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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

پخش مستند پروژه های آبرسانی 
روستایی استان اصفهان

کیمیای وطن: گزارش اختصاصی 

گوشی موبایل   5 
کارا و اقتصادی

شهردار اصفهان در آیین 

افتتاح پروژه های آتش نشانی:

بهره برداری کامل از آزمایشگاه تشخیص 
حریق نیازمند اعتبارات ملی است

 اهمیت پایبندی به اصول اخالقی

 و احترام به پیشکسوتان
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بازیگران فراموش شده

الریجانی: اقدامات ایذایی در مقابل توافق هسته ای به نقطه ای رسیده که راهی جز 
مقابله برای ایران باقی نمانده است ...

رئیس مجلس در نطق پیش از دستور:

طرح راه اندازی 
کارخانه غنی سازی 

ایران باید آماده شود

گفتمان اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی    

له
قا

رم
س گفتمان  و  راهبرد  عنوان  به  مقاومتی  اقتصاد 

در  نخستین بار  برای  کشور  پیشرفت  اصلی 
عنوان  به  آشکار  و  صریح  طور  به   ۱۳۸۹ سال 

توطئه های  با  مقابله  برای  مطمئن  راهکاری 
انقالب  معظم  رهبر  سوی  از  دشمن  گون   گونا
ح  مطر خامنه ای)مدظله(  العظمی  آیت اهلل  حضرت 
شده است. رشد حقیقی اقتصاد هر کشوری در گرو تولید 
بر این اساس باید  از طریق دانش و علم است؛  ثروت 
یکی از سیاست های مهم و استراتژیک دولت، تقویت و 

توسعه شرکت های دانش بنیان باشد. 
گر  ا می فرمایند:  این خصوص  در  انقالب  معظم  رهبر 
گرفته شود و از توسعه  شرکت های دانش بنیان جدی 
کمی و کیفی آن ها حمایت شود، به واسطه ثروت آفرینی 
از طریق علم، اقتصاد کشور به شکوفایی حقیقی خواهد 

رسید.
 توصیه رهبری معظم به تشکل های دانشجویی مبنی 
عدالت  جمله  از  انقالب  اصلی  گفتمان های  تقویت  بر 

اقتصاد دانش بنیان...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ماجرای دستگیری کارمند بانک ملت 
مربوط به فساد بزرگ تری است

دشت لوت، 
                 این میراث جهانی را 

رشد 8 درصدی مصرف CNG                                                        بهتر بشناسیم
در منطقه چهارمحال و بختیاری 
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به بهانه ثبت جهانی دشت لوت

در صفحه سیاست )2( بخوانید
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در نظــر دارد عملیــات اجرایی 
ــکاران واجــد  ــه پیمان ــر را از طریــق مناقصــه عمومــی ب ــه شــرح زی ب

شــرایط واگــذار نمایــد.

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

روابط عمومی  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت  دوم

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه
 به تاریخ 9۵/۵/۱۱ 

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه
 به تاریخ 9۵/۵/۱2

 دریافت اسناد: سایت اینترنتی 

 www.abfaesfahan.ir  :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: ۰۳۱-۳۶۶۸۰۰۳۰-۸
)داخلی ۳۸۸و ۳۳7(

شرکت  آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص(

مبلغ تضمین 
)ریال(

برآورد )ریال(  محل تامین
اعتبار

موضوع مناقصه  شماره
 مناقصه

۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰97/779/29۸ جاری  عملیات مدیریت بهره برداری و

 خدمات مشترکین و خدمات عمومی

منطقه بادرود

9۵-2-7۳

۱۳6/۰۰۰/۰۰۰ 2/7۱۸/242/۰۰۰ جاری  نصب انشعابات آب و فاضاب منطقه

دو شهر اصفهان

9۵-2-74

۱/2۵۳/۰۰۰/۰۰۰ 2۵/۰46/۰49/9۵6 جاری  عملیات بهره برداری و تعمیر و

نگهداری تصفیه خانه فاضاب جنوب

9۵-2-7۵
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یادداشت سردبیر:

درست، اما دیر هنگام   

 روحانی در اجالس جهانی 

شوراها و شهرداران ۲۰۱۶ :

 اتکای در آمد شهرداری ها
کم، زیان بار است  بر فروش ترا

2

2



 گفتمان اقتصاد 
دانش بنیان و مقاومتی                                              

ادامه از صفحه یک: 
و مقاومتــی، پیشــرفت اســامی ایرانی و شــتاب 
موضــوع  تــا  و  راستاســت  همیــن  در  علمــی 
ــه موضــوع روز  ــان و مقاومتــی ب  اقتصــاد دانش بنی
ــام  ــل نشــود، اجــرای تم ــی ســازنده تبدی  و گفتمان
ــذا تشــکل های  و درســت آن امکان پذیــر نیســت؛ ل
مســئله  ایــن  می یابنــد  مأموریــت  دانشــجویی 
مهــم را گفتمان ســازی کننــد تــا افــکار عمومــی 
ــی  ــدی عموم ــه ج ــه مطالب ــل ب ــه آن و تبدی   متوج
بــاز  شــدنش  اجرایــی  بــرای  راه   و 

شود. 
اقتصــاد  چیســت؟  مقاومتــی  اقتصــاد  امــا 
مقاومتــی مجموعــه ای از اســتراتژ ی هایی اســت 
در  می شــود.  تجویــز  تحریــم  شــرایط  در  کــه 
ــم  ــادی اع ــل اقتص ــی  عوام ــتراتژی تمام ــن اس ای
وظایفــی  خانوار هــا  و  تولیدکننــدگان  دولــت،   از 
آن هــا  اجــرای  کــه  می شــوند  عهــده دار  را 
شــرایط  در  اقتصــاد  آســیب پذیری  نه تنهــا 
باعــث  بلکــه  می رســاند،  صفــر  بــه  را  تحریــم 
ــور ــرایط مذک ــادی در ش ــد اقتص ــکوفایی و رش  ش

 می شود. 
ــت  ــادی اس ــام اقتص ــک نظ ــی ی ــاد مقاومت اقتص
 کــه هماهنــگ بــا سیاســت های کان سیاســی 
و امنیتــی نظــام اســامی  و بــرای مقاومــت در 
تــا  تخریبــی شــکل می گیــرد  اقدامــات  برابــر 
بتوانــد در برابــر ضربــات اقتصــادی تحریم هــا و 
توطئه  هــای گوناگــون اقتصــادی نظــام اســتکبار 
 مقاومــت کــرده و توســعه و پیشــرفت خــود را ادامــه

 دهد. 
اقتصــاد دانش بنیــان می توانــد  ایــن راســتا  در 
ــد  ــم باش ــن مه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــکاری ب راه
ــرای  ــه عنــوان یــک نیــاز اساســی ب ــه تنهــا ب کــه ن
کشــورهای در حــال توســعه نظیــر ایــران بــه شــمار 
می آیــد بلکــه اجتنــاب از حرکــت بــه ســمت چنیــن 
ــش  ــدت کاه ــه ش ــی را ب ــوان رقابت ــادی، ت اقتص
ــا وقــوع تحــوالت علمــی  می دهــد. ایــن اقتصــاد ب
ــد  ــه رش ــی در عرص ــی عمیق ــی، دگرگون   و تحقیقات
ــی  ــد. اقتصــاد مبتن ــا می کن ــد اقتصــادی ایف و تولی
ــر علــم و دانــش موجــب رشــد و توســعه پایــدار  ب
جامعــه و در نهایــت تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 
می شــود. از ســوی دیگــر تــاش بــرای بهبــود 
بهــره وری، تــاش بــرای زندگــی بهتر افــراد و جامعه 
اســت؛ بــه همیــن دلیــل امــروزه تمــام کشــورهای 
جهــان در پــی بــه دســت آوردن پیشــرفت هایی 
در زمینــه بهــره وری هســتند؛ بدیــن معنــی کــه 
ــی  ــد مل ــه تولی ــر ب ــع کمت ــا مصــرف مناب ــد ب بتوانن
بیشــتر دســت یابنــد. بدیهــی اســت عــاج اصلــی 
کشــور از بســتر توســعه کمــی  و کیفــی تولیــد ملــی 
امکان پذیــر اســت. اگــر کشــورمان بتوانــد در تولیــد 
ــد، قطعــا  ــل آی ــگاه واقعــی خــود نای ــه جای ــی ب مل
ــه  ــد؛ ب ــد ش ــع خواه ــکات مرتف ــیاری از مش بس
همیــن دلیــل تولیــد ملــی را می تــوان از مهم تریــن 
ــی  ــی تلق ــاد مقاومت ــی اقتص ــات اصل ارکان و الزام
ــی(  ــه العال ــد ظل ــری )م ــم رهب ــام معظ ــرد. مق  ک

می فرمایند: 
ــت از  ــارت اس ــروز عب ــه ام ــاس قضی ــه اس »البت
تولیــد ملــی؛ کار و ســرمایه ایرانــی، گرانــی را از بیــن 
ــدازد،  ــه کار می ان ــی را ب ــرمایه های مل ــرد، س می ب
تقویــت  را  ایــران  ملــت  اســتغنای   روحیــه 
می کنــد. مســئوالن کشــور در ســطوح مختلــف 
ــی  ــد مل ــئله تولی ــه مس ــد ب ــه می توانن ــد هرچ بای

ــد.« ــه کنن توج
نکتــه دیگــر مصــرف و رســیدن بــه کاهــش مصــرف 
ــی  ــرف یک ــت. مص ــردن اس ــرف ک ــت مص ــا درس ی
ــا  ــوده و تبع ــاد ب ــم اقتص ــیار مه ــای بس از بخش ه
ــادی  ــادی و غیراقتص ــای اقتص ــایر بخش ه ــر س ب
در  اســاس  ایــن  بــر  دارد.  شــگرف  تأثیــری 
آموزه هــای دینــی تقدیــر معیشــت و مدیریــت 
مصــرف را جزئــی مهــم از دیــن و دینــداری تلقــی 
ــف  ــای مختل ــرف در بخش ه ــرای مص ــوده و ب نم
تبییــن  را  معینــی  و  مشــخص  چارچوب هــای 

ــت. ــوده اس فرم
مقام معظم رهبری )مد ظله( می فرمایند:

ــه  ــه و عاقان ــردن را مدبران ــرف ک ــد مص ــا بای »م
نظــر  از  فقــط  نــه  مصــرف  کنیــم؛  مدیریــت 
عالــم،  عقــای  همــه  نظــر  از  بلکــه  اســام  
 چیــزی اســت کــه بایــد تحــت کنتــرل عقــل قــرار 

گیرد.«
اســامی انقــاب  مردمی بــودن  بــه   باتوجــه 

ــن  ــت و ای ــزام اس ــک ال ــاد ی ــدن اقتص مردمی ش
ــرد.  ــورت پذی ــازی ص ــا گفتمان س ــد ب ــر بای ام

ــا  ــه( ب ــد ظل ــری )م ــم رهب ــام معظ ــن مق بنابرای
اقتصــاد  تئــوری  تشــریح  در  دقیــق  شــناخت 
مقاومتــی یکــی از الزامــات اصلــی تحقــق آن را 
و می فرماینــد: دانســته  اقتصــاد  مردمی ســازی 

ــت های  ــرای سیاس ــا اج ــاد ب ــردن اقتص »مردمی ک
کلــی اصــل ۴۴ و توانمندســازی بخــش خصوصــی 
شــمار  بــه  مقاومتــی  اقتصــاد  ارکان  از   … 

می روند.«
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــجویان عزی ــی رود دانش ــار م انتظ
 اهمیــت موضــوع بــه جــد برنامه ریــزی کننــد 
و ایــن توصیــه مهــم رهبــری عزیــز را جامــه عمــل 
ــه و افــکار عمومــی  آمادگــی الزم  ــا زمین  پوشــانند ت
را بــرای پذیــرش پیــد کنــد و در تحقــق کامــل 
بــردارد. مقاومتــی گام  و  دانش بنیــان  اقتصــاد 

همــراه  امــر  ایــن  در  بایــد  ملــت  و  دولــت    
باشند. 

دولــت بایــد بــرای تولیــدات داخــل راه واردات 
کیفیت بخشــی  جهــت  در  و  ببنــدد  را  بی رویــه 
ــی  ــدات داخل ــد از تولی ــت بای ــد و مل ــدام کن آن اق

ــد. ــتفاده کن اس

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

درست، اما دیرهنگام                                                 
  دیــروز در خبرهــا دیدیــم و شــنیدیم کــه وزیــر نفــت 
ــران  ــه فعالیــت مدی ــا صــدور دســتور دیگــری، دامن ب

پــروازی را محــدود کــرد.
ــران  ــه مدی ــاب ب ــنامه ای خط ــه در بخش ــای زنگن آق
ــش  ــی پاالی ــت، شــرکت مل ــی نف ــل شــرکت مل عام
و پخــش فرآورده هــای نفتــی، شــرکت ملــی گاز 
اســتفاده  پتروشــیمی،  صنایــع  ملــی  شــرکت  و 
از مدیــران پــروازی را در صنعــت نفــت محــدود 
کــرد. ایشــان در ایــن بخشــنامه تأکیــد کردنــد: 
ماهیــت واحدهــای تولیــدی و ضــرورت نظــارت 
نزدیــک عملیاتــی بــر همــه امــور ایــن واحــد، اقتضــا 
ــن  ــی ای ــف مدیریت ــای مختل ــراد در رده ه ــد اف می کن
واحدهــا بــه طــور مســتمر در محــل کار حضــور یابنــد 
و در منطقــه کاری خــود نیــز )بــه جــز در مــوارد کار در 
ــند  ــته باش ــت داش ــر( اقام ــی و جزای ــکوهای نفت  س
و افــزون بــر ایــن، امــکان دسترســی آســان و ســریع 
بــه آن هــا حتــی در ســاعت های غیــرکاری نیــز فراهــم 

. شد با
بــر پایــه این بخشــنامه، ضــروری اســت همــه مدیران 
مجتمع هــا، پاالیشــگاه ها، واحدهــای بهره بــرداری، 
کارخانه هــای پتروشــیمی  و نیــز رده هــای بعــدی 
ــی(  ــرداری و ایمن ــان بهره ب ــران و رئیس ــد مدی )مانن
ــه طــور تمام وقــت در محــل خدمــت خــود حضــور  ب
ــز اقامــت داشــته باشــند  ــه کاری نی ــد و در منطق یابن
ــه  ــادر ب ــی ق ــه هــر دلیل ــه ب ــی ک و از انتصــاب مدیران
حضــور دایمــی  در محــل خدمــت خــود نیســتند )بــه 

ــروازی(، خــودداری شــود. ــران پ اصطــاح مدی
بــر اســاس ایــن بخشــنامه، قــرار اســت در هفته هــای 
آتــی نســبت بــه تعییــن تکلیــف مدیــران پــروازی در 

صنعــت نفــت اقــدام شــود.
ایــن تصمیــم گرچــه دیرهنــگام و اکنــون پــس 
از گذشــت 3 ســال از عمــر دولــت اتخــاذ شــد، 
امــا تصمیمــی  عاقانــه، منطقــی و مفیــد بــرای 
ــی  ــم، خــاص وزارت ــن تصمی کشــور اســت و کاش ای
خــاص نبــود و شــخص رئیس جمهــوری چنیــن 
ــه  ــچ وزارتخان ــه در هی ــد ک ــادر می کردن ــتوری ص دس
پــروازی  مدیــر  آن،  اســتانی  زیرمجموعه هــای  و 
ــن  ــه عی ــت ک ــن محدودی وجــود نداشــته باشــد و ای
ــار  ــد و یکب ــی می ش ــر عملیات ــت، فراگی ــواب اس ص
 بــرای همیشــه، پرونــده ایــن موضــوع بــه نفــع نظــام 

و مردم بسته می شد. 
امــا مدیــر پــروازی کیســت و چیســت؟ مدیــر 
ــانی  ــرای کس ــاص ب ــت خ ــی اس ــروازی، اصطاح پ
کــه پســت و مقامشــان جــای دیگــری اســت و 
خانــه و خانواده شــان جــای دیگــر کــه معمــوال 
هفتــه ای یکــی دو ســه روز بــه محــل خدمــت 
ــود  ــی خ ــل زندگ ــهر مح ــه اش را در ش ــی رود و بقی  م

می گذرانند.
مدیــران  پــروازی  بــا مشــکات  فراوانــی روبــه رو 
هســتند و خواســته یــا ناخواســته باعــث بــروز 
ــوند.  ــایرین می ش ــرای س ــز ب ــی نی ــکات فراوان مش
بــروز حــوادث  جانــی  و مالــی  هنــگام  مســافرت  
ــی  ــک زمین ــورد ترافی ــش بی م ــل  کار، افزای ــه  مح ب
و هوایــی و در نتیجــه کثــرت هزینه هــای ملــی، 
مشــکات  خانوادگــی  برای  مدیــران  و آثار ســوءتربیتی  
بــرای  فرزنــدان  آن هــا، ســردرگمی  و باتکلیفــی  اربــاب  
رجــوع  و کارکنــان  اداره  مربوطــه  مأموریت هــای  مکــرر 
بــا هــدف  مراجعــه  بــه  محــل  کار و تحمیــل  بــار مالــی  
بــه  دســتگاه  مربوطــه  اســتفاده  از خودروهــای  دولتــی  
و اســتهاک  و تحمیــل  بــار مالــی  آن هــا بــه  دســتگاه 
مربوطــه  تفویــض  اختیــارات  غیرقانونــی  به  زیردســتان  
مدیــران  غیــاب   در  امــور  فصــل   و  حــل    بــرای  

عــدم  دسترســی  به موقــع  بــه  مدیــر در حــوادث  
 غیرمترقبــه ، خســتگی  ناشــی  از رفــت  و آمــد رانندگــی 

و تأثیــر منفــی  بــر رونــد کیفــی  و کاری  مدیــران  
 از جملــه  مشــکات  پیــش  روی  مدیــران  پــروازی

  است.
ــر   از هرکــس در هــر جایگاهــی ســؤال شــود همــه ب
ــد  ــر بای ــه مدی ــول هســتند ک ــت متفق الق ــن واقعی ای
۱۰۰ درصــد در محــدوده کاری اش ســاکن باشــد و ایــن 
یــک نیــاز و شــرط الزامی  اســت و اتفاقــا در قوانین نیز 
دیــده شــده اســت؛ امــا چــون بعضــی دســتگاه ها در 
 تهــران دفتــر دارنــد کــه ایــن خــود بــار مالــی بــه دولت 
مدیــران  می کنــد،  تحمیــل  مربوطــه  دســتگاه  و 
پــروازی بخشــی از روزهــا و زمــان کار هفتگــی را در آن 
دفتــر - صدهــا کیلومتــر دور از محــل اصلــی مأموریت 
ــن  ــد و در ای ــتقرار می یابن ــه  - اس ــه خان ــک ب و نزدی
ــت  ــه، مأموری ــه اش رفت ــه خان ــع ب ــه در واق ــان  ک  زم

و حق سفر و ... هم می گیرند.
ــات  ــی از معض ــران یک ــودن مدی ــروازی ب ــث پ  بح
ــای  ــروازی، نیروه ــر پ ــت. مدی ــور اس ــی کش مدیریت
ــر  ــش را کمت ــل خدمت ــردم مح ــرش و م ــت ام تح
از آن می بینــد کــه خانــواده اش را بــه آن منطقــه 
ــراه  ــام وجــود و هم ــا تم ــاورد. او حاضــر نیســت ب بی
ــش و  ــل خدمت ــاز مح ــق نی ــود عم ــواده خ ــا خان ب
ــتان را درک  ــاز شهرس ــش و نی ــای همکاران دغدغه ه
ــودن،  ــروازی ب ــر ظریفــی نکته ســنج پ ــه تعبی ــد. ب کن
ــی هــم خــدا و هــم خرمــا و هــم هســته خرمــا  یعن
ــر  ــه فک ــا ب ــی دائم ــودن یعن ــروازی ب ــتن! پ را خواس
خط مشــی  خــاف  یعنــی  بــودن؛  آمــد  و  رفــت 
مدیریــت اســامی  و… . ایــن حرکــت فســادآور 
ــان کــه رســیدگی و  ــژه دارد؛ همچن ــه توجــه وی ــاز ب نی
توجــه بــه حقوق هــای نجومــی؛ چــرا کــه این هــا نیــز 
ــاح  ــد اص ــت  و بای ــواب اس ــند و ناص ــان ناپس  کارش
ــن  ــه ای ــا ب ــایر وزرا و وزارتخانه ه ــاءهللا س ــود. انش ش
نهضــت مبــارک بپیوندنــد و از پدیــده مدیــران پــروازی 
کــه پدیــده ای زشــت، ناعادالنــه، غیرقانونی و فســادآور 
اســت اعــام بیــزاری کننــد و بــر ضــرورت حــذف ایــن 
ــان  ــد. در پای ــد نماین ــت تأکی ــه و زش ــده ناعادالن پدی
بایــد از جنــاب آقــای زنگنــه تشــکر کــرد کــه شــجاعت 
ــگام  ــل پیش ــن معض ــل ای ــد و در ح ــرج دادن ــه خ  ب

شدند.

یادداشت سر دبیر

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه اطاع رســانی 
در  دیــروز  روحانــی  حســن  حجت االســام  ریاســت جمهوری، 
ــالن  ــهرداران 2۰۱6 در س ــوراها و ش ــی ش ــاس جهان ــتین اج نخس
ــان  ــاط شــهرهای جه ــت: ارتب ــران گف ــاد ته ــرج می ــای ب همایش ه
بــا یکدیگــر می توانــد پیوندهــای عاطفــی،  فرهنگــی، اقتصــادی 
اجتماعــی، علمــی  و مدیریتــی بیــن ملت هــا و دولت هــا را هــر 
ــا اشــاره بــه اینکــه در طــول تاریــخ  چــه بیشــتر تقویــت کنــد. وی ب
ــه ماننــد آیینــه ای بودنــد کــه تمــدن یــک ملــت  شــهرهای بــزرگ ب
ــان  ــوه چیدم ــرد: نح ــان ک ــتند، خاطرنش ــش می گذاش ــه نمای را ب
مناطــق  و  عبادتگاه هــا  اقتصــادی،  تجــاری،  مناطــق مســکونی 
علمــی، نشــانگر شــیوه نگــرش عالمــان، اندیشــمندان و متفکــران آن 
ــای  ــه شــمار می رفــت و در ســایه  شــیوه اداره و نحــوه بن جامعــه ب

شــهرها می تــوان بــه زوایــای تمدنــی آن کشــور آشــنا شــد. روحانــی 
خاطرنشــان کــرد: ایــران دارای اقــوام، ســایق مختلــف، ویژگی هــای 
ــد در  ــت و بی تردی ــی اس ــایگان گوناگون ــاوت و همس ــی  متف اقلیم
ــه  ــه ب ــک محل ــی ی ــهر و حت ــک ش ــرای اداره ی ــوری ب ــن کش چنی
هــر مقــدار کــه بتــوان از نظــرات و افــکار مــردم اســتفاده کــرد، بهتــر 
می تــوان دیدگاه هــا و ســایق مختلــف مــردم را بــه کرســی نشــاند. 
وی همچنیــن گفــت: اینکــه  در کشــورمان ۱۱7 هــزار عضــو شــوراها  
مســئولیت را در یک هــزار و 2۴۰ شــهر و 35 هــزار روســتا در طــول ۱7 
ســال گذشــته بــر عهــده گرفتــه و بــرای عمــران و آبادانــی کشــور بــر 
اســاس نظــرات مــردم تــاش می کننــد، گام بســیار بزرگــی در مســیر 
ــاره  ــا اش ــور ب ــت. رئیس جمه ــامی  اس ــی و اس ــاالری دین مردم س
بــه اینکــه بــرای اداره شــهرها و در مســیر اقدامــات شــوراهای شــهر 

تاکنــون اقدامــات خوبــی انجــام شــده، اظهــار داشــت: الیحــه نظــام 
مدیریــت شــهری و نیــز الیحــه درآمــد پایــدار بــرای شــهرداری های 
ــه مراحــل خــود را در  سراســر کشــور، دو الیحــه  مهمــی  هســتند ک
ــد  ــامی  خواه ــورای اس ــس ش ــم مجل ــرده و تقدی ــی ک ــت ط دول
ــر  ــرای حرکــت دقیق ت ــد راه ب ــن جدی ــا قوانی ــد ب ــدون تردی  شــد و ب
ــح  ــی تصری ــود. روحان ــر می ش ــهر آماده ت ــوراهای ش ــریع تر ش و س
ــر درآمــد نفتــی مضــر  ــه همــان میــزان کــه اتــکای کشــور ب کــرد: ب
اســت از آن زیانبارتــر، اتــکای درآمــد شــهرداری ها بــه فــروش 
تراکــم اســت. روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا تأکیــد 
بــر اینکــه در دولــت یازدهــم اقدامــات بســیار اساســی و مهمــی  در 
ــه مســایل زیســت محیطی انجــام شــده اســت، خاطــر نشــان  زمین
ــر در روز  ــون لیت ــه 25 میلی ــورو۴ ب ــن ی ــد بنزی ــش تولی ــرد: افزای ک

ــر  ــب از دیگ ــر مکع ــون مت ــه ۱۴۰ میلی ــد گاز ب ــش تولی ــز افزای و نی
ــوده اســت  ــرای کاهــش آلودگــی هــوا ب اقدامــات دولــت یازدهــم ب
ــط 9 درصــد از ســوخت  ــان ســال، فق ــا پای ــم دارد ت ــت تصمی و دول
نیروگاه هــای کشــور بــا ســوخت مــازوت باشــد. وی گفــت: بــا 
مصــرف بهینــه انــرژی می تــوان تحــوالت بزرگــی در اســتفاده درســت 

ــرد. ــاد ک ــت محیطی ایج ــایل زیس ــن مس ــرژی و همچنی از ان

روحانی در اجالس جهانی شوراها و شهرداران ۲۰۱۶ :

اتکای درآمد شهرداری ها بر فروش تراکم، زیان بار است

ــی در  ــات ایذای ــت: اقدام ــامی  گف ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
مقابــل توافــق هســته ای بــه نقطــه ای رســیده کــه راهــی جــز مقابله 
بــرای ایــران باقــی نمانــده اســت؛ بنابرایــن ســازمان انــرژی اتمــی 
 بایــد  مطابــق قانــون مربوطــه طــرح راه انــدازی کارخانــه هســته ای 
را بــرای غنی ســازی در درجــات مــورد نیــاز کشــور آمــاده کنــد. بــه 
گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از خانــه ملــت، علــی الریجانــی در 
نشســت علنــی دیــروز )چهارشــنبه 3۰ تیرمــاه( مجلــس شــورای 
اســامی  در نطــق پیــش از دســتور خــود گفــت: گــزارش اخیــر دبیــر 
ــته ای  ــق هس ــاره تواف ــت درب ــورای امنی ــه ش ــل ب ــازمان مل  کل س
ــت  ــدگان کشــورهای ۱+5 در شــورای امنی ــارات برخــی نماین و اظه
گرچــه از نظــر حقوقــی حــاوی تعهــدی بــرای ایــران نبــوده اســت 
امــا از جهــات مختلــف خطاهایــی را دربرداشــت کــه بــرای جایــگاه 

دبیــر کل ســازمان ملــل و شــورای امنیــت نوعــی ســقوط آزاد 
محســوب می شــود. رئیــس مجلــس شــورای اســامی  افــزود: از 
ــدات  ــه تعه ــران ب ــدی ای ــود پایبن ــزارش خ ــر کل در گ ــی دبی طرف
اشــاره ای  هیــچ  دیگــر  طــرف  از  و  می دانــد  دلگرم کننــده  را 
ــام  ــرای تم ــدم اج ــران از ع ــکایت ای ــران و ش ــای ای ــه نگرانی ه ب
ــزارش  ــه گ ــود ک ــور ب ــر کل مأم ــا دبی ــد. آی ــدات ۱+5 نمی کن تعه
ــر 5+۱  ــور ناظ ــا مأم ــد ی ــرف بده ــدات دو ط ــرای تعه ــل از اج کام
در ایــن ماجراســت.   پرتــاب موشــک بــا کــدام قســمت از توافــق 
هســته ای ناســازگاری دارد؟ الریجانــی بــا بیــان اینکــه آقــای بــان 
 کی مــون در گــزارش خــود پرتــاب موشــک بالســتیک ایــران 

را مخالــف روح توافــق هســته ای دانســته اســت، امــا قضــاوت در 
ــه داد:  ــت گذاشــته اســت، ادام ــده شــورای امنی ــر عه تخطــی را ب
ســؤال ایــن اســت کــه پرتــاب موشــک بــا کــدام قســمت از توافــق 
هســته ای ناســازگاری دارد. روح برجــام یــک امــر ســیالی نیســت 
کــه مجالــی بــرای دبیــر کل ایجــاد کنــد کــه هــر حــرف بی ربطــی 
را بــه آن نســبت دهــد. الریجانی،افزود:مگــر ایــران چنیــن طراحــی 
انجــام داده اســت کــه آقــای دبیــرکل آن را بــا روح برجــام در تغایــر 
اعــام کــرده انــد. وی ادامــه داد:دبیــرکل در اســتدالل خویــش بیان 
کــرده اســت؛چون موضــوع پرتــاب موشــک بالقــوه می توانــد باعــث 
افزایــش تنــش در منطقــه شــود واقعــا تعجــب آور اســت، دبیــرکل 

ــرار  ــتی ق ــه سس ــن پای ــود را برچنی ــب خ ــل مطال ــازمان مل س
ــد  ــی نبای ــران حت ــم ای ــی را بپذیری ــن مبنای ــر چنی داده اســت. اگ
2 میلیــون بشــکه نفــت هــم بفروشــد چراکــه برخــی کشــورهای 

ــد. ــرار می دهن ــش ق ــه آن را دســتاویز تن منطق
 وی افــزود: تنــش را در منطقه،کشــورهایی ایجــاد می کننــد کــه از 
ــد و شــما خــود  ــر دینــی کشــور خــود ســلب تابعیــت می کنن رهب
را بــه خــواب زده ایــد. تنــش را در ســوریه کســانی 5 ســال ادامــه 
ــاندند  ــت ها رس ــت تروریس ــه دس ــاو ب ــک های ت ــه موش ــد ک دادن
ســاخت  موشــک ها  ایــن  می دانیــد  شــما  القاعــده  وعلــی 
ــه  ــد ب ــد بفهمی ــریال دارد؛می توانی ــماره س ــون ش ــت و چ کجاس
دســت چــه کســانی داده شــده اســت ،امــا هیــچ گاه در ایــن بــاره 

ســخنی نگفتــه ایــد.

ــی  ــی اله ــاف، امانت ــت: عف ــی گف ــلمین رئیس ــت االسام والمس حج
ــد دوســت دارد  ــه کســی بگوی ــردی نیســت ک ــک حــق ف اســت و ی
آن را رعایــت کنــد یــا نکنــد؛ هیچ کــس حــق نــدارد ایــن حیثیــت و 
امانــت الهــی را در راه ابتــذال بــه حــراج بگــذارد؛ از همیــن رو تجــاوز از 
حریــم عفــاف، کیفــر دارد؛ چــرا کــه شکســتن حریــم و حــدود الهــی 

بــه شــمار مــی رود. 
در  رســا  از خبرگــزاری  نقــل  بــه  وطــن  بــه گــزارش کیمیــای 
رئیســی ســیدابراهیم  االسام والمســلمین  حجــت   مشــهد، 

ــه  ــن افتتاحی ــروز در آیی ــح دی ــوی صب ــدس رض ــتان ق ــت آس تولی
ــاب  ــاف و حج ــی عف ــاالن فرهنگ ــری فع ــاس سراس ــن اج دومی
ــاب  ــاف و حج ــی عف ــه فرهنگ ــکیل جبه ــم، تش ــن هیث ــاالر اب در ت
ــد  ــرای تهدی ــه ب ــمن ک ــه دش ــل جبه ــت در مقاب ــی  پربرک را اقدام

ارزش هــای الهــی تــاش می کنــد، برشــمرد.
سیرت و صورت انسان در تعامل با عفاف و حجاب است

ــه انســان و  ــی ب ــگاه قرآن ــه از ن ــاف برگرفت ــه عف ــان اینک ــا بی  وی ب
متفــاوت از تعریــف علــم منطــق اســت، گفــت: در نــگاه قــرآن، انســان 
فضیلت محــور، موجــودی دارای حیــات و تألــه اســت کــه ســیرت او 

در تعامــل بــا عفــاف و صورتــش در تعامــل بــا حجــاب اســت.
زندگی عفیفانه محدود به یک صنف یا جنس خاص نیست

 حجــت االسام والمســلمین رئیســی بــا تأکیــد بــر اینکــه حجــاب و 
زندگــی عفیفانــه محــدود بــه یــک صنــف یــا جنــس خــاص نیســت، 
تصریــح کــرد: نــه فقــط وجــود چــادر و حجــاب ظاهــر، بلکــه ملکــه 

ــف جامعــه اســت کــه جامعــه را از  شــدن عفــت در الیه هــای مختل
ــی دارد.  ــون م ــیب های مص آس

ــون  ــدن قان ــرا نش ــل اج ــه حاص ــاب در جامع ــی حج ــت کنون وضعی
عفــاف و حجــاب اســت

وی بــا اشــاره بــه ایــن فرمــوده امیرمؤمنــان علــی)ع( کــه »مرا بــا ورع 
ــاری کنیــد«، عفــاف را از پایه هــای تقویــت نظــام امامــت  و عفــت ی
ــاف و حجــاب  ــون عف ــدم اجــرای قان ــاد از ع برشــمرد و ضمــن انتق
مصــوب شــورای عالــی فرهنگــی انقــاب از ســوی دســتگاه ها گفــت: 
ــی  ــن وضعیت ــاهد چنی ــون ش ــد اکن ــرا می ش ــون اج ــن قان ــر ای اگ
ــا اجــرای  ــان ب ــه همزم ــم. البت ــه نبودی ــاف در جامع از حجــاب و عف

قانــون، کار فرهنگــی نیــز الزم اســت.
جســور  فــرد  اضافــه کــرد:  رئیســی  حجت االسام والمســلمین 
ــت  ــتن قداس ــرای شکس ــرب ب ــگ غ ــزدور فرهن ــه م ــکن ک قانون ش
ــی  ــت و ناآگاه ــر غفل ــه از س ــردی ک ــا ف ــت، ب ــامی  اس ــه اس جامع

هنجارشــکنی می کنــد، تفــاوت دارد.
فضای مجازی مدیریت نشده، تهدیدی برای جامعه است 

ــوری رســانه ای  ــه امپرات ــا اشــاره ب ــدس رضــوی ب ــت آســتان ق تولی
مســتکبران بــرای شکســتن حریــم عفــاف و حجــاب گفــت: فضــای 
مجــازی مدیریت نشــده، تهدیــدی بــرای جامعــه اســت و کام مــردم 
را تلــخ می کنــد؛ همــه کشــورهای مؤســس فضــای مجــازی از جملــه 
انگلیــس، چیــن و فرانســه، بایدهــا و نبایدهــا و فیلترهایــی بــرای آن 

در کشــور خــود دارنــد. 

ــارکت  ــی مش ــور اصل ــد مح ــردم بای ــت: م ــور گف ــر کش  وزی
شــهرداری ها باشــند و بــه عنــوان محــور اصلــی کار در شــهرها 

و روســتاها مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، عبدالرضــا رحمانــی فضلــی روز 
چهارشــنبه در نخســتین اجــاس جهانی شــوراها و شــهرداران 
بــا تأکیــد بــر اینکــه مدیریــت شــهری و شــوراها بایــد کامــا 
ــهرها  ــد در ش ــردم بای ــارکت م ــزود: مش ــند، اف ــفاف باش ش

دیــده شــود.
وزیــر کشــور گفــت: موضــوع مشــارکت مــردم در حاکمیــت 
ــد مثمــر ثمــر باشــد و بایــد  ــه طــور قطــع می توان و دولــت ب

گام هــای بلندتــری در ایــن زمینــه برداریــم.
ــا مشــارکت  ــه طــور قطــع ب ــرد: ب ــد ک ــی تأکی ــی فضل  رحمان
و تعامــل بــا مــردم جایــگاه شــهرداری ها بهتــر خواهــد شــد 
ــد شــوراها و شــهرداران سراســر  ــورد تأکی ــن موضــوع م و ای

کشــور اســت.
وی ادامــه داد: بایــد مســیرها، شــیوه ها و دســتورالعمل هایی 
داشــته باشــیم کــه تعامــل بــا مــردم را عینی تــر و واقعی تــر 
ــفاف  ــا ش ــد کام ــوراها بای ــهرها و ش ــت ش ــم و مدیری ببینی
ــان بیشــتری  ــد مــردم اطمین ــاق بیفت ــن اتف ــر ای باشــد و اگ

ــم رســید. ــری خواهی ــج بهت ــه نتای ــد و ب می کنن
نخســتین اجــاس جهانــی شــوراها و شــهرداران 2۰۱6 ، امروز 
چهارشــنبه در بــرج میــاد تهــران آغــاز بــه کار کــرد و تــا فــردا 

نیــز ادامــه دارد.
ــردم در  ــارکت م ــوع مش ــه موض ــاره ب ــا اش ــور ب ــر کش وزی
ــاب ــم انق ــتاوردهای مه ــی از دس ــوان یک ــه عن ــت ب  حاکمی
 گفــت: نحــوه تعامــل و ارتبــاط بــا مــردم، یکــی از موضوعــات 
و مســائل مهمــی  اســت کــه می بایــد در حــوزه شــهرداری ها 
مشــارکت  اصلــی  محــور  بایــد  مــردم  شــود؛  لحــاظ 
شــهرداری ها باشــند و بــه عنــوان محــور اصلــی کار در شــهرها 

ــد. ــرار گیرن ــه ق ــورد توج ــتاها م و روس
رحمانــی فضلــی افــزود: در این خصــوص بایــد مســیرها 
کــه  باشــیم  داشــته  را  دســتورالعمل هایی  و  شــیوه ها 
ــر  ــان تر ، عینی ت ــردم را آس ــا م ــارکت ب ــل و مش ــوان تعام  بت
و واقعی تــر کنیــم و شــهرداری ها و شــوراها بایــد در جایــگاه 
پاســخگویی ، کامــا شــفاف و مــردم کامــا از زوایــای 

باشــند. مطلــع  تصمیم گیری هــا 
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت بررســی دقیــق از رونــد و فراینــد 
ــهرها  ــه ش ــا ب ــگاه م ــت: ن ــار داش ــهرها اظه ــکل گیری ش ش
ــل  ــه تکام ــده و رو ب ــا، زن ــوان موجــودی پوی ــه عن ــد ب می بای
ــز  ــد پرهی ــه شــهرها بای ــرف ب ــگاه مهندســی ِص باشــد و از ن

شــود. 
شــهر بــه همــان میــزان کــه بــه کالبــد نیــاز دارد، بــه همــان 
میــزان هــم بــه روح و معنویــت شــهری در حوزه هــای 

ــاز دارد. ــی نی ــی و سیاس ــی، امنیت ــی، اجتماع فرهنگ

ــک  ــد بان ــک کارمن ــتگیری ی ــه دس ــاره ب ــا اش ــامی  ب ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــده کل س فرمان
ملــت توســط ســپاه پاســداران گفــت: بخــش اطاعــات ســپاه پاســداران مســائل امنیتــی، نفــوذ 
ــه  ــوط ب ــط مرب ــز فق ــر نی ــتگیری اخی ــرای دس ــد و ماج ــال می کن ــادی را دنب ــادهای اقتص و فس
مســائل حقوقــی نیســت؛ بلکــه بــه فســاد بزرگ تــری مربــوط اســت کــه برخــی سیاســیون نیــز 
ــرای  ــانی دادس ــگاه اطاع رس ــل از پای ــه نق ــن، ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــتند. »ب ــر آن هس درگی
عمومــی  و انقــاب تهــران، عبــاس دولت آبــادی دادســتان عمومــی  و انقــاب تهــران اعــام کــرد کــه 

دوشنبه شــب مدیرعامــل ســابق بانــک ملــت در یــک پرونــده اقتصــادی بازداشــت شــده اســت.« 
سرلشــکر پاســدار محمدعلــی جعفــری روز چهارشــنبه در حاشــیه همایــش فرماندهــان نیــروی 
زمینــی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی  در مشــهد در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: داعــش زمینه 
اقــدام و تــاش در ایــران را نــدارد؛ تروریســت هایی کــه در کشــور دســتگیر می شــوند، همگــی عضــو 
داعــش نیســتند. وی اظهــار کــرد: مســلمانان اهــل ســنت کشــور نیــز بــا مبانــی تفکر ســلفی گری و 
داعشــی مخالــف هســتند. وی گفــت: علــت مخالفــت آمریــکا و دیگر دشــمنان با ســپاه پاســداران 

انقــاب اســامی  ایــران ایــن اســت کــه ایــن نهــاد بــه دنبــال تحقــق اهــداف و ارزش هــای انقــاب 
ــای  ــال اســتحاله ارزش ه ــه دنب ــام ب ــان نظ ــزود: دشــمنان و مخالف ــری اف است.سرلشــکر جعف
انقــاب و کنــد کــردن حرکت هــای انقــاب اســامی  هســتند؛ بنابرایــن طبیعــی اســت کــه بــا ســپاه 
پاســداران بــه عنــوان پرچمــدار انقــاب اســامی  دشــمنی و علیــه ایــن مجموعــه جوســازی کننــد. 
همایــش یــک روزه فرماندهــان نیــروی زمینــی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی  بــا حضــور ۴۰۰ 

نفــر از فرماندهــان و مســئوالن عالــی رتبــه ایــن نیــرو در مشــهد برگــزار شــده اســت.

تولیت آستان قدس رضوی:

فضای مجازی مدیریت نشده، تهدیدی برای جامعه است
وزیر کشور: 

مردم باید محور اصلی مشارکت شهرداری ها باشند

سرلشکر جعفری:
ماجرای دستگیری کارمند بانک ملت مربوط به فساد بزرگ تری است

اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 26 
درصــد حجــم مخــزن ســد زاینــده رود آب دارد، گفــت:  
75 درصــد خــاک اســتان درگیــر خشکســالی اســت 
ــا  ــه طــور متوســط 3۰ درصــد و در برخــی نقــاط ت و ب
8۰ درصــد کاهــش بــارش گــزارش شــده کــه بایــد بــه 

طــور درســت اطاع رســانی شــود.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بــه  نقــل از اداره  کل روابــط  
عمومــی  اســتانداری اصفهــان، رســول زرگرپــور در 
جلســه شــورای هماهنگــی مدیریــت بحــران اســتان 
اصفهــان اظهــار داشــت: کاهــش میــزان بارش هــا در 
ــه ســال گذشــته قابل توجــه  شــرق اســتان نســبت ب
ــز  ــی قرم ــن نواح ــالی در ای ــدت خشکس ــوده و ش  ب
و در بعضــی مناطــق شــرقی و جنوبــی و بخش هایــی 

از غــرب اســتان زیــاد اســت.
 اســتاندار اصفهــان بــا اعــام اینکــه بیشــتر از 7۰ 
 درصــد اســتان مواجــه بــا خشکســالی شــدید اســت
تأکیــد کــرد: آمــار مربــوط بــه خشکســالی بایــد 
دقیــق اعــام شــود. وی ادامــه داد: 75 درصــد خــاک 
اســتان درگیــر خشکســالی اســت و بــه طــور متوســط 
ــا 8۰ درصــد کاهــش  3۰ درصــد و در بعضــی نقــاط ت
ــح  ــور صحی ــه ط ــد ب ــه بای ــده ک ــزارش ش ــارش گ ب

اطاع رســانی شــود.
ــان در ســال  ــه اســتان اصفه ــان اینک ــا بی ــور ب  زرگرپ
ــال ها  ــک ترین س ــی از خش ــر یک ــی 9۴-95 درگی آب
طــی ۴۰ ســال گذشــته بــوده اســت، گفــت:  در شــرق 
اســتان و نائیــن 8۰ درصــد، در شــهر اصفهــان 5۰ 
درصــد و در سرشــاخه های زاینــده رود 25 درصــد 

ــتان  ــه اس ــوری ک ــه ط ــته ایم؛ ب ــارش داش ــش ب کاه
ــر  ــز جــزو 5 اســتان درگی ــاری نی چهارمحــال و بختی

ــت. ــه اس ــالی قرارگرفت خشکس
ــئوالن  ــه مس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب ــتاندار اصفه  اس
ــوط  ــوزه مرب ــالی در ح ــت خشکس ــک مدیری ــد ی بای
ــای  ــت: نیروه ــار داش ــند، اظه ــته باش ــود داش ــه خ ب
نظامــی، دانشــگاه ها، شــهرداری ها، ادارات و مــردم 
بایــد کاهــش مصــرف آب را در دســتور کار خــود قــرار 

ــد. دهن
 وی اظهــار داشــت: درخصــوص آب شــرب 2 معضــل 
اساســی وجــود دارد کــه معضــل نخســت مربــوط بــه 
عــدم وجــود آب کافــی اســت و دوم اگــر آبــی وجــود 
داشــته باشــد، ســامانه موجــود انتقــال آب جوابگــوی 

نیــاز نیســت.
ــردم  ــرای م ــر شــرایط موجــود ب ــزود: اگ ــور اف  زرگرپ

ــی آب شــرب درســت  ــدگان اصل ــوان مصرف کنن به عن
تشــریح شــود، حتمــا همــکاری خواهنــد کــرد.

 وی بــا اشــاره بــه اینکــه نگرانی هایــی دربــاره کیفیــت 
آب مصرفــی وجــود دارد، گفــت: بهداشــت آب روزانــه 

توســط مدیریــت بهداشــت کنتــرل می شــود.
 اســتاندار اصفهــان تصریــح کــرد: بــر اســاس اعــام 
مدیریــت بهداشــت و درمــان اســتان، اســتانداردهای 
آب آشــامیدنی رعایــت شــده و در حــال حاضــر 

ــت. ــوب اس ــی آب مطل ــت کیف وضعی
 وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس پیش بینی هــای 
تأخیــر  بــه  پاییــز  در  بارش هــا  صورت گرفتــه 
ــتان را در  ــت اس ــر وضعی ــن ام ــت: ای ــد، گف می افت
 زمینــه تأمیــن آب شــرب نگران کننده تــر می کنــد 
و بایــد بــا احتیــاط، دقــت و وســواس در ایــن زمینــه 
ــز  ــد اجــازه داد یــک قطــره آب نی عمــل شــود و نبای
هــدر رود و در ایــن راســتا مــردم بایــد حتمــا همــکاری 

کننــد.
 زرگرپــور خاطرنشــان کــرد: وضعیت و شــرایط اســتان 
ــد  ــی بســیار ســخت اســت و بای از لحــاظ آب و هوای
 هواشناســی، آب منطقــه ای و آب و فاضــاب شــرایط 
الزم  همــکاری  مــردم  تــا  اطاع رســانی کننــد   را 

را داشته باشند.
 وی دربــاره وضعیــت ســد مخزنــی زاینــده رود گفــت: 
حجــم آب پشــت ســد، هم اکنــون 328 میلیــون متــر 
ــه مــدت مشــابه ســال  مکعــب اســت کــه نســبت ب
گذشــته ۴3 درصــد و نســبت بــه بلندمــدت 67 درصد 

کاهــش حجــم داشــته اســت.

استاندار اصفهان مطرح کرد: 
بیش از ۷۰ درصد استان اصفهان مواجه با »خشکسالی شدید« 

ــن  ــی ای ــیون مل ــت کنوانس ــن روز از نشس ــواه در اولی ــزب جمهوری خ ح
حــزب، ســند رســمی سیاســت گذاری خــود را تصویــب کــرد. ایــن ســند، 
ــات  ــی سیاســت های رســمی حــزب جمهوری خــواه در موضوع ــه معرف ب

ــردازد.  ــف می پ مختل
توافــق   ،»2۰۱6 جمهوری خــواه  حــزب  اعام شــده  »سیاســت  ســند 
ــی  ــه »برجــام« را »توافق ــروه ۱+5 موســوم ب ــران و گ ــن ای هســته ای بی
ــده اش«  ــریکان مذاکره کنن ــکا و ش ــور آمری ــن رئیس جمه ــخصی بی ش
ایــن کشــور  بعــدی  رئیس جمهــور  بــرای  را  آن  اجــرای  و  خوانــده 

غیرالــزام آور دانســت. 
در یکــی از ســرفصل های ایــن ســند بــا عنــوان »چالش هــای خاورمیانــه 
ــر  ــه ه ــبت ب ــون نس ــه، اکن ــت: »خاورمیان ــده اس ــر« آم ــال تغیی در ح
ــر اســت. رؤســای  ــی دوم خطرناک ت ــگ جهان ــان جن ــر از زم ــان دیگ زم
جمهــور دو حــزب، علی رغــم اختافاتشــان، همــواره منافــع ملــی آمریــکا، 
 اعتمــاد دولت هــای دوســت و امنیــت اســرائیل را در اولویــت قــرار 

داده اند.«
در ادامــه ایــن ســند دربــاره »برجــام« آمــده اســت: »مــا، توافــق 
بین المللــی  تحریم هــای  برداشــتن  بــرای  را  ایــران  بــا  دولــت 
ایــران،  ســمت  بــه  پــول  دالر  میلیــارد  صدهــا  کــردن  روانــه  و 
شــخصی اش  شــریکان  و  رئیس جمهــور  بیــن  شــخصی  توافقــی 
غیرالــزام آور بعــدی  رئیس جمهــور  بــرای  را  آن  و   دانســته 

 می دانیم.«
»برجــام«  می افزایــد کــه  جمهوری خواهــان  سیاســت گذاری  ســند 
ــه  ــوط ب ــات مرب ــنا، الزام ــوم س ــد دو س ــت آوردن تأیی ــه دس ــدون ب ب

»معاهــده را نــدارد.«
آمریــکا  بعــدی  اینکــه رئیس جمهــور  بیــان  از  بعــد  ایــن ســند  در 
ــد  ــت: »بای ــده اس ــت، آم ــد داش ــام« نخواه ــرای »برج ــه اج ــی ب الزام
همــه گزینه هــا را بــرای مقابلــه بــا وضعیتــی کــه امنیــت، منافــع و 
ــتان مــا را بــه صــورت جــدی تهدیــد کنــد، زنــده نــگاه   بقــای دوس

داریم.«

سند رسمی سیاست گذاری جمهوری خواهان تصویب شد 
برجام، توافق شخصی اوباما با ایران است!

رئیس مجلس در نطق پیش از دستور: 
طرح راه اندازی کارخانه غنی سازی ایران باید آماده شود

حتما بخوانید!
مردم باید محور اصلی مشارکت...  پنجشنبه  31  تیرماه   21395
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کیمیای حیات، آیینه خدمت به محرومان
پخش مستند پروژه های آبرسانی 

روستایی استان اصفهان
روابــط  اداره  رئیــس   
آمــوزش  و  عمومــی 
آب  شــرکت   همگانــی 
روســتایی  فاضــاب  و 
ــت:  ــان گف ــتان اصفه اس
وظیفــه  شــرکت،  ایــن 
تأمیــن آب شــرب ســالم و دائــم را بــرای هموطنــان 
ــچ  ــت هی ــده دارد و تح ــر عه ــتان ب ــتایی اس روس
ــارات  ــود اعتب شــرایطی حتــی علی رغــم وجــود کمب
مصــوب ســالیانه در انجــام وظیفــه خــود کوتاهــی و 

سستی نکرده است.
ــام  ــگاه و اهتم ــه ن ــاره ب ــا اش ــدی ب ــم محم ابراهی
کــردن  برطــرف  بــرای  یازدهــم  دولــت  ویــژه 
ــت:  ــار داش ــور اظه ــروم کش ــه مح ــکات طبق مش
در ســال جــاری بــا توجــه بــه اقــدام مهــم و 
ارزشــمند دولــت درخصــوص اختصــاص اعتبــارات 
صنــدوق توســعه ملــی بــرای تکمیــل وبهره بــرداری 
ــرکت آب و  ــتایی، ش ــانی روس ــای آبرس از پروژه ه
فاضــاب روســتایی اســتان نیــز بــه همــت مدیــران 
و کارشناســان توانمنــد خــود، 33 مجتمــع آبرســانی 
روســتایی و 47 پــروژه آبرســانی تک روســتایی 
ــه  ــرا دارد ک ــال اج ــتان ها در ح ــام شهرس را در تم
ــا  ــرداری از آن ه ــرای بهره ب ــاز ب ــورد نی ــارات م اعتب
ــص داده  ــدوق تخصی ــن صن ــارات ای ــل اعتب از مح

ــت.  ــده اس ش
اهمیــت  درخصــوص  محمــدی  ابراهیــم 
ــردم و  ــه م ــه ب ــات صورت گرفت ــانی اقدام اطاع رس
آگاهــی آن هــا از تاش هــا و زحمــات شــبانه روزی 
و طاقت فرســای پرســنل و پیمانــکاران شــرکت 
ــت:  ــان گف آب و فاضــاب روســتایی اســتان اصفه
مجتمع هــای  ایــن  احــداث  اینکــه  بــه  نظــر 
ــت و ارزشــمندی در  ــار مثب آبرســانی روســتایی، آث
ــرت  ــری از مهاج ــی و جلوگی ــت زندگ ــود کیفی بهب
روســتائیان محتــرم اســتان خواهــد داشــت، روابــط 
عمومــی ایــن شــرکت بــه منظــور اطاع رســانی 
گســترده بــه عمــوم مــردم، به ویــژه هموطنــان 
روســتایی و همچنیــن افزایــش اعتمــاد مــردم 
بــه عملکــرد و خدمــات دولــت تدبیــر و امیــد، 
طــی تفاهمنامــه ای بــا ســازمان صداوســیما از 
بهره بــرداری  مثبــت  نتایــج  و  ســاخت  رونــد 
فیلم هــای مســتند  مذکــور  پروژه هــای  تمامــی 
ــرده  ــد ک ــه تولی ــورت جداگان ــه ص ــا ب ــاه و گوی  کوت

است. 
ــوط  ــه مرب ــده ک ــم تولیدش ــن فیل ــزود: اولی وی اف
بــه پــروژه آبرســانی مجتمــع آبرســانی 11 روســتای 
ــه  ــش کوهپای ــع در بخ ــی واق ــک لنگ ــون – ی ورت
آن،  از  بهره بــرداری  بــا  و  بــوده  اصفهــان  شــهر 
از آب شــرب  منطقــه  روســتائیان  از  نفــز   4800
ــنبه 29  ــد، روز سه ش ــد ش ــد خواهن ــالم بهره من س
ــه از شــبکه  ــه مــدت 15 دقیق ــاه ســاعت 20 ب تیرم
اســتانی اصفهــان پخــش شــد و ســایر مســتندهای 
تولیــدی نیــز سه شــنبه ها، در همیــن ســاعت از 
ــد  ــردم خواه ــوم م ــه اطــاع عم ــان ب  شــبکه اصفه

رسید.

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان خبر داد:
 احداث خیابان آزادگان 
در نیمه دوم سال جاری

ــر  ــن: مدی ــای وط کیمی  
شــهرداری   13 منطقــه 
اصفهــان گفــت: خیابــان 
آزادگان، حدفاصــل بلــوار 
ــان  ــا خیاب ــاورزی ت کش
دوم  نیمــه  در  قائمیــه 
ســال جــاری احــداث 
می شــود. بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای 
ــرد:  ــار ک ــغ اظه ــیدرضا مبّل ــان، س ــهرداری اصفه ش
ــان  ــازی خیاب ــد از آزادس ــدود 70 درص ــون ح تاکن
آزادگان، واقــع در بلــوار کشــاورزی، محلــه دســتگرد 

انجام شده است. 
بلــوار  از  خیابــان  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کشــاورزی آغــاز می شــود و تــا قائمیــه ادامــه 
می یابــد، افــزود: ایــن خیابــان بــه طــول یــک 
خواهــد  احــداث  متــر   18 عــرض  و   کیلومتــر 

شد. 
ــاره  ــا اش ــان ب ــهرداری اصفه ــه 13 ش ــر منطق مدی
بــه اینکــه بــرای احــداث خیابــان آزادگان، 163 
ــازی  ــد آزادس ــه بای ــود دارد ک ــیر وج ــاک در مس پ
 580 و  هــزار   12 مجمــوع  در  داد:  ادامــه  شــود 
ــه  ــود دارد ک ــیر وج ــاحت در مس ــع مس ــر مرب مت
ــده ــازی ش ــد از آن آزادس ــدود 70 درص ــون ح  تاکن

 اســت. وی بیــان کــرد: بــا یــاری خداونــد و 
تاش هــای مســتمر پرســنل شــهرداری منطقــه 13 
ــه دوم  ــه در نیم ــرم منطق ــی محت ــکاری اهال و هم
ــان آزادگان  ــداث خیاب ــات اح ــاری عملی ــال ج س
ــی  ــن قدردان ــان ضم ــغ در پای ــود. مبّل ــاز می ش آغ
از صبــر و شــکیبایی ســاکنان محلــه دســتگرد، 
ــهرداری  ــا ش ــی ب ــتر اهال ــکاری بیش ــتار هم خواس
منطقــه در جهــت تســریع در آزادســازی و احــداث 

ــد. ــان ش ــن خیاب ای

اخبار کوتاه

ــما  ــه ش ــم ب ــد داری ــزارش قص ــن گ سرویس اقتصاد در ای
بردیا عباس زاده

  
5 گوشــی موبایــل اقتصــادی بــا قیمتــی زیــر 1.5 میلیــون 
تومــان معرفــی کنیــم. اگرچــه ایــن گوشــی ها شــاید کمــی 
قدیمــی بــه نظــر برســند امــا بــه ایــن دلیــل کــه نهایــت افت 
قیمــت خــود را طــی کرده انــد، شــما می توانیــد آن هــا را بــا 
قیمتــی بســیار مناســب از بــازار تهیــه کنیــد. بــرای آشــنایی 

با این 5 گوشی اقتصادی و کارا، با ما همراه باشید.
LG - G4  

 IPS ــوع ــی از ن ــی 5.5 اینچ ــن گوش ــش ای ــه  نمای صفح
LCD بــا رزولوشــن 1440 در 2560 و تراکــم پیکســلی 
 538 در هــر اینــچ اســت کــه کیفیــت بســیار بهتــری 
را نســبت بــه بــرادر بزرگ تــر خــود، جــی 3، در اختیــار کاربــر 
قــرار می دهــد. از نــکات خــوب ایــن گوشــی می تــوان 
ــن 16  ــی، دوربی ــته ای، رم 3 گیگابایت ــده 6 هس ــه پردازن ب
ــده  ــا تثبیت کنن ــراه ب ــم f/1.8 هم ــا دیافراگ مگاپیکســلی ب
ــکان  ــری و ام ــد 3000 میلی آمپ ــری قدرتمن ــی، بات مکانیک
آپدیــت شــدن بــه اندرویــد مارشــمالو اشــاره کــرد. جــی 4 
ــی  ــدون گارانت ــان ب ــت 1,180,000 توم ــا قیم ــد ب را می توانی

خریــداری کنیــد.
Samsung - Galaxy S5  

گلکســی اس 5 پرچمدار 2 نســل گذشــته سامســونگ است 
ــا قیمــت  ــوز هــم جــزو یکــی از گوشــی های خــوب ب و هن
مناســب محســوب می شــود. از آنجــا کــه گوشــی های 
سامســونگ معــروف بــه داشــتن صفحــه  نمایــش باکیفیت 
هســتند گلکســی اس 5 هــم از ایــن موضــوع مســتثنا 
 Super ــه صفحــه  نمایــش 5.1 اینچــی ــز ب نیســت و مجه

ــا 1920 در 1080  ــر ب ــن آن براب ــت و رزولوش AMOLED اس
پیکســل اســت کــه 432 پیکســل را در هــر اینچ جــای داده. 
پردازنــده اس 5 اســنپدراگون 801 و دارای 4 هســته 2.5 
گیگاهرتــزی اســت. رم 2 گیگابایــت، دوربیــن بــا کیفیــت 16 
مگاپیکســلی و درگاه USB نســخه 3 باعــث می شــود هنــوز 
هــم ایــن گوشــی در ســال 2016 حرفــی بــرای گفتــن داشــته 
ــت 1,050,000  ــا قیم ــد ب ــی اس 5 را می توانی ــد. گلکس باش

تومــان بــا گارانتــی اینترنشــنال خریــداری کنیــد.

Plus Sony - Xperia Z3  
 IPS LCD زد 3 پــاس صفحه نمایــش 5.2 اینچــی از نــوع
بــا رزولوشــن 1080 در 1920 و تراکــم پیکســلی 428ppi بــه 
ــونی  ــرد س ــه منحصربه ف ــه کار رفت ــای ب ــف تکنولوژی ه لط
 X-Reality Engine و   Triluminos display نظیــر 
ــه  ــا وضــوح خــوب ب ــا را ب ــگ زیب ــون رن ــد 16 میلی می توان
شــما نشــان دهــد. قلــب تپنــده ایــن گوشــی اســنپدراگون 
810 هشــت هســته ای اســت. رم بــه کار رفتــه 3 گیگابایــت 

دوربیــن آن 20.7 مگاپیکســل و مجهــز بــه گواهی نامــه 
ــا نیــم ســاعت در عمــق 1.5 متــری آب  IP68 اســت کــه ت
ــه  ــود ادام ــه کار خ ــکل ب ــدون مش ــد دوام آورد و ب می توان
دهــد. اکســپریا زد 3 پــاس را می توانیــد بــا قیمــت 
ــداری کنیــد. ــا گارانتــی اینترنشــنال خری 1,020,000 تومــان ب

930 Nokia - Lumia  
لومیــا 930 اکنــون در 2 ســالگی خــود بــه ســر می بــرد؛ امــا 
همچنــان جــزو یکــی از گوشــی های ویندوزفونــی خــوب و 
ــن گوشــی  ــت ای ــکات مثب ــی از ن ــت اســت. یک  خوش قیم
ــه  ــت ک ــس اس ــز کارل زای ــا لن ــلی ب ــن 20 مگاپیکس دوربی
انصافــا عکس هــای خوبــی را می تــوان بــا آن گرفــت. 
ــج  ــن رن ــا ای ــی ب ــدوز فون ــال یــک گوشــی وین ــه دنب اگــر ب
قیمــت می گردیــد، لومیــا 930 گزینــه خوبــی اســت. لومیــا 
ــی  ــا گارانت ــان ب ــت 1,165,000 توم ــا قیم ــد ب 930 را می توانی

ــد. ــداری کنی اینترنشــنال خری
5X LG - Nexus  

ــه  ــود ک ــی ب ــده ال ج ــه عه ــس ب ــوس 5 ایک ــد نکس تولی
انصافــا خــوب از پــس آن برآمــد و توانســت یــک گوشــی 
بــا قیمــت و ســخت افزار مناســب را در  خوش دســت، 

ــد. ــرار ده ــران ق ــار کارب اختی
ــا رزولوشــن 1080   صفحــه  نمایــش 5 ایکــس 5.2 اینــچ ب
ــن 12.3  ــت دوربی ــلی 423ppi اس ــم پیکس در 1920 و تراک
مگاپیکســلی آن بــه لطــف سنســور بــزرگ 2.3/1« تصاویــر 
خیره کننــده ای را در محیط هــای کم نــور ثبــت می کنــد. 
نکســوس 5 ایکــس نســخه 32 گیگابایــت را می توانیــد بــا 
قیمــت 1,100,000 تومــان بــا گارانتــی اینترنشــنال خریــداری 

کنیــد.

  

کــرد  مقــرر  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  عمومــی  مجمــع 
شــرکت های  بــه  کــه  هیئت مدیــره  اعضــای  پــاداش 
ــان  ــون توم ــغ 700 میلی ــود از مبل ــت می ش ــهام دار پرداخ س
ســال 94 بــه 400 میلیــون تومــان در ســال 95 کاهــش 
 یابــد. بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از فــارس 
جلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه شــرکت فــوالد 
مبارکــه اصفهــان بــا حضــور ســهامداران ایــن شــرکت برگــزار 
ــل  ــبحانی، مدیرعام ــرام س ــه به ــن جلس ــدای ای ــد. در ابت ش
شــرکت فــوالد مبارکــه بــه ارائــه گــزارش عملکــرد ایــن 

ــبحانی ــخنان س ــس از س ــت. پ ــال 94 پرداخ ــرکت در س  ش
ــت و  ــی قرائ ــازرس قانون ــتقل و ب ــابرس مس ــزارش حس گ

ــد. ــام ش ــاره آن انج ــری درب رأی گی
  تکذیب حقوق غیرمتعارف مدیران فوالد مبارکه

ــح شــایعات  ــب صری ــن جلســه ضمــن تکذی ســبحانی در ای
ــران فــوالد مبارکــه و حضــور  ــاره حقــوق غیرمتعــارف مدی درب
ــه نخســت  اعضــا در هیئت مدیره هــای متعــدد گفــت: در وهل
ــف  ــره موظ ــه، هیئت مدی ــوالد مبارک ــرکت ف ــره ش هیئت مدی
ــن  ــه همی ــق مصوب ــتند و طب ــف هس ــه غیرموظ ــت؛ بلک نیس
مجمــع کــه حــق حضــور را تعییــن می کنــد، یــک حــق حضــور 
ــه  ــه ب ــی ک ــپس پاداش های ــد و س ــت نمی کنن ــتر دریاف بیش
اعضــای هیئت مدیــره پرداخــت می شــود، بــر اســاس قانــون 
ــه  ــوالد مبارک ــل ف ــت. مدیرعام ــی اس ــا حقوق ــارت و صرف تج
ادامــه داد: حقــوق مدیرعامــل نیــز طبــق قانــون تجارت توســط 
هیئت مدیــره تعییــن می شــود؛ حقــش باشــد می دهنــد 
حقــش نباشــد؛ نمی دهنــد؛ چــه نجومــی و چــه غیرنجومی.به 
هــر حــال طبــق قانــون تجــارت ایــن مــوارد تعییــن می شــود 
ــت  ــون پرداخ ــوب قان ــارج از چهارچ ــال خ ــک ری ــی ی و حت

نخواهــد شــد.
  باشگاه سپاهان و ورزشگاه نقش جهان

ــون در باشــگاه ســپاهان پرداخــت  وی ادامــه داد: آنچــه تاکن
ــده  ــی انجام ش ــع عموم ــات مجم ــوب مصوب ــده در چهارچ ش
اســت؛ ضمــن اینکــه ایــن مســئله چــه در شــرکت های 
داخلــی و چــه در شــرکت های خارجــی عــرف بــوده کــه 
درصــدی از درآمــد شــرکت را بــه بعضــی مســئولیت های 
ــه  ــم در مقایس ــن رق ــه ای ــد ک ــص می دهن ــی تخصی اجتماع
ــا میــزان درآمــد و هزینه هــای شــرکت قابــل ذکــر نیســت.  ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش مدیرعام
انتقــادات برخــی ســهامداران بــه هزینــه شــرکت در ورزشــگاه 
ــی  ــی مل ــتان پروژه های ــرد: در اس ــح ک ــان تصری ــش  جه نق
ــه آن  ــوالد مبارک ــت ف ــر اس ــال بهت ــود دارد؛ ح ــدگار وج و مان
مجــوزی را کــه از مجمــع بــرای هزینه هــای اجتماعــی دارد در 
جایــی هزینــه کنــد کــه نفعــی بــرای جامعــه و اســتان داشــته 
ــا اشــاره بــه هزینــه 5 میلیــارد تومانــی شــرکت  باشــد. وی ب
ــال  ــر س ــان در ه ــش  جه ــگاه نق ــرای ورزش ــه ب ــوالد مبارک ف
ــرای  ــغ را ســاالنه ب ــن مبل ــر شــرکت ای ــرد: اگ خاطرنشــان ک

ورزشــگاهی کــه افتخــار اســتان و کشــور خواهــد بــود پرداخــت 
ــرکت  ــرای ش ــه ازای آن ب ــا ب ــتاورد و م ــا دس ــد، حتم می کن

ــود. بســیار بیشــتر خواهــد ب
  بحران چند هفته گذشته کارخانه فوالد مبارکه

ســبحانی بــا اشــاره بــه بحــران چنــد هفتــه گذشــته کارخانــه 
ــل  ــه دلی ــش ب ــه پی ــت: دو هفت ــار داش ــه اظه ــوالد مبارک ف
ــد،  ــه وجــود آم ــده رود ب ــر بســتن آب زاین ــر اث ــه ب ــی ک بحران
ــی کامــل پیــش رفــت و واحدهــای  ــا مــرز تعطیل ــه ت کارخان
ــرز  ــه م ــد و ب ــف ش ــری متوق ــس از دیگ ــی پ ــه یک کارخان
توقــف کامــل رســیده بــود. مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه 
ــتانی و  ــئوالن اس ــرایط مس ــن ش ــه داد: در ای ــان ادام اصفه
کشــوری بــا ایــن اســتدالل کــه فــوالد مبارکــه شــرکتی 
ــک  ــه کم ــت ب ــور اس ــاد کش ــده اقتص ــه یاری دهن ــت ک اس
شــرکت آمدنــد. وی اضافــه کــرد: این چنیــن اقدامــات قطعــا 
ــرای شــرکت در  ــت بســیاری ب دســتاوردها و پیامدهــای مثب
آینــده خواهــد داشــت؛ ضمــن اینکــه شــرکت فــوالد مبارکــه 
ــی  ــای این چنین ــرکت ها در هزینه ه ــایر ش ــا س ــه ب در مقایس

ــتری دارد. ــت بیش دق

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

5 گوشی موبایل کارا و اقتصادی

در مجمع عمومی شرکت فوالد مبارکه مطرح شد:

کاهش پاداش اعضای هیئت مدیره فوالد مبارکه

ســخنگوی انجمــن لــوازم خانگــی از افزایــش ســقف خریــد 
ــد کاالی  ــاری خری ــا کارت اعتب ــان ب ــون توم ــه 10 میلی کاال ب
ــه  ــب ب ــروه مخاط ــه 4 گ ــرد ک ــام ک ــر داد و اع ــی خب داخل
ایــن طــرح اضافــه شــده اند و زمــان اســتفاده از کارت هــای 
اعتبــاری خریــد کاال نیــز بــه 6 مــاه افزایــش یافتــه اســت. در 

حالــی کــه طــرح کارت هــای اعتبــاری خریــد 
ــود  ــا رک ــل ب ــای قب ــی در هفته ه کاالی داخل
روبــه رو بــود، تصمیماتــی در جهــت رونــق ایــن 

طــرح گرفتــه شــد. 
محمدرضــا غزنــوی در این بــاره بــه ایســنا 
گفــت: جلســه امــروز کارگــروه کارت هــای 
اعتبــاری خریــد کاالی داخلــی در ســازمان 
ــور  ــا حض ــور ب ــزی کش ــت و برنامه ری مدیری

معــاون وزیــر صنعــت، مدیــران صنعتــی و بانک هــای 
عامــل برگــزار شــد کــه نتیجــه آن تغییــر شــرایط بــرای رونــق 
طــرح کارت اعتبــاری خریــد کاالی داخلــی بــود. وی در 
این بــاره افــزود: یکــی از تصمیمــات ایــن کارگــروه، افزایــش 
ــا  ــود ت ــون تومــان ب ــه 10 میلی ــار کارت هــا از 6 ب ســقف اعتب
ــد  ــش یاب ــن کارت افزای ــت ای ــا دریاف ــردم ب ــد م ــوان خری  ت

و جذابیــت الزم بــرای اســتقبال از ایــن طــرح ایجــاد شــود. 
ســخنگوی انجمــن لــوازم خانگــی بــا اشــاره بــه اینکــه دیگــر 
ــن طــرح افزایــش گــروه مشــموالن  ــرات مدنظــر در ای تغیی
 بــود، اظهــار کــرد: تــا پیــش از ایــن ســه گــروه بازنشســتگان
فرهنگیــان و  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان   بیمه شــدگان 

ــد  ــاری بودن ــای اعتب ــدگان کارت ه دریافت کنن
گــروه   4 جدیــد،  تصمیم گیــری  در  کــه 
کارکنــان قــوه قضائیــه، بنیــاد شــهید، کمیتــه 
ــن  ــه ای ــز ب امــداد و ســازمان ثبــت احــوال نی
طــرح اضافــه شــدند. غزنــوی بــا بیــان اینکــه 
مدت زمــان اعتبــار کارت هــای اعتبــاری خریــد 
ــت  ــده اس ــد ش ــز تمدی ــی نی ــای داخل کااله
افــزود: بــا پیگیری هــای وزارت صنعــت بــرای 
ــان  ــد کاال، مدت زم ــا و خری ــتفاده از کارت ه ــهیل در اس تس
ــه  ــاه ب ــز از 3 م ــاری نی ــای اعتب ــتفاده از کارت ه ــار اس اعتب
ــن  ــه ای ــه دیگــر مصوب ــا اشــاره ب ــد شــد. وی ب 6  مــاه تمدی
جلســه عنــوان کــرد: ســقف حقــوق بــرای متقاضیــان 
کارت هــای اعتبــاری نیــز بــه کلــی حذف شــد و اعتبارســنجی 

ــع ــد گرفت.ربی ــورت خواه ــل ص ــک عام ــق بان از طری

شرایط کارت های اعتباری خرید کاال تغییر کرد
از زمانــی کــه طــرح مســکن اقســاطی روی کاغــذ بیــن بانک 
مســکن و انبوه ســازان بــه امضــا رســیده، هنــوز حتــی یــک 
مشــتری قــرارداد خریــد امضــا نکــرده اســت. 27 خردادمــاه 
ــد از  ــرانجام بع ــطی س ــکن قس ــرح مس ــاری ط ــال ج س
چانه زنی هــای بســیار دربــاره نــرخ کارمــزد بیــن بانــک 

مســکن و ســازندگان بــا کارمــزد 5 درصــد 
بــرای مــدت 50 مــاه بــه تصویــب رســید. 
طرحــی کــه از همــان ابتــدا مشــخص بــود باب 
ــتند  ــرا می دانس ــت؛ زی ــازان نیس ــوه س  دل انب
کمتــر خریــداری در شــرایط فعلــی رکــود 
ــرخ ســود 15  ــا ن ــد مســکن ب ــه خری حاضــر ب
درصــد می شــود. اقســاط ماهیانــه 2 تــا 5 
میلیــون در مــدت بازپرداخــت نســبتا کوتــاه 50 

ــن  ــکن تضمی ــک مس ــرح، بان ــن ط ــود. در ای ــه می ش ماه
از قیمــت مســکن  را  بازپرداخــت 150 میلیــون تومــان 
ــد  ــرای 50 درص ــی ب ــچ تضمین ــرد و هی ــده می گی ــر عه ب
ــر از  ــی دیگ ــز یک ــئله نی ــن مس ــد. ای ــده نمی ده باقی مان
گره هــای کــور ایــن طــرح عنــوان می شــود. ایــن در حالــی 
ــازان  ــکونی انبوه س ــای مس ــیاری از واحده ــه بس ــت ک اس

ــن وجــود  ــا ای ــون تومــان قیمــت دارد. ب بیــش از 150 میلی
ــت  ــکن درخواس ــک مس ــا از بان ــد م ــازان می گوین انبوه س
ــت  ــم بازپرداخ ــا می خواهی ــا از آن ه ــم و تنه ــع نداری مناب
ــه  ــد. البت ــن کن ــا را تضمی ــکونی م ــد مس ــغ واح ــام مبل تم
ــا  ــی آورد و تنه ــی نم ــز منابع ــون نی ــکن هم اکن ــک مس بان
تضمیــن تســهیات غیرنقــد را بر عهــده دارد. 
انبوه ســازان بــا اعــام اینکــه دهک هــای 
ــرح  ــدف ط ــه ه ــاال جامع ــه ب ــط رو ب متوس
می دهنــد،  تشــکیل  را  قسطی فروشــی 
اعــام کردنــد: فرمــول طــرح بــه نوعــی 
محدودیت هــای  بــا  شــده کــه  تعریــف 
ــد ــود در آن، »ســقف تســهیات غیرنق  موج

حداکثــر مبلــغ تعیین شــده بــرای قســط 
ماهانــه و همچنیــن دامنــه ســنی تعریف شــده بــرای 
ــه طــرح را ســلب  آپارتمان هــای مشــمول«، قابلیــت ورود ب
کــرده اســت. نــرخ ســود ایــن طــرح در حــال حاضــر حــدود 
ــد  ــزد 5 درص ــم کارم ــن رق ــه ای ــه ب ــت و البت ــد اس 10 درص
ــه می شــود کــه فــروش قطعــی  ــک مســکن هــم اضاف بان

ایــن خانه هــا را غیراقتصــادی می کند.ایســنا

وئیل ایران دالیل سقوط آزاد مصرف گاز
یــن دلیــل  وئیــل کشــور گفــت: مهم تر ی در مصــرف گاز وزانــه ۲۰ میلیــون لیتــر یــر نفــت بــا اشــاره بــه کاهــش ر ن زنگنــه، وز بیــژ
ح تخصیــص ســوخت بــر اســاس  وئیــل کشــور، اجــرای طــر ی در مصــرف گاز وزانــه ۲۰ میلیــون لیتــر کاهــش و صرفه جویــی ر

وهاســت. میــزان پیمایــش خودر

در قاب تصویر

کوتاه از اقتصاد

 CNG رشد 8 درصدی مصرف
در منطقه چهارمحال و بختیاری 

سرویس اقتصاد
  حسینی

ــی ســرداری، مدیر  مجتب
شــركت ملــی پخــش 
نفتــی  فرآورده هــای  
چهارمحــال  منطقــه 
اذعــان  بختیــاری  و 
ــدار 22  ــال 95 مق ــه اول س ــه ماه ــت: در س داش
میلیــون و 786 هــزار متــر مكعــب گاز طبیعــی بــه 
ــا مــدت  فــروش رســیده اســت كــه در مقایســه ب
ــته  ــد داش ــد رش ــته 8 درص ــال گذش ــابه در س مش

اســت. 
ملــی  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــال  ــه چهارمح ــی منطق ــای نفت ــش فرآورده ه پخ
پخــش  ملــی  شــركت  مدیــر  بختیــاری،  و 
چهارمحــال  منطقــه  نفتــی   فرآورده هــای 
ــون  ــه ازای 22 میلی ــرد:  ب ــح ک ــاری تصری و بختی
و 786 هــزار متــر مكعــب گاز طبیعــی حــدود 
ــال  ــه چهارمح ــن در منطق ــر بنزی ــون لیت 22 میلی
و بختیــاری صرفه جویــی شــده اســت و ایــن 
مقــدار مصــرف CNG در ســال 95 حــدود 29 
درصــد از ســهم ســبد ســوخت اســتان را بــه خــود 

اختصــاص داده اســت. 
همچنیــن وی افــزود: در ســه ماهــه اول ســال 
 CNG ــای ــد جایگاه ه ــش از 75 درص ــاری، بی ج
ــتان،  ــتاندارد اس ــكاری اداره كل اس ــا هم ــتان ب اس

ــت. ــده اس ــازی ش استانداردس

مدیر کل ثبت اسناد اصفهان خبر داد:
صدور ماهانه 22 هزار سند مالکیت 

تک برگی در اصفهان
اســتان  امــاک  و  اســناد  ثبــت  کل  مدیــر 
ــر  ــت سراس ــکاران ادارات ثب ــت: هم ــان گف اصفه
ماهانــه 22 هــزار  اصفهــان هم اکنــون  اســتان 
الکترونیکــی صــادر می کننــد  تک برگــی   ســند 
اول  رتبــه  لحــاظ،  ایــن  از  اصفهــان  اســتان  و 
اظهــار  بهبهانــی  علــی  داراســت.  را  کشــور 
ســازمان های  جملــه  از  ثبــت،  ســازمان  کــرد: 
همــه  کــه  چــرا  اســت؛  حســاس  بســیار 
ــت  ــظ و حراس ــد حف ــرد را بای ــک ف ــت رنج ی  دس

کنیم.
 وی بــا اشــاره بــه اهمیــت بحــث پدافنــد غیرعامــل 
در ادارات ثبــت افــزود: بــا توجــه بــه  احتمــال 
ــی  ــت خطرات ــن اس ــه ممک ــاص ک ــای خ بحران ه
ــته  ــی داش ــی در پ ــوب مردم ــناد مکت ــرای اس را ب
بــه  اقــدام  اســناد  و  ثبــت  ســازمان  باشــند 
بازســازی ســوابق ملکــی و معاماتــی مــردم کــرده 
ــای  ــه پرونده ه ــازی ب ــچ نی ــون هی ــت؛ هم اکن اس
امــاک  جامــع  بانــک   2 و  نیســت   فیزیکــی 
تشــکیل  شــده  کاداســتر  جامــع  بانــک  و 
بــه   اســناد  تمامــی  تاکنــون   92 ســال  از  و 
صــادر الکترونیکــی  و  تک بــرگ   صــورت 

 می شود. 
مدیــر کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اصفهــان 
تصریــح کــرد: هم اکنــون حــدود 90 درصــد از 
ــام  ــی انج ــورت الکترونیک ــه  ص ــت ب ــات ثب خدم
تحریــر   95 تیرمــاه  اول  تاریــخ  از  و  می شــود 
ــی  ــود و تمام ــت نمی ش ــاک ثب ــر ام ــم در دفت ه
درآوردیــم؛  الکترونیــک  صــورت  بــه   را   کارهــا 
هــم  کار  ایــن  معتقدیــم  کــه  چــرا 
دارد  پــی  در  انســانی  نیــروی  صرفه جویــی 
افزایــش  هــم  را  خدمــات  ســرعت  هــم   و 

می  دهد. 
 وی از دیگــر مزیت هــای خدمــات غیرحضــوری 
عنــوان کــرد  اداری  سیســتم  از  شــبهه زدایی   را 
ــا  ــه مســتقیم نباشــد، قطع ــی مواجه و گفــت: وقت
ــث  ــه  صــورت درســت انجــام می شــود و باع کار ب
ارتقــای بهــره وری ســامت اداری، کاهــش آســیب 
ــت  ــتم ثب ــذف دالل از سیس ــن ح اداری و همچنی

می شــود.

 خسارت 30 درصدی 
به قطب پسته استان اصفهان

مدیــر جهــاد کشــاورزی آران و بیــدگل از وارد آمــدن 
 خســارت 30 درصــدی بــه باغــات پســته آران 
و بیــدگل، بــه عنــوان قطــب تولیــد ایــن محصــول 

در اســتان اصفهــان خبــر داد.
ــن خســارت  ــه ای ــان اینك ــا بی  حســین فتاحــی ب
ناشــی از طوفان هــای شــدید و گرمــای زودرس 
ــوده  ــدگل ب ــری آران و بی ــتان کوی ــوا در شهرس ه
خســارت  ایــن  اثــر  در  كــرد:  اظهــار  اســت، 
شهرســتان  باغ هــای  در  پســته  خوشــه های 

ریــزش شــدید داشــته اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال بیــش از 20 
میلیــارد ریــال بــه پســته کاران آران و بیــدگل 
خســارت وارد شــده اســت، گفــت: هم اکنــون 
ــار  ــزار و 500 هکت ــش از 3 ه ــا بی ــدگل ب آران و بی
بــاغ پســته بــا 50 درصــد ســطح زیــر کشــت، رتبــه 
نخســت تولیــد پســته اســتان را دارد کــه ایــن 
ــز  ــرد اســتانی نی خســارت موجــب کاهــش عملک

می شــود.
 فتاحــی کاشــت پســته در آران و بیــدگل را بــا 
ــع آبــی و همچنیــن  ــه کمبــود شــدید مناب توجــه ب
ــته  ــت پس ــرای کاش ــب ب ــن مناس ــودن زمی دارا ب
مطلــوب دانســت و افــزود: تشــویق کشــاورزان آران 
و بیــدگل بــه ســوی کشــت محصــوالت نیازمنــد بــه 
ــت  ــای مدیری ــته از برنامه ه ــد پس ــر مانن آب کمت
جهــاد کشــاورزی در راســتای تغییــر الگــوی کشــت 

اســت.
 آران و بیــدگل 14 هــزار هکتــار بــاغ و مزرعــه دارد 
و در تولیــد پســته، طالبــی و پنبــه، قطــب اســتان 

اصفهــان اســت.

حتما بخوانید!
3خسارت 30درصدی به قطب پسته ... پنجشنبه   31  تیرماه   1395

ـــمـــاره 207 ســـــال دوم          ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز خودروهای داخلی 

EF7 سمند

35 میلیون و 900 هزارپژو پارس سال
تومان

 

37 میلیون تومانپژو 206 تیپ 5

32 میلیون و 800 هزار پژو 206 تیپ 2
تومان

v8 206 37 میلیون و 500 هزار پژو
تومان

33 میلیون تومانرانا

43 میلیون و 400 هزار دنا
تومان

29 میلیون و 800 هزار 
تومان

دریغ از یک مشتری برای مسکن اقساطی
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ــه طــا و جواهــر اســتان اصفهــان گفــت: پــس  رئیــس اتحادی
ــا  ــت ط ــتغال زا و ارزآور، صنع ــادرات اش ــن ص ــت، بهتری  از نف

و جواهر است. 
دهمیــن  افتتاحیــه  مراســم  در  شیشــه بران  هوشــنگ 
 نمایشــگاه بین المللــی طــا، جواهــر، ســنگ های قیمتــی 
ــا بیــان اینکــه طــا و جواهــر  ماشــین آالت و صنایــع وابســته ب
 در اصفهــان بــه هنــرواره ای از صنعــت تعبیــر شــده اســت 
ــار کــرد: الزم اســت جهــت پیشــرفت صنعــت طــا تــاش  اظه
کــرد؛ چــرا کــه تــا افــق طایــی صنعــت طــا، راهــی باقــی نمانده 

اســت.
 قانون مالیات بر ارزش افزوده

 بــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، رئیــس اتحادیــه طــا 
و جواهــر اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اجــرای قانــون 
ــا  ــی ب ــون در حال ــن قان ــت: ای ــزوده گف ــر ارزش اف ــات ب مالی
هــدف شفاف ســازی روابــط تجــاری در سیســتم مالیاتــی 
ــی  مشــکات  ــون شــیوه اجرای ــن شــد کــه هم اکن  کشــور تدوی
ــف اقتصــادی  ــای مختل ــرای حوزه ه ــای بســیاری ب و چالش ه

ایجــاد کــرده اســت.
  آموزش نیروی انسانی متخصص

شیشــه بران بــا اشــاره بــه اینکــه اتحادیــه طــا و جواهــر اســتان 
اصفهــان تقاضامنــد اســت کــه جــذب و آمــوزش نیروی انســانی 

متخصــص و خبــره توســط ســازمان امــور مالیاتــی بــرای 
ــه پرونده هــای مالیاتــی انجــام  ــر ب رســیدگی ســریع تر و دقیق ت
ــه راهکارهایــی اســت کــه حتــی  شــود، ادامــه داد: زیــرا از جمل
ــون  ــرای قان ــاح اج ــرای اص ــز ب ــامی نی ــورای اس ــس ش مجل
ــدگان  ــد داشــته و نماین ــر آن تأکی ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب مالی

ــژه داشــته باشــند. ــی وی ــه آن توجه ــد ب ــس می توانن مجل
  اشتغال

ــان خاطرنشــان  ــر اســتان اصفه ــا و جواه ــه ط ــس اتحادی رئی

 کــرد: ایــن صنعــت بــزرگ در بحــث ایجــاد ارزش افــزوده 
ــدی در حــوزه اشــتغال  ــد نقــش کلی و فرصــت شــغلی می توان
ایفــا کنــد. اگــر مســئوالن بــه صنعــت طــا توجــه جــدی 
داشــته باشــند ایــن صنعــت می توانــد در بحــث اشــتغال 
ــد  ــر می توان ــا و جواه ــت ط ــد. صنع ــن باش ــدار نقش آفری پای

جایگزیــن خوبــی بــرای نفــت و فرآورده هــای آن باشــد.
  تکنولوژی های صنعت طال و جواهر

جدیدتریــن  و  بهتریــن  اینکــه  بیــان  بــا  شیشــه بران 

ــود دارد  ــران وج ــر در ای ــا و جواه ــت ط ــای صنع  تکنولوژی ه
و ایــران از نظــر فنــاوری و شــیوه های جدیــد صنعــت بــا 
مشــکلی روبــه رو نیســت، اضافــه کــرد: تنهــا چالشــی کــه 
ــادرات  ــرار دارد ص ــت ق ــن صنع ــل ای ــر در مقاب ــال حاض  در ح
ــه  ــت ک ــزارآالت اس ــی اب ــی و بعض ــنگ های قیمت و واردات س
حــل  مشــکات  از  بســیاری  تحریم هــا  برداشته شــدن   بــا 

شد.
  صادرات طال، اشتغال زا و ارزآور

وی بــا بیــان اینکــه پــس از نفــت، بهتریــن صــادرات اشــتغال زا 
ــد ســه دهــه  و ارزآور صنعــت طــا و جواهــر اســت، گفــت: بای
ــر در  ــا و جواه ــت ط ــم صنع ــا ببینی ــرد ت ــته را واکاوی ک گذش
کجــا بــوده اســت و چــه مراحلــی طــی کــرده و امــروز در کجــا 

قــرار گرفتــه اســت.
  ارتباط با بازارهای جهانی

ــاره  ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــر اس ــا و جواه ــه ط ــس اتحادی رئی
ــی  ــای جهان ــا بازاره ــی ب ــاالن اقتصــادی و صنعت ــه فع ــه اینک ب
ایــن صــورت  در  دارنــد، خاطرنشــان کــرد:  ارتبــاط کمــی 
بــه تدریــج دانــش و اطاعــات آن هــا از نوآوری هــای روز 
 دنیــا کــم می شــود و تــوان رقابــت را از دســت می دهنــد 
ــازار داخلــی ورود  ــه ب  و پــس از گذشــت چنــد ســال، رقیبــان ب

پیدا می کنند.

رئیس اتحادیه طال و جواهر استان اصفهان:

طال پس از نفت، بهترین صادرات اشتغال زا و ارزآور است

ــای وطــن: مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری  کیمی
اصفهــان از حضــور ایــن ســازمان در نمایشــگاه جامع مدیریت شــهری 
یاســوج خبــر داد و گفــت: در ایــن نمایشــگاه، بــه درخواســت و 
پیشــنهاد میزبــان، مجموعــه دســتاوردها و تجــارب شــهرداری اصفهان 
در حــوزه مدیریــت پســماند در اختیــار شــهرداری های اســتان 

ــه اســت.  ــه و بویراحمــد قــرار گرفت کهگیلوی
 بــه گــزارش روابــط عمومــی ایــن ســازمان
جمــع آوری امیرحســین کمیلــی،   مهنــدس 

ــماندهای  ــازی پس ــل و بهینه س ــردازش، تبدی پ
شــهری و آمــوزش و فرهنگ ســازی درخصــوص 
ــدأ از  ــماندها را در مب ــک پس ــت و تفکی مدیری
جملــه محورهــای ارائه شــده در ایــن نمایشــگاه 
عمــده  محصــول  دو  افــزود:  و  کــرد  ذکــر 
تولیدشــده در کارخانــه کــود آلــی شــهرداری 

ــن نمایشــگاه  ــان، شــامل کمپوســت و ورمــی کمپوســت در ای اصفه
عرضــه شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه روزانــه قریــب بــه یــک 
ــردازش  ــع آوری و پ ــد و جم ــان تولی ــهر اصفه ــه در ش ــن زبال ــزار ت ه
 می شــود، تصریــح کــرد: کارشناســان حاضــر در ایــن نمایشــگاه

مراحــل پــردازش و تبدیــل پســماند تــر بــه کمپوســت، شــیوه درســت 
ــر، جــزء  ــواع پســماندها اعــم از خشــک، ت ــک از ان ــت هــر ی مدیری
ــاالن حــوزه  ــدگان و فع ــه بازدیدکنن ــه صــورت مصــور ب ــژه و... را ب وی
ــت  ــازمان مدیری ــل س ــد. مدیرعام ــه می کنن ــماند ارائ ــت پس مدیری
ــهر ــی در ش ــات فرهنگ ــرای تبلیغ ــان اج ــهرداری اصفه ــماند ش  پس

ــی  ــر آموزش ــد و فاخ ــوالت جدی ــد محص تولی
برگــزاری رخدادهــای شــهری و جریان ســازی 
فرهنگــی، شبکه ســازی مخاطبــان و نحــوه 
برقــراری تعامــل دوســویه بــا آن هــا را از دیگــر 
آمــوزش  در  اصفهــان  شــهرداری  تجــارب 
ــمرد  ــهروندان برش ــه ش ــماند ب ــت پس مدیری
کــه بــه شــهرهای اســتان میزبــان انتقــال داده 
ــی  ــات پژوهش ــی اقدام ــد. کمیل ــد ش خواه
ــای  ــود روش ه ــازی و بهب ــدف بهینه س ــا ه ب
جمــع آوری، پــردازش و تبدیــل پســماندها را از فعالیت هــای ســازمان 
مدیریــت پســماند شــهرداری اصفهــان برشــمرد و خاطرنشــان 
کــرد: نتایــج ایــن پژوهش هــا نیــز می توانــد مــورد اســتفاده 

ــرد. ــرار گی ــگاه ق ــن نمایش ــر در ای ــهرداری های حاض ش

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری اصفهان خبر داد:
انتقال دانش مدیریت پسماند اصفهان به کهگیلویه و بویراحمد

رئیــس مرکــز تحقیقــات منابع آب اســتان چهارمحــال و بختیاری 
گفــت: مرکــز تحقیقــات منابــع آب در فعالیت هــای پژوهشــی در 
ســطح ملــی، رتبــه برتــر را کســب کــرد. حســین صمــدی بــا اعام 
ــع آب در راســتای  ــار کــرد: مرکــز تحقیقــات مناب ــر اظه ــن خب ای
بهره بــرداری  توســعه،  زمینــه  در  پژ وهــش   سیاســت کلــی 

و مدیریــت بهینــه منابــع آب و بــا توجــه بــه 
ــود، در ســه  ــی موج ــی و عمل پتانســیل علم

ــد.  ــت می کن ــی فعالی ــروه پژوهش گ
وی افــزود: ایــن گروه هــای پژوهشــی در 
مدیریــت  قبیــل  از  مختلــف  زمینه هــای 
 جامــع بــر منابــع آب، مدلســازی کمــی 
ارزیابــی طرح هــای  منابــع آب،  و کیفــی 
آب منابــع  آب، حفاظــت  منابــع   توســعه 
خــاک و آبخیــزداری و نیــز مطالعــات بنیادی 

زمین شناســی  و  خاک شناســی  هیدرولــوژی،  هواشناســی، 
ــع آب  ــد. صمــدی مدیریــت کمــی و کیفــی مناب فعالیــت می کن
هیدرولیــک و رســوب، حفاظــت و آبخیــزداری و محیــط زیســت 
 آبــی را از محورهــای موضوعــات کاری ایــن مرکــز دانســت 

و گفــت: 16 کارگاه آموزشــی و 8 دوره آموزشــی تخصصــی در ایــن 
ــع آب  مرکــز برگــزار شــده اســت. رئیــس مرکــز تحقیقــات مناب
ــاب در ایــن مرکــز  ــد کت ــار جل ــه انتشــار چه ــا اشــاره ب اســتان ب
ــا  ــه ب ــای مقابل ــالی و راه ه ــای خشکس ــرد: پیامده ــح ک تصری
ــردی آب اســتان  ــه از آب، ســند راهب آن، فرهنــگ اســتفاده بهین
ــن  ــال آب بی ــاری و انتق ــال و بختی چهارمح
 حوضــه ای، کتاب هــای انتشــاریافته ایــن 
مرکــز هســتند. وی کارگاه آموزشــی مــدل 
بهره بــرداری بهینــه از سیســتم های منابــع 
آب چندمنظــوره، کارگاه هم اندیشــی ســند 
راهبــردی آب اســتان، ســمینار مهندســی 
ــه ای  ــش منطق ــتان و همای ارزش آب در اس
ــع آب حوضه هــای  ــه از مناب ــرداری بهین بهره ب
کنفرانس هــا  از  را  زاینــده رود  و   کارون 

و همایش های برگزارشده این مرکز گزارش کرد. 
ــی  ــای تحقیقات ــورد از پروژه ه ــرد: 40 م ــان ک ــدی خاطرنش صم
بــا همــکاری وزارت نیــرو، راه و شهرســازی، اســتانداری، محیــط 

زیســت و جهــاد کشــاورزی انجــام شــد. ایســنا

سرانه فضای سبز 17 متری 
برای هر شهروند شاهین شهری

وطــن:  کیمیــای   
فدایــی  حمیدرضــا 
مدیرعامــل ســازمان 
پارک هــا و فضــای 
ی  ر ا د شــهر سبز
هین شــهر  شا
در حــال  گفــت:   
ــهروند  ــر ش ــرای ه ــبز ب ــای س ــرانه فض ــر س حاض

شاهین شهری 17 متر است.
 وی در ادامــه گفــت: میــزان محاســبه ســرانه 
فضــای ســبز بــرای هــر شــهروند بســتگی بــه 
جمعیــت و اقلیــم منطقــه و قرارگیــری شــهر مدنظر 
در مجــاورت صنایــع آالینــده دارد و حــدود 90 پــارک 
ــار  ــزان 250 هکت ــه می ــهر ب ــه ای در شاهین ش محل

ــود دارد. وج
 فدایــی تعامــل و همــکاری شــهروندان فهیــم 
اهــداف  پیشــبرد  راســتای  در  را  شاهین شــهر 
ســازمان مؤثــر دانســت و اظهــار داشــت: شــهروندان 
می تواننــد بــا ارائــه گزارش هــای شــبه حادثه بــه دو 
 طریــق مراجعــه بــه وب ســایت ســازمان بــه آدرس
مراجعــه  یــا   http://shahinshahr-sabz.ir
خیابــان  نشــانی  بــه  ســازمان  ســاختمان  بــه 
ــرقی  ــی دو ش ــداری( - فرع ــری )به ــهید مطه  ش
و تکمیــل فــرم شــبه حادثه عــاوه بــر مشــارکت در 
ــده  ــز ارزن ــهری از جوای ــای ش ــازی پارک ه ایمن س
شــهرداری  ســبز  فضــای  و  پارک هــا  ســازمان 

شاهین شــهر نیــز بهره منــد شــوند.

 کاهش ۴۰ درصدی وقوع سرقت 
در یزد

فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان یــزد از کاهــش 
40 درصــدی وقــوع ســرقت در یــزد خبــر داد. 
ــوع  ــار داشــت: درمجم ــد اظه ــرج کاکاون ســردار ای
فعالیت هــای اجرایــی و برخــورد بــا مجرمــان 
موفقیت هایــی  پلیــس  مختلــف  جرائــم  در 
 40 کاهــش  جملــه  از  کــه  آورده  دســت  بــه 
بــوده اســتان  در  ســرقت  وقــوع   درصــدی 

 است. 
بــا  مقایســه  در  آمارهــا  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
فعالیت هــای پلیــس در ســال های 9۳ تاکنــون بــه 
دســت آمده و هر ســال نســبت به گذشــته کاهش 
ــور  ــه حض ــن زمین ــتیم. در ای ــرم را داش ــوع ج وق
ــه پاک ســازی و  پلیــس و طرح هایــی کــه در زمین

شــده  برنامه ریــزی  متخلفــان  بــا   برخــورد 
بودند، مؤثر واقع شدند.

اخبار کوتاه

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان:
 پزشک متخلف اصفهانی 

۴۴۰ میلیون ریال جریمه شد
ــر  ــن: مدی ــای وط کیمی
ــی  ــرات حکومت کل تعزی

ــان گفــت:  اســتان اصفه
ــف  ــک متخل ــک پزش ی
ــه  ــان ب ــتان اصفه در اس
ــه  ــت هزین ــل دریاف دلی
تعرفــه، 440  از  بیــش 
میلیــون ریــال جریمــه شــد. بــه گــزارش روابــط 
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــرات حکومت ــی تعزی عموم
غامرضــا صالحــی اظهــار داشــت: مدیــر یکــی از 
ــغ  ــان مبل کلینیک هــای تخصصــی اســتان اصفه
175 میلیــون و 800 هــزار ریــال بیشــتر از تعرفــه 
بــه  بــود کــه محکــوم  اخــذ کــرده  قانونــی 
پرونــده  در  درج  و  نقــدی  جریمــه  پرداخــت 
پزشــکی شــد. وی افــزود: پرونــده ایــن پزشــک 
ــر شــاکی در شــعبه  ــا شــکایت دو نف ــف ب متخل
ششــم بــدوی ویــژه رســیدگی بــه تخلفــات 
بهداشــتی و درمانــی اداره کل تعزیــرات حکومتــی 
ــر کل  ــرار گرفــت. مدی اســتان مــورد رســیدگی ق
تعزیــرات حکومتــی اســتان اصفهــان اضافــه 
ــه  ــر تعرف ــازاد ب ــغ م ــف مبل ــرد: پزشــک متخل  ک

را به بیماران بازگرداند. 
وی بــا بیــان اینکــه در ســه ماهــه نخســت 
امســال افــزون بــر 6 هــزار پرونــده در تعزیــرات 
حکومتــی اســتان اصفهــان رســیدگی و مختومــه 
ــزان محکومیــت  ــح کــرد: می شــده اســت، تصری
ــارد  ــا، 165 میلی ــن پرونده ه ــی از ای ــی ناش مال
ــوده  ــال ب ــزار و 286 ری ــون و 821 ه و 55 میلی

ــت. اس

طوفان تا پایان هفته در کرمان 
ادامه دارد

اســتان  هواشناســی  پیش بینــی  کارشــناس 
 کرمــان از ادامــه طوفــان در مناطــق جنــوب 
و جنــوب غــرب اســتان کرمــان تــا پایــان هفتــه 

جــاری خبــر داد.
در  جــوی  شــرایط  ســاجقه گفــت:  مریــم   
ــوب غــرب اســتان کرمــان  ــوب و جن مناطــق جن
ــاری  ــای رگب ــر، بارش ه ــش اب ــورت افزای ــه ص ب

ــت.  ــدید اس ــبتا ش ــای نس ــا باده ــراه ب هم
ســاجقه ادامــه داد: همچنیــن در مناطــق شــرق 
و شــمال اســتان کرمــان هــم در بعضــی ســاعات 
وزش بــاد نســبتا شــدید را شــاهد خواهیــم بــود.

اخبار کوتاه

آگهی مزایده 
اجرای احکام شعبه 12حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 900241 
نیا  ارجمند  فاطمه  مقامی  قائم  به  اسعدی  رامین  خواهان  به  مربوط   12/ ج 
بطرفیت خوانده کامران عبدالحسین رجالی بخواسته فروش ملک مشاع پاک 
ثبتی 964 واقع در بخش 2 اصفهان شش دانگ پاک موصوفی که یک واحد 
مسکونی محصور واقع در اصفهان خیابان طالقانی – کوچه نارون،اول کوچه علی 
،جنوب مسجد )واحد مسکونی قدیمی سازی(به کد پستی شماره  بیک  قلی 
مربع  متر   168/16 موجود  عرصه  با   5 شهرداری  پاک  74941-81۳68و4۳ 
تیروتخته فرسوده،با  با سقف  بنای یک طبقه و دو طبقه قدیمی ساز  با مقدار 
انشعابات آب و برق وگاز که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به میزان 
کل 1/647/972/000 ریال ارزیابی گردیده که 46/25 سهم آن 1/058/59۳/125 
ریال و باقیمانده آن به مبلغ 589/۳78/875 ریال می باشدو نظریه موصوف 
مصون ازاعتراض طرفین باقی مانده از طریق مزایده بفروش رساند علهذا قیمت 
مزایده از مبلغ کارشناسی شروع وبه کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند 
وبه فروش رسیده و واگذار می گردد ضمنا مبلغ %10از قیمت مزایده بصورت وجه 
نقد بصورت فی المجلس بعنوان سپرده دریافت و در صندوق دادگستری سپرده 
می گردد ومابقی وجه مزایده حداکثر ظرف مدت یکماه از خریدار اخذ خواهد 
شد در صورتیکه برنده مزایده مابه تفاوت بهاء مزایده را ظرف مهلت فوق نپردازد 
سپرده او بنفع دولت ضبط ومزایده تجدید می گردد از کسانیکه مایل به شرکت 
در جلسه مزایده می باشند دعوت می شود در روز پنج شنبه 95/5/28 ساعت 
رسانند  بهم  اصفهان حضور   12 حقوقی شعبه  احکام  اجرای  محل  در  10 صبح 
متقاضیان می توانند قبل از تاریخ فوق در واحد اجرای احکام حضور یافته از 

خصوصیات،مشخصات مال مورد مزایده در نظر یه کارشناسی مطلع گردند.
باغبان  اله  اصفهان-روح  شهرستان  عمومی  حقوقی   12 شعبه  احکام  اجرای 

شماره:12407/م الف
دادنامه 

شماره  تنظیم:95/0۳/11  تاریخ  شماره دادنامه :9509970۳50۳00۳86 
پرونده:9409980۳50۳00814  شماره بایگانی شعبه:940922

پرونده کاسه 9409980۳50۳00814 شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان تصمیم نهایی شماره 9509970۳50۳00۳86

جمشید  آقای  وکالت  با  موادغذایی  مصنوعی  پوششهای  خواهان:شرکت 
خانمحمدی خاتون آبادی فرزند رضا به نشانی تهران – خ دماوند- خ یونسیان 
ابراهیم کاهدوزان  – ک جاریانی شرقی – پ 54 – ط اول خواندگان:1.آقای 
فرزند رضا2.آقای منصور یزدخواستی فرزند بمانعلی همگی به نشانی اصفهان-
نیروگاه – شرکت مواد غذایی اصفهان صنوبر۳. تهران – مقابل  جاده اصفهان 

مقابل   – تهران  –جاده  اصفهان  نشانی  به  صنوبر  اصفهان  غذایی  مواد  شرکت 
نیروگاه – خ ۳6 خواسته ها:1.مطالبه خسارت تاخیرتادیه2.مطالبه وجه چک۳.

مطالبه خسارت دادرسی
گردشکار:دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعام وبشرح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

وکالت  با  موادغذایی  مصنوعی  های  پوشش  شرکت  دادخواست  خصوص  در 
موادغذایی  1.شرکت  طرفیت  به  آبادی  خاتون  محمدی  خان  جمشید  آقای 
اصفهان صنوبر2.آقای ابراهیم کاهدوزان فرزند رضا۳.آقای منصور یزدخواستی 
شماره  وجه چک  ریال   29571992۳2-/ مبلغ  مطالبه  بر  دائر  بمانعلی  فرزند 
احتساب خسارات  با  پارسیان  بانک  عهده   9۳/12/25 مورخه   27764640 ی 
حساب  صاحب  اول  ردیف  خوانده  که  توضیح  این  با  تادیه  وتاخی  دادرسی 
بوده واقدام بصدور چک موصوف  امضا  وخواندگان ردیف دوم وسوم صاحبان 
نموده اند دادگاه باماحظه مستندات تقدیمی پیوست شامل رونوشت مصدق 
چک وگواهی عدم پرداخت که حکایت از اشتغال ذمه خواندگان داشته وبقای 
اصل چک در ید خواهان نیزظهوردر استمرار مدیونیت دارد وباعنایت به اینکه از 

ناحیه خواندگان دفاع وایرادی بعمل نیامده است ادعای خواهان را وارد دانسته 
ومواد  چک  صدور  قانون   19 وماده  تجارت  قانون  ۳10و۳12  مواد  استناد  به  و 
198و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان رابصورت به پرداخت مبلغ 
بعنوان  ریال   89749980-/ ومبلغ  خواسته  اصل  بابت  ریال   2957199۳2۳
به  وکیل  الوکاله  حق  بابت  ریال   60729580-/ ومبلغ  وتمبر  دادرسی  هزینه 
انضمام خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان تادیه محکوم 
واعام می نماید خواهان مکلف است زمان اجرای حکم هزینه دادرسی خسارت 
تاخیرتادیه را که توسط اجرا ی احکام محاسبه خواهد شد در حق صندوق دولت 
پرداخت نماید رای صادره نسبت به خواندگان غیابی بوده وظرف مدت بیست روز 
پس از اباغ قابل واخواهی در این مرجع وسپس ظرف بیست روز قابل اعتراض 
در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد.ف/سید ابوالحسن موسوی  - 

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شماره:12408/م الف
ابالغ رای

کاسه پروند:95-5 شماره دادنامه :۳12 مورخ 95/۳/29 مرجع رسیدگی شعبه 
عبدالرزاق  :خ  نشانی  خواهان:علیرضادهقانی  اصفهان  اختاف  25 شورای حل 
هدایت  خوانده:حسین  نشانی:-  وکیل:-  صراط  شیشه گری  سرای   15 – ک 
نشانی :مجهول المکان وکیل:- نشانی:- خواسته:مطالبه یک فره چک باعنایت 
به محتویات پرونده واخذ نظریه ی مشورتی اعضاشورا ختم رسیدگی را اعام وبه 

شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورای حل اختاف

به خواسته  هدایت  به طرفیت حسین  علیرضادهقانی  آقای  دعوی  درخصوص 
مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه چک به شماره ی5190۳4 مورخ 85/5/28 
به عهده بانک – به انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به محتویات پرونده 
وبقای اصول مستندات در ید خواهان وصدورگواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهوردراشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه 
در جلسه رسیدگی حضورداشته  قانونی  اباغ  رغم  علی  واینکه خوانده  دارد  آن 
نسبت  اعتراض  مقام  در  ودفاعیات مستند ومحکمه پسندی  وهیچگونه الیحه 
دعوی خواهان از خود ابراز وارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رسد که به استناد مواد 212و214قانون تجارت 522،519،515،198قانون 
آ.یین دادرسی مدنی  حکم  برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000ریال 
بابت اصل خواسته  120/000   ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله ی وکیل 
های  چک  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  در  تاخیر  قانونیوخسارت  ی  تعرفه  طبق 
تاتاریخ اجرای حکم وهزینه نشرآگهی در حق خواهان  موصوف  95/5/28   
صادر واعام می نماید رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز پس از اباغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشدوپس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست  

روز قابل تجدیدخواهی در محاکم  عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
زهرا عابدینی – قاضی شعبه 25 شورای حل اختاف اصفهان – شماره:12۳44 

/ م الف
آگهی حصر وراثت

آقای مصطفی صالح نیا دارای شناسنامه شماره 4060 به شرح دادخواست به 
کاسه 220/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
بشناسنامه  خرزوقی  زارچون  محمد  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده 
2280 در تاریخ 1۳72/11/07   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
 )2(  4060 نیا ش.ش  صالح  به:1- مصطفی  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت 
هاجی ابراهیم صالحی نیا ش.ش 102)۳( عذرا زارچون خرزوقی ش.ش 76 
)4( اشرف زارچون خرزوقی ش.ش 119 )5( ایران زارچون ش.ش ۳2 همگی 
 2202 ش.ش  خرزوقی  طالبی  محترم  متوفی()6(  )فرزندان  محمد  فرزند 
)همسر متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

تاریخ  به  الف  5/۳7/454/م  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره 
95/04/26

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای علی فتاحی وکیل اصغر داوری دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت 
روز  برای  و  ثبت   95/16۳ به کاسه  تسلیم که  شورا  این  به  محبی  همایون 
95/06/14 و ساعت 05:40 عصر وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه 
خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از 
خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.

در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و 

مدت آن ده روز است.
دفترشعبه سوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

تاریخ  به  الف  5/۳7/448/م  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره   
95/04/27

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای علی فتاحی وکیل اصغر داوری دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت 
حسین والی سیچانی به این شورا تسلیم که به کاسه 95/164 ثبت و برای روز 
95/06/14 و ساعت 05:45 عصر وقت رسیدگی تعیین شده است، نظر به اینکه 
خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از 
خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.

در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و 

مدت آن ده روز است.
دفترشعبه سوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

تاریخ  به  الف  5/۳7/447/م  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره   
95/04/27

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای محمد جهانگرد دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند  انتقالی خودرو 
به طرفیت بیژن بالی پور به این شورا تسلیم که به کاسه 95/17۳ ثبت و برای 
روز شنبه 95/07/0۳ و ساعت 17:45 عصر وقت رسیدگی تعیین شده است، 
نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 7۳ قانون آئین 
و  طبع  های کثیراالنتشار  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی 
نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت 
و  اباغ شده محسوب  رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست 
شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط 

یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.
دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

تاریخ  به  الف  5/۳7/408/م  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره   
95/04/21

دادنامه
رسیدگی  مرجع   95/0۳/۳1-147  : دادنامه  شماره   94/515  : پرونده  کاسه 
شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف برخوار خواهان : خدیجه مظفری فرزند 
محمدرضا آدرس دولت آباد خ 22 بهمن به طرف امامزاده نرمی جنب مسجد 

الرسول خوانده : علی جان احمدی فرزند محمد به آدرس مجهول المکان
خواسته : شورا با توجه به محتویات  پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح 

آتی اتخاذ می نماید

رای قاضی شورا
جان  علی  آقای  خوانده  طرفیت  به  مظفری  خدیجه  خانم  دعوی  در خصوص 
از  نظریه کارشناس  اینکه  به  توجه  با  شورا  نفقه  مطالبه  خواسته  به  احمدی 
طریق نشر آگهی اباغ گردید و موعد روز نامه گذشته لذا اظهار نظر کارشناس از 
تاریخ 92/01/01 لغایت 92/12/29 جمعا 20075000 و از تاریخ 9۳/01/01 لغایت 
جمعا   94/12/29 لغایت   94/01/01 تاریخ  از  و   25550000 جمعا   9۳/12/29
تاریخ 95/01/01 لغایت 95/01/۳1 جمعا 2790000 و نفقه زوجه  از  29200000 و 
بر  بالغ  وی  معوقه  نفقه  و  ریال   2700000 بر  بالغ  ماهیانه   95/02/01 تاریخ  از 
77615000 ریال بر آورد گردید لذا مستندا به مواد 1102 و 1106 از قانون مدنی و 
ماده 198 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
نفقه در حق خواهان صادر و اعام می دارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 

روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
دفترشعبه اول مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

تاریخ  به  الف  5/۳7/450/م  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره   
95/04/14

دادنامه
کاسه پرونده : 94/514 مرجع رسیدگی شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف 
 22 خ  آباد  دولت  آدرس  محمدرضا  فرزند  مظفری  خدیجه   : خواهان  برخوار 
بهمن به طرف امامزاده نرمی جنب مسجد الرسول خوانده : علی جان احمدی 
فرزند محمد مهتر به آدرس مجهول المکان خواسته : مطالبه مهریه با توجه به 
محتویات پرونده شورا ختم رسیدگی را عام و به شرح ذیل مبادرت به صدور 

رای می نماید.
رای شورا

خوانده  طرفیت  به  مظفری  خدیجه  خانم  خواهان  دادخواست  خصوص  در 
آقای علی جان احمدی به خواسته مطالبه مهریه به شرح دادخواست تقدیمی 
خواهان و فتوکپی مصدق سند نکاحیه شماره 2121980 که داللت بر علقه زوجیت 
اینکه مستند دعوی خواهان سند  تاریخ 1۳82/05/18 دارد و  دائم زوجین در 
خالی المعارض می باشد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به 
تبصره الحاقی ماده 1082 و ماده 1078 از قانون مدنی و ماده 198 از قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت سکه تمام آزادی بیست 
عدد تمام به انضمام مطلق خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعام میدارد 
رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این شعبه می باشد.

دفترشعبه اول مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 
تاریخ  به  الف  5/۳7/451/م  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره   

95/0۳/09
دادنامه

شاکی : آقای محمد علی محمد زاده شاپور آبادی فرزند حسین به نشانی شاپور 
آباد خ شهدا بن بست عارف پ 18 متهم : آقای ذوالفقار رستمی فرزند یوسف به 

نشانی  اصفهان خ کهندژ خ پروین اعتصامی کوی بهار 1 اتهام : مزاحمت تلفنی
رای دادگاه

در خصوص شکایت آقای محمدعلی محمد زاده شاپور آبادی فرزند حسین علیه 
آقای ذوالفقار رستمی فرزند یوسف دائر بر مزاحمت تلفنی به نحو تماس دادگاه 
نتیجه استعام  از جمله شکایت شاکی و  با بررسی مجموع محتویات پرونده 
و پرینت اخذ شده از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل صرف نظر از عدم حضور 
متهم جهت هرگونه دفاع موثر و بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با 
استناد به ماده 641 قنون مجازات اسامی مصوب سال 75 متهم موصوف را به 
تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 

پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد .
دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

تاریخ   به  الف  5/۳7/455/م  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره 
95/04/24

حتما بخوانید!
طال پس از نفت، بهترین صادرات ...

پنجشنبه  31   تیرماه  1395
ـــمـــاره 207 ســـــال دوم         ݡسݒ

در شهر

رئیس مرکز تحقیقات منابع آب چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:
درخشش مرکز تحقیقات منابع آب چهارمحال و بختیاری
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ـــمـــاره 207  ســـــال دوم        ݡسݒ

حتما بخوانید!
»هفت خان هملت« به فرشچیان می آید

ــد جذابیت هــای خــاص  ــر بازیگــری هرچن  هن
سرویس فرهنگی

  دامون رشیدزاده

ــی  ــال عیب های ــن ح ــا در عی ــود را دارد، ام خ
دارد کــه ایــن حرفــه پرزرق وبــرق را تبدیــل بــه حرفــه ای دشــوار 
ــزرگ بازیگــری، نداشــتن امنیــت  ــد. یکــی از عیب هــای ب می کن
شــغلی اســت. یــک بازیگــر ممکــن اســت در دوره ای در اوج 
محبوبیــت باشــد و بــه نــاگاه ظــرف چنــد ســال چنــان فرامــوش 
شــود کــه دیگــر کمتــر کســی او را بــه یــاد بیــاورد. در ایــن گــزارش 
فهرســت بازیگرانــی را تهیــه کرده ایــم کــه زمانــی در اوج فعالیــت 
ــر  ــه ه ــا ب ــه بن ــا سال هاســت ک ــد، ام ــری بوده ان ــری و بازیگ هن
دلیلــی بیــکار مانده انــد. تعــدادی از آن هــا بــا افزایــش ســن درگیر 
بیــکاری و البتــه بیمــاری هســتند و عــده ای اتفاقــا در ســال های 
ــای  ــا از دنی ــتند، ام ــوب هس ــامتی مطل ــت س ــی و وضعی جوان
بازیگــری فاصلــه گرفته انــد. دالیــل ایــن فاصله هــا هرچــه باشــد 
ایــن موضــوع مایــه تأســف اســت کــه سال هاســت کســی خبــری 
ــر درد  ــزون ب ــی اف ــری رنج ــی و بی خب ــه و تنهای ــا نگرفت از آن ه

آن هاست.
  فردوس کاویانی

او   ایــن بازیگــر کــه اغلــب مخاطبــان ســینما و تلویزیــون 
ــه  ــل مهران ــش مقاب ــران« و نق ــه »همس ــازی در مجموع ــا ب را ب
مهین ترابــی می شناســند، در ۲۹ فیلــم ســینمایی حضــور داشــته 
 اســت. آخریــن فیلمــی کــه بــا ایفــای نقــش وی ســاخته شــده
»ســاکن خانــه چوبــی« محصــول ســال ۱۳۹۱ اســت. متأســفانه 
ــدارد  ــی ن ــن بازیگــر در حــال حاضــر وضعیــت جســمانی خوب  ای
 و بخشــی از حافظــه اش را از دســت داده و در حــال درمــان 

و مبارزه با این بیماری است.
  رضا فیاضی

بــازی رضــا فیاضــی در نقــش آقــای جمالــی در مجموعــه 
ــت.  ــه ۶۰ و ۷۰ اس ــودکان ده ــتالژی ک ــا« نوس ــای تابه ت »قصه ه

ــه  ــته ک ــور داش ــز حض ــینمایی نی ــم س ــر در ۱۹ فیل ــن بازیگ ای
ــم »یوســف هــور« محصــول ســال ۱۳۹۱  جدیدتریــن آن هــا فیل
ــد«  ــان نمی میرن ــای »پهلوان ــوده اســت. فیاضــی در مجموعه ه ب
مــه«  در  »تبریــز  و  قریــب«  »روزگار  تابه تــا«،   »قصه هــای 
ــر  ــن بازیگ ــت. ای ــته اس ــور داش ــد« حض ــبتا ب ــای نس و »بچه ه
ــی در بیمارســتان بســتری  ــی قلب ــل ناراحت ــه دلی ــل ب ــی قب مدت

ــود. ب
  داود رشیدی

داود رشــیدی متولــد ۲۵ تیرمــاه ســال ۱۳۱۲ بازیگــر پیشکســوت 
 تئاتــر، ســینما و تلویزیــون اســت. وی از ســال ۱۳۹۰ و بعــد 

ــر  ــی ظاه ــچ فیلم ــان« در هی ــم »اکبات ــش در فیل ــای نق از ایف
نشــده اســت. رشــیدی از ســال ۱۳۵۰ وارد عرصــه ســینما شــد 
ــن  ــه کــرد. متأســفانه ای ــز تجرب ــر را نی و در دهــه ۷۰ اجــرای تئات
بازیگــر پیشکســوت مدتــی اســت کــه بــه بیمــاری آلزایمــر مبتــا 

ــدارد. ــری ن ــت هن شــده و فعالی
  جهانبخش سلطانی

بازیگــر ســینما  متولــد ســال ۱۳۳۰،   جهانبخــش ســلطانی 
ــدگار  ــای مان ــه در مجموعه ه ــر ک ــن بازیگ ــت. ای ــون اس و تلویزی
»قصه هــای مجیــد«، »مــردان آنجلــس«، »یوســف پیامبــر)ع(« 
ــروژه  ــچ پ ــال ۱۳۹۱ در هی ــت از س ــرده اس ــش ک ــای نق و.... ایف

ســینمایی بــازی نکــرده و آخریــن حضــور تلویزیونــی او مجموعــه 
ــر  ــن بازیگ ــت. ای ــوده اس ــال ۸۸ ب ــر)ع(« در س ــف پیامب »یوس
مشــکل جســمانی یــا بیمــاری خاصــی کــه او را از صحنــه 

ــدارد. ــد، ن ــری دور کن بازیگ
  مرجان محتشم

ــران  ــدن بازیگ ــوه انتخاب ش ــینما و نح ــای س ــه فض ــم ک  محتش
کناره گیــری اش  دلیــل  ســینمایی،  نقش هــای  بــرای   را 
ــول  ــم محص ــار در دو تله فیل ــرده، آخرین ب ــوان ک ــری عن از بازیگ
ســال ۸۷ بــازی کــرد و پــس از آن، دیگــر در هیــچ نقشــی ظاهــر 
ــه  ــاری ســخت گفت ــک بیم ــا ی ــارزه ب  نشــد. او در ســال ۹۱ از مب
و از وضعیــت خــود کــه حتــی یــک دفترچــه بیمــه بــرای درمــان 
ــه  ــن بازیگــر ۸ اســت کــه ســال ب ــه کــرده اســت. ای ــدارد، گای ن

ایفــای نقــش نپرداختــه اســت.
  خزر معصومی

معصومــی بــا ایفــای نقــش در فیلــم »بــه رنــگ ارغــوان« 
حاتمی کیــا وارد دنیــای بازیگــری شــد. او در دو فیلــم ســینمایی 
ــه  ــر، در مجموع ــوان بازیگ ــن حضــورش به عن ــرد و آخری ــازی ک ب
»یــک مشــت پــر عقــاب« در ســال ۸۶ بــوده اســت. خــزر 
ــروژه ای ایفــای نقــش  ــچ پ معصومــی ۹ ســال اســت کــه در هی

ــت. ــرده اس نک
  ایرج نوذری

ــی ایفــای  ــم ســینمایی و ۸ مجموعــه تلویزیون ــوذری در ۱۲ فیل ن
ــار  ــرده، »ب ــازی ک ــه در آن ب ــری ک ــن اث ــرده و جدیدتری نقــش ک
هســتی« محصــول ســال ۱۳۸۷ اســت. ایــرج نــوذری عــاوه بــر 
بازیگــری، در رشــته ورزشــی کونگ فــو فعالیــت دارد و مســلط بــه 
ــه  ــازی وی در مجموع ــن ب ــده دنیاســت. آخری ــان زن ــن زب چندی
 »ملکــوت« محصــول ســال ۱۳۸۹ بــوده و پــس از آن بــه مــدت 

۶ سال در هیچ نقشی دیده نشده است.

کیمیای وطن بررسی کرد:

بازیگران فراموش شده

عفیفــه بــا اشــاره بــه رونــد تحقیــق و پژوهشــی کــه پیش 
از تولیــد ســریال »پریــا« انجــام شــده از فیلمنامــه ایــن 
ــه  ــا در مقایس ــن متن ه ــی از بهتری ــوان یک ــه عن ــر ب اث
ــرد.  ــاد ک ــر ی ــال های اخی ــریال ها در س ــه س ــا فیلمنام ب
اســماعیل عفیفــه تهیه کننــده ســریال تلویزیونــی »پریــا« 

ــیما  ــه س ــبکه س ــب از ش ــر ش ــه ه ک
 ۹۱ ســال  گفــت:  می شــود،  پخــش 
را  فیلمنامــه  ســعید فرهــادی چنــد 
ــه مــن پیشــنهاد داد کــه همــه آن هــا  ب
فیلمنامــه  امــا  بــود؛  توجــه  جالــب 
ــد و  ــوع جدی ــل موض ــه دلی ــا« ب »پری
طــرح قصــه جذابــی کــه داشــت، مــورد 
توجــه مــن قــرار گرفــت کــه در آن زمــان 
ــنهاد  ــیما آن را پیش ــه س ــبکه س ــه ش ب

ــد.  ــب ش دادم و کار تصوی
 وی ادامــه داد: در ســال ۹۲ و پــس از اینکــه بــرآورد 
و نــگارش صــورت گرفــت، طبیعتــا مــا بایــد ســریع اقــدام 
بــه تولیــد می کردیــم؛ امــا بــه دلیــل بعضــی تغییــرات کــه 
ــا  در آن زمــان اتفــاق افتــاد، تولیــد ایــن ســریال کمــی ب

تأخیــر روبــه رو شــد. 
وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود اظهــار 
ــن نقــش پژوهشــی  ــه و همچنی ــا روی فیلمنام ــرد: م  ک
وســواس  بــا  و  کرده ایــم  کار  بســیار  آن  پزشــکی   و 
و دقــت نظــر ســعی کردیــم مســائل مختلفــی را کــه درباره 
ایــن بحــران فــردی و اجتماعــی وجود 

دارد، بررســی کنیم.
 عفیفــه خاطرنشــان کــرد: ســریال 
ــی  ــای زندگ ــاره بحران ه ــا« درب »پری
اجتماعــی  مشــکات  و  شــهری 
آموزش هــای مناســبی ارائــه می دهــد 
ــی  ــم یک ــر می کن ــت فک ــن جه و از ای
اســت.  تلویزیــون  بهترین هــای  از 
ــمی  ــل جس ــی مراح ــاره تمام ــا درب  م
و روان شناســی مبتایــان بــه »ایــدز« 
ــات  ــن تحقیق ــه ای ــم و نتیج ــش کردی ــق و پژوه  تحقی
را در فیلمنامــه انعــکاس دادیــم و تصــور می کنــم ســریال 
ــه  ــال هایی ک ــا را در س ــن متن ه ــی از بهتری ــا« یک »پری

مــن کار کــرده ام، دارد.

تهیه کننده سریال »پریا«:
پریا یکی از بهترین های تلویزیون است

ــه تهیه کنندگــی ســید احمدرضــا  ــه نقــد« ب برنامــه »یــک حب
ایرانــی ســینمایی  آثــار  دربــاره  نوجوانــان  نقــد   دانــش 
دانــش احمدرضــا  ســید  اســت.  انیمیشــن  و   خارجــی 

تهیه کننــده برنامــه جدیــد »یــه حبــه نقــد« درخصــوص 
جزئیــات ایــن برنامــه بــا اشــاره بــه محوریــت آن گفــت: برنامه 

ــدادی از  ــور تع ــا حض ــد« ب ــه نق ــه حب »ی
نوجوانــان بــه همــراه مجــری و منتقــد 
ــل  ــه از قب ــد فیلم هــای ســینمایی ک ــه نق ب
واقــع  در  می پــردازد.  شــده اند،  تعییــن 
ــتند  ــا هس ــی کار م ــور اصل ــان مح نوجوان
نــه منتقدیــن. حضــور منتقــد بــه ایــن 
ــد  ــد نق ــان بتوانن ــه نوجوان ــت ک ــل اس  دلی

را اصولی تر و دقیق تر انجام دهند. 
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه فیلم هــا 
بــر چــه اساســی انتخــاب می شــوند، اظهــار 

ــه ای باشــد کــه  ــه گون داشــت: در ابتــدا موضــوع فیلــم بایــد ب
ــخصیت  ــر ش ــد. اگ ــرار کن ــاط برق ــا آن ارتب ــد ب ــوان بتوان نوج
ــت اســت.  ــم در اولوی ــک نوجــوان باشــد، آن فیل ــم ی اول فیل
 فیلم هــا متنــوع هســتند و شــامل آثــار ایرانــی، خارجــی 

و انیمیشــن می شــوند. ضمــن اینکــه مــا در ایــن برنامــه 
آیتمــی بــه نــام »کاس نقــد« بــا حضــور معلمــان نقــد داریــم. 
ــتی  ــعود فراس ــه مس ــن برنام ــد در ای ــای نق ــی از معلم ه یک
ــط  ــا فق ــتند؛ ام ــم هس ــری ه ــای دیگ ــه معلم ه ــت. البت اس
حضــور مســعود فراســتی قطعــی شــده اســت و همگــی در رده 
منتقــدان پیشکســوت بــه عنــوان معلــم بــا 

ــد. ــت می کنن ــان صحب نوجوان
 تهیه کننــده برنامــه »یــه حبــه نقــد« دربــاره 
ــا همــه حواشــی  ــل حضــور فراســتی ب دلی
پیــش آمــده، توضیــح داد: برنامــه مــا ناظر 
ــر حاشیه ســازی اطــراف ســینما نیســت؛  ب
بیشــتر ســواد مســعود فراســتی در حیطــه 
ــانه  ــت. در رس ــر ماس ــد مدنظ ــینما و نق س
 ممکــن اســت خیلــی از افــراد بحث هــا 
و حاشــیه هایی داشــته باشــند کــه مــا 
ــان  ــا هم ــای م ــم و مبن ــه آن کاری نداری ــوان ب ــچ عن ــه هی ب
ــه هــر حــال فراســتی  ــم. ب هدفــی اســت کــه در برنامــه داری
 ســواد نقــد را دارد و خیلــی از نوجوانــان از حضــور او اســتقبال 

کرده اند.

محقق و پژوهشگر تاریخ اسالم:
 کنگره بین المللی 

عالمه قطب الدین راوندی برگزار شد
 

 کاشان
  آمنه تسلیمی

ــم  مراســم بزرگداشــت عال
و فقیــه برجســته جهــان 
تشــیع عامــه قطب الدیــن 
بــا  همزمــان  راونــدی 
ســالروز درگذشــت ایــن 
متکلــم و محــدث بــزرگ قــرن ششــم، در فرهنگســرای 

المهدی)عــج( برگــزار شــد. 
محقــق و پژوهشــگر تاریــخ اســام در آئیــن بزرگداشــت 
عامــه قطب الدیــن روانــدی در ســالن اجتماعــات 
فرهنگســرای المهدی)عــج( ســازمان فرهنگی ورزشــی 
ــن  ــزرگ قطب الدی ــه ب ــت: عام ــان گف ــهرداری کاش ش
ــه شــمار  ــان تشــیع ب ــدی از علمــای برجســته جه راون
مــی رود کــه عــاوه بــر فقاهــت در زمینه هــای دیگــری 
ــرآمد  ــخ س ــی تاری ــث و حت ــم کام و حدی ــون عل چ

ــوده اســت.  ــش ب ــای دوران خوی علم
ــی  ــور دین ــد ظه ــه فرآین ــاره ب ــا اش ــی ب ــد زجاج مجی
ــد:  ــادآور ش ــه ی ــدی در منطق ــن راون ــه قطب الدی عام
پــس از اینکــه ســید ابوالرضــا راونــدی بــه عنــوان 
ــگاه  ــن جای ــد ای ــوت می کن ــه ف ــیعی منطق ــام ش مق
بــه قطب الدیــن راونــدی اختصــاص می یابــد و بــه 
مــدت ۱۳ ســال ایشــان متولــی امــور دینــی ایــن خطــه 

می شــود. 
وی دوری از تعصــب در آثــار برخــورداری از طبــع لطیــف 
عاقــه  ویژگی هــای  از جملــه  را  و صداقــت  دقــت 

ــرد. ــر ک ــدی ذک ــن راون قطب الدی

»هفت  خان هملت«
 به فرشچیان می آید

ــه   کیمیــای وطــن: نمایــش »هفــت خــان هملــت« ب
کارگردانــی محمدجــواد ســجادی در پاتــو روبــاز مجتمع 
ــش  ــود. نمای ــرا می ش ــچیان اج ــری فرش فرهنگی هن
ــندگی  ــی و نویس ــه کارگردان ــت« ب ــان همل ــت خ »هف
ــا ۱۵ مردادمــاه ســاعت ۲۰  محمدجــواد ســجادی از ۱ ت
ــری  ــع فرهنگی هن ــاز مجتم ــو روب ــه در پات و ۳۰ دقیق

ــه مــی رود.  ــه روی صحن فرشــچیان ب
ایــن نمایــش بــر اســاس نمایشــنامه هملــت، نوشــته 
ــز اجــرا می شــود.  ــا نگاهــی طن ــام شکســپیر و ب ویلی

در »هفــت خــان هملــت« از شــیوه های نمایشــی 
ایرانــی اســتفاده شــده کــه در هفــت پــرده اجــرا 
 می شــود. بازیگــران ایــن نمایــش را عرفــان آیتــی

ابوالفضــل صفــوی و مصطفــی قیصری هــا تشــکیل 
می دهنــد.

 برگزاری پنجمین دوره طرح 
تربیت حافظان قرآن در اصفهان

 کیمیــای وطــن: مســئول 
چهــارم  پایــگاه  دارالقــرآن 
هوانیــروز اصفهــان از برگزاری 
پنجمیــن دوره طــرح ملــی 
قــرآن  حافظــان  تربیــت 
کریــم بــا حضــور ۲۵۰ نفــر از 
خانواده هــای  و  پرســنل 

هوانیروز خبر داد.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
اســتان اصفهان، ســروان رضــی مقصودی اظهار داشــت: در 
 راســتای تربیــت حافظــان قــرآن کریــم و همچنیــن پیروی 
از منویــات مقــام معظــم رهبــری و بــا تعامــل مثبتــی کــه 
بیــن دارالقــرآن و عقیدتی سیاســی پایــگاه چهــارم هوانیروز 
ــه وجــود دارد، در ســال های  ــور خیری ــاف و ام ــا اداره اوق ب
در  اصفهــان  هوانیــروز  خانواده هــای  و  پرســنل  اخیــر 
کاس هــای قرآنــی حضــور فعــال و پرشــوری داشــته اند. 
وی ادامــه داد: در همیــن راســتا نیــز در ســال جــاری 
خانواده هــا  اعضــای  از  نفــر   ۲۵۰ تعــداد  تاکنــون 
اصفهــان  هوانیــروز  چهــارم  پایــگاه  پرســنل   و 
ــا  ــگاه ب ــن پای ــرآن ای ــط دارالق ــه توس ــی ک در کاس های
ــود ــزار می ش ــه برگ ــور خیری ــاف و ام ــکاری اداره اوق  هم

ثبت نام کرده اند.

 نامگذاری 5 تا 11 آذرماه 
به عنوان هفته فرهنگی اردستان

ــا ۱۱  ــت: ۵ ت ــتان گف ــه اردس ــام جمع   ام
 اردستان

حمید فرخی
فرهنگــی  هفتــه  عنــوان  بــه  آذرمــاه 
شهرســتان اردســتان انتخــاب شــده کــه در هــر روز برنامه هــای 
جداگانــه پیش بینــی خواهــد شــد حجت االسام والمســلمین 
حســن دهشــیری در جلســه شــورای فرهنگــی عمومــی 
شهرســتان اردســتان بــا بیــان اینکــه در هفتــه فرهنگــی 
شهرســتان بایــد بنــا بــه نامگــذاری هــر روز برنامه هــای 
ــرد: خروجــی جلســات  ــار ک متنوعــی را داشــته باشــیم، اظه
شــورای فرهنــگ عمومــی و برنامه هــا بایــد طــوری باشــد کــه 
مــا در جامعــه آثــار و بــرکات آن را در کمتــر کــردن آســیب های 
اجتماعــی و ســبک زندگــی اســامی و پیشــگیری از معضات 

شاهد باشیم. 
ــگ  ــع ســنگ بنای فرهن ــی در واق ــگ عموم ــزود: فرهن وی اف
 هــر جامعــه اســت و زیربنــای همــه  فعالیت هــای اقتصــادی

تجاری و سیاسی در کشور محسوب می شود.
ــی  ــگ عموم ــت: فرهن ــار داش ــتان اظه ــه اردس ــام جمع  ام
ــه  ــی مجموع ــه عبارت ــت؛ ب ــر اس ــترده و فراگی ــه ای گس مقول
منســجم و نظام یافتــه ای از اهــداف، ارزش هــا، عقایــد، باورهــا 
 رســوم و هنجارهــای مــردم متعلــق بــه یــک جامعــه بــزرگ

قوم یا ملت است.

اخبار کوتاه 

برگ اخطاریه
مجهول  نشانی  به  رضا  فرزند  فنایی شهرت  رضا  محمد   : خوانوادگی  نام  نام 
وقت  خورزوق  در  واقع  اختاف   حل  شورای   ۶ شعبه  حضور  محل  المکان  
حضور ۹۵/۰۶/۱4 ساعت 4 عصر علت حضور : دعوی آقای علیرضا صادقیان 

به طرفیت شما در وقت مقرر در جلسه شورا حاضر شوید.
دفترشعبه ششم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

تاریخ  به  الف  ۵/۳۷/4۵۶/م  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره   
۹۵/۰4/۲۳

آگهی حصر وراثت
آقای مصطفی صالح نیا دارای شناسنامه شماره 4۰۶۰ به شرح دادخواست به 
کاسه ۲۲۱/۹۵ ش ح ۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم طالبی خرزوقی بشناسنامه 
۲۲۰۲ در تاریخ ۱۳۹4/۰4/۰۸   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- مصطفی صالح نیا ش.ش 4۰۶۰ 
)۲( هاجی ابراهیم صالحی نیا ش.ش ۱۰۲)۳( عذرا زارچون خرزوقی ش.ش 
۷۶ )4( اشرف زارچون خرزوقی ش.ش ۱۱۹ )۵( ایران زارچون ش.ش ۳۲ 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزندان  محمد  فرزند  همگی 
درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

تاریخ  به  الف  ۵/۳۷/4۵۵/م  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره 
۹۵/۰4/۲۶

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
حسین   : خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  سینی  قربانی  محسن   : خواهان   
مکرمی  به خواسته مطالبه وجه بابت ...  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی (   دولت 
پرونده ۹۳۰۹۹۸۳۷۵۱4۰۰۷4۷   به کاسه  و  ارجاع  برخوار  در شهرستان  واقع 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ و ساعت ۱۱:۳۰ تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

تاریخ  به  الف  ۵/۳۷/4۵۶/م  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره   
۹۵/۰4/۳۰

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
خانم هاجر احمدی فرزند رمضان دادخواستی به خواسته مطالبه به طرفیت 
و  ثبت   ۹۵/4 به کاسه  تسلیم که  شورا  این  به  جزی  پور  حاتم  ا...  نعمت 
تعیین  رسیدگی  وقت  عصر   ۰4:۳۰ ساعت  و   ۹۵/۰۶/۱۷ چهارشنبه  روز  برای 
ماده  لذا حسب  باشد،  المکان می  اینکه خوانده مجهول  به  نظر  است،  شده 
های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   ۷۳
می  عمل  به  دعوت  مذکور  خوانده  از  و  شود  می  نشر  و  طبع  کثیراالنتشار 
مراجعه  شورا  دفتر  به  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  جهت  آید 
حضور  عدم  صورت  شود.در  حاضر  رسیدگی  جهت  نیز  فوق  مقرر  وقت  در  و 
دادخواست اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . 
چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.

اداره  نامه  شماره  برخوار   شهرستان  یک   شماره  مجتمع  پنجم  دفترشعبه 
فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/4۵۸/م الف به تاریخ ۹۵/۰4/۳۰

آگهی مزایده
عمومی  دادسرای  احکام کیفری  اجرای   ۹۳۱۵4۰ پرونده کاسه  در  احتراما 
دادرسی  آیین  قانون   ۲۳۱ و   ۲۳۰ مواد  اجرای  در  برخوار  انقاب شهرستان  و 
متعلق  ملکی  وثیقه  فروش  دستور  انقاب  و  عمومی  های  دادگاه  کیفری 
ثبتی  پاک  از  است  عبارت  قلی  رضا  فرزند  بخشی  عبدالحسین  آقای  به 
در  واقع   ۵۶۰ صفحه   ۳۶ دفتر   ۶۷4۰ شماره  به  شده  ثبت   4۳۳/۱۲ شماره 
بانک ملی  بلوار توحید نبش کوچه شهید موالیی ساختمان  نشانی  دستگرد 
محترم  نظریه کارشناس  طبق  و  گردیده  صادر  زمین  زیر  و  فوقانی  طبقه  و 
لذا  است  گردیده  ارزیابی  ریال   4۳۸۵۰۰۰۰۰۰ مبلغ  به  دادگستری  رسمی 
اشخاص  از  و  شود  می  آگهی  و  اعام  ثیقه  و  فروش  و  ضبط  جهت  مراتب 
به  حقیقی و حقوقی خواهان خریدار دعوت میشود در خواست کتبی خودرا 
در  واقع  اجرا  این  به   ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ مورخه  از  قبل  تا  پیشنهادی  مبلغ  همراه 
اجرای  دفتر  برخوار  انقاب  و  عمومی  دادسرای  غربی  سلمان  خ  آباد  دولت 
شرکت مزایده  جلسه  در   ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ مورخه  در  و  تحویل  کیفری   احکام 

 فرمایند. 
اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/4۵۹/م الف به تاریخ  ۹۵/۰4/۳۰
دادنامه

رسیدگی  مرجع   ۹۵/۰4/۲۷-۲۰۷  : دادنامه  شماره   ۹۵/۱۳  : پرونده  کاسه 
شعبه ۶ شورای حل اختاف برخوار خواهان : علیرضا صابری خوانده : میاد 

حاتمی به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه
در خصوص دعوی علیرضا صابری بطرفیت میاد حاتمی بخواسته مطابه مبلغ 
با    ۹۳/۰4/۰۲-۲۱۹۱۲۳/۱۶ شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال   ۶۹۲۰۰۰۰۰
در  خواسته  تامین  بدوا  و  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  احتساب 
ماحظه   و  خواهان   تقدیمی  دادخواست  مفاد  به  نظر  دعوی  اصل  خصوص 
خوانده  که  این  و  آن  پرداخت  عدم  گواهی  و  دعوی  مستند  چک  مصدق 
به  نسبت  و  نگردیده  حاضر  شورا  در  کافی  انتظار  و  قانونی  اباغ  علیرغم 
خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه 
مواد  به  مستندا  و  داده  تشخیص  ثابت  و  وارد  را  خواهان  ادعای  لذا  ننموده 
۲4۹ قانون تجارت و ۱۲۹۱ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون 
اصل  بابت  ریال   ۶۹۲۰۰۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  را  خوانده  مدنی  دادرسی  آئین 
پرداخت خسارت  نیز  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   ۱۵۲۸۰۰۰ مبلغ  و  خواسته 
تورم  نرخ  مبنای  بر  حکم  اجرای  تاریخ  تا  چک  صدور  تاریخ  از  تادیه  تاخیر 
احکام  اجرای  توسط  مرکزی که  بانک  سوی  از  اعامی  شاخص  اساس  بر 
محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی است 
سپس  و  شورا  همین  در  واخواهی  قابل  اباغ  از  پس  روز  بیست  ظرف  و 
برخوار عمومی  های  دادگاه  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست   ظرف 

 میباشد. 
اداره  نامه  شماره  برخوار   شهرستان  یک   شماره  مجتمع  ششم  دفترشعبه 

فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/4۶۲/م الف به تاریخ ۳۰ /۹۵/۰4
دادنامه

شماره  تنظیم:۱۳۹۵/۰4/۰۲   تاریخ  دادنامه:۹۵۰۹۹۷۰۳۵۳۶۰۰4۲۱    شماره 
پرونده:۹4۰۹۹۸۰۳۵۹۵۰۱۹۵۹   شماره بایگانی شعبه:۹۵۰۰۹۲

امینی  امید  آقای  وکالت  با  عباس  فرزند  مفرد  نجفی  نرگس  :خانم  شاکی 
دشتی فرزند کیخسرو به نشانی :مجهول المکان متهم:آقای پژمان صادق زاده 

به نشانی :مجهول المکان اتهام:خیانت در امانت 
گردشکار:دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام وبشرح زیر 

مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه:

اتهام آقای پژمان صادق زاده دائر بر خیانت در امانت نسبت به  در خصوص 
عدم تحویل مبلغ سه میلیون تومان امانتی که قرار بوده از شاکی خانم نرگس 

نجفی اخذ دیه شخص ثالث تحویل دهد که پس از اخذ وجه نسبت به تحویل 
شکایت  پرونده  محتویات  به  باتوحه  نموده  خودداری  ثالث  شخص  به  آن 
علیرغم   خود  از  دفاع  جهت  متهم  حضور  وعدم  صادره  خواست  شاکی کیفر 
ا  م  ماده ۶۷4 ق  به  انتسابی  محرز ومستندا  بزه  آگهی  نشر  از طریق  اباغ 
مصوب ۷۵ به تحمل یک سال حبس محکوم می گردد رای صادره غیابی و 
ظرف مدت ۲۰ روز از اباغ قابل واخواهی در همین  شعبه  سپس قابل تجدید 

نظر خواهی در شعب تجدید نظر استان می باشد./الف 
زاهدی فر-رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان –

 شماره:۱۲4۲۶/م الف
دادنامه

شماره  تنظیم:۱۳۹۵/۰4/۱۲  تاریخ  دادنامه:۹۵۰۹۹۷۰۳۵۲۷۰۰۵۵۲  شماره 
پرونده:۹۲۰۹۹۸۰۳۶۲۶۰۱۶۲۱ شماره بایگانی شعبه:۹۳۰۷۰4

واخواه:آقای آرش حیاتی زاده فرزند عیسی به نشانی مجهول المکان
واخوانده:آقای داوود آقاداوودی فرزند عباس علی به نشانی اصفهان فاورجان 

شهر ابریشم کوی شهید نعمتی شهید حیدری سمت چپ پ ۲
اتهام ها:۱.اخال در نظم ۲. ضرب وجرح عمدی

رای دادگاه:
در خصوص واخواهی آقای ارش حیاتی فرزند عباسعلی وفعا متواری وبدون 
اساس  بر  ۹۳/۱۱/۲۱ که  ۱۷۷۶...۹۳۰مورخه  شماره  دادنامه  به  نسبت  تامین 
آن نامبرده غیابا وبه اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی واخال در نظم زندان به 
پرونده،مندرجات  محتویات   به  توجه  از  است  محکوم گردیده  تحمل حبس 
پرونده ودالئل مضبوط در آن از جمله شکایت شاکی وگزارش زندان و سایر 
اعتراضیه دلیلی که  اینکه معترض فوق در الیحه  به  وبا عنایت  اعامی  دالئل 
نقض دادنامه را ایجاب نماید ارائه نکرده وبه لحاظ شکلی ایرادی بر دادنامه 
آیین  قانون  از   4۰۷ ماده  به  مستندا  دادگاه  لهذا  رسد.  نمی  نظر  به  موصوف 
دادرسی کیفری دادنامه صادره را عینا تایید وابرام می نماید رای صادره غیر 
استان  تجدیدنظر  محاکم  در  اعتراض  قابل  روز  بیست  مهلت  وظرف  قطعی 

اصفهان می باشد.ط  
دامادی     میر  مجتبی  سید   – اصفهان   ۲ کیفری   ۱۰۱ شعبه  رئیس   

شماره:۱۲4۰۰/م الف
دادنامه

به تاریخ ۹4/۳/۲۶ شماره قرار ۱۰۸ مورخ ۹4/۳/۳۰ کاسه پرونده ۳۶۶/۹۳ 
مرجع رسیدگی : شعبه یازده حقوقی فاورجان خواهان : خانم زهرا باقی به 
آدرس پیربکران- خ شهداء پاوا- ک شهید رضایی- پاک ۵۶ خوانده: آقای 
محمد اعایی فر مجهول المکان خواسته: صدور قرار توقیف یک دستگاه رنو 
انتظامی ۶۵4 ه ۳۳ ایران ۲۳ گردشکار : خواهان به شرح باال به  به شماره 
و  رسیدگی  درخواست  و  اقامه  فوق  خواسته  به  دادخواستی  خوانده  طرفیت 
است  نموده  پرونده  در  موجود  مدارک  استناد  به  خواسته  تامین  قرار  صدور 
به کاسه فوق  ثبت  و  این شورا  به  آن  ارجاع  و  دادخواست  قبول  از  که پس 
در وقت فوق العاده شعبه ۱۱ ح ف به تصدی امضاء کنندگان زیر و در حضور 
با بررسی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور  / غیاب تشکیل است 

قرارمی شود.
)) قرار ((

نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور تامین خواسته نموده 
استناد  به  شورا  لذا  باشد  می  فراهم  درخواست  شرایط  و  ارکان  چون  است 
مادتین ۲۰۲ و ۳۰۹ قانون تجارت / شق ۳ از ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی 
ایران ۲۳  انتظامی ۶۵4 ه ۳۳  مدنی قرار توقیف یک دستگاه رنو به شماره 
به عهده خواهان  پایان رسیدگی صادر و اعام می دارد هزینه اجرای قرار  تا 
است. قرار پس از اباغ قابل اجراء و ظرف ده روز قابل اعتراض در این شعبه 

...... می باشد.
اختاف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   ۱۱ شعبه  الف  ۲۲۵/م  شماره: 

شهرستان فاورجان

)آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی(
نظر  به اینکه  خانم زهرا محمدی  فرزند امیر حمزه  دادخواستی به طرفیت 
آقایان ۱- امیر ایرجی  فرزند ۱- مرتضی ۲- ابوذر رحیمی به خواسته مطالبه  
به کاسه  و  ارجاع  فاورجان  اختاف  حل  شورای  دوم  شعبه  به  تقدیم که 
  ۱۶:۱۵ ساعت   ۹۵/۶/۹ شنبه   سه  مورخ  برای  و  ثبت  ح   ۲ ش   ۱۵۸۱/۹4
است  نموده  المکان  را مجهول  و خوانده  است  تعیین گردیده  رسیدگی  وقت 
لذا به تقاضای خواهان و دستور ریاست شورا و به استناد ماده ۷۳ ق . آ. د. 
م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی می شود و از 
خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیر خانه شورای حل اختاف شعبه 
ثانی  اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه  دوم حقوقی فاورجان و 
رسیدگی حاضر شوند  در شعبه جهت  مقرر  وقت  برای  و ضمائم  دادخواست 
در غیر اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب و شورا  غیابا رسیدگی و 
تصمیم مقتضی اعام خواهد نمود. شماره : ۲۷۶/ م الف رئیس شعبه دوم 

شورای  حل اختاف شهرستان فاورجان
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی به آقای اسماعیل خراسانی 
به  دادخواستی  امامقلی    فرزند  پور   حسن  فرامرز  آقای  اینکه   به  نظر  
طرفیت آقای اسماعیل خراسانی فرزند - به خواسته انتقال سند  تقدیم که 
به کاسه ۱۵۶/۹۵ ثبت و  ارجاع و  ۱۱شورای حل اختاف فاورجان  به شعبه 
برای روز شنبه مورخ ۹۵/۵/۳۰ ساعت ۵ عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده 
و  تقاضای خواهان  به  و  نموده است  المکان معرفی  را مجهول  است خوانده 
دستور شورا/ دادگاه به استناد ماده ۷۳ ق . آ. د. م مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار رسمی درج و آگهی میشود و از خوانده دعوت مینماید 
که با مراجعه به دبیر خانه شورای حل اختاف شعبه ۱۱ حقوقی فاورجان و 
اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای 
۱۱ فاورجان جهت رسیدگی حاضر  اختاف شعبه  وقت مقرر در شورای حل 
شوند در غیر اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب و شورا / دادگاه غیابا 
رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد نمود : رئیس شورای  حل اختاف 

شعبه ۱۱حقوقی مجتمع شماره یک شهرستان فاورجان
آگهی فقدان سند مالکیت

 پاک ۶ فرعی از ۲۷۷۱ اصلی بخش یک گلپایگان آقای حمیدرضا قاموسی 
فرزند حسین علی باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهی شده مدعی است که تمامی چهار پنجم دانگ مشاع از ششدانگ 
 ۲۰۵ ۳۵۷دفتر  صفحه  در  یک که  بخش  ۲۷۷۱/۶در  گلپایگان  پاک  زمین 
ثبت  علی  فرزند حسین  قاموسی  حمیدرضا  4۵۳4۵بنام  ثبت   ذیل  اماک 
و صادر و تسلیم گردید و بموجب سند رسمی – دفتر خانه - - به او انتقال 
قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به  بموجب سند رسمی شماره 

-- مورخ – دفتر – در قبال – مبلغ-- ریال – در رهن است.
نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند : پارگی

از بین رفته / مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت 
ثبت  قانون  نامه  آئین   ۱۲۰ ماده  اصاحی  یک  تبصره  طبق  نموده  را  نامبرده 
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 و اصل سند به ارائه مسترد گردد.
سند  اصل  اعتراض  صورت  در  یا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  ظرف  اگر 
تسلیم  متقاضی  به  و  صادر  مرقوم  مالکیت  سند  المثنی  نشود  ارائه 
اماک دفتر  مسئول   ۱۳۹۵/۰4/۳۱ آگهی  انتشار  شد.تاریخ   خواهد 

 گرجی

مسعود فراستی در »یک حبه نقد«اخبار کوتاه
آقای منتقد در شبکه نوجوان

 



امیر غفور:
همه به دنبال بهترین نمایش 

در المپیک هستیم
  پشــت خــط زن تیــم 

ملــی والیبــال گفــت: 

والیبالیســت ها  همــه 
بــه دنبــال ایــن هســتند 
ــش  ــن نمای ــه بهتری  ک
را در المپیــک داشــته 
غفــور  امیــر  باشــیم. 
دربــاره شــرایط خــود بعــد از مصدومیــت اظهــار کرد: 
از  مدت هــا  داشــتم،  مصدومیتــی کــه  از  بعــد 
ــی کــه  ــا تمرینات ــودم؛ امــا ب شــرایط آمادگــی دور ب
ــم  ــان مصدومیت ــر از زم ــرایطم بهت ــام دادم ش انج
نزدیــک  آمادگــی  مــرز  بــه  کم کــم  و  اســت 
ــن و  ــک، م ــل از المپی ــا قب ــدوارم ت ــوم. امی می ش
ــده آل برســیم  ــه مــرز آمادگــی ای ــان ب ــه بازیکن  بقی
ــه داد:  ــور ادام ــویم. غف ــل ش ــر از قب ــر روز بهت و ه
همــه بازیکنــان بــه دنبــال ایــن هســتند کــه 
نمایــش خوبــی در المپیــک داشــته باشــیم. هــدف 
اول مــا صعــود از گروهمــان اســت و بعــد از صعــود 

باید به بازی های بعد فکر کنیم.

شهباززاده از استقالل جدا شد
ســجاد شــهباززاده در نهایــت از اســتقالل جــدا شــد. 
ایــن بازیکــن پــس از حضــور در باشــگاه اســتقالل 
بــا مســئوالن ایــن تیــم بــه توافــق رســید و از جمــع 
ــی  ــن بازیکــن پیشــنهاد خوب آبی هــا جــدا شــد. ای
از تیــم آالنیــا اســپور دارد و مقصــد بعــدی اش 

احتمــاال ایــن تیــم خواهــد بــود.
مارادونا:

 حاضرم مجانی مربی آرژانتین شوم
اســطوره فوتبــال آرژانتیــن می گویــد: حاضــر اســت 
ــی  ــم مل ــت تی ــد هدای ــت کن ــی دریاف ــه پول بی آنک

فوتبــال کشــورش را تقبــل کنــد. 
دیــه گــو مارادونــا حــد فاصــل ســال های ۲۰۰۸ 
تــا ۲۰۱۰، هدایــت تیــم ملــی آرژانتیــن را بــر عهــده 
ــان در  ــل آلم ــر ۰ مقاب ــت ۴ ب ــا شکس ــت؛ ام داش
ــور  ــه دوران حض ــی ۲۰۱۰ ب ــام جهان ــای ج رقابت ه
ایــن مربــی بــر روی نیمکــت آلبــی سلســته پایــان 
داد. پــس از اینکــه آرژانتیــن در دیــدار پایانــی 
رقابت هــای کوپــا آمــه ریــکا نایب قهرمــان شــد 
ــن  ــری آرژانتی ــو« از ســمت مربیگ ــراردو مارتین »خ
ــی  ــدون مرب ــون ب ــم اکن ــن تی ــرد و ای ــتعفا ک اس

ــت. اس

کوتاه از ورزش

 رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام 
تأکید کرد:

 اهمیت پایبندی به اصول اخالقی 
و احترام به پیشکسوتان 

 دکتــر ناصــر پورعلی فــرد، رئیــس فدراســیون 
سرویس ورزشی

 اصغر قلندری
بدنســازی و پــرورش انــدام کشــور در مجمــع 
عمومــی ســاالنه هیئــت بدنســازی و پــرورش انــدام اســتان 
حســین  یک ســاله  عملکــرد  از  رضایــت  ابــراز  بــا  اصفهــان 
یارمحمدیــان، رئیــس جــوان و تحصیلکــرده هیئــت اســتان 
ــی  ــت ورزش ــک هیئ ــر از ی ــت فرات ــان داده اس ــه نش ــان ک اصفه
فعالیــت دارد، اظهــار داشــت: خوشــحالم کــه خداونــد ایــن توفیــق 
را نصیبــم کــرده اســت تــا در جمــع اعضــای محتــرم مجمع ســاالنه 
ــه توســط  ــدام اســتانی باشــم ک ــرورش ان ــت بدنســازی و پ هیئ
مدیــر شایســته و شــایان تحســینی هدایــت می شــود که توانســته 
ــن  ــه دوم را در بی ــال رتب ــک س ــر از ی ــان کمت ــت در مدت زم اس
اســتان های سراســر کشــور کســب کنــد. رئیــس فدراســیون 
ــه  ــود ب ــک روزه خ ــفر ی ــور در س ــدام کش ــرورش ان ــازی و پ بدنس
ــت  ــی ســاالنه هیئ ــع عموم ــدف شــرکت در مجم ــا ه ــان ب اصفه
بدنســازی و پــرورش انــدام این اســتان گفــت: شــرط اول اثبات در 
ــول  ــه اص ــدی ب ــودن، پایبن ــان ب ــه ورزش و جوان ــت جامع خدم
اخالقــی و احتــرام بــه پیشکســوتان و مدیــران منتخــب از ســوی 
ــداری  ــردی و اخالق م ــه جوانم ــتن روحی ــع و داش ــای مجم اعض
ــان،  ــرد یارمحمدی ــت از عملک ــراز رضای ــا اب ــرد ب ــت. پورعلی ف اس
رئیــس هیئــت بدنســازی و پــرورش انــدام اســتان اصفهــان گفت: 
حضــور مدیــر کل ورزش و جوانــان و معاونــان ایشــان در مجمــع 
ســاالنه بــرای مــا خیلــی ارزشــمند و نشــان دهنده ایــن واقعیــت 
ــا  ــان ب ــه ورزش اصفه ــئوالن بلندپای ــه مس ــت ک ــر اس انکارناپذی
 درایــت خــاص و عالقه منــدی و دلســوزی شــایان تحســین 
و تقدیــر، حامــی هیئت هــای زیرمجموعــه ای خــود هســتند. 
ــدام  ــرورش ان ــازی و پ ــت بدنس ــت از هیئ ــرد در نهای ــی ف پورعل
ــرد.  ــاد ک ــه در کشــور ی ــت نمون ــوان هیئ ــه عن ــان، ب اســتان اصفه
مجمــع عمومــی ســاالنه هیئــت بدنســازی و پــرورش اندام اســتان 
ــا  ــر کل، علیرض ــینی مدی ــلطان حس ــر محمدس ــور دکت ــا حض ب
امینــازاده معــاون توســعه ورزش، خانــم شــاکری فر مشــاور 
ــوان، حمیــد کریمــی رئیــس  مدیــرکل و رئیــس گــروه ورزش بان
حــوزه ورزش قهرمانــی و محمــد پاکــروان مدیــر روابــط عمومــی 
 اداره ورزش و جوانــان اســتان، حســین یارمحمدیــان رئیــس 
و مجتبــی محمــدی دبیــر، خانم هــا مریــم گلی بــاغ نایب رئیــس 
ــت  ــه هیئ ــو هیئت رئیس ــان عض ــره فالحی ــوان و زه ــور بان در ام
ــان  ــاوی قهرم ــعید بیض ــتان، س ــدام اس ــرورش ان ــازی و پ بدنس
اســبق پــرورش انــدام آســیا و اعضــای مجمــع در تــاالر افتخــارات 

سرای ورزشکاران اصفهان برگزار شد.

همگام با ورزش

از بازیکنــان موفــق   مهــران امیــری 
سرویس ورزشی
محمدرضا رحمتی  

ــه  ــی ب ــطح مل ــهرضا در س ــال ش فوتب
ــه تیــم گیتی پســند  شــمار مــی رود کــه از ســال ۱3۸9 ب
اصفهــان پیوســت و پــس از 5 ســال بــازی مــداوم بــرای 
ایــن تیــم در فصــل جدیــد مســابقات لیــگ برتر رهســپار 
تیــم صبــای قــم شــد. ایــن هافبــک دونــده تیــم فوتبــال 
صبــای قــم در گفت وگــو بــا کیمیــای وطــن بــه اهمیــت 
ــا بیــان اینکــه  فوتبــال پایــه پرداخــت. مهــران امیــری ب
ــه مقاطــع خاصــی از  فعالیــت مــدارس فوتبــال نبایــد ب
دامنــه  کــرد:  اظهــار  شــود  خالصــه  ســال  ایــام 
اســتعدادیابی بــرای فوتبــال حرفــه ای بایــد از دوران 
در  و  برســد  نونهــاالن  رده  بــه  نوجوانــی  و  جوانــی 
این خصــوص مبتنــی بــر اصــل حمایــت و مشــاوره 
ــاط  ــدار در نق ــته پرطرف ــن رش ــی ای ــد و پویای ــه رش زمین

مختلف کشور مهیا شود.
  فوتبال به عنوان یک صنعت

بــه  فوتبــال  از  امــروز  دنیــای  در  اضافــه کــرد:  وی 
ــطح  ــه در س ــود و البت ــاد می ش ــت ی ــک صنع ــوان ی عن
کشــورمان نیــز طــی چنــد ســال گذشــته رویکــرد 
ــت  ــرده اس ــر ک ــی تغیی ــته ورزش ــن رش ــه ای ــوری ب  مح
و اینکــه بــه طــور مثــال مدیریــت ورزش شــهرضا مصمــم 
ــا  ــف ب ــته های مختل ــاره رش ــم انداز درب ــیم چش ــه ترس ب
بهره گیــری از متخصصــان متعهــد شــده اســت و از ســوی 
دیگــر هئیــت فوتبــال شهرســتان بــا تدویــن برنامه هــای 

بــه راه انــدازی مــدارس حرفــه ای  مناســب نســبت 
ــکاران  ــان و وررش ــی از مربی ــت جمع ــا محوری ــال ب فوتب
موفــق اقــدام کــرده، مصداقــی از حرکــت در ایــن مســیر 
بــه شــمار مــی رود. بازیکــن تیــم فوتبــال صبــای قــم بــا 
بیــان اینکــه بسترســازی بــرای فعالیــت مــدارس فوتبــال 
ــه شــود، متذکــر  ــد در شــهرضا نهادین در تمــام ســال بای
شــد: بــا راه انــدازی ورزشــگاه قــدس کــه می توانــد 
از ارکان موفقیــت فوتبــال شــهرضا در آینــده باشــد، 
زمینــه تــداوم فعالیــت مــدارس فوتبــال شهرســتان 
ــل  ــن اص ــم ای ــده و امیدواری ــاد ش ــال ایج ــام س در تم
ــوص  ــه خص ــوزه ورزش و ب ــان ح ــوی متولی ــم از س مه
ــرد. ــرار بگی ــت ق ــورد حمای ــکاران م ــای ورزش خانواده ه

  دانش افزایی مربیان فوتبال
ــال  ــان فوتب ــی مربی ــه اینکــه دانش افزای ــا اشــاره ب وی ب
در دوران کنونــی از مهم تریــن اصــول در ایــن رشــته 
ــه  ــدم ارائ ــرد: ع ــان ک ــود، بی ــوب می ش ــی محس ورزش
مشــاوره حرفــه ای و کمبــود کادر مربیگــری متخصــص و 
ــوان  ــه عن ــال همــواره ب ــب تیم هــای فوتب مجــرب در قال
دو نقصــان بــزرگ بــرای فوتبــال در شــهرضا مطــرح بــوده 
اســت. البتــه بایــد مــوارد اســتثنا را نیــز در ایــن خصــوص 
ــری  ــش دیگ ــری در بخ ــیم. امی ــته باش ــر داش ــد نظ م
ــن  ــوص تدوی ــه درخص ــان اینک ــا بی ــود ب ــخنان خ از س
چشــم انداز فوتبــال شــهرضا بایــد از رفتارهــا و تصمیمــات 
احساســی و بــه دور از واقعیــت پرهیــز شــود، عنــوان کرد: 

حضــور در ســطوح اول فوتبــال کشــور نیازمنــد توجــه بــه 
ــت؛  ــزاری اس ــخت افزاری و نرم اف ــات س ــل امکان دو اص
بــه طــور مثــال وجــود فضــای اقامتــی مناســب، وجــود 
ــری  ــدی از کادر مربیگ ــتاندارد، بهره من ــگاه های اس ورزش
متخصــص و مجــرب و امــکان اتــکا بــه حامیــان مالــی 
مناســب و قــوی بــه عنــوان چنــد اصــل مهم و ســاختاری 

در ایــن حــوزه مطــرح اســت.
  مشکالت و نارسایی های فوتبال شهرضا

وی بــا بیــان اینکــه بــا وجــود مشــکالت و نارســایی های 
ســخت افزاری ونرم افــزاری در طــول یــک دهــه گذشــته 
شــاهد حضــور چندیــن فوتبالیســت موفــق و حرفــه ای از 
ــی  ــزود: بازیکنان ــم، اف ــی بوده ای ــن مل ــهرضا در میادی ش

ــی و  ــر صادق ــی، محمدباق ــزادی کریم ــد به ــد فری مانن
ــای  ــروز ظرفیت ه ــق ب ــر از مصادی ــن دیگ ــن بازیک چندی
بــزرگ شــهرضا در عرصــه فوتبــال ملــی طــی یــک 
دهــه گذشــته هســتند کــه بایــد بــا اتــکای بــه تجربــه و 
ــاد  ــتای ایج ــزرگ در راس ــای ب ــن ظرفیت ه ــص ای تخص
ــور  ــرای حض ــتان ب ــن شهرس ــد در ای ــم قدرتمن ــک تی ی
ــیم.  ــته باش ــام داش ــور اهتم ــال کش ــطح اول فوتب در س
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــم ب ــای ق ــال صب ــم فوتب بازیکــن تی
بهره گیــری از تجربیــات شــهرهای موفــق در ســطح 
رشــته فوتبــال بایــد در دســتور کار متولیــان فوتبــال 
 در شــهرضا باشــد، عنــوان کــرد: شــهرهای ســیرجان 
و قائم شــهر بــه عنــوان دو الگــوی موفــق در حــوزه رشــته 
فوتبــال مطــرح هســتند کــه ایــن مصادیــق موفــق بایــد 

مدنظــر متولیــان ورزش شــهرضا قــرار بگیــرد.
  صبای قم

وی بــا اشــاره بــه اینکــه فرآینــد بدنســازی و آماده ســازی 
تیــم صبــای قــم بــا وجــود محدودیــت زمانــی بــه شــکل 
ــس از  ــرد: پ ــوان ک ــت، عن ــده اس ــق ش ــبی محق مناس
حضــور در تمرینــات تیــم صبــای قــم از تجربیــات و 
نقطه نظــرات فریــد بهــزاد کریمــی، بازیکــن ســابق ایــن 
تیــم بــرای موفقیــت در ســاختار تیمــی اســتفاده کــردم و 
امیــدوارم در فصــل جــاری نتایــج ارزنــده ای را از ســوی 
تیــم صبــای قــم تحــت مربیگــری عبدالصمــد مرفــاوی 

شــاهد باشــیم.

بازیکن تیم فوتبال صبای قم در گفت وگو با کیمیای وطن:

بسترسازی برای فعالیت مدارس فوتبال شهرضا باید نهادینه شود

کاپیتــان تیــم ذوب آهــن می گویــد: ایــن تیــم بعــد از زدن گل 
نخســت بــه اســتقالل خوزســتان توانســته بــر بــازی مســلط 
شــود و اصطالحــا بــه بــازی برگــردد. مهــدی رجــب زاده دربــاره 
ــن  ــری ذوب آه ــا برت ــه ب ــران ک ــال ای ــدار ســوپرجام فوتب دی

بــه پایــان رســید، گفــت: بــازی را خیلــی 
ــر شــدیم  ــی غافلگی ــم؛ ول خــوب شــروع کردی
و گل اول را خوردیــم. متأســفانه یــک بــار دیگــر 
هــم غافلگیــر شــدیم و گل دوم را خوردیــم. 
انصافــا خــالف جریــان بــازی گل خوردیــم. بــا 
ایــن حــال فشــار زیــادی روی دروازه اســتقالل 
ــر  ــه ثم ــت را ب ــم و گل نخس ــتان آوردی خوزس

ــد  ــد. بع ــا بازگردان ــم م ــه تی ــه را ب ــن گل روحی ــاندیم. ای رس
ــم  ــر ه ــد گل دیگ ــد چن ــم و می ش ــر زدی ــه گل دیگ از آن س
ــه لحــاظ  بزنیــم. وی ادامــه داد: تیــم اســتقالل خوزســتان ب
بدنــی کمــی افــت داشــت و ایــن باعــث شــد بتوانیــم بــازی 
ــن  ــی حس ــروزی و قهرمان ــن پی ــرم ای ــه نظ ــم. ب را اداره کنی

ــن  ــه ای ــخ ب ــود. وی در پاس ــر ب ــگ برت ــرای لی ــروعی ب ش
ســؤال کــه ذوب آهــن در لیــگ برتــر چــه عملکــردی خواهــد 
داشــت، بیــان کــرد: مــا در دو ســه ســال اخیــر رونــد خوبــی 
داشــته ایم. بــه نظــرم فقــط یــک جــام لیــگ برتــر در ویتریــن 
افتخــارات ذوب آهــن خالــی اســت. مــا بایــد 
تــالش کنیــم تــا بــه هدفمــان برســیم؛ هرچنــد 

ــم.  کــه کار ســختی داری
کاپیتــان تیــم ذوب آهــن در پایــان و در پاســخ 
بــه ســؤالی دربــاره یارگیــری تیمــش و جدایی 
بازیکنانــی مثــل کاوه رضایــی و حســن زاده 
ــا  ــم م ــری تی ــال در یارگی ــرد: امس ــوان ک عن
ــای  ــتر تیم ه ــم بیش ــر می کن ــه فک ــرد و البت ــل ک ــوب عم خ
لیــگ، تیــم خــود را قدرتمنــد بســته اند و ایــن باعــث برگــزاری 
یــک لیــگ جــذاب و دشــوار خواهــد شــد. وی افــزود: تیــم 
مــا نیــاز بــه تغییــرات زیــادی نداشــت و بازیکنــان جدیدمــان 

هــم امــروز دیدیــد کــه خــوب کار کردنــد. ربیــع

کاپیتان ذوب آهن:
فقط یک قهرمانی لیگ برتر در ویترین ذوب آهن خالی است

عضــو ســابق تیــم ملــی تیروکمــان جانبــازان و معلــوالن و همســر زهرا 
ــا هــدف فدراســیون تیروکمــان، کســب ســهمیه  ــی گفــت: تنه نعمت
المپیــک بــود و دیگــر بعــد از آن بــرای حضــور موفــق زهــرا نعمتــی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــهابی پور ب ــام ش ــت. ره ــه ای نداش ــک برنام در المپی

هــر چنــد زهــرا نعمتــی توانســت ســهمیه المپیــک را 
ــود،  ــرای او المپیکــی نب ــا شــرایط ب ــد، ام کســب کن
ــای  ــد از بازی ه ــه بع ــود اینک ــا وج ــرد: ب ــار ک اظه
آســیایی تایلنــد کــه زهــرا نعمتــی موفــق بــه کســب 
ــه  ــود ک ــن ب ــر ای ــرار ب ــد و ق ــک ش ــهمیه المپی س
ــازی  ــرای آماده س ــیعی را ب ــه وس ــیون برنام فدراس
ــد،  ــته باش ــو داش ــک ری ــای المپی ــرای بازی ه وی ب

 امــا متأســفانه شــرایط آن طــوری کــه تصــور می شــد المپیکــی نبــود 
بــرای  خوبــی  انضبــاط  و  نظــم  بــا  برنامه هــا  و  فعالیت هــا  و 
آماده ســازی نعمتــی صــورت نگرفــت. ایــن طــور بــه نظــر می رســید 
ــود و دیگــر  ــا کســب ســهمیه المپیــک ب کــه هــدف فدراســیون تنه
بــرای خــود المپیــک برنامــه خاصــی نداشــت. عضــو ســابق تیــم ملی 

تیروکمــان جانبــازان و معلــوالن بــا انتقــاد از عــدم پرداخــت پــاداش 
ــان ــیون تیروکم ــط فدراس ــی توس ــرا نعمت ــی زه ــون تومان  ۱۰۰ میلی

ــرا  ــط زه ــک توس ــهمیه المپی ــب س ــد از کس ــرد: بع ــان ک خاطرنش
نعمتــی قــرار بــود کــه فدراســیون تیروکمــان مبلــغ ۱۰۰ میلیــون تومــان 
ــروز  ــه ام ــا ب ــه متأســفانه ت ــد ک ــاداش بده ــه او پ ب
ــان  ــغ پرداخــت نشــده اســت و مــا همچن ــن مبل ای
منتظــر پرداخــت ایــن پــاداش از ســوی فدراســیون 
تیروکمــان هســتیم. وی همچنیــن در رابطــه بــا 
ــب  ــد از کس ــی بع ــی نعمت ــون تومان ــوق ۲ میلی حق
ســهمیه المپیــک افــزود: تــا پایان ســال 9۴ کــه زهرا 
نعمتــی موفــق بــه کســب ســهمیه المپیک شــده بود 
ایــن حقــوق بــه حســاب فدراســیون تیروکمــان واریــز شــده بــود کــه 
هیــچ مبلغــی بــه نعمتــی پرداخــت نشــد و از فروردیــن ســال 95 کــه 
 ایــن حقــوق مســتقیما بــه حســاب وزارت ورزش و جوانــان واریز شــد
بــه زهــرا نعمتــی اختصــاص پیــدا کــرد؛ ولــی حقــوق چنــد مــاه قبــل 

زهــرا نعمتــی هنــوز بــه حســاب او واریــز نشــده اســت.

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

نه پاداش 100 میلیونی را دادند و  ... پنجشنبه   31   تیرماه  61395
ـــمـــاره  207 ســـــال دوم         ݡسݒ

انتقاد همسر زهرا نعمتی از فدراسیون تیروکمان:
نه پاداش 100 میلیونی را دادند و نه حقوق

آگهی فقدان سند مالکیت 
استشهاد محلی  برگ  دو  تسلیم  با  فرزند حسینعلی   ایروانی  رضا  اقای محمد 
از ۱5۱9۰ اصلی  مدعی میباشد که سند مالکیت ششدانگ  پالک ۱۴۲7 فرعی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه ۱۴ دفتر ۴۴ خروجی و به شماره ثبت 
۸6۰۸وبه شماره چاپی مسلسل 767۸۸۲/ ب 9۱ ثبت و بنام نامبرده صادر شده 
و بموجب اسناد شماره ۱569۸ مورخه 9۲/3/۲6 و ۱۸۴۸۴ مورخه 93/۱۰/۱دفتر 
پارگی  بعلت  نشده  انجام  دیگری  معامله  و  میباشد  رهن  ملت  بانک  نزد   ۱۴۸
درخواست صدور سند المثنی را اعالم و معامله دیگری انجام نشده بعلت پارگی  
درخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه 
قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 
ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 
به  و  مرقوم صادر  مالکیت  اسناد  المثنی  نگردد  ارائه  اصل سند  اعتراض  صورت 
رییس  هادیزاده  الف حسین  م   /۱۲۴5۱  : خواهد شد. شماره  تسلیم  متقاضی 

منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 95۰۴69 ش ه  خواهان مجتبی امامی  دادخواستی 
مبنی بر:اعتراض ثالث در پرونده کالسه ۲9/9۴ ش ج ۱ اجرای احکام به طرفیت 
غالمرضا رستمی – ناصر یوسفی و امین یوسفی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 
برای روزیک شنبه مورخ 95/5/3۱ساعت ۱۰ صبح تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
این  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  در جراید  مراتب  مدنی  دادرسی 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ 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: 99۸9/م 

الف مدیر دفتر شعبه 5مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

وکالت  با  فوالدی  عباسی  مهران  پرونده کالسه 9۴-937  خواهان  در خصوص 
مصطفی نوروزی   دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت مجید مجیدی تقدیم 
عصر   5/۱5 95/5/3۱ساعت  مورخ  روز......  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده 
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 
شماره۲ 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: 996۸/م الف مدیر دفتر شعبه ۲9مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف 

اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 5۸۲/95  خواهان ایرج رشیدی   دادخواستی مبنی 
بر:مطالبه  به طرفیت رسول توکلی فروشانی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 
توجه  با  است.  تعیین گردیده  صبح   ۱۰:۰۰ 95/6/۱ساعت  مورخ  روز......  برای 
قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل  ابتدای خیابان  واقع در اصفهان  این شعبه 
صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 
اتخاذ می شود. مقتضی  تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی  وقت   عدم حضور 

شماره: 99۸3/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۴مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف 
اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۴۱5۰۴  خواهان عبدالرسول صبوری با وکالت حمید 
فارسانی  ارشادی  الهام   )۱ طرفیت  به  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  صالحی   
مورخ  روز......  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  ارشادی  عبدالرضا   )۲
95/5/3۱ساعت 9:۰۰ صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان  در جراید منتشر تا خوانده قبل 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
الف مدیر دفتر شعبه  اتخاذ می شود.شماره: 99۸6/م  و تصمیم مقتضی  تلقی 

۱۴مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 5۸۱/95  خواهان ایرج رشیدی   دادخواستی مبنی 
نموده است .وقت رسیدگی  به طرفیت رسول توکل فروشانی تقدیم  بر:مطالبه  
برای روز...... مورخ 95/6/۱ساعت 9/3۰ صبح تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
این  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  منتشر  در جراید  مراتب  مدنی  دادرسی 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ 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:99۸۲/م 

الف مدیر دفتر شعبه ۱۴مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مبنی  دادخواستی  بینا  عباس  خواهان    ۴۰۴/95 کالسه  پرونده  خصوص  در 
بر:مطالبه  به طرفیت مهدی آیت اله زاده  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
روز...... مورخ 95/6/۱ساعت 3/3۰ عصر 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 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل اختالف مراجعه  در اصفهان 
در صورت عدم حضور وقت  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  و نسخه 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره:۱۱۰۸5/م الف 

مدیر دفتر شعبه 39مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۱۱/95خواهان سعید حیدری با وکالت فرزانه فاروقی  
دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت زهرا رضایی پاوایی  تقدیم نموده است 
. وقت رسیدگی برای روز دو شنبه مورخه 95/6/۱ ساعت 9/3۰ تعیین گردید با 
تقاضای خواهان مراتب در جراید  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت 
شرقی بعد از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع ( مجتمع شماره 3 
شورای حل اختالف اصفهان – شعبه   ۱۰۲ شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۱۲337/م الف 

مدیر دفتر شعبه ۱۰۲ مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۲5۰/95خواهان محمد موحدیان  دادخواستی مبنی 
بر:مطالبه وجه  به طرفیت آقای ابراهیم پیران  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی 
برای روز یکشنبه مورخه 95/5/3۱ ساعت ۸/3۰ تعیین گردید با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
از  بعد  شرقی  بهشت  هشت  خ  نشانی  به  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع ( مجتمع شماره 3 شورای حل 
اختالف اصفهان – شعبه   ۱۰3 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۱۱۰77/م الف مدیر دفتر شعبه ۱۰3 
مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 95۱۰۱۰6۸۲53۰36۴۲شماره پرونده: 95۰99۸6۸۲53۰۰۲۸۱شماره 
بایگانی شعبه: 95۰369تاریخ تنظیم: ۱395/۰۴/۱۴ خواهان / شاکی مهدی واثق 
نیا دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم وحید پور قدیری و سیفعلی اکبری  به 
تاخیر  خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 3۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه اول اتاق ۱۲۱ ارجاع و به کالسه  95۰99۸6۸۲53۰۰۲۸۱ثبت گردیده که وقت 
مجهول  علت  به  است.  شده  ۱۱:۴5تعیین  ساعت  و   ۱395/۰5/3۱ آن  رسیدگی 
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  
نشانی  اعالم  دادگاه مراجعه و ضمن  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  

رسیدگی حاضر گردد.
شماره: ۱۱۱65/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 3۱ دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی
آگهی ابالغ

9۴۰99۸۰35۱۴۰۱۱97شماره  پرونده:  95۱۰۱۰۰35۱۴۰3۱۲۰شماره  ابالغیه:  شماره 
تعاونی  شاکی   / خواهان   ۱395/۰3/3۰ تنظیم:  9۴۱33۱تاریخ  شعبه:  بایگانی 
اعتبار ثامن با مدیری عاملی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی 
با وکالت حسین کبیری  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد فرقدانی 
و حسام الدین محمد علی زاده و میالد صیامی و محمد صیامی   به خواسته 
مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که  تاخیر 
در  واقع  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  به شعبه ۱۴  جهت رسیدگی 
اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 3۲3 ارجاع و به کالسه  9۴۰99۸۰35۱۴۰۱۱97ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱395/۰6/۰۱ و ساعت ۰9:3۰تعیین شده است. به 
المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی  و به  علت مجهول 
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: ۱۰۰77/م الف منشی شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 95۱۰۱۰۰35۴۰۰۲55۲شماره پرونده: 95۰99۸۰36۴7۰۰۴3۲شماره 
بایگانی شعبه: 95۰۴۸۸تاریخ تنظیم: ۱395/۰۴/۲7 خواهان / شاکی ابوالفضل 
ایراد  به خواسته  بیننده  علیرضا  متهم   / به طرفیت خوانده  دادخواستی  بهارلو   
صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر حوادث کار   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱۴ دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان) ۱۱۴ جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهارباغ باال  خ شهید نیکبخت  
اتاق شماره 3۴7 ارجاع و به  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
کالسه  95۰99۸۰36۴7۰۰۴3۲ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱395/۰6/۰۱ و 
ساعت ۰۸:3۰تعیین 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 
و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۱۲39۸/م  را دریافت 
الف متصدی امور دفتری شعبه ۱۱۴ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۱۴ جزایی 

سابق( – علی کیانی
اجرائیه

شماره اجرائیه: 95۱۰۴۲۰35۱۲۰۰۰77 شماره پرونده: 9۴۰99۸۰35۱۲۰۰693
تنظیم: ۱395/۰۲/۰9 مشخصات محکوم  : 9۴۰777تاریخ  بایگانی شعبه  شماره 
له ردیف ۱ نام :رحیم  نام خانوادگی : ابراهیمیان عاشق آبادی نام پدر : حسن  
نان  جنب   – شهدا  خ گلزار   – آباد  عاشق   – خمینی  امام  خ   – اصفهان  نشانی: 
فانتزی کوروش – کدپستی ۸۱956۴553۴ – همراه ۰9۱3۱۱5۲۱۸3  مشخصات 
محکوم علیهم ردیف ۱- نام: سید فضل اله   نام خانوادگی : حسینی  نام پدر: 
سید مرتضی نشانی : اصفهان – کیلومتر ۱۲ جاده اصفهان تهران – شهرک صنعتی 
به  متر  پنجاه   – انتهای خیابان ۴۲   – بنزین قدس  پمپ  مقابل   – آباد  محمود 
راست- شرکت آرگون صنعت- پ ۲ ۲- نام : سید سعید نام خانوادگی : میرنیام 
نام پدر: حبیب اله نشانی:  اصفهان – کیلومتر ۱۲ جاده اصفهان تهران – شهرک 
انتهای خیابان ۴۲ – پنجاه  آباد – مقابل پمپ بنزین قدس –  صنعتی محمود 
متر به راست- شرکت آرگون صنعت- پ ۲  3- نام : سید علی نام خانوادگی 
نام  غالمحسین   : نام   -۴ المکان  مجهول   : نشانی  عباس  پدر:  نام  حسینی   :
خانوادگی : عزیزی کوهستانی نام پدر: نعمت اله نشانی : اصفهان – کیلومتر ۱۲ 
جاده اصفهان تهران – شهرک صنعتی محمود آباد – مقابل پمپ بنزین قدس – 
انتهای خیابان ۴۲ – پنجاه متر به راست- شرکت آرگون صنعت- پ ۲     محکوم 
شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به: 
دادنامه غیابی  مربوطه   9۴۰997۰35۱۲۰۲۰۱۴محکوم علیهم  محکومند به حضور 
در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال ششدانگ یک واحد گارگاه به پالک ثبتی 
۴5۲/۲۲66 بخش ۱6 ثبت اصفهان و بالسویه به پرداخت مبلغ ۲/6۱۲/۰۰۰ ریال 
بعنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر محکوم به بعنوان 
ابالغ  تاریخ  از  هزینه اجرا در حق صندوق دولت.     محکوم علیه مکلف است 
اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ قانون اجرای احکام 
مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که 
به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
او به هر نحو نزد اشخاص  اموالی که  مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له 
باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴(  .۴- 
خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، 
حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 3۴ قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱39۴( 5- انتقال 
مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
یا جزای  نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش  برای پرداخت دیون کافی 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی ۱39۴(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
نحوه  قانون  ۱ ماده 3  تبصره  بود.)  علیه خواهد  توسط محکوم  یا معرفی کفیل 

اجرای محکومیت مالی ۱39۴( 
شماره: ۱۲۴۱۱/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی  شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – حجت اله انصاری
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حتما بخوانید!
کبوترخانه های دوره صفویه در ...

ــت  ــه »دش ــد ک ــام ش ــش اع ــد روز پی  چن
سرویس  گردشگری

  هامون رشیدیان

لــوت« بــه عنــوان »نخســتین اثــر طبیعــی 
ایــران« در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــد؛ 
ــا مناظــری زیبــا، خارق العــاده و البتــه پــر از  دشــتی بــزرگ ب
ــی  ــراث طبیع ــتین می ــن نخس ــا از ای ــا ایرانی ه ــگفتی. ام ش
ــی  ــه معن ــی ب ــوت در فارس ــد؟ ل ــه می دانن ــان چ ثبت شده ش
لخــت، برهنــه و بــی آب و علــف اســت. دشــت لــوت هــم همــه 
 ایــن ویژگی هــا را دارد؛ بیابانــی در جنــوب شــرقی ایــران 
و بیــن اســتان های خراســان جنوبــی، سیســتان و بلوچســتان 
ــن  ــه زمی ــن نقط ــوان گرم تری ــه عن ــال ها ب ــه س ــان ک و کرم
شــناخته و دمــای 71 درجــه ســانتیگراد در مرکــز آن ثبت شــده 

و پر از ناشناخته هاست.
  بیست وپنجمین بیابان بزرگ جهان

از دشــت لــوت بــا عنوان هــای »چالــه لــوت«، »دشــت 
ــا  لــوت« و »کویــر لــوت« یــاد می شــود؛ منطقــه ای بیابانــی ب
مســاحتی حــدود 17۵ هــزار کیلومتــر مربــع، یعنــی یک دهــم 
مســاحت ایــران. ایــن دشــت، بیســت وپنجمین بیابــان بــزرگ 
جهــان اســت. بخشــی از این دشــت بــزرگ را بیابانی ماســه ای 
و ریگــی تشــکیل می دهــد و بخشــی از آن هــم کویــری اســت؛ 
بــرای همیــن دانشــمندان معتقدنــد کــه ایــن بیابــان بــزرگ را 
ــا  ــر تنه ــوت؛ چــون کوی ــر ل ــه کوی ــد، ن ــوت خوان ــد دشــت ل بای
ــره  ــوت ســطحی خشــک و تی بخشــی از آن اســت. دشــت ل
دارد کــه گرمــای زیــادی را بــه خــودش جــذب می کنــد؛ 
بــه همیــن دلیــل در ســال های ۲۰۰۴، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰7 و 
ــا 7۰.7  ــوت را ب ــواره ســنجنده »مدیــس« دشــت ل ۲۰۰۹ ماه

ــرد  ــام ک ــن اع ــره زمی ــه ک ــن نقط ــانتیگراد گرم تری ــه س درج
ــد  ــی« معتقدن ــز کردوان ــون »پروی ــان چ ــی جغرافی دان و برخ
کــه گرم تریــن نقطــه زمیــن در بیابــان لــوت، »چالــه مرکــزی 

ــری شــرق شــهداد اســت. ــوت« در 7۵ کیلومت ل
  گودترین نقطه داخلی فالت ایران

ــای  ــود ج ــن را در خ ــه زمی ــن نقط ــا گرم تری ــوت تنه دشــت ل
ــام  ــا ن ــران ب ــات ای ــی ف ــه داخل ــن نقط ــه گودتری ــداده، بلک ن
ــن دشــت عجیــب اســت. یکــی  ــوت« هــم در دل ای »گــود ل
ــرارآمیز  ــای اس ــوت، کلوت ه ــت ل ــر در دش ــن مناظ از زیباتری

ــا  ــهری ب ــبیه ش ــهداد از دور ش ــای ش ــت؛ کلوت ه ــهداد اس ش
آســمان خراش های کلوخــی اســت کــه برخــی آن را شــهر 
ــای  ــد. کلوت ه ــوت نامیده ان ــهر ل ــا ش ــی ی ــهر خیال ارواح، ش
ــه  ــتند ک ــا هس ــه ای دنی ــای ماس ــن هرم ه ــهداد، مرتفع تری ش
ــن  ــه ای ــاد و آب ایجــاد شــده اند. در میان ــر فرســایش ب ــر اث ب
کلوت هــای اعجاب برانگیــز تقریبــا هیــچ حیاتــی وجــود نــدارد 
و می گوینــد هنــوز هیــچ انســانی همــه بخش هــای ایــن شــهر 
را نپیمــوده اســت. در نزدیکــی کلوت هــای شــهداد و در دل 
دشــت لــوت، تمدنــی بــا قدمتــی بیــش از ۶ هــزار ســال وجــود 

دارد. از گورســتان شــهداد آثــار بســیاری از ســفال تــا مجســمه 
و زیــوآالت بــه دســت آمــده و قدیمی تریــن درفــش جهــان بــا 
نــام »درفــش شــهداد« در ایــن منطقــه کشــف شــده اســت.

  جانوران
ــوری  ــا وجــود گرمــی آب و هــوا گونه هــای جان دشــت لــوت ب
ــر ــنی، جبی ــه ش ــوش، گرب ــنی، خرگ ــاه ش ــی دارد: روب  متنوع

جــرد، ســارگپه، شــاهین، مگــس گیــر، چــک کاکلــی، تیرمــار 
شــترمار، مــار جعفــری، آگامــای ســروزغی، دم ســیاه و عربــی 
ــرار و در  ــیاه و ج ــی، س ــرب طای ــامل: عق ــرب ش ــواع عق و ان
ــه نشــانه  ــل مشــاهده اســت ک ــر قاب ــز و جبی ارتفاعــات کل، ب
چرخــه فعــال اکولــوژی دشــت لــوت اســت. وارد شــدن 
ــن منطقــه کار ســاده ای  ــی در ای ــوت و کویرپیمای ــه دشــت ل ب
نبــود  و  بــودن منطقــه  دلیــل صعب العبــور  بــه  نیســت؛ 
ــر  ــه، پرخط ــن منطق ــی در ای ــوختی، کویرپیمای ــه س  هیچ گون
ــیاری  ــی بس ــی و خارج ــای ایران ــا گروه ه ــت؛ ام ــوار اس و دش
تاکنــون بــه دل ایــن کویــر بــزرگ قــدم گذاشــتند کــه گــزارش 
ســفر آن هــا، پــرده از زیبایی هــای ایــن کویــر اســرارآمیز 

ــی دارد. برم
  میراث جهانی

اضافــه شــدن یــک اثــر بــه فهرســت جهانــی یونســکو ســبب 
می شــود کــه دخــل و تصــرف در آن ســخت شــود؛ همچنیــن 
محســوب  اثــر  نگهدارنــده  ســوی کشــوری کــه  از  بایــد 
ــود  ــرا ش ــر اج ــرای آن اث ــی ب ــای حمایت ــود، برنامه ه  می ش
ــر می شــود ــادن اث ــه خطــر افت ــه باعــث ب  و از هــر اقدامــی  ک

جلوگیری کرد.

به بهانه ثبت جهانی دشت لوت

دشت لوت، این میراث جهانی را بهتر بشناسیم

همایــون خوش اقبــال، از فعــاالن میــراث فرهنگی اســتان اصفهان 
اصفهــان  »والشــان«  روســتای  کبوترخانه هــای  از  بازدیــد   در 
ــال  ــون خوش اقب ــر داد. همای ــا خب ــد آن ه ــیار ب ــت بس از وضعی
تخریــب  ایــن  طبیعــی  و  انســانی  عوامــل  بیــان  از  پــس 
 راهکارهایــی را بــرای حفاظــت، مرمــت، احیــای کاربری و اســتفاده 
ــرد.  ــان ک ــمند بی ــای ارزش ــن بناه ــتی ای ــیل های توریس از پتانس

بــا  گفت وگــو  در  خوش اقبــال  همایــون 
ایســنا، دربــاره ایــن کبوترخانه هــا کــه در 
ــوردار  ــر برخ ــهرتی عالم گی ــود از ش ــان خ زم
ایــن  از  زیــادی  تعــداد  بوده انــد، گفــت: 
قــرون  گذشــت  از  پــس  کبوترخانه هــا 
متمــادی از دســتبرد زمانــه در امــان و تــا 
ــد. خوش اقبــال  عصــر حاضــر پابرجــا مانده ان
بــا اشــاره بــه ســفر اخیــرش در بازدیــد از ایــن 
ــرای  ــه گفــت: اردیبهشــت ماه امســال ب منطق

ــازم  ــان، ع ــان« اصفه ــی »والش ــای تاریخ ــد از کبوترخانه ه بازدی
ایــن منطقــه شــدیم؛ زمانــی کــه بــه محــل رســیدیم بــا واقعیتــی 
روبــه رو شــدیم کــه بــا تصــورات مــا چــه بــه عنــوان یــک گردشــگر 
و چــه بــه عنــوان دانشــجویان رشــته  باستان شناســی کامــا 

متفــاوت بــود. او در ادامــه اظهارکــرد: متأســفانه در حــال حاضــر 
ــه  ــد؛ ب ــرار دارن ــدی ق ــیار ب ــت بس ــا در وضعی ــن کبوترخانه ه ای
گونــه ای کــه اگــر رونــد تخریــب آن هــا متوقــف نشــود، تــا ســال 
ــا  ــن کبوترخانه ه ــری از ای ــر اث ــر از آن، دیگ ــی کمت ــا حت ــده ی آین

ــد. ــد مان ــی نخواه باق
 ایــن دانشــجوی باستان شناســی بــا بیــان اینکــه »کبوترخانه هــای 
ــواع آفــات  والشــان امــروزه مــورد تهدیــد ان
انســانی و طبیعــی هســتند و اقدامات فوری 
حفاظتــی و مرمتــی را می طلبــد«، بعضــی از 
ــواع ایــن آســیب های انســانی و طبیعــی  ان
ــش  ــال در بخ ــرد. خوش اقب ــادآوری ک را ی
ــای  ــه راهکاره ــش ب ــری از صحبت های دیگ
ــای  ــت، احی ــت، مرم ــرای حفاظ ــود ب موج
پتانســیل های  از  اســتفاده  و  کاربــری 
ــاره  ــمند اش ــای ارزش ــن بناه ــتی ای توریس
کــرد و گفــت: دامنــه تخریــب ایــن بناهــای تاریخــی بــه گونــه ای 
ــه  ــات حفاظــت پیش گیران ــد اقدام ــر بای ــه هرچــه زودت اســت ک
درخصــوص ایــن ابنیــه صــورت گیــرد و باالفاصلــه نیــز اقدامــات 

حفاظتــی و مرمتــی بعــدی اجرایــی شــود. ایســنا

کبوترخانه های دوره صفویه در معرض فراموشی
ــامت  ــت، س ــی »معنوی ــش مل ــاری همای ــال ج ــاه س  آبان م
و شــادی بــا تأکیــد بــر آموزه هــای اهــل بیــت)ع(« در اصفهــان 
ــردی  ــدف و رویک ــا ه ــی ب ــش مل ــن همای ــود. ای ــزار می ش برگ
ــا عناویــن معنویــت و ســامت، معنویــت و شــادی در اســام  ب

 معنویــت و روان شناســی، معنویــت و دیــن، معنویــت و تعلیــم 
روان شــناختی  ماحضــات  و  تربیــت  و 
در حــوزه معنــوی برگــزار خواهــد شــد. 
»معنویــت،  ملــی  همایــش  دبیرخانــه 
ســامت و شــادی بــا تأکیــد بــر آموزه هــای 
اهــل بیــت)ع(« آخریــن مهلــت ارســال 
ایــن  دبیرخانــه  بــه  را  مقــاالت  چکیــده 
ــت  ــن مهل ــرداد و آخری ــا ۳۰ خ ــش ت همای
ارســال اصــل مقــاالت را ۳۰ مردادمــاه ســال 
جــاری اعــام کــرده اســت. بــر اســاس 
ــاالت  ــش مق ــن همای ــه ای ــام دبیرخام اع

برتــر ارســالی بــه ایــن جشــنواره در ویژه نامــه مجلــه انگلیســی 
علمــی  انجمــن   Religion & Theology علمی پژوهشــی 
ترجمــه و زبان هــای خارجــی حــوزه  علمیــه، ویژه نامــه فصلنامــه 
قطــب  مثبــت  روان شناســی  پژوهشــنامه  علمی پژوهشــی 

علمــی معنویــت و شــادی دانشــگاه اصفهــان، دو فصلنامــه 
علمــی  پژوهشــی پژوهشــنامه عرفــان اســامی دانشــگاه تهــران 
ــان  ــگاه اصفه ــی دانش ــات تطبیق ــی الهی ــه علمی پژوهش و مجل

ــد. ــد ش ــر خواه منتش
 اولیــن همایــش ملــی معنویــت، ســامت و شــادی بــه همــت 
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه 
علــوم  وزارت  همــکاری  بــا  و  اصفهــان 
علمــی  قطــب  فنــاوری،  و  تحقیقــات  و 
معنویــت و شــادی دانشــگاه اصفهــان، بنیــاد 
ــا)ع( ــام رض ــری ام ــی فرهنگی هن  بین الملل
 مرکــز مدیریــت حــوزه علمیه اســتان اصفهان
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
اصفهــان و دفتــر تبلیغــات اســامی اصفهــان 
ــاه ســال  ــارم آبان م ــای ســوم و چه در روزه
جــاری برگــزار می شــود. عاقه منــدان بــرای 
کســب اطاعــات بیشــتر می تواننــد بــه دبیرخانــه ایــن همایــش 
ــر ــای الغدی ــی مص ــه فوقان ــان طبق ــگاه اصفه ــع در دانش  واق
معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه اصفهــان یــا بــه ســایت 
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معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی:
شعار گردشگری می خواهیم

ــور  ــگری کش ــاون گردش  مع
گفــت: می خواهیــم شــعاری 
ایجــاد  گردشــگری  بــرای 
ــی  ــعار جهان ــه از ش ــود ک ش
ســازمان جهانگــردی تبعیــت 
ــه  ــش دهنده هم ــد و پوش کن
ــواده فعــاالن گردشــگری  خان

باشد. 
ــتاد  ــی س ــت هم اندیش ــد در نشس ــی موح ــی رحمان مرتض
گرامیداشــت روز جهانــی گردشــگری کــه بــا حضــور جمعــی 
تشــکل ها رؤســای  مختلــف،  نهادهــای  مســئوالن   از 

ــوزه گردشــگری در محــل  ــاالن ح ــاتید و فع ــا، اس انجمن ه
ــم  ــر داری ــت: در نظ ــد، گف ــزار ش ــگری برگ ــت گردش معاون
منطبــق بــا رویکــرد شــعار جهانــی امســال ســازمان جهانــی 
جهانگــردی )UNWTO( بــا عنــوان »گردشــگری بــرای 
همــه – ترویــج دسترســی جهانــی« از همفکری و همســویی 
کلیــه دســتگاه های مرتبــط صاحب نظــران امــر و نیــز 
ــع ظرفیت هــای  ــب تجمی فعــاالن بخــش خصوصــی در قال
ــای الزم  ــر و برنامه ریزی ه ــن تدابی ــور تعیی ــه منظ ــی ب مل
ــری آن در  ــی گردشــگری و به کارگی ــق شــعار مل ــت خل جه
ــون  ــش رو همچ ــای پی ــی و رویداده ــت های اجرای سیاس
بهره منــد   مراســم گرامیداشــت روز جهانــی گردشــگری 

شویم.

 تجلیل از برگزیدگان 
نمایشگاه ملی صنایع دستی

ــگاه  ــمین نمایش ــدگان بیست وشش ــل از برگزی  تجلی
ملــی صنایــع دســتی بــا حضــور مســعود ســلطانی فر 
معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان میــراث 
بهمــن  و گردشــگری،  فرهنگــی، صنایــع دســتی 
نامورمطلــق، معــاون صنایــع دســتی و هنرهــای 
صنــدوق  مدیرعامــل  نورالــه زاده  اصغــر  ســنتی، 
ــل  ــهمانی مدیرعام ــی س ــد، محمدعل ــی امی کارآفرین
بانــک رفــاه، ســمیع هللا حســینی مــکارم معــاون 
ــاون  ــد مع ــی رحمانی موح ــت و مرتض ــعه مدیری توس

ــد.  ــزار ش ــازمان برگ ــگری س گردش
سیســتان  اســتان های  از  مراســم  ایــن   در 
ــن  ــل باالتری ــه دلی ــان ب ــزد و اصفه ــتان، ی و بلوچس
ســطح مشــارکت تجلیــل شــد. همچنیــن محمدعلــی 
ســهمانی مدیــر عامــل بانــک رفــاه، اصغــر نورالــه زاده 
ــی کاال  ــرکت دیج ــل ش ــدی مدیرعام ــد محم و محم
بیست وششــمین  برگــزاری  حامیــان  عنــوان  بــه 
نمایشــگاه ملــی صنایــع دســتی مــورد تجلیــل قــرار 

ــد. گرفتن

اخبار کوتاه 

 اولین نشریه قرآنی 
چهارمحال و بختیاری رونمایی شد

  مدیــر کل فرهنــگ و 
اســامی  ارشــاد 
ــاری  ــال و بختی چهارمح
گفــت: اولیــن نشــریه 
ــام  ــا ن ــتان ب ــی اس قرآن
»شــمیم وحــی« چــاپ 

و رونمایی شد. 
جــواد کارگــران، در مراســم رونمایــی از نشــریه 
»شــمیم وحــی« گفــت: ایــن نشــریه بــا همــکاری 
اداره  و  قرآنــی  فعالیت هــای  توســعه  شــورای 
ــه چــاپ  ــگ و ارشــاد اســامی اســتان ب کل فرهن

ــت.  ــیده اس رس
ــار  ــریه چندین ب ــن نش ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
توســط اســاتید دانشــگاهی و قرآنــی اســتان مــورد 
ــر آن  ــزود: ســعی ب ــه اســت، اف ــرار گرفت ــد ق بازدی
ــص  ــران، نواق ــورت از صاحب نظ ــا مش ــا ب ــده ت ش
ایــن نشــریه بــه طــور کامــل برطــرف شــود. 
کارگــران بــا اشــاره بــه اینکــه اولیــن شــماره نشــریه 
قرآنــی »شــمیم وحــی« بــه قاریــان، حافظــان 
اســت  یافتــه  اختصــاص  قرآنــی  هنرمنــدان  و 
ــه  ــریه ب ــدی نش ــماره های بع ــرد: در ش ــح ک تصری
دیگــر چهره هــای قرآنــی اســتان نیــز پرداختــه 
خواهــد شــد. وی تأکیــد کــرد: دفتــر ایــن نشــریه 
ــئوالن  ــنهادات مس ــرات و پیش ــت نظ ــاده دریاف  آم
و چهره هــای قرآنــی اســتان در راســتای ایجــاد 

ــت. ــتان اس ــی در اس ــار قرآن ــریه پرب ــک نش ی

معرفی کتابخانه اختصاصی معصومین
ــن)ع( از  ــی معصومی ــه تخصص ــزار کتابخان  نرم اف
تولیــدات نرم افــزاری مرکــز تحقیقــات رایانــه ای 
ــود  ــوع خ ــه در ن ــت ک ــان اس ــه اصفه ــوزه علمی ح
نرم افــزار جامعــی بــرای شــناخت زندگــی و ســیره 

ــت.  ــن)ع( اس معصومی
ــاب  ــد کت ــن ۴۲۶۶ جل ــامل مت ــزار ش ــن نرم اف  ای
چهــارده  ســیره  و  زندگــی  دربــاره  مقالــه  و 
معصــوم)ع( از منابــع معتبــر شــیعه و اهــل ســنت 

اســت.
 امــکان چــاپ صفحــات و انتقــال متــون بــه 
پیشــرفته  جســت وجوی  یادداشــت،  دفترچــه 
ــاهده  ــا، مش ــن کتاب ه ــی و عناوی ــن، پاورق در مت
فهرســت کلیــه کتاب هــا و مقــاالت بــه صــورت 
صــورت  بــه  بــه کتاب هــا  دسترســی  یک جــا، 
ســاختار درختــی، پوســترهای زیبــا و جــذاب از 
نرم افــزار  ایــن  محتویــات  دیگــر  و  قابلیت هــا 

ــت. اس

اخبار کوتاه 

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۵1۰۴۲۰۳۵1۲۰۰18۵

 شماره پرونده: ۹۴۰۹۹8۰۳۵1۲۰۰۵۹۶
شماره بایگانی شعبه : ۹۴۰۶۶۹تاریخ تنظیم: 1۳۹۵/۰۴/۲۶ مشخصات 
محکوم له ردیف 1 نام :جواد  نام خانوادگی : آرزومند نام پدر : یداله 
 ۴۲ – کوچه  میثم  جنب کوی   – چمران  اتوبان   – اصفهان  نشانی: 
   81۹۳78۳۴1۵ به کدپستی  آرزومند  ساختمانی  فروشگاه کاالی   –
مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: سید محمد    نام خانوادگی 
مشخصات  المکان  مجهول   : نشانی  رضا   سید  پدر:  نام  باقری    :
نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه  نام : صفورا 
نام خانوادگی : شیخان نام پدر: غامرضا نشانی : اصفهان – خیابان 
یاسین  آل  الحسنه  قرض  جنب  وکا  چهارراه  شمالی  صدوق  شیخ 
طبقه دوم نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم جواد آرزومند 
و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  به:  محکوم 
شماره دادنامه غیابی  مربوطه   ۹۴۰۹۹7۰۳۵1۲۰1771محکوم علیه  
محکوم است به پرداخت مبلغ 1۰۶/۵۲۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 7/۵۲۵/۶۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررسید 1- مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مورخ 1۳۹۳/11/۳۰- ۲- 
 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  ریال مورخ 1۳۹۳/1۲/۲۵- ۳-   ۳1/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ 
ریال مورخ 1۳۹۲/1۲/۲۲- ۴- مبلغ 1۳/۵۲۰/۰۰۰ مورخ 1۳۹۴/۰۳/1۰ 
- - لغایت زمان اجرا بر اساس شاخص تورم اعامی از سوی بانک 
بابت  به  محکوم  بیستم  یک  پرداخت  و  له  محکوم  حق  در  مرکزی 
از  هزینه اجرا در حق صندوق دولت.     محکوم علیه مکلف است 
اجرا گذارد  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف   -1  : اجرائیه  اباغ  تاریخ 
پرداخت  برای  ترتیبی   -۲. مدنی(  احکام  اجرای  قانون  ماده۳۴   (
استیفا  و  حکم  اجرا  معرفی کند که  مالی   -۳  . بدهد  به  محکوم 
مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  چنانچه  باشد.  میسر  آن  از  به  محکوم 
تعداد  شامل  را  خود  اموال  کلیه  روز  سی  ظرف  باید  نداند  اجراییه 
، به طور مشروح  اموال منقول و غیر منقول  یا مقدار و قیمت همه 
مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات 
دقیق  مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و  مالی 
ثالث  به هر نحو نزد اشخاص  او  اموالی که  حسابهای مذکور و کلیه 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و۳ قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹۴(  .۴- خودداری محکوم علیه 
حبس   ، حکم  اجرای  از  فرار  منظور  به  اموال  صورت  اعام کامل  از 
تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
ادای  از  انگیزه فرار  با  انتقال مال به دیگری به هر نحو   -۵ )1۳۹۴
نباشد  دیون کافی  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  نحوی که  به  دین 
نصف  معادل  نقدی  جزای  یا  درجه شش  تعزیری  مجازات  موجب 
محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲1 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1۳۹۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 
روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) 

تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹۴(
 شماره: 1۲۴1۵/ م الف 

 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان – حجت اله انصاری

اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۵1۰۴۲۰۳۵۲۴۰۰1۵۹ 
شماره پرونده: ۹۴۰۹۹8۰۳۵۲۴۰۰۲۵۹

 1۳۹۵/۰۴/۲7 تنظیم:  ۹۴۰۲۹۰تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 
نام :موسسه مالی اعتباری عسکریه   1 مشخصات محکوم له ردیف 
به مدیریت سید امین جوادی  نشانی:تهران – تهران- خ کردستان 
– انتهای شیراز جنوبی نبش خیابان ۶ شرقی موسسه مالی اعتباری 
رضا     نام:   -1 ردیف  علیهم  محکوم  ۴مشخصات  ۲واحد  ط  عسکریه 
نام خانوادگی : سلطان محمدی  نام پدر: مصطفی نشانی : مجهول 
المکان ۲- نام : غامحسین نام خانوادگی : صادقی نام پدر : علی 
اکبر نشانی : مجهول المکان ۳- نام : مهدی نام خانوادگی : کاظم 
زاده نام پدر : قدیرعلی نشانی : مجهول المکان ۴- نام: محمدعلی    
مجهول   : نشانی  پدر:عباسعلی  نام  نژاد   بشارات   : خانوادگی  نام 
المکان ۵- نام: مهدی   نام خانوادگی : نجاران  نام پدر:احمد نشانی 
: مجهول المکان ۶- نام: حسین   نام خانوادگی : پورمیرزایی  نام 
مقام  قائم  یا  نماینده  مشخصات  المکان  مجهول   : نشانی  پدر:رضا 
قانونی محکوم له / محکوم علیه  نام : یاسر  نام خانوادگی : شیروانی 
زاده آرانی نام پدر: علی محمد نشانی : اصفهان –شیخ صدوق شمالی 
نوع   ۴ . ط  عسکریه  اعتباری  مالی  مفید. ساختمان  راه  مقابل سه 
رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم موسسه مالی اعتباری عسکریه 
تعالی بموجب در  به: بسمه  امین جوادی محکوم  به مدیریت سید 
خواست اجرای حکم مربوطه به شماره ۹۵1۰۰۹۰۳۵۲۴۰1۴۰۲و شماره 
متضامنا   علیهم  ۹۴۰۹۹7۰۳۵۲۴۰1۲۲۲محکوم  مربوطه    دادنامه  
بابت اصل  ۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال  محکوم هستند به پرداخت: 1- مبلغ 
خواسته ۲- مبلغ 1۰/۹7۵/۰۰۰ ریال بابت خسارت دادرسی ۳- مبلغ 
۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل ۴- تاخیر در تادیه به ازاء هر 
 ۹۴/۳/۲7 دادخواست  تقدیم  تاریخ  از   ۳۴۰/۰7۴ مبلغ  تاخیر  روز 
محکوم  همچنین  و  له  محکوم  حق  در  به  محکوم  وصول  لغایت 
حق  در  دولتی  االجرای  حق  بابت  ریال   1۶/۲۵۰/۰۰۰ مبلغ  بپرداخت 
صندوق دولت. ضمنا رعایت تبصره ۲ ماده ۳۰۶ ق آ د م الزامی است. 
شماره : 1۲۴18/ م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۲۴ دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد عارف
اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۵1۰۴۲۰۳۵1۲۰۰18۴ 
شماره پرونده: ۹۴۰۹۹8۰۳۵1۲۰۰71۴

 1۳۹۵/۰۴/۲۶ تنظیم:  ۹۴۰8۰۲تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 
مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :عصمت   نام خانوادگی : بدیعی 
خوزانی نام پدر : حسین  نشانی: استان اصفهان –شهرستان خمینی 
   1 پ  پردیس  گوشت  سوپر   – طالقانی  خ   – شهر  خمینی   – شهر 
 : خانوادگی  نام  ایمان      نام:   -1 ردیف  علیه  محکوم  مشخصات 
– خ  ماصدرا  – خ  اصفهان   : نشانی  عباس    پدر:  نام  شیشه گر  
شهید مهدوی بن بست دهقانی پاک ۳۲ مشخصات نماینده یا قائم 
مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه  نام : کامران  نام خانوادگی 
نیکبخت پشت  اصفهان – خ   : نشانی  اله  ولی  پدر:  نام  : سعادت  
ساختمان دادگستری مجتمع اداری نیکبخت طبقه ششم واحد ۳۰۲ 
بدیعی خوزانی   لهم عصمت  له /محکوم   وکیل محکوم   : رابطه  نوع 
و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  به:  محکوم 
شماره دادنامه غیابی  مربوطه   ۹۴۰۹۹7۰۳۵1۲۰1۲78محکوم علیه  
محکوم است به پرداخت مبلغ ۴7۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ ۲7/۹۰۹/۰۰۰ ریال بابت خسارت دادرسی و پرداخت خسارت 
مورخ  ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ریال  مبلغ   -1 سررسید  تاریخ  از  تادیه  تاخیر 

 -1۳۹۲/۰1/۲7 مورخ  ریال   1۲۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ   -۲  -  -1۳۹۲/۰1/17
مبلغ   -۴  -  -1۳۹۲/۰۳/۲7 مورخ  ریال   1۵۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ   -۳  -
بر  وصول  زمان  لغایت   -   1۳۹۲/۰۲/۲7 مورخ  ریال    1۵۰/۰۰۰/۰۰۰
بانک مرکزی در حق محکوم  از سوی  اساس شاخص تورم اعامی 
له و پرداخت یک بیستم محکوم به بابت هزینه اجرا در حق صندوق 
دولت.     محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف 
احکام  اجرای  قانون  ماده۳۴   ( اجرا گذارد  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده 
مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود 
اموال  باید ظرف سی روز کلیه  نداند  به اجرای مفاد اجراییه  را قادر 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول 
، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
به همراه  دارد  یا خارجی  ایرانی  اعتباری  و  بانکها و موسسات مالی 
نحو  هر  به  او  اموالی که  و کلیه  مذکور  حسابهای  دقیق  مشخصات 
ونیز  ثالث  اشخاص  از  او  مطالبات  و کلیه  دارد  ثالث  اشخاص  نزد 
فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
به ضمیمه دادخواست اعسار  از طرح دعوای اعسار  یک سال  قبل 
به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت 
  )1۳۹۴ مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  8و۳  مواد  شود)  می 
.۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 
قانون   1۶ ماده  و  ق.م.ا   ۲۰ ماده  و  مدنی  احکام  اجرای  قانون   ۳۴
انتقال مال به دیگری به  نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹۴( ۵- 
هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
یا  تعزیری درجه شش  نباشد موجب مجازات  دیون کافی  پرداخت 
 ( یا هردو مجازات می شود.  به  نقدی معادل نصف محکوم  جزای 
چنانچه   -۶  .)1۳۹۴ مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   ۲1 ماده 
علیه  آزادی محکوم  ارائه شود  روز  از مهلت سی  اموال پس  صورت 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1۳۹۴( شماره: 1۲۴1۶/ م الف 
 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – حجت اله انصاری
اجرائیه
شماره اجرائیه: ۹۵1۰۴۲۰۳۵1۲۰۰18۲ 
شماره پرونده: ۹۴۰۹۹8۰۳۵1۲۰۰8۵۴

 1۳۹۵/۰۴/۲۶ تنظیم:  ۹۴۰۹۵۳تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 
مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :موسسه مالی و اعتباری عسکریه 
خیابان   – نشانی:تهران  جوادی   امین  سید  عاملی  مدیریت  به 
کردستان – انتهای شیراز جنوبی - نبش خیابان ۶ شرقی - موسسه 
۴مشخصات  پاک   -  ۴ واحد   -۲ طبقه  عسکریه  اعتباری  و  مالی 
ادیبی   : خانوادگی  نام  عبدالکریم      نام:   -1 ردیف  علیه  محکوم 
نماینده  مشخصات  المکان  مجهول   : نشانی  تقی  پدر:  نام  سده   
نام  یاسر    : نام  علیه   محکوم   / له  محکوم  قانونی  مقام  قائم  یا 
خانوادگی : شیروانی زاده آرانی نام پدر: علی محمد نشانی : اصفهان 
– خیابان شیخ صدوق شمالی - روبروی سه راه مفید- ساختمان 
 -81۶۶8۰۰۰۰۰ پستی  -  کد  طبقه۴    - عسکریه  اعتباری  و  مالی 
لهم  محکوم   / له  محکوم  وکیل   : رابطه  نوع   ۰۹1۳۲۶۰۴۵۶۹ همراه 
امین  سید  عاملی  مدیریت  به  عسکریه  اعتباری  و  مالی  موسسه 
جوادی محکوم به: بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
۹۴۰۹۹7۰۳۵1۲۰۲۲78محکوم  مربوطه    غیابی  دادنامه   شماره  و 

اصل  بابت  ریال   ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  
دادرسی  خسارات  مجموع  بابت  ریال   ۵/1۵8/۰۰۰ مبلغ  و  خواسته 
و پرداخت روزنامه مبلغ ۶۵/۶۰۰ ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ 1۳۹۳/۰۹/1۹ لغایت زمان وصول در حق محکوم له و پرداخت 
دولت.  صندوق  حق  در  اجرات  هزینه  بابت  به  محکوم  بیستم  یک 
روز  1- ظرف ده   : اجرائیه  اباغ  تاریخ  از  محکوم علیه مکلف است 
مدنی(  احکام  اجرای  قانون  ماده۳۴   ( اجرا گذارد  بموقع  آنرا  مفاد 
.۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که 
اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور 
بانکها و  مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و  او  ثالث دارد و کلیه مطالبات 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از 
طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و۳ 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹۴(  .۴- خودداری محکوم 
علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 
تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
ادای  از  انگیزه فرار  با  انتقال مال به دیگری به هر نحو   -۵ )1۳۹۴
نباشد  دیون کافی  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  نحوی که  به  دین 
نصف  معادل  نقدی  جزای  یا  درجه شش  تعزیری  مجازات  موجب 
محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲1 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1۳۹۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 
روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) 

تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳۹۴(
 شماره: 1۲۴1۲/ م الف 

 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 1۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان – حجت اله انصاری

آگهی احضار متهم 
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفر خواست(

شماره اباغیه:۹۵1۰1۰۰۳۵۳۶۰1۵11 
شعبه:  بایگانی  شماره   ۹۵۰۹۹8۰۳۶۴7۰۰۰۹۰ پرونده:  شماره 
۹۵۰177 تاریخ تنظیم: 1۳۹۵/۰۴/۲۴ محاکم کیفری دو دادگستری 
کاسه  پرونده  در  کیفرخواست  موجب  به  اصفهان  شهرستان 
انفاق  ترک  اتهام  به  محمودی  کمال  ۹۵۰۹۹8۰۳۶۴7۰۰۰۹۰برای 
و  ارجاع  شعبه  این  به  موضوع  به  رسیدگی  نموده که  تقاضای کیفر 
وقت رسیدگی برای مورخه 1۳۹۵/۰۶/۰1 ساعت ۰۹:۰۰ تعیین گردیده 
است . با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم 
و در اجرای مقررات مواد 11۵ و 18۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای 
متهم  تا  منتشر  نوبت  یک  مراتب  کیفری  امور  در  انقاب  و  عمومی 
گردد.  حاضر  دادگاه  در  مقرر  وقت  در  انتسابی  اتهام  از  دفاع  جهت 
بدیهی است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

به عمل خواهد آمد.
 شماره: 1۲۴۲7/ م الف

 منشی دادگاه کیفری شعبه 11۰ دادگاه کیفری دو شهراصفهان )11۰ 
جزایی سابق( – احمد امری

برگزاری همایش ملی »معنویت، سالمت و شادی« در اصفهان



حفظ حجاب، حفظ سنگر است

کیمیای وطن  
حجت االسالم سید محمدرضا عالءالدین 

در وصایــای شــهدای اســتان اصفهــان بــه فرهنــگ 
ــر آن  ــه و ب ــیار توج ــاف بس ــاب و عف ــی حج قرآن
تأکیــد و ایــن موضــوع عمومــا در وصیت نامــه 
آن هــا ذکــر شــده. در ایــن تحقیــق، مجموعــه 
ــدس  ــاع مق ــال دف ــت س ــهدای هش ــای ش وصای
جذاب تریــن  و  گرفتــه  قــرار  بررســی   مــورد 
و اثرگذارتریــن آن هــا بــا موضــوع حجــاب و عفــاف 
ــی  ــد فرازهای ــه می خوانی ــت. آنچ ــده اس ــه ش ارائ
ــه  ــن زمین ــدر در ای ــهدای گرانق ــن ش ــت ای از وصی

اســت.
محسن شمس

از خواهرانــم می خواهــم کــه حجــاب خــود را حفــظ 
کننــد و همچــون زینــب کبــری صدیــق و درســتکار 
ــت  ــورد رحم ــد، م ــن کار را کردی ــر ای ــه اگ باشــند ک

ــد. ــرار می گیری خــدا و شــفاعت شــهدا ق
عباسعلی صرامی

ــزم! حجــاب خــود را حفــظ کــن و در   خواهــر عزی
ــل  ــه عم ــاش و زینب گون ــا ب ــت کوش ــظ حجاب حف

کــن.
سید حسن موسوی درچه

  خواهرانــم! عفــت را ســر لوحــه زندگــی قــرار دهیــد 
و سعی کنید در زندگی خود زینب گونه باشید.

کریم حفیظی
 خواهرانــم! ســفارش می کنــم کــه زینب گونــه 
زندگــی کنیــد و در حجــاب و عفــت و معرفــت 

ــید. ــم باش محک
قربانعلی معینی

ــو خواهــرم! همچــون زینــب)س( و ام  ــر ت  درود ب
کلثــوم در پــرده حجــاب خویــش در ســنگر بزرگــی 
ــان زمــان در ســتیزی.  ــا یزیدی همچــون چــادرت ب
درود فــراوان نثارتــان ای ســنگربانان! ای حافظــان 

حجــاب زهــرا و زینــب)س(!
محمدرضا عابدینی 

کــن،  حفــظ  را  اســامی  حجــاب  خواهــرم! 
را  حجــاب  زهــرا)س(  فاطمــه  کــه  همان طــور 

می دانــد.  زن  زینــت  بهتریــن 
قلــم  گرفتــن  دســت  بــه  شــهید  راه  ادامــه 
از  حجــاب  حفــظ  اســت؛  شــهید  ســاح  یــا 
اســت  ســنگر  حفــظ  خواهــران  شــما  ســوی 
افتــاده  خــون  میــان  در  مــن  اســلحه   کــه 
راهــی  را  غیــور  بــرادران  تــا  اســت  آمــاده  و 
بفشــارند.  دســت  در  را  آن  تــا  کنــد  جبهــه   
حجابــت  بــا  خواهــر  ای  تــو   پــس 
ــا برداشــتن اســلحه ات، ســنگرها  ــرادر ب ــو ای ب و ت

ــظ باشــید. را حاف

شهدا و حجاب و عفاف

پنجشنبه  31  تیرماه  1395 ـــمـــاره 207 ســـــال دوم                ݡسݒ

بخریــد« مــن  بــرای  را  وســیله  فــان   »بایــد 
نمی خواهــم«  را  ناهــار  ایــن  امــروز   »مــن 
کنیــد« درســت  دیگــری  چیــز  مــن  بــرای   و 
ــم« و ... ؛  ــارک بروی ــان پ ــه ف ــد ب ــر بای »بعدازظه
کــودکان  درخواســت های  از  گوشــه ای  این هــا 
ــخ  ــا پاس ــه آن ه ــه هم ــد ب ــت دارن ــه دوس ــت ک اس
مثبــت داده شــود، وگرنــه جیــغ، گریــه، اوقــات 
 تلخــی و ... بــه راه می اندازنــد تــا بــه هدفشــان 

برسند.
 بــا ایــن حــال و در ایــن بیــن، همیشــه یــک 
ــرای والدیــن پیــش می آیــد کــه کدام یــک  ســؤال ب
اســت  منطقــی  کودکمــان  درخواســت های   از 
ــر  ــک غی ــم و کدام  ی ــخ دهی ــا پاس ــه آن ه ــد ب و بای
 منطقــی اســت و نبایــد بــه آن هــا جامــه عمــل 

بپوشانیم.
ــکات  ســلیمان پور، روان شــناس تربیتــی در ادامــه ن
خواهیــد  کــه  می کنــد  مطــرح  تأمل برانگیــزی 

ــد. خوان
  خواسته اش منطقی است یا غیرمنطقی؟

در پاســخ بــه اینکــه »چگونــه بفهمیــم خواســته 
ــد  ــی؟«، بای ــا غیرمنطق ــت ی ــی اس ــان منطق کودکم
ــای  ــان نیازه ــی هم ــته های منطق ــه خواس ــت ک گف
ــذا  ــه آب، غ ــاز ب ــد نی ــودک هســتند؛ مانن طبیعــی ک
ــه   ــد ب ــه بای ــوازش و ... ک ــه، ن ــت، توج ــازی، محب ب
ــر از  ــوند و اگ ــدازه برآوردهش ــه  ان ــا و ب ــع، بج موق
ــارج شــوند، ارضــای بیشــتری  ــی خ  چارچــوب اصل
زمــان  در  بخواهنــد  اگــر  یــا   را طلــب می کننــد 
و مکانــی غیــر از زمــان و مــکان خودشــان بــرآورده 
ــا  ــه قطع ــت ک ــی اس ــته ای غیرمنطق ــوند، خواس ش

ــرد. ــت ک ــا مقاوم ــل آن ه ــد در مقاب بای
رانندگــی  و  راهنمایــی  چــراغ  شــباهت     

و درخواست های کودکان
شــاید در اینجــا، چراغ های راهنمایــی و رانندگی مثال 
 خوبــی باشــد؛ وقتی خواســته کــودک منطقی باشــد،

 بــه آن عمــل می کنیــم و چــراغ ســبز اســت؛ 
اســت غیرمنطقــی  خواســته اش  وقتــی   امــا 
 بــه هیــچ عنــوان تســلیم نمــی شــویم؛ یعنــی چــراغ 

ــت. قرمز اس
ــه  ــم ک ــل پلیــس عمــل کنی ــد مث ــن بای ــن بی  در ای
ــه واکنــش مــا  ــد و ب ــه حکــم را اجــرا می کن قاطعان
ــه واکنش هــای  ــد ب ــد؛ مــا هــم نبای توجهــی نمی کن
کــودک مثــل گریــه کــردن، توهیــن کــردن و ... اعتنــا 

کنیــم و تســلیم آن شــویم.
ــم او  ــع حــق نداری ــن مواق ــه در ای   واضــح اســت ک

را دعوا کنیم، توهین کنیم و ... .
   منطقی بودن درخواست های کودکان

خواســته های منطقــی همــان نیازهــای طبیعــی 

ــتند . ــودک هس ک
ــا چنــد مثــال  3 مثــال مصداقــی ایــن موضــوع را ب

مصداقی تــر توضیــح می دهیــم.
مثال یک: 

کــودک دوســت دارد بــا او بــازی کنیــد )نیــاز 
منطقــی و چــراغ ســبز(. ایــن نیــاز تــا زمانــی 
ــه  ــک فاصل ــه در ی ــود ک ــوب می ش ــی محس منطق
ــاعت  ــک س ــاعت، ی ــم س ــا نی ــن مث ــی معی  زمان
و ... )متناســب بــا تــوان، انــرژی روانــی و جســمی 
ــام  ــت( انج ــرش اس ــطح پذی ــان س ــه هم ــما ک ش
شــود؛ امــا اگــر خواســته او بــرای ادامــه بــازی 
خــارج از تــوان شــما یــا بــه عبارتــی خــارج از ســطح 
غیرمنطقــی  خواســته ای  باشــد،  شــما  پذیــرش 
ــه او  ــه ب ــی قاطعان ــه ول ــد محترمان  اســت؛ پــس بای
بــازی کنیــم  داری  بگوییــد: »می دانــم دوســت 
ولــی مــن خســته شــده ام و نمی توانــم ادامــه 
نق نــق  یــا  اصــرار، گریــه  مقابــل  در  و  دهــم« 
»نــه  بگوییــد:  و  کنیــد  مقاومــت  او  کــردن 
تحقیــر ســرزنش،  توهیــن،  امــا   نمی توانــم«؛ 

نخواهــد  تربیتــی  جایــگاه  هیــچ   ... و   تنبیــه 
داشت.

مثال دو:
ــرای  ــذا ب ــز غ ــودک دوســت دارد، ســر می ــه ک  اینک
ماســت و خورشــت ظــرف جداگانــه ای داشــته 
باشــد، خواســته ای منطقــی اســت؛ امــا زمانــی کــه 
ــما  ــت ش ــا خورش ــت ی ــرف ماس ــد در ظ می خواه
ــت  ــی اس ــته غیرمنطق ــک خواس ــد، ی ــت بزن  انگش

و باید مانع شوید.
مثال سه:

ــه  ــی خان ــاره وســایل تزئین ــودک درب ــه ک ــی ک  زمان
ــک  ــد از نزدی ــا می خواه ــد ی ــؤال می پرس ــوام س اق
آن هــا را ببینــد، بــه یــک نیــاز طبیعــی یعنــی حــس 
ــر  ــا س ــی ب ــا وقت ــد؛ ام ــخ می ده ــکاوی پاس  کنج
ــردارد  و صــدا و جیــغ و گریــه می خواهــد آن هــا را ب
ــاورد، کامــا  ــه بی ــه خان ــا خــود ب ــا ب ــد ی دســت بزن

ــی اســت. غیرمنطق

 راه های تشخیص منطقی یا غیرمنطقی بودن 
کودکان درخواست های 

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

وضعیت آب و هوا
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آفتابی

آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری
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یزد

39   ْC

33   ْC

36   ْC

41   ْC

26   ْC

20   ْC

22   ْC

26   ْC

کیمیــای  وطــن : شــهردار اصفهــان درخصــوص زمــان بهره بــرداری 
ــی  ــی فن ــق و بازرس ــخیص حری ــگاه تش ــن آزمایش ــل از اولی کام
کشــور گفــت: بــرای ایــن امــر نیــاز بــه اعتبــارات مدیریــت بحــران 

کشــور داریــم.
ــان، مهــدی  ــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفه ب
نخســتین  یــک  فــاز  از  بهره بــرداری  آییــن  در  جمالی نــژاد 
آزمایشــگاه تشــخیص حریــق و بازرســی فنــی کشــور کــه در قالــب 
بیست و ششــمین برنامــه »هــر هفتــه، چنــد افتتــاح« برگــزار 
ــه اینکــه اصفهــان یــک جهان شــهر اســت و بایــد  ــا اشــاره ب شــد ب
مؤلفه هــای جهان شــهر را نیــز داشــته باشــد، اظهــار داشــت: از ایــن 
ــد در  ــز بای ــن شــهر نی ــه خدمــات در ای رو ضــروری اســت کــه ارائ
ــان  ــون شــهرداری اصفه ــی باشــد و تاکن حــد اســتانداردهای جهان
ــت. ــام داده اس ــادی را انج ــات زی ــف اقدام ــای مختل در بخش ه

ــته  ــی داش ــراز خوب ــان ت ــانی اصفه ــه آتش نش ــان اینک ــا بی  وی ب

و بــه انــدازه جالــب توجهــی بــه اســتانداردهای بین المللــی نزدیــک 
شــده اســت، افــزود: ســال گذشــته آتش نشــانی اصفهــان از بیــن 
11 هــزار اطفــای حریــق طــی مســابقه ای در کشــور آلمــان، رتبــه دوم 
را بــه دســت آورد و همچنیــن بهتریــن گواهینامــه مدیریــت بحــران 

و پدافنــد غیرعامــل را از کشــور اســترالیا دریافــت کــرد.
ــانی  ــدی در آتش نش ــزم ج ــه ع ــان اینک ــا بی ــان ب ــهردار اصفه ش
بــه آتش نشــانی های مطــرح  نزدیــک کــردن  بــرای  اصفهــان 
ــد توجــه داشــته باشــیم  ــراز داشــت: بای جهــان دیــده می شــود، اب
کــه آتش نشــانی اصفهــان در مــرز جغرافیایــی شــهر اصفهــان ارائــه 
ــه  ــت ک ــهرداری اس ــی از ش ــا بخش ــه تنه ــد؛ بلک ــات نمی کن خدم
ــه کشــور خدمات رســانی  ــه هم ــرزی را می شــکند و ب نقطه هــای م

می کنــد.
ــق  ــخیص حری ــگاه تش ــد از آزمایش ــهرها می توانن ــام ش     تم

ــد ــتفاده کنن اس
ــگاه  ــتین آزمایش ــک نخس ــاز ی ــرداری از ف ــه بهره ب ــاره ب ــا اش وی ب
تشــخیص حریــق و بازرســی فنــی کشــور در اصفهــان گفــت: 
ــان نیســت و بلکــه همــه  ــه شــهر اصفه ــق ب ــن آزمایشــگاه متعل ای
آزمایشــگاه  ایــن  از  می تواننــد  کشــور  شــهر   260 و  یک هــزار 

ــد. ــتفاده کنن اس
خودروهــا  از  رونمایــی  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در   جمالی نــژاد 
و تجهیــزات جدیــد آتش نشــانی اصفهــان ابــراز داشــت: همچنیــن 
ــداد  ــق و ام ــای حری ــوره اطف ــروز 3 دســتگاه خــودروی دو منظ ام
و نجــات، دو دســتگاه خــودروی حمــل دســتگاه های تنفســی 
ــه  ــز ب ــن مجه ــت ت ــودروی هش ــتگاه خ ــک دس ــوا، ی ــه ه و تهوی

ــت. ــده اس ــی ش ــز رونمای ــرفته نی ــتگاه های پیش دس
وی در ادامــه درخصــوص زمــان بهره بــرداری کامــل از اولیــن 
ــه داد:  ــور ادام ــی کش ــی فن ــق و بازرس ــخیص حری ــگاه تش آزمایش
 بــرای ایــن امــر، نیــاز بــه اعتبــارات مدیریــت بحــران کشــور داریــم 
ــوان  ــه ت ــز هم ــن شــهرداری و شــورای اســامی شــهر نی و همچنی
ــد گرفــت. ــه کار خواهن ــروژه ب ــن پ ــار ای ــن اعتب ــرای تأمی خــود را ب

ــن  ــاز ای ــورد نی ــار م ــرد: چنانچــه اعتب ــح ک ــان تصری شــهردار اصفه
حریــق  تشــخیص  آزمایشــگاه  اولیــن  شــود،  تأمیــن   پــروژه 
بــه صــورت کامــل  آینــده  در ســال  فنــی کشــور  بازرســی  و 

شــد. خواهــد  بهره بــرداری 
ــت  ــن وضعی ــر آخری ــی ب ــؤالی مبن ــه س ــخ ب ــه در پاس وی در ادام
ــان  ــه شــهرداری اصفه ــت بحــران از اســتانداری ب ــذاری مدیری واگ

ــه  ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج ــتا بای ــن راس ــرد: در ای ــح ک تصری
ــوان  ــه دریافــت عن ــا ب ــت بحــران را تنه شــهرداری خدمــات مدیری
ــن  ــرای ای ــاری ب ــزار و اعتب ــه اب ــون هیچ گون انجــام می دهــد و تاکن

ــد. ــه نداده ان ــهرداری ارائ ــه ش ــر ب ام
بــه  را  کشــور  در  اقتصــادی  نامناســب  وضعیــت  جمالی نــژاد 
ــه  ــران ب ــت بح ــرای مدیری ــزات ب ــار و تجهی ــن اعتب ــل نپرداخت دلی
ــروری  ــتا ض ــن راس ــت: در ای ــان داش ــرد و بی ــوان ک ــهرداری عن ش

اســت کــه تــا زمــان حــل مشــکات اقتصــادی در کشــور تجهیــزات 
قــرار  شــهرداری  اختیــار  در  بحــران  مدیریــت  دســترس   در 

گیرد.
وی بــا بیــان اینکــه مدیریــت شــهرداری اصفهــان بــه خوبــی 
می توانــد اطمینــان خاطــر را بــه مســئوالن ملــی و اســتانی در 
ــد  ــهر می توان ــن ش ــه داد: ای ــد، ادام ــران بده ــت بح ــث مدیری بح

معیــن بســیاری دیگــر از شــهرهای کشــور در زمینــه مدیریــت 
ــد. ــران باش بح

  لزوم توجه شهروندان به آموزش های خودامدادی
شــهروندان  توجــه  لــزوم  بــه  ادامــه  در  اصفهــان  شــهردار 
ســاکنان  بــرای  به ویــژه  خودامــدادی،  آموزش هــای  بــه 
ــا در  ــن آموزش ه ــزود: ای ــرد و اف ــاره ک ــد اش ــاختمان های بلن س
ســطح شــهر از ســوی آتش نشــانی ارائــه می شــود و ضــروری 

اســتفاده کننــد. آموزش هــا  ایــن  از  شــهروندان  اســت کــه 
ــزام ایســتگاه های آتش نشــانی  ســطح شــهر  ــه ال ــن ب وی همچنی
ــرد  ــودکان اشــاره ک ــازی ک ــه ایمن ســازی ســایت های ب ــان ب  اصفه
ــازی در ســطح  ــون 188 ســایت ب ــر ایــن اســاس، تاکن و افــزود: ب

ــت. ــده اس ــازی ش ــان ایمن س ــهر اصفه ش
  رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اصفهان:

طرح جامع ایستگاه های آتش نشانی اصفهان تدوین شد
ورزشــی شــورای  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  رئیــس کمیســیون   
اســامی شــهر اصفهــان از تدویــن طــرح جامــع ایســتگاه های 
ــر در  ــرای خدمت رســانی بهت ــان ب آتش نشــانی ســطح شــهر اصفه

ــر داد. ــهروندان خب ــه ش ــن ب ــان ممک ــن زم کمتری
اصفهــان شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش   بــه 

ــتین  ــک نخس ــاز ی ــرداری از ف ــن بهره ب ــی در آیی ــر آذربایجان اصغ
آزمایشــگاه تشــخیص حریــق و بازرســی فنــی کشــور کــه در قالــب 
بیست وششــمین برنامــه »هــر هفتــه، چنــد افتتــاح« برگــزار شــد 
بــا اشــاره  بــه اینکــه ســازمان آتش نشــانی شــهرداری اصفهــان در 
 ســطح کشــور جایــگاه ارزنــده ای را بــه خــود اختصــاص داده اســت

ــتان های  ــه اس ــه هم ــر ب ــال حاض ــاد در ح ــن نه ــت: ای ــار داش اظه
ــرای همــه  ــد و کیفیــت خدمــات آن ب کشــور خدمت رســانی می کن

مســئوالن کشــور ثابــت شــده اســت.
 وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ضریــب اطفــای حریــق 
و نجــات شــهروندان افزایــش یافتــه اســت، افــزود: بــا راه انــدازی 
فــاز یــک نخســتین آزمایشــگاه تشــخیص حریــق و بازرســی فنــی 
کشــور در اصفهــان، زمــان علت یابــی حادثه هــا نیــز کاهــش 

می یابــد.
رئیــس کمیســیون فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــورای اســامی 
ــق  ــخیص حری ــگاه تش ــن آزمایش ــدازی اولی ــان راه ان ــهر اصفه  ش
و بازرســی فنــی کشــور را نمونــه اقــدام و عمل ســازمان آتش نشــانی 
ــن  ــه ای ــت ک ــه داش ــد توج ــرد: بای ــح ک ــوان و تصری ــان عن اصفه

مرکــز در کشــور نمونــه مشــابهی نــدارد و از ایــن رو شــاخص خوبــی 
بــرای شــهر اصفهــان اســت.

وی بــا بیــان اینکــه در ایــن دوره از شــورای اســامی شــهر اصفهــان 
حمایت هــای الزم از ســازمان آتش نشــانی بــرای رســیدن بــه 
ــش  ــت: افزای ــت، گف ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــتانداردهای جهان اس
تجهیــز  و  تکمیــل  راســتای  در  آتش نشــانی  ســازمان  بودجــه 

ایســتگاه ها، از جملــه ایــن حمایت هــا بــوده اســت.
آذربایجانــی بــا اشــاره بــه اینکــه کم کــردن زمــان رســیدن نیروهــای 
امــدادی بــه محــل حادثــه در دســتور کار ویــژه قــرار دارد، افــزود: از 
ایــن رو طــرح جامــع ایســتگاه های آتش نشــانی تدویــن شــد و در 

شــورای اســامی شــهر اصفهــان در دســت بررســی اســت.
ــتگاه های  ــار ایس ــس در کن ــت اورژان ــاد ظرفی ــن از ایج وی همچنی
آتش نشــانی خبــر داد و اضافــه کــرد: ایــن طــرح در ایســتگاه های 
آتش نشــانی کــه اخیــرا مصــوب شــده اند مــورد توجــه بــوده 

اســت. زهــرا نصیــری

 شهردار اصفهان در آیین افتتاح پروژه های آتش نشانی: 

 بهره برداری کامل از آزمایشگاه تشخیص حریق، نیازمند اعتبارات ملی است

پیــرو نامــه شــماره 66/132/95 مــورخ 95/02/04 نظــام صنفــی کشــاورزی اســتان، مجمــع عمومــی نوبــت چهــارم نظــام 

صنفــی کشــاورزی شهرســتان برخــوار بــا دســتور کار انتخابــات هیئــت مدیــره و بــازرس مــورخ 95/05/16 ســاعت 10 صبــح 

در محــل مســجد الزهــرا واقــع در دولــت آبــاد انتهــای خیابــان میثــم روبــروی اداره ثبــت احــوال برگــزار مــی گــردد. لــذا از 

کلیــه کشــاورزان و اعضــاء زیــر مجموعــه نظــام صنفــی ایــن شهرســتان دعــوت مــی گــردد حضــور بهــم رســانید.

آگهی مجمع عمومی نوبت چهارم نظام صنفی کشاورزی شهرستان برخوار

نظام صنفی کشاورزی شهرستان برخوار 

»آگهی مناقصه عمومی« )نوبت اول(چاپ اول

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

شــهرداری فوالدشــهر بــه اســتناد مصوبه هــای شــماره 4/95/524 مــورخ 95/3/19 و شــورای اســامی شــهر در نظــر دارد عملیــات موضوعــات 

ذیــل را برگــزار نمایــد. لــذا از کلیــه متقاضیــان واجــد شــرایط جهــت شــرکت در مناقصه هــای ذیــل دعــوت بــه عمــل می آیــد.

متقاضیــان فرصــت دارنــد تــا آخــر وقــت اداری روز یکشــنبه مــورخ 95/5/17 جهــت اطــاع از شــرایط و شــرکت در مناقصــه هــا بــه 
واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری فوالدشــهر مراجعــه نماینــد.

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال( 

مبلغ برآورد اولیه 
پروژه )ریال( 

 ردیف  موضوع مناقصه شماره مناقصه

150/000/000 3/000/000/000 95/10185   تهیه و حمل و نصب دیوار پیش ساخته بتنی جهت
باغ بانوان و سالن گلزار شهداء فوالدشهر

1

775/000/000 15/500/000/000 تکمیل فاز یک فرهنگسرای غدیر فوالدشهر 2

215/000/000 4/300/000/000   تکمیل ساختمان پارک ترافیک کودک واقع در
پارک پرنیان فوالدشهر

3

100/000/000 2/000/000/000 لکه گیری آسفالتی سطح شهر 4

95/4/29

95/4/29

95/4/29

95/4/29

95/10183

95/10186

95/10184

امام صادق علیه  السالم :

وا َتْغَنُموا وا َساِفُر وا َتِصّحُ َساِفُر

مســافرت کنیــد تــا ســالمتی و عافیــت یابیــد. مســافرت کنیــد تــا 

بهره منــد شــوید.

محاسن، ص 345، ح 1

-«  حدیث روز   »-


