و پروین کیانرسی و شهناز کیانرسی و فرنگیس کیارسی و مهر انگیز 
کیانرسی و شهین دخت کیانرسی و شهال کیانرسی به خواسته مطالبه خسارت 
دادرسی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 323 ارجاع و به 
کالسه  9509980351400152ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/24 
و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم 
و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
و  آگهی  نشر  از  متهم  پس   / تا خوانده  آگهی می شود  از جراید کثیراالنتشار 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 10064/م الف منشی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  فر  صادقیان  351/94خواهان محسن  پرونده کالسه  در خصوص 
مبنی بر:مطالبه یک فقره چک به مبلغ 25000/000 ریال  به طرفیت نادر کارگر 
بلداجی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روزدو شنبه  مورخه 95/5/25 
خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده   16/30 ساعت 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای 
پور  نیلی  روی مدرسه  روبه   – ارباب  اول   در خیابان سجاد-  واقع  این شعبه 
حل  شورای   8165756441 پستی  57 کد  پالک   – صبا  ساختمان  جنب   –
اختالف اصفهان – شعبه 49شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 11128/م الف مدیر دفتر 

شعبه 49 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  فر  پرونده کالسه 349/94خواهان محسن صادقیان  در خصوص 
مبنی بر:مطالبه دو فقره چک جمعا  مبلغ 75000/000 ریال   به طرفیت مهدی 
کارگران  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روزدو شنبه  مورخه 95/5/25 
ساعت 16 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان 
صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 
ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  49شورای 
تلقی و تصمیم  ابالغ شده  نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را 
مجتمع   49 شعبه  دفتر  مدیر  الف  11127/م  شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی 

شماره سه  شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  آقابابایی  سعید  خواهان  وا   240/95 پرونده کالسه  خصوص  در 
مبنی بر:واخواهی به طرفیت مهدی امامی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 
توجه  با  تعیین گردیده است.  روز......... مورخ 95/5/25ساعت 4 عصر  برای 
قانون  برابر ماده 73  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 
11102/م الف مدیر دفتر شعبه 25مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آقای  وکالت  با  مرتضی سراقبی  خواهان  پرونده کالسه 349/95  در خصوص 
خسروی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت محمد علی دانش پایا  تقدیم 
نموده است .وقت رسیدگی برای روز......... مورخ 95/5/25ساعت 5/30 عصر 
تقاضای  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  با توجه  تعیین گردیده است. 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  خواهان 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 11084/م الف مدیر دفتر شعبه 39مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 242/95 وا خواهان سعید آقابابائی دادخواستی مبنی 
بر:واخواهی به طرفیت مهدی امامی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
روز......... مورخ 95/5/25ساعت 4:30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 11103/م الف 

مدیر دفتر شعبه 25مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  آقابابائی  سعید  خواهان  وا   241/95 پرونده کالسه  خصوص  در 
مبنی بر:واخواهی به طرفیت وا خوانده مهدی امامی  تقدیم نموده است .وقت 
است.  تعیین گردیده  مورخ 95/5/25ساعت 5عصر  روز.........  برای  رسیدگی 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 
11101/م الف مدیر دفتر شعبه 25مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغیه 
شماره ابالغنامه :9510100353502162شماره پرونده:9509980359300069شماره 
شونده  ابالغ  تنظیم:1395/04/03مشخصات  شعبه:950416تاریخ  بایگانی 
حقیقی:نام : مهدی   نام خانوادگی:حسنوند   نشانی :مجهول المکان  تاریخ 
حضور:1395/05/25 دو شنبه  ساعت 09:30محل حضور : اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 

اتاق شماره 321
علت حضور:در خصوص شکایت ساسان شهریاری و اسماعیل رفیعی   علیه شما 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. شماره : 10057/ 
سابق(  جزایی   109( اصفهان  شهر  دو  دادگاه کیفری   109 منشی شعبه  الف  م 

محمود رستمی
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510106825303617شماره پرونده: 9409986825301260شماره 
بایگانی شعبه: 941393 تاریخ تنظیم: 1395/04/13 خواهان / شاکی موسسه 
مالی اعتباری کوثر به نمایندگی مصطفی جاللی بعنوان مدیر کل شعب استان 
رضا  محمود  و  سلمانی  شیخ  مهری  متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 
زمانی دارانی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
عمومی شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  وجه چک   مطالبه  و  خواسته  تامین  و 
عمومی  دادگاه   31 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان 
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 
به  و  ارجاع   121 اتاق  اول  طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان   –
کالسه  9409986825301260ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/05/25 
و ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم 
و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
و  آگهی  نشر  از  متهم  پس   / تا خوانده  آگهی می شود  از جراید کثیراالنتشار 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 11164/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 226/95خواهان محمد رضا صدری کرمی دادخواستی 
مبنی بر:مطالبه وجه به طرفیت حبیب اله بصیری  تقدیم نموده است . وقت 
با  تعیین گردیده  عصر   18 ساعت   95/5/26 مورخه  روز........  برای  رسیدگی 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
57 کد  پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب 
حل  شورای   .... شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 پستی 
نماید. در  را اخذ  ثانی دادخواست و ضمائم  اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
شود.شماره: 11090/م الف مدیر دفتر شعبه 41 مجتمع شماره یک  شورای حل 

اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 95- 368خواهان آقای محمود دستجردی به وکالت 
از مهدی صفائیان  دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه به طرفیت محمد ابراهیمی 
 95/5/26 مورخه  روز........  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  کیانی  
ساعت 17 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای 
پور  نیلی  روی مدرسه  روبه   – ارباب  اول   در خیابان سجاد-  واقع  این شعبه 
حل  شورای   8165756441 پستی  57 کد  پالک   – صبا  ساختمان  جنب   –

اختالف اصفهان – شعبه .... شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 11093/م الف مدیر دفتر 

شعبه 41 مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 95-270 خواهان مهدی طباطبایی دادخواستی مبنی 
برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  امینی   به طرفیت محمد  بر:مطالبه  
روز......... مورخ 95/5/27ساعت 18:00 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 11114/م الف 

مدیر دفتر شعبه 17مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950306 خواهان محمد ثالثی با وکالت مهدی ثالثی و 
سعید شاهنظری دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه  به طرفیت مسیب منصوری  
 10 روز......... مورخ 95/5/27ساعت  برای  .وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم 
حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده  صبح  
جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 11124/م الف مدیر دفتر 

شعبه 7مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 95-266خواهان مهدی طباطبایی دادخواستی مبنی 
برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  ایاذی   عباس  طرفیت  به  بر:مطالبه 
روز......... مورخ 95/5/27ساعت 17  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 11113/م الف 

مدیر دفتر شعبه 17مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510100352202384شماره پرونده: 9509980352200304شماره 
مهدی  شاکی   / خواهان   1395/04/13 تنظیم:  950308تاریخ  شعبه:  بایگانی 
گندم کار دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد رضا شعبان کویخ زمان 
زی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته   تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره  
354 ارجاع و به کالسه  9509980352200304ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/05/27 و ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی 
حاضر گردد.شماره: 11204/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان – ژاله اطهری بروجنی
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510106839401475شماره پرونده: 9509986839400123شماره 
مهدی  آقای سید  خواهان   1395/04/14 تنظیم:  950141تاریخ  بایگانی شعبه: 
سجادی جزی با وکالت آقای حسین اسماعیلی  دادخواستی به طرفیت خوانده 
آقای علی سمیع عادل  به خواسته مطالبه وجه 15 فقره چک مجموعا به مبلغ 
های  دادگاه  تقدیم  قانونی     خسارات  انضمام کلیه  به  ریال   2/724/000/000
عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه چهارم  اتاق 460 
ارجاع و به کالسه  بایگانی 950141ثبت ووقت رسیدگی آن مورخ  1395/05/27 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین  صبح    10 ساعت  و 
های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضرشوند/.شماره: 11183/م 

الف مدیر دفتر شعبه 17  دادگاه حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510106839401479شماره پرونده: 9509986839400120شماره 
بایگانی شعبه: 950136تاریخ تنظیم: 1395/04/14 خواهان آقای میثم جهدی 
با وکالت آقای مسعود حیدرزاده ریزی دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان 
سعید سلیمانی وعلیرضا حکمت پژوه  به خواسته مطالبه وجه چک به میزان 
مجموعا 3/037/700/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی    تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  اصفهان واقع در اصفهان-خ چهارباغ باال – خ 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه چهارم  اتاق 
460 ارجاع و به کالسه  950136ثبت و وقت رسیدگی آن مورخ  1395/05/27 
و ساعت 9 صبح  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  پژوه  حکمت  علیرضا 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده مجهول المکان پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی 
حاضرشوند/.شماره: 11184/م الف مدیر دفتر شعبه 17  دادگاه حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ
.9509986839400125 پرونده:  9510106839401485شماره  ابالغیه:  شماره 

آقای  خواهان   1395/04/14 تنظیم:  950143تاریخ  شعبه:  بایگانی  شماره 
منصور کالنتری  با وکالت آقای رسول جبار زارع دادخواستی به طرفیت آقای 
محمد ابراهیمی آفارانی  به خواسته مطالبه وجه 4 فقره چک مجموعا به مبلغ 
800/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی  تقدیم دادگاه های عمومی 
دادگاه   17 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  شهرستان 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان-خ چهارباغ باال – خ شهید 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه چهارم  اتاق 460 
ارجاع و به کالسه  950143ثبت و وقت رسیدگی آن مورخ  1395/05/27 ساعت 
11 صبح  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 

خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
از جراید کثیراالنتشار  در یکی  نوبت  دادگاه مراتب یک  و دستور  امور مدنی  در 
آگهی می شود تا خوانده مجهول المکان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضرشوند/.شماره: 11186/م 

الف مدیر دفتر شعبه 17  دادگاه حقوقی اصفهان
آگهی ابالغ

پرونده:9209980364600564  شماره  ابالغیه:9510100354102388  شماره 
دروند  لیال  خانم  تنظیم:95/04/10 شاکیه  تاریخ  بایگانی شعبه:920820  شماره 
2-محمد  و  اله گودرزی  1-قدرت  متهمین  علیه  شکایتی  فرزند کمال  عراقی 
ستاری فرد دائر بر کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع تقدیم دادگاه 
های کیفری دو شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 115 دادگاه 
در  واقع  بهشتی  شهید  سابق(-مجتمع  جزایی   115( اصفهان  شهر  دو  کیفری 
پلیس  چهارراه  و  شریعتی  بیمارستان  فاصل  حد  شریعتی-  اصفهان-خیابان 
ثبت گردیده که   )115 )920820 ک   9209980364600564 به کالسه  و  ارجاع 
علت  است.به  شده  تعیین   8:30 ساعت  و   1395/05/26 آن  رسیدگی  وقت 
مجهول المکان بودن متهمین و درخواست شاکی و به تجویز ماده 344 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهمین پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.ضمنا شهود و اصول مدارک خود را در 
جلسه دادرسی به همراه بیاورید.11158/م الف.متصدی امور دفتری شعبه 115 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )115 جزایی سابق(- امین احمدپور
آگهی ابالغ

شماره  پرونده:9209980362001971  شماره  ابالغیه:9510100354102400  شماره 
تنظیم:95/04/10 شاکی حامد ذاکری  شکایتی  تاریخ  بایگانی شعبه:930197 
های کیفری  دادگاه  تقدیم  چاقو  با  نمایی  قدرت  بر  دائر  توکلی  ساسان  علیه 
دادگاه کیفری   115 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  دو 
دو شهر اصفهان )115 جزایی سابق(-مجتمع شهید بهشتی واقع در اصفهان-
خیابان شریعتی- حد فاصل بیمارستان شریعتی و چهارراه پلیس ارجاع و به 
کالسه 9209980362001971 )930197 ک 115( ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/05/26 و ساعت 10:30 تعیین شده است.به علت مجهول المکان بودن 
دادگاه  دادرسی  آیین  قانون  ماده 344  تجویز  به  و  درخواست شاکی  و  متهم 
های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
بیاورید  همراه  به  دادرسی  در جلسه  را  گردد.ضمنا شهود خود  رسیدگی حاضر 
الف. نمائید.11159/م  مراجعه  به شعبه  خواست  رونوشت کیفر  دریافت  جهت 

جزایی   115( اصفهان  شهر  دو  دادگاه کیفری   115 شعبه  دفتری  امور  متصدی 
سابق(- امین احمدپور

آگهی ابالغ
.9409986825301179 پرونده:  9510106825303618شماره  ابالغیه:  شماره 

/شاکی  خواهان   1395/04/13 تنظیم:  941308تاریخ  شعبه:  بایگانی  شماره 
حسین فصیحی دستجردی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم علی حسینی  
به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته و تایید انفساخ قرارداد و 
استرداد مال )منقول(   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در 
اصفهان-خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
9409986825301179ثبت  به کالسه   و  ارجاع   121 اتاق  اول  طبقه  اصفهان- 
گردیده  و وقت رسیدگی آن 1395/05/27 و ساعت 09:00  تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی  و 
انقالب در امور  به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضرگردد/.شماره: 11163/م الف مدیر دفتر 
دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل 

صادقی هاردنگی
آگهی ابالغ

.9509986825300072 پرونده:  9510106825303619شماره  ابالغیه:  شماره 
شماره بایگانی شعبه: 950121تاریخ تنظیم: 1395/04/13 خواهان /شاکی بانک 
مهر اقتصاد به نمایندگی آقای علیرضا زمانی دادخواستی به طرفیت خوانده / 
متهم پروانه فالحی و محمد محمدی بابا شیخعلی و احمد حیدری جوزدانی و 
بهروز گل کارریزی  به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک و 
مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در 
اصفهان-خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
9509986825300072ثبت  به کالسه   و  ارجاع   121 اتاق  اول  طبقه  اصفهان- 
گردیده  که وقت رسیدگی آن 1395/05/27 و ساعت 11:30  تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی  و 
انقالب در امور  به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضرگردد/.شماره: 11162/م الف مدیر دفتر 
دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل 

صادقی هاردنگی
آگهی احضار

چون خانم فیروزه زادهوش فرزند بهرام شکایتی علیه آقای امین شفیعی فر 
مبنی بر تهدید و فحاشی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 950234ک117 
این دادگاه ثبت،وقت رسیدگی برای 95/5/24 ساعت 11:30 صبح تعیین شده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آیین 
های کثیراالنتشار محلی  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  مراتب یک  دادرسی کیفری 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.10092/م الف مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه 

کیفری دو اصفهان
ابالغیه 

شماره ابالغنامه :9510100353502181شماره پرونده:9509980353500024شماره 
شونده  ابالغ  تنظیم:1395/04/03مشخصات  شعبه:950066تاریخ  بایگانی 
حقیقی:نام : بهاره   نام خانوادگی:نجفی نام پدر: امیر   نشانی :مجهول المکان  
خ  اصفهان   : حضور  09:00محل  ساعت  چهارشنبه   حضور:1395/05/27  تاریخ 
چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – 

طبقه 3 اتاق شماره 321
مقرر  وقت  در  شما  علیه  فاضلی    فرزانه  شکایت  خصوص  حضور:در  علت 
الف  م   /10058  : شماره  شوید.  حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی  جهت  فوق 
)109 جزایی سابق( محمود  اصفهان  دو شهر  دادگاه کیفری   109  منشی شعبه 

رستمی



حجاب تو کوبنده تر 
از خون شهید است

 

کیمیای وطن 
حجت االسالم سید محمدرضا عالءالدین 

در وصایــای شــهدای اســتان اصفهــان بــه فرهنــگ قرآنی 
ــن  ــد و ای ــر آن تأکی ــاف بســیار توجــه و ب حجــاب و عف
ــان ذکــر شــده اســت.  موضــوع عمومــا در وصیتنامــه آن
ــت  ــهدای هش ــای ش ــه وصای ــق مجموع ــن تحقی در ای
 ســال دفــاع مقــدس اصفهــان مــورد بررســی قــرار گرفتــه 
و جذاب تریــن و اثرگذارتریــن آن هــا بــا موضــوع حجــاب 
و عفــاف ارائــه شــده اســت. آنچــه می خوانیــد فرازهایــی 

از وصیــت ایــن شــهدای گرانقــدر در ایــن زمینــه اســت.
اصغر ایران دوست

 شــما خواهــران عزیــز بدانیــد کــه ســیاهی چادرتــان از 
ــت. ــر اس ــن کوبنده ت ــرخ م ــون س خ

محمدعلی صمدی
ــر از خــون شــهید   خواهــران گرامــی! حجــاب شــما برت
اســت و دشــمن بیــش از اینکــه از خــون شــهید بهراســد 
از حجــاب کوبنــده تــو وحشــت دارد. چــون ابرقدرت هــای 
جنایتــکار بــرای انحــراف جوانــان جامعــه کــه رکــن اصلی 
را تشــکیل می دهنــد از اشــاعه فســاد و عوامــل انحــراف 
بــودن   در جامعــه اســتفاده می کننــد؛ پــس پــاک 

را از زهرا)س( بیاموزید.
هاشم کریمی 

ــاب  ــه حج ــد ک ــظ کنی ــود را حف ــاب خ ــم! حج خواهران
ــت. ــن اس ــون م ــر از خ ــما کوبنده ت ش

محمدعلی آبادچی
می کنــم  افتخــار  تــو  حجــاب  بــه  خواهــرم!    

و در حقیقت حجاب تو کوبنده تر از خون من است.
عزیزهللا آذری

از تــو خواهــرم می خواهــم حجابــت را نگــه داری؛ چــون 
حجــاب تــو کوبنده تــر از خــون مــن اســت.

حسینعلی امینی والشانی
ــه  ــی ب ــا بی حرمت ــدود ب ــده ای مع ــه ع ــد ک  اجــازه ندهی
ــه  ــما ک ــرای ش ــند ب ــی باش ــه ننگ ــامی لک ــاب اس حج
ــیده اید.  ــد کش ــرادر و فرزن ــد و داغ ب ــب بودی ــون زین چ
همــواره پاســدار اســام و حجــاب اســامی باشــید کــه 

ــت. ــهید اس ــون ش ــر از خ کوبنده ت
مصطفی برومند

ــعی  ــد س ــرم ببین ــما را نامح ــادا روی ش ــم! مب  خواهران
ــر  ــد. حجــاب شــما کوبنده ت ــب وار زندگــی کنی ــد زین کنی

از خــون مــن اســت.
خلیل حیدریان

ــون  ــر از خ ــو کوبنده ت ــاب ت ــی! حج ــزب اله ــر ح  خواه
ــی  ــظ کن ــد حف ــود را بای ــاب خ ــو حج ــت و ت ــن اس  م
 و باتقــوا باشــی. تــو بــا حجــاب خــودت گوشــه ای 

را گرفته ای.
عباسعلی رحیمی

ــود  ــاب خ ــم حج ــه می کن ــز توصی ــران عزی ــه خواه   ب
ــران!  ــند. خواه ــرت باش ــر آخ ــه فک ــد و ب ــت کنن را رعای
ــون  ــر از خ ــو کوبنده ت ــاب ت ــد حج ــهدا گفته ان ــام ش تم

ــن اســت. م
میرزا رضا رضایی

  خواهــرم همــه  شــهدا گفتنــد و رفتنــد و شــما شــنیدید 
و بعضــی عمــل نکردنــد و مــن بــاز می گویــم کــه حجــاب 

تــو کوبنده تــر از خــون مــن اســت.
سید هاشم رحیمی

خواهــران شــما راهــی را در نظــر بگیریــد کــه دنبالــه رو راه 
ــه شــما حفــظ حجــاب اســت.  شــهیدان باشــد و وظیف

پــس بــر شماســت کــه ایــن امــر الهــی را اجــرا کنیــد.
حسین رحیمی

 خواهرانــم! می خواهــم کــه حجــاب خــود را حفــظ 
ــما از  ــاب ش ــد حج ــه می دانی ــور ک ــرا همان ط ــد؛ زی کنی

ــت. ــر اس ــهید برنده ت ــون ش خ

شهدا و حجاب و عفاف

مهار آتش سوزی مراتع 
منطقه حفاظت شده آق داغ خلخال

ــع  مأمــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت و مناب
منطقــه  مراتــع  آتش ســوزی  دیــروز  طبیعــی 

کردنــد. مهــار  را  آق داغ خلخــال  حفاظت شــده 
مأمــوران یــگان حفاظــت محیــط زیســت خلخــال 
بــا توجــه بــه گزارش هــای مردمــی  رســیده در 
ــع یکــی از روســتاهای  ــه آتش ســوزی در مرات زمین
ــل  ــه مح ــده آق داغ ب ــه حفاظت ش ــع در منطق واق

ــزام شــدند.  اع
بــر اســاس ایــن گــزارش، مأمــوران یــگان حفاظــت 
بــا همــکاری یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و افــراد 
بومــی  و محلــی پــس از پنــج ســاعت آتــش را مهار 

کردند. 
در ایــن آتش ســوزی حــدود 6 هکتــار از مراتــع 

ــد.  ــق ش ــه حری ــه، طعم منطق
عمومــی  اداره کل  روابــط  از  ایرنــا  بــه گــزارش 
ــت  ــل، عل ــتان اردبی ــت اس ــط زیس ــت محی حفاظ
وقــوع آتش ســوزی در دســت بررســی اســت. 
ــت  ــل وضعی ــه دلی ــده آق داغ ب ــه حفاظت ش منطق
طبیعــی و زیســتی و پوشــش گیاهــی مناســب 
یکــی از زیســتگاه های مهــم حیــات وحــش در 

ــت.  ــل اس ــتان اردبی اس
ــل  ــط زیســت اســتان اردبی اداره کل حفاظــت محی
در  خواســت  زیســت  محیــط  دوســتداران  از 
صــورت مشــاهده هــر گونــه تخلــف و حــوادث 
ــق شــماره تمــاس  زیســت محیطی مــوارد را از طری
1540 اطــاع دهنــد. شهرســتان خلخــال در 105 

کیلومتــری جنــوب اردبیــل قــرار دارد. 

دستگیری 80 افغانی 
در پارتی شبانه قزوین

 پلیــس ۸0 نفــر از اتبــاع خارجــی غیــر مجــاز 
ــن  ــی شــبانه در شهرســتان قزوی ــک میهمان را در ی
ــی  ــروی انتظام ــی نی ــا هماهنگ ــرد. ب ــتگیر ک  دس
ــاد  ــتای مهدی آب ــیج روس ــورا و بس ــکاری ش  و هم
ــتگیر  ــبانه دس ــی ش ــرکت کنندگان در پارت ــه ش هم
شــدند و از آن هــا مــواد مخــدر و مشــروبات الکلــی 

کشــف و ضبــط شــد.
مدیــر کل امــور اتبــاع و مهاجریــن خارجــی اســتان 
قزویــن گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه ایــن افــراد بــه 
طــور غیرمجــاز در اســتان قزویــن تــردد می کردنــد 
پــس از طــی مراحــل قانونــی و بــا هماهنگی هــای 
بــه عمــل آمــده دستگیرشــدگان بــرای طــرد از 
ــه اردوگاه عســکرآباد ورامیــن انتقــال داده  کشــور ب

شــدند.
بــه گفتــه عشــایری، حضــور اتبــاع افغانســتان 
ــط در  ــل فق ــتغال و تحصی ــت، اش ــور اقام ــه منظ ب
بخش هــای مرکــزی و کوهیــن شهرســتان قزویــن 

ــاز اســت. مج
خارجــی  مهاجریــن  و  اتبــاع  امــور  کل  دبیــر 
امســال  ابتــدای  از  اســتانداری قزویــن گفــت: 
خارجــی  اتبــاع  از  نفــر   100 و  هــزار   2 تاکنــون 
غیرمجاز در اســتان شناســایی، دســتگیر و از کشــور 

شــده اند. اخــراج 

 گردشگر سوئیسی 
در کویر آران و بیدگل مجروح شد

مســئول فوریــت هــای پزشــکی آران و بیــدگل 
موتورســیکلت  واژگــون شــدن  اثــر  بــر  گفــت: 
گردشــگر سوئیســی، ایــن فــرد مجــروح و بــه 

شــد.  داده  انتقــال  بیمارســتان 
ــار کــرد:  ــا اظه ــا ایرن ــو ب ــان در گفت وگ ــی قربانی عل
ایــن مــرد 51 ســاله کــه در کیلومتــر 6 جــاده کویــر 
مرنجــاب دچــار ســانحه شــد، از ناحیــه کتــف دچــار 

شکســتگی شــده اســت.
از  پــس  اورژانــس  تکنســین های  افــزود:  وی 
ــتانی  ــات پیش بیمارس ــام عملی ــازی و انج ثابت س
ــتی  ــهید بهش ــتان ش ــه بیمارس ــدوم را ب ــن مص ای

ــد. ــال دادن ــان انتق کاش
بیــدگل  و  آران  پزشــکی  فوریت هــای  مســئول 
ــن گردشــگر پــس از ســانحه  ســطح هوشــیاری ای
رانندگــی را پائیــن بیــان کــرد. ایــن گردشــگر 
ــران  ــه ای ــیکلت ب ــا موتورس ــوئیس ب ــی از س خارج

ــت. ــرده اس ــفر ک س
ــی ــر خاک ــول 45 کیلومت ــه ط ــاب ب ــاده مرنج  ج
 و در وضعیــت نامطلوبــی قــرار دارد؛ بــه نحــوی کــه 
پارســال بــر اثــر ســوانح رانندگــی در ایــن جــاده ۸ 

نفــر کشــته و 67 نفــر نیــز مجــروح شــدند.
طبیعــی جاذبه هــای  دارای  مرنجــاب   کویــر 

ــه در شــمالی ترین  تاریخــی و گردشــگری اســت ک
آران  شهرســتان  در  و  اصفهــان  اســتان   نقطــه 

و بیدگل قرار دارد.

حوادث
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روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن
همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

1-میلبهغذا-بسیارتعجبآور
2-پولحرام-ملحد-گازجوشکاری

3-گروهمجهز-افتادن-شهرینزدیکتهران
4-سیاستمدار-کسوت-حرفندا

5-آخروانتها-دستی-سنددریافت-خشتناپخته
6-بوکشیدن-تقویتامواج

7-طارمیوپرچین-پارچهلطیفزخمبندی-اتفاقو
پیشامد

8-کشتبارانی-نهادوسرشت-آتشدانگرمابه-چین
وچروک

9-شهریدرشمالغربیبوشهر-بلندایآسمان-داروی
مالیدنی

10-جدالوستیز-آسیبدیدگان
11-لباسمردانهقدیمی-بلم-متکدی-ضمیروزنی

12-نفیتازی-گناهکار-گلوبندزینتیزنانه
13-قبیلهوطایفه-زبانهآتش-اهلینیست

14-یاررس-ساکنصومعه-نوعیسازه
15-یکیازدوقسمتاسکندرنامه-شکلهندسی

1-مریدوسرسپرده-فیلمیساختهعسکرپور
2-پردهحساسچشم-سنگبیابان-حرفهمراهی-

ازغصهمردن
3-نگارشماشینی-شبیهانسان-حسنمعاشرت

4-دامنچیندار-واحدسطح-سنگطلق
5-عیبوعار-زمانمعین-صاحبجاهوجالل

6-محلاستراحتسالخوردگان-آبدار-روداروپایی
7-مهربانیودلسوزی-بازندهشطرنج-کاملکننده

8-رهن-سرنهفته-چوبدست-حجمفرعونی
9-نیرنگجادوگران-شکننده-علفونبات

10-لنگهبار-حرفنداری-مثنویازعبیدزاکانی
11-عدهایسوارنظام-یاریوکمک-خوبنیست

12-شجاعوبیباک-یکدندگی-سازگران
13-سرگشتهوحیران-شیطان-دریایی

14-پهلوان-کدوتنبل-عقایدانتخاباتی-حجمهندسی
15-دیوانهخطرناک-درمثلکسیکهناآشناباتمدناست

عمودیافقی

ــردی وزارت  ــی و راهب ــزی تلفیق ــر برنامه ری ــر کل دفت ــار، مدی ــر بختی دکت
ــروژه  ــن وضعیــت تخصیــص فاینانــس خارجــی پ ــرو در جلســه آخری نی
بازرســی و بازســازی شــبکه فاضــاب اصفهــان گفــت: در آخریــن لحظــات 
مشــکل و موانــع تخصیــص فاینانــس خارجــی بــه پــروژه شــبکه فاضــاب 
اصفهــان برطــرف شــد و بنابرایــن بایــد در زمــان مقــرر و چــه بســا زودتــر 
از موعــد، اجــرای فــاز یــک عملیــات بازســازی شــبکه فرســوده اصفهــان 

بــه پایــان برســد.
ــع مالــی آن هــا از طریــق  ــر اعــام کــرد: پروژه هایــی کــه مناب مشــاور وزی
ــا دیگــر روش هــای مالــی تفــاوت  فاینانــس خارجــی تأمیــن می شــود ب
ــدی  ــاس زمان بن ــر اس ــد ب ــا بای ــن پروژه ه ــرای ای ــرا اج ــیار دارد؛ زی بس
مشــخص و تدوین شــده پیــش بــرود؛ در غیــر ایــن صــورت هــر لحظــه ای 
کــه از برنامــه زمان بنــدی پیشــرفت پــروژه عقــب بمانــد، هزینــه دربــردارد 

ــم می خــورد. ــان بســیاری رق و ضــرر و زی
وی افــزود: ســرمایه گذار در فاینانــس خارجــی بــر اســاس صــورت 
وضعیــت ارســالی، منابــع مالــی را پرداخــت می کنــد و اگــر پیشــرفت کار 
مطابــق برنامــه تدوین شــده نباشــد، از پرداخــت پــول خــودداری می کنــد؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه پــروژه بایــد در زمــان مقــرر بــه پایــان برســد تــا 
بازپرداخــت منابــع فاینانــس خارجــی بــه موقــع در دســتور کار قــرار گیــرد.

دکتــر بختیــار اجــرای پــروژه بازســازی شــبکه فرســوده فاضــاب اصفهــان 

ــور  ــار در کش ــرای اولین ب ــی ب ــس خارج ــی فاینان ــن مال ــه روش تأمی را ب
معرفــی کــرد و بیــان داشــت: بــرای اولین بــار در کشــور اســت کــه اجــرای 
ــرای  ــئوالن در اج ــن از مس ــرد؛ بنابرای ــام می گی ــن روش انج ــروژه بدی پ
پــروژه بازســازی شــبکه فرســوده فاضــاب اصفهــان انتظــار مــی رود عــاوه 
بــر اینکــه در انتقــال دانــش و نیــز فراگیــری مباحــث فنــی دقــت الزم را 
ــه  ــق برنام ــروژه مطاب ــن پ ــه گام ای ــرای گام ب ــد در اج ــند، بای ــته باش داش
ــس از  ــه پ ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــرار دهن ــتور کار ق ــای الزم را در دس آموزش ه
موفقیــت در اجــرای ایــن پــروژه، ایــن تجربــه در اختیــار ســایر همــکاران 

در صنعــت آبفــا قــرار گیــرد.
ــرای  ــرو اج ــردی وزارت نی ــی و راهب ــزی تلفیق ــر برنامه ری ــر کل دفت مدی
پــروژه شــبکه فاضــاب فرســوده را در اصفهــان بســیار حســاس برشــمرد 
ــان از حساســیت بســیاری  ــروژه در اصفه ــن پ ــح کــرد: اجــرای ای و تصری
ــه  ــرعت ب ــت و س ــت دق ــد نهای ــاس بای ــن اس ــر ای ــت؛ ب ــوردار اس برخ
کارگرفتــه شــود تــا اجــرای پــروژه بــدون مواجهــه بــا هیــچ گونــه مشــکلی 
صــورت گیــرد. مســئوالن اجــرای ایــن پــروژه بایــد بــرای پوشــش دیگــر 
ــه  ــویه خزان ــی ، اوراق تس ــارات عموم ــص اعتب ــق تخصی ــا از طری هزینه ه
تهاتــر بدهی هــای طرح هــای تملــک یــا مطالبــات و نیــز 25 درصــد 

ــد. ــدام کنن ــا اق ــش هزینه ه ــرای پوش ــا ب ــش قرارداده افزای
همــه تاش هــای چندیــن ســال گذشــته در بهره گیــری از فاینانــس 

ــت. ــر نشس ــه ثم ــان ب ــاب اصفه ــبکه فاض ــازی ش ــی در بازس خارج
ــر عامــل  ــی، مدی ــن جلســه مهنــدس  هاشــم امین همچنیــن در ادامــه ای
شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان گفــت: حــدود 6 ســال اســت که مســئوالن 
شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــرای بازســازی شــبکه فرســوده فاضــاب 
ــس  ــص فاینان ــع تخصی ــه موان ــون ک ــد و هم اکن ــاش می کنن ــان ت اصفه
ــای  ــه تاش ه ــت هم ــوان گف ــده، می ت ــرف ش ــروژه برط ــن پ ــی ای خارج

چندیــن ســال گذشــته بــه ثمــر نشســته اســت.
ــر اینکــه اجــرای پــروژه بازســازی شــبکه فرســوده فاضــاب  وی عــاوه ب
ــا روش تأمیــن مالــی فاینانــس خارجــی متفــاوت از ســایر  اصفهــان را ب
ــبکه  ــازی ش ــاخت: بازس ــان س ــد، خاطرنش ــر خوان ــی دیگ ــای مال مدل ه
فاضــاب اصفهــان از آنجایــی بســیار حائــز اهمیــت اســت کــه ایــن شــهر 
ــه  ــرای ب ــن اج ــت. بنابرای ــمندی اس ــتانی ارزش ــار باس ــی دارای آث تاریخ
ــه  ــه ابنی ــه آســیب ب ــا از هرگون ــم اســت ت ــروژه بســیار مه ــن پ ــع ای موق
تاریخــی جلوگیــری شــود. از ســویی تــاش می شــود بــه دنبــال اجــرای 
ایــن عملیــات انتقــال دانــش فنــی ایــن پــروژه بــه کشــور صــورت پذیــرد 
تــا اگــر پــس از گــذر زمــان دیگــر شــرکت های آبفــا در کشــور بــا مشــکل 
فرســودگی شــبکه فاضــاب مواجــه شــدند دانــش بازســازی این پــروژه در 

اختیــار آن هــا قــرار گیــرد.

کل دفتر برنامه ریزی تلفیقی و راهبردی وزارت نیرو: مدیر 
تخصیص فاینانس خارجی به بازسازی شبکه فاضالب اصفهان 

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

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

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

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

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

امام هادى علیه السالم:

عاِم؛  ِللَمناِم َو الجوُع َيزیُد فی طیِب الّطَ
ُ

َهُر َاَلّذ َالّسَ

شب زنده دارى، خواب را شیرین تر و گرسنگی، غذا را 

لذت بخش تر می  کند.

نزهة الناظر و تنبیه الخاطر، ص 141، ح 18 

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

آفتابی
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آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

يزد

37   ْC

33   ْC

34   ْC

38   ْC

22   ْC

21   ْC

20   ْC

24   ْC

ن  اض کودکان شیعه سوری به محارصه شهر شیعه نش�ی اع�ت
»فوعه«

ن فوعه در استان ادلب سوریه  صدها تن از کودکان شهر شیعه نش�ی

ن محارصه  با برگزاری تظاهرا�ت در سطح این شهر، خواستار پایان یاف�ت

ظالمانه شهر فوعه شدند. گروه های تروریس�ت از بیش از یک سال 

ن فوعه را به صورت کامل محارصه کردند و  پیش شهر شیعه نش�ی

، سوخت و دارو به این شهر شدند. /ابنا مانع از ورود مواد غذا�ی

روی پالکارد در دست این دو دخ�ت نوشته شده است: »کسا�ن که از 

انفجار و شلیک گلوله ها کشته نشوند، به سبب کمبود غذا و دارو 

کشته خواهند شد.«

پاسخ جدول شماره 24 سودوکو


