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 برنج سفره مردم
تراریخته نیست

3

آزادی قلم و بیان   

له
قا

رم
س   امــروز، 17مردادمــاه، مصــادف اســت بــا ســالروز 

ــوی  ــه الگ ــهیدی ک ــی؛ ش ــهید صارم ــهادت ش ش
خبرنــگاران انقالبــی و انسان دوســت و متعهــد 

ــات  ــه مطبوع ــهادتش جامع ــا ش ــه ب ــی ک ــت؛ کس  اس
و خبرنــگاری را بــه آرمان هــای امــام و انقــالب رهنمــون 
ــد  ــوی رش ــه س ــان، راه را ب ــیدی درخش ــل خورش  و مث
و کمــال روشــن کــرد. شــهید صارمــی بــا ایفــای 
رســالت خــود در عرصــه خبرنــگاری، برگــی زریــن 
ــه   ــاند. ب ــت رس ــه ثب ــالمی ب ــوری اس ــخ جمه در تاری
افتخــار ایــن شــهید واالمقــام، ایــن روز بــرای همیشــه 
 بــه یــادگار می مانــد. 17 مردادمــاه، یــادآور تــالش 
عاشــقانه  کــه  اســت  مجاهدانــی  سختکوشــی   و 
و بی پــروا در عرصــه وســیع و پرخطــر اطالع رســانی 
ــا  ــد و ب ــالص نهادن ــی از اخ ــش را در طبق ــان خوی ج
ــه خــود ، در  ــه رســالت و حرف عشــقی وصف ناشــدنی ب
آســمان وســیع شــهادت و جانبــازی، پــروازی بی پایــان 
 را در اوج مظلومیــت دنبــال کــرده و می کننــد. ایــن روز 
ــه در  ــی ک ــه مطبوعات ــگاران و جامع ــه خبرن ــه هم را ب
تنگنــای شــدید و تحمــل ســختی های مــادی و معنــوی 

ــانی... ــرای پیام رس ــی ب ــچ کوشش از هی

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

 مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید 
فوالدشهر: مسکن مهر فوالدشهر  

سپاهان شهر دوم خواهد شد   صفحه 8

  مافیای سدسازی نداریم   صفحه 3

  دومین سامانه آبرسانی اصفهان 
در انتظار تأمین اعتبار   صفحه 6

ویژه های امروز

 تیزبینی رسانه هااخبار روز
کشور را تقویت می کند بنیه امنیتی 

الریجانی گفت: از همکاری رسانه ها تشکر می کنم که روی هم رفته 
 احساس مسئولیت نسبت به سرگذشت کشور دارند 

و مسیر را به خوبی تشخیص می دهند...

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

 کلید شورای فقهی 
برای قفل بانکداری اسالمی

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

رژه پرماجرای ایران
6 در المپیک ریو

خبر یعنی داللت در شب تار                        

به سوی ساحل زیبای اسحار 

به خرمنگاه جهل، آتش فکندن                          

 به شب های سیه اختر نشاندن 

خبر، پیکار در دشت جنون است                      

 گهی کاونده اش در غرق خون است 

در این ره صارمی ها می درخشند                         

 که اقلیم قلم را نور بخشند 

پرفرازونشیب  مسیر  مشعل دار  و  تاریخ  شبستان  شب افروز  شمع  خبرنگار، 

جامعه بشری به سوی ساحل صبح آگاهی است.

 او با نورواژه های برون تراویده از بن جان و برآمده از ژرفای باورهای دینی و ملی

قلب تاریکی ها را نشانه می رود تا بدین سان فارغ از جهت گیری های جناحی، 

به جامعه  آگاهی بخشی  افکار عمومی و  تنویر  را در  تاریخی خویش  رسالت 

محقق سازد.

ضمن نکوداشت سالروز شهادت شهید اهل قلم محمود صارمی، روز خبرنگار را به 

 شما خبرنگار متعهد و نقش انداز عرصه پاک رسانه تبریک و تهنیت عرض نموده

امیدوارم با ارج نهادن به ساحت پاک و تابناک عالم خبرنگاری، یاد آن شهید 

بزرگوار را همواره گرامی بداریم. 

مهدیجمالینژاد

شهرداراصفهان



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

خبر سیاسی 

حضــرت آیــت هللا مــکارم شــیرازی بــا ابــراز امیــدواری بــرای 
ــی  ــای عمران ــتن طرح ه ــر نشس ــه ثم ــر ب ــه  زودت ــر چ  ه
ــی  ــا فعالیت های و فرهنگــی حاشــیه شــهر مشــهد گفــت: ب
ــهر  ــن ش ــیه ای ــرای حاش ــا ب ــه، نگرانی ه ــام گرفت ــه انج ک
مقــدس کــم شــده اســت. بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری 
رســا در مشــهد، پیــش از ظهــر دیــروز، آئیــن افتتــاح مرحلــه 
چهــارم پروژه هــای حاشــیه شــهر مشــهد بــا حضــور آیــت هللا 
ســید احمــد علم الهــدی، امــام جمعــه مشــهد و ســید 
 صولــت مرتضــوی، شــهردار ایــن شــهر و حجت االســام 
و المســلمین ســید ابراهیــم رئیســی، تولیــت آســتان قدس 

رضــوی و دیگــر مســئوالن شــهری برگــزار شــد. 
ــن مراســم  ــکارم شــیرازی،  در ای ــت هللا ناصــر م حضــرت آی
بــه ایــراد ســخنرانی پرداخــت و ضمــن قدردانــی از زحمــات 
ــد از  ــه کــه خداون ــن نکت ــر ای ــد ب ــط و تأکی مســئوالن ذی رب
این گونــه برنامه هــا قدردانــی می کنــد، گفــت: در میــان 
ــود دارد  ــلم وج ــئله مس ــک مس ــرق ی ــرب و ش ــان غ مورخ
ــور  ــل ظه ــی شــدن آن در اوای کــه پیشــرفت اســام و جهان
آن اســت.وی اضافــه کــرد: همــه قبــول دارنــد کــه اســام بــه 
 ســرعت در جهــان پیشــرفت کــرد؛ امــا در چرایــی آن حرف ها 

و نظرهــای مختلفــی وجــود دارد؛ ایــن اختاف هــا تــا 
ــه اســت کــه برخــی از مورخ هــا عامــل  ــی پیــش رفت آنجای

ایــن پیشــرفت ها را ناشــناخته می داننــد.
 زهد و تقوا عامل پیروزی اسالم است

ــر  ــه ه ــان اینک ــا بی ــیرازی ب ــکارم ش ــت هللا م ــرت آی حض

ــت  ــه دس ــمه آن ب ــد آب، از سرچش ــد مانن ــه ای را بای نکت
آورد، ابــراز داشــت: از پیامبــر)ص( علــت پیشــرفت اســام 
ــل  ــز عام ــد دو چی ــخ فرمودن ــان در پاس ــیدند، ایش را پرس
پیشــرفت اســت کــه عبــارت اســت از زهــد و ساده زیســتی؛ 
ــن  ــودن و یقی ــع ب ــن و قان ــا نفروخت ــه دنی ــی خــود را ب  یعن

ــن و  ــرد: یقی ــه ک ــان قاطــع داشــتن اســت. وی اضاف و ایم
ایمــان قاطــع، یعنــی کفــن بپوشــند و در خــط مقــدم جبهــه 
قــرار بگیرنــد و بگوینــد افتخــار مــا شــهادت اســت. جنــگ ما 
نیــز بــه دلیــل همیــن دو نکتــه پیــروز شــد و ایــن فرهنــگ 
بایــد حفــظ شــود و ســاح اصلــی مــا همیــن نــکات اســت.
 نفــوذ وهابیــت در حاشــیه شــهر مشــهد، نگران کننــده 

بــود
ــرای  ــا ب ــل پیگیری ه ــه و دلی ــه ریش ــد ب ــع تقلی ــن مرج ای
ساخته شــدن و اصــاح حاشــیه شــهر اشــاره کــرد و گفــت: 
در دیدارهایــی کــه بــا علمــای مشــهد داشــتم، اظهــار نگرانــی 
کردنــد کــه وهابیــت در حاشــیه شــهر مقــدس مشــهد 
فعالیــت می کنــد؛ بــه آنــان گفتــم نگــران نباشــید؛ اگــر مــا 
ــق داشــته باشــیم، مشــکل  ــن مناط ــی در ای حضــور پررنگ

ــود. ــل می ش ح
 وی افــزود: ایــن موضــوع را بــا رهبــر معظــم انقــاب، 
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در جلســه ای خصوصــی مطــرح 
ــد و  و هفــت راهــکار را پیشــنهاد کــردم کــه ایشــان پذیرفتن
ــه صــورت  ــی ک ــا برنامه های ــن ب ــا شــروع شــد؛ بنابرای کاره

ــت.   ــده اس ــوده ش ــا آس ــم خیال ه ــه کم  ک گرفت

آیت اهلل مکارم شیرازی:

نفوذ وهابیت در حاشیه مشهد مقدس، نگران کننده است

معــاون اول رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه تعابیــر 
ــت  ــان دول ــدان و مخالف ــی منتق ــه برخ ــتی ک نادرس
ایــن روزهــا علیــه رئیس جمهــور بــه کار می برنــد 
ــه بی ســابقه ای  ــن هجم ــران چنی ــخ ای ــت: در تاری گف
ــود  ــور وج ــه رئیس جمه ــمی  علی ــای رس از تریبون ه

ــت.  ــته اس نداش
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه 
جهانگیــری  اســحاق  دکتــر  دولــت،  اطاع رســانی 
ــروز )شــنبه( در نخســتین جشــن  ــر دی ــش از ظه پی
فــارغ التحصیلــی ادوار دانشــکده خبــر، روز خبرنــگار 
روزنامه نــگاران  دانش آموختــگان،  اســاتید،  بــه   را 
بــا  و  گفــت  تبریــک  رســانه  اصحــاب  همــه  و 
ــه  ــی  و هم ــود صارم ــهید محم ــاد ش ــت ی گرامیداش
ــه  ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــانه اظه ــه رس ــهدای عرص ش

فعالیــت  روی  پیــش  مشــکات  بتوانــد  دولــت 
اصحــاب رســانه را برطــرف کنــد.

ــا  ــا ب ــور م ــت: کش ــار داش ــه اظه ــری در ادام جهانگی
ــائل  ــن مس ــه ای ــت ک ــه رو اس ــددی روب ــائل متع مس
جدیــد نیســتند و ســابقه ای طوالنــی دارنــد. هــم 
 در ســطح بین المللــی، هــم در بخــش اقتصــادی 
اجتماعــی آســیب های  و  در حــوزه مســائل   هــم 
ــی کشــور  هــم در بخــش فرهنگــی و سیاســت داخل
ــم  ــدون تفاه ــن ب ــه یقی ــه ب ــود دارد ک ــکاتی وج مش

حل نشــدنی اســت.
معــاون اول رئیس جمهــور افــزود: مــا ســخت نیازمنــد 
ــو  ــرای گفت وگ ــی را ب ــا و امکان های ــه مکان ه ــم ک آنی

ــر  ــم. دکت ــدا کنی و تفاهــم در جهــت حــل مســائل پی
ــر  ــات عص ــر ارتباط ــت: عص ــار داش ــری اظه جهانگی
ــویه  ــات دوس ــه ارتباط ــویه ب ــات یک س ــل ارتباط تبدی
و تعاملــی و عصــر مفاهمــه بــه جــای مقابلــه اســت. 
ــل  ــه دالی ــا ب ــه م ــت: جامع ــار داش ــری اظه جهانگی
ــال ارتباطــی  ــی و تاریخــی دارای اخت ــدد فرهنگ متع
ــگ  ــا فرهن ــا ب ــی م ــگ سیاس ــت و فرهن ــدی اس ج
ــانه ای  ــگران رس ــادی دارد؛ کنش ــه زی ــو فاصل گفت وگ
ــن  ــوان در ای ــا بت ــازند ت ــو بس ــدان گفت وگ ــد می بای
ــرد. ــو ک ــور گفت وگ ــدی کش ــائل ج ــاره مس ــا درب فض

پیشــرفت  و  ایــران  پیشــرفت  وی تصریــح کــرد: 
ــه  ــت جامع ــات درس ــا ارتباط ــز ب ــوری ج ــچ کش  هی

ــای  ــان گروه ه ــت می ــاط درس ــران و ارتب و تصمیم گی
مختلــف اجتماعــی میســر نیســت.

معــاون اول رئیس جمهــور بــا تأکیــد بــر اینکــه رســانه 
ــه محلــی  ــه معنــای واقعــی رســانه باشــد و ن بایــد ب
بــرای ایجــاد جنــگ روانــی، تصریــح کــرد: رســانه باید 
ــرای  ــی ب ــه محل ــد و ن ــنیدن باش ــن و ش ــل گفت مح
ایجــاد جنــگ روانــی علیــه بخــش دیگــری از جامعه. 
رســانه بایــد محــل ارتباطــات باشــد و نــه محــل القای 

مطالــب غیرواقعــی.
دکتــر جهانگیــری گفــت: دولــت بــر حســب وظیفــه ای 
ــم  ــات مه ــد تصمیم ــور دارد و بای ــرای اداره کش ــه ب ک
ــاط  ــال ارتب ــه دنب ــد، ب ــاذ کن ــده ای اتخ ــن کنن و تعیی
 بــا شــهروندان و پاســخگویی بــه افــکار عمومــی

 است.

عمومــی   دیپلماســی  مرکــز  رئیــس  و  ســخنگو     
مقام هــای  مواضــع  خارجــه،  امــور  وزارت  رســانه ای  و 
اروپائــی و آمریکائــی را درخصــوص اعــدام تعــدادی از 
تروریســت ها در کشــورمان، مداخلــه در امــور داخلــی 
جمهــوری اســامی  ایــران خوانــد و آن را محکوم کــرد. بهرام 
قاســمی تصریــح کــرد: جمهــوری اســامی  ایــران در مبــارزه 
بــا تروریســم و گروه هــای تروریســتی مــورد حمایــت 
 کشــورهای خارجــی در منطقــه، همــواره سیاســت قاطعــی 

را اتخاذ کرده است.
وی افــزود: در شــرایطی کــه ایــران قربانــی تروریســم 

اســت، بــرای تأمیــن امنیــت مــردم خــود از هیــچ تاشــی 
فروگــذار نمی کنــد.

 وی از موضعگیــری مقامــات غربــی درخصــوص مجــازات 
آن هــا  جرائــم  بــه  توجــه  بــدون  تروریســت ها  ایــن 
ــه  ــات واصل ــاس اطاع ــرد: براس ــه ک ــف و اضاف ــراز تأس  اب
از منابــع قضائــی کشــور، تــاش بــرای راه انــدازی گروهــک 
ــلحانه در  ــای مس ــام عملیات ه ــری، انج ــتی تکفی تروریس
ــاه و بعضــی از  ــردم بی گن ــرور و کشــتار م داخــل کشــور، ت

ــاح های  ــه س ــنت، تهی ــل س ــای اه ــه علم ــا از جمل علم
انفجــار  آمــاده  بمــب  ســاخت  و  جنگــی   متعــدد 
ــی  ــهرها بخش ــی ش ــف برخ ــاط مختل ــذاری در نق و بمب گ

جرائــم ایــن افــراد بــوده اســت.
وی گفــت: بــر ایــن اســاس جمهــوری اســامی  ایــران ضمن 
ــی  ــه اعمــال تأکیــد دارد کشــورهای غرب ــا این گون ــه ب مقابل
 بــه جــای برخــورد دوگانــه بــا موضــوع مبــارزه بــا تروریســم

ــی  ــای جهان ــی و تاش ه ــترک بین الملل ــزم و اراده مش ع
را در جهــت ریشــه کنی تروریســم تکفیــری و داعــش 

ــازد. ــز س متمرک

ــه  ــاره الیح ــان از رد دوب ــورای نگهب ــخنگوی ش   س
کاهــش ســاعت کار زنــان شــاغل دارای شــرایط 
خــاص بــه دلیــل تأمیــن نشــدن بــار مالــی آن 
ــش  ــه کاه ــت: الیح ــر داد و گف ــورا خب ــن ش در ای
ســاعت کار زنــان شــاغل دارای شــرایط خــاص 
نگهبــان  و شــورای  بیــن مجلــس  نوبــت  دو  در 
ــراد شــکلی در آن وجــود  ــوز ای  ارســال شــد؛ امــا هن

دارد.
نگهبــان  شــورای  افــزود:  عباســعلی کدخدایــی 
ــه  ــن الیح ــل ای ــا اص ــی ب ــال مخالفت ــن ح در عی
ــق  ــاره آن از طری ــال دوب ــس از ارس ــی پ ــدارد؛ ول ن
نشــده  رفــع  قبلــی  ایــرادات  هنــوز   مجلــس 

است.
اصلــی  مشــکل  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
قانــون   75 اصــل  بــا  مغایــرت  را  الیحــه  ایــن 
اساسی)داشــتن بــار مالــی( و اشــاره نشــدن نحــوه 
ــد:  ــادآور ش ــرد و ی ــوان ک ــی آن عن ــار مال ــن ب تأمی
ــه عمــل آورده، امــا  اگرچــه مجلــس اصاحاتــی را ب
ــار  کافــی نبــوده اســت؛ چــون پیش بینــی تأمیــن ب
مالــی مربــوط بــه ســال های آینــده اســت و ربطــی 

ــدارد. ــاری ن ــال ج ــه س ب
کدخدایــی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه ایــن الیحــه 
نیــز بخش هــای غیردولتــی را شــامل می شــود 
ــا  ــز ب ــی نی ــای غیردولت ــان بخش ه ــون کارکن و چ
آن هــا قــرارداد دارنــد، فقهــای شــورای نگهبــان ایــراد 
ــد آن  ــه بای ــد ک ــه گرفتن ــن الیح ــه ای ــز ب ــرعی نی ش

برطــرف شــود.
ــاعات  ــه، س ــن الیح ــده ای ــاده واح ــاس م ــر اس ب
ــی  ــم از رســمی، پیمان ــان شــاغل اع  کار هفتگــی زن
و قــراردادی کــه موظــف بــه 44 ســاعت کار در هفتــه 
هســتند، امــا دارای معلولیــت شــدید یــا فرزنــد زیــر 
6 ســال تمــام یــا همســر و فرزنــد دارای معلولیــت 
 شــدید یــا مبتــا بــه بیمــاری صعــب العــاج 
هســتند یــا زنــان سرپرســت خانــوار شــاغل در 
ــون  ــاده 222 قان ــوع م ــی موض ــتگاه های اجرای دس
جمهــوری  توســعه  پنجــم  ســاله  پنــج  برنامــه 
بخــش  و   89 دی   15 مصــوب  اســامی  ایــران 
ــون  ــون کار و قان ــموالن قان ــم از مش ــی اع غیردولت
ــی  ــت متقاض ــه درخواس ــا ب ــی، بن ــن اجتماع تأمی
و تأییــد مراجــع ذی ربــط 36 ســاعت در هفتــه 
ســاعت   44 مزایــای  و  حقــوق  دریافــت  بــا 
تعییــن می شــود؛ امــا شــورای نگهبــان مصوبــه 
 مجلــس را دارای ایــراد دانســت و بــه مجلــس 

بازگرداند.

ســخنگوی رســمی  بســیج مردمــی  عــراق بــا تأکید بــر نقش 
ــف  ــی در آزادســازی مناطــق مختل ــزرگ مستشــاران ایران ب
ــلیمانی در  ــردار س ــت: س ــت ها گف ــگ تروریس ــراق از چن ع

عملیــات موصــل حضــور خواهــد داشــت.
ــه نقــل از خبرگــزاری فــارس  ــه گــزارش کیمیــای وطــن ب ب
احمــد االســدی، ســخنگوی رســمی  نیروهــای بســیج 
مردمــی  عــراق حضــور ســردار ســلیمانی«در عملیــات 
آزادســازی موصــل را ضــروری خوانــد و گفــت: ژنــرال 
ســلیمانی، بزرگ تریــن مستشــاری اســت کــه دولــت عــراق 
ــدی  ــت. االس ــرده اس ــاری ک ــش ی ــه داع ــگ علی را در جن
عالی تریــن  ردیــف  در  قاســم ســلیمانی  گفــت: حــاج 
ــه  ــت ک ــران اس ــامی  ای ــوری اس ــی  جمه ــاران نظام مستش
طبــق دعــوت و موافقــت دولــت عــراق در ایــن کشــور حضــور 

دارد.
ــور  ــر حض ــد ب ــا تأکی ــراق ب ــی  ع ــیج مردم ــخنگوی بس س
ســردار ســلیمانی در عملیــات موصــل گفــت: حضــور 
ارائــه مشــاوره های  بــرای  مســتقیم ســردار ســلیمانی 
ــوا  ــتان نین ــز اس ــازی مرک ــات آزادس ــوص عملی الزم درخص
ــت  ــا دول ــی ب ــدام طــی هماهنگ ــن اق ضــروری اســت و ای

ــط انجــام  عــراق، بســیج مردمــی  و همــه طرف هــای ذی رب
ــر  می شــود. االســدی تأکیــد کــرد: ســردار ســلیمانی اگــر ب
اســاس ارزیابی هــای خــود و فرمانــده کل نیروهــای مســلح 
ــت  ــرای مأموری ــد، ب ــی الزم ببین ــت تحــوالت میدان از واقعی

ــت. ــد یاف ــور خواه ــاری حض مستش
وی دربــاره نقــش مستشــاران ایرانــی در عــراق گفــت: 
مستشــاران ایرانــی کــه طبــق درخواســت و موافقــت دولــت 
عــراق در ایــن کشــور حضــور دارنــد، نقــش بزرگــی در بیشــتر 
عملیات هایــی داشــته اند کــه بســیج مردمــی  در آن حضــور 
داشــت؛ چــون بــر اســاس تجربــه و تــوان خــود دیدگاه هــای 
ــرار  ــا ق ــار عراقی ه ــی  در اختی ــای مهم ــم و رایزنی ه محک
دادنــد. االســدی ضمــن تأییــد حضور بســیج مردمــی  در نبرد 
آزادســازی موصــل گفــت: بــر اســاس تصمیــم نخســت وزیر 
عــراق شــرکت بســیج مردمــی  در آزادســازی نینــوا قطعــی 
ــیج  ــراق بس ــت ع ــم دول ــرا ه ــه اخی ــوص ک ــت؛ به خص اس
مردمــی  را بخــش اصلــی از نهــاد نظامــی  عــراق معرفــی کرد؛ 
ــا مشــارکت نکــردن  ــن از مشــارکت ی ــن ســخن گفت بنابرای
ــون  ــت؛ چ ــل بی معناس ــات موص ــی  در عملی ــیج مردم بس
بســیج مردمــی  دیگــر یــک تشــکل اصلــی نیروهای مســلح 
عــراق است.ســخنگوی رســمی  بســیج مردمــی  عــراق گفــت: 
بســیج مردمــی  تجربــه خوبــی در نبــرد آزادســازی مناطــق 
متعــددی از خــاک عــراق دارد کــه حضــور آن را در عملیــات 
ــگ  ــه رن ــی ک ــدود نظرات ــد و مع ــروری می کن ــل ض  موص
و بــوی قومــی  و مذهبــی بــه عملیــات موصــل داده و مخالف 
ــی  ــت، ارزش ــات اس ــن عملی ــی  در ای ــیج مردم ــور بس  حض

ندارد.

برای چندمین بارو به دلیل تأمین نشدن بار مالی:

الیحه کاهش ساعات کاری زنان دارای شرایط خاص، رد شد 
سخنگوی بسیج مردمی  عراق خبر داد:

حضور سردار سلیمانی در عملیات موصل

ــره  ــه در کنگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــامی  ب ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
 آمریــکا مســائلی مطــرح می شــود کــه ســرمایه گذاری در ایــران 
ــای  ــار پیگیری ه ــت درکن ــت: الزم اس ــد، گف ــان ده ــک نش را پرریس
وزارت امــور خارجــه، مســائل مربــوط بــه حــوزه اقتصــاد در داخل کشــور 
فعــال شــود و در ایــن زمینــه نقــش وزرا و مســئوالن اجرایــی بســیار 

مهــم اســت تــا روحیــه کار و تــاش ایجــاد کننــد.
 بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از خبرگــزاری خانــه ملــت

اســامی  در  شــورای  مجلــس  رئیــس  الریجانــی،  علــی  دکتــر 
 16 )شــنبه  دیــروز  ظهــر  کــه  خبرنــگار  روز  بزرگداشــت  مراســم 
تلفیــق  کمیســیون  در  رســانه  اصحــاب  حضــور  بــا  مردادمــاه( 
ــگار  ــت و روز خبرن ــه کرام ــک ده ــن تبری ــد، ضم ــزار ش ــس برگ مجل

گفــت: از همــکاری رســانه ها تشــکر می کنــم کــه روی هــم رفتــه 
ــیر  ــد و مس ــه سرگذشــت کشــور دارن  احســاس مســئولیت نســبت ب
ــا ــردن ناهمواری ه ــن ب ــا از بی ــا ب ــد ت ــی تشــخیص می دهن ــه خوب  را ب

شرایط را بهتر کنند.
ــود  ــه رک ــاره ب ــا اش ــه ب ــامی  در ادام ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
اقتصــادی موجــود در کشــور عنــوان کــرد: تصمیم گیری هــا در مجلــس 
 بــه گونــه ای بــود کــه قوانینــی تصویــب شــود کــه فضــای کســب و کار 
را تســهیل کنــد؛ بــر همیــن اســاس 2 مصوبــه بــه صــورت طــرح و یــک 
الیحــه مطــرح شــد و در نهایــت قانونــی خوبــی نیــز وضــع شــد. البتــه 
ایــن مطلــب بــه معنــای پایــان کار نیســت و بــه دنبــال پیگیــری اجرای 

کامــل آن هســتیم.

ــازمان ها  ــا، س ــد وزارتخانه ه ــران ارش ــه مدی ــه ای ب ــی نام ــراج ط ــر س   ناص
ــری دو شــغله ها  ــع به کارگی ــون من ــرد: قان ــام ک ــی اع و دســتگاه های اجرای
ــا  ــن ســازمان ب ــاغ الزم االجراســت و ای ــخ اب ــی از تاری در دســتگاه های دولت

متخلفــان برخــورد قانونــی خواهــد کــرد.
ــون  ــتناد قان ــا اس ــه ب ــن نام ــور در ای ــی کل کش ــازمان بازرس ــس س   رئی
ــون تجــارت مصــوب 22 اردیبهشــت ماه ســال 1395  اصــاح قســمتی از قان
مجلــس شــورای اســامی  خطــاب بــه مدیــران ارشــد دســتگاه های اجرایــی 
هشــدار داده اســت کــه انتصــاب افــراد بــه  صــورت حقیقــی یــا حقوقــی بــه  
صــورت همزمــان در بیــش از یــک شــرکت کــه تمــام یــا بخشــی از ســرمایه 
ــت  ــی اس ــات عمومی غیردولت ــا مؤسس ــا ی ــا نهاده ــت ی ــه دول ــق ب آن متعل
بــه ســمت مدیــر عامــل یــا عضــو هیئــت مدیــره، غیرقانونــی اســت و کلیــه 

دســتگاه های مشــمول موظفنــد مفــاد قانــون مذکــور را رعایــت کننــد. قاضــی 
ســراج در ادامــه نامــه خــود متذکــر شــده اســت: ســازمان بازرســی کل کشــور 
بــه  موجــب تکالیــف و وظایــف قانونــی خــود بــه کلیــه واحدهــای بازرســی 
خــود مأموریــت داده تــا در راســتای نظــارت بــر حســن اجــرای قانــون مذکــور، 
ــت و  ــرای درس ــر اج ــی، ب ــای قانون ــی  ظرفیت ه ــری از تمام ــن بهره گی ضم
ــع  ــه مراج ــف را ب ــراد متخل ــتگاه ها و اف ــارت و دس ــون نظ ــن قان ــل ای کام
قانونــی معرفــی کنــد. در تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون اصــاح قســمتی از 
قانــون تجــارت آمــده اســت: هیــچ فــردی نمی توانــد اصالتــا یــا بــه نمایندگــی 
از شــخص حقوقــی همزمــان در بیــش از یــک شــرکت کــه تمــام یــا بخشــی 
از ســرمایه آن متعلــق بــه دولــت یــا نهادهــا یــا مؤسســات عمومــی  غیردولتی 

اســت بــه ســمت مدیــر عامــل یــا عضــو هیئــت مدیــره انتخــاب شــود. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
ممنوعیت به کارگیری دو شغله ها، الزم االجراست

الریجانی در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار:
تیزبینی رسانه ها، بنیه امنیتی کشور را تقویت می کند

جهانگیری در نخستین جشن فارغ التحصیلی ادوار دانشکده خبر: 

 رسانه ها باید محل گفتن و شنیدن باشد، نه محلی برای ایجاد جنگ روانی 

محکومیت مداخله مقام های اروپایی و آمریکایی در امور داخلی ایران 

حتما بخوانید!
رسانه ها باید محل گفتن و شنیدن ... یکشنبه  17  مردادماه   21395
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اݡست ݡسىݔ

آزادی قلم و بیان   
ادامه از صفحه یک: 

دریــغ نکــرده و نمی کننــد، خالصانــه و مشــفقانه 
تبریــک و تهنیــت عــرض می کنیــم. آری، وقتــی 
ســخن از مطبوعــات و خبــر و خبرنــگار می شــود 
ــه ذهــن متبــادر  بافاصلــه واژه آزادی قلــم و بیــان ب
می شــود. واقعیــت ایــن اســت کــه آزادی بــرای 
انســان نــه یــک نیــاز پائین دســتی، بلکــه بــه مثابــه 
ــه  ــور ک ــد؛ همان ط ــس می کن ــه تنف ــت ک ــی اس هوای
ــت  ــد، هوی ــده بمان ــد زن ــوا نمی توان ــدون ه ــان ب انس

انســانی نیــز بــدون آزادی بی معنــا می شــود. 
خــدای متعــال انســان را مختــار آفریــد و ایــن نیــاز 
ــان  ــذا آزادی بی ــت. ل ــرت اس ــق فط ــری و مطاب  فط
و قلــم نیــز اقســامی  از آزادی هســتند کــه انــکار آن هــا 

بــه انــکار هویــت و کرامــت انســان می انجامــد.
امــام  مبــارزات  اســامی  و  انقــاب  تاریــخ   
خمینــی)ره( قبــل و بعــد از پیــروزی حکایــت از 
ــع  ــاز مداف ــی)س( از دیرب ــام خمین ــه ام آن دارد ک
ــه در  ــوری ک ــه ط ــوده؛ ب ــات ب ــم و مطبوع آزادی قل
حاکمــان  خویــش  انقــاب  از  پیــش  نطق هــای 
ــر رســانه ها   ــه دلیــل ایجــاد جــّو اختنــاق ب  وقــت را ب

و مطبوعات کشور مؤاخذه می کردند.
ــکوهمند  ــروزی ش ــس از پی ــام پ ــد در ای ــن رون  ای
انقــاب اســامی  نیــز ادامــه پیــدا کــرد و آزادی هــای 
مدنــی کــه آزادی قلــم و مطبوعــات نیــز از زمــره 
آن هاســت در قانــون اساســی نظــام مبــارک جمهوری 
ــد  ــورد تأکی ــی م ــی اصول ــح و ط ــه تصری ــامی  ب  اس

قرار گرفت.
ــا تمــام اهمیتــی  ــه روشــن اســت کــه آزادی ب ناگفت
کــه دارد و در تمــام شــئونی کــه می تــوان بــرای 
غیرمحــدود  نمی توانــد  هرگــز  کــرد،  فــرض   آن 
اهمیــت  و  ضــرورت  باشــد.  لجام گســیخته  و 
وجــود آزادی قلــم و بیــان از یــک ســو و عــدم 
امــکان وجــود آزادی مطلــق از ســوی دیگــر موجــب 
بــرای  تــا در هــر جامعــه ای حــدودی  می شــود 
گرفتــه شــود  نظــر  در  مطبوعــات  و  بیــان  آزادی 
محدودیتــی  محــدود کننــد؛  نوعــی  بــه  را  آن  و 
آزادی اســتمرار  و  دوام  ضامــن  حقیقــت  در   کــه 

 است.
فرموده انــد:  رابطــه  ایــن  در  خمینــی)ره(  امــام   
ــز  ــام عزی ــت اس ــه  در خدم ــد همیش ــات  بای  مطبوع
و مــردم و کشــور باشــند و آزادی هــا در حــدود قوانیــن 
مقــدس اســام و قانــون اساســى بــه بهتریــن وجــه 
ــه  ــردد. ]صحیف ــظ گ ــى حف ــود و بی طرف ــن ش تأمی

ــام، ج 13، ص356[ ام
ــاب   ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــام خامن ــن ام  همچنی
در  را  کشــور  مطبوعــات   امــروز  اســامی،  آزادی  
 طــول  تاریــخ  مطبوعــات  ایــران  بی نظیــر خوانــده 
و فرموده انــد: امــروز در ایــران  مطبوعــات  نســبت  
ــد  ــی  برخوردارن ــته  از آزادی  کامل ــه  ادوار گذش ــه  هم ب
و هــر نویســنده  و قلم به دســتی  می توانــد آنچــه  را 
کــه  می اندیشــد، بنویســد و آن  را بــه  چــاپ  برســاند. 
جامعــه ای  اگــر  معتقــدم  فرمودنــد:  همچنیــن 
آزاد  قلم هــای  و  رشــد  دارای  و  آزاد  مطبوعــات 
و فهمیــده را از دســت بدهــد، خیلــی چیزهــای 
وجــود  داد.  خواهــد  دســت  از  هــم  را  دیگــر 
یــک  رشــد  نشــانه های  از  یکــی  آزاد،  مطبوعــات 
رشــد مایــه  هــم  خــودش  حقیقتــا  و   ملــت 

 است. 
ــد آزادی  ــاره ش ــدان اش ــر ب ــه پیش ت ــه ک همان گون
قلــم و بیــان، اگــر چه یــک ضــرورت اجتماعی اســت، 
 امــا هرگــز نمی توانــد بــی حــّد و لجام گســیخته

باشــد. بــر همیــن اســاس در تمــام جوامــع، قوانینــی 
 وضــع می شــوند تــا حــدود آزادی بیــان و قلــم 
را بــه وســیله آن روشــن ســازند. بســتر ایــن قوانیــن 
در جوامــع اســامی  چیــزی جــز تعالیــم عالیــه 

اســام نمی توانــد باشــد. 
آزادی قلــم تــا آنجایــی پذیرفتنــی اســت کــه منافــع 
و مصالــح جامعــه اســامی  را تأمیــن کنــد و بــه 
هیچ یــک از آرمان هــای اســام لطمــه وارد نکنــد و از 
 طرفــی بتوانــد در رشــد فرهنگــی، سیاســی، اقتصادی

اجتماعــی و امنیتــی و ...ملــی کمــک و تأثیــر مثبــت 
داشــته باشــد؛ در هــر حــال یکــی از ابزارهــای توســعه 
ــن  ــم تیزبی ــوان چش ــه عن ــه ب ــت ک ــات اس مطبوع
مــردم عمــل می کنــد و آئینــه وار و بــا رعایــت صــدق 
ــا  ــردم را ب ــای م ــل و نگاه ه ــرایط تحلی ــاف ش و انص
و مدیــران جامعــه  واقعیت هــا همــراه می ســازد 
را کمــک می کنــد تــا بتواننــد اهــداف و آرمان هــا 
 را دنبــال کننــد و آنجایــی کــه انحــراف می بیننــد 
ــد  ــان می دهن ــت را نش ــد و راه درس ــدار می دهن  هش

و به واقع راه را هموار می کنند.
 انصافــا امــروز مطبوعــات بــا آزادی کامــل قلــم 
می زننــد و گاه ایــن قلم فرســایی از انصــاف هــم دور 
ــا ســعه  ــه و ب می شــود؛ لیکــن در کان نظــام صبوران
ــن  ــطوح پائی ــا در س ــود؛ ام ــال می ش ــدر کار دنب ص

ــه ســعه صــدر بیشــتر اســت. ــاز ب نی

 فتح اصفهان و قتل عام مردم 
به دست تیمور لنگ

کیمیای وطن
محمدشریفی سده

ایلخانــی« بهادرخــان  »ابوســعید  مــرگ  از   بعــد 
ممالــک ایلخانــی بــه دســت امــرای بــزرگ، بــه چنــد 
ــه بیســت ســال بیــن  قطعــه مجــزا شــد و در  فاصل
 مــرگ او و نابــود شــدن آخریــن نامزدهــای ایلخانــی
روی کار  پنــج سلســه  ایــران  نقــاط مختلــف  در 
ــود  ــر« ب ــا »آل مظف ــهورترین آن ه ــه مش ــد ک آمدن
ــت.  ــت داش ــراق حکوم ــم و ع ــراِق عج ــتر برع و بیش
شــیراز اصفهــان،  یــزد،  شــامل  عجــم   عــراق 

ــان  ــزش اصفه ــد و مرک ــتان می ش ــتان و لرس  خوزس
بود. 

ــد  ــجاع، فرزن ــاه ش ــر، ش ــدان آل مظف ــن خان در بی
حکومــت  خوارزمشــاهی،  جال الدیــن  ارشــد 
اصفهــان و شــیراز را بــر عهــده داشــت و بعــد از مــرگ 
او، پســر ارشــدش مجاهدالدیــن زیــن العابدیــن بــه 
جــای پــدر نشســت و حکومــت اصفهــان را در دســت 

ــت. گرف
ــری  ــدان مظف ــت خان ــا مخالف ــدای کار ب وی در ابت
روبــه رو شــد؛ امــا پــس از تســخیر اصفهــان بــه نطنــز 
رفــت و ابویزیــد را کــه در آنجــا حکومــت داشــت 
بــه لرســتان گریخــت.  ابویزیــد  مغلــوب کــرد و 
در همیــن ســال )788( »امیــر تیمــور گــورکان« 
ــر  ــام ماوراءالنه ــر تم ــان، ب مؤســس سلســله تیموری
یافتــه   اســتیا  ایــران  از  و قســمتی  ترکســتان  و 
ــدران ــان، مازن ــج خراس ــه تدری ــر ب ــن امی ــود. ای  ب

قزوین و همدان رافتح کرد تا به اصفهان رسید.
ــش »ســلطان  ــور فرســتاده ای پی  درســال 788 تیم
زیــن العابدیــن« فرســتاد و از او خواســت کــه چــون 

پــدرش شــاه شــجاع، بــه خدمــت بشــتابد.
ــوت  ــن دع ــه ای ــی ب ــن اعتنای ــن العابدی  ســلطان زی
ــر  ــداد. امی ــت ن ــازه برگش ــتاده اج ــه فرس ــرد و ب نک
ــد  ــه قص ــد و ب ــب ش ــت در غض ــن حرک ــور از ای تیم
تنبیــه ســلطان زیــن العابدیــن در شــوال ســال 789 
از راه همــدان و گلپایــگان خــود را بــه اصفهــان رســاند. 
ــد  ــتند و تعه ــان خواس ــور ام ــان از تیم ــای اصفه علم

ــد. ــور کنن ــی  تســلیم تیم ــه مال ــد ک دادن
ــرای  ــود را ب ــرای خ ــی از ام ــت و جمع ــور پذیرف  تیم
ــن  ــتاد. ای ــهر فرس ــل ش ــه داخ ــال ب ــن آن م گرفت
ــان  ــردم اصفه ــه م ــال ب ــع آوری م ــت در جم جماع
تعــدی بســیار کردنــد و از تعــرض بــه ارض و نامــوس 
اهالــی نیــز خــوداری ننمودنــد. مــردم ســر بــه 
شــورش برداشــتند و محصــان و گماشــتگان تیمــور 
را بــه بدتریــن احــوال کشــتند و غوغایــی در اصفهــان 

ــد. برپاش
ــه  ــان حمل ــه اصفه ــاب ب ــروب آفت ــارن غ ــور مق  تیم
بــرد و تــا فــردای آن روز بــا عامــه می جنگیــد. چــون 
 بــه شــهر وارد شــد حکــم قتــل عــام مــردم را صــادر 
ــع آوری  ــتگان جم ــر از کش ــزار س ــرد 70 ه ــر ک و ام

ــد. ــل دهن ــه او تحوی ــد و ب کنن
 مأمــوران نیــز چنیــن کردنــد و بــه امــر آن مــرد 
ــاره  ســاختند؛  خونخــوار، از سرِکشــتگان در شــهر من
چنــان کــه در نصــف حصــار شــهر، بیســت و هشــت 
منــاره از هــزار و پانصــد ســر و در نصــف دیگــر اندکــی 
ــه  ــان ب ــا و اصفه ــاره برپ ــدار من ــن مق ــر از همی کمت

ــل شــد. ــی تبدی ویران

 شمخانی در دیدار با 
مشاور امنیت ملی افغانستان:

 اقدامات تضعیف کننده کشورهای اسالمی  
در مسیر تقویت اسرائیل است

 دبیــر شــورای  عالــی امنیــت ملــی گفــت: رژیــم 

ــی  ــمن اصل ــتی، دش ــش صهیونیس ــی و کودک ک جعل
جهــان اســام اســت و هــر اقدامــی  کــه بــه تضعیــف 
شــود  اســامی  منجــر  توانمندی هــای کشــورهای 
نادرســت و در مســیر تقویــت رژیــم صهیونیســتی 
ــی  ــت مل ــاور امنی ــر، مش ــف اتم ــت.  محمدحنی اس
ــی شــمخانی  ــان عل ــه دعــوت دریاب افغانســتان کــه ب
کــرده  ســفر  ایــران  بــه  روزه  دو  دیــداری  بــرای 
ــر  ــری و دبی ــم رهب ــام معظ ــده مق ــا نماین ــت، ب اس
 شــورای  عالــی امنیــت ملــی کشــورمان ماقــات 
ــه  ــی منطق ــوالت امنیت ــن تح ــوص مهم تری  و درخص
ــتان  ــم در افغانس ــا تروریس ــه ب ــازوکارهای مقابل و س
ــاره  ــا اش ــدار ب ــن دی ــمخانی در ای ــرد. ش ــو ک گفت وگ
بــه گفت وگوهــای جــاری میــان دو کشــور درخصــوص 
ــار  ــار آن اظه ــوه مه ــرزی و نح ــای م ــوع آب ه موض
 داشــت: آب، یکــی از اصلی تریــن عوامــل توســعه 
ــد  و آبادانــی در مناطــق مــرزی دو کشــور اســت و بای
در چارچــوب حــق مشــترک و بــه عنــوان عاملــی 
ــرای افزایــش مــودت و مشــارکت در مســیر ایجــاد  ب
ــه  ــورد توج ــتان م ــران و افغانس ــینان ای ــاه مرزنش رف
ــوری  ــی جمه ــر آمادگ ــد ب ــا تأکی ــرد. وی ب ــرار گی ق
ــترک  ــای مش ــن راهبرده ــرای تدوی ــران ب اســامی  ای
در عرصه هــای سیاســی، امنیتــی، اقتصــادی و مــرزی 
بــا افغانســتان افــزود: جلوگیــری از افزایــش تحــرک 
ــواد  ــان م ــتی و قاچاقچی ــای تروریس ــوذ گروه ه و نف
مخــدر در مرزهــای مشــترک بــدون تعامــل هدفمنــد و 
ــر نیســت.  ــرا امکان پذی ــای هم گ ــری راهبرده به کارگی
ــرب  ــات مخ ــری از اقدام ــم رهب ــام معظ ــده مق نماین
برخــی کشــورهای منطقــه کــه بــا هــدف محدودســازی 
ــه  ــدام ب ــایگان اق ــای همس ــا و توانمندی ه ظرفیت ه
ــاد  ــد، انتق ــازنده می  کنن ــای غیر س ــکیل ائتاف ه تش

کــرد.   



کاشانگزارش

از  یکــی  ربــا،  بــدون  بانکــداری   
سرویس اقتصاد
دامون رشیدزاده

از  ایــران  مــردم  اصلــی  دغدغه هــای 
ابتــدای تأســیس بانک هــا تاکنــون بــوده اســت؛ امــا 
متأســفانه در ســال های اخیــر بــه خصــوص در زمــان 
ــه غــرب علیــه ایــران تــورم بــه شــکل  تحریم هــای ظالمان
افسارگســیخته ای ســر بــه فلــک کشــید و در کنــار آن نیــز 
ســودهای بانکــی بــه شــکلی غیرقابــل تصــور افزایــش پیدا 
ــه  ــد ک ــل ش ــز غاف ــه نی ــن نکت ــد از ای ــه نبای ــرد. البت ک
متأســفانه در کشــور مــا، بانکــداری نــه بــر اســاس 
ــاس  ــر اس ــه ب ــد و ن ــرا می ش ــی اج ــتانداردهای غرب اس
اســتانداردهای اســامی. بانکــداری در کشــورهای غربــی بر 
ــن  ــتر ای ــده و در بیش ــتوار ش ــره اس ــودهای کم به ــه س پای
کشــورها ســودهای بانکــی نهایــت بــه 4 درصــد می رســد. 
ــت  ــت و پرداخ ــه دریاف ــز هرگون ــامی نی ــداری اس در بانک
ربــا، غیرشــرعی اســت و بــه هیــچ عنــوان پذیرفتــه نیســت.  
ــه  ــا ب ــداری م ــتم بانک ــفانه سیس ــا متأس ــه این ه ــا هم ب
گونــه ای اداره می شــد یــا می شــود کــه باعــث شــده 
نارضایتی هــای بســیاری از ســوی مــردم و مراجــع نســبت 

به آن وجود داشته باشد.
شورایفقهیبانکها

چنــدی پیــش حجت االســام و المســلمین غامرضــا 

ــر از  ــود خب ــتاگرام خ ــه اینس ــدم در صفح ــی مق مصباح
نقــش پررنگ تــر شــورای فقهــی بانک هــا بــه دســتور مقــام 
معظــم رهبــری دادنــد. حجت االســام مصباحــی مقــدم در 
ایــن پیــام نوشــته بــود: مقام معظــم رهبــری اخیــرا مرقوم 
کردنــد کــه شــورای فقهــی بــه عنــوان رکــن اصلــی در بانــک 
مرکــزی ایجــاد شــود کــه ایــن موضــوع باعــث خواهــد شــد 
ــی مشــروع شــود؛  ــاره ســود بانک ــردم درب ــدگاه م ــه دی ک
ــن موضــوع در کجاســت؟ شــورای فقهــی  ــا اهمیــت ای ام
 بانــک مرکــزی تــا پیــش از ایــن نقشــی مشــورتی داشــت 
و هیــچ گاه بــه عنوان یــک نهــاد قانونی نتوانســت جایگاهی 
ــه  ــزی ب ــک مرک ــی بان ــورای فقه ــاورد. ش ــت بی ــه دس را ب
صــورت مشــورتی در دوران ریاســت کلــی محمــود بهمنــی 
در بانــک مرکــزی راه انــدازی شــد کــه گامــی در جهــت ورود 
ــورای  ــزی و ش ــک مرک ــت گذاری های بان ــه سیاس ــا ب فقه
 پــول و اعتبــار بــود؛ امــا ایــن شــورا عمــا جایــگاه رســمی 
ــک  ــس کل بان ــیف، رئی ــی هللا س ــت. ول ــی نداش و قانون
ــی  ــدور احکام ــا ص ــته ب ــال گذش ــاه س ــزی در تیرم مرک
ــزی( ــک مرک ــام بان ــی )قائم مق ــر کمیجان ــه اکب  جداگان

مرکــزی(  بانــک  نظارتــی  )معــاون  تهران فــر   حمیــد 
و غامرضــا مصباحــی مقــدم را بــه عضویــت شــورای 
فقهــی بانــک مرکــزی منصــوب کــرده بــود. دیگــر اعضــای 

ــد از: حجت االســام  شــورای فقهــی بانــک مرکــزی عبارتن
ــام  ــت االس ــویان، حج ــاس موس ــید عب ــلمین س  و المس
و المســلمین دکتــر نظرپــور، حجــت االســام و المســلمین 
ــی، مرتضــی شــهیدزاده، حســن  ــر حســین زاده بحرین دکت
معتمــدی، محمــد طالبــی و محمدرضــا شــجاع الدینی. این 
 احــکام نیــز نتوانســت رســمیتی بــه جایــگاه شــورا ببخشــد 
و بانــک مرکــزی تلویحــا نظــرات شــورا را تداخــل در 
ــار تلقــی می کــرد. ــول و اعتب وظایــف و نظــرات شــورای پ

الیحهبانکداریبدونربا
در حــال حاضــر دولــت در حــال تــدارک الیحــه بانکــداری 
بــدون رباســت و قــرار اســت آن را بــه مجلــس ارائــه 
ــداری  ــاره بانک ــی درب ــز طرح ــس نی ــو مجل ــد. از آن س کن
ــه الیحــه  ــل ارائ ــه دلی ــه ب ــا در دســت داشــت ک ــدون رب ب
دولــت فعــا مســکوت مانــده اســت. نکتــه مشــترک هــر 
ــه  ــا ب ــی بانک ه ــگاه شــورای فقه ــا، جای ــن طرح ه دوی ای
ــورا،  ــن ش ــت ای ــرار اس ــت و ق ــی اس ــادی قانون ــوان نه عن
ــه  ــد متجــزی در حــوزه فق ــه )مجته ــج فقی متشــکل از پن
معامــات و صاحب نظــر در مســائل پولــی و بانکــی( 
- یــک حقوقــدان، یــک اقتصــاددان و دو کارشــناس 
عالــی بانکــداری - جهــت نظــارت و اظهارنظــر دربــاره 
ــی،  ــی، شــیوه های عملیات ــی و بانک ــای پول طراحــی ابزاره

قراردادهــا  بخشــنامه ها،  دســتورالعمل ها،   آئین نامه هــا، 
و نحــوه اجــرای آن هــا، از جهــت انطبــاق بــا موازیــن فقــه 
ــال  ــر ح ــزی تشــکیل شــود. در ه ــک مرک اســامی در بان
ــورای  ــت ش ــه در نهای ــد ک ــت و دی ــار نشس ــه انتظ ــد ب بای
فقهــی می توانــد نظــام بانکــداری را بــه بانکــداری اســامی 
ــا  ــاز هــم بانک ه ــا ب ــا دهــد ی ــا ارتق ــدون رب ــداری ب و بانک
ــدا  ــداری پی ــن شــیوه بانک ــرار از اجــرای ای ــرای ف راهــی ب

ــد کــرد. خواهن

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

کلید شورای فقهی برای قفل بانکداری اسالمی

اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  نیــرو  وزیــر  قائم مقــام 
وضعیــت منابــع آبــی کشــور نامناســب اســت، 
گفــت: تجربــه اقدامــات عاج بخشــی دریاچــه 
حوضه هــای  دیگــر  بــه  می تــوان  را  ارومیــه 

حوضــه  ماننــد  تنــش  مســتعد 
تســری  زاینــده رود   رودخانــه 

داد.
ســتار محمــودی افــزود: مدیــران 
ــا  ــد ب ــه ای بای شــرکت های آب منطق
نگاهــی ملــی، خــود را هماهنــگ بــا 
سیاســت های وزارت نیــرو بداننــد؛ 

ــه  ــرو هســتند، ن ــران وزارت نی ــان مدی ــه آن چــرا ک
ــر  ــی را ب ــع مل ــد مناف ــذا بای ــتانی؛ ل ــران اس مدی

ــد. ــح دهن ــتانی ترجی ــع اس مناف
 وی توجــه بــه افــکار عمومــی و مشــارکت مردمــی 
نیــرو  وزارت  سیاســت های  موفقیــت  الزمــه  را 

اقدامــات  تجربــه  بــه  اشــاره  بــا  و  دانســت 
عاج بخشــی دریاچــه ارومیــه بــه عنــوان کاری 
ــر  ــه دیگ ــوان ب ــدل را می ت ــن م ــزود: ای ــول اف مقب
حوضــه  ماننــد  تنــش  مســتعد  حوضه هــای 
ــری داد. ــز تس ــده رود نی ــه زاین رودخان

تحــت  کــه  بحث هایــی  گفــت:  وی 
مطــرح  سدســازی  مافیــای  عنــوان 
در  و  اســت  غیرمنصفانــه  می شــود 
ایــن زمینــه روابــط عمومی هــا بایــد 
ــبهات  ــه ش ــی ب ــریع و منطق ــی، س  علم

و انتقادات پاسخ دهند.
ــرح  ــم در ط ــه مه ــرو دو مؤلف ــر نی ــام وزی قائم مق
زیرزمینــی  آب هــای  تعادل بخشــی  و  احیــاء 
برداشــت های  و  اضافه برداشــت  بــا  مقابلــه  را 
ــا آن  ــا قاطعیــت ب ــد ب ــی دانســت کــه بای غیرقانون

ــود. ــه ش مقابل

راهعالجدریاچهارومیهدربارهزایندهرودتسرییابد

مافیایسدسازینداریم
ــای  ــه پروژه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار اصفه اس
بــزرگ در رابطــه بــا اقتصــاد مقاومتــی بایــد بــه 
ــیما  ــت: صداوس ــود، گف ــه ش ــی ارائ ــت عمران معاون
را  مقاومتــی  اقتصــاد  گفتمــان  الگــوی  بایــد 

فرهنــگ  کل  اداره  و  کنــد   طراحــی 
و ارشــاد اســامی نیــز تدویــن و اســتقرار 
گفتمــان اقتصــاد مقاومتــی را بــر عهــده 
ــف  ــز وظای ــه تمای ــن وج ــه ای ــرد ک بگی

ــت.   ــن دو ارگان اس ای
ایجــاد  افــزود:  زرگرپــور  رســول   
ــع آب  ــن و توزی ــن تأمی ســامانه های نوی

ــارف  ــای غیرمتع ــرداری از آب ه ــعه بهره ب ــرب توس ش
و  مشــوق ها  به کارگیــری  و  پســاب  قبیــل  از 
مشــارکت  بــرای جــذب ســرمایه  الزم  تمهیــدات 
ــای آب  ــف پروژه ه ــه وظای بخــش خصوصــی از جمل
ــی  ــاد مقاومت ــث اقتص ــتایی در بح ــاب روس و فاض

ــت. اس
اســتاندار اصفهــان بــا تأکیــد بــر اینکــه اولویت بنــدی 
و تعییــن تکلیــف طرح هــای نیمه تمــام بایــد در 
دســتور کار قــرار گیــرد، افــزود: کاهــش مصــرف 
ســرانه و هدررفــت آب، افزایــش آگاهــی 
عمومــی و فرهنگ ســازی درخصــوص 
اقتصــاد مقاومتــی بایــد مــورد توجــه 

ــرد. ــرار گی ق
اقتصــاد  اســتانی  بــرش  بــه  وی 
کــرد  اشــاره  گاز  شــرکت   مقاومتــی 
برنامه هــای  گفــت:  براســاس  و 
اعام شــده از ۱۰۷ شــهر اســتان، ۱۰۳ شــهر گازرســانی 
پوشــش  تحــت  و ۹۹ درصــد خانوارهــا  شــده اند 
گازرســانی  درخصــوص  دارنــد.  قــرار  گازرســانی 
روســتا   ۱۳۳۷ روســتا،   ۱۳4۸ از  نیــز  روســتایی 

گازرســانی شــده اســت.

ــال  ــی در س ــون تن ــد ۱۰ میلی ــا تولی ــدم ب ــراز گن ــدن ت ــت ش ــاورزی از مثب ــاد کش ــر جه وزی
ــا  ــورهای دنی ــر کش ــد دیگ ــرغ، مانن ــر م ــرف خمی ــرای مص ــد ب ــت: بای ــر داد و گف ــاری خب ج
راهــکار مشــترک ارائــه شــود؛ چــرا کــه ســاالنه ۱۰۰ هــزار تــن از ایــن محصــول در کشــور تولیــد 
ــان و  ــت، درم ــر بهداش ــا وزی ــترک ب ــکاری مش ــه هم ــای تفاهم نام ــم امض ــود. در مراس می ش
آمــوزش پزشــکی در زمینــه پیشــگیری و کنتــرل بیماری هــا و عوامــل خطــر اظهــار کــرد: توســعه 
ــتور کار  ــردم در دس ــرف م ــهولت مص ــرای س ــد ب ــای منجم ــته بندی مرغ ه ــدی و بس قطعه بن
وزارت جهــاد کشــاورزی قــرار دارد و ســاالنه تــا ۱۰۰ هــزار تــن خمیــر مــرغ از ایــن طریــق تولیــد 
می شــود کــه بایــد بــرای مصــرف آن هماننــد دنیــا راهــکار مشــترک ارائــه شــود. وی از تولیــد 
۱.۵ میلیــون تنــی شــکر در ســال گذشــته خبــر داد و گفــت: بــا مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار، 
ــاد  ــر جه ــورس عرضــه می شــود. وزی ــان در ب ــرم ۲۵۳۰ توم ــه ازای هــر کیلوگ قیمــت شــکر ب
کشــاورزی تصریــح کــرد: تحقیقــات روی محصــوالت تراریختــه بــا مصــرف غیرانســانی ماننــد 
ــا ایجــاد  ــا هــدف کاهــش مصــرف ســموم در کشــور صــورت می گیــرد؛ امــا عــده ای ب پنبــه ب
ــت  ــت تح ــا جدی ــوع ب ــن موض ــه ای ــد ک ــران می کنن ــردم را نگ ــی م ــان عموم ــویش اذه تش
نظــارت قــرار می گیــرد. وزیــر جهــاد کشــاورزی در بــاره وضعیــت تولیــد و تجــارت محصــوالت 
ــا  ــدارد و تنه ــرار ن ــی مــردم ق ــره غذای ــه ای در جی ــج تراریخت ــچ برن ــرد: هی ــار ک ــه اظه تراریخت
ــور  ــتی کش ــی زیس ــی ایمن ــه مل ــه و کمیت ــررات مربوط ــط و مق ــوب ضواب ــه در چارچ کاری ک
ــر اینکــه هیــچ نگرانــی ای در  ــا تأکیــد ب انجــام شــده، تولیــد محــدود پنبــه اســت. حجتــی ب
زمینــه محصــوالت تراریختــه وجــود نــدارد، گفــت: در ارتبــاط بــا واردات نیــز، بیــش از دو دهــه 
اســت کــه محصوالتــی ماننــد روغــن و ذرت در ســطح بین المللــی و در تجــارت جهانــی عرضــه 
می شــود و ســازمان های ملــی و بین المللــی در زمینــه کنتــرل کیفیــت مــواد غذایــی بــر ایــن 
مســائل نظــارت دارنــد. ایــن اطمینــان خاطــر را بــه مــردم می دهیــم کــه اگــر مشــکلی در ایــن 

زمینــه وجــود داشــته باشــد، بــه اطــاع آن هــا خواهــد رســید. ایســنا

ــن گرامیداشــت روز  ــان در آئی ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی، رئی
صنعــت و معــدن در تبریــز گفــت: دولت هــا در زمــان بحــران بایــد بــه صنایــع کمــک کننــد تــا 
بــه شــرایط عــادی برگردنــد. وی بــا بیــان اینکــه بهــره مرکــب، کمــر تولیــد را شکســته اســت 
ــپرده گذاری  ــرط س ــه ش ــهیات ب ــا تس ــت: ب ــم، گف ــزوده را نداری ــول ارزش اف ــل وص و تحم
دوبــاره بدهــکار می شــویم. ســهل آبادی طــرح مشــکات صنعــت توســط اســتاندار آذربایجــان 
شــرقی بــه مســئوالن ارشــد نظــام را خواســتار شــد و گفــت: نماینــدگان مجلــس قوانیــن رفــع 
موانــع تولیــد را پیگیــری کننــد تــا در هــر اســتان بــه نوعــی تفســیر نشــود. وی بــا اشــاره بــه 
توانمندی هــای اقتصــادی آذربایجــان شــرقی، همراهــی و نزدیکــی فکــری فعــاالن بخــش 
خصوصــی بــا اســتاندار را عامــل موفقیــت در اجــرای برنامه هــای رونــق تولیــد عنــوان کــرد. 
ــه دشــمنان درصــدد  ــران گفــت: در شــرایطی ک ــه صنعــت، معــدن و تجــارت ای رئیــس خان
ــه  ــود ادام ــاش خ ــه ت ــواره ب ــد هم ــاالن تولی ــتند، فع ــور هس ــاد کش ــه اقتص ــه زدن ب ضرب
می دهنــد و بــه بهبــود شــرایط امیدوارنــد. رئیــس خانــه صنعــت و معــدن اســتان آذربایجــان 
ــدام  ــی اق ــوان ســال اقتصــاد مقاومت ــه عن ــذاری امســال ب ــه نامگ ــا اشــاره ب شــرقی هــم ب
ــود؛  ــق می ش ــی محق ــای داخل ــتقبال از کااله ــا اس ــی ب ــد داخل ــق تولی ــت: رون ــل گف و عم
بــه شــرط اینکــه خانوارهــای ایرانــی کاالهــای ایرانــی را درســبد مصرفــی خــود قــرار دهنــد. 
باقــری اظهــار کــرد: تولیدکننده هــای اســتان مــا اعتمادبه نفــس و امیــد بــه فــردا دارنــد ولــی 

نیازمنــد حمایــت دولــت و نهادهــای مســئول هســتند.
در ایــن همایــش از مدیــران ۳۱ واحــد تولیــدی نمونــه و مدیــر یــک شــهرک صنعتــی اســتان 
آرذبایجــان شــرقی تجلیــل شــد. همچنیــن تقدیرنامــه وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــرای 
اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــه دلیــل تشــکیل قــرارگاه عاشــورا و همــت در رفــع موانــع تولیــد 
ــار حــل مشــکات زیســت محیطی شــهرک عالی نســب و دسترســی شــهرک صنعتــی  در کن
تبریــز توســط یزدانــی، مدیــر عامــل ســازمان صنایــع کوچــک بــه جبــارزاده تحویــل داده شــد.

وزیرکشاورزی:

برنجسفرهمردم،تراریختهنیست
سیدعبدالوهابسهلآبادی:

بهرهمرکب،کمرتولیدراشکستهاست

حتما بخوانید!
3مافیای سدسازی نداریم  یکشنبه   17 مردادماه  1395

ـــمـــاره 220 ســـــال دوم            ݡسݒ
اقتصـــاد

مدیرکلسازمانفنیوحرفهایاصفهان:
تنوعمشاغلزیاداست؛اماخود
رابهتعدادیشغلمحدودکردهایم

 مدیــر کل ســازمان آمــوزش 
اســتان  حرفــه ای  و  فنــی 
اصفهــان گفــت: مشــاغل در 
ــت  ــاد اس ــیار زی ــور بس کش
ــه یــک  ــا ب مــا خــود را صرف
محــدود  شــغل  تعــداد 
ــر  ــه رهب ــه گفت ــم و ب کرده ای
ــه  ــغل در جامع ــزار ش ــش از ۱۲ ه ــاب بی ــم انق معظ
داریــم؛ قطعــا ایــن تعــداد شــغل قابــل توســعه اســت. 
ابوطالــب جالــی پیــش از  بــه گــزارش فــارس، 
ــان  ــهر اصفه ــه ش ــن هفت ــه ای ــاز جمع ــای نم خطبه ه
ــد  ــه ثروتمن ــم ک ــی می کنی ــوری زندگ ــت: در کش گف
ــفانه  ــا متأس ــغلی دارد؛ ام ــوب ش ــرایط خ ــت و ش اس
 وقتــی بــه جامعــه بیــکار کشــور نــگاه می کنیــم 
شــاید بخشــی از آن همیــن فارغ التحصیــان هســتند.

 وی تأکیــد کــرد: در کنــار آموزش هــای دانشــگاهی 
کشــور  در  تعریف  شــده  رســمی  آموزش هــای  و 
ــی و توانمندســازی هــم در  ظرفیت هــای خــوب مهارت
ــود دارد؛  ــان وج ــتان اصفه ــا در اس ــور و مخصوص کش
امــا آحــاد مــردم کم  اطــاع و حتــی بعضــی از مــردم 

بی اطاع از این کارکردها هستند.
ــص ــکارومتخص ــهجوش ــورب ــرمکش ــازمب نی

تأسیســات
 مدیــر کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان 
بیــان داشــت: بررســی ها نشــان داده و مطمئنیــم 
ــل   ــگاه تحصی ــه در دانش ــرادی ک ــی اف ــده کم توان عم
ــوان کاری  ــل نداشــتن ت ــه دلی ــد ب ــد، نمی توانن کرده ان

شــاغل شــوند. 
وی بــا اظهــار تأســف از اینکه مشــاغل در کشــور بســیار 
زیــاد اســت و مــا خــود را صرفــا بــه یــک تعــداد شــغل 
محــدود کرده ایــم، گفــت: بــه میــزان بســیار زیــادی در 
ــن  ــه جوشــکار متخصــص تأسیســات و از ای کشــور ب
ــان  ــوع نش ــن موض ــم . ای ــاز داری ــغل ها نی ــته ش دس
می دهــد کــه تکنســین و آدم متخصــص در ایــن 

ــت.  ــم اس ــته ها ک رش
جالــی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از یک هــزار حرفــه 
ــت ــته های صنع ــه ای در ش ــی و حرف ــوزش فن  در آم

خدمــات و کشــاورزی در اســتان اصفهــان وجــود 
دارد  بیــان داشــت: در نقــاط مختلفــی از اســتان 
ــای  ــاورزی ظرفیت ه ــته کش ــرای کار در رش ــان ب اصفه
ایــن  افــرادی کــه  و  دارد  وجــود  خوبــی  بســیار 
 دوره را طــی کردنــد، توانســته اند کارآفریــن شــوند 
ــم  ــران فراه ــرای دیگ ــم ب ــغلی را ه ــای ش  و فرصت ه

کنند.

شهردارکاشانخبرداد:
پروازکاشانبهعتباتعالیات

اواخرتابستانامسالکلیدمیخورد

سرویس اقتصاد
 آمنه تسلیمی 

شــهردار کاشــان در آئیــن 
ــن  ــگاران ای ــل از خبرن تجلی
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهر ب ش
 خبرنــگاران بایــد امانتــدار
پرهیــز  بــا  و  صادقانــه 
و  خبرهــا  انتشــار  بــه  شــخصی  دیدگاه هــای  از 
ــان  ــهرداری کاش ــزود: ش ــد، اف ــدام کنن ــا اق گزارش ه
و  توســعه  در  خــود  هدف هــای  پیشــبرد  بــرای 
را  خبرنــگاران  منصفانــه  نقدهــای  شــهر،   عمــران 

می پذیرد.
 ســید محمدناظــم رضــوی، راه انــدازی فرودگاه کاشــان 
ــاری  ــال ج ــهر در س ــن ش ــات ای ــن اقدام را مهم تری
دانســت و  گفــت: پــرواز کاشــان بــه عتبــات عالیــات 
 از اواخــر تابســتان امســال در فــرودگاه کاشــان برقــرار 
بــه  پــرواز  ایــن  کــرد:  تأکیــد  وی  می شــود.  
کــه  شــد  خواهــد  برنامه ریــزی  گونــه ای 
بــه  تشــرف  قصــد  کــه  نیــز  عراقــی  زائــران 
را  معصومــه)س(  حضــرت  ملکوتــی  بــارگاه 
بهره گیــری  آن  از  بتواننــد  نیــز  دارنــد،  قــم   در 

کنند. 
وی افــزود: مقدمــات برقــراری ایــن پــرواز انجام شــده 
سیســتم های  مشــغول  کارشناســان  هم اکنــون  و 
رئیــس  رضــازاده،  هســتند.مجتبی  آن  نرم افــزاری 
ســازمان فرهنگی ورزشــی شــهرداری کاشــان نیــز 
خبرنــگاران را ســرمایه ای اجتماعــی بــرای کشــور 
و مــردم دانســت و ادامــه داد: رســالت خبرنــگار 
 نهادینــه کــردن آموزه هــای فرهنــگ شــهروندی اســت 
ایــن  در  کاشــان  خبرنــگاران  خوشــبختانه  و 
بــا  و  هســتند  مــا  همــراه  و  یــار  راســتا 
می کننــد.  دنبــال  را  شــهری  مســائل   ریزبینــی 
صداوســیما  خبرنــگار  شمشــادی،  حســن 
در  رســانه ای  نبــرد  در  بایــد  خبرنــگار  گفــت: 
اســتان  شهرســتان،  منطقــه،   شــهر    محلــه، 
و کشــور و حتــی جهــان تاثیرگذار و ســازنده باشــد. وی 
ــری  ــود پیگی ــن خ ــت کم نگرفت ــس، دس اعتمادبه نف
دغدغــه مــردم و مســئوالن را داشــتن بــه عنــوان 
پــل ارتباطــی، قــوی بــودن و شــجاعت را از دیگــر 
ــرد  ــوان ک ــگار عن ــک خبرن ــرای ی ــای الزم ب  ویژگی ه
ــاد  ــازی و ایج ــای مج ــوا در فض ــد محت ــت: تولی و گف
 انقابــی بــزرگ و کارآمــد بــا اســتفاده از ایــن ظرفیــت 
 و فرصت رســانه ای از دیگر شــاخصه های ضروری برای 

خبرنگاران است.

شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان در نظــر دارد اجــرای خــاک و ســیمان جنــاح ســمت راســت ســد 
ــد  ــکار واج ــه پیمان ــر ب ــخصات زی ــرایط و مش ــا ش ــی ب ــق مناقصــه عموم ــه را از طری ــراب اعج س
صاحیــت واگــذار نمایــد. لــذا از مناقصــه گرانــی کــه تمایــل بــه حضــور در مناقصــه فــوق را دارنــد 

دعــوت بــه همــکاری مــی گــردد. 

مبلــغپایــه: حــدود 4۲۳6۳۲6۲۹۹ )چهــار میلیــارد و دویســت و ســی و شــش میلیــون و ســیصد 
و بیســت و شــش هــزار و دویســت و نــود و نــه( ریــال بــر اســاس فهرســت بهــای پایــه سدســازی 

ســال ۱۳۹۵

ــا حقوقــی  ــکاری اشــخاص حقیقــی ی ــت پیمان شــرایطمتقاضــی: ۱- داشــتن گواهینامــه صاحی
 در رشــته آب  ۲- قابــل مشــاهده بــودن مشــخصات رتبــه بنــدی در پایــگاه اطــاع رســانی 
sajar.mporg.ir ۳- داشــتن طرفیــت آزادکاری بــه انــدازه مبلــغ بــرآورد فــوق در پایــگاه 

مذکــور. اطاع رســانی 

محلاجراء:استان اصفهان - شهرستان بوئین و میاندشت 
مدتاجراء:۲ ماه

هزینــه تهیــه اســناد مناقصــه، نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه، مــدت اعتبــار پیشــنهادها 
و مــکان و زمــان تحویــل پیشــنهادها در دعوتنامــه و اســناد مناقصــه مشــخص مــی شــود.

واجدیــن شــرایط از تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ایــن آگهــی حداکثــر بــه مــدت ۱۰ روز مهلــت دارنــد 
نســبت بــه اعــام آمادگــی کتبــی، ثبــت نــام در ســایت ایــن شــرکت )WWW.ESRW.IR در منوی 
»مناقصــه مزایــده« در بخــش »ســامانه مناقصــات امــور قراردادهــا«(و ارائــه مــدارک مثبته شــرکت 
اقــدام نماینــد. پــس از تعییــن فهرســت کوتــاه مناقصــه گــران از آنهــا جهــت خریــد اســناد مناقصــه 

دعــوت بــه عمــل خواهــد آمــد.

نشــانیمناقصــهگــزار: اصفهــان - پــل خواجــو - بلــوار آئینه خانــه - جنــب هــال احمــر - شــرکت 
آب منطقــه ای اصفهــان - دفتــر قراردادهــا - کدپســتی ۷64۷۳-۸۱646 صنــدوق پســتی ۳۹۱

تلفن تماس: ۵-۳66۱۵۳6۰ داخلی ۲۵۲۸ فاکس: ۳66۱۱۰۷۳

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان

آگهی مناقصه
شرکت آب منطقه ای اصفهان

شماره:3938مالف

نوبتدوم

آگهی تجدید مزایده عمومی
)نوبت سوم(

حسین امیری - شهردار شاهین شهر

و مجوز  مورخ 95/2/22  استناد صورتجلسه شماره 523/ش  به  شهرداری شاهین شهر 
شماره 397/ش مورخ 95/3/5 شورای محترم اسامی شهر در نظر دارد واحدهای تجاری 
بر  را  فرعی 3 شرقی  فردوسی  در خیابان  واقع  پارکینگ طبقاتی  از مجموعه  – خدماتی 

اساس قیمت پایه کارشناسی و از طریق مزایده به فروش برساند.
ساعات  در  بایستی  می  بیشتر  اطاعات  و کسب  مزایده  اسناد  دریافت  متقاضیان جهت 
اداری به واحد اماک شهرداری مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز 
چهارشنبه مورخ 95/6/3 به دبیرخانه حراست شهرداری تسلیم نمایند. شهرداری در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

چاپاول

شهرداری شاهین شهر

استانداراصفهان:

پروژههایاقتصادمقاومتیبایدبهمعاونتعمرانیارائهشود
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ــرق  ــع ب ــرق شــرکت توزی ــت مصــرف ب ــر مدیری ــر دفت مدی
ــتان  ــرق اس ــع ب ــرکت توزی ــت: در ش ــان گف ــتان اصفه اس
ــل  ــیدی از قب ــل خورش ــووات پن ــدود 500 کیل ــان، ح اصفه
ــرارداد  ــووات ق ــون 500 کیل ــال تاکن ــدای س ــب و از ابت نص
جدیــد بســته شــده و تــا چنــد مــاه آینــده وارد مــدار 
ــدی  ــع، مه ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ــد. ب ــد ش خواه
ثقفــی اظهــار کــرد: معمــوال پیــک مصــرف در اواخــر تیــر یــا 
اوایــل مردادمــاه هــر ســال اتفــاق می افتــد. تــا ایــن لحظــه 

ــت. ــوده اس ــاه ب ــرف در 30 تیرم ــترین مص بیش
 همکاری با صنایع بزرگ و کشاورزان

وی اضافــه کــرد: بــا همــکاری ای کــه صنایــع بــزرگ و 
کشــاورزان در مصــرف بــرق داشــتند، تاکنــون اختاللــی

ــد برق رســانی و خاموشــی وجــود نداشــته اســت و   در رون
ــر کاهــش  ــی ب ــی هواشناســی مبن ــا پیش بین ــم ب امیدواری
دمــای هــوا و کاهــش شــدت گرمــا در هفتــه آینــده مشــکلی 
در رونــد برق رســانی بــه وجــود نیاید.ثقفــی بــا بیــان 
اینکــه کارخانه هــا دو نــوع همــکاری بــا شــرکت توزیــع 
ــرات  ــد، خاطرنشــان کــرد: تعــدادی از کارخانه هــا تعمی دارن
ماشــین آالت خــود را در تابســتان انجــام دهنــد. همچنیــن 

تعــدادی در طــرح ذخیــره عملیاتــی شــرکت خواهنــد کــرد و 
تعهــد داده انــد کــه هــر زمــان کــه پیــک بــار وجــود داشــته 
ــار را  ــش ب ــع، کاه ــرکت توزی ــی ش ــالم قبل ــا اع ــد، ب باش

ــد. ــه انجــام ده کارخان
 همکاری مردم

ــی  ــد در صرفه جوی ــز بای ــردم نی ــه م ــان اینک ــا بی ــی ب ثقف

مصــرف بــرق همــکاری کننــد، ادامــه داد: امیــدوارم مــردم تا 
پایــان مردادمــاه بــا شــرکت توزیــع بــرق همــکاری داشــته 
باشــند؛ بــه ایــن صــورت کــه مصــرف بــرق خــود را به ویــژه 

در ســاعات اوج مصــرف بــه کمتریــن میــزان برســانند.
 استفاده از سلول های خورشیدی

وی بــه اســتفاده از ســلول های خورشــیدی اشــاره کــرد 

ــج در  ــه تدری ــوع ب ــن موض ــردم از ای ــتقبال م ــت: اس و گف
ــد وزارت  ــرح جدی ــاس ط ــر اس ــت. ب ــش اس ــال افزای ح
نیــرو، ســرمایه گذاری در احــداث نیــروگاه خورشــیدی از 
ــرق یــک منــزل  ظرفیت هــای بســیار کــم در حــد تأمیــن ب
ــا 20 ســال از  ــزرگ ت ــای ب ــا احــداث نیروگاه ه مســکونی ت
ــا  ــه ت ــن صــورت ک ــه ای ــت می شــود؛ ب ــت حمای طــرف دول
ــیدی  ــای خورش ــق پنل ه ــدی از طری ــرژی تولی ــال ان 20 س
از طــرف دولــت خریــداری می شــود. مدیــر دفتــر مدیریــت 
مصــرف بــرق شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه در شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان حــدود 500 
ــت،  ــده اس ــب ش ــل نص ــیدی از قب ــل خورش ــووات پن کیل
اظهــار کــرد: بــه همیــن میــزان نیــز قــرارداد 20 ســاله منعقــد 
شــده اســت. همچنیــن 500 کیلــووات از ابتــدای ســال 
تاکنــون قــرارداد جدیــد بســته شــده و تــا چنــد مــاه آینــده 
وارد مــدار خواهــد شــد. ثقفــی بــا بیــان اینکــه تمــام ظرفیت 
ــع  ــرکت توزی ــرف ش ــیدی از ط ــای خورش ــده پنل ه نصب ش
بــرق خریــداری می شــود، افــزود: قیمــت خریــد بــرق 
ــا انگیــزه  تولیــدی از ایــن طریــق نیــز بســیار زیــاد اســت ت

ــود. ــاد ش ــرمایه گذاران ایج ــویق س ــرای تش الزم ب

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان:

500 کیلووات پنل خورشیدی جدید وارد مدار می شود

ــی  ــات اجرای ــت: عملی ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
گازرســانی بــه بازفــت از توابــع شهرســتان کوهرنــگ تــا پایــان 
ســال آینــده انجــام می شــود. قاســم ســلیمانی دشــتکی در 
جمــع مــردم بخــش بازفــت و در حاشــیه نشســت مشــترک 

دســتگاه های  مســئوالن  اســتانداران، 
اجرایــی و نماینــدگان مــردم چهارمحــال 
و بختیــاری و خوزســتان اظهــار کــرد: 
دولــت یازدهــم تالش هــای فراوانــی 
بــرای خدمات رســانی بــه نقــاط مختلــف 

کشــور و اســتان داشــته اســت. 
ــه بخــش  ــرد: گازرســانی ب ــد ک وی تأکی
ــع  ــظ مناب ــی در حف ــول بزرگ ــت تح بازف
طبیعی، محیط زیســت و افزایش ســطح 

ــزود:  ــد. ســلیمانی دشــتکی اف رفاهــی مــردم ایجــاد می کن
تونــل چــری بــا هــدف حــذف گردنــه ســخت گذر و برف گیــر 
چــری و بــه منظــور کوتــاه شــدن مســیر ارتباطــی چهارمحــال 

و بختیــاری بــه خوزســتان در حــال احــداث اســت. بــه همین 
منظــور نشســت مشــترکی بیــن اســتانداران، مســئوالن 
چهارمحــال  مــردم  نماینــدگان  و  اجرایــی   دســتگاه های 
ــد  ــوان در آن رون ــا بت ــاری و خوزســتان برگــزار شــد ت و بختی
از  بهره بــرداری  و  تکمیــل  اجرایــی 
پروژه هــای مشــترک بیــن دو اســتان 
ــز  را ســرعت داد. اســتاندار خوزســتان نی
بهره بــرداری  و  تکمیــل  اجــرا،  گفــت: 
ســریع تر از پروژه هــای مشــترک بیــن 
دو اســتان نقــش مهمــی در تســریع روند 
رشــد و توســعه همه جانبــه و پایــدار ایــن 
مناطــق دارد. غالمرضــا شــریعتی اضافــه 
ــن  ــوی بی ــی ق ــتراکات فرهنگ ــرد: اش ک
ــه  اســتان های چهارمحــال و بختیــاری و خوزســتان باعــث ب
ســرانجام رســیدن پروژه هــای مختلــف در ایــن دو اســتان و 
بهره منــدی جوانــان از اشــتغال و رونــق اقتصــادی می شــود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:
گازرسانی به منطقه بازفت تا پایان سال ۹۶ انجام می شود

جهــاد  گفــت:  اصفهــان  شــهردار  کیمیای وطن
از   بهتــر  مراتــب  بــه  دانشــگاهی 
دانشــگاه ها می توانــد پیونــد میــان حــوزه اجــرا و دانشــگاه، 
به ویــژه در حــوزه شــهری را ایجــاد کنــد. مهــدی جمالی نــژاد 

تأســیس جهــاد  تبریــک ســالروز  بــا 
ــی  ــاد انقالب ــن نه ــاره ای ــگاهی درب دانش
جهــاد  تولــد  از  هــدف  کــرد:  اظهــار 
ــالب  ــه انق ــک ب ــل کم ــگاهی در اص دانش
بــا  بــود. وی  فرهنگــی در دانشــگاه ها 
بیــان اینکــه مســئوالن شــهری و کشــوری 
انتظــار  دانشــگاهی  از جهــاد  همیشــه 
دارنــد کــه بــر وجهــه اولیــه و هــدف اصلی 
ــز  ــی متمرک ــالب فرهنگ ــی انق ــود یعن خ

شــود، ادامــه داد: انتظــار داریــم جهــاد دانشــگاهی در حــوزه 
فرهنــگ و پژوهــش بــه نحــو نوآورانــه و خالقانــه ای حضــور 
داشــته باشــد. شــهردار اصفهــان ادامــه داد: مهــم اســت کــه 

جهــاد دانشــگاهی بــه دور از هــر نــوع گرایــش سیاســی بــه 
مباحــث علمــی بــرای تربیــت عناصــر فرهنگــی و پژوهشــی 
 بپــردازد و در ایــن زمینــه بــه همــه دانشــگاه ها کمــک 
ــه  ــان اینک ــا بی ــژاد ب ــد. جمالی ن ــکاری کن ــا هم ــا آن ه و ب
ــد راه  ــد س ــگاهی می توان ــاد دانش جه
فــرار نخبــگان شــود، اظهــار کــرد: جهاد 
اســتان  در  به ویــژه  دانشــگاهی 
وارد  حوزه هایــی  در  بایــد  اصفهــان 
ــاد  ــأن جه ــا ش ــب ب ــه متناس ــود ک ش
نویــن.  علــوم  ماننــد  اســت؛ 
ــده  ــه در آین ــان اینک ــا بی ــژاد ب جمالی ن
ــا  می توانیــم دانش محــوری شــهر  را ب
همــکاری جهــاد دانشــگاهی کلیــد 
ــل شــهرداری از  ــون در حــال تبدی ــرد: اکن ــد ک ــم، تأکی بزنی
نهــادی صرفــا خدماتــی بــه نهــادی اجتماعــی، فرهنگــی  و 

دانش محور هستیم.

شهردار اصفهان:
دانش محوری شهر را با همکاری جهاد دانشگاهی کلید می زنیم

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی  و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
اطالع  به منظور  زیر  به شرح  تقاضا  امالک مورد  و  لذا مشخصات متقاضیان 
اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم 
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 و 
امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023000505مورخ 1395/04/31 خانم 
از  به شماره شناسنامه 297کدملی 5129676378 صادره  زمانی  لیال محمد 
شهرضا فرزند رمضانعلی  بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 90/83 
ثبت   4 بخش  در  واقع  اصلی   -  3328 شماره  پالک  از  مفروزی  مربع  متر 

اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/5/17

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/5/31 
شماره : 13293 / م الف 

امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

گواهی  حصروراثت
آقای داریوش میرزایی یزدآبادی  بشناسنامه شماره 99 باستناد شهادتنامه  و 
بشماره 95/467تقدیم  در خواستی  ورثه  رونوشت شناسنامه  و  فوت  گواهی 
باقری  بیگم  حاجیه  شادروان  است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این 
در   1367 بهمن   6 پنجشنبه  تاریخ  در   379 شماره  بشناسنامه  یزدآبادی   
گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از 1- سکینه میرزایی یزدآبادی  
فاطمه   -2 فرزند   متوفی  با  نسبت   6 شناسنامه   شماره  رجبعلی    فرزند 
متوفی  با  نسبت   27 شناسنامه  شماره  رجبعلی   فرزند  آبادی   یزد  میرزایی 
فرزند 3- داریوش میرزایی یزد آبادی  فرزند رجبعلی  شماره شناسنامه 99 
نسبت با متوفی فرزند 4- یوسف میرزایی یزد آبادی  فرزند رجبعلی  شماره 
شناسنامه 44 نسبت با متوفی فرزند  5- حسنعلی میرزایی یزد آبادی فرزند 
تشریفات  از  پس  فرزند   متوفی  با  نسبت   85 شناسنامه  شماره  رجبعلی  
قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  او باشد  از متوفی نزد  دارد و یا وصیتنامه 
اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.  به دادگاه تقدیم دارد در غیر 

شورای حل اختالف شعبه اول خانواده و امور حسبی
گواهی  حصروراثت

آقای پرویز محمدی قهدریجانی  بشناسنامه شماره 1225 باستناد شهادتنامه  
و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 95/759تقدیم 
بیگم محمدی  این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ماهی 
قهدریجانی   بشناسنامه شماره 188 در تاریخ 1395/4/13 در گذشته و ورثه 
فرزند  قهدریجانی   محمدی  پرویز   -1 از  عبارتند  گذشت  در  هنگام  در  وی 
حسین   شماره شناسنامه  1225 2- ایرج محمدی قهدریجانی   فرزندحسین   
3- زیور محمدی قهدریجانی  فرزند حسین  شماره  شماره شناسنامه 1018 
شماره  حسین   فرزند  قهدریجانی    محمدی  پروین   -4  370 شناسنامه 
از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی  شناسنامه 985 پس 
می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی 
حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختالف شعبه اول خانواده و امور 

حسبی
آگهی متهم مجهول المکان

 9409983722600424: پرونده  شماره  نامه:9510113722600715  شماره 
شاکی:ابراهیم  تنظیم:1395/05/02  تاریخ   940648: شعبه  بایگانی  شماره 
طبرزدی فرزند حشمت اله متهم: علی اصغر ابوالقاسمی فرزند حسن موضوع 
: ایراد ضرب و جرح عمدی باتوجه به اینکه متهم مذکور از طریق این شعبه 
تحت تعقیب بوده و دسترسی به وی به لحاظ مجهول المکان بودن مشار الیه 
مقدور نمیباشد لذا مراتب در راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
به  راجع  توضیح  اخذ  آگهی جهت  انتشار  تاریخ  از  یکماه  تاظرف  ابالغ  به وی 
اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی گلپایگان حاضر گردد. در غیر اینصورت غیابا 
دوم  شعبه  دفتر  الف  شماره:208/م  میگردد.  صادر  مقتضی  قرار  و  رسیدگی 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب گلپایگان
آگهی ابالغ

پرونده:  9510103653400673شماره  ابالغیه:  شماره 
تنظیم:  تاریخ   950079 شعبه:  بایگانی  9509983653400077شماره 
طرفیت  به  دادخواستی  کامرانی  اسماعیل  شاکی   / خواهان   1395/02/06
خوانده / متهم فروغ مرتضوی و احمد مرتضوی و اشرف مرتضوی و حسین 
حاج ابوالحسنی و مسیب دهقان و کاظم مرتضوی و اسد اله حاج ابوالحسنی 
و حسین عتیقه چیان و اکبر مرتضوی و محمد رضا دهقان و مهین مرتضوی 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  ید  خلع  خواسته  به  ابوالحسنی   حاج  بهمن  و 
شهرستان شهرستان فالورجان  نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه 
عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فالورجان واقع در فالورجان  - خیابان 
به کالسه   و  ارجاع   225 اتاق  اول  طبقه   - دادگستری  ساختمان   - مالصدرا 
و   1395/07/06 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9509983653400077ثبت 
ساعت 09:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان متهم  
و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 
عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی   الف  069/م  گردد.شماره: 

)حقوقی( دادگستری شهرستان فالورجان  - خسرو آقایی
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420352400199شماره پرونده: 9409980352400873
شماره بایگانی شعبه : 940961تاریخ تنظیم: 1395/05/12 مشخصات محکوم 
له ردیف 1 نام :رضا      نام خانوادگی : سید قلعه جوزدانی  نام پدر: حسین  
نشانی: اصفهان – خ کهندژ – فروشگاه مهدی پ 35 همراه 09133180467  
: گالبی  خانوادگی  نام  فرید       نام:   -1 ردیف  علیه  محکوم  مشخصات 
قائم مقام  یا  نماینده  المکان مشخصات  : مجهول  نشانی  : اسد هللا  پدر  نام 
خوان  مدح   : خانوادگی  نام  منصور  نام:  علیه  محکوم   / له  محکوم  قانونی 
مقابل  بهائی  شیخ  خیابان   – اصفهان   : نشانی  احمد  پدر:  نام  اصفهانی 
دارالقران ساختمان 110 کدپستی 8134798314 نوع رابطه : وکیل محکوم له 
/ محکوم لهم رضا سید قلعه جوزدانی   محکوم به: بسمه تعالی بموجب در 
خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510090352401999 و شماره دادنامه 
 -1 پرداخت:  به  است  محکوم  علیه  محکوم   9509970352400262 مربوطه 
بابت  ریال   4/379/000 بابت اصل خواسته 2- مبلغ  ریال   98/500/000 مبلغ 
خسارات دادرسی 3- مبلغ 3/546/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل 4- تاخیر 
و  له  محکوم  حق  در  به  محکوم  وصول  لغایت  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  در 
االجرای دولتی  بابت حق  ریال   4/925/000 بپرداخت مبلغ  همچنین محکوم 

در حق صندوق دولت. ضمنا رعایت تبصره 2 ماده 36 ق . آ.د.م الزامی است. 
آنرا  : 1- ظرف ده روز مفاد  ابالغ اجرائیه  تاریخ  از  محکوم علیه مکلف است 
برای  ترتیبی   -2. مدنی(  احکام  اجرای  قانون  ماده34   ( اجرا گذارد  بموقع 
استیفا  و  حکم  اجرا  معرفی کند که  مالی   -3  . بدهد  به  محکوم  پرداخت 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر 
عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار 
در خواست  به  واال  نماید  ارائه  مقام قضائی  به  اعسار  دادخواست  به ضمیمه 
محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
ادای  از  فرار  انگیزه  با  نحو  هر  به  دیگری  به  مال  انتقال   -5  )1394 مالی 
موجب  نباشد  دیون کافی  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  نحوی که  به  دین 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو 
 .)1394 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   21 ماده   ( شود.  می  مجازات 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 
یا معرفی کفیل توسط  وثیقه  تودیع  یا  له  به موافقت محکوم  زندان منوط  از 
محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( شماره: 14325/ م الف  مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – محمد عارف
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420352200144شماره پرونده: 9409980352201158
شماره بایگانی شعبه : 941281تاریخ تنظیم: 1395/05/11 مشخصات محکوم 
له ردیف 1 نام :حمید رضا نام خانوادگی : اعتزازیان  نام پدر: حسین  نشانی: 
 8 پ  مرادی  بهرام  شهید  – کوچه  نصیر  میرزا  خ   – پروین  خ   – اصفهان 
محکوم  مشخصات    09133086749 همراه  تلفن   8199873593 کدپستی 
علیه ردیف 1- نام: محمد رضا       نام خانوادگی : شریفیان  نشانی : مجهول 
المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به 
علیه محکوم  9509970352200020 محکوم  مربوطه  دادنامه  و شماره  شماره 
است به پرداخت مبلغ 54/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
2/680/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سر رسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان و نیم عشر اجرایی 
از  است  علیه مکلف  دولت. محکوم  در حق صندوق  ریال   2725000 مبلغ  به 
تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 
 . بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی   -2. مدنی(  احکام  اجرای  قانون 
باشد.  میسر  آن  از  به  استیفا محکوم  و  اجرا حکم  معرفی کند که  مالی   -3
کلیه  روز  سی  ظرف  باید  نداند  اجراییه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  چنانچه 
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 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق  اعتباری  موسسات مالی و 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
تغییر  نوع  هر  و  انتقاالت  و  نقل  فهرست  ونیز  ثالث  اشخاص  از  او  مطالبات 
دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
له  در خواست محکوم  به  واال  نماید  ارائه  مقام قضائی  به  اعسار  دادخواست 
باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  

.4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
به  دین  ادای  از  فرار  انگیزه  با  نحو  به هر  دیگری  به  مال  انتقال   -5 )1394
مجازات  موجب  نباشد  دیون کافی  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  نحوی که 
تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات 
می شود. ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه 
زندان  از  آزادی محکوم علیه  ارائه شود  روز  از مهلت سی  اموال پس  صورت 
محکوم  توسط  معرفی کفیل  یا  وثیقه  تودیع  یا  له  محکوم  موافقت  به  منوط 
علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی  شماره: 14319/ م 

حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510100350604532شماره پرونده: 9309980350601105شماره 
به  بانک ملت  تنظیم: 1395/05/03 خواهان  تاریخ  بایگانی شعبه: 931257 
مجید  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  ساروخانی   رضا  محمد  نمایندگی 
شعفی و زهرا محبی و سید حسین موسوی زاهد و حجت شعفی و شرکت 
صبا نوید آریا  به خواسته مطالبه وجه بابت قرار داد بانکی و مطالبه خسارت 
نامه و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت  تاخیر تادیه بند 13 تعهد 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم    93/10/14 تاریخ  تا  تادیه  تاخیر 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2اتاق شماره 220 ارجاع و به 
کالسه  9309980350601105ثبت گردیده با توجه به وصول نظریه کارشناسی 
و  مجهول المکان بودن خواندگان خانم زهرا محبی و مجید شعفی 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 خواندگان  فوق پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود یک سری رونوشت از نظریه کارشناسی دریافت 
و چنانچه اعتراضی دارد ظرف مهلت 7 روز به این شعبه اعالم نماید .شماره: 

13254/م الف منشی  شعبه 6دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی احضار متهم

آقای احسان مظفری فرزند........... در پرونده شماره 950569 این شعبه به 
اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای حمید حاجی علی زاده تحت 
دادرسی  آیین  قانون   174 ماده  اساس  بر  وسیله  این  به  دارید.  قرار  تعقیب 
کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه 
حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی 
دادسرای   36 دادیار شعبه  الف  م   /13232  : شماره  شود.  می  نظر  اظهار  و 

عمومی و انقالب اصفهان
آگهی احضار

شماره درخواست:9510460358100012 شماره پرونده :9509980358100444 
شماره بایگانی شعبه :950464 تاریخ تنظیم :1395/05/02

اینکه آقای مجید یوسفی متهم به فروش مال غیر به شماره پرونده  نظر به 
950464 شعبه دوم بازپرسی دادسرای اصفهان می باشند ووقت حضور ظرف 
یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد باتوجه به مجهول المکان بودن متهم  
از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادرسی کیفری  آئین  قانون   174 ماده  حسب 
به  دعوت  مذکور  متهم  از  و  شود  می  نشر  و  طبع  های کثیراالنتشار  روزنامه 
عدم  صورت  در  و  شوند  حاضر  مقرر  وقت  در  رسیدگی  جهت  آید  می  عمل 
شد.  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  احضاریه  حضور، 
 شماره : 13266/م الف عبدالحسین مرادی – بازپرس شعبه دوم دادسرای

 اصفهان

حتما بخوانید!
دانش محوری شهر را با همکاری جهاد ...
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در شهر

 مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان:
 گاز کارخانه سیمان خاکستری نائین 

قطع نشده است
مدیــر  علــوی،  ســید مصطفــی 
عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان 
ــر  ــی ب ــری مبن ــه خب ــخ ب در پاس
ــن  ــیمان نائی ــه س ــی کارخان تعطیل
ــرکت گاز  ــه ش ــی ب ــل بده ــه دلی ب
گفــت: گاز ایــن کارخانــه قطــع 
همچنــان  جریــان گاز  و  نشــده 
ادامــه دارد. مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان با اشــاره 
ــه مصــرف 46 درصــدی صنایــع از میــزان گاز توزیعــی ایــن  ب
ــداف  ــی از اه ــت: یک ــان داش ــتان بی ــطح اس ــرکت در س ش
عالیــه ایــن شــرکت، گازرســانی بــه صنایــع اســت و تاکنــون 
بیــش از 44 شــهرک صنعتــی و 7 هــزار و 600 واحــد صنعتــی 
 در اســتان از ایــن نعمــت برخوردارنــد. بــه منظــور حفــظ 
و نگهــداری ایــن تأسیســات و اســتمرار بهره بــرداری از گاز 
ــی  ــی و خانگ ــدگان صنعت ــی مصرف کنن ــرای تمام ــی ب طبیع
پرداخــت گازبهــای مصرفــی مــورد تأکیــد اســت. وی ضمــن 
ــی  ــای مصرف ــع گازبه ــه به موق ــترکینی ک ــژه از مش ــکر وی  تش
ــع از  ــه صنای ــا هم ــد  ت ــتار ش ــد، خواس ــت می کنن را پرداخ
جملــه کارخانــه ســیمان نائیــن بــه تعهــدات خــود در پرداخــت 

گاز اقدام کنند.

احداث 3سیلوی ذخیره غالت 
در کرمان

ــان  ــوب کرم ــدن و تجــارت جن رئیــس ســازمان صنعــت، مع
ــژه در  ــاورزی، به وی ــیل های کش ــه پتانس ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــوب  ــن در جن ــزار ت ــش از 285 ه ــد بی ــا تولی ــالت ب بحــث غ
ایــن محصــوالت در زندگــی تمامــی  کرمــان و اهمیــت 
ــه  ــیلو در منطق ــن س ــود چندی ــه وج ــاز ب ــه، نی ــار جامع اقش
احســاس می شــد. محمــود اسکندری نســب گفــت: یکــی از 
اســتراتژی های ســازمان در بحــث احــداث صنایــع مرتبــط بــا 
ــی  ــت در تمام ــوازن صنع ــع مت محصــوالت کشــاورزی و توزی
شهرســتان های جنــوب کرمــان، ســاخت ســیلوهای نگهــداری 
غــالت در منطقــه بــوده کــه بحمــدهللا از ابتــدای ســال جــاری 
ــن  ــزار ت ــا 30 ه ــت جمع ــا ظرفی ــیلو ب ــداث 3 س ــوز اح  مج
در شهرســتان های فاریــاب، قلعــه گنــج و رودبــار صــادر و زمین 
ــات  ــذار و عملی ــرمایه گذاران واگ ــه س ــا ب ــاز طرح ه ــورد نی م
ــب  ــت. اسکندری نس ــده اس ــاز ش ــا آغ ــداث روی زمین ه اح
ــا ســرمایه گذاری 50 میلیــارد  ــا بیــان اینکــه ایــن طرح هــا ب ب
ــد ــد ش ــداث خواهن ــی اح ــش خصوص ــط بخ ــال و توس  ری
افــزود: ایــن 3 طــرح توانایــی اشــتغال آفرینی بــرای 35 نفــر 

را در منطقــه خواهنــد داشــت.

اخبار کوتاه

  کتابخانه مرکزی اصفهان 
میزبان انتخاب رشته و مشاوره تحصیلی

کیمیای وطن

رشــته  انتخــاب  برنامــه 
ــام  ــا انج ــراه ب ــری هم کامپیوت
از 16 مــرداد  مشــاوره فــردی 
بــه مــدت 10 روز در کتابخانــه 
مرکــزی آغــاز شــد. بــه گــزارش 
شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  عمومــی  روابــط 
ــی  ــن انتخاب های ــی از مهم تری ــته یک ــاب رش ــان، انتخ اصفه
ــته  ــی داش ــد در دوران زندگ ــس می توان ــر ک ــه ه ــت ک اس
باشــد و ایــن انتخــاب تأثیــر بســزایی در زندگــی آینــده هــر 
ــا اســتفاده  ــزی ب ــه مرک ــن راســتا کتابخان ــرد دارد. در همی ف
 از 10 تــا 16 نفــر از متخصصــان مشــاوره تحصیلــی، راهنمایــی 

و هدایت این گروه را بر عهده گرفته است.
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــه س ــته ب ــزی وابس ــه مرک  کتابخان
شــهرداری اصفهــان عــالوه بــر ارائــه مشــاوره فــردی، انتخــاب 
ــالم  ــس از اع ــان پ ــورت همزم ــه ص ــری را ب ــته کامپیوت رش
ــن  ــد. ای ــدت 10 روز انجــام می ده ــه م ــرداد ب ــج از 16 م نتای
ــا 12 و 30 دقیقــه  انتخــاب رشــته کامپیوتــری از ســاعت 8 ت
ویــژه خواهــران و از ســاعت 15 تــا 19 ویــژه بــرادران در محــل 
کتابخانــه مرکــزی اصفهــان واقــع در خیابــان گلدســته انجــام 

می شــود.

بابادی، عضو شورای شهر فوالدشهر:
 صیانت از حقوق شهروندی 
نیاز به ترویج مستمر دارد

از حقــوق شــهروندی  دومیــن جلســه کمیتــه صیانــت 
فوالدشــهر بــه ریاســت معاونــت اداری مالــی شــهرداری 
ــا حضــور اعضــای کمیتــه مذکــور تشــکیل شــد.  فوالدشــهر ب
ــر مقــدم و تبریــک دهــه کرامــت  ــزدی ضمــن عــرض خی ای
ــدای راه  ــهروندان در ابت ــوق ش ــت از حق ــه صیان ــت: کمیت گف
اســت و اگــر کــم و کاســتی هــم دارد، رفــع خواهــد شــد. وی 
 از نماینــده ارگان هــا خواســت کــه پیشــنهادات خــود را ارائــه 

کنند.
 در ادامــه بابــادی، عضــو شــورای اســالمی فوالدشــهر گفــت: 
ــج  ــه تروی ــاز ب ــهروندی نی ــوق ش ــت از حق ــگ و صیان فرهن
مســتمر دارد و همــه فعــاالن عرصه هــای مختلــف در شــهر و 
شهرســتان می بایــد بــرای عملــی شــدن مصوبــات جلســات 

تــالش کننــد. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــهرداری نی ــی ش ــاور فرهنگ ــی، مش صالح
محتــوای دســتورالعمل کمیتــه صیانــت از حقــوق شــهروندی 
ــی از  ــی یک ــه بررس ــه ب ــر جلس ــت در ه ــران خواس از حاض
ــن دســتورالعمل اهتمــام ــدرج در ای  بندهــای برنامه هــای من

 ورزند.

اخبار کوتاه



5فرهنگ و هنر یکشنبه  17 مردادماه  1395
ـــمـــاره 220  ســـــال دوم           ݡسݒ

حتما بخوانید!
روی نوار ایدز

 ســریال پریــا یکــی از ســریال های موفــق 
سرویس فرهنگی

بردیا عباس زاده

ــه  ــت ک ــبکه 3 اس ــر ش ــال اخی ــک س ی
ــن  ــا ای ــی را ب ــان غیرفوتبال ــدودی مخاطب ــا ح ــته ت توانس

شبکه آشتی دهد.
ــه در کارنامــه  ــا ســاخته حســین ســهیلی زاده اســت ک  پری
کاری اش »عشــق گمشــده«، »ترانــه مــادری« و »آوای 
ــاران  ــی آوای ب ــری یعن ــن آخ ــا ای ــه اتفاق ــاران« را دارد ک ب
اخیــر  یــک دهــه  از محبوب تریــن ســریال های  یکــی 
ــاخت  ــهیلی زاده در س ــی س ــر اصل ــت. تبح ــه اس ــبکه س ش

ســریال های ملــودرام اســت. 
برخــی از ملودرام هــای او خانوادگــی هســتند و آدم هــا ســن 
و ســال دار و مســائل خانوادگــی محــور داســتان هایش 
هســتند و برخــی دیگــر ملودرام هــای تیــن ایجــری هســتند 
ــت.  ــان اس ــا و دغدغه هایش ــی اش جوان ه ــور اصل ــه مح ک
ــه  ــدز پرداخت ــئله ای ــه مس ــهیلی زاده ب ــا س ــریال پری  در س
ــرای  ــدرن ب ــکلی م ــه ش ــوع را ب ــن موض ــرده ای ــعی ک و س

ــد. ــش ده ــان نمای مخاطب
قصهگویی

 یکــی از ویژگی هــای مثبــت و بــارز »پریــا« قصه گــو 
بــودن اســت. ایــن ســریال بــه شــکل کالســیک قصــه اش 
را تعریــف می کنــد. نیــاز بــه یــادآوری نیســت کــه مخاطــب 
ایرانــی عاشــق مــدل »یکــی بــود یکــی نبــود« اســت و ایــن 
شــیوه داســتان گویی او را ســر ذوق مــی آورد. »پریــا« از 
ــد  ــف کــرده؛ می گوی ــده قصــه تعری ــرای بینن قســمت اول ب
دو خانــواده هســتند کــه یکــی مــادر نــدارد و آن یکــی پــدر. 

نســبت ایــن دو خانــواده »دختــر و پســرخالگی« اســت. پدر 
عاشــق خالــه شــد و پســر دلباختــه دخترخالــه. دخترخالــه 
ــر  ــالی از پس ــنش 10 س ــه دارد؛ س ــت و دو بچ ــه اس مطلق
بیشــتر اســت. در کنــار آن قصــه شــخصیت های دیگــر 
هــم روایــت می شــود؛ مثــل یــک معتــاد کــه زنــش قصــد 

ــی از او را دارد. جدای

سوژهجذاب
ــوژه  ــه س ــت دارد ک ــا« جذابی ــی »پری ــرم قصه گوی ــا ف نه تنه
ــدر  ــک پ ــه ی ــن ک ــت. همی ــش اس ــم دارای کش ــه ه  قص
و پســر توامــان عاشــق یــک مــادر و دختــر هســتند، ایــن کــه 
دختــر مطلقــه اســت و 10 ســال بزرگ تــر از پســر، ایــن کــه 
شــوهر ســابق دختــر همچنــان هســت و... بیننــده را درگیــر 

داســتان می کنــد. مشــاجره ها و اختــالف نظــر پــدر و پســر 
ــه  ــای فاصل ــی گوی ــه خوب ــه ب ــده ک ــت ش ــه ای روای ــه گون ب
نســل ها اســت و باورپذیــر. بــه این هــا اضافــه کنیــد 

ــدز را. ماجــرای ای
کارگردانی

ــته  ــوب داش ــه ای خ ــرگاه فیلمنام ــهیلی زاده ه ــین س حس
موفــق عمــل کــرده؛ یعنــی جــزو کارگردان هایــی اســت 
ــودرام  ــاخت مل ــد. او در س ــدر نمی ده ــه را ه ــه فیلمنام ک
ــت  ــش روای ــه ای پرکش ــور قص ــد چط ــر دارد و می دان تبح
ــت  ــط عل ــا« رواب ــه »پری ــادی در فیلمنام ــد. ســعید فره کن
ــه خوبــی جانمایــی کــرده؛ شــخصیت هایش  ــی را ب و معلول
ــای  ــه در باکس ه ــور ک ــده و همان ط ــنامه دار آفری را شناس
ــی در  ــه خوب ــذاب را ب ــوژه ای ج ــم س ــاره کردی ــش اش پی
خدمــت »داســتان« درآورده. ســهیلی زاده هــم در تصویــری 
ــه  ــای قص ــم و جذابیت ه ــه ریت ــش ب ــن حواس ــردن مت ک
ــرده  ــاب ک ــا انتخ ــرای نقش ه ــب ب ــران مناس ــوده؛ بازیگ  ب

و از آن ها بازی های به قاعده و باورپذیر گرفته است.
مثبتبودن

یکدســتی  »پریــا«،  مثبــت  ویژگی هــای  از  یکــی 
شخصیت هاســت. کاراکترهــای اصلــی، بــد یــا خــوب، صفــر 
 نیســتند و طــوری طراحــی شــده اند کــه انــگار هــر کدامشــان 
ــه  ــار هم ــا در کن ــریال پری ــیم. س ــت می شناس را سال هاس
نقــاط مثبــت، نقــاط منفــی ای نیــز ماننــد شــعاری بــودن یــا 
ــس  ــه پ ــخصیت پردازی ها و ... دارد ک ــی ش ــراق در برخ اغ
از پایــان ســریال در گزارشــی بــه آن هــا خواهیــم پرداخــت.

نگاهی به سریال پریا

روی نوار ایدز

بامــداد روز 1۶ مــرداد پرویــز شــاهین خو، پیشکســوت ترین 
هنرمنــد ســینما، تئاتــر و تلویزیــون چشــم از جهــان 
فروبســت. مینــا شــاهین خو، دختــر هنرمنــد پیشکســوت 
ــاه  ــروز 1۶ مردادم ــداد ام ــت: بام ــاهین خو گف ــز ش پروی
ــت  ــه رحم ــود، ب ــتر ب ــاه در بس ــک م ــدود ی ــه ح ــدرم ک پ

ــر ایشــان  ــزود: پیک ــت. وی اف خــدا رف
بــه بهشــت زهــرا)س( منتقــل شــده و 
1۷ مردادمــاه ســاعت ۸ صبــح مراســم 
تشــییع و خاکســپاری از همــان بهشــت 
 ۷3 قطعــه  ســمت  بــه  زهــرا)س( 

ــود.  ــام می ش ــف ۷۲ انج ردی
شــرایط  بــه  هنرمنــد  ایــن  دختــر 
ــرد  ــاره ک ــدر اش ــاعد پ ــمی نامس  جس
و افــزود: مدتــی پــس از جشــن خانــه 

 ســینما کــه آخرین حضورشــان نــزد هنرمندان و مــردم بود 
ــو انجــام  ــی، عمــل آنژی ــل مشــکالت قلب ــه دلی ایشــان ب
داد و بعــد از آن هــم دچــار ناراحتــی ریــه شــد تــا جایــی 

ــود.  ــتری ب ــل بس ــور کام ــه ط ــر را ب ــاه آخ ــک م ــه ی ک
شــاهین خو در پایــان اشــاره کــرد: ایشــان علی رغــم ســن 
و سالشــان تــا ســال گذشــته اوضــاع مســاعدی داشــت تا 
جایــی کــه بــه دعــوت رضــا عطــاران قــرار بــود در یکــی از 
ــتان  ــای بیمارس ــا درگیری ه ــد، ام ــازی کن ــای او ب فیلم ه
ــن کار  ــع ای ــمی او مان ــی جس و ناراحت
ــربداران«  ــش در »س ــای نق ــد. ایف ش
ــرپر«  ــگ س و »روزی روزگاری«، »تفن
عشــق« »والیــت  علــی«،   »امــام 

بعضــی  و  »میرزاکوچک خــان« 
کارهــای  از  تاریخــی  مجموعه هــای 
کارهــای  آخریــن  از  اوســت. 
بــه  می تــوان  نیــز  شــاهین خو 
فیلــم ســینمایی »بابــا عزیــز« بــه 
ــران و  ــترک ای ــول مش ــر، محص ــر خمی ــی ناص کارگردان
ــم  ــم اده ــی ابراهی ــه زندگ ــه ب ــرد ک ــاره ک ــه، اش  فرانس

می پرداخت. ربیع

مهــران غفوریــان بــا بیــان اینکــه حجــاب هیــچ فــردی قابل 
ــردی  ــش ف ــت پوش ــن اس ــت: ممک ــت، گف ــخر نیس تمس
مانتــو و روســری و دیگــری چــادر باشــد کــه هــر دو قابــل 
احتــرام اســت. مــن تنهــا بــا انتشــار آن عکــس اعــالم کردم 

ایــن طــرح پیشــنهادی مــن بــرای لباس 
جشــن حافــظ ســال آینــده اســت. وی 
بــا بیــان اینکــه عکــس منتشرشــده 
در فضــای مجــازی در کنــار یکــی از 
دوســتانم بــود، گفــت: یکــی از دوســتانم 
را بــا پتــو پوشــاندم و گفتــم طــرح 
حافــظ  جشــن  بــرای  پیشــنهادی ام 
ســال 9۶ پوششــی این گونــه اســت؛ 
اصــال قصــدم تمســخر حجــاب نبــود؛ نــه 

چنیــن کاری را می کنــم و نــه می تــوان حجــاب را مســخره 
کــرد. معتقــدم حجــاب مصونیــت دارد. بــه گفته ایــن بازیگر 
تلویزیــون، خانــواده همســر و مــادر خــودم نیــز حجــاب برتر 

ــت  ــی اس ــز مذهب ــرم نی ــد؛ همس ــادر را برگزیدن ــی چ یعن
و دوســتان و اطرافیانــم می داننــد کــه خانــواده مهــران 
غفوریــان مذهبــی هســتند؛ ولــی قصــدم از ثبــت آن عکس 
بــا پتــو ایــن بــود کــه شــخص کنــار دســتی ام بهتــر اســت 
از جشــن حــذف شــود؛ چــرا کــه بــه هــر 
شــکل اگــر خواهــان حضــور باشــد، بــاز 
هــم حــرف و حدیــث ایجــاد می شــود. 
غفوریــان بــا ابــراز تأســف از اینکــه 
ــر  ــازی ه ــای مج ــراد در فض ــی اف برخ
می کننــد، گفــت:  مطــرح  را  حرفــی 
ــا را رد  ــن روزه ــده ای ــرح ش ــوارد مط م
می کنــم؛ چــرا کــه تهمــت ناروایــی 
اســت کــه بگوینــد مهــران غفوریــان 
حجــاب را مســخره کــرده اســت. خیــر، مهــران غفوریــان از 
اینجــا اعــالم مــی دارد کــه حجــاب را دوســت دارد و نــه بــا 
ــارس ــرد. ف ــه می شــود شــوخی ک ــد و ن آن شــوخی می کن

آگهیاحضار
 95099۸035۸100400: پرونده  شماره  درخواست:95104۶035۸100013  شماره 

شماره بایگانی شعبه :95041۷ تاریخ تنظیم :1395/05/0۲
نظر به اینکه خانم 1- ام لیال صداقت پور فرزند کرمعلی متهم به فروش مال غیر 
و ۲- امان اله رستمی فرزند عبدالعظیم متهم به معاونت در فروش مال غیر به 
بازپرسی دادسرای اصفهان می باشند ووقت  شماره پرونده 95041۷ شعبه دوم 
حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد باتوجه به مجهول المکان بودن 
متهم  حسب ماده 1۷4 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می 
آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شوند و در صورت عدم حضور، احضاریه 
الف  : 13۲۶5/م  اتخاذ خواهد شد.  شماره  تصمیم مقتضی  و  تلقی  ابالغ شده 

عبدالحسین مرادی – بازپرس شعبه دوم دادسرای اصفهان 
آگهیابالغ

93099۸0350۶01104شماره  پرونده:  9510100350۶04530شماره  ابالغیه:  شماره 
به  ملت  بانک  خواهان   1395/05/03 تنظیم:  تاریخ   931۲5۶ شعبه:  بایگانی 
نمایندگی محمد رضا ساروخانی  دادخواستی به طرفیت خواندگان مجید شعفی و 
سید حسین موسوی زاهد  و شرکت صبا نوید آریا و حجت شعفی و زهرا محبی به 
خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه بند 13 تعهد نامه و مطالبه خسارات دادرسی و 
مطالبه وجه بابت قرار داد بانکی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تا تاریخ 93/10/14  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۲اتاق 
شماره ۲۲0 ارجاع و به کالسه  93099۸0350۶01104ثبت گردیده با توجه به اینکه 
نظریه کارشناسی وصول گردیده به علت  مجهول المکان بودن خواندگان خانم زهرا 
محبی فرزند رضا  و مجید شعفی فرزند اکبر  و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده ۷3 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 خواندگان  
فوق پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود یک سری رونوشت از نظریه کارشناسی دریافت و چنانچه اعتراضی دارد 
ظرف مهلت ۷ روز به این شعبه اعالم نمایند .شماره: 13۲53/م الف منشی  دادگاه 

حقوقی شعبه ۶دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اجرائیه

شماره اجرائیه: 95104۲0350900۲94شماره پرونده: 94099۸0350900۲۷۷
محکوم  مشخصات   1395/05/1۲ تنظیم:  94030۲تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 
له ردیف 1 نام :شرکت فالت سنگ اسیا به شماره ثبت 19۸۷۷با مدیریت عاملی 
سید جمال الدین میرعلی  نشانی: اصفهان – مورچه خورت شهرک صنعتی فاز 
چهارم شرکت فالت سنگ اسیا کد پ ۸33311۶۸11  مشخصات محکوم علیه 
ردیف 1- نام: رامین      نام خانوادگی : طاعتی نام پدر: عبدالعلی  نشانی : تهران 
آباد بن بست پردیس پ 5 واحد 15   راه عباس  از سه  باالتر  – خ ولی عصر – 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام: احمد رضا  
نام خانوادگی : فروزنده جونقانی نام پدر: عبدالحسین  نشانی : استان چهار محال 
و بختیاری – شهرستان شهر کرد – شهر کرد – شهرستان شهر کرد – خ 1۲ محرم 
له /  : وکیل محکوم  رابطه  نوع  ساختمان وکال دفتر و کاال آقای محمد فرزادی  
محکوم لهم شرکت فالت سنگ اسیا به شماره ثبت 19۸۷۷با مدیریت عاملی سید 
جمال الدین میرعلی    محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم 
مربوطه و شماره دادنامه غیابی 94099۷035090۲154 محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت مبلغ ۲۷4/۷۲۸/۲55 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 9/3۲1/۸4۸ 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان 
تاریخ سر  از  بانک مرکزی  اعالمی  تادیه وفق آخرین شاخص  تاخیر  و خسارات 
رسید چک در زمان اجرا محاسبه می شود و نیم عشر دولتی . محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 
قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را 
را شامل  اموال خود  کلیه  روز  باید ظرف سی  نداند  اجراییه  مفاد  اجرای  به  قادر 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل 

بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در 
خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 
۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 1430۸/ م الف  مدیر دفتر 

شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – حسن منصوری
آگهیتحدیدحدوداختصاصی

واقع   15/۲543 شماره  پالک  یکبابخانه   ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 
در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مجید 
دوستی شرودانی فرزند حسنعلی 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 پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/۶/۸ 
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 ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 95/5/1۷ 

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان
اخطاراجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: احسان  نام خانوادگی: کمائی   نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: رضا  نام خانوادگی : قدیری دهکردی  
نشانی محل اقامت: اصفهان ملک شهر خ مطهری بعد از بانک ملی مقابل کوچه 1۸ 
محکوم به:به موجب رای شماره ۲93 تاریخ95/۲/۲0 حوزه ۷ شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت 
و پرداخت  به عنوان اصل خواسته  ریال  نود هزار  و  نهصد  و  مبلغ هشت میلیون 
هفتصد و شصت هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر 
نیم  له و پرداخت  لغایت زمان وصول در حق محکوم  تاریخ 94/۸/۲  از  تادیه  و 

عشر حق اجرا/
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 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 مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره:14۲۸۶/ م الف دفتر شعبه ۷ مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطاراجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: علی   نام خانوادگی: حسن پور کارالدانی   نشانی 
 : خانوادگی  نام  رضا   نام:  له:  محکوم  المکان مشخصات  مجهول  اقامت:  محل 
قدیری دهکردی  نشانی محل اقامت: اصفهان – خ آتشگاه – خ بهشت گلخانه 
تاریخ95/۲/۲0 حوزه ۷ شورای حل  رای شماره ۲94  به:به موجب  کیمیامحکوم 
است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختالف 
به:پرداخت مبلغ شصت و پنج میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت یک 
میلیون و هشتاد و پنج هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارا ت 
تاخیر و تادیه از تاریخ 94/۲/5 لغایت زمان وصول در حق محکوم له و پرداخت 
نیم عشر حق اجرا/ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 

ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد 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 مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره:14۲۸۷/ م الف دفتر شعبه 

۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطاراجرائی

نام خانوادگی: مختاری   نشانی محل  نام: مرضیه     مشخصات محکوم علیه: 
اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: فاطمه   نام خانوادگی : پیرنجم 
الدین   نشانی محل اقامت: اصفهان – خ اشرفی اصفهانی – ایستگاه محمد آباد 
شورای   1۲ حوزه  تاریخ95/1/30   1۲1 شماره  رای  موجب  به:به  51محکوم  پالک 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 
به:محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی 
یک دستگاه اتومبیل با مشخصات یک دستگاه وانت بشماره 44۷/13س ۸۷ به 
نام خواهان و پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر 
آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر حق االجراء مقوم 

به مبلغ 50/000/000 ریال.
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 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 مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره:14۲95/ م الف دفتر شعبه 1۲ مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطاراجرائی

محل  نشانی  الیاسی    خانوادگی:  نام  سهراب    نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: سعید    نام خانوادگی : خیر 
صدرفروشگاه  پاساژ  روبرو  بزرگ  بازار   – اصفهان  اقامت:  محل  نشانی  الهی    
خیر الهی محکوم به:به موجب رای شماره 43۸ تاریخ95/3/10 حوزه 1۲ شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 
به:پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال وجه چک شماره ی 94/3/30-۲۶100 
بابت اصل خواسته و مبلغ 5۲5000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی 
تاریخ  تاریخ سیر رسید چک موصوف )94/3/۲0(تا  از  تادیه  و خسارت تاخیر و 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر حق االجراء/

ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 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 مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره:14۲94/ م الف دفتر شعبه 1۲ مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اجرائیه

شماره اجرائیه: 95104۲0350۶001۸1شماره پرونده: 94099۸0350۶005۲۷
محکوم  مشخصات   1395/05/1۲ تنظیم:  94059۶تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 
له ردیف 1 نام :تعاونی اعتبار ثامن االئمه   نشانی: اصفهان – شهرستان اصفهان 
– کدپستی ۸13۶۸99۶43   االئمه  ثامن  تعاونی  بزرگمهر – سرپرستی  میدان   –
مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: احمد رضا نام خانوادگی : حاتمیان  نام 
پدر: مصطفی  نشانی : مجهول المکان ۲- نام : پژمان نام خانوادگی :انصاری نام 
پدر: علی برز نشانی : مجهول المکان 3- نام : فرزانه نام خانوادگی : محمدیان نام 
پدر: فرهاد نشانی : مجهول المکان 4- نام : کبری نام خانوادگی : احمدی نام پدر: 
احمد نشانی : مجهول المکان   مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم 
له / محکوم علیه نام: فهیمه   نام خانوادگی : عصاچی  نام پدر: کریم نشانی : 
استان اصفهان – شهرستان اصفهان  خ توحید – چهارراه پلیس – مجتمع ماکان 
3- طبقه 3- واحد 15  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم  تعاونی اعتبار 
ثامن االئمه   محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم - - -  و 

شماره دادنامه - - 95099۷0350۶0035۲ - - -مورخ 95/0۲/۲۶ - - - شعبه 
شش حقوقی اصفهان - - - محکوم علیهم متضامنا محکوم هستند به پرداخت 
مبلغ --- چهارصد و سی و هفت میلیون ریال و نیز پرداخت خسارات دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم 
از تاریخ چک - -)94/0۲/19( - - 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 ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 
قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را 
را شامل  اموال خود  کلیه  روز  باید ظرف سی  نداند  اجراییه  مفاد  اجرای  به  قادر 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به 
هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در 
خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور 
فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 
۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له 
یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 14334/ م الف  مدیر دفتر 

شعبه ششم حقوقی اصفهان - - - فانی
رونوشتآگهیحصروراثت

به کالسه  دارای شناسنامه شماره4۶9۸۲به شرح دادخواست  خانم مینو ودائی  
۲350/95 از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسن جمدی خیابانی   بشناسنامه ۲۷۷19 در تاریخ 95/4/4اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- 
مهسا جمدی خیابانی 9۲۲3 فرزند  ۲-پریسا جمدی خیابانی به ش ش ۲44۷۲ 
فرزند 3- ملیکا جمدی خیابانی    به ش ش 1۲۷1۸5۶301فرزند  4- مینو ودائی 
به ش ش 4۶9۸۲ همسر 5- سیف اله جمدی خیابانی به ش ش 1۶۸3۷ پدر 
آگهی  نوبت  در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا  با  اینک  والغیر 
تاریخ  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد  تا هرکسی  نماید  می 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
 شد. شماره : 13۲05/م الف رئیس شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان

 اصفهان
رونوشتآگهیحصروراثت

امین مظاهری فروشانی  دارای شناسنامه شماره1۲۷۲5۶554۸به  آقای محمد 
این شورا  در خواست گواهی حصر  از  به کالسه ۲۲۲۲/95خ1  شرح دادخواست 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مریم پیمانی فروشانی   بشناسنامه 
10۸۲ در تاریخ 1349/1/1اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
ش  ش  به  فروشانی   مظاهری  امین  محمد   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن 
1۲۷۲5۶554۸ نسبت با متوفی فرزند ۲-شهریار مظاهری فروشانی  به ش ش 
با متوفی فرزند 3- رحیم پیمانی فروشانی   به ش ش  1۲۷33۶4۶5 نسبت 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست  9۶۲3 نسبت با متوفی پدر والغیر اینک 
مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 
استان  اختالف  حل  شورای  حقوقی   10 شعبه  رئیس  الف  13۲۲0/م   :  شماره 

اصفهان

ــاره  ــالمی درب ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــی، وزی ــی جنت  - عل
آخریــن وضعیــت پرونــده پزشــکی زنده یــاد کیارســتمی 
گفــت: می دانــم کمیتــه پزشــکی، متشــکل از نماینــدگان 
بهداشــت  وزارت  مســئوالن  و  پزشــکی  نظــام   ســازمان 
و پزشــکان متخصــص، مشــغول بــه کار هســتند و رونــد 
ــه زودی  ــد و ب ــی می کنن ــاری بررس ــدای بیم ــان را از ابت درم

ــد. ــوم می رس ــالع عم ــه اط ــه ب نتیج
- بهــرام افشــاری، بلندقدتریــن بازیگــر حــال حاضر ســینمای 
ــم  ــودم بگوی ــدگاه خ ــم از دی ــر بخواه ــد: »اگ ــران می گوی ای
مــن ایــن فیزیــک بدنــی را یــک امتیــاز می دانــم. شــاید ایــن 
قــد بلنــد بــرای هــر نقشــی خــوب نباشــد، امــا ســلیقه خــودم 
هــم نیســت کــه در همــه کانال هــا و ســریال ها باشــم. 
بیشــتر بــه  درد نقش هــای خــاص و تجربه هــای خــاص 

ــت.« ــه اس ــای عامیان ــر از کاره ــه متفاوت ت ــورم ک می خ
ــوان  ــه عن ــم را ب ــان ۸ فیل ــینمای آلم ــکار س ــه اس - کمیت
نامزدهــای معرفــی بــه عنــوان نماینــده ایــن کشــور در بخــش 

ــرد. ــی ک ــز اســکار معرف ــم خارجــی جوای ــن فیل بهتری
ــه اصغــر فرهــادی - کارگــردان  - شــهرام ناظــری خطــاب ب
ســینما - کــه مهمــان کنســرت »ناگفتــه« بــود، گفــت: 
ــد. ــران اســکار آوردی ــردم ای ــرای م ــه ب متشــکریم از شــما ک
- محمــود عزیــزی، دبیــر یازدهمیــن جشــنواره تئاتــر رضــوی 
ــد کــرد: در مســیر  ــه ایــن جشــنواره تأکی در مراســم افتتاحی
ــا مشــکالت بســیاری مواجــه  ــزاری جشــنواره یازدهــم ب برگ
بودیــم کــه اخــالق رضــوی در جریــان حــل مشــکالت راهگشــا 

بــود.
- کتــاب »هــری پاتــر و کــودک نفرین شــده« در عــرض ســه 
ــروش داشــت  ــد در انگلســتان ف ــزار جل روز بیــش از ۶۸0 ه
 و رکــورد ســرعت در فــروش کتــاب طــی دهــه گذشــته 

را شکست.
ــش  ــه فیلم ــراض ب ــهور، اعت ــردان مش ــو، کارگ ــگ ییم - ژان
ــر  ــن بازیگ ــور ای ــرد و از حض ــون را رد ک ــت دیم ــازی م ــا ب ب

ــرد. ــت ک ــزرگ« حمای ــوار ب ــم »دی ــی در فیل آمریکای
دوره هــای  در  جهــت حضــور  عالقه منــدان  از  ثبت نــام   -
جدیــد آشــنایی بــا ســرزمین تخــت فــوالد بــه همــت 
ــهرداری  ــکاری ش ــا هم ــوالد ب ــت ف ــی تخ ــه فرهنگ مجموع

ــد. ــاز ش ــان آغ اصفه
ــدس  ــاع مق ــان در دف ــارکت زن ــار و مش ــر آث ــازمان نش - س
بــا صــدور بیانیــه ای بــه مناســبت روز خبرنــگار ضمــن 
 گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای خبرنــگار، ایــن روز 
 را بــه تمامــی خبرنــگاران، به ویــژه خبرنــگاران حــوزه حماســه

فرهنگ ایثار و مقاومت تبریک گفت.

کتاب»مراتبمعنویانبیاء)ع(«
منتشرشد

 
کیمیای وطن

معنــوی  »مراتــب  کتــاب 
ابــن  دیــدگاه  از  انبیــاء)ع( 
صــدرا«  مــال  و  عربــی 
محمــد  دکتــر  قلــم  بــه 
ابراهیــم  دکتــر  بیدهنــدی، 
رضایــی و حمیــده حائــری منتشــر شــد. بــه گــزارش 
اصفهــان اســالمی  تبلیغــات  دفتــر  عمومــی   روابــط 

ابــن عربــی هــر یــک از انبیــاء علیهم الســالم را مظهر اســمی 
ــاوت  ــت تف ــر را عل ــن ام ــد و همی ــی می دان ــمای اله از اس
ــر برخــی  ــا ب ــان و تفاضــل برخــی از انبی ــوی آن مراتــب معن
دیگــر بــه شــمار مــی آورد و معجــزه  هــر نبــی را در راســتای 
اســمی کــه مظهــر آن اســت، می دانــد. ولــی مالصــدرا 
ــم از آرای فلســفی  ــوت، اع ــاب نب ــش را در ب ــات خوی  نظری
ــود  ــه  وج ــم از مقول ــل »عل ــاس اص ــر اس ــی اش، ب و عرفان
 اســت و هــر چــه علــم کســی بیشــتر باشــد، وجــود او قوی تر 
و شــدیدتر اســت و در عالــم هســتی رتبــه و درجــه  باالتــری 
 دارد« اســتوار می کنــد. وی همــه انبیــا علیهــم الســالم 
تفــاوت  علــت  و  می دانــد  »هللا«  اســم  مظاهــر  را 
ــا  ــی آن ه ــات علم ــالف درج ــان را اخت ــوی آن ــب معن مرات
برمی شــمارد. ایــن اثــر در 1۷۶ صفحــه در قطــع رقعــی 
بــه قیمــت 10000 تومــان بــه بــازار کتــاب عرضــه شــده و در 

اختیــار عالقه منــدان قــرار گرفتــه اســت.

برپاییسومین»رخداد«
هنریاصفهان

ــت  ــه دس ــی غرف ــه برپای ــداد« در ادام ــومین »رخ س
مجموعــه  می شــود.  برگــزار  هنــری،  ســازه های 
ــق  ــزاری موف ــه برگ ــری فرشــچیان، در ادام فرهنگی هن
نمایشــگاه ســازه های هنــری رخــداد اول و دوم، در 
 راســتای حمایــت از هنرمنــدان اصفهان، ســومین رخداد 
فرهنگی هنــری،  رویــداد  ایــن  می کنــد.  برگــزار  را 
عرضــه  جهــت  غرفه هایــی  برپایــی  قالــب  در 
در  اصفهــان  هنرمنــدان  هنــری  دست ســازه های 
 رشــته های مختلــف هنــری و صنایــع دســتی خواهــد
 بــود. ســومین رخــداد هنــری روز ۲۲ مــرداد، در 
ــود.  ــزار می ش ــچیان برگ ــری فرش ــع فرهنگی هن مجتم
عالقه منــدان می تواننــد جهــت ثبت نــام حضــوری بــرای 
شــرکت و داشــتن غرفــه در این نمایشــگاه هنــری تا ۲0 
 مردادمــاه، بــه ایــن مجموعــه فرهنگی هنــری مراجعــه 

کنند.

اخبار کوتاه مهرانغفوریان:پیشکسوتترینهنرمندسینما،تئاتروتلویزیوندرگذشت
حجابهیچفردیقابلتمسخرنیست



کاروان ایــران بــا نــام امــام رضــا)ع( در مراســم افتتاحیــه 
ــت. ســایت  ــی رژه رف ــرا نعمت ــداری زه ــا پرچم ــک ب المپی
Business insider در گزارشــی بــه حضــور زهــرا نعمتــی 
ــه  ــرن در مراســم رژه افتتاحی ــم ای ــدار تی ــوان پرچم ــه عن ب

المپیــک اشــاره کــرد. 
ایــن ســایت در گزارشــی دربــاره زهــرا 
ــن  ــی از بهتری ــران یک ــت: ای ــی نوش نعمت
لحظه هــا را در مراســم افتتاحیــه المپیــک 
ریــو داشــت. در رژه مراســم افتتاحیــه 

ــود.  ــی ب ــدار ایران ــی، پرچم ــرا نعمت زه
نعمتــی، ورزشــکار پارالمپیکــی اســت کــه 

امســال ســهمیه المپیــک در رشــته تیــر و کمــان نیــز کســب 
کــرده اســت.

 طبــق گــزارش خبرنــگار رادیــو عمومــی ملــی آمریــکا 
ــک  ــال 2008 در ی ــه در س ــس از اینک ــی پ )NPR(، نعمت
تصــادف دچــار معلولیــت شــد، تیــر و کمــان را آغــاز کــرد. 
او پیــش از تیــر و کمــان در ورزش تکوانــدو فعالیــت 

داشــت و در پارالمپیــک لنــدن 2012 توانســت مــدال 
طــا را کســب کنــد. وجــود ورزشــکارانی همچــون نعمتــی 
ــد.  ــر باش ــک پربارت ــای المپی ــه بازی ه ــود ک ــث می ش باع
ــاره  ــی درب ــر کامنت های ــز در توئیت ــف نی ــکاران مختل ورزش
ــی را  ــرا نعمت ــی گذاشــتند و زه ــدار نعمت پرچم
تحســین کرده انــد. امــا یکــی از جنجالی تریــن 
ــه المپیــک حضــور نداشــتن  ــات افتتاحی اتفاق
ــروف ــعید مع ــود. س ــال ب ــوش والیب  3 ملی پ

از  محمــودی  شــهرام  و  موســوی  محمــد 
اعضــای تیــم ملــی والیبــال در رژه کاروان ایــران 
بــرای مراســم افتتاحیــه المپیــک شــرکت 
نکردنــد کــه تعجــب همــگان را برانگیخــت. ســعید معــروف 
کاپیتــان تیــم ملــی والیبــال کشــورمان با انتشــار پســتی در 
صفحــه اینســتاگرامش دلیــل غیبتــش را حضــور نداشــتن 
ــان  ــال بی ــی والیب ــم مل ــت تی ــر، سرپرس ــر خوش خب امی
کــرد. گویــا بــه ایــن سرپرســت زحمتکــش والیبــال بــرای 

ــع ــود. ربی ــاس داده نشــده ب ــه لب شــرکت در افتتاحی

رژه پر ماجرای ایران در المپیک ریو

 کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس بــرای قــرار گرفتــن دومیــن ســامانه آبرســانی 
 اصفهــان  در جــدول 215 ســازمان برنامه ریــزی و بودجــه نهایــت همــکاری 
ــن  ــرای ای ــی اج ــی و خارج ــرمایه گذار داخل ــذب س ــا ج ــد ب ــا بتوان ــد ت را می کن

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق ــتر در دس ــرعت بیش ــا س ــروژه ب پ
ــا  ــت در جلســه بررســی چالش ه ــه مل ــه و بودجــه خان ــس کمیســیون برنام   رئی
و راهکارهــای تأمیــن آب شــرب اصفهــان کــه بــا حضــور اعضــای کمیســیون برنامــه 
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــدگان م ــان، نماین ــتاندار اصفه ــه، اس و بودج
اســامی و مدیــر عامــل آبفــای اســتان اصفهــان و برخــی دیگــر از مقامــات 
اســتان برگــزار شــد، دربــاره تأمیــن آب شــرب اصفهــان گفــت: موضــوع تأمیــن آب 
 شــرب جمعیتــی بیــش از 4 میلیــون نفــر، یکــی از طرح هــای اولویــت دار دولــت 
و مجلــس اســت. مطمئنــًا جهــت تأمیــن پایــدار آب شــرب مــردم اســتان اصفهــان 

تدابیــری لحــاظ می شــود.
ــروژه  ــن پ ــرار گرفت ــت ق ــکاری را جه ــت هم ــه نهای ــزود ک ــردون اف غامرضــا تاج گ
ــزی  ــزرگ در جــدول 215 ســازمان برنامه ری ــان ب ــن ســامانه آبرســانی اصفه  دومی

و بودجه انجام  می دهد.
ــار داشــت: بررســی ها حاکــی از آن اســت کــه اســتان اصفهــان پتانســیل  وی اظه
بســیار خوبــی در جهــت جــذب ســرمایه گذاری بــه روش هــای مختلــف در اجــرای 
پروژه هــا دارد. بنابرایــن ســعی مــی شــود کــه بــا راهکارهــای تلفیقــی کــه درنظــر 
گرفتــه می شــود، پــروژه دومیــن ســامانه آبرســانی اصفهــان بــزرگ در جــدول 215 
ــن  ــرای ای ــی اج ــی و خارج ــرمایه گذار داخل ــذب س ــا ج ــد ب ــا بتوان ــرد ت ــرار گی ق

پــروژه بــا ســرعت بیشــتر در دســتور کار قــرار گیــرد.
 آب، موضوع مهم و حساس کشور است

ــاس  ــم و حس ــیار مه ــات بس ــی از موضوع ــئله آب یک ــون مس ــت: هم اکن وی گف

ــا  ــان و ب ــرات کارشناس ــتفاده از نقطه نظ ــا اس ــود ب ــعی می ش ــه س ــت ک ــور اس کش
بررســی همه جانبــه و اصولــی در مســیر درســت، مســائل مربــوط بــه آب در کشــور 

بــه نوعــی حــل شــود.
ــت  ــزود: دول ــامی اف ــورای اس ــس ش ــه مجل ــه و بودج ــیون برنام ــس کمیس رئی
درنظــر نــدارد طرح هــای جدیــدی را در جــدول 215 قــرار دهــد؛ امــا پــروژه 
ــت  ــوردار اس ــزایی برخ ــت بس ــزرگ از اهمی ــان ب ــانی اصفه ــامانه آبرس ــن س  دومی
ــر ایــن اســاس  و مســئله تأمیــن آب شــرب و پدافنــد غیرعامــل مطــرح اســت. ب
ــامانه  ــن س ــرح دومی ــن ط ــرار گرفت ــت ق ــا جه ــکاری و تاش ه ــت هم ــد نهای بای
آبرســانی اصفهــان بــزرگ در ردیــف 215 انجــام شــود تــا آب شــرب مــردم اصفهــان 

بــه صــورت پایــدار تأمیــن شــود.
تاج گــردون بــا بیــان اینکــه نمی تــوان بــا تأمیــن آب شــرب بــرای 5 – 4 میلیــون 
ــق  ــه صــورت کارشناســی، عمی ــد ب ــه صــورت گــذرا برخــورد کــرد، گفــت: بای ــر ب  نف
ــه ایــن موضــوع پرداختــه شــود؛ ســامانه دوم انتقــال آب  ــه دور از احســاس ب و ب
شــرب جالــب توجــه و اهمیــت اســت و بایــد بــه آن توجــه ویــژه شــود؛ چــرا کــه بــه 

تأمیــن آب 5 میلیــون نفــر مربــوط می شــود.
ــا اشــاره بــه اینکــه درخصــوص پــروژه ســامانه دوم انتقــال آب بــه اصفهــان  وی ب
هرگونــه اقدامــی را کــه الزم باشــد انجــام خواهیــم داد، گفــت: در ایــن خصــوص از 
هــر گونــه همفکــری و نظــرات کارشناســی از ســوی دولــت و ســایر نهادهــا اســتقبال 
کــرده و آمادگــی کامــل خــود را بــرای مذاکــره بــا ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 

کشــور و پیگیــری کامــل موضــوع تــا رســیدن بــه نتیجــه اعــام می کنیــم.
 توزیع عادالنه آب در تابستان محقق شد

ــا  ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــل ش ــر عام ــن مدی ــت، همچنی ــن نشس در ای
ــر ثانیــه از  ــه اینکــه در  شــش ســال اخیــر حــدود 5 هــزار و 135 لیتــر ب اشــاره ب

ــان کاســته شــده اســت، ادامــه داد: در تابســتان  ــد آب شــرب اصفه ظرفیــت تولی
ــن آب  ــه تأمی ــده ک ــب نش ــالی موج ــی از خشکس ــکات ناش ــاری مش ــال ج س
ــی  ــاز آب ــه نی ــم اینک ــه رغ ــود و ب ــه رو ش ــران روب ــا بح ــان ب ــردم اصفه ــرب م ش
مــردم جهــت شــرب 14/5 متــر مکعــب بــر ثانیــه اســت و ظرفیــت تأمیــن 
ــب  ــر مکع ــدود 3 مت ــه و ح ــر ثانی ــب ب ــر مکع ــیخعلی 11/5 مت ــه باباش تصفیه خان
بــر ثانیــه کمبــود آب بــرای تأمیــن آب شــرب مــردم اســتان وجــود داشــته، امــا بــا 
 تدابیــری کــه لحــاظ گردیــده ایــن مشــکل مانــع از توزیــع عادالنــه آب در اصفهــان

 نشده است.

 رعایت دقت در بهره برداری از تونل اشترجان
هاشــم امینــی بــه محدودیت هــای تونــل اشــترجان و خطــوط انتقــال آب پرداخــت 
ــه  ــر ثانی ــب ب ــر مکع ــدود 7/5 مت ــترجان ح ــل اش ــت تون ــت: ظرفی ــار داش  و اظه
ــه  ــر ثانی ــب ب ــر مکع ــدود 10/3 مت ــارف ح ــرایط غیرمتع ــا ش ــرداری از آن ب و بهره ب
اســت و از آنجایــی کــه قدمــت تونــل اشــترجان حــدود 30 ســال اســت بایــد نهایــت 

ــد. ــه عمــل آی ــرداری از آن ب دقــت در بهره ب
ــال  ــت: در ح ــار داش ــرد و اظه ــام ک ــه اع ــن را 10 حلق ــای فلم ــداد چاه ه وی تع
ــه در  ــت ک ــی اس ــن در حال ــود دارد؛ ای ــن وج ــاه فلم ــه چ ــداد 10 حلق ــر تع حاض
ــه  ــر ثانی ــر ب ــزار و 560 لیت ــا 3 ه ــن چاه ه شــرایط آب ســالی، حجــم برداشــت ای
ــه حجــم آبدهــی چاه هــای فلمــن در تیرمــاه  ــا خشــک شــدن رودخان ــود؛ امــا ب ب
ــداد 10  ــال 89، تع ــن در س ــت. همچنی ــش یاف ــه کاه ــر ثانی ــر ب ــه 235 لیت 95 ب
حلقــه چــاه فلمــن بــا ظرفیــت 3 هــزار و 560 لیتــر بــر ثانیــه در مــدار بهره بــرداری 

ــرار داشــت. ق
ــر  ــر ب ــت 235 لیت ــا ظرفی ــاه ب ــه چ ــداد 2 حلق ــال 95 تع ــه داد: در س وی ادام
ــن  ــت طــی ای ــوان گف ــه می ت ــوری ک ــه ط ــرار دارد؛ ب ــرداری ق ــدار بهره ب ــه در م ثانی

ــه ــش یافت ــه کاه ــر ثانی ــر ب ــزار و 325 لیت ــن 3 ه ــای فلم ــی چاه ه ــال ها دب  س
 است.

  ساالنه 6درصد به مشترکین آبفا افزوده می شود
ــن آب  ــع تأمی ــه ای از مناب ــان مقایس ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــل ش ــر عام مدی
ــاه ســال  ــه داد: در تیرم ــا 95 داشــت و ادام شــرب اســتان طــی ســال های 89 ت
ــه باباشــیخعلی، چاه هــای فلمــن   89 ظرفیــت تولیــد منابــع آب شــامل تصفیه خان
ــت؛ در  ــوده اس ــه ب ــر ثانی ــر ب ــزار و 280 لیت ــوع 17 ه ــه در مجم ــای متفرق و چاه ه
ــه کاهــش  ــر ثانی ــر ب ــزار و 145 لیت ــه 12 ه ــاه 95 ب ــم در تیرم ــن رق ــه ای ــی ک حال

یافــت. بــه نوعــی کــه طــی ایــن 6 ســال، حــدود 5 هــزار و 135 لیتــر بــر ثانیــه از 
ــی اســتان اصفهــان کاســته شــده اســت. ــع آب مناب

 112 مورد نشت یابی خطوط انتقال آب
آبفــا  مشــترکین  بــه  درصــد   6 تــا   5 حــدود  ســاله  همــه  امینــی گفــت: 
افــزوده می شــود؛ امــا بــا ایــن وجــود آب شــرب مــردم در تمــام فصــول 
ســال گذشــته   6 طــی  زیــرا  می شــود؛  تأمیــن  محدودیتــی  بــا کمتریــن 
مصــرف ســرانه آب خانگــی از 186 لیتــر بــه 151 لیتــر کاهــش یافتــه و نیــز 
ــیده  ــد رس ــه 17/6 درص ــد ب ــد از 25 درص ــدون درآم ــزان آب ب ــدت می ــن م  در ای

است. 
ــوط  ــت یابی خط ــورد نش ــر 112 م ــال های اخی ــی س ــن ط ــرد: همچنی ــد ک وی تأکی
ــری  ــث جلوگی ــر باع ــن ام ــرای ای ــه اج ــت ک ــرار گرف ــتور کار ق ــال آب در دس انتق
از هدررفــت 700 لیتــر بــر ثانیــه شــده اســت؛ همچنیــن اعمــال تدابیــری 
ــر  ــرل تأثی ــری و تله کنت ــتم تله مت ــتفاده از سیس ــار، اس ــت فش ــون مدیری همچ
ــته  ــان داش ــردم اصفه ــدار م ــرب پای ــه آب ش ــع عادالن ــن و توزی ــزایی در تأمی  بس

است.

  در جلسه بررسی چالش ها و راهکارهای تأمین آب شرب اصفهان مطرح شد:
دومین سامانه آبرسانی اصفهان در انتظار تأمین اعتبار

ــت در  ــت نف ــر صنع ــتقال براب ــه اس ــتی ک ــا شکس ب
ــه  ــه جــز اینک ــرد، ب ــر کســب ک ــه ســوم لیگ برت هفت
در رده هــای پاییــن جــدول قــرار گرفــت، آمــار خــود را 

ــی از دســت داد. ــن تیــم جنوب ــر ای براب
ــر  ــه براب ــت ناباوران ــا شکس ــتقال ب  اس
ــدول  ــم ج ــت در رده پانزده ــت نف صنع
رده بنــدی قــرار گرفــت و حاال تماشــاگران 
ایــن تیــم بایــد امیــدوار باشــند تــا شــاید 
ــم  ــن تی در هفته هــای بعــدی شــرایط ای
ــا ایــن  ــی ب تغییــر کنــد و آبی هــای تهران
مقــدار هزینــه ای کــه در نقــل و انتقــاالت 

ــه خــود  ــم مدعــی را ب ــره یــک تی ــاره چه ــد دوب کردن
ــد حــاال  ــه بدانی ــب باشــد ک ــا شــاید جال ــد. ام بگیرن
در تاریــخ بازی هــای دو تیــم در لیگ برتــر، ایــن 
ــر  ــود ب ــری از خ ــار بهت ــه آم ــت ک ــت اس ــت نف صنع

جــای گذاشــته اســت. 
صنعــت نفــت پــس از پیــروزی در بــازی شــب 

ــار اســتقالی ها را شکســت داده اســت  گذشــته، 6 ب
در حالــی کــه آبی هــای تهرانــی تنهــا 5 بــار موفــق بــه 

ــده اند.  ــم ش ــن تی ــل ای ــروزی مقاب پی
از ایــن بدتــر اینکــه اســتقال در ورزشــگاه آزادی 
تاکنــون 6 بــار بــه مصــاف صنعــت نفــت 
رفتــه کــه در 3 بــازی پیــروز شــده و بــا 
توجــه بــه شکســت شــب گذشــته در 3 
بــازی هــم از ایــن تیــم شکســت خــورده 
اســت تــا آبی هــای تهرانــی حــاال دیگــر 
حتــی در اســتادیوم خانگــی هــم آمــاری 
نداشــته  آبادانــی  از زردپوشــان  بهتــر 

باشــند. 
ــت  ــی شکس ــران اصل ــی از مقص ــر یک ــرف دیگ از ط
اســتقال، امیــد ابراهیمــی بــود. ابراهیمــی کــه دیرتــر 
از همــه در تمرینــات پیش فصــل حاضــر شــد در ایــن 
بــازی نشــان داد کــه هنــوز از شــرایط آرمانــی بــه دور 

ــت. ورزش3 اس

آمار ناامیدکننده استقالل برابر صنعت نفت

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

حاشیه در تیم کم حاشیه یکشنبه  17  مردادماه   61395
ـــمـــاره  220 ســـــال دوم          ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

رضا یزدانی المپیکی شد
 کادر فنــی تیــم ملــی کشــتی 
 آزاد در بیانیــه ای رضــا یزدانــی 
ملی پــوش  عنــوان  بــه  را 
وزن 97 کیلوگــرم  المپیکــی 

معرفی کرد. 
ــال  ــل س ــی از اوای ــا یزدان رض
جــاری بــه دلیــل مصدومیــت 
ــت و در  ــی پرداخ ــات درمان ــژه و اقدام ــات وی ــه تمرین ب
ــا اعتمــاد کادر فنــی کشــتی آزاد، مجــوز حضــور   نهایــت ب

در المپیک ریو را کسب کرد. 
ــا  ــت ب ــت: در نهای ــده اس ــه آم ــن بیانی ــی از ای در بخش
ــی در جلســه مــورخ  بررســی نهایــی وضعیــت رضــا یزدان
ــتی آزاد ــی کش ــای مل ــی تیم ه ــورای فن ــاه ش  13 مردادم
ــی و از ســوی دیگــر ــرم شــورای فن ــد اعضــای محت  تأکی
رضایــت نســبی کادر فنــی از وضعیــت جســمانی، تــاش 
و انگیــزه زیــاد ایــن قهرمــان ملــی کشــور در فاصلــه کوتــاه 
باقــی مانــده تــا المپیــک، رضــا یزدانــی بــه عنــوان نماینده 
ــی  ــا معرف ــن رقابت ه ــتی آزاد در ای ــرم کش وزن 97 کیلوگ
می شــود. در پایــان بــر ارزشــمندی رفتــار جــوان آینــده دار 
کشــورمان امیرمحمــدی، در ادای احتــرام بــه پیشکســوت 
ــی  ــا یزدان ــاص رض ــرایط خ ــن وزن و درک ش ــود در ای  خ
و همراهــی برادرانــه بــا وی، بــرای حضــور در المپیــک ارج 

می نهیــم.

پرسپولیس و چالش روزهای اخیر
بازگشــت رامیــن رضائیــان بــه پرســپولیس در حالــی 
ــه ســرمربی  ــد شــد ک ــی خواه ــی نهای ــی دو روز آت در یک
پرســپولیس بارهــا اعــام کــرده اســت جایــی بــرای ایــن 

ــدارد. ــود ن ــش وج ــت تیم ــن در فهرس بازیک
ــی ســال گذشــته شــائبات  ــن فصــل و حت ــدای ای  از ابت
زیــادی مبنــی بــر نقــش پررنــگ مدیریــت باشــگاه 
پرســپولیس در جــذب بازیکنــان مختلــف مطــرح شــده؛ 
ــیه دور  ــش از حاش ــه تیم ــل اینک ــه دلی ــو ب ــی برانک ول
باشــد، بارهــا خطــاب بــه خبرنــگاران اعــام کــرد کــه تمــام 

ــده اند.  ــذب ش ــودش ج ــر خ ــا نظ ــان ب بازیکن
بــا ایــن حــال بــه نظــر می رســد بازگشــت رامیــن 
 رضائیــان بــه پرســپولیس بــا نظــر مدیــران باشــگاه 
ــب  ــال قری ــه احتم ــد و ب مراحــل خــودش را طــی می کن
 بــه یقیــن »آنتونــی گولــج« مدافــع اســترالیایی ســرخ ها

قربانی این تصمیم باشگاه و مدیریت خواهد بود. 
ــاه  ــش کوت ــم از موضع ــار ه ــو این ب ــه برانک ــد ک ــد دی بای
ــا نظــر وی جــذب  ــن ب ــد رامی ــاز هــم می گوی ــد و ب می آی
ــم باشــگاه کــه  ــه ایــن تصمی ــار ب ــن ب ــا ای شــده اســت ی
ــان  ــش نش ــت، واکن ــی اس ــت در کار فن ــی دخال ــه نوع  ب

می دهد.

ستاره سپاهان، نیامده محروم شد
ــپاهان  ــدار س ــی دی حاج صف
و اســتقال خوزســتان را از 
دســت داد. کمیته مســابقات 
ــرد  ــام ک ــگ اع ــازمان لی س
بازیکــن جدیــد تیــم فوتبــال 
بــا  دیــدار  در  ســپاهان 
بــه  خوزســتان  اســتقال 
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــروم اس ــی مح ــل رأی انضباط دلی
روابــط عمومــی ســازمان لیــگ فوتبــال ایــران، کمیتــه 
احســان  اعــام کــرد:  لیــگ  مســابقات ســازمان 
ــد  ــازی نمی توان ــدور کارت ب ــود ص ــا وج ــی ب حاج صف
در دیــدار امــروز ســپاهان بــا اســتقال خوزســتان 
بــازی کنــد. ایــن بازیکــن در تاریــخ 21 شــهریور 94 بــا 
رأی انضباطــی یــک جلســه محــروم بــوده اســت؛ امــا 
بــه دلیــل اینکــه در فصــل گذشــته ایــن محرومیــت بــه 
ــال  ــی اعم ــم خارج ــه تی ــی ب ــال حاج صف ــل انتق دلی
اســتقال  بــا  دیــدار  در  حاج صفــی  بــود،  نشــده 
خوزســتان از بــازی محــروم اســت و نمی توانــد بــرای 
ــتاره  ــب س ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــازی کن ــپاهان ب ــم س تی
ســپاهان بایــد یــک هفتــه دیگــر نیــز بــرای حضــور در 

مستطیل سبز سر کند.

بردی اف و آزمون 
در راه اسپارتاک مسکو

ــا ســرمربی ترکمــن  در پــی نتایــج خــوب روســتوف ب
خــود و همچنیــن درخشــش مهاجــم ایرانــی ایــن تیــم 
ــور  ــی از حض ــایت روس ــا س ــان اروپ ــگ قهرمان در لی
غیرمنتظــره ایــن دو نفــر در تیــم مطــرح مســکو داد. 
ــاره  ــری درب ــر sovsport روســیه در خب ســایت معتب
ــی  ــف بلژیک ــل حری ــتوف مقاب ــر روس ــش اخی درخش
نوشــت: »قربــان بــردی اف، ســرمربی 63 ســاله 
روســتوف کــه هنــوز بــا ایــن باشــگاه بــر ســر مســائل 
مالــی و جزئیــات قــراردادش اختــاف دارد بــه احتمال 
فــراوان تــا چنــد روز آینــده هدایــت اســپارتاک مســکو 
ــه  ــن ســایت در ادام ــت«. ای ــده خواهــد گرف ــر عه را ب
ــا  ــه ب ــه ای ک ــردی اف در نشســت محرمان نوشــت: »ب
ــام دو شــاگرد  ــکان باشــگاه اســپارتاک داشــت، ن مال

ــرارداد. ــش ق خــود را در صــدر فهرســت خریدهای
 ســردار آزمــون، مهاجــم 22 ســاله ایرانــی کــه فصــل 
ــر  ــه ثم ــرای روســتوف ب ــازی 9 گل ب گذشــته در 21 ب
رســاند و باســتوس، مدافــع 26 ســاله کــه نقــش 
ایفــا کــرد.«  تیــم  ایــن  نایب قهرمانــی  در  مهمــی 
ــش  ــد واکن ــد و دی ــر مان ــد منتظ ــر بای ــن خب ــا ای ب
ــان  ــی ســرمربی و بازیکن ــه جدای باشــگاه روســتوف ب
ــد  ــه خواه ــل چ ــدای فص ــم در ابت ــدی اش آن ه کلی

ــود. ب

 ذوب آهــن اصفهــان یکــی از تیم هــای 
سرویس ورزشی
هامون رشیدیان

کم نوســان و کم حاشــیه ســال های 
اخیــر بــوده اســت. ایــن تیــم بــا رویکــردی حرفــه ای 
ــر، خــود را از حاشــیه های  ــواره در ســال های اخی هم
ــته  ــه داش ــدی دور نگ ــا ح ــران ت ــال ای ــورد فوتب بی م
ــه مــدد همیــن دوری از حاشــیه ها توانســته  ــود و ب ب
اخیــر  دهه هــای  موفــق  تیم هــای  از  یکــی  بــود 
تیــم  روزهــا  ایــن  امــا  باشــد؛  ایــران  فوتبــال 
کم حاشــیه اصفهانــی اســیر یکــی از عجیب تریــن 
اتفاقــات فوتبالــی شــده اســت. آن هــم درســت 
زمانــی کــه ایــن تیــم توانســت جــام حذفــی فوتبــال 

ایران را از آن خود کند.
 جنجال پیش از بازی اهواز

از  نشــان  ذوب آهــن،  در  رخ داده  اتفاقــات   
واقعیت هــای پنهانــی تلخــی می دهــد کــه نمونــه اش 
ــد  ــا چن ــد. تنه ــران دی ــال ای ــوان در فوتب را فقــط می ت
ــواز  ــه اه ــن ب ــفر کاروان ذوب آه ــل از س ــاعت قب س
ــدی  ــی گل محم ــه ای یحی ــگاه در نام ــت باش  مدیری
را از همراهــی تیــم منــع کــرد تــا بســیاری ایــن اتفــاق 
ــد.  ــبیه کنن ــرمربی تش ــه س ــاری محترمان ــه برکن را ب
ــد  ــادر ش ــه ص ــی ک ــا بیانیه های ــس از آن ب ــه پ گرچ
ــراف  ــائبه را از اط ــن ش ــا ای ــرد ت ــعی ک ــگاه س باش
 مربــی خــود دور کنــد. بــا ایــن حــال طعنه هــا 
و زخــم زبان هــای ســرمربی و مدیــر عامــل ذوب آهــن 

در ایــن چنــد روز نشــان داد ماجــرا خیلــی بدتــر از آن 
ــن  ــد و در ای چیــزی اســت کــه همــه تصــور می کردن
ــه  ــت ک ــن نیس ــم در ذوب آه ــردی ه ــچ ف ــن هی بی
اختافــات پیــش آمــده اخیــر را مدیریــت و اوضــاع 
میــان ســرمربی و مدیــر عامــل را ســرو ســامان دهــد.

 نبرد در اینستاگرام
 ســعید آذری بــا قــرار دادن پســتی جنجالــی در 

صفحــه اینســتاگرام دربــاره حمایت هایــش از یحیــی 
صحبــت کــرد و پیــرو ایــن اقــدام، گل محمــدی هــم 
ــان  ــه ارمغ ــرای ذوب آهــن ب ــه ب ــی ک ــه قهرمانی های ب
ــا شــدت  ــر عامــل باشــگاه پاســخ داد ت ــه مدی آورد ب
اختافــات میــان دو طــرف در آســتانه نشســت 
ــی کــه  ــده باشــگاه شــدیدتر شــود. وضعیت تعیین کنن
ایــن روزهــا گریبــان باشــگاه ذوب آهــن را گرفتــه 

قطعــا نمی توانــد خبــر خوبــی بــرای تیــم دوم نصــف 
جهــان، قهرمــان حذفــی و ســوپرجام باشــد و از 
ــرمربی  ــل و س ــر عام ــان مدی ــت می ــر، حرم آن بدت
آذری  همــکاری  ادامــه  تــا  شکســته  میــان  از   را 
ــیاری از  ــد. بس ــر برس ــه نظ ــخت ب ــدی س و گل محم
اهالــی فوتبــال و طرفــداران اصفهانــی منتظــر بودنــد 
در ایــن چنــد روز یکــی بــه عنــوان ریش ســفید 
ــدن  ــتر ش ــوی بیش ــود و جل ــل ش ــگاه وارد عم باش
و  عامــل  مدیــر  میــان  اختافــات  و  بحران هــا 
ــد  ــدا نش ــفیدی پی ــا ریش س ــرد؛ ام ــرمربی را بگی س

ــد. ــره کن ــگاه را محاص ــن باش ــران ای ــا بح ت
 سرنوشت نامعلوم یحیی

ــده  ــش آم ــات پی ــا اتفاق ــه ب ــا توج ــال ب ــر ح در ه
ــدی  ــی گل محم ــه یحی ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد ب بعی
ــا  ــا ذوبی ه ــل ب ــای فص ــا انته ــود را ت ــکاری خ هم
ادامــه دهــد. آن گونــه کــه از محافــل ورزشــی اصفهــان 
بــه گــوش می رســد بســیاری از مســئوالن ذوب آهــن 
ــه  موافــق رفتــن گل محمــدی نیســتند؛ امــا یحیــی ب
دوســتانش گفتــه کــه دیگــر بــه ایــن تیــم بازنخواهــد 
ــت  ــدیدی اس ــاف ش ــل اخت ــه دلی ــن ب ــت و ای گش
ــا ســعید آذری دارد. البتــه در فوتبــال ایــران  کــه او ب
رخ  هــم  نشــدنی  پیش بینــی  اتفاقــات  همیشــه 
ــا  ــه کج ــی ب ــت یحی ــد سرنوش ــد دی ــد و بای می ده

ــد رســید. خواه

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

حاشیه در تیم کم حاشیه
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الزم را معمول واز جمله در اجرای ماده 1023 قانون مدنی نشر آگهی نموده 
است ولی با انتظار کافی خبری از غایب واصل نشده است وخواهان در قبال 
اخذ طالق تمام حقوق خویش را بذل نموده است وبا توجه به  شرایط سنی 
مساله  به  باتوجه  لذادادگاه   است  نداشته  ضرورت  زوجه  از  حاملگی  تست 
وبه  الوسیله  تحریر  الطالق  کتاب  از  الوفا  عده  فی  قول  عنوان  ذیل  یازدهم 
به  توجه  با  اجازه می دهد  به خواهان  قانون مدنی  استناد مواد 1029 و1030 
عقد نامه عادی وی به احد از روحانیون آگاه  بر شرایط شرعی طالق مراجعه 
وخود را با اذن دادگاه مطلقه نماید وصیغه طالق را جاری نماید با رعایت وجود 
شرایط صحت اجرای صیغه طالق حسب مورد از جمله رعایت مفاد مواد 1134 
خواهد  عهده مجری صیغه  به  دو شاهد  وجود  از جمله  مدنی  قانون  و1135 
بود عده این طالق باتوجه به ماده 1156 قانون مدنی معادل عده وفات است 
غایب  طرف  از  ودادگاه  بذل  طالق  قبال  رادر  خویش  مهریه  زوجه  چون  ولی 
بائن است حکم صادره غیابی  انواع طالق  از  نوع طالق خلع  نمود  بدل  قبول 
وظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه وپس از بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.رئیس شعبه 
اول دادگاه عمومی آران وبیدگل – حسین سالمی راوندی – مورخ95/5/12 

–شماره:5/22/95/289/م الف
دادنامه

شماره  تنظیم:1395/03/04  تاریخ  دادنامه:9509973653400315  شماره 
خواهان:خانم  شعبه:931165  بایگانی  شماره  پرونده:9309983653401070 
خ  پیاز  درچه  فالورجان  شهرستان  نشانی  به  فرزند:قدیرعلی  هادیان  اقدس 
خوانده:خانم  جزینی  منزل  هما  بن  عابدی  اکبر  شهید  سجاد ک  امام ک 
به نشانی شهرستان فالورجان کلیشاد ک جنب  زهراهادیان فرزند قدیر علی 
بانک ملی ک اول  خواسته ها:1.مطالبه خسارات دادرسی 2.مطالبه خسارت 
پرونده وسایر  به محتویات  باعنایت  بابت...دادگاه  تاخیرتادیه 3.مطالبه وجه 
قرائن وامارات موجود ختم رسیدگی رااعالم وبه شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه:در خصوص دادخواست خانم اقدس هادیان فرزند 
مبلغ  بخواسته مطالبه  قدیر علی  فرزند  زهرا هادیان  بطرفیت خانم  قدیرعلی 
دوسیت وهشتاد میلیون ریال وجه دستی به انضمام خسارات دادرسی دادگاه 
با عنایت به محتویات پرونده وباتوجه به خواسته خواهان وتوضیحات ایشان 
عمل  به  ایرادی  یا  دفاعی  خوانده  ناحیه  از  واینکه  ابرازی  وشواهد  ومدارک 
ارائه نکرده است ولحاظ تمامی  نیامده است ودلیلی دال بر برائت ذمه خود 
مدنی  دادرسی  ایین  قانون   521-520-198 مواد  به  مستندا  وامارات  قرائن 
و1257 قانون مدنی دعوی خواهان وارد تشخیص داده می شود فلذا حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ریالی دویست وهشتاد میلیون ریال در 
حق خواهان به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه در حق خواهان 
مورد  خواهان  اعسار  اینکه  به  باتوجه  دادرسی  هزینه  خصوص  در  نماید  می 
نفع  به  واز خوانده  دادرسی محاسبه  نشده است هزینه  واقع  دادگاه  پذیرش 
دولت اخذ می گردد-رای صادره غیابی وظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه وسپس ظرف مدت بیست روز نیز قابل تجدید 
نظر در دادگاه  تجدید نظر استان اصفهان می باشد.احمدرضا قاضی – رئیس 

شعبه دوم دادگاه حقوقی فالورجان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب انبار پالک شماره 445/785/3783 
شکراله  آقای  نام  به  ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که  ثبت   16 بخش  در  واقع 
کنعانی جزی فرزند رضا در  جریان ثبت است و به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1395/06/13 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
این آگهی در  به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
قانون   20 ماده  مطابق  مجاورین   یا  مالکین  اعتراضات  و  یابند  حضور  محل 
30 روز پذیرفته خواهد شد  تا  تنظیم صورت مجلس تحدیدی  تاریخ  از  ثبت 
و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترضین ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 

اداره تسلیم نمایید.تاریخ انتشار : 1395/05/17 
حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

تاریخ  به  شماره:37/05/523/الف/م  برخوار    امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 
95/05/14

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

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

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

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
پرونده  کالسه   139560302018001395 شماره  رای  برابر 

1394114402018000048 خانم ناهید سعیدی خرزوقی  فرزند حسن بشماره 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  به  نسبت  اصفهان  از  صادره   671 شناسنامه 
مساحت 231.64 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 211 فرعی از 114 
اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از 

آقای براتعلی اکبری خورزوقی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/17
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/01

تاریخ  به  شماره:37/05/489/الف/م  برخوار    امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 
95/05/10

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

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

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

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 139560302018001237 کالسه پرونده 1393114402018000164 
صادره   228 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  الرفیعی  ارفع  علیرضا  آقای 
 56.49 مساحت  به  مغازه  باب  دو  دانگ  شش  به  نسبت  آباد  دولت  از 
آباد  دولت  در  واقع  اصلی   389 پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مربع  متر 
کثیری  عباس  آقای  از  الواسطه  مع  بطور  خریداری  اصفهان  ثبت   16  بخش 

دولت آبادی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/17
تاریخ  به  شماره:37/05/429/الف/م  برخوار    امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/04/22
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

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

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

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 139560302018000858 کالسه پرونده 1391114402018001811 
آقای محمد علی کمالی دولت آبادی فرزند حسن بشماره شناسنامه 160 صادره 
از دولت آباد  نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 197.80 متر مربع 

احداثی بر روی قسمتی از پالک 389 اصلی واقع در دولت 
آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای حسن کمالی دولت 

آبادی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/17
تاریخ  به  شماره:37/05/432/الف/م  برخوار    امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/04/22
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

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

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

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1-برابر رای شماره 139560302018001159 کالسه پرونده 1391114402018001752 
از  10 صادره  بشماره شناسنامه  اسمعیل  فرزند  براتعلی حیدری کتایونچه  آقای 
مربع  متر   287.98 مساحت  به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  به  نسبت  برخوار 
ثبت   16 بخش  خورزوق  در  واقع  اصلی   45 پالک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 

اصفهان خریداری از مالک رسمی خانم معصومه احمدی
پرونده  کالسه   139560302018001154 شماره  رای  2-برابر 
1391114402018001751 آقای براتعلی حیدری کتایونچه فرزند اسمعیل بشماره 
شناسنامه 10 صادره از برخوار نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
277.09 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 45 اصلی واقع در خورزوق 

بخش 16 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی خانم معصومه احمدی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/17
تاریخ  به  شماره:37/05/425/الف/م  برخوار    امالک  و  اسناد  ثبت  اداره 

95/04/22

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت 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 و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه 

از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023000286 مورخ 1395/03/31 آقای رجبعلی برزواصفهانی  
به شماره شناسنامه 74 کدملی 1285467396 صادره از اصفهان  فرزند رمضان بر ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 19/53 متر مربع مفروزی از پالک شماره 4980- اصلی واقع در بخش 2 

ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/5/3

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/5/17 
شماره : 12596 / م الف 

امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان
دادنامه

شماره  تنظیم:1394/12/26  تاریخ  دادنامه:9409973653402063  شماره 
ها:9009983653400456و  پرونده  شماره  شعبه:900496و900497  بایگانی 
فرزند  مستاجران  فاطمه  خانم   .1 ها:  خواهان   9009983653400457
مستاجران  اقدس  خانم   .3 محمود  فرزند  مستاجران  عزت  خانم  محمود2. 
به نشانی اصفهان  آریائی فرزند محمود همگی  اکبر  اقای  فرزند محمود 4- 
– خ آتشگاه – چهارراه شهدا – پشت مسجد – منزل حاج اصغر یادگاری 5. 
فرزند  دردشتی  محمد  اقای  وکالت  با  محمود  فرزند  مستاجران  اصغر  آقای 
ابراهیم به نشانی فالورجان خیابان میثم پاساژ زاینده رود طبقه اول خواندگان 
فرزند  مختاری  خانم صدیقه   .2 غالمعلی  فرزند  مختاری  مرتضی  آقای   .1  :
غالمعلی 3. خانم عزت براتی فرزند حسین 4. خانم سکینه مختاری فرزند 
غالمعلی همگی به نشانی هویه – خ ولیعصر – مقابل فرش فروشی – داخل 
کوچه – منزل مرتضی مختاری 5. خانم ام البنین عسگری فرزند قربانعلی 6. 
آقای عباس کریمی فرزند عبداله 7. آقای محمد علی اکبری فرزند عبدالعلی 
همگی به نشانی مجهول المکان خواسته : الزام به تنظیم سند رسمی ملک 
فالورجان  حقوقی  دوم  شعبه  جلسه  العاده  فوق  وقت  در   94/12/4 بتاریخ 
بتصدی امضا کننده ذیل در خصوص پرونده کالسه 900496-900497 مطرح 
با عنایت به محتویات پرونده و سایر قرائن و امارات  رسیدگی است. دادگاه 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید
آقای  و  فرزند محمود  آریایی  اکبر  آقای  دادخواست  دادگاه در خصوص  رای 
با  محمود  فرزند  مستاجران  همگی  اقدس  عزت،   ، فاطمه  خانمها  و  اصغر 
وکالت بعدی آقای در دشتی بطرفیت خانم عزت براتی هویه فرزند حسین، 
فرزندان  هویه  مختاری  همگی  سکینه   ، صدیقه  خانمها  و  مرتضی  آقای 
غالمعلی و آقایان محمد اکبر هویه فرزند حبیب اله ، محمد علی اکبر هویه 
فرزند عبدالعلی ، نوروز علی کریمی فرزند کرمعلی ، حبیب اله کریمی فرزند 
خدا رحم ، محمد علی اکبر هویه فرزند میرزااقا و اقای عباس کریمی هویه 
رسمی  اسناد  خانه  دفتر  در  به حضور  الزام خواندگان  بخواسته  عبداله  فرزند 
به  مربع  متر   6600 مساحت  به  محصور  باغ  باب  یک  رسمی  سند  تنظیم  و 
با  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با  دادگاه   ، دادرسی  خسارات  انضمام کلیه 
مالکیت خود  تمامی  ، خواندگان  توضیحات خواهانها   اینکه حسب  به  توجه 
ملک  این  اند،  نموده  ود  فروش سهام  به  مبادرت  عادی  نامه  مبایعه  را طی 
تحت پالک ثبتی 26 اصلی قریه هویه لنجان اصفهان بخش نه ثبت اصفهان 
مشهور به صحرای لورکها به مساحت 6600 متر مربع و تمامی ثمن آنرا دریافت 
داشته اند فلذا تقاضای الزام به تنظیم سند راجع به پالک مذکور را داریم کلیه 
مدارک ثبتی و استعالمات و مبایعه نامه ها پیوست می باشد مرحوم پدرمان 
و  نموده  از مرحوم مصطفی مختاری خریداری  را مستقیما  زمین  یک قطعه 
البنین عسگری  ام  و  از سوی عباس کریمی  واگذاری  را که  یک قطعه دیگر 
که نامبردگان به مرحوم حاج مصطفی فروخته اند و ایشان به مرحوم پدرمان 
واگذار کرده است و یک تپه ای داخل همین باغ محصور بوده است انرا نیز به 
مرحوم پدرمان از سوی ان مرحوم واگذار شده است و با توجه به مبایعه نامه 
تنظیمی وجه ان  همان زمان پرداخت شده است لذا با توجه به سابقه ثبتی 
تقاضای الزام به تنظیم سند داریم ف دادگاه نظر به مراتب مذکور و با توجه 
بنام آقای مرتضی مختاری هویه در جلسه دادگاه  از خواندگان  اینکه احد  به 
حضور داشت بیان داشته ک همانگونه که قبال نیز اعالم نموده ام و امروز هم 
در دادگاه می گویم و خدا را شاهد و ناظر می گیرم که ما ورثه مرحوم حاج 
مصطفی که ایشان برادرم بوده و قبول داریم و ادعایی و اعتراضی نداریم و 
در زمان حیاتش آنرا به اقای محمود آریایی مورث خواهانها فروخته است ، 
بنام عباس کریمی  از سند هم  بنام مصطفی مختاری است و قسمتی  سند 
و ام البنین عسگری است که طی مبایعه نامه عادی به مورث ایشان واگذار 
نموده است – دادگاه با این توضیح و نظر به اینکه طی قولنامه عادی مورخه 
53/1/15 توسط اعضای انجمن ده هویه این ملک به مورث خواهانها فروخته 
شده است و لذا چون مالکیت ثبتی با عنوان این اعضا بصورت انجمنی نمی 
اله کریمی هویه،  نظیر مصطفی مستاجران، حبیب  افرادی  و  توان تصور کرد 
علی کریمی  نوروز  هویه  تایید کد خدای  به  همگی  هویه  علی کریمی  محمد 
رسیده و در استعالم ثبتی نیز نام انها امده است و سابقه ثبتی دارند بنابراین 
های  نامه  مبایعه  به  نظر  و  استنادی  مدارک  و  پرونده  محتویات  به  باتوجه 
تنظیمی پیوست تمامت مالکیت خود را به مورث خواهانها منتقل نموده اند و 
با لحاظ تمامی قرائن و امارات دعوی خواهانها ثابت تشخیص داده می شود 
نظر به اینکه مالکیت فروشندگان به مورث خواهنها محرز و مسلم است ،  فلذا 
حکم به محکومیت خواندگان به الزام به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و 
تنظیم سند امالک موصوف در حق ورثه مرحوم محمود مستاجران به انضمام 
الوکاله وکیل در حق خواهانها  ازهزینه دادرسی و حق  اعم  خسارات دادرسی 
و  مختاری حضوری  مرتضی  به  نسبت  صادره  رای  نماید.  می  اعالم  و  صادر 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر 
استان اصفهان می باشد و نسبت به سایرین غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه است. احمد رضا قاضی – رئیس شعبه دوم 

حقوقی دادگاه عمومی فالورجان
دادنامه

شماره  تنظیم:1395/02/26  تاریخ  دادنامه:9509973653400277  شماره 
ها:9009983653400457و  پرونده  شماره  شعبه:900497و900496  بایگانی 
به  حسین  فرزند  براتی   عزت  خانم   .1 ها:  خواهان   9009983653400456
منزل   – داخل کوچه   – فروشی  فرش  مقابل   – ولیعصر  خ   – هویه  نشانی 
مرتضی مختاری 2. آقای اصغر مستاجران فرزند محمود با وکالت آقای محمد 
رود  زاینده  پاساژ  میثم  خیابان  فالورجان  نشانی  به  ابراهیم  فرزند  دردشتی 
آریائی  اکبر  اقای   -4 محمود  فرزند  مستاجران  فاطمه  خانم   .3 اول  طبقه 
عزت  خانم   .6 محمود  فرزند  مستاجران  اقدس  خانم   .5 محمود  فرزند 
چهارراه   – آتشگاه  خ   – اصفهان  نشانی  به  همگی  محمود  فرزند  مستاجران 

آقای   .1  : خواندگان  یادگاری   اصغر  حاج  منزل   – مسجد  پشت   – شهدا 
نوروزعلی کریمی فرزند کرمعلی 2. آقای محمد علی اکبری فرزند میرزاآقا 3. 
آقای عباس کریمی فرزند عبداله  4. خانم ام البنین عسگری فرزند قربانعلی  
5. آقای محمد علی اکبری فرزند عبدالعلی6. آقای محمد علی اکبری فرزند 
نشانی  به  همگی  رحم    خدا  فرزند  اله کریمی  حبیب  آقای  عبدالعلی7- 
مجهول المکان8- خانم عزت براتی فرزند حسین 9. آقای مرتضی مختاری 
صدیقه  خانم   .11 غالمعلی  فرزند  مختاری  سکینه  خانم   .10 غالمعلی  فرزند 
مختاری فرزند غالمعلی همگی به نشانی هویه – خ ولیعصر – مقابل فرش 
فروشی – داخل کوچه – منزل مرتضی مختاری  خواسته ها  : 1- الزام به 
تنظیم سند رسمی ملک 2- الزام به تنظیم سند رسمی ملک دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده و سایر قرائن و امارات موجود ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید
مورخه   9409973653402063 شماره  دادنامه  خصوص  در  تصحیحی  رای 
داده که  رخ  قلم  سهو  مورد  چند  در  اینکه  به  عنایت  با  دادگاه   1394/12/26
این دادگاه تذکر داده  به  ایشان  از اصحاب دعوی و وکیل  مراتب توسط احد 
شده است و تقاضای رای اصالحی نموده اند که دادگاه باتوجه به این موضوع 
در اجرای ماده 309 قانون ایین دادرسی مدنی مقرر می دارد نظر به اینکه در 
دادخواست تقدیمی مجموعا هشت هزار متر مربع می باشد که مراتب به تایید 
کارشناس نیز که مصون از تعرض مانده است رسیده است متراژ شش هزار و 
ششصد متر به هشت هزار متر اصالح می گردد 1- در سطر 16 سند بنام اقای 
مصطفی مختاری است و قسمتی از سند هم بنام اقای عباس کریمی ....2- 
در سطر نوزده ..و افرادی نظری اقایان مصطفی مختاری ، حبیب اله کریمی 
هویه، 3- نام صحیح مورث خواهان ها مرحوم مصطفی مستاجران صحیح 
است این رای در این چند مورد اصالح شده است که این رای تصحیحی مکمل 
رای اصلی و ابالغ رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیحی قانونا مسموع است 
به کلیه اصحال دعوی  رای تصحیحی  به  اصلی منضم  رای  فلذا دفتر مجددا 
ابالغ شود./ رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فالورجان – 

احمد رضا قاضی 
شماره  تنظیم:1395/03/22  تاریخ  دادنامه:9509973653400454  شماره 
ها:9009983653400457و  پرونده  شماره  شعبه:900497و900496  بایگانی 
و   9009983653400457 کالسه  های  پرونده   9009983653400456
)حقوقی(دادگستری  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه   9009983653400456
9509973653400454خواهان  شماره  نهایی  تصمیم  فالورجان  شهرستان 
ها: 1. خانم فاطمه مستاجران   فرزند محمود  2. خانم اقدس  مستاجران 
فرزند محمود 3. آقای اکبر آریائی فرزند محمود  4. خانم عزت مستاجران 
فرزند محمود همگی به نشانی اصفهان – خ آتشگاه – چهارراه شهدا – پشت 
مسجد – منزل حاج اصغر یادگاری  5. آقای اصغر مستاجران  فرزند محمودبا 
وکالت اقای محمد در دشتی فرزند ابراهیم به نشانی فالورجان خیابان میثم 
نشانی  به  حسین  فرزند  براتی  عزت  خانم   .6 اول  طبقه  رود  زاینده  پاساژ 
مرتضی  منزل   – داخل کوچه   – فروشی  فرش  مقابل   – ولیعصر  خ   – هویه 
مختاری خواندگان : 1. آقای مرتضی مختاری فرزند غالمعلی 2. خانم سکینه 
مختاری فرزند غالمعلی 3. خانم عزت براتی فرزند حسین 4. خانم صدیقه 
ولیعصر – مقابل فرش  نشانی هویه –خ  به  فرزند غالمعلی همگی  مختاری 
فروشی –داخل کوچه – منزل مرتضی مختاری 5. خانم ام البنین عسگری 
فرزند قربانعلی  6. آقای عباس کریمی فرزند عبداله  7- آقای محمد علی 
 .9 عبدالعلی  فرزند  اکبری  علی  محمد  آقای   .8 عبدالعلی  فرزند  اکبری 
فرزند  علی کریمی  نوروز  آقای   .10 رحم  خدا  فرزند  اله کریمی  حبیب  آقای 
کرمعلی 11. آقای محمد علی اکبری فرزند میرزاآقا همگی به نشانی مجهول 
به  الزام  تنظیم سند رسمی ملک 2-  به  الزام   -1  : المکان     خواسته ها  
به محتویات پرونده و سایر قرائن  با عنایت  تنظیم سند رسمی ملک دادگاه 
 و امارات موجود ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای

 می نماید
رای اصالحی

 : اعالم می گردد  دادنامه شماره 9409973653402063 چنین  در خصوص 
نام صحیح مورث خواهانها محمود مستاجران می باشد که به اشتباه مصطفی 
ماده  اجرای  در  رای  این  اصالح می گردد  این کیفیت  به  است که  قید شده 
309 قانون ایین دادرسی مدنی اصالح شده و ابالغ رای اصلی بدون این رای 

ممنوع است./ 
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فالورجان – احمد رضا قاضی

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420351400233شماره پرونده: 9309980351401151

مشخصات   1395/05/06 تنظیم:  931243تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 
: رحمانی قهدریجانی   نام خانوادگی  اله       نام :حجت   1 له ردیف  محکوم 
نام پدر: عباسعلی نشانی: قهدریجان خ مطهری پ 45  مشخصات محکوم 
 : نشانی  : عسگری کندالنی   خانوادگی  نام  طاهره       نام:   -1 ردیف  علیه 
تعالی  بسمه  به:  محکوم     32 پ  اصلی  خ  اریسون  خ  اصفهان  شهرستان 
غیابی  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب 
مبلغ  پرداخت  به  است  علیه محکوم  مربوطه 9409970351400369 محکوم 
تاریخ  از  تادیه  تاخیر  بانضمام خسارات  خواسته  اصل  بابت  ریال   60/000/000
93/1/25 لغایت وصول و مبلغ 1/760/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
حق  در  دولتی  عشر  نیم  بابت  ریال   3/000/000 مبلغ  پرداخت  و  له  محکوم 
صندوق دولت . رای صادره غیابی است./. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون 
اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود 
را  خود  اموال  کلیه  روز  باید ظرف سی  نداند  اجراییه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح 
مالی  موسسات  و  بانکها  نزد  عنوان  هر  به  نقدی که  وجوه  میزان  بر  مشتمل 
و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اموال  در  دیگر  تغییر  نوع  هر  و  انتقاالت  و  نقل  فهرست  ونیز  ثالث  اشخاص 
دادخواست  به ضمیمه  اعسار  دعوای  از طرح  قبل  زمان یک سال   از  مذکور 
اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می 
شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 
احکام مدنی  اجرای  قانون  ماده 34   ( دارد.  پی  در  را  در جه هفت  تعزیری 
و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- 
نحوی که  به  دین  ادای  از  فرار  انگیزه  با  نحو  هر  به  دیگری  به  مال  انتقال 
تعزیری  مجازات  موجب  نباشد  کافی  دیون  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. 
چنانچه صورت   -6  .)1394 مالی  اجرای محکومیت  نحوه  قانون   21 ماده   (
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به 
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
 شماره: 14309/ م الف 

 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
– فاطمه احمدی نبی
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-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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 مبحــث شــهرهای جدیــد بــه شــیوه کنونــی، در نظــام شهرســازی 
کیمیای وطن

دامون رشیدزاده 

ــه  ــه تکامــل محســوب می شــود؛ ب ایــران، فرآینــدی نویــن و رو ب
ــت  ــزی جه ــزوم برنامه ری ــر و ل ــده شهرنشــینی در ســال های اخی ــل رشــد فزاین دلی
ــرای  ــاص ب ــای خ ــا و راهبرده ــن الگوه ــرورت تدوی ــت و ض ــی جمعی ــع منطق توزی
تأمیــن خدمــات زیربنایــی و نیازهــای آتــی و آنــی جمعیــت شهرنشــینی و ممانعــت 
ــزرگ،  ــهرهای ب ــه ش ــر و بی روی ــه فزون ت ــی هرچ ــعه فیزیک ــد و توس ــبی از رش نس

ایجاد و احداث شهرهای جدید امری اجتناب ناپذیر تلقی می شود. 
شــهر فوالدشــهر، یکــی از شــهرهای جدیــد ایــران اســت کــه نقــش مهمــی  در توســعه 
کالن شــهر اصفهــان دارد. فوالدشــهر در ســال 1347 در پــی تأســیس کارخانه ذوب آهن 
و در 21 کیلومتــری شــهر اصفهــان به وســیله کمیســیونی مرکــب از کارشناســان ایرانی 
و روســی بــرای اســکان کارکنــان ایــن مجتمــع صنعتــی پی ریــزی و بعدهــا بــا توجــه 
بــه ضرورت هــای موجــود از یــک شــهرک ســازمانی بــه شــهری مــدرن تبدیــل شــد. 
طــرح توســعه و عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر بــا پیش بینــی جمعیتــی بالــغ بــر 
500/000 نفــر و اســتقرار در محــور پــوالد می توانــد عــالوه بــر اســکان کارکنــان صنایــع 
بــزرگ غــرب منطقــه اصفهــان و جــذب ســرریز جمعیــت شــهرهای مجــاور خصوصــا 
 شــهر اصفهــان، بــه عنــوان یــک هســته تراکم بــا تمرکــز بخشــی از فعالیت هــای اداری

خدماتــی، درمانــی، آموزشــی، فرهنگــی، تفریحــی و ... و در ضمــن ایجــاد زمینه هــای 
ــه  ــم در منطق ــوان شــهری مه ــه عن ــا، ب ــه اقتصــادی خودکف اشــتغال و دســتیابی ب
عمــل کنــد و عــالوه بــر حفــظ اراضــی کشــاورزی منطقــه، موجــب تــوازن و تعــادل در 
 سلســله مراتب شــهری در مراکز ســکونتی، خدماتی و پایداری سیســتم اسکان منطقه

ــیروانی،  ــا ش ــا حمیدرض ــهر ب ــده فوالدش ــر آین ــه بهت ــر چ ــی ه ــرای بررس ــود. ب ش
مدیــر عامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر بــه گفت وگــو نشســتیم. آنچــه 

می خوانیــد حاصــل ایــن گفت وگوســت.
 نگاه هم افزا با شهرداری فوالدشهر

ــی  ــا شــرایط فعل ــه ب ــد فوالدشــهر در رابط ــران شــهر جدی ــل شــرکت عم ــر عام مدی
فوالدشــهر گفــت: در اولیــن گام، ســعی مــا بــر ایــن اســت تــا روابط را بــا تمــام نهادها 
ــا هماهنگــی بهتــر خدمت رســانی بــه مــردم  و ارگان هــای شــهر و اســتان بهبــود و ب
 را ارتقــا ببخشــیم. همچنیــن ســعی داریــم بــا تغییــر نــگاه مطالبه گــری شــهرداری 
و شــرکت عمــران از یکدیگــر، نــگاه هم افــزا بین دو ســازمان ایجاد و از پتانســیل هر دو 

ســازمان بــرای انجــام وظایــف و خدمــت بــه مــردم بهره گیــری کنیــم و از تنش هــای 
 بی مــورد بکاهیــم و بــا ترتیــب نشســت های چهره به چهــره، موضوعــات را حــل و فصــل

 نماییم.
 شــیروانی دربــاره همــکاری بــا شــهرداری گفــت: همــکاری و نقــش شــهرداری بــه 
عنــوان صاحــب اصلــی شــهر، تعیین کننــده اســت و تاکنــون شــورای شــهر و شــهردار 
ــد  ــگاه جدی ــاد ن ــته اند و ایج ــران داش ــرکت عم ــا ش ــی ب ــکاری خوب ــهر هم  فوالدش
 و تمرکــز بــر خدمــت در ایــن مــدت کوتــاه کمــک کــرده تــا منافــع مشــترک 

را شناسایی کنیم و بر این نقاط تأکید و هم افزایی داشته باشیم.
 هویت بخشی به شهر

مدیــر عامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر بــا تأکیــد بــر اینکــه در ســال های 
ــر مسکن ســازی و تجاری ســازی وســیعی در فوالدشــهر رخ داده اســت، گفــت:  اخی
 الزم اســت شــهر را بــه ســمت هویت بخشــی و ارتقــای ســطح ارزش افــزوده 
و احــداث معمــاری شــاخص ســوق و اشــتیاق ســکونت و ســرمایه گذاری را افزایــش 

دهیم.
 فرصت های سرمایه گذاری در فوالدشهر

شــیروانی بــا برشــمردن فرصت هــای ســرمایه گذاری در فوالدشــهر خاطرنشــان 
کــرد: ظرفیت هــای مختلفــی در ایــن شــهر وجــود دارد. عرصــه هــزار هکتــاری بــرای 
ــرای  ــاغ شــهر، یکــی از فرصت هــای عالــی ب ایجــاد مجتمــع فرهنگــی و تفریحــی ب
ــبد کاال را  ــار س ــرای اولین ب ــهر ب ــا در فوالدش ــت. م ــهر اس ــرمایه گذاری در فوالدش س
ــزان  ــر می ــا ه ــه هــر شــخص ب ــی ک ــه نوع ــم؛ ب ــف کردی ــرای ســرمایه گذاری تعری ب
ــکان  ــن ام ــد و همچنی ــارکت کن ــا مش ــه در پروژه ه ــکان را دارد ک ــن ام ــرمایه ای س
ــرمایه گذار  ــهرداری و س ــران و ش ــرکت عم ــوی ش ــه از س ــه جانب ــرمایه گذاری س س
فراهــم شــده تــا ســرمایه گــذار بتوانــد بــدون هیچ گونــه هزینــه اضافــه ای، کار خــود را 

در کمتریــن زمــان ممکــن شــروع کنــد. 
را  آمادگــی  ایــن  عمــران  شــرکت  در  مــا  متخصصــان  کــرد:  تســریع  وی 
قــرار ســرمایه گذاران  اختیــار  در  را  خــود  تخصصــی  مشــاوره  تــا   دارنــد 

 دهند. 
 حمل ونقل

برنامه هــای  دربــاره  فوالدشــهر  جدیــد  شــهر  عمــران  شــرکت  عامــل  مدیــر 

ــه  ــم اینک ــروی فوالدشــهر علی رغ ــت: متأســفانه مت ــل شــهر فوالدشــهر گف حمل ونق
در رینــگ متــروی اصفهــان قــرار دارد، بــه علــت عــدم تصویــب طــرح نهایــی 
ــهر  ــیر فوالدش ــه مس ــه( ک ــه درچ ــیراز ب ــیر دروازه ش ــان )مس ــهری اصفه ــار ش قط
ــن مشــخص  ــه ایســتگاه آن وصــل شــود، مصــوب نشــده اســت و همچنی ــد ب بای
ــدام  ــه ک ــداد آن ب ــد امت ــهر، بای ــوی فوالدش ــیر از س ــه مس ــورت ادام ــت در ص نیس
ــرده  ــف ک ــی را متوق ــد اجرائ ــن مشــکل رون  محــل )ایســتگاه( متصــل شــود؛ همی

است. 
از دیگــر مشــکالت، بحــث آزادســازی اراضــی و نیــاز بــه منافــع ریالــی اســت 
ــروژه  ــل پ ــن دالی ــه ای ــتیم. ب ــه هس ــار مواج ــود اعتب ــا کمب ــه ب ــن زمین ــه در ای ک
متــروی اصفهــان پیشــرفتی نداشــته اســت؛ امــا ســعی داریــم بــا پیگیــری 
پــروژه  ایــن  خارجــی  و  داخلــی  ســرمایه گذار  جــذب  بــا  طــرح   تصویــب 
را بــه ســرانجام برســانیم. شــیروانی در ادامــه گفــت: یکــی از برنامه هــای مهــم مــا در 
کوتاه مــدت راه انــدازی اتوبــوس ســریع الســیر اصفهــان - فوالدشــهر بــرای ســاکنان 
مســکن مهــر اســت کــه می توانــد حمل ونقل اصفهــان – فوالدشــهر را برای ســاکنان آن 
 منطقــه تــا حــد زیادی بهبود ببخشــد. ایــن پــروژه در آینده نزدیــک کلید خواهــد خورد 

و امیدواریم به زودی راه اندازی شود.
 مسکن مهر فوالدشهر، سپاهان شهر دوم است

شــیروانی در رابطــه بــا مشــکالت مســکن مهــر فوالدشــهر گفــت: همان گونــه 
کــه می دانیــد مســکن مهــر فوالدشــهر بــا 33 هــزار واحــد، دومیــن مســکن 
ــر را در خــود جــای داده  ــزرگ کشــور اســت کــه در حــال حاضــر 15 هــزار نف ــر ب مه
ــر  ــزار نف ــه 30 ه ــت ب ــن جمعی ــاه ای ــا مهرم ــه ت ــود ک ــی می ش ــت و پیش بین  اس

برسد. 
ــود کــه بیــش از 85 درصــد آن  یکــی از مشــکالت پــروژه، فاضــالب مســکن مهــر ب
ــده  ــه شــبکه فاضــالب باقــی مان ــا وصــل شــدن ب ــر ت انجــام شــده و فقــط 200 مت
اســت؛ ایــن مهــم نیــز بــه زودی اتفــاق خواهــد افتــاد؛ امــا شــاید بتــوان مهم تریــن 

مشــکل مســکن مهــر را بحــث مالکیــت آن دانســت.
ــم  ــت دائ ــت مالکی ــاس امنی ــد احس ــاله نمی توان ــت 99 س ــه مالکی ــی ک   از آنجای
را ایجــاد کنــد و خــود ایــن موضــوع مشــکالت بســیاری را بــه همــراه دارد، مــا ســعی 
ــم  ــش ببری ــادی پی ــد زی ــا ح ــی را ت ــث خودمالک ــدد بح ــات متع ــا جلس ــم ب  کردی

و امیدواریــم ایــن بحــث در بلندمــدت بــه نتیجــه برســد و بتوانــد در تثبــت هویــت 
 مالکیــت و همــکاری و اســتقبال بیشــتر مــردم در ایــن پروژه هــا نقــش مهمــی  ایفــا

ــت  ــن مزی ــهر، بزرگ تری ــد فوالدش ــهر جدی ــران ش ــرکت عم ــل ش ــر عام ــد. مدی  کن
مســکن مهــر فوالدشــهر را کیفیــت ســاخت و ســیمای ظاهــری آن دانســت و گفــت: 
نــگاه مــا بــه مســکن مهــر ماننــد دیگــر محله هــای شــهر اســت و هیــچ تبعیضــی در 
ایــن زمینــه وجــود نــدارد و معتقدیــم ایــن پــروژه بــه راحتــی می توانــد سپاهان شــهر 
دیگــری باشــد. تمامــی  محله هــای مســکن مهــر فوالدشــهر مســجدمحور هســتند و 
توجــه خوبــی بــه امــور فرهنگــی و ســاخت مراکــز مذهبــی همچــون مســاجد شــده 

اســت. 
شــرکت عمــران بــا طراحــی و جانمایــی ایــن اماکن تاکنون توانســته اســت بــه وظیفه 
 خــود جامــه عمــل بپوشــاند و بــه فراخــور نیــاز برای هــر محله، یــک مســجد جانمایی 
کنــد و بــه بهره بــرداری برســاند. عــزم مــا بــرای تکمیــل خدمــات روبنایــی و زیربنایــی 
همچــون مســاجد، مــدارس پایــگاه بســیج و دیگــر خدمــات ... جــدی اســت و تــا 
ــی  در  ــاه عموم ــت رف ــی در جه ــول بزرگ ــم تح ــالش می کنی ــاری ت ــال ج ــان س پای

مســکن مهــر صــورت دهیــم.
ــت:  ــهر گف ــده فوالدش ــت آین ــرای جمعی ــاخت های الزم ب ــاره زیرس ــیروانی درب  ش
ــر  ــال های اخی ــی در س ــن جمعیت ــرای چنی ــود ب ــاخت های موج ــفانه زیرس متأس
 در فوالدشــهر ایجــاد نشــده و مــا ســعی داریــم بــا همــکاری تمــام نهادهــای شــهر 

و استان این امکانات را فراهم کنیم. 
در کوتاه مــدت هــدف مــا بهبــود ســیمای شــهری هماننــد آســفالت معابــر، مبلمــان 
شــهری، روشــنایی معابــر و فضــای ســبز و تکمیــل پروژه هــای عمرانــی و فرهنگــی 
 اســت و در پروژه هــای بلندمــدت ســاخت مــدارس، مســاجد، ورزشــگاه و درمانــگاه 
و بیمارســتان در دســتور کار مــا قــرار دارد.شــیروانی در پایــان گفــت: بــرای ســاکنان 
ــود ســیمای شــهری  ــدت )بهب ــر دو محــور کوتاه م ــا ب ــزی م ــر برنامه ری مســکن مه
– بهبــود حمل و نقــل بــا ایجــاد خــط ســریع الســیر اتوبــوس( و بلندمــدت 
زیربنایــی  پروژه هــای   – فوالدشــهر  متــروی   – مهــر  مســکن  )خودمالکیتــی 
ــاد  ــا ایج ــه ب ــت ک ــتوار اس ــی( اس ــای فرهنگی تفریح ــعه پروژه ه ــهری – توس ش
ــداف خــود ــی  اه ــه تمام ــم ب ــم بتوانی ــای جــذاب ســرمایه گذاری امیدواری  فرصت ه

 برسیم.

ــان  ــارد توم ــا 400 میلی ــن 350 ت ــان- بهارســتان بی ــروی اصفه   مت
کیمیای وطن

 زهرا نصیری 
ــتگاه  ــه ایس ــال97 س ــا س ــن آن ت ــا تأمی ــه ب ــاز دارد ک ــار نی اعتب

راه آهن، سپاهان شهر و بهارستان به بهره برداری می رسد.
مدیــر عامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان بــا اشــاره بــه هزینــه 400 میلیارد 
تومانــی متــروی بهارســتان گفــت: بهره بــرداری از خــط متــروی بهارســتان ـ اصفهــان 

در اوایــل ســال 97 خواهــد بــود.
  محمدرضــا احمــدی همزمــان بــا روز خبرنــگار و در مراســمی  کــه بــرای تجلیــل از 
ــود،  ــزار شــده ب ــط عمومــی  شــرکت عمــران بهارســتان برگ ــگاران  توســط رواب خبرن
ــان  ــد بهارســتان بی ــک ســال گذشــته شــهر جدی ــات انجام شــده در ی ــاره اقدام درب
داشــت: عــالوه بــر ده پــروژه مشــارکتی مســکونی و تجــاری کــه بــا ارزش 80 میلیــارد 
ــاحت 100  ــا مس ــتان را ب ــب بهارس ــاغ هزارجری ــروژه ب ــت، پ ــال اجراس ــان در ح توم

ــار و ارزش هــزار میلیــارد تومانــی در دســتور کار داریــم. هکت
ــال  ــه از س ــرو ک ــروژه مت ــت: پ ــر داد و گف ــتان خب ــان- بهارس ــروی اصفه وی از مت
ــا تأمیــن  ــاز دارد کــه ب ــار نی ــارد تومــان اعتب ــا 400 میلی 91 شــروع شــد بیــن 350 ت
ــرداری  ــه بهره ب ــا ســال97، ســه ایســتگاه راه آهــن، سپاهان شــهر و بهارســتان ب آن ت

می رســد.
ــرو  ــرح مت ــرداری از ط ــا بهره ب ــک ب ــده نزدی ــه در آین ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب احم
ــاد  ــد افت ــاق خواه ــهر اتف ــن ش ــی ای ــا اراض ــد ب ــی در پیون ــادی بزرگ ــول اقتص  تح
ادامــه داد: پــروژه متــروی صفــه بــه بهارســتان بــه طــول 14 کیلومتــر در حــال انجــام 
اســت کــه قطعــه اول آن بــا صــرف 22/5میلیــارد تومــان 38درصــد و قطعــه دوم بــا 

35 میلیــارد تومــان 69 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد.
 سال 97 تکمیل متروی بهارستان - اصفهان

وی زمــان تکمیــل و بهره بــرداری از خــط متــروی بهارســتان -اصفهــان را نیمــه  اول 
ســال 97 برشــمرد و گفــت: تــا تکمیــل و بهره بــرداری نهایــی از ایــن پــروژه هزینــه ای 

بالــغ  بــر 350 تــا 400 میلیــارد تومــان را 
بایــد بــرای آن متحمــل شــویم کــه پــس از 
ــتان  ــی بهارس ــاخص ارتباط ــدازی آن ش راه ان

ــود. ــا اصفهــان متــرو خواهــد ب ب
بهارســتان  شــهر  عمــران  عامــل  مدیــر 
ــزان بودجــه امســال ایــن شــرکت را 140  می
میلیــارد تومــان عنــوان کــرد و افــزود: مــا از 
ــم  ــت نمی کنی ــه دریاف ــادی بودج ــچ نه هی
و بودجــه ای هــم بــه مــا تخصیــص داده 
نمی شــود؛ هزینه هــای شــرکت از طریــق 
فــروش زمیــن و پروژه هــای مشــارکتی کــه 

در دســتور کار دارد، تأمیــن می شــود.
 11 هزار واحد مسکن مهر دربهارستان

ــای  ــت پروژه ه ــوص وضعی ــدی درخص احم
مســکن مهــر شــهر جدیــد بهارســتان نیــز گفــت: در مجمــوع 11 هــزار واحــد مســکن 
ــیده  ــرداری رس ــه بهره ب ــد آن ب ــزار واح ــون 7 ه ــه تاکن ــم ک ــتان داری ــر در بهارس مه

اســت.
 وی از بهره بــرداری 1700 واحــد مســکن مهــر ایــن شــهر تــا مهرمــاه خبــر داد 
و اظهــار داشــت: تاکنــون 91 درصــد پیشــرفت فیزیکــی در پروژه هــای مســکن مهــر 
داشــتیم کــه بــا ایــن رونــد تــا ســال 96 تکمیــل صددرصــدی آن را شــاهد خواهیــم 

بــود.
ــکل  ــدون مش ــه ب ــد ک ــری خوان ــکن مه ــا مس ــتان را تنه ــر بهارس ــکن مه وی مس
ــل  ــر تکمی ــکن مه ــات مس ــت: کل تأسیس ــاس گف ــن اس ــر ای ــت و ب ــی اس  متقاض
ــرداری رســیده اســت و از منظــر کیفیــت دارای بهتریــن کیفیــت اســت؛  ــه بهره ب و ب
ــا  به نحــوی  کــه شــما می توانیــد حتــی ســنگفرش های مســکن مهــر بهارســتان را ب

ــد. ــاغ مقایســه کنی ســنگفرش های چهارب
وی یکــی از مشــکالت اجــرای مســکن مهــر در کشــور را ناهماهنگــی دســتگاه های 
خدمات رســان بــا شــرکت های عمــران دانســت و تصریــح کــرد: بــروز ایــن مشــکل 
بــه دلیــل مســائل مالــی دســتگاه های خدمت رســان بــود؛ امــا در بهارســتان 
ــی در  ــار منف ــن آث ــران، کمتری ــا شــرکت عم ــل خــوب دســتگاه ها ب ــل تعام ــه دلی ب
زیرســازی طــرح مســکن مهــر وجــود داشــت و ایــن باعــث شــد در بهارســتان مــدل 

خوبــی را در اجــرای طــرح مســکن مهــر تجربــه کنیــم.
 فرش قرمز برای سرمایه گذاران

ــار  ــا ســرمایه گذاران اظه ــن شــرکت ب ــکاری ای ــل و هم ــاره نحــوه تعام احمــدی درب
ــم و  ــتقبال می کنی ــاردی اس ــا میلی ــی ت ــرمایه گذار یک ریال ــا از ورود س ــت: م داش

ــم؛  ــز می اندازی ــرش قرم ــای او ف ــوی پ جل
چــرا کــه ما یــک بنــگاه اقتصــادی هســتیم 

و ایــن اقتضــای کاری ماســت.
وی بــا اشــاره بــه پــروژه مجموعــه تفریحــی 
جدیــد  شــهر  بهشــت  بلــوار  بــاالی  در 
بهارســتان عنــوان کــرد: بــرای کاشــت و 
نگهــداری 100 هــزار متــر مربــع فضــای 
ــارد و  ــک میلی ــر ی ــغ  ب ــه ای بال ســبز، هزین
ــای  ــزار فض ــرای 155 ه ــان، ب ــد توم پانص
تومــان  میلیــارد  ایجادشــده 3.5  ســبز 
ــار این هــا طراحــی  ــه شــده کــه در کن هزین
فضــای ســبز و محوطه ســازی مســکن 

ــت. ــم داش ــر را خواهی مه
  نظارت بر قیمت گذاری اراضی

مدیــر عامــل عمــران بهارســتان گفــت: 5 دســتگاه نظارتــی بــر نحــوه قیمت گــذاری و 
فــروش اراضــی توســط شــرکت عمــران شــهر جدیــد نظــارت دارنــد؛ ولــی گاه مدیــران 

مــا بــه قیمت گــذاری پاییــن نیــز در معامــالت محکــوم شــده اند.
وی ادامــه داد: یکــی از موضوعاتــی کــه در شــهرهای جدیــد وجــود دارد ســوداگرایی 
ــه علــت  در اراضــی شــهرهای جدیــد اســت و شــاید در مقاطعــی شــرکت عمــران ب
غلبــه بــازار نتوانســته قیمــت را کنتــرل کنــد؛ ولــی امیدواریــم در آینــده دیگــر شــاهد 

آن نباشــیم.
 معماری اسالمی ایرانی در شهرهای جدید

احمــدی درخصــوص مدنظــر بــودن شهرســازی و معمــاری اســالمی ایرانی در 
ســاخت شــهرهای جدیــد بــا توجــه بــه وجــود شــهر بهارســتان در اصفهــان بــه عنــوان 
مرکــز فرهنــگ و هنــر اســالمی  ایــران گفــت: در طــرح بــاغ هزارجریــب شــهر جدیــد 
بهارســتان، بــازار ایرانی اســالمی  و مســجد جامعــی را بــرای اغنــای فرهنگــی اســالمی 
 در نظــر گرفته ایــم. مــا امیدواریــم بتوانیــم بــا تأمیــن اعتبــار و شــروع احــداث بــاغ 

هــزار جریــب در راســتای اجــرای ایــن دو پــروژه ارزشــمند قــدم برداریــم. 
ــر داد  ــهروندان خب ــرای ش ــی ب ــی و مذهب ــی، فرهنگ ــات آموزش ــود امکان  وی از وج
و افــزود: 5 مرکــز قرآنــی، 3  واحــد دانشــگاهی، 3 کتابخانــه، 35 واحــد آموزشــی 
مختلــف و 20 پایــگاه بســیج خواهــر و بــرادر از مراکــز تربیتــی و آموزشــی فعــال ایــن 

شــهر هســتند.
مدیــر عامــل عمــران شــهر بهارســتان گفــت: ایــن شــرکت اکنــون ســاخت 6 واحــد 
آموزشــی را تقبــل کــرده اســت و مــا بــه جــای دیگــران مدرســه می ســازیم؛ هرچنــد 
تعامــل خوبــی بــا مســئوالن آمــوزش و پــرورش داریــم، ولــی ایــن ارگان بــا دســت 

ــا برنامه ریــزی تأمیــن اعتبــار کنــد؛ چــرا  خالــی نمی توانــد مدرســه بســازد و بایــد ب
کــه منابــع اعتبــاری مــا نیــز محــدود اســت.

 مدیــر عامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــکن  ــوداگری مس ــود دارد س ــد وج ــهرهای جدی ــرای ش ــه ب ــی ک ــی از عارضه های یک
اســت،، گفــت: قیمــت مســکن در شــهر بهارســتان هیــچ گاه بیشــتر از قیمــت مصــوب 
ــت  ــم اس ــکن حاک ــازار مس ــر ب ــه ب ــودی ک ــل رک ــه دلی ــر ب ــال حاض ــوده و در ح نب

واگــذاری واحدهــای مســکونی کمتــر بــوده اســت. 
  احداث باغ هزار جریب در بهارستان

ــب  ــزار جری ــاغ ه ــهر، ب ــن ش ــی ای ــای اجرای ــن پروژه ه ــزود: از مهم تری ــدی اف احم
بهارســتان اســت کــه از خیابــان هــزار جریــب اصفهــان شــروع شــده و تــا بهارســتان 
ــعت دارد و  ــار وس ــارکتی، 100 هکت ــرمایه گذاری مش ــروژه س ــن پ ــد. ای ــه می یاب ادام
ــزرگ  ــا شــرکت های ب ــی ب ــا در حــال رایزن ــان ارزش آن اســت. م ــارد توم 1000 میلی

هســتیم تــا ایــن طــرح را اجرایــی کنیــم.
ــن  ــم ای ــای مه ــر پروژه ه ــن از دیگ ــت: همچنی ــران بهارســتان گف ــل عم ــر عام  مدی
ــه  ــب و ب ــاغ هزارجری ــه ب ــی ب ــه منته ــس اســت ک ــاری پردی شــهر ســایت 70 هکت

صــورت مشــارکتی اجرامی شــود. 
 اجرای فاز 4 بهارستان با همکاری شرکتی بین المللی 

 احمــدی تصریــح کــرد: بــرای احــداث مســکن در فــاز 4 نیــز تفاهماتــی بــا یکــی از 
شــرکت های انبوه ســاز بین المللــی ایرانــی صــورت گرفتــه کــه اگربــه توافــق برســیم 

ــی می شــود.  ــه زودی اجرای ب
ــرای  ــت: ب ــی دربهارســتان گف ــای بهداشــتی و درمان ــود فضاه ــا کمب ــه ب وی در رابط
احــداث ســاختمان های بهداشــتی و درمانــی توســط دانشــگاه علوم پزشــکی مشــکل 
واگــذاری زمیــن وجــود نــدارد و بخــش خصوصــی و شــرکت هایی کــه بخواهنــد در 
ایــن زمینــه گام بردارنــد، زمیــن بــا قیمت هــای مناســب بــه آنــان واگــذار می شــود. 

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در گفت وگو با کیمیای وطن:
مسکن مهر فوالدشهر، سپاهان شهر دوم خواهد شد

مدیر شرکت عمران بهارستان:
 برای استقبال از سرمایه گذاران در بهارستان، فرش قرمز پهن می کنیم    


