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حقوق بشر بزنند
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| هیئت نظارت بر برجام وظایفش 
را به خوبی انجام نمی دهد  

حاجی گفت: رهبری دربرجام فرمودند 
کتبا تعهد بگیرید اما مسئوالن  از اوباما 
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|خانواده ها فرزند نابینای 
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تنزل جایگاه شوراها ناشی 
از سیاست زدگی است
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قول می دهم نتیجه المپیک 
کنم لندن را جبران 

مطالبه به حق؛ آتش به قاچاق

له
قا

رم
س

ــه از  ــی ک ــوع کاالهای ــاق و تن ــف قاچ ــواع مختل ان
راههــای غیــر رســمی و دزدانــه و گاهــی از راههــای 

ــراد  ــد اف ــا خری ــن و ی ــا شــیوه هــای دروغی رســمی و ب
مامــور ودادن رشــوه و بــا صدهــا ترفند و شــیوه دغــل وارد 
کشــور مــی شــود درد و میکــروب کشــنده ای اســت کــه 
هماننــد خــوره و یــا ســرطان بــد عــاج بــه جــان اقتصــاد 
کشــور افتــاده و بــا کــم کاری برخی مســئولین و سســتی 
ــدن  ــا ندی ــا و ی ــن ه ــده گرفت ــی نادی ــورد و گاه در برخ
ــا... ــدرت و ی ــز ق ــه مراک ــل وابســتگی قاچاقچــی ب بدلی

مــی رود تــا کشــور را بــه ورطــه ضعــف ســنگین و العــاج 
بینــدازد متاســفانه ایــن بــای خانمانســوز و ســم مهلــک 
کارســاز بــوده و توانســته تولیــد داخلــی را از صحنــه 
ــه  ــه هــا و کارگاههــای تولیــدی را ب ــد و کارخان خــارج کن
ــان و  ــی کشــانده و اشــتغال جوان ورشکســتگی و تعطیل
حتــی نیروهــای کار مجــرب  را بــا خطــر شــدید مواجــه 
نمایــد اینکــه دیــده شــده در یکــی دوســال اخیــر و بویــژه 
ــه قاچــاق و  ــور مســتقیم ب ــری بط ــای اخیررهب در ماهه

زیانهــای ســخت آن اشــاره مــی کننــد...

توسعه  های  پروژه  افتتاحیه  مراسم  در  اصفهان  استاندار  زرگرپور  دکتر 
را  شرکت  این  اجتماعی  مسئولیت های  به  توجه  مبارکه،  فوالد  شرکت 
ارزنده خواند و گفت: من به عنوان استاندار اصفهان شهادت می دهم که 
شرکت فوالد مبارکه بیشترین مشارکت را در پروژه های اجتماعی استان 
اصفهان از جمله پروژه بسیار اساسی مصلی و پروژه بزرگ ورزشگاه نقش 
جهان و همچنین مشارکت در تجهیز 400 نمازخانه در سطح دبیرستان ها 
و دبستان های دور افتاده نقاط استان داشته که این امر بسیار ارزشمند 
فوالدمبارکه، همبستگی  اجتماعی  و مشارکتهای  اقدامات  است. همین 
ارتباط خوب و مؤثری را بین مردم، مسئولین استان و فوالد مبارکه  و 
ایجاد نموده، به طوری که وقتی مشکلی برای این بنگاه اقتصادی پیش 
می آید، همه مقامات استانی و کشوری دست در دست هم، به حل آن 
می پردازند و این حداقل نتیجه ای است که در ازای انجام مشارکت های 
این  قدردان  باید  و  یافت  دست  آن  به  می توان  فوالدمبارکه  اجتماعی 

مشارکت اجتماعی بود.
ظرفیت های  تولید،  اشتغال،  اقتصاد،  اصفهان خاطرنشان کرد:  استاندار 
جدید، خاقیت و قطع وابستگی مواردی است که با افتتاح پروژه های 
مثبت،  نکات  این  مقابل همه  فوالدمبارکه مطرح می شود.در  در  توسعه 
وقتی درباره صنعت صحبت می کنیم، تبعات مضر زیست محیطی نیز 
به ذهن ما می رسد، ولی ظرف سه سال گذشته هر بار در فوالدمبارکه، 
نمودم،  مشاهده  پیدا کردم،  حضور  ها  پروژه  افتتاح  در  مشارکت  برای 
حتمًا یکی از پروژه های بهره برداری شده در بخش حفظ محیط زیست 

اجرا  فوالدمبارکه  تاکنون  هایی که  پروژه  تمام  در  واقع  در  است.  بوده 
نموده، توجه به مسائل زیست محیطی مد نظر قرارگرفته است، بطوری 
که می توان گفت، رویکرد فوالد مبارکه، رویکرد هماهنگی با محیط زیست 
صنعت  سمت  به  حرکت  و  محیطی  زیست  مضر  اثرات  یعنی کاهش 
پاک و صنعت سبز است و این یکی از مؤلفه های بسیار مهم در استان 

اصفهان محسوب می شود.
تصفیه   و  آوری  جمع  در  مبارکه  فوالد  مشارکت  اصفهان،  استاندار 
منظور  به  آنها  پساب  از  استفاده  و  اطراف  شهرستان های  فاضاب 
شرکت  این  ارزش  با  اقدامات  از  یکی  را  آب  مصرف  جویی  صرفه 
هایی  پروژه  نمونه  از  دمین  آب  احداث  پروژه  افتتاح  و گفت:  خواند 
اجرا  مورد  به  شرکت  این  در  آب،  جویی  صرفه  قالب  در  که  است 
در  مبارکه  فوالد  شرکت  می گیرم که  نیک  فال  به  را  این  و  درآمده 
بحث محیط  در  و  است  و شاخص  زبانزد  المللی  بین  و  ابعاد مختلف 
 زیستی به سمت صنعت سبز پیش می رود و همیشه در کنار اجرای 
اجرا  نیز  را  محیطی  زیست  پروژه  یک  خود،  اقتصادی  های   پروژه 

نموده است.
دکتر زرگرپور یادآور شد : تمام مردم استان اصفهان و کشور باید بدانند 
که در کشورشان چنین صنعتی وجود دارد که در توجه به مسائل زیست 
زیست  محیط  با  سازگار  و  است  داده  انجام  مؤثری  اقدامات  محیطی 
مباحث  به  دارند که  وجود  شرکت هایی  صورتی که  در  می کند،  حرکت 

زیست محیطی توجهی ندارند.

در صفحه فرهنگ )5( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

  امام جمعه شهرکرد: مردم مراقب 
نفوذ دشمن باشند  صفحه 2

  امام جمعه موقت یزد: اطاعت 
از رهبری باید صورت عملی به خود 

بگیرد  صفحه 2
  امام جمعه موقت کرمان: برخی ها 

با واردات کاالهای نامرغوب به 
اقتصاد کشور ضربه می زنند   صفحه 2

نماز جمعه

سازمان صنفی و حرفه ای اخبار روز
نیاز جامعه روزنامه نگاران

مراسم جشن روز خبرنگار، امسال به همت مسؤوالن استانی 
چند روز زودتر از مناسبت تقویمی اش و همزمان با میالد 

فرخنده حضرت معصومه)س( دراتاق بازرگانی 
اصفهان برگزار شد...

والیتی در پاسخ به سوالی در خصوص رابطه عربستان و رژیم صهیونیستی گفت:

کلیدداران کعبه به دریوزگی
بدترین دشمن اسالم می پردازند

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

در همین صفحه بخوانید

به عنوان استاندار اصفهان شهادت می دهم:
شرکت  فوالد مبارکه، بیشترین مشارکت را در پروژه های اجتماعی استان اصفهان دارد

شرکت  فوالد مبارکه، بیشترین مشارکت 
را در پروژه های اجتماعی استان اصفهان دارد

رئیس کمیسیون فرهنگی مجمع مشورتی 
شوراهای اسالمی استان ها:

به عنوان استاندار اصفهان شهادت می دهم:



یادداشت سر دبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــه  ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس   عض
سرویس  سیاسی

زهرا نصیری

مجلــس بــا بیــان اینکــه عــده ای بــه 
ــد  ــائل را مانن ــر مس ــه دیگ ــتند ک ــن هس ــال ای دنب
برجــام بــا مذاکــره حــل  و فصــل کننــد، گفــت: بایــد 
توجــه کــرد کــه همیــن توافــق هســته ای یــک تمریــن 
و نتیجــه آن عــدم پای بنــدی طــرف مقابــل بــه 

تعهدات خود بود.
حســینعلی حاجــی دلیگانی،درهفتمیــن نشســت 
خبــری خــود بــا خبرنــگاران بااشــاره بــه اینکــه 
ــر  ــاری دربراب ــل رفت ــروی و تقاب ــدم پی ــفانه ع متاس
ســخنان رهبــر معظــم انقــاب توســط رئیــس جمهــور 
ــش  ــرات و بخ ــام و مذاک ــوص برج ــل در خص حداق
هــای دیگــر وجــود دارد گفــت: ایــن مســئله را مــردم 

ــد. ــز مــی دانن نی
ــام  ــاختار نظ ــاس س ــه براس ــه اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
جمهــوری اســامی ایــران، ولــی فقیــه در راس نظــام 
قــرار دارد و همــه بایــد از ایشــان تبعیــت کننــد افــزود: 
براســاس اصــل 110 قانــون اساســی، سیاســت هــای 
کان نظــام را رهبــری تبییــن مــی کننــد و ارائــه مــی 
دهنــد بنابرایــن همــه قــوا مــی بایســت از دســتورات 

ایشــان تبعیــت نماینــد.
هــای  فعالیــت  مشــروعیت  داد:  ادامــه  حاجــی 
مســئولین و تصمیــم گیــری هــا، توســط ولــی فقیــه 
ــت از  ــتای تبعی ــس در راس ــود هرک ــی ش ــادر م ص
ــا  ــار خط ــد، دچ ــت نکن ــه حرک ــی فقی ــتورات ول دس
شــده اســت و هرچقــدر مقامــش باالتــر باشــد، 

خطایــش بزرگتــر اســت. متاســفانه ایــن اتفــاق 
افتــاده اســت و گاهــی رئیــس جمهــور در ایــن زمینــه 

ــت. ــرده اس ــا ک خط
ــاره  ــا اش ــه ب ــهر، میم ــاهین ش ــردم ش ــده م  نماین
ــران  ــان داشــت: ای ــران در برجــام، بی ــه تعهــدات ای ب
براســاس صداقــت، تمامــی تعهــدات خــود را انجــام 

ــن  ــت. ای ــیمان ریخ ــور اراک، س ــب راکت داد و درقل
مســئله موجــب شــد کــه آمریکایــی هــا زیــاده 
خواهــی کننــد و در ایــن زمینــه پررویــی مــی کننــد.
ــک هــا  ــران بان ــن کــه برخــی از مدی ــان ای ــا بی وی ب
ــام  ــس از برج ــی پ ــه گشایش ــد ک ــی کنن ــح م تصری
روی کاغــذ  افــزود:  نشــده،  حاصــل  مــا  بــرای 
مســائلی مطــرح و تصویــب شــده امــا در عمــل 
هیــچ اتفاقــی نیفتــاده اســت. رهبــری فرمودنــد 
کــه از اوبامــا کتبــا تعهــد بگیریــد امــا مســئوالن 
ــی  ــاق م ــن اتف ــر ای ــد و اگ ــام ندادن ــن کار را انج ای
ــته  ــیر برداش ــن مس ــی در ای ــاید گام خوب ــاد ش  افت

بودیم.
ایــن نماینــده مجلــس ادامــه داد: هیئــت نظــارت بــر 
برجــام نیــز متاســفانه وظایفــش را بــه خوبــی انجــام 
نمــی دهــد. تاکنــون یــک گــزارش کامــل و روشــن بــه 
ملــت نــداده انــد و حتــی بــه مجلــس نیــز گزارشــی 
ارائــه ندادنــد. در قانــون آمــده اســت کــه اگــر طــرف 
ــم  ــی توانی ــا م ــرد، م ــل نک ــدش عم ــه عه ــل ب مقاب
ــه فعالیــت هــای گذشــته بپردازیــم و طــرح هــای  ب

گذشــته را مجــددا احیــا کنیــم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

هیئت نظارت بر برجام وظایفش را به خوبی انجام نمی دهد
رهبری دربرجام فرمودند از اوباما کتبا تعهد بگیرید اما مسئوالن این کار را نکردند

ــه  ــت کمیت ــس از نشس ــه مجل ــت رئیس ــو هیئ عض
ــئوالن  ــا مس ــس ب ــص مجل ــق و تفح ــره تحقی ۳ نف
صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان در هفتــه آینــده خبــر داد. 
اکبــر رنجبــرزاده عضــو هیئــت رئیســه مجلــس، 
از پیگیــری 5 تحقیــق و تفحــص در کمیتــه ای ۳ 
نفــره کــه در ایــن زمینــه در هئیــت رئیســه مجلــس 
تشــکیل شــده خبــر داد و گفــت: تحقیــق و تفحــص 

ــی،  ــای نجوم ــان، حقوقه ــره فرهنگی ــدوق ذخی از صن
ســازمان قاچــاق کاال و ارز، شــرکت ســرمایه گــذاری 
ــراد دوتابعیتــی در ایــن کمیتــه در  ــر و اف هال احم
حــال پیگیــری اســت. وی بــه خبرنــگار تســنیم 
بــا حضــور  ایــن کمیتــه  اولیــن جلســه  گفــت: 

ــده اســام آباد غــرب  حشــمت هللا فاحت پیشــه نماین
کــه خواســتار تحقیــق و تفحــص از عملکــرد 10 ســاله 
ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز برگــزار شــد وهفتــه 
ــان  ــره فرهنگی ــدوق ذخی ــئوالن صن ــز مس ــده نی آین
بــرای نشســت بــا نمایندگانــی کــه خواســتار تحقیــق 

ــان  ــه پارلم ــتند، ب ــازمان هس ــن س ــص از ای و تفح
ــان  ــره فرهنگی ــدوق ذخی ــت صن ــی اس می آیند.گفتن
ــادل  ــکیل و مع ــان تش ــاالی فرهنگی ــه ب ــا اندوخت ب
بنــام  نیــز دولــت  ذخیــره پرداختــی فرهنگیــان 
تــک تــک اعضــا پرداخــت مــی نمایــد امــام قاطبــه 
ــا  ــوده و ن ــع نب ــدوق مطل ــرد صن ــان از عملک فرهنگی

ــتند. ــی هس راض

رابطــه  در خصــوص  ســوالی  بــه  پاســخ  در  والیتــی 
ــف  ــث تاس ــت: باع ــتی گف ــم صهیونیس ــتان و رژی عربس
اســت کــه کلیــدداران کعبــه بــه دریوزگــی بدتریــن دشــمن 
اســام بپردازنــد کــه از هیــچ دشــمنی علیــه مســلمانان و 
ــان رابطــه  ــا آن ــد و ب ــغ نکردن ــان دری اشــغال ســرزمین آن

ــد ــرار مــی کنن برق
ــی  ــن، عل ــه نقــل از المیادی ــای وطــن ب ــه گــزارش کیمی ب
اکبــر والیتــی رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام در صفحــه اینســتاگرام خــود 
ــا شــبکه بیــن المللــی المیادیــن  تصویــری از مصاحبــه ب

و چکیــده ای از برخــی مباحــث مطــرح شــده را منتشــر 
کــرد. 

ــاط  ــوالی در ارتب ــه س ــخ ب ــه در پاس ــن مصاحب وی در ای
ــه  ــورهای ب ــی از کش ــت برخ ــه و حمای ــا در ترکی ــا کودت ب
ظاهــر متحــد ایــن کشــور از کودتاچیــان گفــت: جمهــوری 
اســامی ایــران بــه ســرعت در حمایــت از دولــت قانونــی 
ایــن کشــور موضــع گیــری کــرد چــرا کــه بــا هرگونــه کودتــا 
و اعمــال خشــونت در هــر کجــا علیــه دولت هــای قانونــی 

و رونــد دمکراســی مخالــف هســتیم.
  والیتــی در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص رابطــه 
عربســتان و رژیــم صهیونیســتی هــم گفــت: باعــث تاســف 
اســت کــه کلیــدداران کعبــه بــه دریوزگــی بدتریــن دشــمن 
اســام بپردازنــد کــه از هیــچ دشــمنی علیــه مســلمانان و 
ــان رابطــه  ــا آن ــد و ب ــغ نکردن ــان دری اشــغال ســرزمین آن
برقــرار مــی کننــد و بــا پــول مســلمانان بمــب تهیــه 
ــر کل  ــد و دبی ــر ســر کــودکان یمــن می ریزن ــد و ب می کنن

ســازمان ملــل هــم مــی گویــد چــون پــول مــی دهنــد نــام 
آنــان را از لیســت جنایــت علیــه کــودکان حــذف کردیــم.
 رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص 
ــوم و  ــردم مظل ــر ســر م ــرد: ب ــه ک ــام اضاف مصلحــت نظ
مســلمان یمــن بمــب می ریزند،علیــه دولــت ســوریه 
توطئــه می کننــد، از داعــش و گــروه هــای افراطــی 
ــه  ــزه ب ــردم غ ــه م ــد، علی ــی کنن ــت م ــری حمای و تکفی
همــراه رژیــم کــودک کــش صهیونیســتی مــی جنگنــد و 
ادعــای حفاظــت از مســلمانان و حرمیــن را دارنــد و انتحار 

سیاســی می کننــد.

ــا بیــان اینکــه بــه نظــر  امــام جمعــه موقــت یــزد ب
بــه  عملــی  التــزام  مســؤوالن  برخــی  می رســد 
رهبــری  از  اطاعــت  ندارنــد، گفــت:  والیت فقیــه 
ــزارش  ــه گ ــود بگیرد.ب ــه خ ــی ب ــورت عمل ــد ص بای
ــی در  ــیدجواد آیت الله ــت هللا س ــن، آی ــای وط کیمی
ــان  ــا بی ــزد ب ــه ی ــه نمازجمع ــن هفت ــای ای خطبه ه
اینکــه مــردم از لحــاظ اقتصــادی در فشــار هســتند 
و تامیــن معیشــت بــرای آنهــا دشــوار شــده اســت، 
اظهــار داشــت: رهبــری نیــز در جمــع مســؤوالن 
فرموده انــد کــه مــن بــه مشــکات معیشــتی مــردم 
ــرد:  ــوان ک ــد دارم.وی عن ــع آن تاکی ــر رف آگاهــم و ب
رهبــری همچنیــن بــر رفــع اشــرافی گری کــه بــای 
ــه  ــا ب ــد ام ــد دارن ــا اســت، تاکی جامعــه اســامی م
ــری  ــه تغیی ــن زمین ــؤوالن در ای ــد مس ــر می رس نظ
وضعیــت  هــم  همچنــان  و  نکرده انــد  ایجــاد 
معیشــت مــردم دشــوار اســت و هــم اشــرافی گری 
همچنــان در بیــن مســؤوالن وجــود دارد.آیت اللهــی 
ــون مشــخص کــرده  ــه کــه قان تاکیــد کــرد: همانگون
ــت  ــه الزم اس ــه والیت فقی ــی ب ــزام عمل ــت، الت اس
نــه اینکــه در برخــی مســؤوالن در برنامه هــای خــود 
ــه  ــی ب ــورت عمل ــه ص ــا ب ــد ام ــری را ببرن ــام رهب ن

ایشــان التــزام نداشــته باشــند.امام جمعــه موقــت 
ــردم  ــه م ــد ک ــؤوالن بدانن ــرد: مس ــح ک ــزد تصری ی
هوشــیارند و در جریــان اقدامــات و حرکت هــای 
آنهــا قــرار دارند.خطیــب جمعــه موقــت یــزد در 
ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ بخ
اینکــه هفتــه گذشــته پیکــر مطهــر ســه شــهید گمنام 
توســط مــردم شــریف اردکان و ندوشــن تشــییع و 
خاکســپاری شــد، بیــان کــرد: شــهدا بــه اســتان یــزد 
حیــات معنــوی بخشــیدند و آثــار حضــور شــهدا یــک 
بــار زمانــی کــه بــه جبهــه اعــزام می شــدند و یک بــار 
ــاط کشــور  ــه اقصــی نق ــون پیکرهایشــان ب ــز اکن نی
ــود  ــا خ ــت و ب ــدا اس ــه هوی ــرای جامع ــته، ب بازگش

ــال دارد. ــه دنب ــت ب ــت و معنوی رحم

امــام جمعــه موقــت کرمــان گفــت: بعضــی از 
ــه  ــا وارد کــردن کاالهــای نامرغــوب ب ــدگان ب واردکنن

اقتصــاد کشــور ضربــه می زننــد.
ــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجت االســام محمــد  ب
قاســمی زاده ظهــر دیــروز در جمــع نمازگــزاران جمعــه 
ــت:  ــار داش ــی)ع( اظه ــام عل ــای ام ــل مص در مح
ــال  ــه دنب ــی ک ــد »آن کس ــر)ع( می فرمای ــام باق ام
ــرای  ــی رود ب ــال م ــب رزق و روزی ح ــب و کس طل
ــد و دارای  ــاز کن ــران بی نی ــودش را از دیگ ــه خ اینک
شــان و جایــگاه اجتماعــی شــود و امکانــات بهتــری 
ــد، ایــن فــرد در  ــرای اطرافیــان خــود فراهــم کن را ب

ــد«. ــات می کن ــد را ماق ــت خداون ــردای قیام ف
یعنــی  مقاومتــی  اقتصــاد  داشــت:  بیــان  وی 

ــا شــان خــود و  ــه دنبــال کار متناســب ب انســان ها ب
رزق و روزی حــال کســب کــردن بــرای بی نیــازی از 

ــند. ــمنان باش ــژه دش ــه وی ــران و ب دیگ
ارکان  داد:  ادامــه  موقــت کرمــان  جمعــه  امــام 
اقتصــاد مقاومتــی شــامل تکیــه بــر نیروهــای 
منطقــه،  هــر  امکانــات  و  ظرفیت هــا  و  داخلــی 
مدیریــت مصــرف، تولیــد کاالی داخلــی و پرهیــز از 

کاالی خارجــی بــه ویــژه کاالی قاچــاق اســت.
ــراز تجــاری یــک  قاســمی زاده همچنیــن افزایــش ت
کشــور و ملــت را یکــی از اهــداف مهــم اقتصــاد 
مقاومتــی خوانــد و ابــراز داشــت: اگــر کشــوری 
ــدف  ــه ه ــد و ب ــه ده ــیرش ادام ــه مس ــد ب بخواه

ــد. ــراز باش ــاد ت ــد دارای اقتص ــد بای ــت برس درس
ــارد دالر  ــزار میلی ــک ه ــش از ی ــرد: بی ــه ک وی اضاف
ــد  ــارت وارد ش ــا خس ــور م ــه کش ــگ ب در دوران جن
ــاری را  ــز تــراز تج و بایــد در واردات و صــادرات نی
رعایــت کنیــم در حالــی  کــه بعضــی از واردکننــدگان 
بــا وارد کــردن کاالهــای نامرغــوب بــه اقتصــاد کشــور 
ضربــه می زنند.امــام جمعــه موقــت کرمــان تصریــح 
کــرد: مقــام معظــم رهبــری تاکیــد می کننــد، تولیــد 

ــا از حالــت رکــود خــارج شــویم. را راه بیندازیــم ت

امام جمعه موقت یزد:

اطاعت از رهبری باید صورت عملی به خود بگیرد
امام جمعه موقت کرمان:

برخی ها با واردات کاالهای نامرغوب به اقتصاد کشور ضربه می زنند

و  چهارمحــال  در  فقیــه  ولــی  نماینــده   
ــت:  ــهرکرد گف ــه ش ــام جمع ــاری و ام بختی
ــمن  ــا دش ــند ت ــب باش ــردم مراق ــد م ، بای

ــد. ــوذ کن ــور نف ــد در کش نتوان
االســام  حجــت  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
هــای  خطبــه  در  نکونــام  محمدعلــی 
نمازجمعــه ایــن هفتــه شــهرکرد در مصــای 
بــا  اشــاره  بــا  ایــن  امــام خمینــی)ره( 
ــا گرامــی  ــگار ب ــاه روز خبرن هفدهــم مردادم
داشــت یــاد شــهید محمــود صارمــی افــزود: 
خبرنــگاری رســالت بزرگــی اســت کــه بایــد 
بــا صداقــت، ســامت وصحــت مطالــب 
ــراه باشــد. ــی هم ــکار عموم ــر اف ــرای تنوی ب

 وی گفت:نــه تنهــا خــود خبرنــگار بایــد صداقــت داشــته باشــد بلکــه مســوالنی کــه اطــاع رســانی مــی 
کننــد نیــز بایــد صداقــت و ســامت در اطــاع رســانی داشــته باشــند.

ــام  ــه نظ ــرا ک ــد چ ــو کنن ــح بازگ ــفاف و صری ــردم ش ــرای م ــات را ب ــئوالن واقعی ــام گفت:مس  نکون
جمهــوری اســامی دســت مســئوالن امانــت اســت مســئوالن حافــظ و پاســدار نظــام باشــند و از آن 

ــد. ــت کنن ــت و صیان حراس
به گفته وی، باید مردم مراقب باشند تا دشمن نتواند در کشور نفوذ کند.

امــام جمعــه شــهرکرد تصریــح کــرد: دشــمن اصلــی کشــور مــا آمریکاســت، برخــی از روی ناآگاهــی 
مــی خواهنــد انقــاب را بــه دشــمن بدهنــد.

اصفهــان  شــهر  جمعــه  امــام 
گفــت: مســخره و خنــده دار اســت 
کــه آمریکایی هــا حــرف از حقــوق 
بشــر بزننــد؛ چراکــه ســوریه و 
برخــی از کشــورها را مــورد حملــه 

ــد. ــرار داده ان ــود ق خ
ــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از  ب
ــف  ــید یوس ــت هللا س ــان، آی اصفه
در  دیــروز  ظهــر  طباطبایی نــژاد 

خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه شــهر اصفهــان 
ــاره  ــل اش ــای قب ــه در هفته ه ــور ک ــرد: همان ط ــار ک اظه
ــه وجودیــت خــدا  ــی ب ــخ تعــداد قلیل شــد در طــول تاری
اعتقــاد نداشــتند کــه بــه آنهــا مادی گــرا گفتــه می شــد و 
ــد. ــن می نامن ــرادی را دهری ــن اف ــرآن چنی به اصطــاح ق

ــه دارای  ــاب را ک ــک کت ــر ی ــی اگ ــچ عاقل ــزود: هی وی اف
مطالــب ارزشــمند اســت، مشــاهده کنــد نمی توانــد بگویــد 
ــه  ــده اســت، هم ــود آم ــه وج ــود ب ــاب خودبه خ ــن کت ای

ــد. ــوع را می کن ــن موض ــای همی ــت اقتض ــان خلق جه
نماینــده ولی فقیــه در اصفهــان تصریــح کــرد: هرچــه 
ــًا  ــرود، طبع ــو ب ــه جل ــم ب ــر ه ــرود و بش ــو ب ــان جل زم
ــرد کــه خــدا  ــر پــی می ب ــه حقانیــت خــدا بیش ت بشــر ب

ــم  ــان را ه ــده عامت هایم ــود؛ »در آین فرم
ــم در نفــس انســان نشــان  ــان و ه در جه

ــم داد«. خواهی
آل  خداونــد  بیــان کــرد:  ادامــه  در  وی 
ــرای  ــه راه را ب ــد؛ چراک ــت کن ســعود را لعن
مــا ایرانیــان کــه می خواســتیم بــرای حــج 
در ســال جــاری بــه عربســتان برویــم، بــه 
روی مــا بســتند و بهانه هــای مختلفــی 
ــود  ــه وج ــج را ب ــه ح ــا ب ــن م ــرای نرفت ب

ــد. آوردن
امام جمعــه شــهر اصفهــان عنــوان کــرد:  مســخره و 
خنــده دار اســت کــه آمریکایی هــا حــرف از حقــوق بشــر 
بزننــد؛ چراکــه ســوریه و دیگــر کشــورها را در حــال حاضــر 
مــورد حملــه قــرار دادنــد، همچنیــن حتــی بــه حــزب هللا 
لبنــان، آمریکایی هــا تروریســت می گوینــد، امــا ایــن 
لقــب را بــرای خــود قبــول ندارنــد کــه ایــن حقــوق بشــر 
ــد  نیســت.نماینده ولی فقیــه گفــت: رهبــر مــا اصــرار دارن
ــه  ــر اینک ــه خاط ــم، ب ــد نکنی ــی را خری ــای خارج کااله
خریــد هــر دانــه از آن کاالهــا یــک نفــر را بیــکار خواهــد 
کــرد کــه انصافــًا ایــن کار خیانــت اســت و آنهــا خائنــان 

ــه انقــاب هســتند. ب

امام جمعه شهرکرد: 
مردم مراقب نفوذ دشمن باشند 

امام جمعه شهر اصفهان:
مسخره و خنده دار است که آمریکایی ها حرف از حقوق بشر بزنند

تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان کلید خورد

کلیدداران کعبه به دریوزگی بدترین دشمن اسالم می پردازند

حتما بخوانید!
تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره... شنبه  16  مرداد ماه   21395
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مطالبه به حق
آتش به قاچاق   

ادامه از صفحه یک: 

ــا قاطعیــت خواســتار بســتن راههــای ورود قاچــاق بــه  و ب
کشــور هســتند و تاکیــد بــر نابــود کــردن و حتــی ســوزاندن 
و آتــش زدن کاالهــای قاچــاق مــی شــوند نشــان و گــواه 
ــا  ــان ب ــل ایش ــن دلی ــت بهمی ــاق اس ــودن قاچ ــار ب زیانب
ــف آن  ــط و تعری ــادی غل ــبات اقتص ــازی مناس ــکار س آش

ــد: مــی فرماین
»مناســبات اقتصــادى و اجتماعــى غلــط يعنــى رواج 
قاچــاق، رباخــوارى، مصرف گرايــِى افراطــى و گرايــش 
ــن  ــى.« و ای ــات خارج ــتفاده از مصنوع ــر در اس ــه تفاخ ب
ــناخت  ــا ش ــردم ب ــه م ــت ک ــن اس ــرای ای ــیت ب حساس
ــت  ــار اس ــه زیانب ــبات ک ــه مناس ــه اینگون ــل از ورود ب کام
خــودداری کننــدو نیــز تاکیــد فرمــوده اند:اين كــه مــا تأكيــد 
ــارزه  ــا مفاســد اقتصــادى و قاچــاق مب ــد ب ــم كــه باي كردي
ــاس  ــا، اس ــن پديده ه ــه اي ــت ك ــن اس ــر اي ــود، به خاط ش
پيشــرفت كشــور را دچــار آســيبهاى جــدى مى كننــد.و بــه 
همیــن دلیــل هــم در دیــار هفتــه گذشــته اقشــار مختلــف 
ــاق  ــس قاچ ــه ام جن ــئولین گفت ــه مس ــده ب ــد: بن فرمودن
ــه  ــد ب ــه بزني ــد؛ ضرب ــش بزنی ــه آت ــم هم ــوی چش را جل

ــی. ــابه داخل ــس دارای مش ــی و جن قاچاقچ
 شــاید بعضــی بگوینــد چــرا آتــش؟! در جــواب بایــد گفــت 
کــه قاچــاق زندگــی جامعــه را بــه آتــش کشــیده و هــر روز 
ــد  ــذا بای ــی شــود ل ــر م ــر و ســوزنده ت شــعله اش نمایانت
کاالی قاچــاق را آتــش زد تــا قاچاقچــی فکــر کارش را 
ــی دارد  ــد و کاالی وارد شــده قاچــاق کــه مشــابه داخل بکن
بــا بــه آتــش کشــیده شــدن آثــار مخــرب تعطیــل نمــودن 
کارگاههــای تولیــدی داخلــی را دیگــر بــه دنبــال نــدارد و در 
ــه جــان کار و اشــتغال و تولیــد  واقــع شــعله آتشــی کــه ب
ــر  ــی اث ــم ســو و ب ــاده اســت را خامــوش و ک ــی افت داخل

مــی کنــد.
دیدارمــورخ95/2/8  در  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
میلیــاردی  »واردات  از  انتقــاد  بــا  همچنیــن  کارگــران، 
برخــی لــوازم غیــر ضــروری«، بــه مشــکل جــدی قاچــاق 
کاالهــا و اجنــاس بــه داخــل اشــاره و خاطرنشــان کردنــد: 
ــئله  ــن مس ــرر ای ــف، مک ــای مختل ــئوالن دولت ه ــه مس ب
ــه ی  ــر تعرف ــد اگ ــز می گوین ــا نی ــرده ام، و آنه ــزد ک را گوش
ــاال مــی رود، امــا ایــن  ســنگین بگذاریــم، قاچــاق آن کاال ب

ــت. ــی نیس ــل، پذیرفتن دلی
ــی  ــد داخل ــّم تولی ــزرگ و س ــی ب ــاق را بای ــان قاچ ایش
ــا  ــا انتقــاد شــدید از عــدم برخــورد جــدی ب برشــمردند و ب
ــن اشــخاص را  ــد قوی تری ــد: بای ــد کردن ــن مســئله تأکی ای
مأمــور ایــن کار کــرد و دولــت، ضمــن تقویــت دســتگاه های 
ــه و  ــازمان یافته مقابل ــاق س ــا قاچ ــدرت ب ــا ق ــط، ب ذی رب

برخــورد کنــد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودنــد: البتــه منظــور از 
ــی  ــای ضعیف ــا کوله بره ــه ب ــاق کاال، مقابل ــا قاچ ــارزه ب مب
ــد،  ــک را وارد می کنن ــاس کوچ ــق اجن ــی مناط ــه در برخ ک
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــان بزرگ ــور قاچاقچی ــه منظ ــت؛ بلک نیس
ده هــا و صدهــا کانتینــر، اجنــاس قاچــاق، وارد کشــور 

. می کننــد
رهبــر انقــاب همچنیــن در اشــاره بــه یــک مســئله ی خیلی 
مهــم در بــاب تولیــد داخلــی گفتنــد: گاه جنســی می توانــد 
ــودهای  ــه س ــی ک ــا واردکنندگان ــود ام ــد ش ــل تولی در داخ
از  مختلــف  روش هــای  بــا  می آورنــد،  به دســت  کان 
ــت«،  ــی جنای ــد و حت ــنگین، تهدی ــوه های س ــه »رش جمل

ــد. ــد آن کاال را بگیرن ــوی تولی ــد جل ــاش می کنن ت
ــر  ــر ب ــدار اخی ــری در دی ــه رهب ــی ک ــش و نهیب ــن فرمای ای
قاچــاق رفتنــد تــازه نیســت بلکــه معظــم لــه در1۲ تیرمــاه 
ســال ۸1 فرمــان تاریخــی در مــورد مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
و ارز خطــاب بــه رئیــس جمهــور وقــت صــادر کردنــد. ایــن 
ــون  ــن مضم ــد بدی ــی ش ــگی م ــد همیش ــه بای ــان ک فرم
مخــرب  تأثیــر  و  قاچــاق  پدیــده  اســت:« گســترش 
آن در امــر تولیــد و تجــارت قانونــی و ســرمایه گذاری و 
اشــتغال، خطــر جــدی و بزرگــی اســت کــه بایــد بــا 
جدیــت تمــام بــا آن مبــارزه کــردو بــر همــه دســتگاه هایی 
ــند  ــل باش ــر دخی ــن ام ــد در ای ــوی می توانن ــه نح ــه ب ک
ــا  ــارزه ایف ــن مب ــود را در ای ــهم خ ــه س ــت ک ــب اس  واج

کنند.
الزم بــه گفتــن اســت کــه ســالیانه ۲0 تــا 30میلیــارد 
دالر کاال بــه صــورت قاچــاق بــه ایــران وارد و از کشــور 
خــارج می شــود و ایــن میــزان، تقریبــا حــدود نیمــی 
از ارزش کاالهایــی اســت کــه بــه طــور متوســط بــه 
صــورت رســمی وارد کشــور می شــود وایــن عــدد چــه 
ــان مــارا بیــکار مــی کنــد و چقــدر از کارگاههــا  مقــدار جوان
و خوشــبینانه  مــی کشــاند؟ حداقــل  تعطیلــی  بــه  را 
و  نیســت  فاجعــه  ایــن  آیــا  ســال!و  نفــردر   1500000
ــش ــه آت ــا را ب ــاق ه ــتغال قاچ ــن اش ــع ای ــه نف ــد ب  نبای

 کسید؟
ــه در  ــی اســت ک ــن فرمان ــان، کامل تری ــن فرم بی شــک ای
حیطــه مبــارزه بــا ایــن پدیــده شــوم و مخــرب تــا بــه حــال 
ــد مــردم و مســئولین دســت در  صــادر شــده اســت و بای
دســت و همــگام و همــراه در اجرایــی شــدن آن بکوشــند 
و مخصوصــا مــردم بایــد بعنــوان یــک مطالبــه نجاتبخــش 
ــر اجــرا هــم  از مســئوالن کشــور و قانونگــزاران کــه ناظــر ب
هســتند و مجریــان و دســتگاهای نظارتــی و قضایــی و ... 
بــه جــد دنبــال کننــد تــا ایــن پدیــده شــوم از کشــور رخــت 
ــر بنــدد و البتــه مــردم نیــز بایــد از خریــد و اســتفاده از  ب
کاالهــای خارجــی کــه دارای مشــابه داخلــی دارنــد بــه جــد 
خــودداری کننــد. بــه امیــد اینکــه در آینــده نزدیــک شــاهد 
بــازاری پــاک از کاالی قاچــاق باشــیم و چــرخ تولیــد 
داخلــی بــه ســرعت بــه حرکــت در آیــد و بیــکاری و نتایــج 

شــومش را نبینیــم.

اعتماد به دشمن                     
ــر  ــک خط ــوان ی ــه عن ــد ب ــمن را بای ــه دش ــاد ب اعتم
و انحــراف دانســت و بایــد روی آن حســاس بــود 
ــم  ــام معظ ــی)ره( و مق ــام خمین ــرت ام ــه حض اینک
ــار و  ــه رفت ــه ب ــی و توج ــمن شناس ــری روی دش رهب
ــد  ــه و تذکــر مکــرر داشــته ان تحــرکات دشــمن توصی
ــار  ــی اســت کــه دشــمن در رفت ــل پیچیگــی های بدلی
ــم  ــرا نیزرهبرمعظ ــود دارد اخی ــرد خ ــردار و عملک و ک
ــا اقشــار مختلــف مــردم  ــدار 11مــرداد ب انقــاب در دی
ــمنان  ــی دش ــد فرمودند:گاه ــوع تاکی ــن موض روی ای
ــع  ــت موان ــه اس ــه عاقان ــد ک ــاد میکنن ــی ایج موانع
ــاد ــه او اعتم ــد ب ــا نبای ــم ام ــرف کنی ــر برط  را باتدبی

کرد.
اینکــه دشــمن در تمامــی لحظــات بــه دنبــال مشــکل 
و موانــع در مســیر راه مــاه اســت امــری بدیهــی 
ــع  ــه رف ــن هزین ــا کمتری ــه ب ــت ک ــر ماس ــت و ب اس
مانــع کنیــم امــا اگــر صــورت ظاهــر از او روی خوشــی 
ــه او اعتمــاد کنیــم چراکــه او دشــمن  دیدیــم نبایــد ب
اســت و دشــمن هرگــز بــا مــا دوســتی نخواهــد کــردو 
ــن  ــی از مهم تری ــمن یک ــه دش ــاد ب ــن اعتم ــه یقی ب
اشــتباهات اســت، حتــی اگرمــا بــه دلیلــی بــا دشــمن 
نشســتیم و صحبــت و مذاکــره کردیــم یادمــان نــرود 
کــه او دشــمن اســت و باخــره در فکــر نفــوذ و 
شکســت ماســت و بــه فرمایــش رهبری،هــر کســی به 
ــکا  ــرا آمری ــورد زی ــد ســیلی می خ ــاد کن ــکا اعتم آمری
 دشــمن رده اول ملــت مســلمان ایــران و اســام

 است.
قــرآن کریــم نیــز بــه شــناخت دشــمن, بــراى حفــظ و 
ســامت جامعــه ســفارش کــرده و در قالــب داســتان 
ــد در  ــى دشــمنان توحی ــه معرف ــوز ب ــرت آم ــاى عب ه
ــق  ــى, مناف ــیطان شناس ــون ش ــى چ ــکال گوناگون اش
شناســى, طاغــوت شناســى و کفــار و مشــرکان اشــاره 

مــى کنــد.
ــه  ــام و جامع ــمنان اس ــداف دش ــناخت اه ــرآن ش ق
اســامى را از حســاس تریــن وظایــف مســلمانان 

ــد.  ــى کن ــوان م عن
ــرآن,  ــر ق ــام از نظ ــمنان اس ــى دش ــن ویژگ مهمتری
ــا  ــه م ــزی ک ــا اســت.همین چی ــان شــکنى آن ه پیم
ــار و  ــم و در رفت ــده ای ــمنانمان دی ــار دش ــا در رفت باره
ــم  ــوده ای ــاهد ب ــام ش ــز در برج ــکا نی ــرد آمری عملک

ــد: ــى فرمای ــه م ــن زمین ــم در ای ــرآن کری ق
و  اال  الیرقبوافیکــم  علیکــم  یظهــروا  وان  ))کیــف 
الذمه((چگونــه )پیمــان مشــرکان ارزشــى دارد( در 
ــه ماحظــه  ــب شــوند ن ــر شــما غال ــى کــه اگــر ب حال
ــى را  ــه پیمان ــد و ن ــى کنن ــا شــما را م خویشــاوندى ب

ــتند(. ــد هس )پایبن
هــاى  خصلــت  داراى  را  اســام  دشــمنان  قــرآن 
ــون شــکنى, خــوى  ــر نژادپرســتى, قان ناپســندى نظی
تنــگ نظــرى,  اســتکبارى، حســادت، بدخواهــى، 
خیانــت, خشــم و کینــه, شــیطان صفتــى, خــود 
را قیــم مــردم دانســتن, و باالخــره بــى شــعورى 
ــذر ــر ح ــان ب ــه آن ــتن ب ــا را از دلبس ــد و م ــی دان  م

 میدارد. 
ــان  ــن بی ــرآن در جــاى دیگــر خطــر دشــمن را چنی ق
مــى کنــد: إ ن يـــثقفوكم يكونــوا لكــم اءعــداء و 
يبســطوا إ ليكــم اءيديهــم و اءلســنتهم بالســوء و ودوا 

ــه( ــرون –)2ممتحن ــو تكف ل
))اگــر )دشــمنان( برشــما دســت یابنــد همچنــان بــا 
شــما دشــمن انــد و دســتان شــان )بــه زور( و زبــان 
هایشــان )بــه تبلیغــات( بــه بــدى بــه ســوى شــماباز 
اســت و دوســت دارنــد کافــر شــوید و از ارزش هــاى 

خویــش دســت برداریــد.((.
ــوان  ــي كــه مــي ت مهــم تريــن مــاك هــا و معيارهاي
بــه كمــك آن دشــمن را شــناخت 1- بدخواهــي: 
ــراي  ــي ب ــر و خوب ــان خي ــز خواه اصــوال دشــمن هرگ
مــي  كاري كــه  هــر  رو  ايــن  از  نيســت.  انســان 
ــت. آرزوي  ــدن اوس ــج افكن ــه رن ــتاي ب ــد در راس كن
ــزی  ــت چی ــري اس ــت ديگ ــج و زحم ــن وي رن ديري
ــرا  ــه آن ــه تجرب ــال ب ــن 37 س ــل د ای ــا حداق ــه م  ک

دیده ایم. 
ــه و نفــرت  ــود: بغــض، همــان كين ــار بغــض آل 2. گفت
درونــي و بيــزاري از كســي و يــا چيــزي اســت. 
ــد،  ــمني دارن ــري دش ــه ديگ ــبت ب ــه نس ــاني ك كس
ــود  ــخن خ ــش را در كام و س ــرت خوي ــم و نف خش
بــه خوبــي آشــكار مــي ســازند چنانچــه رفتــار آمریــکا 
نمایــان  را  قبــل  برجــام همــان دشــمنی  از   بعــد 

می سازد.
3. نفــاق و دورويــي، در رفتــار و گفتــار، از ديگــر مــاك 
هايــي اســت كــه خداونــد بــراي شناســايي دوســت از 
ــد. دشــمنان برخــاف آن چــه  ــان مــي كن دشــمن بي
ــان كام و  ــز مي ــد و هرگ ــي كنن ــل م ــد عم ــي گوين م
عملشــان يگانگــي و وفــاق نيســت و ایــن رفتــار نیــز 

بــرای مــا ملمــوس کامــل اســت.
ــمن  ــبیخون دش ــم و ش ــا: تهاج ــه فحش ــوت ب 4- دع
شــاهد ایــن مدعــا اســت کــه سالهاســت ملــت مــا بــا 

آن دســت و چنجــه نــرم مــی کنــد.
ویژگــی هــای بســیاری دیگــر را نیــز مــی تــوان 
برشــمرد کــه از خصلتهایــی دشــمنان اســت و مــا 
بایــد بــا هوشــیاری تمــام دشــمن را زیــر نظــر داشــته 
باشــیم و قبــل از هــر توطئــه ای عــاج آنــرا بشناســیم 
ــه  ــه هم ــت ک ــت اینس ــگیری کنیم.واقعی و از آن پیش
ــکا  ــار آمری ــان دررفت ــا همچن ــای دشــمنی را م ویژگیه
مــی بینیــم و بــر ایــن اســاس نمیتوانیــم بــه او اعتمــاد 
کنیــم چــون جــز عهــد شــکنی و مجموعــه بدیهــا را از او 

ــوده و هســتیم. شــاهد ب



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

ــان  ــی شــهرداری اصفه  معــاون اداری مال
سرویس  اقتصاد

پریساخاکباز
شــهری  مدیریــت  معــاون  پنجمیــن 
اصفهــان بــود کــه در نشســت خبــری اقــدام و عمــل 
اصلی تریــن اقدامــات حــوزه مالــی را شــفاف ســازی دقیــق 
مصوبــات شــورای شــهر و هزینه هــا، مکانیــزه کــردن امــور 
در مناطــق شــهری، کاهــش وابســتگی شــهرداری بــه 
ــب  ــدار و جل ــای پای ــر درآمده ــه ب ــاز و تکی ــاخت و س س

مشارکت سرمایه گذاران عنوان کرد.
  بدهی میلیاردی دولت به شهرداری

 جمشــید نورصالحــی، بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت در 
ســال های گذشــته بــا تنگناهــای زیــادی روبــرو بــوده 
کــه ایــن مســاله بــه شــهرداری ها نیــز تســری پیــدا 
 کــرده اســت بــه نوعــی کــه در 10 ســال گذشــته بــا بدهــی 
3 هــزار میلیــارد تومانــی دولــت بــه شــهرداری روبــرو 
هســتیم افــزود: ردیف هــای بودجــه مختلفــی بــرای کمــک 
ــد  ــل خری ــور مث ــهری در کل کش ــاخت های ش ــر س ــه زی ب
واگــن بــرای قطــار شــهری، تجهیــز و خریــد اتوبــوس بــرای 
ــی  ــم رانندگ ــی از جرائ ــی، بخش ــل عموم ــاوگان حمل ونق ن
و مالیــات ارزش افــزوده متعلــق بــه شهرداری هاســت 
 کــه تــا بــه حــال از ســوی دولــت پرداخــت نشــده 

است.

  عوارض آالینده ها
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا شــهرداری های همجــوار 
ــه  ــا ب ــوارض آالینده ه ــا ع همســو و هــم جهــت هســتیم ت
شــهرداری ها پرداخــت شــود گفــت: برخــی ردیف هــای 
درآمــدی نیــاز بــه پیگیری هــای حقوقــی ویــژه ماننــد 
ــی  ــوارض آالیندگ ــامل ع ــه ش ــگاه دارد ک ــوارض پاالیش ع
ــه بودجــه شــهرداری  ــی ب اســت، ایــن مســاله کمــک خوب
ــرای  خواهــد شــد کــه ایــن کار ماحصــل ســال ها تــاش ب
ــه دنبــال کســب عــوارض  اثبــات آالیندگــی اســت. البتــه ب
ــا اشــاره  داخــل حریــم پاالیشــگاه هســتیم. نورصالحــی، ب
ــه  ــد شــعار داد چــرا ک ــی را نبای ــه اینکــه اقتصــاد مقاومت ب
ــام  ــری و نظ ــه رهب ــم ب ــی ظل ــای متعال ــا واژه ه ــازی ب ب
درهمــه حوزه هــای  مقاومتــی  اقتصــاد  افــزود:  اســت 
شــهرداری آغــاز شــده اســت، در ایــن راســتا جلوگیــری از 
هزینه هــای نــاروا و عــدم مصــرف کاالی خارجــی در دســتور 
ــورد  ــه برخ ــاره ب ــپس بااش ــت. وی س ــه اس ــرار گرفت کار ق
بــا بــی انضباطــی مالــی و تبعیــض بیــن کارکنــان و اربــاب 
ــه  ــود ک ــده ب ــاد ش ــیت هایی ایج ــه حساس ــوع و اینک رج
ــی معرفــی  ــه مراجــع قضای ــا مــوارد آن برخــورد شــد و ب ب
ــه  ــارف و موج ــهرداری متع ــای ش ــت: حقوق ه ــدند گف ش
اســت. همکارانــی از اســتانداری پیگیــر ایــن امــر بودنــد کــه 

ــی کــه  ــاد متول ــد شــد و 5 نه ــن سیســتم تأیی ســامت ای
ــم.  ــه دادی ــان ارائ ــز آن ــتند نی ــا خواس ــت هایی را از م لیس
ــر  ــه صــدا و ســیما ب ــن پرداخت هــای شــهرداری ب همچنی

ــوده اســت. ــه ب اســاس مصوب
  منع به کار گیری بازنشستگان

 نورصالحــی، بــا اشــاره بــه قانــون منــع بــه کارگیــری 
ــون  ــن قان ــزود: ای ــی اف ــتگاه های اجرای ــتگان دس بازنشس
ــن  ــا قوانی ــال ب ــدای س ــد و از ابت ــاغ ش ــش اب 60 روز پی
ــد ســاماندهی و در چارچــوب  ــن رون ــی ســعی شــد ای قبل
خــود بــا رعایــت شــود. وی بــا اشــاره بــه بودجــه تخصیصــی 
ــرای مناطــق  ــزود: در بودجــه 95 ب ــه مناطــق محــروم اف ب
ــار اختصــاص داده شــده  ــارد تومــان اعتب محــروم 66 میلی
اســت کــه عــاوه بــر درآمدهــای خــود شــهرداری آن مناطق 

ــد. ــزی دارن ــهرداری مرک ــی را از ش دریافت های
  راه اندازی ستادهای تکریم ارباب رجوع

همچنیــن مدیــر امــور اداری و رفاهــی شــهرداری اصفهــان 
ــوع  ــاب رج ــم ارب ــتادهای تکری ــت: س ــه گف ــن جلس درای
ــور  ــا حض ــزی آن ب ــتاد مرک ــه س ــده ک ــدازی ش ــز راه ان نی
ــان او تشــکیل می شــود. مهــدی  شــهردار اصفهــان و معاون
آذربایجانــی، بااشــاره بــه اینکــه برخــی از قوانیــن و مقــررات 
ــی  ــال رایزن ــه در ح ــتند ک ــکل هس ــار مش ــهرداری دچ ش

بــرای اصــاح آنــان هســتیم افــزود: در حــوزه نظــارت 
تــاش کرده ایــم تــا جــذب و اســتخدام عادالنــه ای صــورت 
گیــرد. مدیــر امــور مالــی شــهرداری اصفهــان نیزگفــت: در 
ــن  ــا قوانی ــا ب ــق هزینه ه ــهرداری تطبی ــی ش ــت مال مدیری
ــی  ــزی و حسابرس ــورت ممی ــه ص ــه ب ــررات مربوط و مق
انجــام می شــود. علیرضــا پــوژ مهرانــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
مهمتریــن اقــدام مدیریــت مالــی مدیریــت منابــع نقــدی 
ــی  ــاری و عمران ــای ج ــمت فعالیت ه ــه س ــت آن ب و هدای
اســت افــزود: ایــن مهــم در تمامــی مناطــق 15 گانــه 
ــاون اداری  ــه وســیله مع شــهرداری در حــال اجراســت و ب

ــود. ــرل می ش ــق کنت ــی مناط مال

معاون اداری مالی شهرداری اصفهان:

 به دنبال کسب عوارض داخل حریم پاالیشگاه هستیم

ــه  ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس ــدگان عض ــت نماین نشس
مجلــس شــورای اســامی بــا فعــاالن اقتصــادی اصفهــان 
ــزار  ــان برگ ــی اصفه ــاق بازرگان ــات ات ــالن اجتماع در س
ــن نشســت  ــان در ای ــی اصفه ــاق بازرگان شــد. رییــس ات

گفــت: کمیســیون برنامــه و بودجــه نــگاه 
واقــع بینانــه ایــی بــه اســتان اصفهــان در 
تخصیــص بودجــه داشــته باشــند. »ســید 
ــه  ــاره ب ــا اش ــهل آبادی« ب ــاب س عبدالوه
ــی  ــد صنعت ــزار واح ــش از 8 ه ــود بی وج
ــت:  ــان گف ــدن در اســتان اصفه و 600 مع
اســتانی کــه بیشــترین تعــداد واحــد 

ــن  ــات را در بی ــترین مالی ــور را دارد و بیش ــی کش صنعت
ــوار  ــخت و دش ــرایط س ــد در ش ــت می کن ــتانها پرداخ اس
اقتصــادی قــرار دارد و نیــاز بــه کمــک و حمایــت دولــت 
و مجلــس دارد. وی اضافــه کــرد: رکــود اقتصــادی و 
ــتان  ــه اس ــده ک ــث ش ــدی باع ــای تولی ــی واحده تعطیل

ــرو شــود و  ــا ماســایل و مشــکات جــدی روب اصفهــان ب
از نماینــدگان عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه خواســتار 
نــگاه واقــع بینانــه ایــی بــه اســتان اصفهــان در تخصیــص 
بودجــه داشــته باشــند. ســهل آبــادی یــادآور شــد: اتــاق 
بازرگانــی اصفهــان دارای 11 کمیســیون اســت 
ــن  ــه مهمتری ــه کمیســیون کشــاورزی آن ب ک
کــه  و کشــور  اســتان  چالــش  و  مســاله 
ــردازد. وی در بخــش  ــا آب اســت، می پ همان
ــودن  ــران ب ــه گ ــود ب ــخنان خ ــری از س دیگ
تأمیــن مالــی از طریــق بانکهــا اشــاره کــرد و 
ــن  ــرای تأمی ــادی ب ــای اقتص ــت: بنگاه ه گف
مالــی مجبورنــد بهره هــای بانکــی بــاالی 25 درصــد 
ــه  ــی آن ب ــد بده ــت کنن ــد پرداخ ــر نتوانن ــد و اگ بپرازن
ــال  ــوان مث ــه عن ــد و ب ــش می یاب ــب افزای ــورت ضری ص
ــان  ــارد توم ــه 6 میلی ــل ب ــی تبدی ــارد تومان ــک میلی وام ی

ــع ــود. ربی ــی می ش بده

رییس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار شد:
نگاه واقع بینانه به استان اصفهان در تخصیص بودجه

در حالــی صــف انتظــار دریافــت وام ازدواج طوالنی تــر 
شــده و بانکــداران کــم لطفــی خــود را بــه جوانــان در آســتانه 
ــس  ــدگان مجل ــار نماین ــن ب ــه ای ــد ک ــات کرده ان ازدواج اثب
ــغ  ــش مبل ــد. افزای ــن موضــوع را داده ان ــه ای ــده ورود ب وع

ــه  ــا مصوب ــر ب ــای اخی ــی ماه ه وام ازدواج ط
مجلــس کــه بــا امــا و اگرهــای فــراوان 
ــش  ــی چال ــه موضوع ــال ب ــود، ح ــه ب مواج
ــل  ــور تبدی ــی کش ــام بانک ــرای نظ ــز ب برانگی
شــده و صف هــای انتظــار بــرای دریافــت وام 
ــی های  ــت. بررس ــده اس ــر ش ازدواج طوالنی ت
صــف  کــه  می دهــد  نشــان  میدانــی 

ــی  درخواســت وام ازدواج در برخــی از شــعب بانکــی طوالن
شــده و برخــی از متقاضیــان دریافــت ایــن وام ماه هــا 
اســت کــه در نوبــت دریافــت هســتند، بــدون اینکــه اطــاع 
ــرد.  ــا صــورت گی ــه آنه رســانی درســتی از ســوی شــعب ب
ــه  ــبت ب ــان نس ــی متقاضی ــی اطاع ــعب از ب ــی از ش برخ

اینکــه چــه مدارکــی بــرای تکمیــل پرونــده بایــد ارائــه شــود، 
ســوء اســتفاده کــرده و هیچگونــه اطاعاتــی بــه متقاضــی 
نمی دهنــد و یــا حتــی تماســی بــا آنهــا بــرای ارائــه مــدارک 
ــرای  ــی ب ــل قانون ــام مراح ــده و انج ــل پرون ــت تکمی جه
دریافــت وام صــورت نمی گیــرد. ایــن بانکهــا 
ــه ایــن مطلــب کــه چــرا در ایــن  در پاســخ ب
ــتی  ــانی درس ــاع رس ــی اط ــه متقاض ــاره ب ب
صــورت نمی گیــرد، مطــرح می کننــد کــه 
تعــداد متقاضیــان دریافــت وام ازدواج بســیار 
ــخگویی  ــه پاس ــادر ب ــک ق ــت و بان ــاد اس زی
بــه ایــن تعــداد از متقاضیــان بــا ایــن میــزان 
منابعــی کــه در اختیــار دارد، نیســت و تعــداد افــراد در نوبــت 
در حــال افزایــش اســت. بــا ایــن وضعیــت و اجــرای قطــره 
چکانــی وام هــا بــه نظــر می رســد بانک هــا بــا تحــت فشــار 
قــرار دادن دولــت و مــردم قصــد توقــف پرداخــت ایــن وام 

ــر ــد. مه را دارن

ــرای  ــددی ب ــای متع ــت تخفیف ه ــت اینترن ــش قیم ــور کاه ــه منظ ــت ب دول
ارائه کننــدگان آن در نظــر گرفتــه تــا بدیــن ترتیــب قیمــت اســتفاده از آن کاهش 
یابــد؛ امــا اینکــه ایــن تخفیف هــا تــا چــه انــدازه بــرای کاربــر نهایــی ملمــوس 
ــات  ــه جــای بحــث و بررســی دارد. شــرکت ارتباط ــی اســت ک باشــد موضوع
ــرکت های  ــرای ش ــه ب ــل توج ــای قاب ــن تخفیف ه ــر گرفت ــاخت از در نظ زیرس
ارائــه دهنــده اینترنــت خبــر داده و اینگونــه اعــام می کنــد کــه ایــن شــرکت از 
ســود خــود چشــم پوشــی کــرده تــا بــا روی کار آمــدن شــبکه ملــی اطاعــات، 
ــار اول  ــن ب ــند. ای ــی را بچش ــت داخل ــا کیفی ــت ارزان و ب ــم اینترن ــردم طع م
نیســت کــه موضــوع کاهــش چنــد درصــدی قیمــت اینترنــت مطــرح می شــود 
و در نهایــت کاربــر نهایــی طعــم ایــن تخفیف هــا را نمی چشــد. البتــه ایــن بــار 
بــه گفتــه محمدجــواد آذری جهرمــی - مدیرعامــل شــرکت ارتباطات زیرســاخت 
ــزان  ــث می ــت بح ــادر نهای ــته اند ام ــن راه گام برداش ــرکت ها در ای ــی ش - برخ
بهره منــدی مــردم از آنچــه تخفیف هــای کان اینترنــت عنــوان می شــود جــای 
بررســی دارد. وی چنــدی پیــش در پاســخ بــه ایــن ســئوال کــه چــرا بــا وجــود 
ارائــه تخفیف هــای متعــدد، در نهایــت کاربــر نهایــی در قیمــت و کیفیــت تفــاوت 
ــال نشــده  ــی اعم ــوز تعرفه هــای تخفیف ــد؟ گفــت: هن ــی حــس نمی کن چندان
و قــرار بــر آن اســت کــه از ابتــدای مردادمــاه ایــن تعرفه هــا اجرایــی شــوند تــا 

بدیــن ترتیــب قیمت هــا کاهــش محســوس داشــته باشــد. فــارس

ــر ضــرورت اصــاح مســیر  ــد ب ــا تاکی ــس ب عضــو کمیســیون اقتصــادی مجل
ــارت های وارده  ــران خس ــه جب ــبت ب ــت نس ــت: دول ــا، گف ــدی یارانه ه هدفمن
ــازی  ــث آزادس ــه در بح ــد جامع ــار نیازمن ــن اقش ــد و همچنی ــش تولی ــه بخ ب
قیمت هــا بــه ویــژه در بخــش افزایــش نــرخ حامل هــای انــرژی، اقــدام 
کنــد. زهــرا ســعیدی بیــان داشــت: قانــون هدفمنــدی تکلیــف دولــت را روشــن 
کــرده و علــت ورود مجلــس بــه جزییــات ایــن قانــون بــه علــت نواقــص ایجــاد 
شــده در مســیر اجــرا بــوده اســت. نماینــده مــردم مبارکــه در مجلــس بــا بیــان 
اینکــه اطاعــات دولــت در زمینــه حــذف دهک هــای پردرآمــد از دریافــت یارانــه 
ــدی در راســتای  ــد در بحــث هدفمن ــت بای ــح کــرد: دول شــفاف نیســت، تصری
ــت: در  ــود. وی گف ــز ش ــه متمرک ــف محول ــدان و تکالی ــازی نیازمن توانمندس
بحــث داده هــای اطاعاتــی و آمــار در کشــور نتوانســتیم شــفاف و بهــم پیوســته 
ــی کامــًا مجــزا وجــود دارد کــه  ــم، یــک ســری پایگاه هــای اطاعات عمــل کنی
ــان  ــا بی ــد. ســعیدی ب در بخش هــای اقتصــادی و درآمــدی همپوشــانی ندارن
ــار  ــایی اقش ــرای شناس ــی ب ــات مالیات ــای اطاع ــوان از پایگاه ه ــه می ت اینک
ــز  ــه نی ــن زمین ــزود: متاســفانه در ای ــرد، اف ــد اســتفاده ک ــای پردرآم و دهک ه
فعالیت هــای زیرزمینــی ماننــد مؤسســات مالــی غیرمجــاز و فرارهــای مالیاتــی 
ــا  ــه این ه ــن رو هم ــود از ای ــت نمی ش ــا ثب ــچ کج ــه درهی ــود ک ــام می ش انج
ــه وجــود دارد. ابهاماتــی اســت کــه در مــورد حــذف 3 دهــک از دریافــت یاران

یــک مقــام مســئول در وزارت نیــرو بــا بیــان اینکــه تاکنــون امــکان 
ــه  ــت: ب ــت گف ــده اس ــود نیام ــه وج ــور ب ــانی در کش ــردن آبرس ــبکه ای ک ش
لحــاظ جغرافیایــی کیفیــت آب در مناطــق مختلــف کشــور یکســان نیســت. 
علی اصغــر قانــع بــا تاکیــد بــر ضــرورت تقویــت بــازار آب کشــور گفــت: یکــی 
از ضروریاتــی کــه بایســتی در کشــور بــه آن پرداختــه شــود، تقویــت بــازار آب 
ــد باعــث انتقــال تجــارب ســال های گذشــته مــا شــده و  اســت کــه می توان
نیازهــای آبــی کشــور را مرتفــع کنــد. وی بــا تاکیــد بــر لــزوم مدیریــت مؤثــر 
ــازار آب اظهارداشــت: هــر نقطــه ای از کشــور  ــا تشــکیل ب منابــع آب کشــور ب
شــرایط خــاص خــود را دارد و کیفیــت و کمیــت آب مناطــق مختلــف بــا توجه 
بــه جغرافیــا و توپوگرافــی منطقــه متفــاوت اســت، در حالی کــه کیفیــت بــرق 
ــور  ــای کش ــزی آبف ــاون برنامه ری ــت. مع ــت اس ــور یکنواخ ــر کش در سراس
افــزود: تشــکیل بــازار آب و تنظیــم عرضــه و تقاضــا بــه مدیریــت مؤثــر منابــع 
آب در مناطــق مختلــف کشــور کمــک خواهــد کــرد. وی ادامــه داد: بــا توجــه 
بــه اینکــه آب بــه عنــوان یــک کاالی اقتصــادی شــناخته شــده، قطعــًا عرضــه 
و تقاضــا می توانــد کمــک کنــد تــا ایــن کاال، جایــگاه خــودش را ماننــد بقیــه 
کاالهــا حفــظ کنــد. قانــع تصریــح کــرد: نکتــه ای کــه باعــث می شــود تــا آب 
ــه عنــوان  ــا کاالهــای دیگــر متفــاوت باشــد ایــن اســت کــه از منظــر آب ب ب
ــن  ــر ای ــاد دیگ ــه ابع ــژه ای ب ــک موضــوع اســتراتژیک، بایســتی توجــه وی ی
موضــوع هــم بشــود. وی تأمیــن آب در بخش هــای شــرب را ضرورتــی 

دانســت کــه بایــد در آن بــه اســتطاعت مالــی مــردم نیــز توجــه شــود.مهر

تالش دولت برای ارزان کردن اینترنت

قیمت جهانی نفت کاهش یافت
ولــی آغــاز بــه کار کــرد ایــن در حالــی اســت کــه  ونــد نز وز جمعــه بــا ر قیمــت جهانــی نفــت در ســاعات اولیــه بــازار معامــات آتــی ر
زش از دســت رفتــه خــود را جبــران  ونــد کاهشــی خــود در هفتــه جــاری فاصلــه گرفتــه و بخشــی از ار بهــای طــای ســیاه از ر

کــرده بــود.

در قاب تصویر

ضرورت تقویت بازار آب کشورفضای ابهام آمیز اصالح قانون هدفمندی یارانه ها

حتما بخوانید!
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اقتصـــاد

قیمت روز خودروهای وارداتی 

سوناتا

)new face( 1۸9 میلیون تومانتوسان

126 میلیون تومانالنترا

16۸ میلیون توماناسپورتیج

13۰ میلیون تومانسراتو

1۸۸ میلیون توماناپتیما )فول(

RAV۴235 میلیون تومان

1۷2 میلیون تومان

 نماینده مردم لردگان در مجلس:

راه های چهارمحال و بختیاری 
به تقویت بیشتری نیاز دارد

در  لــردگان  مــردم  نماینــده 
ــا  ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
اشــاره بــه اینکــه راه هــا الفبــای 
گفــت:  هســتند،  توســعه 
در  اســتان  جاده هــای 
ســال های گذشــته پیشــرفت 
امــا  داشــته اند  زیــادی 
همچنــان تصادفاتــی در آن هــا رخ می دهــد کــه نشــان 
می دهــد کمــاکان بــه تقویــت نیــاز دارنــد. محمــد خالــدی 
اظهــار کــرد: حضــور میدانــی مدیــران نقــش زیــادی در فهــم 
مطالبــات به حــق مــردم شهرســتان های مختلــف دارد. وی 
انتخابــات  اســتان،  سیاســی  حــوزه  در  تصریــح کــرد: 
مجلــس شــورای اســامی در ایــن دوره بــا کمتریــن تنــش 
برگــزار شــد و برگــزاری انتخابــات الکترونیکــی بــرای 
پیشــگیری مطمئــن از هرگونــه تنــش مهــم اســت. خالــدی 
ــه  ــاز ب ــت: ســاختار اداری در شهرســتان های اســتان نی گف
مــردم  نماینــده  دارد.  ســطوح  ارتقــای  و  به روزرســانی 
ــرد:  ــان ک ــامی خاطرنش ــورای اس ــس ش ــردگان در مجل ل
ــرزا  ــد خانمی ــداری ها مانن ــی از بخش ــت برخ ــر وضعی تغیی
ــد بررســی  ــد بای ــه شهرســتان را دارن ــل ب کــه قابلیــت تبدی
ــعه  ــای توس ــا الفب ــه راه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ش
ــزود: جاده هــای اســتان در ســال های گذشــته  هســتند، اف
ــی در  ــان تصادفات ــا همچن ــته اند ام ــادی داش ــرفت زی پیش
آن هــا رخ می دهــد کــه نشــان می دهــد کمــاکان بــه 
تقویــت نیــاز دارنــد. خالــدی اظهــار کــرد: ترافیــک راه 
لردگان-بروجن-شــهرکرد ســی هــزار تــردد در روز اســت کــه 

سی درصد آن ماشین های سنگین است.

آخرین اخبار از تولید خودرو در ایران
تولیــد خودروهــای ســواری در برخــی خودروســازان داخلــی 
افزایــش و برخــی کاهــش یافتــه اســت. تیــر مــاه امســال 
تولیــد خودروهــای ســواری در گــروه صنعتــی ایــران خــودرو 
ــر  ــا رشــد ۴.8 درصــدی از ۴8 هــزار و 95 دســتگاه در تی ب
ــت. در  ــش یاف ــتگاه افزای ــزار و ۴2۷ دس ــه 50 ه 139۴ ب
ایــن مــدت تولیــد ایــن محصــوالت در گــروه خودروســازی 
ســایپا بــه عنــوان رقیــب ایــران خــودرو نیــز افزایــش یافتــه 
و بــا رشــد 3۴.9 درصــدی از 28 هــزار و 1۴8 دســتگاه 
ــتگاه  ــزار و 9۷5 دس ــه 3۷ ه ــته ب ــال گذش ــاه س ــر م در تی
ــای  ــد خودروه ــرکت ها تولی ــن ش ــاف ای ــا برخ ــید. ام رس
ســواری در دو شــرکت گــروه بهمــن و کرمــان موتــور کاهــش 
یافتــه اســت. در ایــن مــدت تولیــد ســواری در گــروه بهمــن 
ــر 139۴  ــا کاهــش 55.1 درصــدی از 532 دســتگاه در تی ب
بــه 239 دســتگاه رســید. تولیــد ایــن محصــوالت در کرمــان 
موتــور نیــز بــا کاهــش ۴0.۷ درصــدی از ۴821 دســتگاه در 
تیــر مــاه ســال گذشــته بــه 285۷ دســتگاه کاهــش یافتــه 

اســت.

پرواز هواپیماهای کوچک
 در فرودگاه های کشور

هواپیمایــی  شــورای عالی  تصمیــم  براســاس 
و  ســرمایه  تومــان  میلیــارد   30 بــا  ســرمایه گذارانی 
هواپیمــای کوچــک، مجــوز ایرالیــن گرفتــه و می تواننــد 
بیــن فرودگاه هــای کوچــک پــرواز کننــد. در کشــور 5۴ 
فــرودگاه وجــود دارد کــه تنهــا تعــدادی از ایــن فرودگاه هــا 
اقتصــادی هســتند و مابقــی آنهــا زیــان ده محســوب 
امــام خمینــی )ره(  می شــوند. فرودگاه هــای مهرآبــاد، 
و شــهید هاشــمی نــژاد مشــهد از جملــه فرودگاه هــای 
ــوددهی  ــه س ــوز ب ــه هن ــد ک ــمار می رون ــه ش ــادی ب اقتص
ــا در  ــع 90 درصــد پروازه ــم نرســیده اند. در واق ــی ه آنچنان
ــا در  ــی پروازه ــرودگاه انجــام شــده و 10 درصــد مابق 15 ف
ــا  ــن فرودگاه ه ــه ای ــرد ک ــر انجــام می گی ــرودگاه دیگ 39 ف
شــناخته می شــوند و بــار مالــی بــرای دولــت دارنــد. هرچند 
ــرای  کــه در ســال های گذشــته پیشــنهادات و طرح هایــی ب
ــه  ــدام ب ــچ ک ــا هی ــود ام ــده ب ــرح ش ــا مط ــن فرودگاه ه ای
مرحلــه اجرایــی نرســید. امــا شــورای عالــی هواپیمایــی در 
ــت  ــه اس ــاره گرفت ــی را در اینب ــه، تصمیمات ــن جلس تازه تری
ــادی  ــد ســهم زی ــه نظــر می رســد اجــرای آن می توان ــه ب ک
ــن  ــاس ای ــد. براس ــته باش ــا داش ــن فرودگاه ه ــق ای در رون
ــه  ــرده ک ــوب ک ــی مص ــی هواپیمای ــورای عال ــزارش، ش گ
بــرای فرودگاه هــای کوچــک و غیرفعــال، ســرمایه گذارانــی 
ــل  ــل و نق ــت حم ــد وارد صنع ــم می توانن ــرمایه ای ک ــا س ب
ــذاران  ــرمایه گ ــه، س ــن مصوب ــق ای ــر طب ــوند. ب ــی ش هوای
می تواننــد بــا هواپیمایــی بــا ظرفیــت کمتــر از 100 نفــر و بــا 
ــارد تومــان شــرکت هواپیمایــی تأســیس  ســرمایه 30 میلی
ــرواز داشــته باشــند. ــد و بیــن فرودگاه هــای کوچــک پ کنن

۵۰ هزارتن شکر در کشور توزیع شد
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی از توزیــع 50 هزارتــن شــکر 
طــی هفتــه ای کــه گذشــت در کشــور خبــر داد و گفــت: در 
ــع  ــن کاال در کشــور توزی ــن از ای ــز ۷0 هزارت ــده نی ــه آین هفت
ــی  ــل شــرکت بازرگان ــری مدیرعام ــی قنب ــد شــد. عل خواه
دولتــی ایــران اضافــه کــرد: عــاوه بــر ایــن دو کشــتی حامل 
شــکر، بــر روی آب هســتند و تــا حــدود دو هفتــه دیگــر بــه 
کشــور مــا خواهنــد رســید. معــاون وزیرجهــاد کشــاورزی بــا 
بیــان اینکــه درحــال حاضــر قیمــت شــکر بــه ثبــات رســیده 
و رونــد افزایشــی آن در بــازار متوقــف شــده اســت، افــزود: 
بــزودی رونــد کاهــش قیمــت ایــن محصــول در بــازار آغــاز 
خواهــد شــد. قنبــری تصریــح کــرد: طــی روزهــای آتــی بــا 
ــازار قیمــت ایــن کاال شکســته  توزیــع چشــمگیر شــکر در ب

ــد. ــان می کنن ــدت زی ــه ش ــدگان ب ــود و احتکارکنن می ش

لزوم توسعه گمرک الکترونیکی
معــاون  کیمیای وطن 
اعــام  بــا  اقتصــاد  وزیــر 
برنامه هــای جدیــد گمــرک 
ایــران گفــت: کشــف محموله 
گمــرک  در  قاچــاق  بــزرگ 
طریــق  از  شــهیدرجایی 
اظهارنامــه الکترونیکــی میســر 
ــر اینکــه اقتصــاد  ــا تاکیــد ب شــد. مســعود کرباســیان ب
ــا الکترونیکــی شــدن فرآیندهــا  مقاومتــی در گمــرک ب
ــن  ــران ای ــر تــاش حداکثــری مدی محقــق می شــود، ب
ســازمان بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی تأکیــد کــرد و 
گفــت: مصــداق واقعــی اقتصــاد مقاومتــی در گمــرکات، 
ــن  ــران در ای ــه مدی ــوده و وظیف ــی ب ــرک الکترونیک گم
ــعه  ــاد و توس ــت. وی ایج ــنگین اس ــیار س ــت بس جه
ــازمان  ــم س ــای مه ــی را از توصیه ه ــرک الکترونیک گم
جهانــی گمــرک دانســت کــه بــا اجــرای آن موضوعاتــی 
همچــون کاهــش فســاد، افزایــش ســامت کاری، 
توســعه و تســهیل تجــارت و کاهــش زمــان ترخیــص کاال 
در گمــرک تحقــق می یابــد. رئیــس کل گمــرک بــا اشــاره 
بــه اینکــه عملکــرد مدیــران براســاس تــاش و اهتمــام 
ــی  ــرک الکترونیک ــی شــدن گم ــه اجرای ــان نســبت ب آن
ارزیابــی خواهــد شــد بــه تشــریح اهــداف کمــی پــروژه 
گمــرک الکترونیــک و یکپارچــه پرداخــت و گفــت: زمــان 
ترخیــص کاال بــا راه انــدازی ســامانه جامــع امــور گمرکــی 
نحــو  بــه  ترانزیــت  و  صــادرات  واردات،  رویــه  در 
امــا در پــی آن  چشــمگیری کاهــش پیــدا کــرده، 
هســتیم کــه ایــن زمــان را بــه حداقــل ممکــن و 
ــل  ــن دلی ــه همی ــی برســانیم ب اســتانداردهای بین الملل
ــن  ــرک در ای ــان گم ــران و کارکن ــه مدی ــت هم الزم اس
جهــت تــاش بیشــتری کننــد. وی پنجــره واحــد 
جهــت  در  ارزشــمند  اقدامــی  را  فرامــرزی  تجــارت 
کاهــش هزینــه و وقــت صاحبــان کاال بــرای تهیــه 
مجوزهــای قانونــی جهــت ترخیــص کاال دانســت و 
روش  بــه  دهنــده  مجــوز  ســازمان های  افــزود: 
ــان کاال مجــوز  ــرای صاحب الکترونیکــی و غیرفیزیکــی ب
قــرار  گمــرک  اختیــار  در  را  آن  و  می کننــد  صــادر 
ــه  ــان کاال ب ــه مراجعــه صاحب ــازی ب ــی نی ــد و ب می دهن
ســازمان های مختلــف نیــز از نتایــج مثبــت گمــرک 

الکترونیکی است.

 مصرف 66۰ میلیون لیتر بنزین
 در اصفهان

ــش  ــرکت پخ ــل ش مدیرعام
ــه  ــی منطق ــای نفت فراورده ه
ــا  ــت: اصفهانی ه ــان گف اصفه
تــا پایــان تیــر مــاه 95 حــدود 
بنزیــن  لیتــر  660 میلیــون 
حســین  کردنــد.  مصــرف 
بــه  اشــاره  بــا  صادقیــان 
اینکــه اصفهانی هــا در چهــار مــاه نخســت امســال 659 
میلیــون و 3۴8 هــزار و 050 لیتــر بنزیــن مصــرف 
کردنــد، اظهــار داشــت: میــزان مصــرف بنزیــن در اســتان 
اصفهــان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 2.53 
درصــد رشــد داشــته اســت. وی افــزود: تــا پایــان تیــر 
مــاه 9۴ در اســتان اصفهــان 6۴3 میلیــون و 10۷ هــزار و 
5۴0 لیتــر بنزیــن مصــرف شــد. وی بــا بیــان اینکــه تــا 
پایــان تیــر مــاه ۷56 میلیــون و 035 هــزار و 800 لیتــر 
ــد کــرد: مــدت  ــل در اســتان مصــرف شــد، تاکی گازوئی
مشــابه ســال گذشــته 8۴۴ میلیــون و 802 هــزار و 393 
ــان از  ــه نش ــد ک ــرف ش ــتان مص ــل در اس ــر گازوئی لیت
ــی در ســال  ــراورده نفت ــن ف کاهــش 10.51 درصــدی ای

جاری است.

مردمی کردن اقتصاد
شاه بیت اقتصاد مقاومتی

ردمــی  کرمــان  اســتاندار 

کــردن اقتصــاد را، شــاه بیــت 
عنــوان  مقاومتــی  اقتصــاد 
کــرد و افــزود: تــا زمانــی کــه 
نباشــد،  مردمــی  اقتصــاد 
ــدی نظــام را  ــوان کارآم نمی ت
ــن اســتان  ــرد بنابرای ــت ک ثاب
کرمــان پیشــگام شــده اســت تــا بــا حرکتــی شــجاعانه 
و گفتمــان ســازی، اقتصــاد کنونــی را بــه اقتصــاد مردمی 
ــارکت  ــه مش ــاره ب ــا اش ــینی ب ــازد. رزم حس ــدل س مب
ــه باطــل،  اقشــار مختــل مــردم در جبهه هــای حــق علی
ــن  ــد بنابرای ــی را مــردم اداره کردن گفــت: جنــگ تحمیل
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــدای مق ــه ن ــد ب ــم بای ــروز ه ام
عملیاتــی نمــودن اقتصــاد مقاومتــی لبیــک گفــت و ایــن 
امــر بــا گفتمــان ســازی محقــق می شــود. وی بــا 
ــرای  ــان ب ــتان کرم ــر اس ــال حاض ــه در ح ــد براینک تاکی
تحقــق ســاختن اقتصــاد مقاومتــی مدنظــر مقــام 
ــت،  ــرو اس ــی پیش ــای واقع ــه معن ــری ب ــم رهب معظ
خاطــر نشــان کــرد: براســاس الگــوی شــهر نمونــه 
اقتصــاد مقاومتــی قلعــه گنــج، اســتان کرمــان بــه 
ــک از  ــر ی ــه ه ــد ک ــل ش ــادی تبدی ــت زون اقتص هش
مناطــق بــه شــرکت های توانمنــد بــا چنــد صــد میلیــارد 
ــذار  ــتان واگ ــن اس ــران معی ــوان مدی ــه عن ــرمایه، ب س
ــد در اســتان  ــر و امی ــت تدبی ــی دول ــده عال شــد. نماین
کرمــان از تدویــن تاریــخ شــفاهی اســتان کرمــان خبــر 
داد و افــزود: بــا تدویــن ایــن کتــاب می تــوان بــه 
ــه روزگاری  ــخ ک ــول تاری ــان در ط ــتان کرم ــاد اس اقتص
ــوده و جــاده ی ابریشــم از  ــداز آســیا ب ــن باران بزرگ تری
ایــن اســتان عبــور می کــرده اســت، پــی بــرد. رزم 
حســینی بــا اشــاره بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری 
مبنــی بــر اینکــه )دولــت کارگــزار ملــت، ملــت کارفرمــای 
دولــت اســت(، یــادآور شــد: در کشــورهای توســعه 
یافتــه، دولت هــا ابــزار توســعه هســتند زیــرا بــا بودجــه 
ــه ای  ــوان در منطق ــان نمی ت ــارد توم ــی 355 میلی عمران

با این وسعت توسعه ایجاد کرد.

پرداخت وام ازدواج در آستانه توقف
پرداخت قطره چکانی تسهیالت ازدواج
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یــک عضــو انجمــن مــوج نــور گفــت: خانواده هایــی کــه 
فرزنــد نابینــا دارنــد بایــد بــه ایــن بــاور برســند کــه ایــن 
ــه  ــدان دارای توانمندی هــای بســیاری هســتند. ب فرزن
گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، علــی رجالــی در جمــع 
ــردم از  ــا م ــم ت ــار داری ــرد: انتظ ــار ک ــگاران اظه خبرن
مســائل مربــوط بــه نابینایــان شــناخت بیشــتری پیــدا 
کننــد. وی بــا بیــان اینکــه بــرای مناســب ســازی شــهر 
ــزود:  ــم، اف ــی داری ــان انتظارات ــهرداری اصفه ــز از ش نی
ــی  ــازی فن ــال توانمندس ــه دنب ــور ب ــوج ن ــن م در انجم
نابینایــان هســتیم و بیــش از همــه چیــز می خواهیــم 
تــا مــردم بــه زمینه هــای توانمندی هــای نابینایــان 
آشــنا شــوند. عضــو انجمــن مــوج نــور اصفهــان ادامــه 
ــد  ــور می توان ــوج ن ــن م ــت از انجم ــک و حمای داد: کم
راســتای  در  و  جامعــه  اقشــار  تمامــی  طریــق  از 
ــا  ــرد ام ــام گی ــن انج ــن انجم ــای ای ــرای پروژه ه اج
ــت علمــی و پژوهشــی  ــژه از معاون ــت وی انتظــار حمای
قول هایــی  البتــه  داریــم کــه  جمهــوری  ریاســت 
ــود  ــور وج ــوج ن ــن م ــه انجم ــاد ب ــن نه ــب ای از جان
ــی را  ــرد: پروژه های ــه ک ــی اضاف ــت. رجال ــته اس داش
ــه  ــم ک ــف کرده ای ــی تعری ــه در ســطح اســتانی و مل ک
ــم  ــاش کرده ای ــت می شــوند. ت ــن حمای توســط خیری
ــه  ــرای ارائ ــا در نمایشــگاه های اســتانی و کشــوری ب ت
وی  کنیــم.  شــرکت  مــردم  بــه  توانمندی هایمــان 
خاطرنشــان کــرد: خانواده هایــی کــه فرزنــد نابینــا 
ــدان  ــن فرزن ــه ای ــاور برســند ک ــن ب ــه ای ــد ب ــد بای دارن

دارای توانمندی هــای بســیاری هســتند. خانواده هــا 
ــرای شــکوفایی اســتعدادها و  ــدان را ب ــد ایــن فرزن بای

توانمندی هایشــان بــاور کننــد.
200نابیناوناشنوامدرسهنمیروند

ــر  ــده، مدی ــه ارغن ــت، فاطم ــن نشس ــن در ای همچنی
اصفهــان  اســتان  اســتثنایی  پــرورش  و  آمــوزش 
ــا  ــوز نابین ــش آم ــان 969 دان ــتان اصفه ــت: در اس گف
ــا  ــت ب ــه معلولی ــز ک ــا نی ــداد 200 نابین ــود دارد. تع وج
ــه  ــه مدرس ــد، ب ــنوایی دارن ــی و ش ــیب های بینای آس

نمی رونــد. وی افــزود: در اســتان اصفهــان تنهــا مدرســه 
شــهید ســامانی ویــژه نابینایــان مقطــع ابتدایــی وجــود 
دارد و طبــق طــرح تلفیقــی دانــش آمــوزان در مقاطــع 
ــد شــد. ــام خواهن ــی ثبــت ن ــر در مــدارس معمول باالت

آموزشمنجربهشغلبراینابینایان
همچنیــن عضــو دیگــر انجمــن مــوج نــور گفــت: 
آمــوزش منجــر بــه شــغل بــرای نابینایــان هــدف 
اصلــی ایجــاد انجمــن مــوج نــور بــوده اســت. نصــرهللا 
ــدف  ــا ه ــور ب ــوج ن ــن م ــرد: انجم ــار ک ــی اظه رضای

ــات  ــاوری اطاع ــان از فن ــتفاده نابینای ــری و اس یادگی
و ارتباطــات و اســتفاده از رایانه هــای معمولــی بــه 
فعالیــت می پــردازد. وی بــا بیــان اینکــه آمــوزش 
منجــر بــه شــغل بــرای نابینایــان هــدف اصلــی ایجــاد 
انجمــن مــوج نــور بــوده اســت، افــزود: نابینایــان 
ــای IT و  ــتفاده از ابزاره ــی اس ــن توانای ــن انجم در ای
ــازار کســب  ــد وارد ب ــا بتوانن ــد ت ICT را کســب می کنن
ــه  ــان ب ــور اصفه ــوج ن ــن م ــو انجم ــوند. عض و کار ش
فعالیت هــای انجمــن اشــاره کــرد و ادامــه داد: تولیــد 
کتــب خودآمــوز بــرای نابینایــان فارســی زبــان داخــل 
آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری  از کشــور،  و خــارج 
ــای  ــه فعالیت ه ــه از جمل ــا رایان ــوزش کار ب ــد آم مانن
انجمــن بــه حســاب می آیــد. ایــن دوره هــا بــرای 
ــا دانشــگاه و همچنیــن  نابینایــان از ســطح دبســتان ت
ــزار  ــده اند، برگ ــا ش ــی نابین ــه ناگهان ــرادی ک ــرای اف ب
ــل  ــزار تبدی ــرم اف ــه ن ــان اینک ــا بی ــی ب می شــود. رضای
ــد  ــز از کشــور هلن ــل را نی ــه خــط بری ــت موســیقی ب ن
خریــداری کرده ایــم، خاطرنشــان کــرد: بررســی و 
ارائــه روش تدریــس ریاضــی بــا تهیــه ابزارهــای 
ــت معلمــان و مناســب ســازی  کمــک آموزشــی، تربی
کتاب هــای ریاضــی بــه نابینایــان از دیگــر فعالیت هــای 
ــاه  ــر م ــرد: ه ــه ک ــور اســت. وی اضاف ــوج ن انجمــن م
بــه صــورت منظــم جلســاتی را تحــت عنــوان گشــایش 
ــووالن  ــان و مس ــور کارآفرین ــا حض ــان ب در کار نابینای
کارآفرینــی دانشــگاه های اســتان برگــزار می کنیــم.

خانواده ها فرزند نابینای خود را باور کنند

ــئوالن  ــوب مس ــرد مطل ــه عملک ــاره ب ــا اش ــور ب ــر کش وزی
گفــت:  مقاومتــی،  اقتصــاد  حــوزه  در  یــزد  اســتان 
مســئوالن، گفتمان ســازی اقتصــاد مقاومتــی را بیــش 
ــی در  ــی فضل ــا رحمان ــد. عبدالرض ــدی بگیرن ــش ج از پی

ــردی  ــتاد راهب ــت س ــن نشس یازدهمی
ــاور را  ــزد ب اقتصــاد مقاومتــی اســتان ی
ــاد  ــث اقتص ــئله در بح ــن مس مهمتری
مقاومتــی دانســت و بیــان کــرد: عــدم 
بــاور بــه اقتصــاد مقاومتــی آفــت اصلی 
اجــرای ایــن مقوله ی ســازنده در کشــور 
اســت. وی بــا اشــاره بــه دســتاوردهای 
ســال  هشــت  در  اســامی  انقــاب 
ــه  دفــاع مقــدس و تحریم هــای ظالمان

ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــرد: دس ــح ک ــی، تصری ــتکبار جهان اس
ــف در  ــه ایمــان و وحــدت اقشــار مختل ــزرگ مســتلزم ب ب
جامعــه اســامی ایــران اســت. وزیــر کشــور گفــت: توجــه 

ــم  ــام معظ ــتمر مق ــای مس ــات و پیگیری ه ــه بیان ــژه ب وی
رهبــری در مــورد اقتصــاد مقاومتــی، ایــن مهــم را بــه 
ــام  ــت اندرکاران نظ ــئوالن و دس ــرای مس ــدی ب ــی ج تکلیف
ــی  ــی اقتصــاد مقاومت ــی فضل ــرده اســت. رحمان ــل ک تبدی
داخلــی  توانمندی هــای  بــر  تکیــه  را 
خارجــی  ظرفیت هــای  از  فــارغ 
ــود  ــدم وج ــه داد: ع ــرد و ادام ــوان ک عن
ــدای  ــب از ابت ــادی مناس ــوی اقتص الگ
انقــاب تــا کنــون، از جملــه عوامــل 
ــی  ــذار در شــرایط اقتصــادی کنون تأثیرگ
ــوژی  ــه تکنول ــت در لب ــت. وی حرک اس
را  بنیــان  دانــش  تکنولوژی هــای  و 
ضــروری دانســت و بیــان کــرد: آمــوزش 
ــد  ــه بای ــی اســت ک از دیگــر ضرورت هــای اقتصــاد مقاومت
ــران و دســت اندرکاران نظــام  بیــش از پیــش از حــوزه مدی

ــر ــود. مه ــاز ش آغ

وزیرکشوردریزد:
آموزشیکاصلمهمدرتحققاقتصادمقاومتیاست

ــات  ــزارع و باغ ــت: م ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
ــه تجهیــزات آبیــاری نویــن  ــد ب چهارمحــال و بختیــاری بای
ــه  ــاره ب ــا اش ــتکی ب ــلیمانی دش ــم س ــوند. قاس ــز ش تجهی
ــه  ــد ب ــاری بای ــال و بختی ــات چهارمح ــزارع و باغ ــه م اینک

ــوند،  ــز ش ــن تجهی ــاری نوی ــزات آبی تجهی
اظهــار داشــت: هــم اکنــون مســئوالن 
راســتای  در  بایــد  کشــاورزی  جهــاد 
ــزات  ــه تجهی ــز اراضــی کشــاورزی ب تجهی
ــذب  ــد و در ج ــاش کنن ــن ت ــاری نوی آبی
اعتبــارات کوشــا باشــند. وی عنــوان کــرد: 
هــم اکنــون اعتبــارات خوبــی در راســتای 
تجهیــز اراضــی بــه تجهیــزات آبیــاری نوین 
ــتاندار  ــت. اس ــرده اس ــدا ک ــاص پی اختص

چهارمحــال و بختیــاری بیــان کــرد: پروژه هــای نیمــه تمــام 
بســیاری در اســتان چهارمحــال و بختیــاری وجــود دارد کــه 
ایــن پــروژه بایــد اولویــت بنــدی شــوند و بــر اســاس نیــاز 

ــرای  ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب ــرداری برســند. وی ب ــره ب ــه به ب
احــداث تمــام پروژه هــای نیمــه تمــام اعتبــار بســیار زیــادی 
ــزار و ۴00  ــک ه ــون ی ــم اکن ــرد: ه ــد ک ــت، تاکی ــاز اس نی
پــروژه نیمــه تمــام در چهارمحــال و بختیــاری وجــود دارد. 
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری ادامه 
نیمــه  پروژه هــای  از  بســیاری  داد: 
ــد. وی بیــان کــرد:  تمــام توجیــه ندارن
اختصــاص پروژه هــای نیمــه تمــام 
ــه بخــش خصوصــی نقــش مهمــی  ب
در اتمــام ایــن پروژه هــا دارد. اســتاندار 
ــا  ــه ب ــاری در ادام ــال و بختی چهارمح
ــا  ــد از ظرفیت ه ــه بای ــه اینک ــاره ب اش
و پتانســیل ها اســتفاده کــرد، بیــان 
ــیاری دارد  ــای بس ــاری ظرفیت ه ــال و بختی ــرد: چهارمح ک
کــه بایــد ایــن ظرفیت هــای در مســیر توســعه اســتان قــرار 

ــی ــر فارس بگیرند.خب
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واراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی«

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان واماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطاع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد واماک محل تسلیم وپس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند.
فرزند  بیدگلی  صانعی  جواد  آقای   : هیأت  شماره 1838و1395/0۴/29-1839  1(رأی 
غامعلی شماره شناسنامه 7008 و خانم زهره حفیظیان بیدگلی فرزند علی محمد شماره 
شناسنامه 9510 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162/50 مترمربع شماره 
پاک 2937 فرعی از پاک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی ازاقای باقر صانعی
بیدگلی فرزند  آقای احمد زاهدی   : 2(رأی شماره 1777و1778-1395/0۴/28 هیأت 
حسین جان شماره شناسنامه 232 و خانم فاطمه اناری بیدگلی فرزند حسینعلی شماره 
شناسنامه 8۴ )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1۴2/50 مترمربع شماره 
پاک 2938 فرعی مجزا از شماره ۴57 فرعی از پاک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
3(رأی شماره 1780و1781-1395/0۴/28 هیأت : آقای روح اله پنجی بیدگلی فرزند 
مختار شماره شناسنامه 17۴ و خانم فاطمه قربانعلی زاده بیدگلی فرزند حسنعلی شماره 
شناسنامه 7 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117 مترمربع شماره پاک 
2939 فرعی از پاک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از عیسی اربابی
۴(رأی شماره 18۴0-1395/0۴/29 هیأت : آقای روح اله پنجی بیدگلی فرزند مختار 
شماره شناسنامه 17۴ ، ششدانگ یکباب انباری به مساحت 11۴ مترمربع شماره پاک 
29۴0 فرعی از پاک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از عیسی اربابی
زاده  قربانعلی  رمضانعلی  آقای   : هیأت  1775و1395/0۴/28-1776  شماره  5(رأی 
بیدگلی فرزند حسنعلی شماره شناسنامه 37 و خانم لیا پنجی بیدگلی  فرزند مختار 
مترمربع   92 مساحت  به  یکبابخانه  ، ششدانگ  )بالمناصفه(   9231 شناسنامه  شماره 
شماره پاک 29۴1 فرعی از پاک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت عادی
6(رأی شماره 1773و177۴-1395/0۴/28 هیأت : آقای محمد مردادی بیدگلی فرزند 
ناصر شماره شناسنامه 50 و خانم عاطفه نوروزپور بیدگلی فرزند محمد شماره شناسنامه 
521 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132 مترمربع شماره پاک 205 فرعی 
مجزا از شماره 3 فرعی از پاک 112 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. ابتیاعی از سید جال مطلبی
7(رأی شماره 1790-1395/0۴/28 هیأت : خانم زهره حاجی آقا مقدم بیدگلی فرزند 
به مساحت 175/15 مترمربع  یکبابخانه  ، ششدانگ  اله شماره شناسنامه 77  رحمت 
شماره پاک 9 فرعی از پاک 531 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی
8(رأی شماره 1809-1395/0۴/29 هیأت : آقای فخرالدین مقنی مؤخر بیدگلی فرزند 
علی محمد شماره شناسنامه 533 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 108/50 مترمربع 
شماره پاک 9 فرعی مجزا از شماره 1و2و3 و قسمتی از مشاعات از پاک 665 اصلی 
واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی محمد  مقنی مؤخر 

بیدگلی وغیره
بیدگلی  شاطریان  امیرحسین  آقای   : هیأت  1810و1395/0۴/29-1811  شماره  9(رأی 
فرزند محمد شماره شناسنامه 3۴8 و خانم سمیه بیدگلی بیدگلی فرزند غامعلی شماره 

شناسنامه 125000۴0۴7 )بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 11۴/3۴ 
مترمربع شماره پاک 6 فرعی از پاک 1032 و 1010 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی محمد ناظمی بیدگلی
10( رأی شماره 1812و1813-1395/0۴/29 هیأت : آقای علی کثیری بیدهندی فرزند 
آرانی فرزند  اله شماره شناسنامه 1 نسبت به دو دانگ و خانم فاطمه خاکسار  حبیب 
غامحسین شماره شناسنامه 53 نسبت به چهار دانگ ، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه 
به مساحت 3/50 مترمربع شماره پاک 1۴ فرعی مجزا از شماره 5 فرعی از پاک 1155 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
فرزند  فیضی  ابراهیم  آقای   : هیأت  1786و1395/0۴/28-1787  شماره  رأی   )11
شماره  محمدعلی  فرزند  آرانی  شایقی  اعظم  خانم  و   116 شناسنامه  شماره  محمدرضا 
به مساحت 1۴2 مترمربع شماره  یکبابخانه  ، ششدانگ  )بالمناصفه(  شناسنامه 37۴ 
پاک 23 فرعی مجزا از شماره 12و1۴و15و16 و قسمتی از مشاعات فرعی از پاک 2119 
اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از بانو صاحب سقازاده.

12(رأی شماره 1783و178۴-1395/0۴/28 هیأت : آقای بهرام رزاق پور آرانی فرزند تقی 
شماره شناسنامه 325 و خانم زهرا دالورزاده آرانی فرزند سیف اله شماره شناسنامه 91 
)بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 133/50 مترمربع شماره پاک 7 فرعی 
مجزا از شماره 3و۴و6 و قسمتی از مشاعات فرعی از پاک 2263 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از روح الهدالورزاده آرانی
13( رأی شماره 11۴6-1395/03/25 هیأت : خانم مهری خرم آبادی آرانی فرزند علی 
شماره شناسنامه 8006 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 269/30 مترمربع شماره پاک 
2763 فرعی از پاک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از ماشاله اکرمیان
1۴( رأی شماره 18۴5-1395/0۴/29 هیأت : خانم صدیقه شبان پور آرانی فرزند رضا 
شماره شناسنامه 133 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 265/26 مترمربع شماره پاک 
2771 فرعی از پاک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

ابتیاعی از حسن اکرمیان.
فرزند  آبادی  علی  میرزائی  آقای حسن   : هیأت  15(رأی شماره 1395/0۴/29-18۴6 
استادرضا شماره شناسنامه 88 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 109/50 مترمربع شماره 
پاک 2772 فرعی از پاک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالک عادی.
16(رأی شماره 18۴7-1395/0۴/29 هیأت : خانم طاهره عبداله پور بیدگلی فرزند عبداله 
شماره شناسنامه 75 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 223/0۴ مترمربع شماره پاک 
2773 فرعی از پاک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالک عادی.
17(رأی شماره 1836و1837-1395/0۴/29 هیأت : آقای حسین چراغچی قهرود فرزند 
قدمعلی شماره شناسنامه ۴ و خانم معصومه دارچینی آرانی فرزند رضا شماره شناسنامه 
28۴ )بالمناصفه( ،  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 17۴ مترمربع شماره پاک 277۴ 
فرعی از پاک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. شهرداری 

آران وبیدگل
رأی شماره 183۴و1835-1395/0۴/29 هیأت : آقای علی اصغر خیرانی   )18
آرانی فرزند عباس شماره شناسنامه ۴66 و خانم عاطفه شکوهی مهر فرزند محسن 
شماره شناسنامه 1250191092 )بالمناصفه( ،  ششدانگ یکبابخانه به مساحت 82/22 
مترمربع شماره پاک 2775 فرعی از پاک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی.
19(رأی شماره 18۴9-1395/0۴/29 هیأت : آقای هادی عابداف آرانی فرزند علی آقا 
به مساحت 56/10  از یکبابخانه  ،  ششدانگ قسمتی  شماره شناسنامه 61900۴6525 
مترمربع شماره پاک 2776 فرعی از پاک 2638 اصلی واقع در احمدآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین عابداف
20( رأی شماره 1857و1858-1395/0۴/29 هیأت : آقای مرتضی انتهائی آرانی فرزند 
نیا فرزند رضا شماره شناسنامه  امین  حسن شماره شناسنامه 9567 و خانم صدیقه 

به مساحت 197/80 مترمربع شماره پاک  یکبابخانه  )بالمناصفه(، ششدانگ   10۴63
1761 فرعی مجزا از شماره 139 فرعی از پاک 26۴0 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی
21( رأی شماره 1852-1395/0۴/29 هیأت : آقای علی عابدین آبادی آرانی فرزند عین 
اله شماره شناسنامه 998 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 82/35 مترمربع شماره 
پاک 1762 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی از پاک 26۴0 اصلی واقع در آران دشت 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالک عادی.
22( رأی شماره 1821و1822و1823-1395/0۴/29 هیأت : آقای عبداله خان خانی آرانی 
فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 5390 نسبت به دو دانگ و خانم عذرا اکرمی آرانی فرزند 
حبیب اله شماره شناسنامه 32۴ نسبت به دو دانگ و خانم معصومه خانی آرانی فرزند 
عبداله خان شماره شناسنامه 9۴93 نسبت به دو دانگ ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
۴11/۴1 مترمربع شماره پاک 1098 فرعی مجزا از شماره 3۴0 فرعی از پاک 26۴5 اصلی 

واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی.
23(رأی شماره 181۴و1815-1395/0۴/29 هیأت : آقای بهروز شاهین فر فرزند علی 
پاشا شماره شناسنامه 61۴2 و خانم فرزانه یتیم پور فرزند حشمت اله شماره شناسنامه 
10199 )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 13۴/86 مترمربع شماره پاک ۴ 
فرعی از پاک 2872 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از عباس مدبرنژاد
2۴(رأی شماره 18۴2-1395/0۴/29 هیأت : خانم مهدیه پیش بین فرزند محمد شماره 
شناسنامه 255 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 11۴ مترمربع شماره پاک 3833 
فرعی مجزا از شماره 2865 فرعی از پاک ۴0 اصلی واقع در نوش آباد بخش ۴ حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه مرحوم اشرفی
آبادی  نوش  رضائی  شکراله  آقای   : هیأت  395و1395/02/03-396  شماره  25(رأی 
فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 5۴ نسبت به چهار دانگ و خانم مهین متولی نوش 
آبادی فرزند سیدعبداله شماره شناسنامه 69 نسبت به دو دانگ، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 2۴6 مترمربع شماره پاک 8۴6 فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پاک ۴1 

اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش ۴ حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
م الف:5/22/95/283

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

     تاریخ انتشار نوبت اول :95/5/16
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/6/1

رییس اداره ثبت اسناد واماک  آران وبیدگل
عباس عباس زادگان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510۴20350600167 شماره پرونده: 9۴09980350600918

شماره بایگانی شعبه : 9۴1032تاریخ تنظیم: 1395/05/03 مشخصات محکوم له ردیف 
اصفهان –  نشانی:  بهروز  پدر:  نام  : شهریاری خیرآبادی  نام خانوادگی  :لیا      نام   1
میدان قدس – جنب داروخانه جالینوس آپارتمان قدس طبقه سوم واحد نهم کد پ 
8۴30۴53596 همراه 093996۴2611  مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: سعید     
نام خانوادگی : اعرابی  نام پدر : علی نشانی : مجهول المکان   محکوم به: بسمه تعالی 
بموجب در خواست اجرای حکم - - - و شماره دادنامه – 9509970350600۴0۴ - - - 
مورخ – 95/03/05 – شعبه شش حقوقی اصفهان - - محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلغ --- شصت میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ دو 
میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال بابت خسارات دادرسی و نیز پرداخت خسارات تاخیر 
تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک – )9۴/02/11(- تا زمان وصول آن در حق محکوم 
له و پرداخت حق االجرا در حق صندوق دولت. رای صادره غیابی می باشد.  محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ 
قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای 

مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
ثالث دارد و کلیه  او به هر نحو نزد اشخاص  اموالی که  دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 139۴(  .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 
3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 139۴( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 139۴(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

139۴( شماره: 13255/ م الف  مدیر دفتر شعبه ششم حقوقی اصفهان ---- فانی
آگهیتحدیدحدوداختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  شماره پاک 70۴3/1 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام محمود رستمی  فرزند رضا  در جریان ثبت است 
تعیین  قانون  و رای شماره 6۴ مورخ 1395/01/07 طرف هیات حل اختاف موضوع 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 
اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه 

تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/06/11 
روز   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر 
اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه 

به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/05/16 شماره :1۴060/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین 

هادیزاده
رونوشتآگهیحصروراثت

آقای غامحسین حاجیان دارای شناسنامه شماره۴5195 به شرح دادخواست به کاسه 
2289/95خ 1 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مصطفی حاجیان  بشناسنامه 15769 در تاریخ 1395/3/28اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عباس حاجیان 
به ش ش 37095 نسبت با متوفی فرزند 2- غامحسین حاجیان به ش ش ۴5195 
نسبت با متوفی فرزند 3- محمدرضا حاجیان به ش ش ۴5599 نسبت با متوفی فرزند 
۴-  ملیحه حاجیان به ش ش 27نسبت با متوفی فرزند 5- بتول حاجیان به ش ش 
27585 نسبت با متوفی فرزند 6- عزت حاجیان به ش ش 3709۴ نسبت با متوفی 
فرزند والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 13190/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقی شورای حل اختاف استان اصفهان

حتما بخوانید!
مترو شاه بیت توسعه بهارستان است

شنبه  16 مردادماه    1395
ـــمـــاره 219 ســـــال دوم               ݡسݒ

در شهر

شهردارنجفآبادخبرداد:
اجرایفضایسبزمتفاوتدرکوهسار

شــهردار نجــف آبــاد گفــت: در 
ــار  ــاری کوهس ــارک 55 هکت پ
در شــمال شــهر کــه تــاش 
داریــم اولیــن فــاز آن را تــا 
ــره  ــه به ــان ســال جــاری ب پای
فضــای  برســانیم،  بــرداری 
ــی  ــش بین ــی پی ــبز متفاوت س
شــده کــه کاشــت آزمایشــی گل هــای محمــدی، گیاهــان 
دارویــی و درختانــی ماننــد تــوت، عنــاب و بــادام از جملــه 

آن ها محسوب می شوند.
ــا  ــه ب ــاد در مصاحب ــف آب ــهردار نج ــری ش ــعود منتظ  مس
ــن  ــام ای ــن اع ــهرداری ضم ــری ش ــگاه خب ــگار پای خبرن
مطلــب افــزود: »فضــای ایــن پــارک بــه گونــه ای طراحــی 
شــده کــه در کنــار کاربرد تفریحــی، فرهنگی و ورزشــی برای 
ــت  ــری جه ــاخت های بهت ــردم، از زیرس ــار م ــی اقش تمام
 برگــزاری جشــن ها و ویــژه برنامه هــای مختلــف بهــره منــد

ویژگی هــای  دیگــر  خصــوص  در  منتظــری   گــردد.« 
بزرگتریــن فضــای ســبز طراحــی شــده بــرای نجــف 
ــای  ــاخت بخش ه ــی و س ــت: »در طراح ــان داش ــاد بی آب
اســتفاده  بــر  عــاوه  شــده  تــاش  پــارک  مختلــف 
خــاص کوهســتانی،  شــرایط  بــه  مقــاوم  مصالــح  از 
ــظ  ــادی حف ــدود زی ــا ح ــز ت ــی آن نی ــای طبیع ویژگی ه
و  نماهــا  آب  از  راســتا  ایــن  در  تقویــت شــود کــه  و 
نیــز اســتفاده شــده  از جریــان آب   اشــکال خاصــی 

است.«

معاوناجراییشهردارشاهینشهرخبرداد:
کاهشترافیکدرخروجیبهشت
معصومه)س(شاهینشهر

ــاون  ــی مع ــی ربیع ــدر عل  حی
اجرایــی و خدمــات شــهری 
شــهردار شــاهین شــهر گفــت: 
ــش  ــازی و کاه ــرای روان س ب
ــت  ــی بهش ــک در خروج ترافی
عملیــات  )س(،  معصومــه 
ــد  ــول پانص ــه ط ــدی ب کمربن
متــر، بــا ده میلیــارد ریــال اعتبــار شــروع و در آینــده 
نزدیــک بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید. ربیعــی در ادامــه 
دربــاره بازســازی آبنمــای میــدان ولــی عصــر )عــج( گفــت: 
کاهــش حجــم فیزیکــی آبنمــا بــه یــک ســوم، لولــه کشــی 
ــر و  ــیله تانک ــه وس ــه آب ب ــای تخلی ــه ج ــا ب آب در آبنم
بازگشــت مجــدد آب آبنمــا بــه فضــای ســبز شــهر و 
ــن  ــای ای ــه ویژگی ه ــن آن از جمل ــدر رفت ــری از ه جلوگی

آبنما می باشد.

اخبار استان

شهردارفوالدشهرخواستارشد:

ساماندهیگلزارشهدایفوالدشهر
 بــه گــزارش روابــط عمومــی 
فوالدشــهر  شــهرداری 
جلســه ای بــا حضــور رئیــس 
شهرســتان  شــهید  بنیــاد 
ــرادی  ــدس م ــان و مهن لنج
ــر  شــهردار فوالدشــهر در دفت
شــهردار فوالدشــهر برگــزار 
گردیــد. در ایــن نشســت صمیمــی شــهردار فوالدشــهر 
و  مســائل  بــه  حاضریــن  بــه  خیرمقــدم  ضمــن 
توافقــات بیــن شــهرداری و بنیــاد شــهید اشــاره کــرد و 
ــن دو ارگان  ــتر ای ــکاری بیش ــل و هم ــان تعام خواه
باالخــص ســاماندهی گلــزار شــهدای فوالدشــهر شــد. 
ــد  ــرر ش ــر مق ــادل نظ ــث و تب ــس از بح ــه پ در ادام
ــداری و  ــکاری فرمان ــا هم ــق ب ــای دقی ــه ریزیه برنام
بنیــاد شــهید بــرای تکریــم بیشــتر خانواده هــای 
محتــرم شــهداء و اســتفاده از نــام شــهداء در میادیــن 
و معابــر شــهری و ســاخت تندیــس و همچنیــن 
برگــزاری مراســم بزرگداشــت ویــژه آزادگان بــه عمــل 

آید.

مدیرعاملشرکتعمرانشهرجدیدبهارستان:
متروشاهبیتتوسعهبهارستاناست

ــد بهارســتان  ــر عامــل شــرکت عمــران شــهر جدی مدی
ــت: در  ــتان گف ــان- بهارس ــرو اصفه ــه مت ــاره ب ــا اش ب
حــال حاضــر دو پیمانــکار مشــغول فعالیــت هســتند. 
تــا  صفــه  ایســتگاه  فاصلــه  1۴ کیلومتــر  حــدود 

ــت.  ــتان اس بهارس
ــان  ــارد توم ــون 22.5 میلی ــا کن ــت ت ــه نخس در قطع
هزینــه شــده اســت و 38 درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
دارد. قطعــه دوم نیــز 35 میلیــارد تومــان هزینــه 
ــن  ــه ای شــده و 69 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد ک
ارقــام عــاوه بــر 20 میلیــارد تومــان آزاد ســازی 
ــان  ــا بی ــدی ب ــا احم ــت. محمدرض ــوده اس ــرو ب مت
ــه شــده  ــذاری گرفت ــل گ ــوز ری ــه درخواســت مج اینک
و هزینــه اجرایــی آن 55 میلیــارد تومــان اســت، 
بهارســتان در  بیــت توســعه  تصریــح کــرد: شــاه 
ــدازی  ــا راه ان ــت و ب ــرو اس ــل و مت ــل و نق ــده حم آین
ــتان  ــد بهارس ــهر جدی ــتان، ش ــان بهارس ــرو اصفه مت
 بهتریــن نقطــه ســکونتی کان شــهر اصفهــان خواهــد

 شد.

اخبار کوتاه
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حتما بخوانید!
دیدار اصغر فرهادی با هنرمندان 

   در مراســم جشــن روز خبرنــگار کــه 
سرویس فرهنگی

زهرا نصیری

ــتانی  ــووالن اس ــت مس ــه هم ــال ب امس
ــا  ــان ب ــی اش و همزم ــبت تقویم ــر از مناس ــد روز زودت چن
ــی  ــاق بازرگان ــه)س( درات ــده حضــرت معصوم ــاد فرخن می
ــاع  ــی و اط ــور مطبوعات ــاون ام ــد مع ــزار ش ــان برگ اصفه
رســانی وزارت فرهنــگ و ارشــاد میهمــان ویــژه ایــن مراســم 
بــود و البتــه ایــن جشــن بــا حاشــیه های جالبــی نیــز همراه 
بــود. ایــن حاشــیه ها از نبــود جــای خالــی بــرای حاضریــن 
ــی  ــط عموم ــگ رواب ــور پررن ــا حض ــدگان ت ــرکت کنن و ش
ــازی و  ــانه های مج ــگاران رس ــی وخبرن ــتگاههای اجرای دس
مکتــوب، اجــرای هنرمندانــه حامــد محضرنیا و پیشکســوتان 

جامعه مطبوعاتی همراه بود.
  راه مبنایی مبارزه با فساد

ــانی  ــاع رس ــی و اط ــور مطبوعات ــاون ام ــن مع ــن آئی  درای
ــی  ــه راه مبنای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاد، ب ــگ و ارش وزارت فرهن
مبــارزه بــا فســاد می بایســت توســط روزنامه نــگاران و 
خبرنــگاران بــه صــورت شــفاف انجــام پذیــرد گفــت: فضــای 
ــه دارای  ــت ک ــی اس ــای فرهنگ ــک فض ــان ی ــتان اصفه اس
ــی،  ــین انتظام ــت. حس ــزار اس ــوز و خدمتگ ــئوالن دلس مس
ــرای  ــه ای ب ــی و حرف ــازمان صنف ــاد س ــه ایج ــاره ب ــا اش ب
روزنامه نــگاران افــزود: ایجــاد ایــن ســازمان می توانــد 
ــه  ــی روزنام ــه ای صنف ــات حرف ــه تخلف ــیدگی ب ــبب رس س

نــگاران توســط خــود آنهــا شــود و ایــن موضــوع می توانــد بــه 
عــدم ورود دســتگاه های حاکمیتــی منجــر شــده و موضوعی 
ــت  ــی جه ــای ب ــه از اصطکاک ه ــرا ک ــت، چ ــه اس پذیرفت
جلوگیــری می کنــد. وی گفــت: راه مبنایــی مبــارزه بــا فســاد 
می بایســت توســط روزنامه نــگاران و خبرنــگاران بــه صــورت 
ــه دارد آمــوزش را  ــت وظیف ــرد و حاکمی شــفاف انجــام پذی
بــرای رســانه ها جهــت جلوگیــری از فســاد فراهــم کنــد و از 

ــم. ــی می کنی ــام آمادگ ــن کار اع ــرای ای ــا ب ــن ج همی
 امنیت شغلی برای روزنامه نگاران

معــاون امــور مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد، بــا بیــان 
اینکــه وظیفــه دولت هــا ایجــاد امنیــت شــغلی بــرای 
ــت  ــرد: دول ــح ک ــت، تصری ــگاران اس ــگاران و روزنامه ن خبرن
نبایســت بــه طــور مســتقیم از روزنامه نــگاران حمایــت 
ــت  ــر از اهمی ــای دیگ ــا در حوزه ه ــالت آن ه ــرا رس ــد زی کن
بیشــتری برخــوردار اســت و ممکــن اســت زیــر ســؤال بــرود. 
وی افــزود: امنیــت شــغلی خبرنــگاران و روزنامه نــگاران 
بــا بیمــه شــدن آن هــا ایجــاد می شــود و بــا ایجــاد چنیــن 
ــکل  ــا مش ــود ب ــگار در کار خ ــگار و روزنامه ن ــی خبرن فضای

مواجــه نمی شــود.
ــفافیت  ــاد ش ــا فس ــارزه ب ــی مب ــرد: راه مبنای ــد ک وی تأکی
اســت و بگــم بگــم راهــکار نیســت. بایــد حاکمیــت پاســخگو 
ــگاران  ــدی روزنامه ن ــای ج ــی از ابزاره ــًا یک ــد و طبیعت باش

قانــون دسترســی آزاد بــه اطاعــات اســت کــه تــا بــه 
ــدارد کــه  ــوده و ذهنیــت مــا آمادگــی ن حــال جــزء اســرار ب

ــت. ــی داش ــات دسترس ــن اطاع ــه ای ــود ب می ش
 توجه به رسانه های مکتوب

اســتانداراصفهان، نیزدرایــن زمینــه بــا اشــاره بــه اینکــه 
پرداختــن  بــا  می تواننــد  اصفهــان  اســتان  رســانه های 
ــد را در  ــاد و امی ــاوری، اعتم ــی خــود ب ــه مســائل اجتماع ب
مــردم شــهر و اســتان مــا ایجــاد کننــد ادامــه داد: توجــه بــه 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــیار م ــد بس ــوب بای ــی مکت ــانه های مل رس
ــاش  ــت و ت ــن رســانه ها صراحــت، صداق ــرا در ای ــرد زی گی
دلســوزانه در ســرلوحه کار خبرنــگاران قــرار دارد. آن چــه 
مطبوعــات ملــی را رشــد می دهــد میــزان عاقــه مخاطبــان 
بــه آن خبــر اســت. رســول زرگرپــور بــه اهمیــت اخبــار محلی 
اشــاره کــرد و گفــت: اهمیــت اخبــار محلــی کم تــر از اخبــاری 
ــوی  ــت و از س ــود نیس ــر می ش ــی منتش ــطح مل ــه در س ک
دیگــر بــا گســترش اخبــار محلــی، زمینــه ارتقــا خبرنــگاران 
اســتانی بــه خبرنــگاران ملــی هــم انجــام می پذیــرد و 

ــود. ــاد می ش ــبی ایج ــغلی مناس ــای ش فرصت ه
 انتقاد سازنده رسانه ها

همچنیــن مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
از  بــرای حمایــت  پیشــنهادی  بســته  اصفهــان گفــت: 
مطبوعــات ایــن اســتان کــه توســط خانــه مطبوعــات اســتان 

تهیــه شــده اســت آمــاده ارائــه بــه شــورای فرهنــگ عمومــی 
اســت. حجــت االســام و المســلمین حبیــب رضــا ارزانــی، 
بااشــاره بــه اینکــه رشــد و بالندگــی جامعــه در گــرو انتقــاد 
ســازنده رســانه ها تــوام بــا همدلــی و همگرایــی بــرای حــل 
ــتان  ــن اس ــته ای ــال گذش ــا س ــزود: ت ــت اف ــکات اس مش
دارای پنــج روزنامــه بــود امــا اکنــون ایــن تعــداد بــه هشــت 
روزنامــه افزایــش یافتــه اســت و 350 نشــریه در ایــن 
اســتان مجــوز فعالیــت دارنــد. وی همچنیــن واگــذاری امــور 
ــای در  ــر برنامه ه ــی را از دیگ ــش خصوص ــه بخ ــی ب فرهنگ
ــگ و ارشــاد اســامی اســتان  ــدام اداره کل فرهن دســت اق

ــان کــرد. ــان بی اصفه

حسین انتظامی درجشن روزخبرنگار عنوان کرد:

سازمان صنفی و حرفه ای نیاز جامعه روزنامه نگاران

ــی  ــابقه تلویزیون ــک مس ــر دارد ی ــیم در نظ ــبکه نس ش
جــذاب بــه عنــوان »آب و آتــش« برگــزار کنــد. علیرضــا 
ــاره  ــا اش ــش« ب ــابقه »آب و آت ــده مس ــادری تهیه کنن ن
ــرار  ــود و ق ــام می ش ــه در آب انج ــابقه ک ــن مس ــه ای ب
ــد برســد، گفــت: »آب  ــه تولی اســت از شــبکه نســیم ب

و آتــش« مســابقه ای میدانــی اســت 
ــام  ــم آن در آب انج ــش اعظ ــه بخ ک
می شــود و شــرکت کننــدگان بایــد 
توانمنــدی حضــور در آب و اســتقامت 
بدنــی را داشــته باشــند. وی بــا اشــاره 
ــح  ــابقه توضی ــن مس ــات ای ــه جزیی ب
داد: پیــش تولیــد و طراحــی ایــن 
مســابقه ســه مــاه طــول کشــید و 
قــرار اســت بــه زودی فراخوانــی بــرای 

ــدگان در شــبکه نســیم پخــش  ــام شــرکت کنن ــت ن ثب
ــام  ــه در آب انج ــل اینک ــه دلی ــابقه ب ــن مس ــم. ای کنی
می شــود و از طرفــی گفتگوهایــی کــه دارد بعــدًا توســط 

ــه  ــاژ دوبل ــر دوب ــوان مدی ــه عن ــی ب ــر مظلوم میرطاه
می شــود. تهیــه کننــده مســابقه »آب و آتــش« بــا 
اشــاره بــه حضــور ارشــا اقدســی در ایــن مســابقه اظهــار 
کــرد: از آنجایــی کــه مســابقه نیــاز بــه اکــت هایــی دارد 
ــک  ــه ی ــاز ب ــت نی ــی اس ــکل میدان ــه ش ــن ب و همچنی
ــتیم.  ــی داش ــا اقدس ــون ارش ــر چ نف
ــرار  ــی دارد و ق ــای خاص او توانایی ه
در  بازی هایــی  و  راکوردهــا  اســت 
ــته  ــتودیو داش ــابقه و اس ــدان مس می
ــاره نحــوه حضــور  ــادری درب باشــد. ن
شــرکت کننــدگان در ایــن مســابقه 
نیــز بیــان کــرد: مــا در ایــن مســابقه 
خانواده هــا را بــه صــورت چهــار گــروه 
ــه شــکل شــناور روی  ــره و ب ــار نف چه
دریاچــه داریــم و هــر مســابقه چهــار مرحلــه دارد. تیــم 
ــده در همــان روز مشــخص شــده و درنهایــت یــک  برن

ــع ــود. ربی ــزار می ش ــال برگ ــابقه فین مس

 نتایــج بازخوانــی آثــار ارســالی بــه 
کیمیای وطن

جشــنواره فصلــی تئاتــر اصفهــان در 
ســوی  از  محیطــی  بیرونــی  نمایش هــای  بخــش 
دبیرخانــه جشــنواره فصلــی تئاتــر اعــام شــد. بــه 
ــی  ــی تفریح ــازمان فرهنگ ــی س ــط عموم ــزارش رواب گ

شــهرداری اصفهــان، تعــداد 16 اثــر 
نمایش هــای  بخــش  در  برگزیــده 
ــه  بیرونــی محیطــی از ســوی دبیرخان
جشــنواره فصلــی تئاتــر تــاالر هنــر 
اصفهــان اعــام شــد. مدیــر تــاالر هنــر 
گفــت:  مطلــب  ایــن  بیــان  بــا 
ــتقبال  ــا اس ــنواره ب ــبختانه جش خوش
ــوی  ــی از س ــل توجه ــمگیر و قاب چش
ــا  ــد. محمدرض ــه ش ــدان مواج هنرمن

رهبــری اظهــار داشــت: نمایــش نامه هــای »مکانــی 
بــرای تدفیــن« و »بمبــک« بــه نویســندگی نــور الــه لــک، 
ــه نویســندگی شــبنم  ــکار« ب ــک بی ــی ی ــای آب »ماجراه

ــال  ــندگی ج ــه نویس ــیک« ب ــارک ژوراس ــوش، »پ زاده
ــد  ــته محم ــه نوش ــد« ب ــفید ممت ــط س ــتاقیان، »خ مش
جــواد والتخافــی، »معرکــه« بــه نویســندگی مجیــد 
براتــی از جملــه برگزیــدگان ایــن جشــنواره هســتند. وی 
ــه  ــوان ب ــده می ت ــر نمایشــنامه های برگزی ــزود: از دیگ اف
»ســیب ســبز« بــه نویســندگی میعــاد 
بــه  قجــری«  »آش  راد،  ســلیمانی 
طیــران،  آرمــان  نویســندگی 
»کلکســیون بازیافتــی« به نویســندگی 
خانــواده  »مــن  لــک،  نــورا 
شــماره  »آپارتمــان  و  می خواهــم« 
13« بــه نویســندگی بهمــن گرامــی 
اشــاره کــرد. رهبــری خاطرنشــان کــرد: 
ــی  ــج بخــش دوم جشــنواره فصل نتای
جشــنواره  دبیرخانــه  ســوی  از  نیــز  اصفهــان  تئاتــر 
 esfahanfarhang.ir ــایت ــًا در س ــخص و متعاقب مش

اعام خواهد شد.

آگهی حصر وراثت
آقای اکبر شاهی سینی دارای شناسنامه شماره 16 به شرح دادخواست به کاسه 
نموده  وراثت  حصر  درخواست گواهی  دادگاه  این  از  )وراثت(   1 ح  ش   262/95
تاریخ  در   70 بشناسنامه  سینی  شاهی  علی  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و 
1394/06/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1-عفت فراست فرزند علی ش.ش 777 )همسر متوفی(  )2( 
شوکت   )5(  95 ش.ش  جواد   )4(  16 ش.ش  اکبر   )3(  1000 ش.ش  حمید 
ش.ش 818 )6( عزت ش.ش 2903 )7( اکرم ش.ش 1058 )8( اعظم ش.ملی 
1270120298 همگی شاهی سینی فرزند علی شاهی )فرزندان متوفی( )9( مجید 
انجام  با  اینک  فراست خواه فرزند علی شاهی ش.ش 69752 )فرزند متوفی( 
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 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/524/م الف به تاریخ 95/05/14
دادنامه

کاسه پرونده : 705/94 شماره دادنامه: 95/03/30- 89  مرجع رسیدگی : شعبه 
3 حقوقی شورای حل اختاف خواهان :اکبر فرامرزی به نشانی دولت آباد خیابان 
آباد  دولت  نشانی  به  سبحانی  محمد   -1  : خوانده   86 پاک  پدرام  کوچه  گلزلر 
به  وندی  عیدی  حسین   -2 خان  رستوران  سنگبری  تاالر  جنب  صنعتی  منطقه 
از ارجاع پرونده به این شعبه و  نشانی مجهول المکان خواسته:  گردشکار: پس 
ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی 
نمایدرای  به صدور رای می  زیر مبادرت  به شرح  و  اعام   را  شورا ختم رسیدگی 

قاضی شورا
در خصوص دادخواست اکبر فرامرزی به طرفیت 1- محمد سبحانی 2- حسین 
چک  وجه  ریال  میلیون  پنج  و  چهل  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  وندی  عیدی 
192222/1001 مورخ 1394/04/10 عهده بانک آینده نظر به تصویر مصدق چک و 
گواهی نامه عدم پرداخت و وجود اصل چک در ید خواهان و اقرار خوانده ردیف 
اول مبنی بر امضا ظهرچک هرچند وی مدعی است صرفا نمایندگی جهت وصول 
چک و آن به خواهان اقدام نموده اما دلیلی بر صحت ادعای خود نیاورده است 
لذا مستندا به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی و قانون اصاح قانون صدور 
چک و ماده 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان 
بر پرداخت تضامنی مبلغ چهل و پنج میلیون ریال با احتساب تاخیر تادیه ازمورخ 
94/04/10 تا اجرای حکم و نیز پرداخت مبلغ صدو و هفتاد هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی صادر و اعام می نماید رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم حسین 
عیدی وندی غیابی و ظرف مهلت بیست روز از اباغ قابل واخواهی در این شهبه 
حقوقی  و  عمومی  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  آن  از  پس  روز  بیست  و 
سبحانی(  )محمد  اول  ردیف  خوانده  به  نسبت  و  بود  خواهد  برخوار  شهرستان 
حضوری و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

و حقوقی شهرستان برخوار خواهد بود.
دفتر شعبه سوم مجتمع شماره یک شورای حل اختاف برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/515/م الف به تاریخ  95/05/06
اخطار اجرایی

به  براتعلی  آبادی فرزند  لهم: محمد داوری دولت  له/محکوم  مشخصات محکوم 
نشانی دولت آباد بلوار طالقانی جنب نانوایی حاج رحمان مشخصات محکوم علیه/

محکوم علیهم: 1- محمد تقی لباف فرزند محمد حسن 2-غامسین لباف فرزند 
خواست  در  بموجب   : به  محکوم  المکان  مجهول  نشانی  به  دو  هر  محمد حسن 
 9409973751400843 مربوطه  غیابی  دادنامه  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای 
انتقال رسمی میزان نیم طاق معادل 36 سهم مشاع  محکوم علیها محکومند به 
از 28 طاق مزرعه دره دولت آباد تحت پاک ثبتی 396 بخش 19 اصفهان به نام 

خواهان و پرداخت مبلغ 1000200 ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام مبلغ 2000000 
ریال بابت هزینه کارشناسی و پرداخت مبلغ 1800360 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 2740528 ریال بابت حق االجرا در 

حق صندوق دولت.
محکوم علیه محکوم مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
بموقع اجرا گذارد )ماده 34قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت 
آن  از  به  محکوم  استیفا  و  اجرا حکم  معرفی کند که  مالی  بدهد.3-  به  محکوم 
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 و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و 
کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
قانون   3 و   8 )مواد  بازداشت می شود  له  درخواست محکوم  به  واال  نماید  ارائه 
اعام کامل  از  علیه  مالی 1394( 4- خودداری محکوم  اجرای محکومیت  نحوه 
پی  در  را  تعزیری درجه هفت  اجرای حکم حبس  از  فرار  منظور  به  اموال  صورت 
دارد.) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که با قیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شود .) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
به  منوط  زندان  از  علیه  محکوم  آزادی  شود  ارائه  روز  سی  مهلت  از  پس  اموال 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.

) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/515/م الف به تاریخ 95/05/13
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم له/محکوم لهم: 1- سیاوش 2- زهره 3- فاطمه 4- محمد 
داوری  سعید   -8 آبادی  دولت  داوری  همگی  آزیتا   -7 سیروس   -6 زهرا   -5
سوپر  مخابرات  روبروی  طالقانی  بلوار  آبادی  دولت  نشانی  به  رضا  فرزند  همگی 
فرزند  لباف  غامحسین  علیهم:  علیه/محکوم  محکوم  مشخصات  شب  فانوس 
اجرای  در خواست  بموجب   : به  المکان محکوم  مجهول  نشانی  به  محمد حسن 
حکم مربوطه به شماره دادنامه غیابی مربوطه 9509973751400005 محکوم علیه 
محکوم است به انتقال رسمی نیم طاق از 28 طاق پاک 396 موسوم به مزرعه 
دره به انضمام پرداخت مبلغ 1000200 ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام 4500000 
ریال بابت هزینه کارشناسی و پرداخت مبلغ 1800360 ریال بابت حق الوکاله وکیل 
بابت حق االجرا  طبق تعرفه در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 2865528 ریال 

در حق صندوق دولت.
محکوم علیه محکوم مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 
بموقع اجرا گذارد )ماده 34قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت 
آن  از  به  محکوم  استیفا  و  اجرا حکم  معرفی کند که  مالی  بدهد.3-  به  محکوم 
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 و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و 
کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
قانون   3 و   8 )مواد  بازداشت می شود  له  درخواست محکوم  به  واال  نماید  ارائه 

اعام کامل  از  علیه  مالی 1394( 4- خودداری محکوم  اجرای محکومیت  نحوه 
پی  در  را  تعزیری درجه هفت  اجرای حکم حبس  از  فرار  منظور  به  اموال  صورت 
دارد.) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای 
دین به نحوی که با قیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می 
شود .) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت 
به  منوط  زندان  از  علیه  محکوم  آزادی  شود  ارائه  روز  سی  مهلت  از  پس  اموال 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.

) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/516/م الف به تاریخ 95/05/13
آگهی حصر وراثت

آقای علی احمدی شاپور آبادی دارای شناسنامه شماره 1650 به شرح دادخواست 
به کاسه 266/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
بشناسنامه  آبادی  ابوطالبی شاپور  بتول  داده که شادروان  توضیح  و چنین  نموده 
1697 در تاریخ 1393/07/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
اسداله  فرزند  آبادی  شاپور  احمدی  به:1-علی  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت 
ش.ش 1650 )همسر متوفی(  )2( جواد احمدی ش.ش 101 )3( اصغر ش.ش 
احمدی  همگی   1273769236 مهسا ش.ش   )5(  1200 اکبر ش.ش   )4(  171
آبادی  شاپور  سلمانی  حمیده   )  6( متوفی(  )فرزندان  علی  فرزند  آبادی  شاپور 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  )مادر   15 ش.ش  براتعلی  فرزند 
از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  هر کس  تا  نماید  می  آگهی  را  مزبور  درخواست 
به دادگاه تقدیم  تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  از  باشد  او  نزد  متوفی 

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

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/525/م الف به تاریخ 95/05/14
آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول

اجرای احکام دادگستری برخواردر خصوص پرونده کاسه 185/95 اجرای احکام 
کفایت  و  خالصی  همگی  ابوالفضل  ترنم-  محمود-  علیهم  محکوم  آن  در  که 
جلسه  دارد  نظر  در  رستمی  مریم  خانم  مهریه  پرداخت  به  اند  محکوم  ساداتیان 
مزایده ایی در تاریخ 95/06/14 ساعت 9 صبح در محل دادگستری برخوار دفتر 
اجرای احکام برگزار نماید طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده از مورد 
برنده کسی است که حداقل  و  ارزیابی شده شروع  از مبلغ  نمایند مزایده  بازدید 
باالترین  و  باشد  به همراه داشته  در زمان مزایده  را  ارزیابی شده  مبلغ  ده درصد 

قیمت را پیشنهاد نماید.
مبلغ  به   1384 مدل   83 د   751-53 انتظامی  شماره  به  سمند  دستگاه  1-یک 

125000000 ریال
مدیر اجرای احکام حقوقی  شوراهای حل اختاف شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/516/م الف به تاریخ 95/05/14
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  هاشمی   بنی  مجید  سید  خواهان  اینکه  به  نظر 
و  آران  اختاف  حل  های  شورا  مجتمع  به  سقایی  فاطمه  طرفیت  به  وجه 
به  اختاف  حل  شورای  حقوقی  دوم  شعبه  به  ارجاع  از  پس  تقدیم که  بیدگل 
رسیدگی  وقت   19/30 ساعت   95/6/16 تاریخ  برای  و  ثبت   2/103/95 کاسه 
تجویز  به  لذا  بوده  المکان  مجهول  الذکر  فوق  خوانده  آنجا که  از  تعیین گردیده 
مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
شوند   حاضر  دادرسی  جلسه  در   وقت  در  می گردد که  اباغ  نامبرده  به  مراتب 
ثانی  نسخه  دریافت  جهت  رسیدگی  جلسه  از  قبل  تا  تواند  می  نامبرده  ضمنا 
به منزله  آگهی  این  انتشار  نمایند  به دفتر شورا مراجعه  آن  دادخواست و ضمائم 

خواهد اتخاذ  مقتضی  تصمیم  شورا  حضور  عدم  صورت  در  شده  محسوب   اباغ 
نمود. 

شماره : 13/2/95/271/م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختاف آران 
و بیدگل

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون شرکت فنی مهندسی صنایع برق اصفهان تابلو مالک ششدانگ   یک واحد 
کارخانه پاک 68/1049 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان با تسلیم استشهاد محلی 
که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت ششدانگ 
بنام شرکت مزبور  ثبت 11997  اماک ذیل  140 دفتر 74  پاک مزبور در صفحه 
ثبت و سند چاپی شماره 751895-91/ب صادر و تسلیم گردیده است و ششدانگ  
 157047 و   92/12/14 مورخه   151851 های  شماره  رهنی  اسناد  بموجب  پاک 
است  گرفته  قرار  تجارت  بانک  رهن  در  اصفهان   12 خانه  دفتر   94/3/24 مورخه 
که اعام نموده بعلت جابجایی مفقود شده و درخواست صدور سند المثنی نموده 
طبق تبصره یک اصاحی ماده 120 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 سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد 

المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
شماره : 13943/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
در  واقع   19/892 شماره  پاک  یکبابخانه   حدود ششدانگ  تحدید  اینکه  به  نظر 
کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 
700800-1395/2/11در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام 
آقای عبداله رضائی کلیشادی فرزند نصراله  در جریان ثبت است و عملیات تحدید 
حدود قانونی آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 
1395/6/14 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 

تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار : 1395/05/16 

شماره : 303/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

رونوشت آگهی حرصوراثت
به  دادخواست  به شرح  شماره66  شناسنامه  دارای  رنانی  شریفی  غامرضا  آقای 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  دادگاه  این  از   2410/95 کاسه 
تاریخ  در   3578 بشناسنامه  رنانی   شریفی  علی  شادروان  که  داده  توضیح 
1373/12/23اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
با متوفی  رنانی به ش ش 361 نسبت  به 1- غامحسین شریفی  منحصر است 
فرزند 2- غامرضا شریفی رنانی به ش ش 66 نسبت با متوفی فرزند 3- احمد 
رضا شریفی رنانی به ش ش 263 نسبت با متوفی فرزند 4- رمضانعلی شریفی 
رنانی به ش ش40 نسبت با متوفی فرزند 5-کریم شریفی رنانی به ش ش 124 
نسبت با متوفی فرزند 6- بتول شریفی به ش ش8244 نسبت با متوفی فرزند 
7- طیبه شریفی رنانی به ش ش 310 نسبت با متوفی فرزند 8- رقیه شریفی 
تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر   متوفی همسر  با  به ش ش 1668نسبت  رنانی 
مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 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. 
شماره : 13188/م الف رئیس شعبه 10 حقوقی شورای حل اختاف استان اصفهان

رونمایی از نخستین تابلوی
هیئت های مذهبی در کاشان 

 

کاشان
آمنه تسلیمی

بــا حضوراعضــای شــورای 
اســامی شــهر و مدیرعامــل 
ســازی  زیبــا  ســازمان 
کاشــان ازنخســتین تابلــوی 
ــی  ــد هیئت هــای مذهب جدی
کاشــان رونمایــی شــد. مدیرعامــل ســازمان زیبــا 
ســازی کاشــان در ایــن آییــن اظهــار کــرد: تابلوهــای 
طراحــی شــده توســط ســازمان زیبــا ســازی و کمیتــه 
هنرهــای شــهری بــه صــورت دو وجهــی آمــاده شــده 

ــت. اس
 بهــروز گرانمایــه بــا بیــان اینکــه در یــک بعــد از ایــن 
تابلوهــا هیئــت معرفــی می شــود، تصریــح کــرد: 
ــجد  ــت، مس ــای هیئ ــانی برنامه ه ــاع رس ــه اط جعب
و محلــه یکــی دیگــر از قابلیت هــای ایــن تابلوهــا 

ــت.  اس
ــت  ــخ، باف ــت، تاری ــه قدم ــه ب ــه داد: باتوج وی ادام
مذهبــی شــهر کاشــان تابلوهــا طراحــی شــده اســت.

دیدار اصغر فرهادی 
با هنرمندان زادگاهش

کیمیای وطن

ــردان  ــادی کارگ ــر فره  اصغ

کــه  ایــران  ســینمای 
خاطــر  بــه  تازگــی  بــه 
ســاخته اش  جدیدتریــن 
بــه نــام فروشــنده، در دو 
ــنواره  ــای جش ــل ط ــت نخ ــه دریاف ــق ب ــش موف بخ
ــدان  ــا هنرمن ــش ب ــور در زادگاه ــا حض ــد، ب ــن ش ک

کــرد. دیــدار  شــهری  خمینــی 
تاریخــی ســرتیپ  در خانــه  کــه  دیــدار  ایــن  در   
ســدهی انجــام شــد، اصغــر فرهــادی پــس از بازدیــد 
ــورد توجــه  ــا م ــن روزه ــه ای ــه تاریخــی ک ــن خان از ای
ــه شــنیدن  گردشــگران نیــز قــرار گرفتــه ســاعاتی را ب
ــپری  ــهرش س ــدان ش ــای هنرمن درد دل و فعالیت ه

ــرد.  ک
کــه شــهردار شهرســتان خمینــی  دیــدار  ایــن  در 
ــم  ــهر ه ــی ش ــهر خمین ــورای ش ــس ش ــهر و ریی ش
فرهــادی  اصغــر  تاش هــای  از  داشــتند،  حضــور 
عمــل بــه  تجلیــل  او  از  هدایایــی  بــا  و   تقدیــر 

 آمد. 

اخبار کوتاه

ایستگاه پایانی جشنواره جلوه های رضوی 
در هنرهای سنتی در اصفهان

نیاز است که هنرجشنواره های رضوی
 در المان های شهری به نمایش درآید

  یازدهمیــن جشــنواره ملــی جلوه هــای 
سرویس فرهنگی

پریسا خاکباز
ــای  ــنتی برترین ه ــای س ــوی در هنره رض
خــود راشــناخت. در مراســمی کــه بــا حضــور معــاون وزیــر 
ارشــاد درکتابخانــه مرکــزی اصفهــان برگــزار شــد برگزیــدگان 
یازدهمیــن جشــنواره ملــی هنرهــای رضــوی معرفــی و 

تجلیل شدند.
 در ایــن مراســم کــه بــا پیــام وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی 
ــن  ــی و اطاع رســانی ای ــا حضــور معــاون امــور مطبوعات و ب
وزارتخانــه برگــزار شــد. 187 اثــر بــه ایــن جشــنواره ارســال 
ــابقه  ــش مس ــه بخ ــرای ورود ب ــر ب ــداد 98 اث ــن تع و از ای
انتخــاب شــد کــه در نهایــت 15 اثــر از ســوی هیــات داوران 
بــه عنــوان آثــار برتــر انتخــاب شــد. وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
ــن جشــنواره عشــق و ارادت  ــه ای ــام خــود ب اســامی در پی
ایرانیــان بــه امــام هشــتم شــیعیان را عشــق و ارادتــی پایــان 
نیافتنــی توصیــف کــرد و افــزود: نمونــه ایــن عشــق و ارادت 
در جشــنواره امــام رضــا )ع( مشــهود اســت. علــی جنتــی در 
ایــن پیــام آورده اســت: از دوره هــای گذشــته جشــنواره بیــن 
ــر جمــع عاشــقان آن  ــام رضــا )ع( هــر ســال ب ــی ام الملل
امــام و بــه گســتره جغرافیایــی جشــنواره افــزوده شــده و به 
بیشــتر شــهرها و برخــی روســتاهای کشــور رســیده اســت؛ 
بــه ویــژه امســال کــه بــه یمــن نیــت پــاک شــما و تبــرک 
عنــوان دوره، ایــن گســتره وصــف ناشــدنی تر، و مســئولیت 
دســت انــدرکاران برگــزاری جشــنواره در جــای جــای کشــور 
ــگ و ارشــاد  ــر فرهن ــر شــده اســت. وزی ســنگین تر و مهم ت
اســامی خطــاب بــه دســت انــدرکاران جشــنواره امــام رضــا 
)ع( بیــان کــرد: شــما دســت انــدر کار برگــزاری جشــنواره اید 
و چــه شایســته اید کــه در شــهر و دیــار خویــش بــه افتخــار 
خادمــی حضــرت ثامــن الحجــج نائــل شــده اید و در دایــره 
ــی  ــد. جنت ــرار گرفته ای ــوی ق ــگ رض ــان فرهن ــزرگ خادم ب
ــه همــت و ارادت شــما فرهنــگ  افــزود: در ایــن ســال ها ب
ــت )ع( در  ــل بی ــارف اه ــه و مع ــو یافت ــر و نم ــوی نش رض
ــزان  ــه شــما عزی ــه هم ــارور شــده اســت، ب ــا ب ــه دل ه خان
تبریــک مــی گویــم و برایتــان در ایــن مســیر نورانــی عــزت 
و ســربلندی آرزومندم.حائــز اهمیــت اســت، رشــته های 
ایــن جشــنواره شــامل طراحــی نقــوش ســنتی، گل و 
مــرغ، تذهیــب، نگارگــری، تشــعیر وطراحــی نگارگــری بــود 
همچنیــن اســتادان هوشــنگ جــزی زاده، رضــا بدرالســماء، 
ــور، ســیدرضا فتاحــی  ــر مصــری پ ــد صــادق زاده، اکب مجی
ــک از  ــنواره بودند.هری ــن جش ــدری داوران ای ــرداد ص و مه
ــی از  ــی یک ــه میزبان ــنواره ب ــن جش ــری ای ــته های هن رش
ــی  ــان میزبان اســتان های کشــور برگــزار می شــود کــه اصفه
رشــته نگارگــری و صنایــع دســتی ایــن جشــنواره را عهــده 

داربــود.

اعالم نتایج بازخوانی آثار جشنواره فصلی تئاتر اصفهانشبکه نسیم در تدارک برگزاری یک مسابقه هیجان انگیزگزارش

زادگاهش



وزنــه بــردار دســته 94 کیلوگــرم ایــران گفــت: حتــی 
ــم،  ــه بزن ــم وزن ــر رکوردهای ــرم زی ــد کیلوگ ــر چن اگ
می توانــم مــدال طــا المپیــک را کســب کنــم. 

اینکــه  مــورد  در  مــرادی  ســهراب 
چقــدر توانســته بــر اســترس المپیک 
غلبــه کنــد، تصریــح کــرد: همــه چیــز 
ــروم و  ــو ب ــه ری ــا ب ــت ت ــاده اس آم
ــه  ــه همیش ــم. البت ــب کن ــدال کس م
ــک  ــرا المپی ــود دارد زی ــترس وج اس
بزرگتریــن میــدان ورزشــی اســت امــا 

ــه المپیــک لنــدن را دارم،  خــدا را شــکر چــون تجرب
ــت.  ــر اس ــم کمت ــرم و استرس ــی بهت ــاظ روح از لح
بنابرایــن آمادگــی ایــن دارم در روز مســابقه بهتریــن 
عملکــرد را داشــته باشــم و بــرای ایــران مــدال 
ــه  ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرادی در پاس ــرم. م بگی
نگــران نیســت اتفــاق المپیــک لنــدن دوبــاره برایــش 

تکــرار شــود، گفــت: ایــن موضــوع را بــه خــودم هــم 
ــا بــدن خــوب و شــرایط  می گوینــد امــا ایــن دوره ب
ایــده آل بــه المپیــک مــی روم و المپیــک لنــدن نیــز 
ــن  ــم ای ــه شــده اســت. هدف ــم تجرب برای
اســت بهتریــن رکوردهــا را ثبــت کنــم. 
ــورد دادن  ــرم در م ــردار 94 کیلوگ ــه ب وزن
قــول کســب مــدال نیــز تاکیــد کــرد: مــن 
ــدن را  ــول می دهــم نتیجــه المپیــک لن ق
بــا داشــتن بهتریــن عملکــرد جبــران کنــم. 
حتــی اگــر چنــد کیلوگــرم زیــر رکوردهایــم 
ــدال  ــدا م ــد خ ــه امی ــم ب ــم می توان ــه بزن ــز وزن نی
ــران  ــی ای ــردار المپیک ــه ب ــم. وزن ــب کن ــا را کس ط
دربــاره رکوردهــای تمرینــی اش گفــت: مســابقه 
مــاک اســت. امــا بایــد در یــک ضــرب یــک مقــدار 
بهتــر کار کــرده و دوضــرب نیــز رکوردهــای خــودم را 

ــم. ورزش 3 ــرار کن تک

سهراب مرادی:
قول می دهم نتیجه المپیک لندن را جبران کنم

مدیــر فنــی تیــم ملــی جــودو بــا بیــان ایــن کــه مایــی و 
محجــوب شــناخت خوبــی از حریفــان خــود در المپیــک 
ــرو  ــا قرعــه ســختی روب ــد، گفــت: جــودوکاران مــا ب دارن

شــدند امــا در المپیــک حریــف آســان 
وجــود نــدارد. محمــد رضــا رودکــی دربــاره 
ــی و  ــعید مای ــه س ــود از قرع ــی خ ارزیاب
جــواد محجــوب، دو نماینــده جــودوی ایران 
در المپیــک ریــو اظهــار کــرد: بــه هــر حــال 
دنیاســت  بهترین هــای  جــای  المپیــک 
ــا  ــن رقابت ه ــه ای ــا ب ــف پ ــف ضعی و حری

نمی گــذارد. بــدون شــک ســاده ترین حریفــان هــم 
حــرف زیــادی بــرای گفتــن دارنــد و هیــچ کــدام از 
ــد.  ــی نمی آین ــه روی تاتام ــت ب ــرای باخ ــودوکاران ب ج
مدیــر فنــی تیــم ملــی جــودو افــزود: مایــی و محجــوب 
ــًا حرف هــای  ــان هســتند و قطع ــر جه ــر برت جــزو ۲۲ نف
زیــادی بــرای گفتــن دارنــد. هــر چنــد حریفــان محجــوب 

ــا  ــا ب ــودوکاران م ــتند و ج ــوب هس ــیار خ ــی بس و مای
ــه  ــم ب ــر بخواهی ــا اگ ــه دشــواری مواجــه شــدند ام قرع
موفقیــت برســیم نبایــد بــه نــام حریفــان توجــه داشــته 
ــه  ــن ک ــرد: ای ــان ک ــیم. وی خاطرنش باش
حریفمــان قهرمــان المپیــک باشــد یــا 
نــه، نبایــد برایمــان خیلــی اهمیــت داشــته 
باشــد؛ چــرا کــه در المپیــک حریــف آســان 
وجــود نــدارد. خــدا را شــکر هــم محجــوب 
ــتند  ــه هس ــا تجرب ــیار ب ــی بس ــم مای و ه
و از لحــاظ روحــی و روانــی و آمادگــی 
بدنــی در بهتریــن شــرایط قــرار دارنــد. امیــدوارم مقابــل 
حریفانشــان بهتریــن مبــارزات را بــه نمایــش بگذارنــد و 
بــا کســب نتایــج خــوب دل مــردم را شــاد کننــد. رودکــی 
تصریــح کــرد: در مجمــوع مایــی و محجــوب شــناخت 
خوبــی از حریفــان خــود دارنــد و امیــدوارم بهتریــن 

ــنا ــد. ایس ــش بگذارن ــه نمای ــرد را ب عملک

محمدرضا رودکی:
مالیی و محجوب کار سختی در پیش دارند

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 پاگشای حاج صفی در بازی
 استقالل خوزستان

ــش و  ــد از ک ــره و بع  باالخ
 ITC فــراوان،  قوســهای 
حاج صفــی،  احســان 
پوشــان  ملــی  مدافــع 
ایــن  و  رســید  ســپاهان 
بازیکــن می توانــد تیمــش 
ــوم  ــه س ــوب هفت را در چاچ
از  بعــد  حاج صفــی  همراهــی کنــد.  برتــر  لیــگ 
گذرانــدن یــک دوره کوتــاه در فوتبــال آلمــان، دوبــاره به 
ــی  ــد از شــایعات فراوان ــران بازگشــت و بع ــال ای فوتب
بــه اســتقال و حتــی  کــه دربــاره پیوســتن وی 
ــاره  ــا دوب ــح داد ت ــد، ترجی ــنیده ش ــازی ش تراکتورس

فوتبال خود را در سپاهان ادامه دهد. 
حاج صفــی امــروز می توانــد در صــورت صاحدیــد 
ویســی، در دیــدار ســپاهان برابــر اســتقال خوزســتان 
ــع  ــک مقط ــز ی ــه ج ــی ب ــرود. حاج صف ــدان ب ــه می ب
حرفــه ای  دوران  بیشــتر  تراکتورســازی،  در  کوتــاه 
دوبــاره  حــاال  و  گذرانــده  ســپاهان  در  را  خــود 
ــم از  ــن تی ــود را در ای ــد خ ــه رش ــد روب ــد رون  می توان

سر گیرد.

کامیابی نیا:
نه در رفاه هستم، نه ماشین آنچنانی دارم

کمــال کامیابــی نیــا کــه همچــون فصــل گذشــته یکــی 
ایوانکوویــچ  برانکــو  ترکیــب  مهره هــای کارآمــد  از 
بیشــتر  اخیــر  روزهــای  در  می شــود،  محســوب 
زمــان خــود را در باشــگاه نفــت ســپری کــرد تــا 
ــب خــود از زردپوشــان  ــه دریافــت طل شــاید موفــق ب
ــه در  ــا ب ــده و آنه ــه مان ــی نتیج ــه ب شــود. تاشــی ک
ــرو   بســته و قفــل و زنجیــر شــده ی ایــن باشــگاه روب

شدند.
 کامیابــی نیــا کــه بــه شــدت از بابــت اتفاقــات اخیــر 
شــاکی اســت گفــت: بــا توجــه بــه مشــکاتی کــه در 
فوتبــال بــرای دریافــت قراردادهــا وجــود دارد از زمانــی 
کــه فوتبــال را شــروع کــرده ام تــا بــه امــروز نــه در رفــاه 
آنچنانــی هســتم و نــه ماشــین و خانــه لوکــس دارم. 
همــه ایــن مســائل بــه خاطــر ایــن اســت کــه هر ســال 
ــای  ــه بهانه ه ــان ب ــده ای از قراردادم ــش عم ــد بخ بای
 واهــی بلوکــه باشــد و بــرای دریافــت آن بــه آب و آتش 

بزنیم.

سردار آزمون:

  خوشحالم که گل مهمی برای
 روستوف زدم

فوتبــال  تیم ملــی  بازیکــن 
بــرای آغــاز  ایــران می گویــد 
رقابــت ایــران در مرحلــه نهایــی 
انتخابــی جــام جهانــی ۲018 
ســردار  می کنــد.  روزشــماری 
آزمــون  دربــاره پیــروزی تیمش  
ــا  ــر اندرلخــت بلژیــک کــه ب براب
ــه  ــًا خوشــحالم ک ــرد: واقع ــار ک ــود،  اظه ــراه ب ــی او هم گلزن
توانســتیم از ایــن  مرحلــه عبــور کنیــم. صعــود به مرحلــه دوم 
ــود   ــی ب ــا نتیجــه بســیار خوب ــان اروپ ــگ قهرمان ــی آف  لی پل
امــا مــا بــه همیــن جــا قانــع نیســتیم. مــن هــم  خوشــحالم 
کــه توانســتم روی یــک حرکــت تمریــن شــده گل مهمــی را 
ــت:  ــم گف ــش ه ــاره  مصدومیت ــانم. و درب ــم برس ــرای تیم ب
مشــکل خاصــی نیســت. دیــروز در کلینیــک باشــگاه حاضــر 
شــدم و مشــخص شــد مشــکلی نــدارم و می توانــم تیمــم را 

همراهی کنم.

مدیرعامل آبی ها سرپرست شد
 در حالــی کــه روز چهارشــنبه نــام رضــا حســنی خو بــه 
ــروز  ــی شــد، دی ــل باشــگاه اســتقال معرف ــوان مدیرعام عن
عنــوان شــد کــه او سرپرســت پســت مدیرعاملــی اســتقال 
اســت. حســنی خو کــه مدیــرکل حراســت وزارت ورزش و 
ــا در رأس  ــاف پیش بینی ه ــاره و برخ ــه یکب ــود ب ــان ب جوان
مدیریتــی اســتقال قــرار گرفتــه اســت امــا بــه نظــر می رســد 
ــه وزارت ورزش  ــگاه و البت ــن باش ــره ای ــات مدی ــای هی اعض
ــا  ــل آبی ه ــرای مدیرعام ــرای انتخــاب او ب ــوز ب ــان هن و جوان
بــا تردیدهــای جــدی ای روبــه رو هســتند و بــه همیــن دلیــل 
ســمت او از مدیرعاملــی بــه سرپرســتی ایــن پســت تغییــر 
ــه  ــل ب ــدون مدیرعام ــان باشــگاه اســتقال ب ــا همچن ــرد ت ک

فعالیــت خــود ادامــه بدهــد.

ژسوس مرا یاد خودم می اندازد
رونالــدوی برزیلــی در مصاحبــه بــا نشــریه ایتالیایــی گاتزتــا 
دلــو اســپورت، بــه تمجیــد از ســتاره 19 ســاله ایــن روزهــای 
فوتبــال برزیــل یعنــی گابریــل ژســوس پرداخــت. رونالــدوی 
ــه  ــًا ب ــم و دقیق ــوس را می بین ــل ژس ــت:» گابری ــی گف برزیل
یــاد گذشــته های خــودم مــی افتــم. زمانیکــه 19 ســاله بــودم 
و منتظــر فرصــت بــرای اثبــات ارزش هایــم. او ســتاره بزرگــی 
ــوق  ــوس ف ــک ژس ــی و تکنی ــای فن ــد. توانایی ه ــد ش خواه
العــاده اســت و گل هــای زیــادی بــرای ســیتی خواهــد زد.«

پــس از شــکایات متعــددی کــه طــی دو ســه هفتــه 
منتهــی بــه شــروع المپیــک از ســوی کاروان هــای ورزشــی 
کشــورهای مختلــف مطــرح و بــه مشــکات عدیــده ای 
ــان  ــکاران و مربی ــت ورزش ــل اقام ــکان و مح ــه اس در زمین
ــار خبرگــزاری  ــن ب ــا اشــاره شــد، ای ــا در دهکــده بازیه تیمه
ــان  ــرده از بحــران عظیمــی در شــهر میزب آسوشــیتدپرس پ
ــج  ــه نتای ــه ب ــن زمین ــته و در ای ــک برداش ــای المپی بازی ه
مطالعــات و بررســی های یــک ســال و نیمــه خــود اســتناد 
ــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، محققــان ایــن  می کنــد. ب
ــتم آب و  ــه سیس ــد ک ــام کردن ــت اع ــه صراح ــش ب پژوه
ــه ویروســها و باکتری هــای  ــوده ب ــو آل فاضــاب شــهری ری
خطرناکــی بــوده کــه می توانــد ســامتی ورزشــکاران و 
گردشــگران خارجــی را کــه بــرای تماشــای بازی هــای 
المپیــک بــه ایــن شــهر ســفر کرده انــد، بــه خطــر بینــدازد. 
نــه تنهــا 1400 ورزشــکاری کــه در مــواد و رشــته های ورزشــی 
ــا  ــًا در معــرض خطــر ابت ــد کام ــت می پردازن ــه رقاب ــی ب آب
ــای  ــه آزمایش ه ــتند، بلک ــاک هس ــای خطرن ــه بیماری ه ب
در  می دهــد کــه  نشــان  آسوشــیتدپرس  پژوهشــگران 
ــدی و  ــرات ج ــا خط ــا و کوپاکابان ــی ایپانم ــواحل تفریح س
ــد  ــوه ای ســامتی مــردم و گردشــگران خارجــی را تهدی بالق

می کنــد.
 هشدار جدی برای رشته های قایقرانی و شناگران

گــروه پژوهشــی خبرگــزاری آسوشــیتدپرس در بخــش 
و  ورزشــگاهها  ســراغ  بــه  خــود  آزمایش هــای  بعــدی 
ــی المپیــک  اســتادیوم های محــل برگــزاری ورزش هــای آب

آزمایش هــای  انجــام  از  پــس  و  رفتــه  پارالیمپیــک  و 
ویروس هــای  اعــام کردنــد کــه  وضــوح  بــه  متعــدد 
ــاک و بیمــاری زا کــه ناشــی از آلودگی هــای انســانی  خطرن
اســت، در ســطح بســیار خطرناکــی قــرار داشــته و همیــن 
مســئله می توانــد هشــداری جــدی بــرای ورزشــکاران 
رشــته های قایقرانــی و شــناگران بــه دنبــال داشــته باشــد. 
ــی  ــم مطالعات ــت تی ــوژی و سرپرس ــناس میکروبیول کارش
آسوشــیتدپرس، بــا توجــه بــه یافته هــای مطالعــات و 
ــافران  ــرای مس ــی را ب ــود، توصیه های ــهای خ ــج آزمایش نتای
ــه  ــرو دارد: ب ــهر ریودوژانی ــژه ش ــه وی ــل و ب ــور برزی ــه کش ب

هیــچ وجــه ســر خــود را زیــر آب نگیریــد. بــه گفتــه والــری 
هــاروود، آب هــای آلــوده ایــن شــهر بــه شــدت باعــث ریزش 
ــا  ــئله در نمونه ه ــن مس ــود و ای ــراد می ش ــب اف ــوی غال م
ــی مشــاهده شــده اســت.  ــه خوب ــه ب ــورد مطالع ــراد م و اف
مختلــف  مقاطــع  در  شــده  بررســی  نمونه هــای  البتــه 
زمانــی، ســطح ویــروس و باکتری هــای متفاوتــی را نشــان 
ــن  ــاه ژوئ ــه م ــوط ب ــزان آن مرب ــن می ــه کمتری ــد ک می ده
ــی  ــروه پژوهش ــات گ ــه مطالع ــج اولی ــت. نتای ــته اس گذش
آسوشــیتدپرس کــه ســال گذشــته منتشــر شــد، نشــان داد 
ــو حــدود 1/۷  ــروس در آب هــای شــهری ری ــه ســطح وی ک

ــا آســتانه هشــدار  ــر بیشــتر از آســتانه مجــاز ی میلیــون براب
در آمریــکا یــا اتحادیــه اروپــا اســت. کارشناســان ایــن گــروه 
هشــدار داده انــد اگــر شــناگر یــا هــر ورزشــکار در رشــته های 
ــد، و  ــت بپردازن ــه رقاب ــوده ای ب ــای آل ــن آب ه ــی در چنی آب
ــا  ــدون آنه ــه درون ب ــط از آب ب ــق متوس ــه قاش ــدود س ح
نفــوذ کنــد )کــه امــکان وقــوع ایــن اتفــاق بســیار محتمــل 
ــا  ــده درد ی ــای مع ــار بیماری ه ــًا دچ ــود(، قطع ــد ب خواه
ــه  ــادر، ب ــوارد ن ــی م ــده و در برخ ــی ش ــای تنفس بیماری ه

ــد. ــد ش ــا خواهن ــب مبت ــای قل ــورم دریچه ه ت
 نحوه اعطای میزبانی

ــه  ــه نکت ــزارش ب ــن گ ــی ای آسوشــیتدپرس در بخــش پایان
بســیار مهــم دیگــری هــم اشــاره می کنــد؛ آنچــه کــه 
ــق و  ــه دقی ــر چ ــی ه ــات کارشناس ــی و مطالع ــزوم بررس ل
ــوه  ــد و نح ــود، فرآین ــاس می ش ــورد آن احس ــریع در م س
ــزرگ ورزشــی،  ــای ب ــا و رویداده ــی رقابت ه اعطــای میزبان
ــان  ــطح جه ــی و ....، در س ــام جهان ــا ج ــک ی ــل المپی مث
می باشــد. مشــکات و نارســایی های بســیار زیــاد کــه 
ــاده هســتند،  ــا افت ــش پ ــا بســیار ســاده و پی برخــی از آنه
ــی  ــًا میزبان ــا واقع ــن ســو می کشــاند کــه آی ــه ای ذهــن را ب
ــای  ــر مبن ــًا ب ــی صرف ــزرگ و عظیم ــای ب ــن رویداده چنی
ــذار  ــا واگ ــه آنه ــورها ب ــهرها و کش ــیل ش ــات و پتانس امکان
ــی  ــی و غیرسیاس ــرده سیاس ــت پ ــط پش ــا رواب ــود ی می ش
و البــی گــری افــراد بانفــوذ عامــل اصلــی و تعییــن کننــده 
ــف ــه شــهرها و کشــورهای مختل ــی ب ــرای اعطــای میزبان  ب

 می باشد.

 گزارش تکان دهنده، میزبان المپیک را زیر سؤال برد

خطر در کمین ورزشکاران المپیک

ــی اداره  ــل و هوای ــبکه کاب ــداری ش ــر دارد نگه ــان در نظ ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ش
ــا بــر آورد 6/691/000/000 ریــال )شــش میلیــارد و ششــصد و نــود  مخابــرات مراکزتابعــه ب
ــال را  ــه مبلــغ ۲6۷/600/000 ری ــا ســپرده شــرکت در مناقصــه ب ــال( و ب و یــک میلیــون ری

ــد.  ــکار واگــذار نمای ــه پیمان ــه ای ب بصــورت مناقصــه یــک مرحل

لــذا از کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی واجــد شــرایط کــه دارای گواهینامــه صاحیــت 
ــد  ــی در ک ــاه اجتماع ــاون ، کار و رف ــت از اداره کل تع ــه صاحی ــکار و تاییدی ــی پیمان ایمن

ــد. فعالیــت مربوطــه مــی باشــند دعــوت بعمــل مــی آی
از تاریــخ 95/5/10 لغایــت 95/5/19 جهــت دریافــت اســتعام ارزیابــی و اســناد مناقصــه 
بــا در دســت داشــتن فیــش واریــزی بــه مبلــغ 50/000 ریــال بــه حســاب جــاری 
ــه ایــن شــرکت واقــع  ــزی 130008011۲۷19۲( ب ــک ملــت )شناســه واری 1640۷40۷6۲ بان
ــت  ــدارکات و جه ــت ت ــاق ۲16 مدیری ــماره ۲ اط ــاختمان ش ــاال س ــاغ ب ــان چهارب در خیاب
و   WWW.TCE.IR اینترنتــی شــرکت آدرس ســایت  بــه  بیشــتر  اطاعــات   کســب 
ــد.  ــل نماین ــاس حاص ــن 36660141  تم ــماره تلف ــا ش ــا ب ــه و ی WWW.TCI.IR  مراجع
متقاضیــان حداکثــر تــا دو هفتــه پــس از آخریــن مهلــت دریافــت اســناد فرصــت دارنــد 
پاکتهــای تکمیــل شــده را بــه همــراه ســایر مــدارک الزم بــه دبیــر خانــه ســاختمان شــماره 
یــک مخابــرات اســتان اصفهــان واقــع در خیابــان چهاربــاغ بــاال تحویــل و رســید دریافــت 

نماینــد.
توضیح اینکه:

1-آخریــن مهلــت تحویــل پاکتهــا و تاریــخ بازگشــایی آنهــا برابــر اطاعــات منــدرج در اســناد 
ــد. مناقصه میباش

ــی  ــا چــک بانکــی تضمین ــه بانکــی و ی ــد ضمانتنام ۲-ســپرده شــرکت در مناقصــه میتوان
باشــد.

3-پاکــت پیشــنهاد قیمــت آن دســته از مناقصــه گرانــی بازگشــائی میشــود کــه در کمیتــه 
فنــی و بازرگانــی امتیــاز الزم را کســب کــرده باشــند. 

4-ارجــاع کار بــه شــرکتهای ایرانــی و یــا مشــارکت شــرکتهای ایرانــی – خارجــی صرفــا بــه 
شــرط داشــتن حداقــل 51 درصــد ســهم ارزشــی کار بــرای طــرف ایرانــی میســر خواهــد بــود

آگهی مناقصه

شرکت مخابرات استان اصفهان

نوبت  دوم
رشکت مخاربات استان اصفهان

 سهامی خاص 

روسای  مشورتی  مجمع  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
شوراهای اسامی استان ها  گفت: تنظیم الیحه مدیریت 
راستای  در  توسعه  ششم  قانون  نویس  پیش  و  شهری 

تنزل جایگاه شوراهای اسامی است.
اصفهان،  شهر  اسامي  شوراي  عمومي  روابط  به گزارش 
مجمع  مشترک  اجاس  برگزاری  حاشیه  در  امینی  رضا 
مشورتی روسای شوراهای اسامی استان ها و شهرهای 
مراکز  استان ها با اشاره به آغاز اصل توجه به شوراها با 
۲0 سال تاخیر پس از انقاب اسامی اظهار کرد: امسال 
هفدهمين سال فعالیت شوراهاي اسامي شهر و روستا 
در کشور است و در حال حاضر شاهد عدم توجه دولت ها 

به نقش موثر شوراها هستيم.
وي با بيان اينکه متاسفانه هر ساله و در هر دوره از  به 
تدریج  به  اختیارات شوراها   ها  آمدن حاکمیت  روی کار 
ديگر  از سوي  اضافه کرد: همچنين  است،  یافته  کاهش 
در این مدت شاهد افزایش وظایف هزینه بر در شهرداری 

ها بوده ایم.
مشترک  اجاس  اجتماعی  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
ها  استان  اسامی  شوراهای  روسای  مشورتی  مجمع 
تنظیم  اينکه  به  اشاره  با  ها  استان  مراکز   شهرهای  و 
برخی از لوایح و پیش نویس ها سبب کاهش اختیارات 
تصريح  شود،  می  اسامی  شوراهای  در  مردم  نمایندگان 
کرد: این موضوع به منزله کاهش نظارت مردم در فعالیت 
های مسئوالن بوده و اقدام تنظیم کنندگان لوایح و پیش 
نویس هایی نظیر برنامه ششم توسعه به ویژه گنجاندن 

ماده چهار ناشی از سیاست زدگی است.
وي با تاکيد بر اينکه عدم رسیدگی به ایرادات گرفته شده 
قانون ششم  نویس  از سوی شوراهای اسامی در پیش 
توسعه به سطوح مختلف اجتماعی جامعه آسیب مي زند، 
قرار گرفتن  موافقت  مورد  و  این الیحه  تنظیم  داد:  ادامه 
اسامی  در مجلس شورای  مردم  نمایندگان  از سوی  آن 
ها حاکمیت  به  نسبت  مردم  اعتماد  تضعیف  معناي   به 

 است.
لوایحی  چنین  تنظیم  با  ها  دولت  اينکه  بيان  با  اميني 
که  هستند  شهرداری  منابع  کردن  محدود  دنبال  به 
شهری  مدیریت  حوزه  در  دولتی  های  حمایت  لغو 
تنظیم  کرد:  تاکيد  است،  ها  صحبت  این  بارز  نمونه 
ششم  قانون  نویس  پیش  و  شهری  مدیریت  الیحه 
اسامی شوراهای  جایگاه  تنزل  راستای  در   توسعه 

 است.
روسای  مشورتی  مجمع  مشترک  اجاس  افزود:  وي 
شوراهای اسامی استان ها و شهرهای مراکز استانها ماده 
یک پیش نویس قانون برنامه ششم توسعه را که در حال 
حاضر به ماده 4 تغییر یافته، مغایر توسعه مناطق شهری 

و ارائه خدمات به مردم است.

رئيس کمیسیون فرهنگی مجمع مشورتی شوراهای اسالمی استان ها:
تنزل جایگاه شوراها ناشی از سیاست زدگی است
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  شماره پالک 11548/3044 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام کفایت معبودی  فرزند سهراب 
در جریان ثبت است و رای شماره 30327 مورخ 1394/12/16 طرف هیات 
حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به 

ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک  تقاضای  بر طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده 
بعمل  و  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت  روز    1395/06/11 تاریخ  در  مرقوم 
خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 
تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض 
تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف  باید 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به 
این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی 
وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
شرق  ثبت  اداره  رئیس  الف  م   /14061: شماره   1395/05/16 انتشار:  تاریخ 

اصفهان حسین هادیزاده
آگهی تحدید حدود اختصاصی

مفروز  فرعی   3258 پالک  شماره  یکبابخانه   حدود ششدانگ  تحدید  چون 
پرونده  طبق  اصفهان که  ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی  پالک 7897  از  شده 
و  است  ثبت  جریان  در  فرزند حسن   مفضلی  مهدی  سید  آقای  بنام  ثبتی 
رای شماره 139560302027000430 مورخه 1395/01/21 از طرف هیات حل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
به  نسبت  اصفهان  شرق  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  رسمی  سند 

ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک  تقاضای  بر طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده 
مرقوم در تاریخ 1395/06/17 روزچهارشنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به 
این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی 
وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
انتشار: 1395/05/16 شماره :14062/ م الف حسین هادیزاده رییس  تاریخ 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  شماره پالک 241 فرعی مفروز شده از 
پالک 2 فرعی از 12384 اصلی  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ابری فرزند علی محمد  در جریان ثبت است و  بنام خانم زهرا کیانی  ثبتی 
رای شماره 139460302027028682 مورخه 1394/12/2 از طرف هیات حل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
به  نسبت  اصفهان  شرق  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  رسمی  سند 

ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک  تقاضای  بر طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده 
تاریخ 1395/06/17 روزچهارشنبه  ساعت 9 صبح در محل شروع  مرقوم در 
و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به 
این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی 
وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/05/16 شماره :14063/ م الف حسین هادیزاده رییس 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  شماره پالک 11548/3045 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام حسن کورنگ بهشتی   فرزند 
139460302027030550مورخه  شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  عباس  
94/12/20 واز طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک 
منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 

اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک  تقاضای  بر طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده 
و  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت  روزدوشنبه     95/6/15 تاریخ  در  مرقوم 
اخطار  مجاورین  و  مالکین  به کلیه  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  بعمل خواهد 
میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به 
این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی 
وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/05/16 شماره :14058/ م الف حسین هادیزاده رییس 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  شماره پالک 11548/3043 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام عبدالرسول زارعین گشیری   
فرزند صمد  در جریان ثبت است و رای شماره 139560302027000573مورخه 
95/1/22 واز طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به 
اینکه تحدید حدود 

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک  تقاضای  بر طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده 
و  شروع  محل  در  صبح   9 ساعت  روزدوشنبه     95/6/15 تاریخ  در  مرقوم 
اخطار  مجاورین  و  مالکین  به کلیه  آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  بعمل خواهد 
میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید 
حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به 
این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی 
وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 
و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
انتشار: 1395/05/16 شماره :14059/ م الف حسین هادیزاده رییس  تاریخ 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای حسنعلی محمد صادقی دارای شناسنامه شماره31 به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه  این  از   2238/95 به کالسه 
چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر محمد صادقی  بشناسنامه 25 در 
تاریخ 1394/1/18اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- حسنعلی محمد صادقی به ش ش 31 نسبت با 
متوفی فرزند 2-حسین محمد صادقی به ش ش 13 نسبت با متوفی فرزند 
3- مسلم محمد صادقی به ش ش 862 نسبت با متوفی فرزند 4- محسن 
محمد صادقی به ش ش 17 نسبت با متوفی فرزند 5- محمد محمد صادقی 
به ش ش 24 نسبت با متوفی فرزند 6- صدیقه محمد صادقی به ش ش 
بانومحمد صادقی به ش ش 16 نسبت  با متوفی فرزند 7- شهر  14 نسبت 
با متوفی فرزند 8- مریم محمد صادقی به ش ش 1 نسبت با متوفی فرزند 
فاطمه   -10 فرزند  متوفی  با  نسبت  ش41  ش  به  صادقی  محمد  مریم   -9
بیگم حسینی خیر آبادی به ش ش 9 نسبت همسر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 13207/م الف 

رئیس شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان
اخطار اجرائی

: مزروعی سبدانی  نام خانوادگی  :محمد رضا  نام   : علیه  مشخصات محکوم 
نام پدر: رمضان شغل: آزاد نشانی محل اقامت : مجهول المکان مشخصات 
نام پدر: مجتبی شغل:آزاد  : سراندی  نام خانوادگی  بهروز   : نام   : له  محکوم 
چهارراه   – مارچین  خ   – خمینی  امام  خ   – اصفهان  اقامت:  محل  نشانی 

مارچین موبایل برنادت
محکوم به:

 14 حوزه  تاریخ95/2/28   90509976794400823 شماره  رای  موجب  به 
علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  اختالف شهرستان  شورای حل 

محکوم است به:
پرداخت مبلغ شش میلیون ریال بابت وجه چک به شماره ی 767798/13 
به عهده بانک ملت و مبلغ سیصد و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  و 
رسید چک موصوف 94/11/4 لغایت اجرای حکم  در حق محکوم له  و نیم 

عشر حق االجرا.
ابالغ شد،  به محکوم علیه  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده 34 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
به  را  خود  دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره:13138/ 
م الف دفتر شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
بروجردی    شهبازی  خانوادگی:  نام  ابراهیم   نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: مرتضی  نام 
خانوادگی : کاروان  نام پدر:حسین با وکالت رضا ترابی   نشانی محل اقامت: 

اصفهان – خ بزرگمهر ابتدای خ 22 بهمن دفتر وکالت 
محکوم به:

اختالف  حل  شورای  نهم  حوزه  تاریخ94/4/30   654 شماره  رای  موجب  به 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

بابت اصل خواسته و مبلغ یکصد و هشتاد  ریال  پرداخت مبلغ سی میلیون 
هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر آگهی 
طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از 89/10/25 تا زمان اجرای حکم در حق 
احکام شورای حل  اجرای  اجرا در حق  نیم عشر حق  له و همچنین  محکوم 

اختالف.
ابالغ شد،  به محکوم علیه  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده 34 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
به  را  خود  دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره:13177/ 
م الف دفتر شعبه 9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

دادنامه
شماره   1394/11/14  : تنظیم  تاریخ   9409970350201806  : دادنامه  شماره 

پرونده: 9409980350200433 شماره بایگانی شعبه : 940493
خواهان : آقای محمد رضا بهرامی فرزند علی اکبر به نشانی اصفهان – امام 
آقای   : خوانده   44 پالک  رسالت کوچه گلبرگ  بنزین  پمپ  جنب  خمینی 
محسن روحانی فرزند محمد علی به نشانی مجهول المکان خواسته ها : 1. 
مطالبه وجه سفته 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت 

بصدور رای می نماید.
رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان محمد رضا بهرامی فرزند علی اکبر بطرفیت خوانده 
محسن روحانی به خواسته مطالبه مبلغ دویست و بیست میلیون ریال وجه 
سفته به شماره 670828 و 415616 و 903946 با احتساب هزینه دادرسی 
و  متن  فتوکپی مصدق  و  تقدیمی  دادخواست  نظریه  تادیه  تاخیر  و خسارت 
ظهر سفته صادره از ناحیه محال علیه که اساسا داللت بر اشتغال ذمه خوانده 
در قبال خواهان به میزان مبلغ فوق را دارد و اینکه خوانده با اطالع از دعوی 
مطروحه و جریان رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر نشده و نسبت به دعوی 
دفاع موثری بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت وجه سند مدرکیه اقامه نکرده 
است لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه خوانده ، دعوی را وارد تشخیص 
و مستندا به مواد 310 و 311 و 312 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق 
به ماده 2 قانون چک و استفساریه آن مصوب مجمع تشخیص  یک تبصره 
ریال  میلیون  بیست  و  دویست  مبلغ  پرداخت  به  را  خوانده  نظام  مصلحت 
بابت هزینه  ریال  نهصد هزار  و  میلیون  مبلغ شش  نیز  و  بابت اصل خواسته 
بلحاظ  دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  و  دادرسی 
عدم واخواست نمودن سفته ها لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص تورم 
مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید اجرای احکام مکلف است خسارت 
تاخیر تادیه را به شرح فوق محاسبه و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت 
دادنامه  ابالغ  تاریخ  از  روز   20 مدت  ظرف  و  بوده  غیابی  صادره  رای   . نماید 
دیگر  روز   20 مدت  و ظرف  بوده  رای  کننده  در محکمه صادر  واخواهی  قابل 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد.

شماره : 13233 / م الف رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
محمد علی معقولی

دادنامه
کالسه پرونده: 950167 شماره دادنامه 645 مورخ 95/4/2 مرجع رسیدگی 
شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: تعاونی اعتباری ثامن االئمه 
تعاونی  سرپرستی  بزرگمهر  خیابان  ابتدای  بزرگمهر  میدان  اصفهان  نشانی: 
اعتبار ثامن االئمه )ع( وکیل : فهیمه عصاچی نشانی : اصفهان خیابان توحید 
خوانده:  وکالت   دفتر   15 واحد   3 طبقه   3 ماکان  مجتمع  پلیس  چهارراه 
مهدی احدی عمار زارع  احمد رضا فتاحی و علی شهریاری  نشانی : هر چهار 
نفرمجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ هشتاد و دو میلیون ریال بخشی از 
وجه یک فقره چک به مبلغ دویست و ده میلیون ریال با انضمام خسارات  با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورای حل اختالف

به  عصاچی   فهیمه  وکالت  با  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  دعوی  خصوص  در 
طرفیت آقای مهدی احدی عمار زارع احمد رضا فتاحی و علی شهریاری  به 
خواسته مطالبه مبلغ هشتاد و دو میلیون  ریال قسمتی از وجه چک به شماره 
مطلق  انضمام  به  تجارت  بانک  عهده  به   94/8/6 مورخ   2353/290430 ی 
خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال  خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
ذمه خواندهو استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به 
پرداخت مبلغ هشتاد و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و  یک میلیون و 
هفتصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک موصوف )94/8/6( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
 : شماره  باشد.  می  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید 

13174/م الف قاضی شعبه نهم  شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه

کالسه پرونده: 950168 شماره دادنامه 676 مورخ 95/4/12 مرجع رسیدگی 
شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: تعاونی اعتباری ثامن االئمه 
اعتبار  تعاونی  سرپرستی  بزرگمهر  خ  ابتدای  بزرگمهر  میدان  اصفهان  نشانی: 
توحید  خیابان  اصفهان   : نشانی  عصاچی  فهیمه   : وکیل  )ع(  االئمه  ثامن 
چهارراه پلیس مجتمع ماکان 3 طبقه 3 واحد 15 دفتر وکالت  خوانده: مهین 
المکان خواسته: مطالبه  : هر دو مجهول  نشانی  فنایی  و مهدی  ذکاوت مند 
مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال قسمتی از وجه یک فقره چک به مبلغ نود 
و پنج میلیون ریال با نضمام خسارات  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 

به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورای حل اختالف

به  عصاچی   فهیمه  وکالت  با  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  دعوی  خصوص  در 
طرفیت آقای / خانم مهین ذکاوت مند و مهدی فنایی به خواسته مطالبه مبلغ 
هشتاد و پنج میلیون  ریال قسمتی از وجه چک به شماره ی 664267/28 
/1439مورخ 94/8/19 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی، 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
خواندهو  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم 
ابالغ  اینکه خواندگان علی رغم  و  دارد  آن  در مطالبه وجه  استحقاق خواهان 
قانونی در جلسه رسیدگی حضور حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
از خود  مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
نظر می رسد  به  ثابت  علیه خواندگان  لذا دعوی خواهان  ننموده  ارایه  و  ابراز 
 522 و   519 و   515 و   198 و  تجارت  قانون   313 و   310 مواد  استناد  به  که 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به 
پرداخت مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و  یک میلیون 
و هفتصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
تادیه  تاخیر  خسارت  و  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  و  قانونی  تعرفه  طبق 
در حق  اجرای حکم  تاریخ  تا   )94/8/19( موصوف  رسید چک  تاریخ سر  از 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
اتمام مهلت واخواهی  از  ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس 
 ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد. 
شماره : 13175/م الف قاضی شعبه نهم  شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 94-888 شماره دادنامه 750 مورخ 95/4/28 مرجع رسیدگی 
نشانی:  فدایی   صادق  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   33 شعبه 
الماس   طالفروشی   –  3 تعاون  خیابان  نبش   – غدیر  بلوار   – شهر  سپاهان 
: مجهول  نشانی  2- سعید خنجری  دارگانی   علی حسینی  1-سید  خوانده: 
المکان خواسته: مطالبه وجه چک  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید.
رای قاضی شورای حل اختالف

حسینی  علی  سید   -1 آقای  طرفیت  به  فدایی    صادق  آقای  خصوص  در 
ریال  میلیون   چهل  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  خنجری  سعید   -2 دارگانی 
به  سپه  بانک  عهده  به   93/7/10 مورخ   351466 ی  شماره  به  چک  وجه 
اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی،  خسارات  مطلق  انضمام 
بانک محال علیه که  مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  خواندهو  ذمه  اشتغال  در  ظهور 
اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 

515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
بابت  ریال   410/000 و   اصل خواسته  بابت  ریال  میلیون  مبلغ چهل  پرداخت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه 
حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )93/7/10( موصوف  رسید چک  سر  تاریخ  از 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
اتمام مهلت واخواهی  از  ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس 
 ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد. 
شماره : 13140/م الف قاضی شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 94-887 و 94-907 شماره دادنامه 9509976796300852 
اصفهان  اختالف  حل  شورای   33 شعبه  رسیدگی  مرجع   95/4/28 مورخ 
خواهان: صادق فدایی  نشانی: سپاهان شهر – بلوار غدیر – خ تعاون – طال 
خنجری  سعید   -2 دارگانی   حسینی  علی  1-سید  خوانده:  الماس  فروشی 
به محتویات  عنایت  با  المکان خواسته: مطالبه وجه چک   : مجهول  نشانی 
پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورای حل اختالف

در خصوص آقای صادق فدایی   به طرفیت آقای 1- سید علی حسینی دارگانی 
35/000/000  ریال وجه چک به  2- سعید خنجری به خواسته مطالبه مبلغ 
مطلق  انضمام  به  سپه  بانک  عهده  به   93/6/10 مورخ   351465 ی  شماره 
خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال  خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
ذمه خواندهو استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به 
بابت  ریال   450/000 و   خواسته  اصل  بابت  ریال   35/000/000 مبلغ  پرداخت 
هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه 
حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   )93/6/10( موصوف  رسید چک  سر  تاریخ  از 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 
اتمام مهلت واخواهی  از  ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 
شماره : 13139/م الف قاضی شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
پرونده:  9510106825304858شماره  ابالغیه:  شماره 
تنظیم:  تاریخ   950448 شعبه:  بایگانی  9509986825300351شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  جمشیدیان  رسول  شاکی   / خواهان   1395/05/14
مطالبه  خواسته  به  حاجلو  امیر  محمد  و  نیا  مسرور  مجتبی  متهم   / خوانده 
خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اعسار 
شهرستان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی  هزینه  پرداخت  از 
حقوقی  عمومی  دادگاه   31 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول اتاق 121ارجاع و به کالسه  
و   1395/06/17 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9509986825300351ثبت 
ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و 
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و 
نسخه  نشانی کامل خود  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع 
رسیدگی  جهت   فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم 

حاضر گردد.
عمومی  دادگاه   31 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف  14338/م  شماره: 

حقوقی شهرستان اصفهان- اسماعیل صادقی هاردنگی
آگهی ابالغ

پرونده:  9510100350504549شماره  ابالغیه:  شماره 
تنظیم:  تاریخ   950039 شعبه:  بایگانی  9509980350500038شماره 
1395/05/11 خواهان / شاکی محسن قائدی دادخواستی به طرفیت خوانده 
به  اعتراض  خواسته  به  حبیبی  علی  و  آبادی  شاپور  صادقی  منصور  متهم   /
عملیات اجرایی )موضوع مواد 146، 147 قانون اجرای احکام مدنی ( تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
اصفهان- طبقه  استان  دادگستری کل  نیکبخت – ساختمان  باال – خ شهید 
9509980350500038ثبت گردیده  به کالسه   و  ارجاع   105 شماره  اتاق  یک 
که وقت رسیدگی آن 1395/06/16 و ساعت 08:00تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده منصور صادقی شاپور آبادی و درخواست خواهان 
و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  شاکی   /
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب 
اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  متهم    / خوانده  تا  شود  می  آگهی  کثیراالنتشار 
دوم  نسخه  خود  نشانی کامل  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر

 گردد.
شماره: 14340/م الف منشی  دادگاه حقوقی شعبه 5دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان- مریم محمدی
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510100350204136شماره پرونده: 9409980350200912شماره 
بایگانی شعبه: 941041 تاریخ تنظیم: 1395/05/13 خواهان / شاکی عباس 
و  و زهرا مسیبی  پور  به طرفیت خوانده طاهره مهران  دادخواستی  خدادادی 
بانک  ایرانیان به شناسه ملی 10860215274 و  اعتماد  اعتبار  شرکت تعاونی 
قوامین )سرپرستی استان اصفهان(  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک و دستور موقت و ابطال سند )موضوع سند مالی است( و اعتراض به 
قرار رد دفتر تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه  9409980350200912ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/17 و ساعت 11:00تعیین شده است. 
بودن خوانده زهرا مسیبی   و درخواست خواهان و  المکان  به علت مجهول 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 14339/م الف منشی  دادگاه حقوقی شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 



شنبه  16  مرداد ماه  1395

                                                                                     

کیمیای وطن
حجت االسالم دکتر سید محمد رضا عالءالدین

ــدی از حکومــت در  ــور انقــاب اســامی، شــکل جدی ــا ظه ب
ــوآوری،  ــه ن ــف ب ــوا مکل ــام ق ــا تم ــه ب ــد ک ــدار ش ــا پدی دنی
جدیــد  هــای  درعرصــه  الگوســازی  و  پــردازی  نظریــه 
اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی گردیــد. اقتصــاد 
ــا  ــی ب ــی یکــی از آن نوآوریهاســت ، اقتصــاد مقاومت مقاومت
نگاهــی اســامی بــه شــیوه و ســبک زندگــی نوعــی از اقتصاد 
ــا حــوادث  اســت کــه در شــرایط جنــگ، تهدیــد و تحریــم ی
طبیعــی، بــدون هیچگونــه وابســتگی مــی توانــد بــه اهــداف 
ــره   ــردد. از زم ــل گ ــدت نائ ــاه م ــدت و کوت ــود در دراز م خ

محورهــای مهــم اقتصــاد مقاومتــی کاهــش وابســتگی هــا و 
تکیــه بــر تولیــد خــودی و تــاش بــرای خــود کفایــی ومقــاوم 
ســازی، بحــران زدایــی، و ترمیــم ســاختارها و جلوگیــری از 
فرســودگی اســت از آنجــا  کــه هیــچ طرحــی بــدون در نظــر 
گرفتــن یــک پیوســت فرهنگــی مبتنــی بــر الگوهــای بومــی، 
ــرد  ــرار بگی ــت ق ــیر موفقی ــد در مس ــی نمی توان ــی و دین مل
بخشــی از خاطــرات  مســتند آزادگان عزیــز اســتان اصفهــان 
ایــن پیشــقراوالن فرهنــگ  از  یادمــان تجلیــل  بعنــوان 
واقتصــاد مقاومتــی تقدیمتــان می گــردد. ) از آزادگان عزیــز( 
ــر مهـــدی زاده، احمــد خراسانـــی،  ــادعلی عباســی، اصغـ نـ
قربانعلــی صافــی، عبــد االمیــر میرابیــان، علــی رضــا لطفــی، 
ــه  ــان( ک ــن غامعلی ــزی، محس ــینی منج ــی حس ــید عل س
بابیــان خاطــرات خــود مــا را در تدویــن ایــن مجموعــه یــاری 

ــم . ــگزاری می کن ــه سپاس ــد صمیمان نمودن
 صد و هفتاد حافظ قرآن با یک قرآن

ــات  ــچ امکان ــه اردوگاه هی ــان ب ــتین ورودم ــای نخس روزه
معنــوی در اختیارمــان نبــود ســربازان بعثــی حّتــی با داشــتن 
ُمهــر نمــاز مخالفــت مــی کردنــد. قــرآن و نهج الباغــه نیــز در 

آن روزهــا بــه شــدت ممنــوع بــود . 
ــه  ــه نگ ــی را مخفیان ــگام اســارت قرآن ــا هن ــی از بچــه ه یک
ــی از اردوگاه  ــود در محل ــّقتی ب ــر مش ــه ه ــود و ب ــته ب داش
ــر شــدن  ــام و کمت ــا گذشــت اّی ــرد. ب ــی ک از آن حفاظــت م
حساســیت عراقی هــا، تصمیــم گرفــت آن قــرآن را هــر 
ــگاه  ــر آسایش ــد. در ه ــگاه گردان ــک آسایش ــان ی ــب مهم ش
بیــن 130 تــا 170 نفــر اســکان یافتــه بودنــد و معلــوم 
ــرآن  ــدی از آن ق ــره من ــب به ــا طال ــت بچــه ه اســت اکثری

ــا  ــد و از آنج ــد بودن ــظ بودن ــرای حف کوچــک ســی جــزء  ب
کــه عراقــی هــا بــه تجمــع افــراد حساســیت ویـــژه ای نشــان 
ــدی دســته جمعــی هــم از آن  ــره من ــد امــکان به  مــی دادن

نبود.
ــدی  ــان بن ــزی و زم ــه ری ــؤول برنام ــرادران، مس ــی از ب  یک
ــدید از  ــت ش ــا مراقب ــا ب ــد. آن ه ــرآن ش ــتفاده از آن ق اس
ــد و  ــا می خواندن ــه وجعلن ــد آی ــی بردن ــر ه م ــرآن به آن ق
ــب  ــا آمــدن صلی ــد. ب ــدل مــی کردن ــراد رد و ب ــن اف آن را بی
اولیــن درخواســت هــای  از  نــام اســرا  ســرخ و ثبــت 
ــا  ــی ب ــر عراق ــه افس ــود ک ــد ب ــرآن مجی ــای اردوگاه ق بچه ه
ــه هــر آسایشــگاه موافقــت کــرد و در   اهــدای یــک قــرآن ب
نوبت هــای بعــد تعــداد آن بــه ده قــرآن بــه ازای هــر 

رســید. آسایشــگاه 

سبک زندگی با رویکرد
اقتصاد مقاومتی »در دوران اسارت«

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433
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 اولیــن جشــنواره بــزرگ کاالی ایرانــی در بازارهــای روز 
کیمیای وطن

زهرا نصیری
ــر  ــده برت ــد کنن ــش از 40 تولی ــکاری بی ــا هم ــر ب کوث
اســتان و کشــور از 25 مــرداد مــاه تــا 29 شــهریور مــاه برگــزار می شــود. 
ایــن جشــنواره باهــدف معرفــی کاالی ایرانــی و حمایــت از تولیــد ملــی 
و  بیســت  در  می گــردد.  برگــزار  مقاومتــی  اقتصــاد  راســتای  در 
هشــتمین برنامــه »هــر هفتــه چنــد افتتــاح« کــه بــا حضــور مدیــران 
شــهری، اعضــای شــورای شــهر و شــهروندان منطقــه 14 برگــزار شــد،  
ــرداری رســید و  ــه بهره ب ــه 14 شــهرداری ب ــی در منطق ــروژه عمران 2 پ
عملیــات اجرایــی 2 پــروژه دیگــر نیــز آغــاز شــد. شــهردار اصفهــان، کــه 
ایــن بــار در آئیــن افتتــاح پروژه هــای عمرانــی و خدماتــی منطقــه 14 
حضــور یافتــه بــود در جمــع خبرنــگاران از برگــزاری دو رویــداد  ملــی 
شــامل برگــزاری مســابقات قرآنــی ویــژه نوجوانــان و اولیــن جشــنواره 
بــزرگ کاالی ایرانــی در اصفهــان خبــر داد و گفــت: اولیــن دوره 
ــت  ــال در پایتخ ــر 18س ــان زی ــژه جوان ــور وی ــی کش ــابقات قرآن مس

فرهنگ و تمدن ایران برگزار می شود.
 مهــدی جمالــی نــژاد در مراســم افتتاحیــه بیســت و هشــتمین برنامه 
»هــر هفتــه چنــد افتتــاح« ضمــن اظهــار تاســف از اینکــه ســرانه هــای 
ــه  ــره نســبت ب ــد آموزشــی، فرهنگــی و غی ــه 14 مانن ــی منطق خدمات
ــای  ــروز پروژه ه ــزود: خوشــبختانه ام ــن اســت اف ــر پایی مناطــق دیگ
عمرانــی و خدماتــی در منطقــه 14 کــه یکــی از مناطــق کمتــر برخــوردار 

اســت، بــه بهــره بــرداری رســید.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه متاســفانه ســرانه فضــای ســبز شــمال شــهر 
اصفهــان بســیار پاییــن اســت کــه بایــد در ایــن خصــوص برنامه ریــزی 
ــدن  ــادل ش ــرای متع ــوردار ب ــم برخ ــق ک ــرد: در مناط ــد ک ــود تاکی ش
ســرانه هــای ورزشــی بــه ســمت احــداث زمیــن ورزشــی روبــاز حرکــت 

ــا ســرانه ها متعــادل شــود. مــی کنیــم ت
ــی در شــهر  ــزرگ قرآن ــه رخــداد ب ــه اینک ــا اشــاره ب ــژاد، ب ــی ن  جمال
ــه اجــرا مــی شــود   ــه بین ــا همــکاری شــهرداری و مجموع ــان ب اصفه
تصریــح کــرد: در ایــن دوره مســابقه 3 رشــته قرائــت، فرازخوانــی آیــات 
قــران کریــم، اذان، ترتیــل و خوشنویســی برگــزار مــی شــود. همچنیــن 
ــژه  در ایــن برنامــه خوشنویســی، نقاشــی، تصویرســازی و عکــس وی

نوجوانــان دختــر و پســر اجــرا مــی شــود.
وی بااشــاره بــه اینکــه  22 و 23 مــرداد مــاه در برنامــه مســابقه 
قرآن خوانــی بیــش از 500 نوجــوان برگزیــده همــراه مــا هســتند  
ادامــه داد: شــهرداری در کنــار سیاســت و رویکــرد خــود برنامه هــا را در 
فضــای بــاز برگــزار می کنــد در همیــن راســتا ایــن مســابقه قرآنــی در 

ــی )ع( برگــزار مــی شــود. ــدان امــام عل می
 شــهردار اصفهــان در بخــش دیگــر ســخنان خــود با اشــاره بــه برگزاری 
ــی اضافــه کــرد: اولیــن جشــنواره  ــزرگ کاالی ایران اولیــن جشــنواره ب
ــا همــکاری بیــش از 40  ــر ب ــی در بازارهــای روز کوث ــزرگ کاالی ایران ب
تولیــد کننــده برتــر اســتان و کشــور از 25 مــرداد مــاه تــا 29 شــهریور 

مــاه برگــزار مــی شــود.
ــی کاالی  ــدف معرف ــنواره باه ــن جش ــت: ای ــان داش ــژاد بی ــی ن جمال

ایرانــی و حمایــت از تولیــد ملــی در راســتای اقتصــاد مقاومتــی برگــزار 
ــی  ــه چمن های ــارک مغنی ــه در پ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــی ش م
ــی هســتند  ــم آب ــه ک ــاوم ب ــاری داشــته و مق ــه آبی ــی ب ــاز کم ــه نی ک
ــه  ــاز ب ــار نی ــه چمــن 10 روز یکب کاشــته شــده اســت افــزود: ایــن گون
آبیــاری دارد.شــهردار اصفهــان، بــا بیــان اینکــه تمــام محــات محــروم 
شــهر در منطقــه 14 متمرکــز شــده، گفــت: پروژه هــای امــروز بــا 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــهروندان ق ــار ش ــان در اختی ــارد توم ــار 8میلی اعتب
جمالی نــژاد یکــی از رویکردهــای شــهرداری را توســعه زمیــن ورزشــی 
ــه  ــه ب ــی ک ــق قول ــزود: طب ــت و اف ــروم دانس ــق مح ــاز در مناط روب
ــی را در  ــات مردم ــا و ماق ــم بیشــتر افتتاحیه ه شــهروندان داده بودی

ــم. ــرا کرده ای ــوردار اج ــر برخ ــق کمت مناط
 منطقه 14 به زمین های ورزشی روباز نیاز مبرم دارد  

ــاح«   ــد افتت ــه چن ــر هفت ــه »ه در حاشــیه بیســت و هشــتمین برنام
نیــز مدیــر منطقــه 14 شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه احــداث 
زمین هــای ورزشــی روبــاز از نیازهــای اصلــی منطقــه 14 اســت افــزود: 
ــزاده  ــب امام ــتان جن ــبز و بوس ــای س ــرح فض ــی ط ــات اجرای عملی
ــان  ــون توم ــه 40 میلی ــر و هزین ــزار مت ــاحت 4 ه ــه مس ــا ب احمد رض
نیــز آغــاز شــد. علــی شمســی، بــا بیــان اینکــه بانــد شــمالی خیابــان 
ــاح شــد  ــه افتت ــه مهدی ــی در محل ابوریحــان و بوســتان شــهید خطیب
بیــان داشــت: امــروز کلنــگ احــداث زمیــن ورزشــی روبــاز و فضــای 
ســبز محلــه آزادی بــه مســاحت 4 هــزار متــر و بــا اعتبــار 400 میلیــون 

تومــان بــه زمیــن زده شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پروژه هــا بــرای آســایش شــهروندان در 
دســتور کار قــرار گرفتــه اســت، تاکیــد کــرد: زمین هــای ورزشــی رو بــاز 
و ســالن های ورزشــی یکــی از نیازهــای اصلــی شــهروندان اســت در 

ایــن راســتا احــداث ایــن پروژه هــا را بــرای پویایــی منطقــه در دســتور 
کار خــود قــرار داده ایــم.

ــی شــرقی  ــان بیرون ــان ابوریح ــد شــمالی خیاب ــرد: بان ــه ک  وی اضاف
ــر  ــه طــول 950 مت ــا بعثــت ب ــه شــمالی ت حدفاصــل خیابان هــای الل
ــرداری رســید. همچنیــن بوســتان شــهید خطیبــی واقــع در  ــه بهره ب ب
ــاحت کل  ــا مس ــده ب ــرا ش ــاه اج ــی 4 م ــه ط ــز ک ــه نی ــان مهدی خیاب
بیــش از 4 هــزار مترمربــع و بــا هزینــه ای بالــغ بــر 330 میلیــون تومان 

ــار شــهروندان قــرار گرفــت. تکمیــل و در اختی
ــه 14  ــه در منطق ــن هفت ــه ای ــی ک ــر پروژه های ــاوه ب ــی اســت ع گفتن
بــه بهره بــرداری رســید، عملیــات اجرایــی 2 بوســتان شــامل بوســتان 
و زمیــن ورزشــی)زمین فوتبــال و تنیــس روی میــز( در خیابــان آزادی 
ــا  ــدام ب ــر ک ــت ه ــان بعث ــان در خیاب ــه بات ــن بوســتان محل و همچنی

مســاحت 4هــزار مترمربــع آغــاز شــد.
 نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

 پیگیــر وصــول طلــب 3 هــزار میلیــارد تومانــی شــهرداری اصفهــان از 
دولــت هســتیم

ــر  ــا تأکیــد ب نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی ب
اینکــه پیگیــر وصــول طلــب ســه هــزار میلیــاردی شــهرداری از دولــت 
هســتیم، گفــت: بدهــی دولــت بــه شــهرداری ها بحــث جــدی اســت 
و از آن جایــی کــه ایــن طلــب حــق مــردم اســت در دســتور کار ویــژه 
ــرار دارد. ــامی ق ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــدگان م نماین

ــه از ســری  ــدی در حاشــیه بیســت و هشــتمین برنام ــی عاب حیدرعل
برنامه هــای »هــر هفتــه چنــد افتتــاح« در منطقــه 14 برگــزار شــد بــا 
اشــاره بــه اینکــه بــرای چندمیــن بــار در ایــن برنامــه حضــور یافتــه ام، 
اظهــار داشــت: بنــده تنهــا بــه منظــور قدردانــی از فعالیت  هــای 

ــای  ــن برنامه ه ــید در ای ــته نباش ــرض خس ــن ع ــهرداری و همچنی ش
ــم. ــور می یاب حض

ــی در ســطح  ــه خوشــبختانه پروژه هــای عمران ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
شــهر اصفهــان بــه خوبــی در حــال اجرایــی بــوده و شــهرداری اصفهــان 
فراتــر از وظیفــه اش در دیگــر حوزه هــای فرهنگــی، اجتماعــی و 
ورزشــی نیــز فعالیت هــای شایســته ای را داشــته اســت، افــزود: بایــد 
بــاور داشــته باشــیم کــه ایــن طرح هــا بــه ویــژه طــی یــک ســال اخیــر 
ــدی  ــه رضایتمن ــان شــده و زمین ــق فضــای شــهری اصفه موجــب رون
ــان در  ــردم اصفه ــده م ــراه داشــته اســت. نماین ــه هم شــهروندان را ب
مجلــس شــورای اســامی در ادامــه بــا بیــان اینکــه نماینــدگان مــردم 
در مجلــس شــورای اســامی موظــف بــه پیگیــری اعتبــارات مــورد نیاز 
دولتــی بــرای بهره بــرداری از طرح هــا و لوایــح ملــی در حــال اجــرا در 
شــهر اصفهــان هســتند تصریــح کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه اکنــون 
ــل وضــع نابســامان اقتصــادی کشــور بســیاری از پروژه هــای  ــه دلی ب
ملــی در شــهر اصفهــان بــا همــت و اعتبــارات شــهرداری در حــال انجام 

اســت.
ــاردی  ــزار میلی ــب ســه ه ــر وصــول طل ــه پیگی ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
شــهرداری از دولــت نیــز هســتیم، گفــت: بدهــی دولــت به شــهرداری ها 
بحــث جــدی اســت و از آن جایــی کــه ایــن طلــب حــق مــردم اســت 
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــدگان م ــژه نماین ــتور کار وی در دس

اســامی قــرار دارد.
 مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

کاشت گونه های گیاهی مقاوم به کم آبی
مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری اصفهــان 
گفــت: نقشــه راه توســعه فضــای ســبز را بــرای مناطــق 15گانــه 

ــادل و  ــعه متع ــا توس ــم ت ــدام داری ــت اق ــان در دس ــهرداری اصفه ش
ــود. ــده ش ــهر دی ــف ش ــق مختل ــرای مناط ــبز ب ــای س ــوازن فض مت

احمــد ســلیمانی پور در حاشــیه بیســت و هشــتمین برنامــه از ســری 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــاح« اظه ــد افتت ــه چن ــر هفت ــای »ه برنامه ه
ــرای  ــی، نقشــه راه توســعه فضــای ســبز را ب ــات طــرح تفصیل مصوب
مناطــق 15گانــه شــهرداری اصفهــان در دســت اقــدام داریــم تا توســعه 
متعــادل و متــوازن فضــای ســبز در مناطــق مختلــف شــهر اصفهــان 
ــه  ــتمین برنام ــت و هش ــا در بیس ــرد: م ــح ک ــود. وی تصری ــده ش دی
از ســری برنامه هــای هــر هفتــه چنــد افتتــاح شــاهد افتتــاح پــارک 
ــه  ــم ک ــع بودی ــر مرب ــزار و 300 مت ــا مســاحت 4 ه ــی ب شــهید خطیب
ــتفاده  ــاوم اس ــیری و مق ــن گرمس ــار در آن از چم ــتین ب ــرای نخس ب
شــده اســت. مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری 
اصفهــان ادامــه داد: حــدود 270 اصلــه درخــت در پــارک شــهید 
خطیبــی کاشــته شــده تــا ایــن پــارک فضــای مناســبی بــرای مــردم 

ــه وجــود آورد. ــه ب منطق
شاه پســند  مــادی  حاشــیه  ســبز  فضــای  بــه  اشــاره  بــا   وی 
ــا حــدود یک هــزار  ــع فضــای ســبز ب ــر مرب اضافــه کــرد: 22 هــزار مت
ــرداری رســید  ــه بهره ب ــن مــادی ب ــه درخــت در حاشــیه ای و 890 اصل
کــه ایــن مســاحت بــرای محلــه ای کــه ســرانه فضــای ســبز آن پاییــن 

ــی محســوب می شــود. اســت، ســرانه خوب
ــا  ــزاده احمدرض ــارک امام ــی پ ــه کلنگ زن ــه ب ــور در ادام ــلیمانی پ س
باتــون بــود اشــاره و تأکیــد کــرد: ایــن پــارک بــه همــراه پــارک آزادی 3 
بــا دو هــزار مترمربــع زیربنــا کلنگ زنــی شــد کــه در آینــده ای نزدیــک 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ب
ــود  ــا وج ــبز ب ــای س ــعه فض ــه توس ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
بحــران کم آبــی مشــکلی بــرای تشــدید ایــن بحــران ایجــاد نمی کنــد 
گفــت: مــردم مــا بــه داشــتن فضــای ســبزی کــه بتوانــد بــه طــراوت 
ــران  ــه بح ــه ب ــا توج ــد، ب ــاز دارن ــد نی ــک کن ــا کم ــادابی آن ه و ش
 کم آبــی نیــز گونه هایــی از چمــن را کــه نیــاز آبــی کمــی دارنــد، 

کشت می کنیم.
ــان  ــهرداری اصفه ــبز ش ــای س ــا و فض ــازمان پارک ه ــل س مدیرعام
را  500 گونــه چمــن  مــا  تحقیقاتــی  ایســتگاه  اینکــه  بیــان   بــا 
ــا دارد، افــزود:  ــده و روپ ــه فــرد اســت، زن کــه کلکســیونی منحصــر ب
ــا  ــب ب ــاوم و مناس ــن مق ــوع چم ــه ن ــته ایم س ــان توانس ــن می در ای
 شــرایط آبــی منطقــه خودمــان تولیــد کنیــم، عــاوه بــر ایــن گونه هــای 
درختــی مــا نیــز از گونه هــای مقــاوم بــه شــرایط آبــی پاییــن 
اســت. وی داشــتن فضــای ســبز را بــرای مــردم بــا توجــه بــه وجــود 
ــزود:  ــت و اف ــروری دانس ــهر ض ــن ش ــاد ای ــیار زی ــای بس آالینده ه
ســرانه فضــای ســبز اصفهــان 26 متــر مربــع اســت در حالــی 
ــن  ــردم ای ــامتی م ــظ س ــرای حف ــگاهی ب ــات دانش ــه در تحقیق  ک
ــن  ــد در ای ــا بای ــده و م ــه ش ــر گرفت ــع در نظ ــر مرب ــاحت 49 مت مس
مســیر بتوانیــم بــرای داشــتن ایــن انــدازه فضــای ســبز از آب پایــدار 

ــم. اســتفاده کنی

ربان چینی بیست و هشتمین افتتاحیه  پروژه های شهرداری اصفهان درمنطقه 14

رویکرد اصلی شهرداری توسعه زمین های ورزشی روباز در مناطق محروم است

حاج رجب به یاران شهیدش پیوست

حاج رجب محمدزاده جانباز ۷۰ درصد مشهدی، نانوای بسیجی بود 

که در دوران دفاع مقدس و در سال ۱۳۶۶ در منطقه هور عراق، براثر 

اصابت خمپاره از ناحیه رس و صورت به درجه جانبازی نائل آمد. وی 

بارها گفته بود که تنها آرزویش دیدار با ره�ب معظم انقالب است که 

این دیدار در سال ۱۳94 تحقق یافت.

حاج رجب روز پنجشنبه به دلیل بروز ایست تنفیس به شهادت رسید. 

تشییع پیکر پاک و مطهر این جانباز شهید بعد از اقامه نماز جمعه در 

حرم رضوی برگزار شد. پیکر این شهید بزرگوار در حرم مطهر رضوی 

ده شد. به خاک س�پ

حوادثسالمت 

 چگونه خونریزی بینی 
را متوقف کنیم 

اغلــب خــون ریــزی هــای بینــی بــی خطــر هســتند و 
هیــچ علتــی بــرای نگرانــی وجــود نــدارد. 

خونریــزی از بینــی معمــوال زمانــی رخ مــی دهــد 
کــه غشــای بینــی خشــک و تحریــک شــده اســت و 
 عــروق خونــی کوچکــی درون بینــی بــر اثــر فشــار پــاره 

می شوند. 
صدماتــی هــم کــه بــه صــورت وارد مــی شــوند 
ــوند.  ــی ش ــزی بین ــبب خونری ــت س ــن اس ــز ممک نی
ــد  ــی توانن ــه م ــای اولی ــک ه ــاده کم ــای س تکنیک ه
ــردن  ــف ک ــرای متوق ــما ب ــه ش ــی ب ــور طبیع ــه ط ب

ــد. ــک کنن ــی کم ــزی بین خونری
ــان  ــی ت ــزی از بین ــه متوجــه خونری ــه محــض اینک  ب
شــدید در حالــت نشســته یــا ایســتاده قــرار بگیریــد و 
هرگــز دراز نکشــید. وزن خــود را بــه جلــو متمایــل کنید 
و ســوراخ هــای بینــی خــود را بــا هــم بگیریــد )مثــل 

زمانــی کــه نیشــگون مــی گیریــد(.
مویــرگ  از  خونریــزی  جلــوی  هــم  کار  ایــن   
هــم  و  گیــرد  مــی  را  شــده  پــاره  هــای 
پاییــن  گلویتــان  از  خــون  دهــد  نمــی   اجــازه 

برود.
 حــدود 10 دقیقــه بــه همیــن صــورت روی بینــی فشــار 
آوریــد. در برابــر ایــن وسوســه کــه مرتــب دســت تــان 
ــه  ــا ن ــده ی ــد آم ــزی بن ــد خونری ــا ببینی ــد ت را برداری

مقاومــت کنیــد.
 بعــد از 10 دقیقــه دســتتان را برداریــد تــا ببینیــد آیــا 
خونریــزی تمــام شــده یا نــه. اگر هنــوز خــون دماغتان 
 بنــد نیامــده بــود 5 دقیقــه دیگــر ســوراخ هــای بینی را 

بگیرید.
  جلوگیری از خونریزی دوباره بینی

ــردن  ــن ک ــدن از فی ــاغ ش ــون دم ــد از خ ــت بع درس
اجتنــاب کنیــد زیــرا باعــث مــی شــود عــروق خونــی 
ــون  ــس از خ ــاعت پ ــا 24 س ــوند. ت ــاره ش ــاره پ دوب
ــد و انگشــت خــود را داخــل  دمــاغ شــدن فیــن نکنی

ــد.  ــی نکنی بین
ســرتان را باالتــر از ســطح قلــب نگــه داریــد و از خــم 
ــد ســاعت  ــرای چن ــا دوال شــدن ب شــدن، زور زدن و ی

اجتنــاب کنیــد. 
ایــن کار فشــار خــون در عــروق بینــی را کاهــش 
ــا ــه آن ه ــان ب ــرای درم ــتری ب ــانس بیش  داده و ش

 می دهد.

 شاگرد مغازه سارق اینترنتی از آب در آمد 
ــورت  ــود بص ــب كار خ ــی صاح ــاب بانك ــه از حس ــردی ك ف
اینترنتــی ســرقت كــرده بــود توســط مامــوران پلیــس فتــای 
ــر  ــرهنگ »جهانگی ــد. س ــتگیر ش ــایی و دس ــان شناس اصفه
ــتان  ــی اس ــی انتظام ــی فرمانده ــاون اجتماع ــی« مع كریم
اصفهــان در گفــت و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس 
گفــت : در پــی شــكایت یكــی از شــهروندان مبنــی بــر اینكــه 
فــردی ناشــناس از حســاب بانكــی او مبلــغ 20 میلیــون 
ریــال ســرقت كــرده بررســی موضــوع در دســتور كار مامــوران 
ــا انجــام  پلیــس فتــای اصفهــان قــرار گرفــت. وی افــزود: ب
تحقیقــات تخصصــی در فضــای مجــازی متهــم كــه شــاگرد 
ــود شناســایی و دســتگیر شــد. ایــن مقــام  مغــازه شــاكی ب
ــوان  ــود عن ــات خ ــم در اعتراف ــت: مته ــار داش ــی اظه انتظام
ــا سوءاســتفاده از اعتمــاد شــاكی و دریافــت كارت  داشــت ب
ــه ســرقت كــرده اســت اســت. ســرهنگ  ــدام ب بانكــی او اق
كریمــی ضمــن اشــاره بــه تشــكیل پرونــده و تحویــل متهــم 
ــی  ــز بانك ــدار داد : رم ــردم هش ــه م ــی ب ــع قضائ ــه مراج ب
ــك  ــما در بان ــای ش ــول ه ــه پ ــی ب ــد دسترس ــع كلی در واق
ــداری ــی انتخــاب و نگه ــت كاف ــا دق ــد ب ــه بای  مــی باشــد ك

 شود.

خستگی و خواب آلودگی 
مرگ راننده تیبا را رقم زد 

ــی  ــی اســتان از واژگون ــی انتظام ــی فرمانده ــاون اجتماع مع
ــاله آن  ــده 50 س ــوت رانن ــا و ف ــواری تیب ــتگاه س ــك دس ی
ــا  ــر كریمــی« در گفــت و گــو ب ــر داد. ســرهنگ »جهانگی خب
خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس گفــت: ســاعت هفــت و 30 
دقیقــه صبــح امــروز مامــوران پلیــس راه »اصفهان-شــیراز« 
ــاده- ــور »آب ــا در مح ــواری تیب ــتگاه س ــك دس ــی ی از واژگون
شــهرضا« باخبــر شــدند كــه بافاصلــه بــه محــل اعزام شــدند. 
وی ادامــه داد: در اثــر ایــن حادثــه رانندگــی راننــده 50 ســاله 
ــر شــدت جراحــات وارد جــان خــود را از  ــر اث ایــن خــودرو ب
دســت داد. ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت : كارشناســان 
پلیــس راه علــت وقــوع ایــن حادثــه رانندگــی را عــدم توانایــی 
در کنتــرل وســیله نقلیــه ناشــی از خســتگی و خــواب آلودگی 
ــه  ــان ب ــر كریمــی در پای ــد. ســرهنگ جهانگی اعــام كــرده ان
ــود  ــواب آل ــته و خ ــمان خس ــا چش ــدار داد: ب ــدگان هش رانن
رانندگــی نكنیــد ، پــس از اســتراحت و رفــع خســتگی ، 
ــت  ــا رعای ــود و ب ــودروی خ ــود و خ ــامت خ ــان از س اطمین
كلیــه قوانیــن و مقــررات رانندگــی كنیــد تــا انشــاءهللا شــاهد 

وقــوع اینگونــه حــوادث تلــخ جــاده ای نباشــیم. 


