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چرا بی اعتمادی به آمریکا؟    

له
قا

رم
س که  دارد  وجود  بسیاری  تاریخی  رویدادهای 

اقدامات آمریکا علیه ملت ما را بیان می کند و 
که ملت ما از سوی او دست کم  نشان می دهد 

نزدیک به یک قرن آسیب دیده و ظلم های آشکار 
کرده است؛ هر یک از این ظلم ها  و پنهانی را تجربه 
کافی است تا ملت ما را به آمریکا بدبین و بی اعتماد 
بلند  را  بی اعتمادی  دیوار  توانسته  کدام  هر  و   کند 
و بلندتر سازد. آمریکا نه تنها قبل از پیروزی انقالب 
برای  را  خود  شمشیر  نیز،  آن  از  پس  که  اسالمی 
است  هنوز  که  هنوز  و  کشید  غالف  از  ایران  ملت 
کاربردی  شمشیرش  که  است  دیده  تجربه  به  و 
قلدری  بر  همچنان  و  نکرده  غالف  را  آن   ندارد، 
پنهان  و  آشکار  در  شمشیرکشی  و  توطئه گری  و 
برای  مشکلی  کوچک ترین  جا  هر  است؛  مشغول 
این مردم ایجاد می شود به شادی و جشن و سرور 
مسیر  چرکین کننده  میکروب های  از  و  می پردازد 

مردم حمایت تمام عیار می کند. چند...
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ویژه های امروز

کلید خورداخبار روز استیضاح وزیر آموزش وپرورش 
گفت: جمعی از نمایندگان مجلس  نماینده مردم سبزوار در مجلس 

کرده اند و قرار است  ح استیضاح وزیر آموزش وپرورش را تهیه  طر
ح در هفته جاری تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود.  این طر

کیمیای وطن، حسین مقصودی، یکی از  گزارش  به 
ح استیضاح... طراحان طر

 مصوبه جدید مجلس 
برای بهبود معیشت فرهنگیان

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

مدیریت محترم اداره ارشاد اسالمی فالورجان

بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب فالورجان
بذرافشان

با سالم نظر به شکایت اولیاء دم مقتول مرتضی توکلی فرزند جمشید به پیوست دو حلقه عکس از متهمین 

پرونده به نام های حامد و میالد هر دو به شهرت یزدی ارسال می گردد. به لحاظ اینکه متهمین متواری هستند و 

جرم ارتکابی از جرائم موضوع ماده 96 قانون آئین دادرسی کیفری از ماده 302 قانون مذکور است و دلیل کافی 

نامربدگان  انتشار تصویر*عکس*  به  به متهمین در پرونده منعکس میباشد مقتضی است نسبت  اتهام  بر توجه 

در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار رسمی و محلی اقدام و یک نسخه از روزنامه منترشه ظرف یک ماه به این 

بازپرسی ارسال گردد. 

میالد یزدیحامد یزدی

در صفحه ورزش )6( بخوانید
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سپاس و تشکر 
روزنامه  دفتر  در  حضور  با  که  دستگاه ها  محترم  مدیران  کلیه   از 
مناسبت  به  تبریک  پیام  ارسال  یا  تلفنی  تماس  وطن،   کیمیای 

روز خبرنگار ابراز محبت فرمودند، سپاسگزاریم.
مدیریت و هیئت تحریریه روزنامه

جناب آقای کمال عسگری 
سمت  به  را  جنابعالی  شایسته  و  بجا  انتصاب 

مخابرات  شرکت  پشتیبانی  مالی  معاونت 
استان اصفهان تبریک می گوئیم.

روزنامه کیمیای وطن



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــی  ــت: جمع ــس گف ــبزوار در مجل ــردم س ــده م نماین
وزیــر  اســتیضاح  طــرح  مجلــس،  نماینــدگان  از 
ــت  ــرار اس ــد و ق ــه کرده ان ــرورش را تهی ــوزش و پ آم
ــه  ــم هیئت رئیس ــاری تقدی ــه ج ــرح در هفت ــن ط ای
مجلــس شــود. بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حســین 
ــر  مقصــودی، یکــی از طراحــان طــرح اســتیضاح وزی
آمــوزش و پــرورش، بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار 
ــه  ــه گذشــت ســه مــاه از آغــاز ب ــا توجــه ب داشــت: ب
کار مجلــس دهــم، مطالبــات مــردم و معلمــان از 
نماینــدگان خــود در مجلــس ســبب شــد تــا جمعــی 
ــود ــیونی خ ــات فراکس ــارغ  از گرایش ــدگان ف  از نماین

خواستار استیضاح وزیر آموزش و پرورش باشند.  
وی ادامــه داد: طــرح اســتیضاح علی اصغــر فانــی 
مدتــی اســت کــه تهیــه شــده و بــا توجــه بــه اســتقبال 
زیــاد نماینــدگان از طــرح اســتیضاح، پیش بینــی 
ــه  ــه اول ب ــان مرحل ــا در هم ــداد امضاه ــود تع می ش

100 امضــا برســد. 
ــه  البتــه در ایــن مــدت جمــع زیــادی از نماینــدگان ب
ــرای  ــود را ب ــی خ ــی آمادگ ــفاهی و پیامک ــورت ش ص
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم امضــای طــرح اســتیضاح وزی

ــد.   اعــام کردن
ــت:  ــاس گف ــن اس ــر همی ــس ب ــده مجل ــن نماین ای
طراحــان و امضاکننــدگان طــرح اســتیضاح فانــی از هر 
 ســه فراکســیون امیــد، مســتقلین و والیــت هســتند 
و هــدف آن هــا از اســتیضاح وزیــر آمــوزش و پــرورش 
حفــظ حقــوق و منافــع فرهنگیــان و 12 میلیــون 

دانش آمــوز اســت.  
مقصــودی بــا تأکیــد بــر اینکه نــگاه فراکســیون خاصی 
 در اســتیضاح وزیــر آمــوزش و پــرورش وجــود نــدارد 
گفــت: طراحــان ایــن طــرح معتقدنــد از ابتــدای 
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــس، وزی ــه کار مجل ــروع ب ش
بــرای ارتقــای ســطح کیفــی وزارتخانــه خــود از مجلس 
ــه  ــی ک ــدگان کمکــی نخواســته اســت؛ در حال و نماین
برخــی از وزرا همچــون وزیــر بهداشــت در ایــن مــدت 

ــته اند.  ــم داش ــس ده ــا مجل ــی ب ــل خوب تعام
 بــه گفتــه نماینــده ســبزوار کاهــش راندمــان آموزشــی 
فرهنگیــان ذخیــره  صنــدوق  در  شــفافیت   عــدم 
ــمت  ــه س ــرورش ب ــوزش و پ ــن وزارت آم ــش رفت پی
در  تحــول جدیــد  و  تغییــر  عــدم  سیاســی کاری، 
ــای  ــه خوابگاه ه ــه ب ــدم توج ــرورش، ع ــوزش و پ آم

اســتعدادها  رشــد  بــه  بی توجهــی  و  شــبانه روزی 
بــه  بی توجهــی  و  نرســیدن  محــروم،  مناطــق  در 
 مــدارس روســتایی و حاشــیه شــهرها، بی توجهــی 
ــاداش  ــن پ ــان، نپرداخت ــی فرهنگی ــائل رفاه ــه مس ب
بازنشســتگان و رعایــت نکــردن شــأن آن هــا، کارایــی  
ــاب  ــزی در ب ــود برنامه ری ــی، نب ــه طای ــتن بیم نداش
مســائل تربیتــی و پرورشــی، نارضایتــی مدیــران 
مــدارس و فرهنگیــان از عملکــرد وزیــر از جملــه دالیــل 

ــت.  ــی اس ــر فان ــتیضاح علی اصغ اس
اضافــه کــرد کــه  خــود  پایــان ســخنان  در  وی   
رســیده  پایــان  بــه  مصلحت اندیشــی   دوران 
بــه  وزیــر  اســتیضاح  معتقدنــد  کــه  کســانی  و 
صــاح نیســت حتمــا ســری بــه مــدارس بزننــد 
ــچ  ــد. هی ــاهده کنن ــان را مش ــی فرهنگی ــا نارضایت ت
 مصلحتــی باالتــر از رضایــت معلمــان و فرهنگیــان

 نیست. نامه نیوز

استیضاح وزیر آموزش وپرورش کلید خورد

شــرکت های دولتــی، بانک هــای دولتــی و مؤسســات 
انتفاعــی وابســته بــه دولــت موظفنــد یــک درصــد از 
کلیــه درآمدهــای خــود را بــه خزانــه واریــز کننــد تــا 
از محــل ردیــف خاصــی کــه در قانــون بودجــه لحــاظ 
می شــود، عــاوه بــر بودجــه ســنواتی، در اختیــار 
ــعه  ــرد و در توس ــرار گی ــرورش ق ــوزش و پ وزارت آم
فرهنگیــان  معیشــت  بهبــود  آموزشــی،   عدالــت 

و تأمین سرانه آموزشی و پرورشی هزینه شود.
ــس  ــدگان مجل ــن، نماین ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
شــورای اســامی  در جلســه علنــی دیــروز یــک 
ــی،  ــررات مال ــی از مق ــم برخ ــرح »تنظی ــی ط فوریت

اداری و پشــتیبانی وزارت آمــوزش و پــرورش« را بــه 
ــک  ــن طــرح ی ــه ای ــب رســاندند. هــدف از ارائ تصوی
فوریتــی کــه بــه امضــای 1۳۸ تــن از نماینــدگان 
ــد خــارج  ــی جدی ــع مال رســیده اســت، تعریــف مناب
آمــوزش  وزارت  بــرای  موجــود  چارچوب هــای  از 
 و پــرورش اســت تــا بخشــی از نیازهــای مالــی 
ــن طــرح  ــن شــود؛ ای ــه تأمی ــن وزارتخان و رفاهــی ای
همچنیــن بــه دنبــال تعریــف مقــررات مالــی، اداری 
ــی  ــارات قانون ــه اختی ــت ک ــی اس ــتیبانی معین  و پش

را در کنار تأمین مالی پیش بینی کند. 
ــف  ــق، 1۹ رأی مخال ــا 1۳۸ رأی مواف ــرح ب ــن ط  ای
ــر  ــده حاض ــوع 2۴۶ نماین ــع از مجم و 1۳ رأی ممتن

ــات آن پــس  ــب رســید و جزئی ــه تصوی در صحــن ب
تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون  در  بررســی  از 
ــد. ــد ش ــاع خواه ــی ارج ــن علن ــه صح ــس، ب مجل

بــر اســاس ایــن طــرح، صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان 
 مکلــف می شــود پــس از طــی مراحــل قانونــی 
بانــک فرهنگیــان را تأســیس کنــد؛ بانــک فرهنگیــان 
نیــز مجــاز بــه تأمیــن تســهیات مــورد نیــاز فرهنگیان 
ــر  ــای دیگ ــهیات بانک ه ــقف تس ــت س ــدون رعای  ب
و بــا نــرخ ســود کمتــر از آن می شــود. وزیــر آمــوزش 
ــک  ــع بان ــس مجم ــوان رئی ــه عن ــز ب ــرورش نی و پ

ــع: مهــر ــان تعییــن خواهــد شــد. منب فرهنگی

درب ورودی بخــش ماقات هــای مردمــی  مجلــس 
شــورای اســامی دیــروز بــر اثــر ازدحــام زیــاد جمعیــت 

ــت. ــدگان شکس ــدگان نماین مراجعه کنن
بــه گــزارش خبرنــگار پارلمانــی خبرگــزاری فــارس، 

مجلــس  نماینــدگان  مراجعه کننــدگان  از  جمعــی 
نماینــدگان  بــا  دیــدار  بــرای  اســامی که  شــورای 
بودنــد  آمــده  پارلمــان  بــه  انتخابیــه   حوزه هــای 
ــل درب  ــع مقاب ــا تجم ــدند، ب ــر می ش ــدود 200 نف و ح

ورودی بخــش ماقات هــای مردمــی، موجــب شکســته 
مراجعه کننــدگان کــه  شــدند.این  درب  ایــن  شــدن 
مقابــل درب اولیــه حفاظــت مجلــس بــرای ارائــه تلفــن 
ــع  ــف و ســایر وســایل شــخصی خــود تجم ــراه، کی هم

ــارج  ــب خ ــاد موج ــار زی ــل فش ــه دلی ــد ب ــرده بودن ک
شــدن ایــن درب از چارچــوب شــدند.در نهایــت بــا 
تــاش نیروهــای حفاظــت مجلــس شــورای اســامی، 

ــد. ــر ش ــدری آرام ت ــاع ق اوض

نماینــدگان مجلــس بــا اصاحــات وارده بــه بعضــی 
از مــواد الیحــه تأســیس و اداره مــدارس غیردولتــی 

موافقــت کردنــد.
ــزاری  ــل از خبرگ ــه نق ــای وطــن ب ــه گــزارش کیمی ب
ــروز  ــی دی ــدگان در نشســت علن ــت، نماین ــه مل خان
شــورای  مجلــس  مردادمــاه(   17 )یکشــنبه، 
اســامی  در جریــان بررســی الیحــه تأســیس و اداره 
ــی  ــز آموزشــی و پرورشــی غیردولت ــدارس و مراک م
ــورت  ــات ص ــان، اصاح ــورای نگهب ــده از ش اعاده ش
گرفتــه از ســوی کمیســیون مربوطــه بــه ایــن الیحــه 
ــف و 10 رأی  ــق، 1۴1 رأی مخال ــا 1۴۹ رأی مواف را ب
ــده حاضــر در جلســه  ــع از مجمــوع 25۹ نماین ممتن

ــب رســاندند. ــه تصوی ب
میــرزاده  میرحمایــت  گــزارش  ایــن  بــر   بنــا 
تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون  ســخنگوی 
مجلــس در توضیــح اصاحــات صورت گرفتــه بیــان 
کــرد: قانــون تأســیس و اداره مــدارس و مراکــز 
ــا  ــال ۶7 ت ــی از س ــی و غیردولت ــی و پرورش آموزش
ــه  ــد ک ــرا ش ــور اج ــال در کش ــدت 20 س ــه م ۸7 ب
ــه آن وارد و مجــوز 5 ســال  ــی ب ســال ۸7 اصاحات

ــرد. ــت ک ــی را دریاف ــرای آزمایش اج

  ســال ۹2 پــس از پایــان مــدت 5 ســاله آموزشــی
تا سال ۹۴ تمدید شد.

تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون  ســخنگوی 
ــا  ادامــه داد: ایــن الیحــه در اواخــر مجلــس نهــم ب
ــس  ــه مجل ــان ب ــورای نگهب ــوی ش ــی از س اصاحات
دهــم ارائــه داده شــد و کمیســیون آمــوزش نیــز بــا 
ــرادات  ــی و ای ــه را بررس ــن الیح ــات ای ــت جزئی دق

ــت. ــرده اس ــع ک وارده را رف
وی در پایــان بــا بیــان اینکــه حــدود 10 درصــد 
دانش آمــوزان در مــدارس غیردولتــی در آغــاز ســال 
ــزود:  ــوند، اف ــل می ش ــه تحصی ــغول ب ــد مش جدی
نیازمنــد تســریع در  اولیــا،  و  مدیــران، مربیــان 

ــتند. ــون هس ــن قان ــب ای تصوی

ــی  ــؤالی مبن ــه س ــخ ب ــان در پاس ــورای نگهب ــخنگوی ش س
ــر بعضــی  ــرای تغیی ــه وعــده شــما ب ــا توجــه ب ــر اینکــه ب ب
ــت  ــار داش ــوان انتظ ــا می ت ــان، آی ــورای نگهب ــا در ش رویه ه
ــوع  ــون موض ــائل همچ ــی مس ــت بعض ــری در وضعی تغیی
مینــو خالقــی رخ دهــد، گفــت: خیــر، ایــن پرونــده مختومــه 
ــات شــرکت  اســت؛ امــا اگــر ایشــان در ادوار بعــدی انتخاب
کنــد، صاحیــت او دوبــاره مــورد بررســی دقیــق قــرار خواهــد 
گرفــت. بــه نقــل از خبرگــزاری  میــزان، عباســعلی کدخدایی، 
ســخنگوی شــورای نگهبــان دربــاره آغــاز فعالیت هــای 
انتخاباتــی برخــی از نامزدهــای انتخابــات ریاســت  جمهوری 
ــارز  ــن فعالیت هــا مصــداق ب ــار کــرد: اگــر ای ســال ۹۶ اظه
فعالیت هــای انتخاباتــی باشــد، بــدون شــک دوســتان 
ــوع را  ــن موض ــد ای ــه می توانن ــن حیط ــا در ای ــئول م مس
بررســی کننــد. وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا شــورای 
نگهبــان بــر این گونــه از فعالیت هــای انتخاباتــی زودهنــگام 
نظــارت دارد، تأکیــد کــرد: شــورای نگهبــان در موقــع بررســی 
صاحیت هــا ایــن مــوارد را مدنظــر قــرار خواهــد داد. گفتنــی 
ــه  ــه ب ــی ک ــخصیت های سیاس ــراد و ش ــی از اف ــت برخ اس
عنــوان گزینه هــای مطــرح در انتخابــات ریاســت  جمهــوری 
ــود  ــی خ ــای انتخابات ــتند، فعالیت ه ــرح هس ــال ۹۶ مط س
ــب ســفرهای اســتانی و شــرکت در همایش هــای  را در قال

مختلــف آغــاز کرده انــد. همچنیــن ایلنــا نوشــت: عباســعلی 
ــده  ــنیده ش ــه ش ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس کدخدای
شــورای نگهبــان بــه دلیــل مخالفــت بــا برگــزاری انتخابــات 
ــی  ــل همزمان ــه دلی ــرداد، ب ــاه خ ــوری در م ــت جمه ریاس
ــت  ــخ 2۹ اردیبهش ــا تاری ــال 7۶ ب ــرداد س ــات خ ــا انتخاب ب
موافقــت کــرده اســت، اظهــار کــرد: بــه دلیــل برخــی 
ــرای  ــد؛ ب ــو می آم ــی جل ــات خیل ــخ انتخاب ــات تاری ماحظ

ــود تمــام جوانــب را بررســی کنیــم. همیــن الزم ب
او افــزود: تاریــخ مطلــوب همــان حوالــی 22 خــرداد بــود که 
ــا مــاه رمضــان، حــدود یــک مــاه بایــد  ــه دلیــل تقــارن ب ب
جلوتــر می افتــاد. مــا هــم نگــران ایــن مســئله بودیــم کــه 
ــات در ایــن تاریــخ  ــرای برگــزاری انتخاب ــی ب الزامــات قانون
فراهــم باشــد؛ جــز ایــن مــورد مســئله دیگــری مطــرح نبود.
ــه ســؤال دیگــری  ــان در پاســخ ب ســخنگوی شــورای نگهب
ــر  ــرای تغیی ــده شــما ب ــه وع ــا توجــه ب ــه ب ــر اینک ــی ب مبن
ــار  ــوان انتظ ــا می ت ــان آی ــورای نگهب ــا در ش ــی رویه ه بعض
ــون  ــائل همچ ــی مس ــت بعض ــری در وضعی ــت تغیی داش
موضــوع مینــو خالقــی رخ دهــد، گفــت: خیــر، ایــن پرونــده 
مختومــه اســت؛ امــا اگــر ایشــان در ادوار بعــدی انتخابــات 
شــرکت کنــد، صاحیــت او دوبــاره مــورد بررســی دقیــق قرار 

خواهــد گرفــت.

به منظور تأمین نظر شورای نگهبان انجام گرفت

اصالح الیحه تأسیس و اداره مدارس غیردولتی 
موضع شورای نگهبان 
درباره »مینو خالقی« 

 ظهر دیروز
سیل مراجعات مردمی،  درب ورودی مجلس را شکست

یــک  از  عرب زبــان  رســانه های 
طــرح ضدایرانــی کشــورهای عربــی 
ــر  ــن خب ــروز بحری ــت دی در نشس

ــد.  دادن
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، منامــه 
گذشــته  روز  بحریــن  پایتخــت 
شــاهد یــک نشســت ضدایرانــی بــا 
ــی  ــورهای عرب ــی کش ــور بعض حض

حاشــیه خلیــج فــارس بــود. کشــورهای عربــی دنبالــه رو سیاســت های 
ــی  ــن نشســت، طرحــی ضدایران ــه عربســتان ســعودی در ای تجاوزکاران

ــد. ــه کردن ــران ارائ ــدات ای ــا تهدی ــه ب ــرای مقابل ب
عربــی  دولت هــای  ضدایرانــی  تاش هــای  از  نشســت  ایــن   در 
ــه زعــم ایــن  ــر آنچــه کــه ب و کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس در براب

ــد. ــت ش ــود، حمای ــده می ش ــی خوان ــرات ایران نشســت خط
 در نشســت مذکــور، امنیــت کشــورهای عربــی و حاشــیه خلیــج فــارس

ــی توصیــف می شــود  ــران در کشــورهای عرب آنچــه کــه دخالت هــای ای
ــرار  ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــه م ــر منطق ــده آن ب ــی و آین ــر کنون و تأثی
ــا  ــز در همراهــی ب ــت. بعضــی ســازمان های حاضــر در نشســت نی گرف
سیاســت های ضدایرانــی بعضــی کشــورهای عربــی، خواســتار حمایــت 

ــدند. ــان ش ــتی منافق ــک تروریس ــی از گروه بین الملل

ســخنگوی قــوه قضائیــه ظهــر دیــروز در نشســت خبــری خــود حکــم 
اجــرای اعــدام شــهرام امیــری را تأییــد کــرد.

حجت االســام و المســلمین اژه ای گفــت:  وی در دادگاه اولیــه بــه 
ــود و در دیــوان عالــی نیــز ایــن حکــم  حکــم اعــدام محکــوم شــده ب

ــود. تأییــد شــده ب
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، اژه ای در صدمیــن  نشســت خبــری اش بــا 
خبرنــگاران دربــاره اجــرای حکــم اعــدام شــهرام امیــری گفــت: یکــی 
ــا آن توضیــح دهــم، مجــازات  دیگــر از مســائلی کــه بایــد در ارتبــاط ب
کــردن شــهرام امیــری اســت. ایــن فــرد بــا توجــه بــه دسترســی ای کــه 
بــه اســرار ســری نظــام داشــته اســت بــه دشــمن متخاصــم و شــیطان 
ــی  ــی ســری و پنهان ــه  کل ــات ب ــوده و اطاع ــکا وصــل ب ــزرگ، آمری ب

کشــور را در اختیــار آن هــا قــرار مــی داده اســت.

ــتم  ــا از سیس ــه آمریکایی ه ــت هایی ک ــی از رودس ــه داد:  یک وی ادام
ــا  ــود؛ آن ه ــده ب ــن پرون ــاره همی ــد، درب ــورمان خورده ان ــی کش اطاعات

ــدارد. ــر ن ــرد خب ــن ف ــران از ارتباطــات ای ــه ای ــد ک تصــور می کردن
ســخنگوی قــوه قضائیــه افــزود: پــس از اینکــه ایــن فــرد بــه آن شــکل 
ــا  ــون در جلســات متعــددی ب ــق قان ــران آمــد، طب ــه ای ــه اصطــاح ب ب
حضــور وی اتهامــش بررســی و محاکمــه شــد. حکــم بــدوی کــه دربــاره 
ــود مــورد اعتــراض او قــرار گرفــت و دیــوان کشــور  وی صــادر شــده ب
بــا وســواس حکــم وی را بــار دیگــر مــورد بررســی قــرار داد و ســپس 

آن را تأییــد کــرد.
ــود  ــان از کار خ ــه مجرم ــه هم ــم ک ــت داری ــا دوس ــه داد:  م وی ادام
پشــیمان شــوند و مجــازات نشــوند؛ ولــی بــا کمــال تأســف ایــن فــرد از 
فرصتــی کــه بعــد از حکــم در ایــن ارتبــاط در اختیــار او گذاشــته شــده 
بــود، اســتفاده نکــرد و نــه تنهــا جبــران نکــرد، بلکــه ســعی کــرد از درون 

زنــدان اطاعاتــی را بــه دروغ بــه بیــرون منتقــل کنــد.
محســنی اژه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه »وی بعــد از طــی مراحــل قانونــی 
ــان  ــک دروغ از ســوی اطرافی ــزود: ی ــه مجــازات رســیده اســت«، اف ب
ــه  ــوی دادگاه ب ــه وی از س ــر اینک ــی ب ــت؛ مبن ــده اس ــر ش وی منتش
ــن  ــه ای ــت؛ در حالی ک ــده اس ــوم ش ــد محک ــدان و تبعی ــال زن ده س
 درســت نیســت و چنیــن مجازاتــی بــرای وی درنظــر گرفتــه نشــده بــود 
ــر  ــرای وی در نظ ــدام از ســوی دادگاه ب ــدا مجــازات اع ــان ابت و از هم
ــود کــه ایــن حکــم در دیــوان عالــی کشــور نیــز تأییــد  گرفتــه شــده ب

 شد.

طرح ضدایرانی کشورهای عربی 
در نشست بحرین

اعدام »شهرام امیری« تأیید شد 

مصوبه جدید مجلس برای بهبود معیشت فرهنگیان

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره  221  ســـــال دوم        ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

چرا بی اعتمادی به آمریکا؟    
ادامه از صفحه یک: 

رویــداد تاریخــی زیــادی هســتند کــه بــر شــکل گیری 
مؤثــر  آمریــکا  بــه  بی اعتمــادی  رونــد  تــداوم  و 
بوده انــد؛ از آن جملــه می تــوان بــه سیاســت های  
 مداخله گرایانــه آمریــکا علیــه ایــران از دهــه 1950

ــران  ــان ای ــاری می ــات ج ــه اختاف ــوان نتیج ــه  عن  ب
و بریتانیــا و تــاش بــرای ملــی کــردن صنعــت نفــت 

اشــاره کــرد. 
ــی  ــد آمریکای ــت متح ــت حمای ــاش داش ــا ت بریتانی
ــر جنبــش  ــر کشــیدن رهب ــه تصوی ــق ب خــود را از طری
شــرقی  مــکار  چــون،  عناوینــی  بــا  ایــران   ملــی 
وحشــی، بــدون تمایــل بــه چــپ و راســت )بی هــدف( 

و احساســی تحریــک کند. 
ــور  ــن، رئیس جمه ــا، تروم ــل بریتانی ــدا در مقاب در ابت
آمریــکا مصــدق را منتخــب مــردم و آگاه توصیــف 
ــاور جمهوری خــواه  ــا روی کار آمــدن آیزنه ــا ب کــرد؛ ام
همــدردی و حمایــت آمریــکا از ایــران فروریخــت 
آمریــکا مشــهود  هویــت  در  تفــاوت مشــخصی  و 
شــد. در ایــن زمــان، تصویــر مصــدق در آمریــکا 
دولــت  نهایــت  در  و  آمیخــت  هــم  در  بریتانیــا  و 
انگلیســی-آمریکایی  کودتــای  بــا  مصــدق  ملــی 
ــونت آمیز  ــذف خش ــن ح ــبب ای ــه س ــرد. ب ــقوط ک  س
ــه  ــبت ب ــی نس ــات منف ــترده ای از احساس ــف گس طی
دولــت آمریــکا در ایــران شــکل گرفــت و بعــد از کودتــا 
نیــز رژیــم شــاه بــه بازســازی روابــط خــود بــا آمریــکا 

مبــادرت کــرد. 
ایــن روابــط تــا بیســت وپنج ســال بعــد از کودتــا 
ــران در  ــه در ای ــی ک ــی  دولت های ــت و تمام ــه یاف ادام
ــد  ــد، ســعی می کردن ــر ســر کار می آمدن ایــن مــدت ب
ــوق  ــد ف ــود بخشــند. رون ــکا بهب ــا آمری روابطشــان را ب
ــی  ــی و امنیت ــتگی سیاس ــاز وابس ــوان زمینه س را می ت

ــان غــرب دانســت.  ــکا و جه ــه آمری ــران ب ای
اطاعاتــی  دخالت هــای  زمانــی  مقطــع  ایــن   از 
ــادی  ــیار زی ــد بس ــا ح ــران ت ــکا در ای ــی آمری و امنیت
سیاســی  ســاختار  عبارتــی  بــه   یافــت؛  افزایــش 
ایــران در شــرایطی شــکل گرفــت و ســازمان دهی 
گردیــد کــه نفــوذ امنیتــی آمریــکا نیــز در ایــران 
ــن امــر، تضادهــای سیاســی   افزایــش می یافــت و ای
بــه  ایــران  جامعــه  در  را  جدیــدی  اجتماعــی  و 
وجــود آورد. بــه  مــوازات ظهــور ایــن شــرایط بــود 
آمریــکا به ویــژه  و  ســرمایه داری   کــه کشــورهای 

ــرش  ــری« در نگ ــگاه »دیگ ــن در جای ــرار گرفت ــا ق ب
روحانیــت  به ویــژه  ایــران،  اجتماعــی  گروه هــای 
ــان  ــورهای جه ــا کش ــارض ب ــی تع ــور اصل ــارز، مح مب

ــدند. ــی ش ــوم تلق س
مســئله  و  آمریــکا  ســفارت  تصــرف  طرفــی  از   
کــه  تهــران  در  آمریکایــی  اتبــاع  گروگان گیــری 
سیاســت های  اعمــال  از  جلوگیــری  هــدف  بــا 
مداخله جویانــه ایــاالت  متحــده در ایــران صــورت 
ــران  ــه ای ــل رابط ــا اص ــس ب ــن پ ــود، از ای ــه ب  گرفت
و آمریــکا گــره خــورد و حساســیت شــدیدی را در 
میــان افــکار عمومــی  ایرانیــان ایجــاد کــرد؛ چــرا 
ــت  ــانگر مرکزی ــفارت، نش ــود در س ــناد موج ــه اس ک
ــث  ــود و باع ــران ب ــه ای ــکان علی ــن م ــی ای جاسوس
ــوار  ــران شــد و دی ــردم ای ــش رنجــش خاطــر م افزای

بی اعتمــادی را بلندتــر از گذشــته کــرد.
ــت  ــی اس ــگ تحمیل ــان جن ــر، جری ــم دیگ ــه مه  نکت
ــکا  ــویق آمری ــب و تش ــی ترغی ــازه و حت ــا اج ــه ب  ک
ــدام  ــی ص ــت او از جنگ طلب ــال حمای ــد از 8س و بع
نتیجــه  هــر چنــد شــروع جنــگ  افتــاد؛  اتفــاق 
ــا  ــود، ام ــدام ب ــای ص ــا و فرصت  طلبی ه ماجراجویی ه
 جنــگ ایــران و عــراق، در واقــع، میــدان تقابــل ایــران 
حمایــت  بــود.  ابرقدرت هــا  و  بین الملــل  نظــام  و 
 آمریــکا از صــدام و تشــدید فشــارهای اقتصــادی

حضــور  نظامــی  همچــون  تهدیــدات  و   سیاســی 
و درگیــری مســتقیم بــا نیروهــای ایــران و هواپیمــای 
ــی  ــران، به خصــوص در ســال های پایان مســافربری ای
ــداوم  ــی ت ــای اصل ــی از زمینه ه ــد یک ــگ، بی تردی جن
تنــازع و تعمیــق برداشــت تهدیــد آمریــکا علیــه 
جمهــوری اســامی  ایــران بــه نظــر می رســد. بــه  
طــور کلــی دربــاره جنــگ تحمیلــی، تفاســیر متعــددی 

ــود دارد. وج
ــق  ــکا از طری ــه آمری ــد ک ــن اعتقادن ــر ای ــیاری ب  بس
ــران  ــاختاری ای ــای س ــرد قابلیت ه ــاش ک ــگ ت جن
را در رونــد مقابلــه بــا جهــان غــرب بــه حداقــل 
ــاش  ــی ت ــورهای غرب ــن رو کش ــاند. از ای ــن برس ممک
قــدرت  تــا  رســاندند  انجــام  بــه  را  همه جانبــه ای 
اســتراتژیک عــراق را افزایــش و از ســوی دیگــر قــدرت 
ایــران بــرای مقابلــه بــا جهــان غــرب را کاهــش دهنــد. 
ــس از  ــژه پ ــکا به وی ــت آمری ــوان گف ــن می ت  بنابرای
ــایی  ــمن شناس ــر و دش ــوان ش ــه  عن ــوادث ب ــن ح ای
شــد. چنانکــه ایــران، آمریــکا را تحــت عنــوان قــدرت 
امپریالیســتی متخاصمــی  می دانــد کــه هــدف آن 
بهره بــرداری و تســلط بــر ایــران و جهــان اســت؛ 
ــن  ــود. ای ــه می ش ــی منطق ــث بی ثبات ــه باع ــری ک ام
برداشــت ذهنــی در طــول زمــان تقویــت شــده و جــزو 

ــه اســت. ــرار گرفت ــردم ق ــادات م اعتق
ــن  ــت اولی ــوان گف ــاید بت ــه، ش ــی اینک ــخن پایان س
و مهم تریــن پیامــی  کــه رهبــر انقــاب بــه گــوش 
 جهــان و جهانیــان رســانید، چیــزی جــز خدامحــوری 
و رهایــی بی قیدوشــرط از ســلطه شــوم اســتکبار 
پذیرفــت  بایــد  نبــود.  آمریــکا  به ویــژه  جهانــی، 
ــاب اســامی  ــک و تاریخــی انق ریشــه های ایدئولوژی
ــبب  ــی س ــه خارج ــان دادن مداخل ــه پای ــل ب  در تمای
ــا شــد.  ــرای کشــور م ــدی ب ــت جدی شــکل گیری هوی
هویتــی کــه مشــخص می کنــد دولــت و جامعــه 
ایــران بنــا بــه گفتــه حضــرت امــام نــه ظلــم می کننــد 
و نــه زیــر بــار ظلــم می رونــد و در مقابــل آمریــکا کــه 
ــوان دشــمن درجــه  یــک ملــت ایــران  ــه  عن همــواره ب
شناســایی می شــود، تســلیم نمی شــوند؛ چــرا کــه 
عامــل ناامنــی در منطقــه و ایــران از اوایــل دهــه هفتــاد 
میــادی بــوده و منطــق برخــورد بــا ایــن عامــل چیــزی 

جــز بی اعتمــادی نمی توانــد باشــد.

3 نکته درباره چگونگی پیدایش فتنه                                                                

استاد دانشگاه
جواد قاسمی 

ــه  ــد ک ــی ش ــی فتنه های ــود قربان ــه خ ــان)ع( ک امیرمؤمن
پــس از رحلــت رســول خــدا)ص( بــه وجــود آمــد، جامعــه 
را از افتــادن در مســیر فتنــه برحــذر مــی دارد. چگونــه 
ــی  ــبب ناامن ــرد و س ــکل می گی ــه ش ــه در جامع ــک فتن ی
ــون و از  ــام و قان ــم، نظ ــن نظ ــم ریخت ــه ه ــوب و ب و آش
ــردد؟ ــه می گ ــای پذیرفته شــده جامع ــن ارزش ه ــن رفت بی

عامــل  دو   ،)50 )خ  قانون شــکنی ها  و  هواپرســتی ها   -1
اصلــی شــروع فتنه هــا: از یــک ســو، رذایــل اخاقــی 
بدبینی هــا  حســادت ها،  خودپرســتی ها،   همچــون 
شــهرت طلبی ها  قدرت طلبی هــا،  منفی نگری هــا، 
و از ســوی دیگــر، آموزه هــای انحرافــی کــه منشــأ آن 
ــت در  ــوان بدع ــه عن ــت و ب ــی اس ــرقی و غرب ــب ش مکات
برابــر دیــن خــدا قــد علــم می کنــد، دو عامــل اصلــی بــروز 
فتنه هاســت. ایــن دو عامــل در آغــاز فتنه هــا مؤثرنــد؛ امــا 
ــری  ــل دیگ ــت عوام ــن اس ــترش آن ممک ــه و گس در ادام
نیــز دخیــل باشــند؛ ماننــد پیــروی از بیگانــگان، کینه تــوزی 
نســبت بــه شایســتگان، بی تفاوتــی خــواص، جهالــت عــوام 
و ده هــا عامــل دیگــر.  هواهــای نفســانی هــم عامــل فتنــه 
اســت و هــم موجــب کــوری و گمراهــی در فتنــه. چنانچــه 

ــد: ســعدی گوی
حقایــق ســرایی اســت آراســته/ هــوی و هــوس گــرد 

برخاســته
ــد نظــر گرچــه  ــرد/ نبین ــه برخاســت گ ــی ک ــه جای ــی ک نبین

ــرد بیناســت م
 2-تدریجــی و پنهانــی بــودن: فتنــه، همچــون نطفــه 
ــدرت  ــی، ق ــد، جوان ــاد، تول ــد. انعق ــی را طــی می کن مراحل
ــدون  ــا ب ــر فتنه ه ــی دیگ ــه عبارت ــدگاری. ب ــن و مان یافت
برنامه هــای  دارای  بلکــه  نیســتند؛  ناگهانــی  و  برنامــه 

هســتند.  بلندمــدت  و  میان مــدت  کوتاه مــدت، 
همچــون  فتنــه  شــروع  می دهــد کــه  هشــدار  امــام 
اســت  و مخفیانــه  آرام  بــه صــورت  نطفــه،   پیدایــش 
ــد؛  ــترش می یاب ــی رود و گس ــش م ــده پی ــور خزن ــه ط و ب
ــل آن  ــا عوام ــاز، ب ــان آغ ــه در هم ــت ک ــن الزم اس بنابرای
ــود:  ــتقامت نم ــداری و اس ــرد و پای ــورد ک ــه برخ محتاطان
بــا احتیــاط و بصیــرت گام برداریــد؛ بــه هنــگام برخاســتن 
گــرد و غبــار حادثه هایــی کــه نمی تــوان بــه درســتی 
واقــع آن را درک کــرد ... )ممکــن اســت یــک جملــه 
یــک موضع گیــری غلــط از ســوی خــواص جرقــه ای 
ــدا  ــر و محــور پی ــه باشــد.( ســپس رهب ــرای شــروع فتن ب

 . می کنــد
ســپس آن حضــرت فتنــه را بــه نوجوانــی تشــبیه می کنــد 
کــه بــه ســرعت رشــد می کنــد و پیامدهــا و آثــارش 
محکــم شــده و همچــون ســنگ مانــدگار می شــود. پــس 
ــد  ــا هــم دارن ــه ب ــی ک ــا پیمان های از آن ســتمکاران آن را ب
باندهــا  سیاســی،  )احــزاب  می برنــد.  ارث  یکدیگــر   از 
ــکیاتی  ــات تش ــا ارتباط ــرف ب ــی منح ــات سیاس و جریان

ــد.( ــال می کنن ــه را دنب ــود فتن خ
 فتنه هــا در طــول تاریــخ دســت بــه دســت می گــردد 
و نخســتین آنــان رهبــر آخریــن و آخرینشــان پیــرو 
نخســتین اســت. اینــان در بــه دســت آوردن دنیــاى پســت 
ــه جــان  ــد، و همچــون ســگان ب ــر هــم ســبقت مى جوین ب

مــردارى بدبــو مى افتنــد.)خ 151(
ــا  ــد ت ــه می یاب ــت ادام ــون اس ــه آزم ــت ک ــه از آن جه فتن
ــرار  ــش ق ــورد آزمای ــائل م ــان مس ــا هم ــز ب ــدگان نی آین
گیرنــد، نــه از آن جهــت کــه باطــل اســت. شــاید بــه 
ــت ــده اس ــوط ش ــق مخل ــداری از ح ــا مق ــه ب ــت اینک  جه

ــود، همچــون  ــد؛ چــون اگــر باطــل محــض ب باقــی می مان
ــان می رفــت.  ــه ســرعت از می ــر و شــرک، ب ــات کف جریان

ــرد.   ــکل می گی ــل ش ــق و باط ــن ح ــا آمیخت ــه ب 3- فتن
ــراد  ــا و اف ــای حق نم ــدون سوء اســتفاده از پدیده ه ــه ب فتن
ــدون  ــه وب ــه المّل ــناس و وجی ــهور و سرش ــر مش ــه ظاه ب
شــعارهای زیبــا و فریبنــده، هیــچ گاه شــکل نمی گیــرد. بــر  
ــی  ــه تنهای ــد ب ــکارا نمی توان ــر آش ــه کف ــاس جبه ــن اس ای
ــوح  فتنــه ایجــاد کنــد. ناچــار اســت از چهره هــای ســاده ل

بــی بصیــرت، مشــهور و متکّبــر)خ 192( جبهــه حــق بهــره 
کشــی نمایــد.)خ 50(

ســرعت  بــا  فتنــه  و  آســان تر  فتنه گــران  کار  زمانــی 
بیشــتری گســترش می یابــد کــه پیــروی از هواهــای 
نفســانی و قانون شــکنی و بدعــت در ذائقــه عمــوم مــردم 
جــای گرفتــه و عــادی شــده باشــد؛ یعنــی در عمــل 

اســتحاله تحقــق یافتــه باشــد.

خبر سیاسی 

 اظهارنظر عارف درباره
 حضور در انتخابات ریاست جمهوری 

محمدرضــا عــارف، نماینــده مــردم تهــران در گفت وگــو 
باشــگاه  سیاســی  گــروه  مجلــس  خبرنــگار  بــا 
ــر  ــی ب ــری مبن ــاره انتشــار خب ــگاران جــوان، درب خبرن
ــان  ــش نش ــال ۹۶ واکن ــات س ــزدی اش در انتخاب نام
ــت؟!  ــرف را زده اس ــن ح ــی ای ــه کس ــت: چ داد و گف
رئیــس فراکســیون امیــد تأکیــد کــرد: در حــال حاضــر 
مــا مشــغول بررســی عملکــرد شــورای سیاســت گذاری 
بــه  زمینــه  ایــن  در  کــه  هســتیم  اصاح طلبــان 
دســتاوردهای خوبــی رســیده ایم. عــارف بــا بیــان 
ــات ۹2  ــان در انتخاب ــل اصاح طلب ــه انســجام کام اینک
ــوب شــورای  ــژه ۹۴ یکــی از دســتاوردهای مطل و به وی
ــم  ــا داری ــرد: بن ــح ک ــود، تصری ــان ب ــی اصاح طلب عال
ــم  ــظ کنی ــی اصاحــات حف ــا اندک ــور را ب شــورای مذک
و ســپس وارد فــاز اجرایــی انتخابــات شــویم. نماینــده 
ــی  ــه ســؤالی مبن ــا پاســخ ب ــه ب ــران در ادام ــردم ته م
بــر اینکــه آیــا اصاح طلبــان گزینــه ای بــرای انتخابــات 
ریاســت جمهــوری ۹۶ خواهنــد داشــت یــا خیــر، گفت: 
ــده ایم.  ــق نش ــاره مصادی ــری درب ــا وارد تصمیم گی فع
رئیــس فراکســیون امیــد تأکیــد کــرد: در حــال حاضــر 
بحــث مــا، انسجام بخشــی بــرای حضــور و  مشــارکت 
مــردم در انتخابــات اســت و انشــاءهللا بــه طــور طبیعــی 
ــوری  ــوری حض ــت جمه ــوراها و ریاس ــات ش در انتخاب

ــم داشــت. جــدی خواهی



کوتاه از اقتصاداخبار اقتصادی

ــران  ــرب در ای ــده آب ش ــت تمام ش  قیم
سرویس اقتصاد

بردیا عباس زاده

ــرف  ــت مص ــرد باب ــر ف ــه ه ــی ک و بهای
ــه  ــت؛ ب ــاوت اس ــدت متف ــه ش ــردازد، ب ــن آب می پ ای
ــب آب  ــر مکع ــر مت ــده ه ــت تمام ش ــه قیم ــه ای ک گون

ــه  ــی ک ــت؛ در حال ــان اس ــش از 1500 توم ــرب بی ش
ــان  ــدود 370 توم ــب آب در ح ــر مکع ــر مت ــای ه به
اســت. همیــن موضــوع هــم ســبب شــده وزارت نیــرو 
نمی تــوان  قیمت هــا  ایــن  بــا  کــه  کنــد  اعــام 
ــذر از  ــرای گ ــرد. ب ــی ک ــوزه آب را اجرای ــای ح برنامه ه
ــون  ــی همچ ــرای برنامه های ــاله آب اج ــران 15 س بح
هزینه هــای  کــه  آب  شیرین ســازی  یــا  انتقــال 
میلیــاردی را بــه وزارت نیــرو تحمیــل می کنــد، الزامــی 
بــوده و ایــن در شــرایطی اســت کــه ایــن وزارتخانــه بــه 
گفتــه مســئوالن آن، بودجــه کافــی بــرای انجــام ایــن 
کار نــدارد. بــر اســاس اظهــارات وزیــر نیــرو تخصیــص 
بهینــه و مدیریــت درســت منابــع آب بــا سیاســت های 
ــت  ــر نیس ــنامه امکان پذی ــی و بخش ــی و تمنای  تبلیغ
ــار  ــب در اختی ــت مناس ــا قیم ــه آب ب ــی ک ــا زمان و ت
ــت کنترل نشــدنی  ــرد مدیری ــرار نگی ــدگان ق مصرف کنن

است.
 پیام افزایش مصرف

ــای  ــه از تعرفه ه ــکوه و گای ــراز ش ــن اب ــان ضم چیت چی
آب بــر ایــن بــاور اســت کــه بــا تعرفه هــای فعلــی 
بــود؛  انتقــال آب  نمی تــوان پاســخگوی هزینه هــای 
چــرا کــه اجــرای چنیــن برنامه هایــی مســتلزم افزایــش 
اســت  آب  صنعــت  در  ســرمایه گذاری   هزینه هــای 
ــی  ــای فعل ــی تعرفه ه ــرایط فعل ــه در ش ــت ک ــد گف و بای

ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــرف را می ده ــش مص ــام افزای ــا پی آب تنه
مصرف کننــده  اســت کــه  پاییــن  قیمت هــا  آن قــدر 
ــدارد.  ــه ن ــرف بهین ــی و مص ــرای صرفه جوی ــزه ای ب انگی
ــر  تنهــا جــای امیــدورای در حــوزه آب ایــن اســت کــه ب
ــرار  ــس ق ــار مجل ــت در اختی ــه دول اســاس الیحــه ای ک
داده، اولیــن اولویــت و مســئله محــوری برنامــه ششــم 

ــت.  ــده اس ــوان ش ــت عن ــط زیس ــئله آب و محی مس
ــن  ــواد 1۲ و 13 مهم تری ــاده ای، م ــه 35 م ــن الیح در ای
ــد.  ــاورزی پرداخته ان ــه آب کش ــه ب ــتند ک ــی هس بندهای

ســفره های  بــه  تعادل بخشــی  بــر    بندهــا  ایــن  در 
زیرزمینــی و کاهــش مصــرف ســرانه آب و ارتقــای 
ــد  ــاری تأکی ــن آبی ــای نوی ــا توســعه روش ه ــره وری ب به

ــت. ــده اس ش
 ماده 12

مــاده 1۲ ایــن الیحــه بــه دولــت اجــازه داده بــه منظــور 
 افزایــش بهــره وری، قیمــت آب و حامل هــای انــرژی 
را افزایــش دهــد. یکــی از مصارفــی کــه از محــل درآمــد 
ــش  ــده، کاه ــه ش ــر گرفت ــت درنظ ــش قیم ــن افزای ای

ــت از  ــد و حمای ــش تولی ــره وری، افزای ــوا، به ــی ه آلودگ
ــت. ــی اس ــادرات غیرنفت ص

 ماده 13
ــار بحــران  ــه مه ــز ب ــه ششــم توســعه نی ــاده 13 برنام م
اقداماتــی  بنــد  ایــن  در  اســت.  یافتــه  اختصــاص 
بــه منظــور مقابلــه بــا بحــران کم آبــی و رهاســازی 
ــرزمین  ــداری س ــرای پای ــت محیطی ب ــای زیس حق آبه ه
و تولیــد پایــدار در بخــش کشــاورزی، تعادل بخشــی بــه 
ســفره های زیرزمینــی و همچنیــن کاهــش مصــرف 
ســاالنه آب بــه میــزان 11 میلیــارد متــر مکعــب تــا پایــان 

ــت. ــده اس ــی ش ــه پیش بین برنام
 برنامه ششم توسعه

ــز وزارت  ــعه نی ــم توس ــه شش ــری از برنام ــش دیگ بخ
آب  ارزش  کــردن  اقتصــادی  بــه  مکلــف  را  نیــرو 
ــن  ــع آب و تعیی ــت از مناب ــتای حفاظ ــا در راس ــرده ت ک
قیمــت تمام شــده آن، ضوابــط قیمت گــذاری و بهــای 
از صنعتــی، خدماتــی  اعــم   آب مصرفــی متخلفــان 
ــادی آب  ــردن ارزش اقتص ــاظ ک ــا لح ــاورزی را ب و کش
نحــوه اســتحصال آب و بــا رعایــت ماحظــات اجتماعــی 
مصــرف  بخش هــای  تمامــی  در  زیســت محیطی  و 
و ضوابــط اخــذ جریمــه مشــترکان پرمصــرف در ازای 
ــری  ــرای کارب ــرف را ب ــوی مص ــر الگ ــازاد ب ــارف م مص
خانگــی و غیرخانگــی تصویــب و اجرایــی کنــد. بــه طــور 
ــه دارد  ــی ک ــه پروژه های ــه ب ــا توج ــرو ب ــی وزارت نی  کل
ــه  ــود ک ــه خ ــن وظیف ــت اصلی تری ــرای درس ــرای اج و ب
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت، این گون ــرب اس ــن آب ش تأمی

ــدارد. کــه راهــی جــز گــران کــردن قیمــت آب شــرب ن

کیمیای وطن بررسی کرد:

آب، زیر تیغ گرانی

ــه پیشــنهاد  ــه ارائ ــا اشــاره ب ــام مســئول ب یــک مق
عرضــه  از  دولــت،  بــه   CNG قیمــت  کاهــش 
خبــر  ایــران  در  جهــان   CNG گران قیمت تریــن 
داد و گفــت: قیمــت CNG بایــد از ۴00 تومــان 
ــا  ــد. اردشــیر دادرس ب ــان کاهــش یاب ــه ۲50 توم ب

اشــاره بــه کاهــش قیمــت جهانــی گاز 
طبیعــی در بازارهــای مختلــف جهان در 
طــول دو ســال گذشــته تاکنــون گفــت: 
هم اکنــون گاز در بازارهــای آســیایی 
ــیده  ــت رس ــف قیم ــه ک ــی ب و اروپای

ــت. اس
ــره انجمــن صنفــی   رئیــس هیئت مدی

ــا  ــه ب ــام اینک ــا اع ــور ب ــی.ان.جی کش ــت س صنع
 CNG ــی ــی گاز و حت ــت جهان ــش قیم ــود کاه وج
ــایه، در  ــورهای همس ــه ای و کش ــای منطق در بازاره
عرضــه  جهــان   CNG گران قیمت تریــن  ایــران 
ــون بهــای هــر متــر  می شــود تصریــح کــرد: هم اکن

ــوده کــه  مکعــب CNG در جایگاه هــا، ۴00 تومــان ب
ایــن تقریبــا معــادل قیمــت گاز صادراتــی ایــران بــه 

ــه اســت.  ترکی
ــون  ــه هم اکن ــان اینک ــا بی ــئول ب ــام مس ــن مق ای
قیمــت واقعــی یــک متــر مکعــب CNG حــدود ۲00 
ــار داشــت:  ــان اســت، اظه ــا ۲50 توم ت
گــران بــودن CNG و نبــود تناســب 
ــن  ــای بنزی ــن به ــی بی ــی منطق قیمت
بــه کاهــش ســرانه  CNG منجــر  و 
مصــرف CNG در کشــور شــده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه در طــول ســه ســال 
متوســط مصــرف  تاکنــون،  گذشــته 
ــر  ــون مت ــا ۲0 میلی ــه CNG در محــدوده 1۹ ت روزان
ــرد:  ــد ک ــت، تأکی ــده اس ــت مان ــب در روز ثاب مکع
ــت های  ــی از سیاس ــه یک ــت ک ــی اس ــن درحال ای
دولــت یازدهــم، افزایــش عرضــه CNG بــه ۴0 

ــع ــت. ربی ــوده اس ــب در روز ب ــر مکع ــون مت میلی

پیشنهاد کاهش قیمت CNG به 2۵۰ تومان
معــاون بازرگانــی شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران 
ــر داد  ــازار خب ــکر در ب ــت ش ــی قیم ــد نزول ــاز رون  از آغ
ــال  ــام در ح ــدر ام ــکر در بن ــن ش ــزار ت ــت: ۶۹ ه و گف
ــی  ــه آت ــز هفت ــن دیگــر نی ــه اســت و 33 هــزار ت تخلی

وارد کشــور می شــود. 
میــزان  عباســی معروفان  حســن 
 واردات شــکر را در 3 تــا ۴ مــاه اخیــر

۲00 هــزار تــن اعــام کــرد و اظهــار داشــت: 
از ایــن میــزان، بخشــی وارد کشــور شــده 
و بخشــی از آن نیــز بــه زودی وارد خواهــد 
شــد. وی بــا بیــان اینکــه هفتــه گذشــته 
55 هــزار تــن شــکر در کشــور توزیــع 

ــز دو  ــول نی ــن محص ــن از ای ــزار ت ــت: ۶۹ ه ــد، گف ش
 روز قبــل وارد بنــدر امــام شــده و در حــال تخلیــه 

و ترخیص است.  
معــاون بازرگانــی شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران 
اضافــه کــرد: هفتــه آینــده یــک کشــتی حامــل 33 هزار 

ــک  ــه ی ــن اینک ــود؛ ضم ــور می ش ــکر وارد کش ــن ش ت
کشــتی دیگــر هــم طــی یــک مــاه آینــده وارد خواهــد 
شــد. عباســی معروفــان بــا تأکیــد بــر اینکــه شــکر هــم 
در داخــل موجــود اســت و هــم وارد می شــود، تصریــح 

کــرد: مــا هیــچ کمبــودی در ایــن زمینــه نداریــم. 
ــی  ــی دولت ــرکت بازرگان ــه وی ش ــه گفت ب
ایــران در 35 روز، 150 هــزار تــن شــکر در 
ــاون  ــرده اســت. مع ــورس کاال عرضــه ک ب
بازرگانــی شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران 
ــای  ــی روزه ــکر ط ــترده ش ــع گس از توزی
آتــی بــه بــازار خبــر داد و گفــت: از 10 
شــهریور مــاه نیــز شــکر تولیــد داخــل وارد 
بــازار می شــود کــه همیــن امــر نیــز بــه احتکارکننــدگان 
ــی  ــد فعل ــه در رون ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــرر می زن ض
 نــرخ شــکر روزانــه 100 تــا ۲00 تومــان کاهــش دارد

اظهــار داشــت: قیمــت ایــن کاال امــروز یکشــنبه نســبت 
بــه روز گذشــته 1۴0 تومــان ارزان شــده اســت. مهــر

طــی هفتــه گذشــته قیمــت تخم مــرغ در بــازار افزایــش یافــت و بــه بیــش از 
شــانه ای 10 هــزار تومــان رســید. مدیــر عامــل اتحادیــه مرغــداران مــرغ تخم گذار 
ــا ــش تقاض ــتان، افزای ــای تابس ــی از گرم ــزی ناش ــبی جوجه ری ــش نس  کاه

ــازار  ــرغ در ب ــش قیمــت تخم م ــل افزای ــد و ... را از عوام ــه تولی ــش هزین افزای
ــداران  ــران نیســت و مرغ ــازار گ ــون در ب ــد: تخم مــرغ هم اکن دانســته و می گوی
در حــال جبــران زیــان ماه هــای گذشــته خــود هســتند. محمدرضــا ترکاشــوند  
مدیــر عامــل اتحادیــه مرغــداران مــرغ تخم گــذار، در این بــاره گفــت: تخم مــرغ 
ــه هفته هــای گذشــته  گــران نشــده اســت؛ امــا افزایــش قیمــت آن نســبت ب
ــه دلیــل گرمــای تابســتان، افزایــش  ــزی ب ناشــی از کاهــش نســبی جوجه ری

تقاضــا پــس از مــاه رمضــان، افزیــش هزینــه تولیــد و ... بــوده اســت.
 وی بــا بیــان اینکــه قیمــت منطقــی فــروش تخم مــرغ در مرغــداری دســت کم 
کیلویــی ۴300 تومــان اســت، افــزود: در حــال حاضــر هــر کیلــو گــرم تخم مــرغ 
ــه متوســط  ــی ک ــان رســیده اســت؛ در حال ــه حــدود ۴000 توم ــداری ب در مرغ
ــی ۲۹50  ــته کیلوی ــه گذش ــا هفت ــال ت ــدای امس ــول از ابت ــن محص ــت ای قیم
ــازار مصــرف ۲0  ــن شــرایط دســت کم قیمــت منطقــی در ب ــا ای ــود؛ ب ــان ب توم
درصــد بیشــتر از از قیمــت تخم مــرغ در مرغــداری اســت. ترکاشــوند همچنیــن 
ــود،  ــد می ش ــاری تولی ــال ج ــرغ در س ــن تخم م ــزار ت ــه ۹50 ه ــان اینک ــا بی ب
گفــت: از ابتــدای امســال تاکنــون حــدود 1۸ هــزار تــن تخم مــرغ بــه کشــورهای 

مختلفــی ماننــد عــراق، افغانســتان و ... صــادر شــده اســت.

ــران  ــرای نخســتین بار ای ــرد: ب ــام ک ــام مســئول اع ــود طاهــری زاده، مق  محم
ــه  ــورو ۴ از پایانه هــای نفتــی غــرب خلیــج فــارس ب ــا اســتاندارد ی گازوئیــل ب
ــاه  ــار م ــول چه ــت: در ط ــری زاده گف ــود طاه ــرد. محم ــادر ک ــی ص ــازار جهان ب
نخســت ســال  جــاری حــدود 1۸۴ میلیــون لیتــر گازوئیــل بــا اســتاندارد یــورو 
۴ از پایانــه نفتــی ماهشــهر صــادر شــده اســت. ایــن مقــام مســئول بــا اعــام 
اینکــه ســال گذشــته صــادرات گازوئیلــی از پایانــه نفتــی ماهشــهر انجــام نگرفته 
ــورو ۴ از  ــل ی ــرای نخســتین بار صــادرات گازوئی ــرد: امســال ب ــح ک ــود، تصری ب
ایــن پایانــه نفتــی آغــاز شــده اســت. رئیــس ناحیــه ماهشــهر در شــرکت ملــی 
پخــش فرآورده هــای نفتــی بــا تأکیــد بــر اینکــه در کنــار گازوئیــل، حــدود ۹۶0 
میلیــون لیتــر نفــت کــوره از پایانــه ماهشــهر صــادر شــده اســت، اظهــار داشــت: 
ــادرات  ــم ص ــته حج ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه در م ــت ک ــی اس ــن درحال ای
نفــت کــوره از پایانــه نفتــی ماهشــهر حــدود ۴7۲ میلیــون لیتــر بــوده اســت. 
ــه یکــی از کریدورهــای  ــه ماهشــهر ب ــون پایان ــر اینکــه هم اکن ــد ب ــا تأکی وی ب
صــادرات انــواع فــرآورده نفتــی تبدیــل شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: 
پیش بینــی می شــود در ادامــه ســال جــاری حجــم صــادرات گازوئیــل و نفــت 
کــوره از پایانــه ماهشــهر بــه بازارهــای جهانــی افزایــش یابــد. ایــران از ابتــدای 
ســال جاری تاکنــون بــه طــور متوســط روزانــه ۹ تــا ۹.5 میلیــون لیتــر گازوئیــل 
ــا ســال  ــی در مقایســه ب ــرآورده نفت ــن ف ــه حجــم صــادرات ای ــرده ک صــادر ک
گذشــته )حــدود ۴.5 میلیــون لیتــر در روز( افزایشــی دوبرابــری داشــته اســت.

ــاص  ــاره اختص ــت را درب ــت دول ــه هیئ ــور مصوب ــاون اول رئیس جمه مع
ــرای احــداث و تکمیــل خدمــات  ــه وزارت نیــرو ب ــال ب ــارد ری ۴ هــزار میلی
زیربنایــی پروژه هــای مســکن مهــر، بــه دســتگاه های ذی ربــط ابــاغ 
ــغ  ــت: 1- مبل ــرح اس ــن ش ــه ای ــران ب ــت وزی ــه هیئ ــن مصوب ــرد. مت  ک
ــل  ــرمایه ای از مح ــی س ــک دارای ــورت تمل ــه ص ــال ب ــارد ری ــزار میلی ۴ ه
منابــع مــاده )10( و مــاده )1۲( قانــون تشــکیل ســازمان مدیریــت 
بحــران کشــور )بــه نســبت مســاوی(،به منظــور احــداث و تکمیــل 
خدمــات زیربنایــی پروژه هــای مســکن مهــر در اختیــار وزارت نیــرو 
قــرار می گیــرد تــا برابــر قوانیــن و مقــررات مربــوط هزینــه شــود. 
 ۲- از مبلــغ مذکــور، مبلــغ 1۲00 میلیــارد ریــال ســهم بخــش بــرق 
ــل  ــت تکمی ــا اولوی ــال ســهم بخــش آب و فاضــاب، ب ــارد ری و ۲۸00 میلی
ــس ــد پردی ــهرهای جدی ــاب ش ــات فاض ــه و تأسیس ــبکه تصفیه خان  ش

مســکن  پروژه هــای  و  ســهند  و  پرنــد  صــدرا،  هشــتگرد،  گلبهــار، 
خوی،ارومیــه لپویــی،  بندرعبــاس،  جیرفــت،  شــهرهای   مهــر 
صفادشــت، مهرآبــاد رودهــن و مهــرگان در اختیــار وزارت نیــرو قــرار 
ــف  ــه موظ ــتگاه های تابع ــی از دس ــه نمایندگ ــرو ب ــرد. 3- وزارت نی می گی
بــه مبادلــه موافقت نامــه توزیــع اعتبــار بــه دســتگاه های ذی ربــط و اعــام 
گــزارش پیشــرفت اجــرای پروژه هــا در مقاطــع زمانــی ســه ماهــه بــه وزارت 

ــزی کشــور اســت. ــت و برنامه ری راه و شهرســازی و ســازمان مدیری

تخم مرغ 1۰ هزار تومانی گران نیست

تداوم سدسازی و هجوم نگاه افراطی و تفریطی
 سدســازی در کشــور همــواره بــا نــگاه افراطــی و تفریطــی روبــه رو بــوده؛ بــه گونــه ای کــه برخــی سدســازی را رد کرده انــد 
و برخــی نیــز ســاخت ســد را جــزو واجبــات دانســته اند؛ بــر همیــن اســاس وزارت بــرای ســاخت ســدها اولویت بنــدی کــرده و بــا 

لحــاظ تدابیــری ســاخت ۹۰ ســد را در برنامــه ششــم توســعه جــزو اولویت هــای خــود قــرار داده اســت.

در قاب تصویر

ابالغ مصوبه جدید درباره تأمین زیرساخت مسکن مهرایران، صادرکننده گازوئیل یورو ۴ شد

حتما بخوانید!
3آب، زیر تیغ گرانی دوشنبه 18مردادماه  1395

ـــمـــاره 221 ســـــال دوم         ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز سینمای خانگی پاناسونیک )تومان(

 Panasonic SC
MAX8000

Panasonic SC XH166870,000

 Panasonic SC
XH3851,460,000

Panasonic SC XH166860,000

 Panasonic SC
BTT7852,020,000

Panasonic SC MAX60003,900,000 

 Panasonic SC
MAX4000

3,500,000

4,100,000

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان خبر داد:

 ایجاد 6 هزار فرصت شغلی 
در پاالیشگاه اصفهان

شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــا  ــان ب ــت اصفه ــش نف پاالی
زمــان  در  اینکــه  بیــان 
اجــرای طــرح بهبــود فرآینــد 
شــرکت  بهینه ســازی  و 
ــه  پاالیــش نفــت اصفهــان ب
مــدت چهــار ســال حــدود ۶ 
هــزار نفــر در پاالیشــگاه اصفهــان مشــغول بــه کار 
می شــوند، گفــت: بخــش عمــده ای از ایــن نیروهــای 
ــتان  ــل اس ــرح از داخ ــن ط ــرای ای ــرای اج ــد ب جدی
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــی چاووش ــود. لطفعل ــن می ش تأمی
ــد  ــود فرآین ــرح بهب ــذاری ط ــه واگ ــاد تفاهم نام  انعق
ــه  ــان ب ــت اصفه ــش نف ــرکت پاالی ــازی ش و بهینه س
شــرکت دایلــم کــره جنوبــی اظهــار کــرد: اجــرای ایــن 
ــروی  ــری نی ــتغال و به کارگی ــاد اش ــر ایج ــرح از نظ ط
ــر  ــت. مدی ــذار اس ــاده تأثیرگ ــان فوق الع کار در اصفه
عامــل شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان تصریــح کــرد: 
مهم تریــن اثــر اقتصــادی اجــرای طــرح بهبــود فرآینــد 
اصفهــان  نفــت  پاالیــش  شــرکت  بهینه ســازی  و 

درآمدزایی برای پاالیشگاه است.
ــی  ــی درآمدزای ــه معن ــرای پاالیشــگاه ب ــی ب  درآمدزای
بــرای اســتان اســت؛ زیــرا بخشــی از ایــن درآمــد بــه 
ــی  ــادی خوب ــرات اقتص ــرد و اث ــق می گی ــتان تعل اس
بــرای اســتان بــه همــراه دارد. چاووشــی خاطرنشــان 
کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه از ابتــدای امســال پاالیشــگاه 
ــرای  ــد، اج ــی ش ــه مالیات ــمول اظهارنام ــان مش اصفه
ــر لغــو ایــن امــر مؤثــر باشــد؛  ــد ب ایــن طــرح می توان
در  طــرح  ایــن  در  تعریف شــده  پروژه هــای  زیــرا 
ــذف  ــوالت، ح ــام محص ــازی تم ــتای استانداردس راس
ــوره  ــت ک ــورو از نف ــد محصــوالت ی ــوره و تولی ــت ک نف
ــه پروژه هــای طــرح  ــرد: مجموع ــه ک اســت. وی اضاف
ــد و بهینه ســازی شــرکت پاالیــش نفــت  ــود فرآین بهب
اســت کــه  زیســت محیطی  پروژه هــای  اصفهــان، 
اثــر بســیار خوبــی بــر کاهــش آالیندگــی خواهــد 
ــئوالن  ــر مس ــا نظ ــن پروژه ه ــروع ای ــا ش ــت و ب داش
ــل  ــر عام ــد. مدی ــر می کن ــه تغیی ــن زمین اســتان در ای
ــام  ــا انج ــت: ب ــان گف ــت اصفه ــش نف ــرکت پاالی ش
ایــن پروژه هــا احتمــال لغــو آالیندگــی پاالیشــگاه 
وجــود دارد؛ زیــرا مســئوالن اســتان و محیــط زیســت 
بــه دنبــال استانداردســازی محصــوالت هســتند و 
ــن  ــز تأمی ــا نی ــر آن ه ــا نظ ــن پروژه ه ــرای ای ــا اج ب
می شــود. چاووشــی اظهــار کــرد: طــرح بهبــود فرآینــد 
اصفهــان  نفــت  پاالیــش  شــرکت  بهینه ســازی  و 
 پــروژه بزرگــی اســت و حــدود ۴ ســال زمــان می بــرد 

و حدود ۲ میلیارد دالر هزینه اجرای آن می شود.

تصمیمات جدید درباره بیمه بیکاری
محمــد اکبرنیــا، مقــام مســئول در وزارت کار بــا اعــام 

ــی داخلــی 15  ــر کاریاب ــام در دفات ــه ثبت ن اینکــه هزین
 هزارتومــان و دفاتــر خارجــی ۲5 هزارتومــان اســت

گفــت: همچنیــن حق الزحمــه هــر بــه کارگمــاری نیــز 
ــا  ــا ب ــد اکبرنی ــت. محم ــرد اس ــوق ف ــد حق 50 درص
ــی در  ــر کاریاب ــر ۸00 دفت ــال حاض ــه در ح ــان اینک بی
کشــور فعالیــت دارد، گفــت: در راســتای برون ســپاری 
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــت ب ــری دول ــف تصدی گ وظای
ــور  ــکاری در کش ــه بی ــده بیم ــکیل پرون ــل تش مراح
بــه دفاتــر کاریابــی غیردولتــی واگــذار می شــود. 
اکبرنیــا خاطرنشــان کــرد: بــر ایــن اســاس مشــموالن 
ــه  ــا ارائ ــد ب ــکاری می توانن ــه بی ــرری بیم ــت مق دریاف
ســوابق بیمــه و مــدارک الزم، جهــت بررســی و در 
ــه  ــود ب ــکاری خ ــه بی ــده بیم ــکیل پرون ــل تش مراح
ــکونت  ــل س ــی مح ــاز کاریاب ــر مج ــن دفت نزدیک تری
خــود مراجعــه کننــد؛ همچنیــن متقاضیــان می تواننــد 
بــا مراجعــه بــه دفاتــر کاریابــی غیردولتــی دارای 
مجــوز از وزارت تعــاون، کار و رفــاه ضمــن طــی مراحــل 
تشــکیل پرونــده بیمــه بیــکاری، از خدمــات اشــتغال 

ــوند.  ــد ش ــز بهره من ــر نی ــن دفات ــاره ای دوب
بــه  همچنیــن  وزارت کار  در  مســئول  مقــام  ایــن 
مزایــای اجــرای ایــن طــرح اشــاره کــرد و اظهــار 
داشــت: افزایــش میــزان رضایتمنــدی اربــاب رجــوع، 
ــرخ  ــان، کاهــش ن ــردد غیرضــروری مراجع کاهــش ت
بیــکاری، افزایــش اشــتغال دوبــاره مقرری بگیــران 
ــک  ــکاری، کم ــه بی ــران بیم ــوزی مقرری بگی مهارت آم
ــب توجــه  ــکاری و کاهــش جال ــه بی ــدوق بیم ــه صن ب
هزینه هــای دولــت، از مزایــای واگــذاری خدمــات 

بیمــه بیــکاری بــه کاریابی هاســت.

هزینه های کمرشکن صنعت ساختمان
ارتبــاط  بــه  اشــاره  بــا  انبوه ســازان  کانــون  دبیــر 
صنعــت  و  حرفــه  نــوع   300 بــا  مســکن  بخــش 
اصــاح قوانیــن، تقویــت طــرف تقاضــا و کاهــش 
ــن بخــش  ــه ای ــوارض و هزینه هــای تحمیل شــده ب ع
ــرد.  ــوان ک ــروری عن ــود آن، ض ــروج از رک ــرای خ را ب
ــاختمان  ــش س ــرد: بخ ــار ک ــت اظه ــید پورحاج فرش
ــه  ــا توج ــه ب ــرا ک ــت؛ چ ــاد اس ــه اقتص ــور محرک موت
بــه ارتباطــش بــا 300 نــوع حرفــه و صنعــت، 1۸ 
درصــد اشــتغال ایجــاد می کنــد و ۶ تــا 7 درصــد 
ــته  ــش وابس ــن بخ ــه ای ــی ب ــص داخل ــد ناخال  از رش

است.
 بــا ایــن وجــود، ایــن بخــش در حــال ورود بــه 
ــر  ــه نظ ــرار دارد و ب ــود ق ــود خ ــال رک ــن س چهارمی
ــرای نجــات صنعــت ســاختمان  ــکاری ب می رســد راه
ــک  ــکن ی ــش مس ــزود: بخ ــود. وی اف ــه نمی ش ارائ
اقتصــاد کامــا درون زاســت کــه شــاخص های اقتصــاد 
ــه  ــاختمان ب ــت س ــوان در دل صنع ــی را می ت مقاومت
خوبــی مشــاهده کــرد؛ امــا بــه نظــر می رســد رکــود این 
 صنعــت باعــث شــده بســیاری از فرصت هــا از دســت 

برود.

 افتتاح 3 پروژه جدید
 در فوالدمبارکه اصفهان

 پروژه هــای بریکت ســازی 
شــهید خــرازی، ایســتگاه 
فــوالد  از  ســولفورزدایی 
مــذاب و تولیــد آب دمین در 
ــا  ــه ب ــوالد مبارک ــرکت ف ش
محیــط  حفــظ  رویکــرد 
ارزش  ایجــاد  و  زیســت 
ــدن  ــت، مع ــر صنع ــاون وزی ــور مع ــا حض ــزوده ب  اف
و تجــارت و رئیــس هیئــت عامــل ســازمان نوســازی 
اســتاندار )ایمیــدرو(،  معدنــی  صنایــع  و   معــادن 
نماینــده مــردم محتــرم شهرســتان مبارکــه در مجلــس 
ــدن  ــت، مع ــازمان صنع ــس س ــامی، رئی ــورای اس  ش
و تجــارت اصفهــان، مدیــر عامــل و معاونــان، مدیــران 
و کارکنــان شــرکت فــوالد مبارکــه روز سه شــنبه 1۲ 

مردادماه افتتاح شد. 
ــل  ــر عام ــبحانی، مدی ــرام س ــر به ــن دکت ــن آئی در ای
خوش آمدگویــی  ضمــن  مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
ــن  ــریح ای ــه تش ــم، ب ــر در مراس ــان حاض ــه میهمان ب
3 پــروژه پرداخــت و گفــت: در ســالی کــه مزیــن 
ــوص  ــری درخص ــم رهب ــام معظ ــات مق ــه فرمایش ب
اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل اســت افتتــاح ایــن 
ــز  ــوده نی ــذار ب ــی تأثیرگ ــاد مل ــه در اقتص ــا ک پروژه ه
ــه در  ــوری ک ــه ط ــه؛ ب ــورت گرفت ــتا ص ــن راس در همی
پــروژه بریکت ســازی، از ســنگ آهنــی کــه در فرآینــد 
تولیــد آهــن اســفنجی بــه صــورت پــودر درآمــده، غیــر 
ــده  ــری ش ــوده بهره گی ــی ب ــتفاده و ضایعات ــل اس قاب
ــازی  ــه فوالدس ــاره در چرخ ــده دوب ــت تولیدش و بریک
ــی  ــوس الکتریک ــای ق ــه کوره ه ــاده اولی ــوان م ــه عن ب
اســتفاده می شــود کــه عــاوه بــر حفــظ محیــط 
ــه  ــرکت ب ــرای ش ــیاری ب ــزوده بس ــت، ارزش اف زیس

ــراه دارد.  هم
ــز  ــولفورزدایی نی ــتگاه س ــروژه ایس ــوص پ وی درخص
ــرای  ــذاب ب ــوالد م ــود در ف ــرد موج ــد: گوگ ــادآور ش ی
ــدارد؛  ــرادی ن ــی و تجــاری ای ــد فوالدهــای معمول تولی
ولــی بــرای تولیــد فوالدهــای خــاص ایــن گوگــرد بــه 
عنــوان یــک عنصــر مضــر شــناخته شــده و ورق هایــی 
در  تولیــد می شــود،  روش ســولفورزدایی  بــا  کــه 
ــوع  ــن ن ــرد دارد. ای ــرش کارب ــال گازت ــای انتق لوله ه
ــدازی  ــا راه ان ــروز ب ــه ام ــود ک ــی ب ــا واردات ــا قب ورق ه
ایــن واحــد ناخالصــی ذوب برطــرف شــده و فــوالدی 
تمیــز بــا کاهــش میــزان ســولفور بــه PPM 10 تولیــد 

می شــود. 
تکنولــوژی ایــن پــروژه از کشــورآلمان اســت کــه عمده 
تجهیــزات آن در داخــل تهیــه شــده اســت. ضمنــا یــک 
توافق نامــه ای هــم بــا شــرکت اکســین در اهــواز داریــم 
ــا را  ــاز آن ه ــورد نی ــوالد م ــا ف ــرر شــد م ــه در آن مق ک
ــر  ــا قط ــای ب ــم و فوالداکســین ورق لوله ه ــد کنی تولی
ــل را  ــال گاز در داخ ــوط انتق ــرف خط ــرای مص ــاال ب ب
ــم  ــرکت گاز ه ــوص ش ــن خص ــد؛ در ای ــد نماین تولی
ــام  ــه انج ــوالد مبارک ــه از ف ــی ک ــس از ارزیابی های پ
داد، ایــن شــرکت را در فهرســت تأمین کننــدگان خــود 

ــرار داد.  ق
ــه  ــن ب ــروژه آب دمی ــه پ ــه ب ــبحانی در ادام ــر س دکت
ظرفیــت ۴50 متر مکعب در ســاعت اشــاره کرد و گفت: 
ــزات فوالدســازی  ــک کاری تجهی ــرای خن ــن آب ب  از ای
نظــر  در  بــا  می شــود؛  اســتفاده  ریخته گــری  و 
کــه  ریخته گــری  واحــد  توســعه  طــرح  گرفتــن 
ظرفیــت ایــن واحــد را ۲ میلیــون تــن افزایــش 
آب  از  بخشــی  اجراســت،  حــال  در  و  داد  خواهــد 
تولیــدی ایــن پــروژه بــه منظــور خنــک کاری ماشــین 
ــد  ــرار خواه ــتفاده ق ــورد اس ــماره 5 م ــری ش  ریخته گ

گرفت.
ــز  ــروژه نی ــن پ ــت: ای ــه گف ــل فوالدمبارک ــر عام   مدی
 در راســتای اقتصــاد مقاومتــی، طراحی، ســاخت، نصب 
و راه انــدازی آن صــورت گرفتــه کــه عــاوه بــر اســتفاده 
صرفه جویــی  داخلــی،  نیروهــای  توانمنــدی  از 
اقتصــادی افزایــش تولیــد، افزایــش اشــتغال و درآمــد 

ــد داشــت. ــراه خواه ــه هم ــی را ب مل
ــا انجــام طرح هــای توســعه  ــرد: ب  وی خاطرنشــان ک
ــه  ــوالد مبارک ــروه ف ــد در گ ــت، تولی ــش ظرفی و افزای
پایــان ســال جــاری  تــا  تــن  بــه 10/5 میلیــون 
ــم انداز  ــند چش ــق 1۴0۴ س ــه در اف ــید ک ــد رس خواه
کشــور و 55 میلیــون تــن تولیــد فــوالد درکشــور 
بــا برنامه ریــزی ای کــه انجــام شــده ۲5 میلیــون 
 تــن آن مربــوط بــه ظرفیــت فوالدمبارکــه خواهــد 

بود.

توافق جدید آبی ایران-کره جنوبی
ــران  تفاهم نامــه همــکاری ای
ــش آب  ــی در بخ و کره جنوب
شــد.  امضــا  فاضــاب  و 
رحیــم میدانــی، معــاون آب 
در  نیــرو  وزیــر  آبفــای  و 
ــو«  ــی  مین ه ــا »ل ــدار ب دی
محیــط  وزیــر  معــاون 
زیســت کــره جنوبــی گفــت: ۹۹ درصــد جمعیــت 
ــتاندارد  ــالم و اس ــرب س ــران دارای آب ش ــهری ای ش

هستند.
ــش از  ــه بی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــو« نی ــی مین ه  »ل
آب  بــه  درصــد جمعیــت شــهری کره جنوبــی   ۹۸
تصفیــه شــده و ۹۲ درصــد بــه ســامانه های فاضــاب 
از  یکــی  آب  مدیریــت  دارنــد، گفــت:  دسترســی 
اســت  جنوبــی  اول کــره  اولویــت  و   سیاســت ها 
آب  مختلــف  زمینه هــای  در  داریــم  تمایــل   و 
ــته ــکاری داش ــامی هم ــوری اس ــا جمه ــاب ب  و فاض

 باشیم. 
ــی  ــوان یک ــه عن ــه ای ب ــای گلخان ــش گازه وی از کاه
دیگــر از اولویت هــای کاری کــره جنوبــی یــاد کــرد 
ــط  ــم، و محی ــون اقلی ــکاتی همچ ــه داد: مش و ادام
ــارت  ــت، راه، تج ــط زیس ــای محی ــت وزارتخانه ه  زیس

و صنعت و معدن را با خود درگیر می کند.

کاهش روزانه قیمت شکر در بازار
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معــاون  ششــمین  صلواتــی،  علیرضــا   
کیمیای وطن

زهرا نصیری

شــهردار اصفهــان کــه تخصصــش در حوزه 
حمــل و نقــل و ترافیــک اســت، ضمــن تبریــک روز خبرنــگار 
از آخریــن اقداماتــی کــه در حــوزه شــهری شــهرداری بــرای 
ــت  ــورده اس ــم خ ــل رق ــل و نق ــش حم ــردم در بخ ــاه م رف
ــه در ســال  ــان اینک ــا بی ــی ب ــت. علیرضــا صلوات ســخن گف
ــه در  ــت دوچرخ ــت و برگش ــیر رف ــر مس ــاری ۷۰ کیلومت ج
ایســتگاه مکانیــزه  افــزود: ۳۰  ایجــاد می شــود،  شــهر 
می شــود؛  ایجــاد  جــاری  ســال  در  دوچرخه ســواری 
همچنیــن طــرح مطالعاتــی شــش خــط اتوبــوس تنــدرو در 
ــار ایــن مطالعــات  شــهر اصفهــان صــورت گرفتــه کــه در کن

امکان سنجی راه اندازی تراموا نیز انجام شده است. 
ــدرو  ــوس تن ــدازی خــط ســه اتوب ــه راه ان ــان اینک ــا بی وی ب
ــا میــدان امــام علــی)ع( در دســتور کار اســت  از ارغوانیــه ت
ــون ۶۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی  افــزود: ایــن پــروژه تاکن

ــد.  ــرداری می رس ــه بهره ب ــده ب ــاه آین ــا م ــته و ت داش
ــاز  ــز آغ ــار BRT نی ــط چه ــی خ ــات اجرای ــن عملی همچنی
 BRT ــان اینکــه خــط پنجــم ــا بی ــی ب شــده اســت. صلوات
ــا پایــان ســال  ــا میــدان آزادی ت نیــز از میــدان جمهــوری ت
ــت: خــط ششــم  ــل شــهروندان می شــود، گف جــاری تحوی

ــا یکســال  ــر ت ــدان بزرگمه ــا می ــه ت ــدان الل ــز از می BRT نی
ــود. ــدازی می ش ــر راه ان دیگ

 ۱۲ خط BRT تا پایان برنامه ۱۴۰۰
صلواتــی تعــداد خطــوط پیش بینــی شــده بــرای شــهر 
اصفهــان را تــا ســال ۱۴۰۰، ۱۲ خــط اعــام کــرد و گفــت: خــط 
ــا ایســتگاه  ــان مــرداد ت ــا پای ــز ت ــان نی ــروی اصفه یــک مت
تختــی امتــداد می یابــد و تــا پایــان خردادمــاه ســال آینــده 

ــد.  ــه می رس ــه صف ب
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان دربــاره 
ترامــوا نیــز گفــت: ایــن خــط از عاشــق آباد آغــاز و تــا میــدان 
ــه  ــز ب ــوری نی ــدان جمه ــد و در می ــه می یاب ــوری ادام جمه
ــداد  ــهدا امت ــوری – ش ــوری – آزادی و جمه ــط جمه دو خ
می یابــد. صلواتــی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر ۳۶ تابلــو 
الکترونیکــی راهنمــای مســیر نصــب شــده اســت کــه ایــن 

ــو می رســد. ــه ۵۷ تابل ــان ســال ب ــا پای تعــداد ت
 پارکینگ سازی با آموزش و پرورش

وی گفــت: تــا پایــان ســال جــاری نیــز بــا همــکاری 
آمــوزش و پــرورش ۱۵۰۰ پارکینــگ در ســطح شــهر اصفهــان 
راه انــدازی خواهــد شــد و بــرای ایــن امــر ۴۰ میلیــارد تومــان 
ــار  ــن اظه ــه شــده اســت. وی همچنی بودجــه در نظــر گرفت
داشــت: ۵۰۰ دســتگاه اتوبــوس تــا دی مــاه ســال آینــده وارد 

ــود. ــرانی می ش ــاوگان اتوبوس ن
 پارکینگ جدید در اصفهان راه اندازی می شود

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه توســعه پارکینگ هــا در ســطح 
ــرد:  ــه ک ــز در دســت انجــام اســت، اضاف ــان نی شــهر اصفه
ــا  ــز ب ــاری نی ــال ج ــان س ــا پای ــه ت ــت ک ــه داش ــد توج بای
همــکاری آمــوزش و پــرورش، ۱۵۰۰ پارکینــگ در ســطح 
ــر  ــن ام ــرای ای ــد شــد و ب ــدازی خواه ــان راه ان  شــهر اصفه
ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــان بودج ــارد توم ۴۰ میلی
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان 
ــز  ــان نی ــوخت اصفه ــک س ــای کوچ ــوص جایگاه ه درخص
گفــت: تاکنــون ۱۶ جایــگاه راه انــدازی شــده اســت کــه صــف 
بنزیــن در اصفهــان را شکســته و ایــن آمــار تــا ۵۰ ایســتگاه 

ــت. ــد داش ــه خواه ادام

معاون حمل ونقل شهرداری اصفهان:

۵ خط تندروی اتوبوس تا پایان امسال راه اندازی می شود

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای بینش نادری تهرانی دارای شناسنامه شماره۳۲۳ به شرح دادخواست 
نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  شورا   این  از  ۲۲۲8/9۵خ۱  به کاسه 
و چنین توضیح داده که شادروان علی نادری تهرانی   بشناسنامه ۱۵۶۶ در 
تاریخ ۱۳9۴/۴/۷اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به ۱- همدم جابر پور به ش ش 8۰۵۲۲ نسبت با متوفی 
همسر  ۲-فائقه نادری تهرانی   به ش ش 8۶۱ نسبت با متوفی فرزند ۳- 
میترا نادری تهرانی  به ش ش ۲۰۰۴نسبت با متوفی فرزند  ۴- بینش نادری 
تهرانی  به ش ش ۳۲۳ نسبت با متوفی فرزند  ۵- دانش نادری تهرانی  به 
ش ش ۳9۳ نسبت با متوفی فرزندوالغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
اعتراضی دارد و  تا هرکسی  نماید  نوبت آگهی می  درخواست مزبوررا در یک 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا  

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شماره : ۱۳۲۲۱/م الف 

رئیس شعبه ۱۰ حقوقی شورای حل اختاف استان اصفهان
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9۵۱۰۴۲۰۳۵۱۳۰۰۲۲۱شماره پرونده: 9۲۰998۰۳۵۱۳۰۰۰۱۴
شماره بایگانی شعبه : 9۲۰۰۱8تاریخ تنظیم: ۱۳9۵/۰۵/۰۲ مشخصات محکوم 
له ردیف ۱ نام :کریم نام خانوادگی : اسامی پور نام پدر: عبدالرضا   نشانی: 
مشخصات  ط۴    -۵ پ   – تیر  هفت  – ک  رشحه  خ   – جی  خ   – اصفهان 
آبادی   نصیر  : مهرابی  نام خانوادگی  ناصر       نام:   -۱ علیهم ردیف  محکوم 
نام پدر:الیاس نشانی : اصفهان – خ شیخ صدوق جنوبی – کوچه سیزدهم 
– پاک ۳۰ – طبقه دوم – شرکت ساختمانی اسپادانا ۲- نام : محمود نام 
نام  السادات  بهجت   : نام   -۳ المکان  : مجهول  نشانی  غفاریان   : خانوادگی 
خانوادگی : غفاریان نشانی : مجهول المکان ۴- نام : سعید نام خانوادگی : 
امین نام پدر: محمود نشانی : اصفهان – خ شیخ صدوق – جنوبی – کوچه 
 : نام   -۵ اسپادانا  ساختمانی  شرکت   – دوم  طبقه   -۳۰ پاک   – سیزدهم 
غامحسین  نام:   -۶ المکان  مجهول   : نشانی  غفاریان   : خانوادگی  نام  اکبر 
خ شیخ صدوق   – اصفهان   : نشانی  محمد  پدر:  نام  ممنون   : خانوادگی  نام 
ساختمانی  شرکت   – دوم  طبقه   –  ۳۰ پاک   – سیزدهم  کوچه   – جنوبی 
اسپادانا ۷- نام : علی نام خانوادگی : معتمدین امامی نام پدر: اکبر نشانی:   
طبقه   –  ۳۰ پاک   – سیزدهم  – کوچه  جنوبی  صدوق  شیخ  خ   – اصفهان 
قانونی  مقام  قائم  یا  نماینده  مشخصات  اسپادانا  ساختمانی  شرکت   – دوم 
محکوم له / محکوم علیه نام: حمید رضا   نام خانوادگی : شیری  نام پدر: 
بهشت غربی – پ ۲۲۲ –  اصفهان – خ هشت  اصفهان –   : نشانی  منصور  
لهم  محکوم   / له  محکوم  وکیل   : رابطه  نوع  اول    ط   – فرهنگ  ساختمان 
اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم  پور      اسامی  کریم 
حکم پیرو اجرائیه 9۳۱۰۴۲۲۰۳۵۱۳۰۰۰۱۴ – مورخ ۱۳9۳/۰۶/۲۴ مربوطه به 
شماره 9۵۱۰۰9۰۳۵۱۳۰۱۴۱۳ و شماره دادنامه مربوطه 9۵۰99۷۰۳۵۱۳۰۰۰8۴ 
)غیابی( محکوم علیه محکوم است به ده هزارم سهم مشاع را به ده هزار سهم 
مشاع از چهل و چهار هزار و چهارصد و چهل و چهار سهم یک حبه تصحیح 
می نماید و خواندگان اکبر غفاریان و محمود غفاریان و بهجت غفاریان را به 
انتقال سند رسمی مقدار ده هزار سهم مشاع از چهل و چهار هزار و چهار صد و 
چهل و چهار سهم یک حبه از پاک ثبتی ۳۱ اصلی بخش ۱8 ثبت اصفهان و 
پرداخت حق االجرا می نماید. )حکم تصحیحی غیابی(  محکوم علیه مکلف 
اجرا گذارد )  بموقع  آنرا  ۱- ظرف ده روز مفاد   : اجرائیه  اباغ  تاریخ  از  است 
به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی   -۲. مدنی(  احکام  اجرای  قانون  ماده۳۴ 
بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر 
روز  باید ظرف سی  نداند  اجراییه  اجرای مفاد  به  قادر  را  باشد. چنانچه خود 
غیر  و  منقول  اموال  همه  قیمت  و  مقدار  یا  تعداد  شامل  را  خود  اموال  کلیه 
نزد  عنوان  هر  به  نقدی که  وجوه  میزان  بر  طور مشروح مشتمل  به   ، منقول 

بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
ثالث  اشخاص  نزد  نحو  هر  به  او  اموالی که  و کلیه  مذکور  حسابهای  دقیق 
انتقاالت و هر  دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و 
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 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
۱۳9۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت 
ادای  از  فرار  انگیزه  با  نحو  هر  به  دیگری  به  مال  انتقال   -۵  )۱۳9۴ 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 
 .)۱۳9۴ مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون   ۲۱ ماده   ( شود.  می  مجازات 
۶- 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 
محکومیت اجرای  نحوه  قانون   ۳ ماده   ۱ تبصره  بود.)  خواهد  علیه   محکوم 

 مالی ۱۳9۴(
 شماره: ۱۴۳۱۱/ م الف  مدیر دفتر شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – فریبا شریعتی
آگهی ابالغ

شماره اباغیه: 9۵۱۰۱۰۰۳۵۱۱۰۵۳8۳شماره پرونده: 9۴۰998۰۳۵۱۱۰۰۶8۱شماره 
امینیان   تنظیم: ۱۳9۵/۰۵/۱۲ خواهان حسن  تاریخ  بایگانی شعبه: 9۴۰۷۵9 
اعظم  و  به طرفیت خواندگان صدیقه عبدالوند و صفیه عبدالوند  دادخواستی 
و  عبدالوند  قربانعلی  و  عبدالوند  غامعلی  و  عبدالوند  حسین  و  الوند  عبد 
دادرسی  خسارت  مطالبه  خواسته  به  عبدالوند   اصغر  و  صفری  ابوالقاسم 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  ملک  رسمی  سند  تنظیم  به  الزام  و 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان 
ارجاع   ۳۵۶ اتاق شماره   ۳ طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان 
و به کاسه  9۴۰998۰۳۵۱۱۰۰۶8۱ثبت گردیده است. به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و 
اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در وقت 
مقرر فوق جهت  ماحظه نظریه کارشناسی در شعبه حاضر و چنانچه اعتراضی 

دارند کتبا اعام نمایند.
شماره: ۱۴۳۲۱/م الف 

منشی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: رضا   نام خانوادگی: نجاتی   نشانی محل اقامت: 
با  معینی کربکندی  رضا  محمد  نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول 
وکالت ۱- حسین محمدیان ۲- الهام خدا رحمی نشانی محل اقامت: خ شیخ 

صدوق شمالی ساختمان بانک تجارت )ارغوان( طبقه سوم واحد۱8
حل  ۷شورای  حوزه  تاریخ9۵/۲/۱۳   ۲۲۰ شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 
به:پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ یک میلیون و صد و شصت و پنج هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
مورخ 9۴/۳/۱8 و ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال مورخ 9۴/۴/۲۰ ریال لغایت زمان وصول 

در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر حق اجرا/
اباغ شد،  به محکوم علیه  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده ۳۴ 

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 اعام نماید.
شماره:۱۴۲8۵/ م الف دفتر شعبه ۷ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: ۱- محمد ۲- فریبا ۳- سعید    نام خانوادگی: 
۱- رییسی نژاد ۲- رییسی نژاد۳- کریمی سعید آبادی   نشانی محل اقامت: 
المکان   مجهول  و۳   ۲  ۲۷۴ پ  بست کافی  بن  آسیاب  – کوی  خ کاوه   -۱
آقایان  نمایندگی  به  االئمه  ثامن  اعتبار  تعاونی  نام:  له:  محکوم  مشخصات 
وکالت  با  وکالت حسین کبیری  با  مهردادی  و مسعود  تهرانی  محمد حسین 
جوادقاسمی  نشانی محل اقامت: میدان بزرگمهر – ابتدای خ بزرگمهر کوچه 

آبشار – سرپرستی تعاونی ثامن االئمه
حل  ۱۳شورای  حوزه  تاریخ9۵/۲/۱۳   ۱۷۱ شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 
 ۱/9۴۵/۰۰۰ بابت اصل خواسته و  9۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال  به:پرداخت تضامنی مبلغ 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرا )۶۰۰/۰۰۰ ریال( 
از تاریخ سر رسید  الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر در تادیه  و حق 
چک موصوف )9۴/8/9( لغایت اجرای حکم در حق محکوم له همراه با نیم 

عشر دولتی.
اباغ شد،  به محکوم علیه  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده ۳۴ 
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 اعام نماید.
شماره:۱۴۲۶۷/ م الف دفتر شعبه ۱۳ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: محمد حسین    نام خانوادگی: رحمانی نام پدر: 
اصغر شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: مجهول المکان  مشخصات محکوم 
له: نام: رسول نام خانوادگی: رحیمی با وکالت آقای سعید عمو آقائی نام پدر: 
حسن شغل: آزاد   نشانی محل اقامت: اصفهان سی و سه پل ابتدای چهارباغ 

باال مجتمع باران طبقه سوم واحد ۱۵
محکوم به:به موجب رای شماره ۱۷۳9 تاریخ9۴/۱۰/۱ حوزه ششم شورای حل 
اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 
بابت  ریال   ۶8۵/۰۰۰ و  بابت اصل خواسته  ریال   ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ به:پرداخت مبلغ 
هزینه دادرسی و نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک )9۴/8/۱۶( لغایت زمان اجرای حکم در 

حق محکوم له .
اباغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   ۳۴ ماده 
اجرا  به موقع  را  آن  روز مفاد  ده  علیه مکلف است ظرف مدت  شد، محکوم 
که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد 
خود  صورتی که  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای 
جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
اعام صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  تسلیم کند  اجرا  قسمت  به  را  خود   دارایی 

 نماید.
شماره:۱۴۲۶۳/ م الف 

دفتر شعبه ۶ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی
مشخصات محکوم علیه: نام: ۱- مهرداد شفیعیان ۲- احسان نصر    نشانی 
فاروق  نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان   مجهول  دو  هر  اقامت:  محل 
چهارباغ  اقامت:  محل  نشانی  بخش   جهان  مریم  وکالت  با  باقری گزیک 
رای شماره ۳۳۲  به:به موجب  دادگستری محکوم  از  بعد  نیکبخت  باال – خ 
قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختاف  حل  شورای   8 حوزه  تاریخ9۵/۲/۳۰ 

یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
و  خواسته  اصل  بابت  تومان  میلیون  ده  مبلغ  پرداخت  تضامنی  بصورت 
۱/9۷۵/۰۰۰ ریال و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 
چک به شماره ی 9۴/۶/۵ -۴۶۳۲۲۳ و حق لوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
به  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده ۳۴  االجرا.  نیم عشر حق  و 
مفاد  روز  ده  مدت  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  اباغ  علیه  محکوم 
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 
باید ظرف مهلت مزبور صورت  نداند،  اجرائیه  به اجرای مفاد  را قادر  که خود 
 جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام

 نماید.
شماره:۱۴۲۶۴/ م الف 

دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
آگهی متهم مجهول المکان

 9۳۰998۳۷۲۱۷۰۱۳۰8: پرونده  نامه:9۵۱۰۱۱۳۷۲۲۶۰۰۶۱۵شماره  شماره 
امه  تنظیم:۱۳9۵/۰۴/۲۳ شاکی:خانم  تاریخ   9۴۰۲۲۶: بایگانی شعبه  شماره 
لیا دارونی  فرزند محمد متهم: سحر چاوشی  فرزند علی و فاطمه دوشابی 
فرزند عباس اتهام: سرقت و کیف قاپی نظر به اینکه متهمین 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 ۱۷۴ قانون آیین دادرسی 
کیفری به وی اباغ تاظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ توضیح راجع 
اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی گلپایگان حاضر گردد. در غیر اینصورت  به 

غیابا رسیدگی و قرار مقتضی صادر میگردد. 
شماره:۱9۱/م الف 

دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب گلپایگان
آگهی متهم مجهول المکان

 9۵۰998۳۷۲۲۶۰۰۴۷۴: پرونده  نامه:9۵۱۰۱۱۳۷۲۲۶۰۰۷۵8شماره  شماره 
شماره بایگانی شعبه :9۵۰۵۱۰ تاریخ تنظیم:۱۳9۵/۰۵/۰۶ شاکی:سید محسن 
شریعت  فرزند سید محمد رضا متهم: چنگیز محمدی موضوع : خیانت در 
امانت  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 ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به وی اباغ تاظرف 
در شعبه  اتهام خود  به  راجع  توضیح  اخذ  آگهی جهت  انتشار  تاریخ  از  یکماه 
قرار  و  رسیدگی  غیابا  اینصورت  غیر  در  گردد.  حاضر  بازپرسی گلپایگان  دوم 

مقتضی صادر میگردد. 
شماره:۲۲۶/م الف 

دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب گلپایگان
آگهی ابالغ

احتراما در خصوص پرونده کاسه 9۴-۱۷8۷ شعبه ۱۳ حقوقی شورای حل 
جوهری  اکبر  آقای  به  نسبت  نظریه کارشناسی  مطالعه  آگهی  نشر  اختاف 
انجام و در آن قید گردد مهلت مراجعه جهت مطالعه نظریه یک هفته از تاریخ 
اباغ می باشد. ضمنا فیش به شماره ۵۷۶9۰۵ به مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ میز تودیع 

گردیده است. 
شماره :۱۳۱۴۶/ م الف دفتر شعبه ۱۳ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف 

شهرستان اصفهان

حتما بخوانید!
5 خط تندروی اتوبوس تا پایان ...

دوشنبه  18 مردادماه    1395
ـــمـــاره 221 ســـــال دوم           ݡسݒ

در شهر

مدیر کل صداوسیمای یزد خبر داد:

 افزایش ۱۰ تا ۱5 درصدی مخاطبان
 شبکه  تابان

مدیــر کل صداوســیمای اســتان 
ــای  ــه تاش ه ــاره ب ــا اش ــزد ب ی
ارتقــای  بــرای  صورت گرفتــه 
برنامه هــا  کیفــی   ســطح 
ــتر، از  ــان بیش ــذب مخاطب و ج
درصــدی   ۱۵ تــا   ۱۰ افزایــش 
در  تابــان  شــبکه   مخاطبــان 
فصــول مختلــف خبــر داد و گفــت: شــبکه  یــزد در بهــار ســال 
جــاری بــه لحــاظ رشــد مخاطبــان، جــزو پنــج اســتان برتــر 
ــاره ارتقــای  کشــور قــرار گرفتــه اســت. احمــد پهلوانیــان درب
ــه  ــا ب ــه ارزیابی ه ــه اینک ــا اشــاره ب ــز ب ــا نی ــت برنامه ه کیفی
طــور فصلــی و مســتمر از برنامه هــای شــبکه در تهــران انجــام 
و دیگــر شــبکه ها نسبت ســنجی می شــود، اظهــار کــرد: 
ــزد، در زمســتان  ــخ صداوســیمای ی ــار در تاری ــن ب ــرای اولی ب
ــه خــود  ــه اول کشــوری را ب ــزد رتب ــوی ی ســال گذشــته رادی
اختصــاص داد؛ ایــن در حالــی بــود کــه قبــا شــاید در 
ــود.  ــِی جــدول رتبه بنــدی اســتان های کشــور ب رده هــای میان
ــه  ــز پارســال، رتب ــزد در فصــل پایی ــوی ی ــه داد: رادی وی ادام
ــوری را از آن  ــه دوم کش ــز رتب ــاری نی ــال ج ــار س ــوم و به س
خــود کــرده اســت. مدیــر کل صداوســیمای یــزد خاطرنشــان 
کــرد: خوشــبختانه صداوســیمای یــزد در ارزیابی هــای کیفــی 
ــم  ــا پنج ــای اول ت ــورد رتبه ه ــب ۲۰ م ــته در قری ــال گذش س

کشور را کسب کرده است.

 عملیات در دست اجرای 
دیواره گذاری رودخانه حیدر 

ــات  ــت: عملی ــان گف ــهرداری کاش ــه ۲ ش ــت منطق سرپرس
 دیواره گــذاری رودخانــه حیــدر حدفاصــل بلــوار بوســتان 
و گلســتان بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲۵ میلیــارد ریــال در دســت 
اجراســت. ابــوذر میرزابیگــی بــا تأکیــد بــر لــزوم دیواره گــذاری 
ایــن رودخانــه جهــت جلوگیــری از فرســایش کنــاره و بســتر 
دیواره گــذاری  افــزود:  یــک مســیر  در  هدایــت جریــان 
رودخانــه مذکــور از حدفاصــل بلــوار بوســتان و گلســتان بــوده 

ــان می رســد.  ــه پای ــا نیمــه دوم ســال جــاری ب و ت
سرپرســت منطقــه ۲ شــهرداری کاشــان ادامــه داد: عملیــات 
دیواره گــذاری رودخانــه حیــدر بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲۵ 
ــه ۲ در  ــهرداری منطق ــارات ش ــل اعتب ــال از مح ــارد ری میلی
حــال اجراســت. میــرزا بیگــی ضمــن قدردانــی از مســاعدت 
ــهرداری  ــی ش ــی و عمران ــت فن ــر، معاون ــدس گران مه مهن
ــی  ــل و همدل ــان، تعام ــر ایش ــت ام ــان تح ــان و کارکن کاش
را رمــز پیشــرفت  بــزرگ شــهرداری   مجموعــه خانــواده 

و توسعه شهری عنوان کرد.

اخبار کوتاه

 صدور مجوز ۱۷ نشریه جدید 
در چهارمحال و بختیاری

سیاســی امنیتی  معــاون   
اســتاندار چهارمحــال و بختیاری 
نشــریه   ۱۷ مجــوز  صــدور  از 
و  چهارمحــال  در  جدیــد 
بختیــاری طــی فعالیــت دولــت 
ــش  ــر داد. خدابخ ــم خب یازده
مــرادی بــا اشــاره بــه اینکــه 
نشــریات اســتانی چهارمحــال و بختیــاری توســعه پیــدا کــرده 
ــت ۱۷  ــت دول ــی فعالی ــون ط ــرد: هم اکن ــوان ک ــت، عن اس
نشــریه بــه نشــریات اســتانی چهارمحــال و بختیــاری افــزوده 
و  چهارمحــال  اســتان  در  داد:  ادامــه  وی  اســت.  شــده 
ــد.  ــت می کنن ــریه فعالی ــر ۴۴ نش ــال حاض ــاری در ح بختی
معــاون سیاســی امنیتی اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا 
بیــان اینکــه توســعه فضــای اطاع رســانی در کشــور از 
اطاع رســانی  عنــوان کــرد:  اســت،  دولــت  اولویت هــای 
شــفاف از مهم تریــن برنامه هــای دولــت اســت. معــاون 
سیاســی امنیتی اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری عنــوان کرد: 
ــیل ها  ــی پتانس ــرای معرف ــانه ها ب ــای رس ــد از ظرفیت ه بای
اســتان از جملــه حــوزه گردشــگری اســتفاده و زمینــه توســعه 

بیشتر استان را فراهم کرد.

 برگزاری گردهمایی بزرگ خیرین سالمت 
در رفسنجان

ــا  ــت ب ــوم پزشــکی رفســنجان از موافق رئیــس دانشــگاه عل
ــر داد  ــی در رفســنجان خب احــداث بیمارســتان ۱۵۰ تختخواب
و گفــت: گردهمایــی بــزرگ خیریــن ســامت ۱۱ شــهریور در 
ــی  ــماعیلی ندیم ــی اس ــد. عل ــد ش ــزار خواه ــنجان برگ رفس
ــال  ــامت، ۲ س ــول س ــرح تح ــرای ط ــت: از اج ــار داش  اظه
ــیب ها  ــراز و نش ــه ف ــا هم ــرح ب ــن ط ــذرد؛ ای ــاه می گ و ۳ م

نتایــج ملموســی بــرای مــردم داشــته اســت. 
ــول  ــرح تح ــی و ط ــت خارج ــام در سیاس ــزود: برج وی اف
ســامت در امــور داخلــی، دو کار اصلــی دولــت تدبیــر و امیــد 

ــه شــمار مــی رود.  ــه مــردم ب ــار ســایر خدمــات ب در کن
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بیماری هــای غیرواگیــر 
مهم تریــن علــت مــرگ و میــر بــه شــمار می رونــد، تصریــح 
ــرطان از  ــی و س ــوادث ترافیک ــی، ح ــای قلب ــرد: بیماری ه ک

جملــه مهم تریــن بیماری هــای غیرواگیــر هســتند.
 رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان افزایــش 
ــر  ــی را منج ــای فیزیک ــش فعالیت ه ــرژی و کاه ــرف ان مص
بــه افزایــش ابتــا بــه دیابــت در جامعــه دانســت و گفــت: بــر 
اســاس آمــاری کــه از مطالعــات کوهــورت در رفســنجان بــه 
دســت آمــده اســت ۲۰ درصــد از جمعیــت بــاالی ۳۵ ســال 

ــه دیابــت هســتند. مبتــا ب

اخبار کوتاه

در  برق رســانی  بــزرگ  و  کوچــک  پــروژه   ۱۷
اصفهــان  شهرســتان  غــرب  بــرق  امــور   محــدوده 

در حال اجراست. 
حفــظ  غــرب  بــرق  امــور  مدیــر  فاتحــی،  علیرضــا 

 فضــای ســبز، توســعه محیــط زیســت 
ــد  ــرای مشــترکین جدی و ظرفیت ســازی ب
ــرژی  ــش ان ــرق و کاه ــات ب ــش تلف کاه
خاموشــی های  نشــده کاهــش  توزیــع 
ضریــب  افزایــش  برنامــه،  بــدون 
ــور ــدرت مان ــش ق ــبکه افزای ــداری ش  پای
انــرژی  )جابه جایــی(  مانــور  قابلیــت 

شــبکه ها بــار  متعادل ســازی  بــرق،  شــبکه های   در 
ــی از  ــکات ناش ــش مش ــی، کاه ــب ایمن ــش ضری افزای
حریــم شــبکه را از مهم تریــن اهــداف اجــرای پروژه هــای 
مذکــور عنــوان کــرد و گفــت: تاکنــون بیشــتر از 9۰ درصد از 

اهــداف تحقــق یافتــه اســت. 

وی در ادامــه افــزود: تــار و پــود شــبکه های مذکــور 
ــی و  ــا نصــب ۵ دســتگاه ترانســفورماتور و پســت زمین ب
هوایــی و بیــش از ۱۰/۵ کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط 

ــم.  ــم اتصــال دادی ــه ه ــی ب ــی و هوای زمین
از  اســتفاده  بــا  کــرد:  تصریــح  وی 
کابل هــای  خودنگهــدار،  کابل هــای 
ــف  ــار ضعی ــط و فش ــار متوس ــی فش زمین
ــظ  ــا در حف ــم ت ــاش کرده ای ــده ت ــرا ش اج
ــت فضــای ســبز و  ــط زیســت و کیفی محی
زیباســازی مبلمــان شــهری باغ محله هــای 
غــرب شــهر اصفهــان ایفاگــر نقش ســازنده 

ــیم. باش
 وی بــه جزئیــات بعضــی پروژه هــا اشــاره کــرد و گفــت: 
۵۲۰۰ متــر کابــل خودنگهدار در اجرای ۴ پروژه برق رســانی 
 بــزرگ در غــرب شهرســتان اصفهــان در مــدار قــرار 

گرفت.

مدیر امور برق غرب شهرستان اصفهان عنوان کرد:
توجه به محیط زیست در پروژه های توزیع برق

امــداد  کمیتــه  خودکفایــی  و  اشــتغال  معــاون 
اســتان اصفهــان گفــت: در ۴ ماهــه نخســت ســال 
ــتغال  ــرح اش ــد ط ــزار و یکص ــک ه ــش از ی ــاری بی  ج
ــغ  ــه بال ــدان ایجــاد شــده ک ــرای نیازمن ــی ب و خودکفای

بــر ۱۴۰ میلیــارد ریــال هزینــه دربرداشــته 
اســت.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه    
امــام  امــداد  کمیتــه  اطاع رســانی  و 
خمینــی)ره( اســتان اصفهــان حســن 
ــه فعالیت هــای  ــا اشــاره ب ملکوتی خــواه ب
بخــش اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه 
ــت:  ــار داش ــان اظه ــتان اصفه ــداد اس ام

توانمنــدی  امــداد،  کمیتــه  سیاســت های  از   یکــی 
و خوداتکایــی خانواده هــای تحــت حمایــت و جلوگیــری 
ــت؛  ــت اس ــه حمای ــه چرخ ــان ب ــت مددجوی از بازگش
ــدام  ــده اق ــداف تعریف ش ــتای اه ــه در راس ــن کمیت ای
بــه برگــزاری دوره هــای آمــوزش فنــی و حرفــه ای 
طــرح  اجــرای  و  فرزنــدان، کاریابــی  حرفه آمــوزی 

ــر حســن اجــرای طــرح اشــتغال  اشــتغال و نظــارت ب
ــت.  ــرده اس ک

وی بــه اجــرای طرح هــای خوداشــتغالی و ایجــاد 
خانواده هــای  بــرای  مناســب  شــغلی  فرصت هــای 
افــزود: هــدف  نیازمنــد اشــاره کــرد و 
به کارگیــری روش هــای  امــداد  کمیتــه 
مؤثــر و کارآمــد بــا حفــظ کرامــت، تأمیــن 
ــان  ــادی مددجوی ــتقال اقتص ــزت و اس ع

ــت.  اس
از  بیــش  اجــرای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اشــتغال  طــرح  یکصــد  و  هــزار   یــک 
ــح کــرد:  ــاد تصری ــن نه و خودکفایــی در ای
در ۴ ماهــه نخســت ســال جــاری بیــش از ۱۴۰ میلیــارد 
ریــال اعتبــار در ایــن زمینــه هزینــه شــده اســت کــه ۲9 
مــورد آن طــرح تبدیلــی توان فزایــی بــه خودکفایــی، ۲۱۰ 
طــرح توان افزایــی )مشــاغل خانگــی(، 8۵۳ طــرح 
ــی )خوداشــتغالی( و ۴۷ طــرح در  در بخــش خودکفای

بخــش کارانگیــزی صــورت گرفتــه اســت.

معاون اشتغال کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:
ایجاد بیش از یک هزار و یکصد طرح اشتغال و خودکفایی برای نیازمندان
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حتما بخوانید!
جایزه جشنواره کن برایم خوش یمن ...

اولیــن  »ناهیــد«،  ســینمایی  فیلــم    
سرویس فرهنگی
هامون رشیدیان

ســاخته آیــدا پناهنــده ایــن روزهــا در 
ــه روی پــرده رفتــه اســت. البتــه ایــن  ســینماهای کشــور ب
فیلــم ســال پیــش اکــران خــود را در تهــران آغــاز کــرد، امــا 
بــه دلیــل ترافیــک فیلم هــا در بعضــی اســتان ها یــا اکــران 
محــدودی داشــت یــا اصــا اکــران نشــد تــا اینکــه اکنــون 
بــار دیگــر در بعضــی اســتان ها بــه روی پــرده نقــره ای رفتــه 
اســت. فیلــم »ناهیــد« جایزه هــای بســیاری را کســب کــرده 
اســت؛ از جملــه: جایــزه آینــده درخشــان بخــش نوعــی نگاه 
کــن  فیلــم  بین المللــی  جشــنواره  شصت وهشــتمین 
سی وششــمین  داوران  هیئــت  ویــژه  جایــزه  فرانســه، 
جشــنواره بین المللــی و تخصصــی فیلمبــرداری بــرادران 
ماناکــی در کشــور مقدونیــه )جایــزه دوربیــن طایــی توســط 
مرتضــی قیــدی، فیلمبــردار ایــن فیلــم(، جایــزه راجــر ایبرت 
)منتقــد فقیــد آمریکایــی( در بخــش رقابتــی کارگردانــان نــو 
در پنجاه ویکمیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم شــیکاگو 
آمریــکا، جایــزه بهتریــن فیلــم ســینمایی انجمــن منتقدیــن 
فیلــم فرانســه در جشــنواره بین المللــی فیلــم مســتقل 

بوردو و ... .
 داستان

شــخصیت اصلــی داســتان یعنــی ناهیــد در طــول داســتان 
ــنتی  ــدم و س ــا تق ــه ب ــد ک ــی باش ــر زن ــت روایتگ ــرار اس ق
بــودن جامعــه اش دســت و پنجــه نــرم می کنــد و بایــد بیــن 
 انتخــاب پســر و همســر جدیــدش )پژمــان بازغــی(، یکــی 
ــه  ــدش دارد ک ــه همســر جدی ــان ب ــد. عشــقی پنه را برگزین

ــن  ــه؛ ای ــرار گرفت ــش ق ــد نوجوان ــودن فرزن ــا ب ــل ب در مقاب
ــا ناهیــد )ســاره بیــات( مــدام  دوگانگــی باعــث می شــود ت
ــم از او بیشــتر چهــره ای  در جنــب و جــوش باشــد و در فیل
ــودن می خواهــد وفــاداری  می بینیــم کــه در عیــن تندخــو ب
و عشــقش را در هــر شــرایطی بــه فرزنــدش نشــان بدهــد.

 تکرار مکررات
زمــان و مــکان و شــخصیت های فیلــم ناهیــد در یــک 

پروســه طوالنــی درگیــر مکــررات می شــوند. مــکان شــمال 
اســت. ابــر و بــاران همیشــگی و ســایه غمــزده زندگــی یــک 
ــگی  ــه های همیش ــوار. کلیش ــت خان ــه و سرپرس زن مطلق
ــرده؛ اگرچــه  ــا ک ــل اعتن ــر قاب ــه شــدت غی ــکان را ب ــن م ای
می تــوان بعضــی ســکانس ها را بــه لحــاظ فیلمبــرداری 
چشــم نواز دانســت، امــا شــمال بــه عنــوان یــک جغرافیــای 
خــاص هیــچ تأثیــری بــر داســتان نــدارد. اگــر چــه پناهنــده 

بــا دریافــت جوایــز متعــدد خــود را بــه عنــوان یــک کارگــردان 
ــا  ــرد، ام ــی ک ــران معرف ــینمای ای ــده دار در س ــوان و آین ج
ــی  ــد؛ ضعف های ــل ش ــز غاف ــم نی ــای فیل ــد از ضعف ه نبای
کــه نشــان از خــام بــودن ســینمای پناهنــده دارد. پناهنــده 
اگــر می خواهــد راه کارگردان هایــی ماننــد فرهــادی را در 
ــخصیت های  ــتر ش ــت بیش ــه پرداخ ــد ب ــرد، بای ــش بگی پی
فیلم هایــش فکــر کنــد و از اغــراق بیــش از انــدازه در بعضــی 

مواقــع بپرهیــزد. 
 عوامل فیلم

کارگــردان: آیــدا پناهنــده/ تهیه کننــده، مجــری طــرح: 
بیــژن امکانیــان/ نویســنده: آیــدا پناهنــده، ارســان امیــری 
ــر  ــردار: جهانگی ــدی/ صداب ــرداری: مرتضــی قی ــر فیلمب مدی
مهرشــاد  ابراهیــم زاده/ صداگــذار:  مهــدی  میرشــکاری، 
موســوی مهــدی  لبــاس:  و  صحنــه  طــراح   ملکوتــی/ 

ــن: ارســان  ــردازی: ســودابه خســروی/ تدوی طــراح چهره پ
ــد  ــیقی: مجی ــرادی/ موس ــد م ــد: وحی ــر تولی ــری/ مدی امی
شــهابی کتایــون  بین المللــی:  پخش کننــده   پوســتی/ 

ــه: ســاناز  ــری/ منشــی صحن ــه: علیرضــا جعف ــر صحن مدی
ــت  ــردار پش ــدی/ تصویرب ــب مجی ــکاس: حبی ــدی/ ع هرن
ــور رســانه ای: منصــور  ــه: هــادی احمــدی/ مشــاور ام صحن
عشــیری  امیــد  مجــازی:  فضــای  مدیریــت  جهانــی/ 
ــدزاده ــد محم ــی، نوی ــان بازغ ــات، پژم ــاره بی ــران: س  بازیگ

پوریــا رحیمی ســام، نســرین بابائــی، میــاد حســین پور 
فریبــرز زیده ســرایی، فریــده دریامــج، عســل قرایــی، ســها 

ــرزاده و... . ــودابه جعف ــمندری، س س

نگاهی به اولین ساخته آیدا پناهنده

مرثیه ای برای ناهید

ــوان رئیــس دانشــکده  ــه عن - محمــود احمــدی افــزادی ب
خبــر معتقــد اســت: حــال و روز فضــای خبرنــگاری در 
کشــورمان حــال و روز خوبــی نیســت؛ چــرا کــه بــا گســترش 
ــه  ــوان ب ــا را نمی ت فضــای مجــازی، صحــت و ســقم خبره

ــخیص داد. ــی تش راحت
 - فیلم هــای »صبــح روز بعــد« ســاخته کیومــرث پوراحمــد
ــه« از  ــعیبی و »چکم ــروز ش ــی به ــه کارگردان ــز« ب »دهلی
محمدعلــی طالبــی در دومیــن جشــنواره ســینما مدرســه بــه 

نمایــش درمی آینــد.
- فیلــم مســتند بلنــد »جزایــر وحــش« از محصــوالت 
جدیــد مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی پــس 
از طــی آخریــن مراحــل فنــی تولیــد، بــه دبیرخانــه دهمیــن 
ــل داده  ــینماحقیقت تحوی ــی س ــن الملل ــنواره بی دوره جش

شــد.
ــیدفیلم از  ــه هورش ــر مؤسس ــرد، مدی ــی علمی ف - مصطف
ــا  ــی »نیم ــه اول جراح ــبی مرحل ــودن نس ــز ب موفقیت آمی
ــی  ــر داد و گفــت: در حــال حاضــر طباطبای ــی« خب طباطبای
اولیــن عمــل خــود را پشــت ســر گذاشــته و ممنوع الماقــات 
ــم  ــردان فیل ــی، کارگ ــا طباطبای ــت نیم ــی اس ــت. گفتن اس
ســینمایی »مــن ناصــر حجــازی هســتم« بــه علــت ضایعــه 
مغــزی مدتــی اســت تحــت عمــل جراحــی و مراقبت هــای 

ویــژه قــرار گرفتــه و در بیمارســتان بســتری اســت.
- پــس از اینکــه همــه مأموریت هــای شــبکه HD )تهــران( 
بــه شــبکه پنــج ســیما منتقــل شــد، امــکان HD آن نیــز بــه 
کانــال »تماشــا« بــه مدیریــت حســین کرمــی منتقــل شــده 
و پــس از ایــن کانــال، تماشــا بــه عنــوان زیرمجموعــه شــبکه 

»نمایــش« فعالیــت می کنــد.
ــوای  ــت: آنســامبل »ن ــح« گف ــوای صل ــر ارکســتر »ن - رهب
صلــح« شــوم شــهریورماه در حالــی در فرهنگســرای نیــاوران 
کنســرتی را بــا نــام »حــس مشــترک« برگــزار می کنــد کــه 
ــی  ــد ایران ــت از تولی ــرا در حمای ــن اج ــدگان ای ــاس نوازن لب

طراحــی شــده اســت.
گــروه  دربــاره  را  مینی ســریالی  کوپــر«،  »بردلــی   -
نقــش  ایفــای  آن  در  و  می ســازد  داعــش  تروریســتی 

. می کنــد
ــام  ــینمایی اع ــازمان س ــارت س ــیابی و نظ ــاون ارزش - مع
ــه  ــورای پروان ــوی ش ــار از س ــک ب ــه ی ــی ک ــر فیلم ــرد ه ک
ــکان  ــر ام ــد، دیگ ــده باش ــل رد ش ــور کام ــه ط ــش ب نمای

ــدارد. ــورا را ن ــن ش ــی در ای بررس
- مجــری »جــدول« دربــاره ایــن مســابقه تلویزیونــی 
 بیــان کــرد کــه اســتقبال خوبــی از آن صــورت گرفتــه اســت 

و تاکنون حدود یک میلیون شرکت کننده داشته اند.

اصفهانی ها   استقبال 
از جشنواره »همبازی، همشهری«

 
کیمیای وطن

 ، ی ز همبــا « مه نا ه بر یژ و
ــاد  ــور ایج ــه منظ ــهری« ب همش
بیــن  در  ســرگرمی  و  نشــاط 
ــاغ  ــی در ب ــای اصفهان خانواده ه
غدیــر در حــال اجراســت کــه 
ــا  ــه ب ــن برنام در دو شــب آغازی
اســتقبال بیــش از 7 هــزار نفــر از شــهروندان روبــه رو شــد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ســازمان  تفریحــی  امــور  مدیــر  اصفهــان،  شــهرداری 
ایــن  بیــان  بــا  اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی 
ــژه  ــازی وی ــنواره 17 ابرب ــن جش ــرای ای ــت: ب ــب گف مطل
گــروه ســنی 4 تــا 12 ســال بــا محتــوای علمــی، آموزشــی 
و حــدود 25 بــازی در رده ســنی بــاالی 12 ســال تــا 

اســت. شــده  برنامه ریــزی  ســالمندی 
 ســید ابراهیــم حســینی اظهــار داشــت: ایــن برنامــه 
ــت  ــی اس ــری و هیجان ــازی فک ــن ب ــامل چندی ــذاب ش ج
و افــراد بــا توجــه بــه ســن و عاقــه خــود می تواننــد 
و  انتخــاب کننــد  را  آن هــا  از  یکــی  آن،  در  بــا حضــور 
در آن بــه بــازی بپردازنــد کــه از جملــه ایــن بازی هــا 
ــی،  ــال حباب ــمند، فوتب ــه هوش ــازی قورباغ ــه ب ــوان ب می ت
ــی،  ــوان چین ــرازو، لی ــک، ت ــم باش ــام، قای ــگا، هامپ ه جن
... اشــاره  دوختنی هــا، جورچیــن، ســودوکو، دومینــو و 
کــرد. گفتنــی اســت عاقه منــدان بــرای بهره منــدی از 
بازی هــای ایــن جشــنواره می تواننــد تــا 29 مردادمــاه هــر 
ــه  ــر مراجع ــاغ غدی ــل ب ــه مح ــا 22 ب ــاعت 18 ت  روز از س

کنند.

در سینماسوره اصفهان برگزار می شود
نقد و بررسی فیلم گاوخونی

ــروز  ــی به ــه کارگردان ــی ب ــم گاوخون کیمیای وطن فیل
رمــان گاوخونــی  از  اقتباســی  افخمــی 
ــال در  ــس از 20 س ــه پ ــت ک ــی اس ــدرس صادق ــر م جعف
ــود.  ــی می ش ــد و بررس ــش، نق ــوره پخ ــینما س ــالن س س
ــی  ــی عل ــه تهیه کنندگ ــروز افخمــی ب ــم توســط به ــن فیل ای
معلــم و بــازی بهــرام رادان، عــزت هللا انتظامــی، بهــاره 
رهنمــا، ســروش صحــت، آرش مجیــدی، ساســان پارســی 

و اکبر فرجی ساخته شد. 
فیلــم  ایــن  تماشــای  جهــت  می تواننــد  عاقه منــدان 
نقــد  جلســه  در  شــرکت  جهــت  و  امــروز   17  ســاعت 
ــه ســالن ســینما ســوره، واقــع  و بررســی آن، ســاعت 19 ب
ــرار اســت بعضــی از  ــد. ق ــان آمــادگاه مراجعــه کنن در خیاب

ــم در ایــن نشســت حضــور داشــته باشــند. عوامــل فیل

اخبار کوتاه

ــا  ــران ب ــر ای ــواردان هن ــگاه ه ــاح باش ــم افتت مراس
تقدیــر از شــهاب حســینی، فرهــاد اصانــی کیانــوش 
ــهاب  ــد. ش ــزار ش ــی برگ ــا میرکریم ــاری و رض عی
ــی  ــه اتفاقات ــاره ب ــا اش ــخنانی ب ــی س ــینی ط حس

ــزه  ــرای وی پــس از کســب جای ــه ب ک
ــت،  ــن رخ داده اس ــم ک ــنواره فیل جش
گفــت: مــن تصــور می کــردم هــر جایزه 
ــزه  ــه آن جای ــی ک ــرای کس ــی ب جهان
خوش شانســی های  می گیــرد  را 
مــی آورد و باعــث شــروع یــک دوره 
برنــده  هنــری  فعالیــت  در  طایــی 

جایــزه می شــود؛ امــا اشــتباه فکــر می کــردم. 
ــتم  ــران بازگش ــه ای ــه ب ــی ک ــه داد: از زمان وی ادام
ــرای مــن خوش یمــن نبــوده  کســب ایــن جایــزه ب
اســت و بــا چالش هــا و حواشــی فرســاینده ای 

ــودم.  مواجــه ب

ــان  ــان زم ــزود: از هم ــنده اف ــم فروش ــر فیل بازیگ
ــدی  ــچ تمهی ــدم هی ــه ش ــرودگاه متوج ــه ف ورود ب
بــرای ســاماندهی جمعیــت و مــردم عزیــزی - کــه 
ــتقبال  ــه اس ــرده و ب ــت ک ــول زحم ــادی را قب راه زی
ــده  ــیده نش ــد - اندیش ــده بودن ــا آم م
اســت و مــا شــرمنده آن هــا شــدیم 
و نتوانســتیم بــه احساســات آن هــا 
ــن  ــم؛ از همی ــته بدهی ــخی شایس پاس
جــا بــه آن هــا می گویــم کــه قدم هــای 
 شــما روی چشــم مــا بــوده اســت 
تشــکر  نتوانســتیم  ببخشــید کــه  و 
رگبارهــای  روزهــا  ایــن  داد:  ادامــه  وی  کنیــم. 
غم انگیــزی را ســپری کــردم؛ ولــی امشــب نســیمی 
از مهــر و محبــت بــه مــن وزیــد و جــان گرفتــم و تــا 
جــان در بــدن دارم بــرای ســربلندی ایــران و انســان 

ــع ــم. ربی ــاش می کن ــی ت ایران

شهاب  حسینی:
جایزه جشنواره کن برایم خوش یمن نبود

ــس  ــران، ری و شــمیرانات در مجل ــردم ته ــده م نماین
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه اصــاح قانــون 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــتور کار مجل ــات در دس مطبوع
قــرار دارد، گفــت: بــا اصــاح قانــون مطبوعــات شــاهد 

افزایــش اطاع رســانی مســتمر در کشــور 
ــود.  ــم ب خواهی

مصطفــی کواکبیــان در آئین گرامیداشــت 
روز خبرنــگار در ســمنان افــزود: همچنین 
ایجــاد قوانیــن در راســتای مهــار و کنتــرل 
ــم  ــای مه ــازی از طرح ه ــبکه های مج ش

مجلس شــورای اســامی اســت. 
 وی اظهــار داشــت: مطبوعــات شــفافیت در گفتــار 
را بایــد بــه عنــوان الگــو در نوشــته خــود رعایــت کنــد. 
ــات  ــه مطبوع ــورداری خان ــرد: برخ ــان ک وی خاطرنش
ــورای  ــه ش ــار در جلس ــق اظه ــتان ها از ح ــه اس در هم
اداری، از برنامه هــای اساســی اســت کــه نیــاز بــه 

ــه دارد.  ــای مجدان پیگیره
کواکبیــان افــزود: خانــه مطبوعــات در کشــور بــر 

اســاس آزادی بیــان ایجــاد شــده و اداره کل فرهنــگ 
ــری  ــتقال خب ــد در اس ــتان بای ــامی اس ــاد اس و ارش

ورزد.  اهتمــام  خبرگزاری هــا 
ــه  ــای خان ــداد اعض ــم تع ــس ده ــده مجل ــن نماین ای
مطبوعــات را در سراســر کشــور بیــش از 6 
هــزار تــن اعــام و اضافــه کــرد: خراســان 
رضــوی بــا بیــش از 500 خبرنــگار از ایــن 

حیــث در رده اول کشــور قــرار دارد. 
وی از ایجــاد صنــدوق اعتبــاری بــرای 
ــه مخــارج فعــاالن خبــری زیــر  کمــک ب
ــر داد و گفــت:  ــه مطبوعــات خب نظــر خان
ــفافیت  ــد در ش ــگاران می توان ــادی خبرن ــن اقتص تأمی

ــد.  ــذار باش ــیار تأثیرگ ــگاران بس ــری خبرن خب
و  ری  تهــران،  شهرســتان های  مــردم  نماینــده 
شــمیرانات در مجلــس شــورای اســامی بیان داشــت: 
ــاد  ــتای اقتص ــد در راس ــا بای ــا و روزنامه ه خبرگزاری ه
ــش گردشــگری در کشــور پیشــگام  ــی و افزای مقاومت

ــا باشــند. ایرن

کواکبیان:

اصالح قانون مطبوعات در دستور کار مجلس قرار دارد

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 
تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  آگهی موضوع  سند رسمی 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  
و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به 
اسناد  به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  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 
،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 

وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 
رای شماره  نیست.برابر  دادگاه  به  از مراجعه متضرر  مانع  مالکیت  صدور سند 
محمد  آقای   1391114402018001795 پرونده  139560302018001225 کاسه 
اصفهان  از  صادره   909 شناسنامه  بشماره  مرتضی  فرزند  الکتابی  سلطان  رضا 
نسبت به شش دانگ یک باب کارگاه به مساحت 250.83 متر مربع احداثی 
بر روی قسمتی از پاک 313 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان 

در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/03

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/18
تاریخ  به  شماره:37/05/437/الف/م  برخوار    اماک  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
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  آگهی موضوع  سند رسمی 
آرای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف 
شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و 
دولت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و 
اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به 
اسناد  به صدور  نسبت  اشخاص  در صورتی که  آگهی می شود  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 
،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   در صورت  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 

وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 
رای شماره  نیست.برابر  دادگاه  به  از مراجعه متضرر  مانع  مالکیت  صدور سند 
اصغر  آقای   1391114402018000175 پرونده  کاسه   139560302018001226
آباد  نسبت  کانتری فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 96 صادره از نجف 
به شش دانگ یک باب کارگاه به مساحت 236.33 متر مربع احداثی بر روی 

قسمتی از پاک 313 اصلی واقع در دولت 
آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/03
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/18

تاریخ  به  شماره:37/05/434/الف/م  برخوار    اماک  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

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

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 
بامعارض  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 اطاع 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 
مالکیت صادر خواهد شد.  اسناد  اعتراض طبق مقررات  و عدم وصول  مذکور 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
پرونده  کاسه   139560302018001851 شماره  رای  1-برابر 
1391114402018001149 آقای علی ایروانی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 2306 
به  باب کارگاه  از ششدانگ یک  دانگ مشاع  به سه  اصفهان نسبت  از  صادره 
مساحت 2030 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 320 اصلی واقع در 
اکبر  آقای  از  الواسطه  آباد  بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع  دولت 

ایروانی
پرونده  کاسه   139560302018001852 شماره  رای  2-برابر 
شناسنامه  بشماره  اکبر  فرزند  ایروانی  محمد  آقای   1391114402018001146
باب  از  شش دانگ یک  به سه دانگ مشاع  از اصفهان نسبت  1404 صادره 
  320 پاک   از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مربع  متر   2030 مساحت  به  کارگاه 
اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه 

از آقای اکبر ایروانی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/02

تاریخ  به  شماره:37/05/504/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 
95/05/11

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه نهم دادگاه حقوقی اصفهان در نظردارد در خصوص پرونده 
شهناز  خانم  باوکالت  زاده  مستطاب  حسین  سید  له  ج/9   940271 کاسه 
ریال  مبلغ 812/719/133  به خواسته مطالبه  پهلوانی  منوچهر  علیه  شیروانی 
دولتی جلسه مزایده  االجرای  بابت حق  ریال  مبلغ 36/135/956  وهمچنین 
ای در تاریخ 95/6/18 روز پنج شنبه ساعت 8:30 صبح در محل اجرای احکام 
حقوقی واقع در اصفهان – خ شهید نیکبخت – 200متر پایین تر از ساختمان 
احکام حقوقی  اجرای  – ساختمان  پارسیان  بیمه  دادگستری –جنب  مرکزی 
– طبقه 3 – واحد5 برگزار نماید.اوصاف مورد مزایده:مورد مزایده عبارتست از 
فروش 549%حبه مشاع از یک حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ پاک ثبتی 
412/137 واقع در بخش 16 به مالکیت آقای منوچهر پهلوانی واقع در شهرک 
محمودآباد –خیابان گچی)34(-انتهای خیابان –سمت چپ زمین مورد نظر 

شماال مجاور زمینهای در حال کشاورزی شرقا مجاور زمین های آب وفاضاب 
دسترسی کارخانه گچ  راه  مجاور  جنوبا  منصوری  آجر  وکارخانه  شهر  شاهین 
وغربا مجاور راه دسترسی موجود وپست برق می باشد متراژ کل آن در حدود 
ودر  است  اعام شده  زمین کشاورزی  باشد کاربری  مترمربع می   370/797
وجود  از  آثاری  اما  باشد  می  پوشش گیاهی  هرگونه  وفاقد  بایر  حاضر  حال 
،خیمه ها وکوره آجرپزی قدیمی،استخروموتورخانه قدیمی  اتاق کارگری  چند 
ومخروبه باسازه دیوار ه گلی وسقف تیرچوبی وکاهگل وحصارکشی بادیوارهای 
استفاده می شده  آجر  تهیه  برای  رسد  نظر می  به  باشد که  می  موجود  گلی 
است این ملک هم اکنون بایر ودر تصرف هیچ کس نمی باشد.طالبین خرید 
می توانند 5روز قبل از برگزاری مزایده ازمحل ملک بازدید نمایند کسانی حق 
شرکت در جلسه مزایده را دارند که 10%قیمت کارشناسی )مبلغ 81/271/913( 
را به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی واریز 
وفیش آن را قبل از جلسه مزایده به همراه داشته باشند برنده مزایده فردی 
می باشد که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.مزایده از قیمت کارشناسی شروع 
پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  باشند که  می  مزایده  برنده  یاافرادی  وفرد  شده 
اجرای  باشند.مامور  داشته  به همرا  نقدا  را  مبلغ کارشناسی  درصد  وده  نمایند 

احکام شعبه نهم حقوقی اصفهان – شماره:13242/م الف
آگهی مزایده اموال غیر منقول

نهم دادگاه عمومی – حقوقی اصفهان در نظردارد جلسه  اجرای احکام شعبه 
مزایده ای در خصوص کاسه اجرایی940273 له محمد رحیمیان مارنانی علیه 
قنادی  فوقانی  میر-طبقه  نشانی خیابان  به  وتکمیل  شرکت ساختمانی طرح 
آبی-ساختمان 125 –واحد 4 مبنی بر مطالبه مبلغ 2/257/033/823 ریال 
بابت اصل خواسته وهزینه های دادرسی واجرایی ومبلغ 112/851/691 ریال 
در  صبح   10 ساعت   95/6/18 تاریخ  شنبه  پنج  روز  در  دولتی  ی  االجرا  حق 
محل این اجرا )ساختمان اجرای احکام دادگستری کل استان اصفهان –طبقه 
 2362/74 ثبتی  پاک  ششدانگ  از  54/51حبه  فروش  جهت  واحد5(   -3
بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی خ نظر شرقی – مقابل عموقناد –جنب صرافی 
نماید که در زمان  برگزار  امین-طبقه چهارم – واحد شماره 15  ملل –مجتمع 
بازدید کانتری درب محل قفل وکسی حضور نداشته باوصف کارشناسی زیر که 
مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید لذا طالبین خرید می توانند 
5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق الذکر از آن بازدید وبا تودیع 10%قیمت 
پایه به حسا ب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده 
بود  برنده مزایده خواهد  باالترین قیمت مزایده  پیشنهاددهنده  نمایند  شرکت 

هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد.
لیست اموال – مال مورد مزایده:محل مورد بازدید با آدرس باال شامل یک باب 
آپارتمان )دفترکل( از یک مجموعه تجاری بوده که شامل زیرزمین وهمکف با 
پنج طبقه روی آن می باشد طبقه زیرزمین وهمکف به صورت تجاری وطبقات 
نظر  مورد  وواحد  بوده  واحد  کدام شامل سه  باشد طبقات هر  اداری می  آن 
است  گرفته  قرار  نظر  خیابان  به  مشرف  غربی  شمال  سمت  چهارم  طبقه  در 
آن  خارجی  ونمای  بوده  وبلوک  تیرچه  با سقف  بتنی  اسکلت  دارای  مجموعه 
می  آسانسور  دستگاه  یک  ودارای  بوده  وآجرگلبهی  سنگ  از  ترکیبی  بصورت 
ونرده  سرامیک  تاسقف  بدنه  باپوشش  سنگی  پله  راه  دارای  همچنین  باشد 
جنوبی(می  )شمالی  دو کله  بصورت  مجموعه  عرصه  موقعیت  میباشد  فلزی 
تماما  باپوشش کف  سالن  یک  بصورت  بازدید  زمان  در  موردنظر  واحد  باشد 
بهداشتی  سرویس  یک  ودارای  دیواری  کاغذ  یا  گچ  اندود  وبدنه  سرامیک 
باکاشیکاری ودرب چوبی می باشد پنجره هاآلومینیومی باشیشه دوجداره ودر 
ب ورودی چوبی بادر ب آکاردئونی می باشد در داخل سالن قسمتی بوسیله 
پارتیشن کناف بصورت ابدارخانه بوده که دارای کابینت چوبی وآبگرمکن دیواری 
باسینک قرار گرفته است دارای سرمایش وگرمایش اسپیلت می باشد واحد 
مذکور دارای انشعابات برق جداگانه وآب بصورت مشترک بامجتمع می باشد 

واحد موردنظر دارای سند باشماره چاپی 91622430ب واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به شماره ملک 2362/74 مفروض شده از 91 قطعه 18 در دفتر 1336 
صفحه 509 به شماره ثبت 241981 با کاربری دفتر کاروبامساحت 49/71 متر 
همچنین  باشد  می  فرزندعطاءاله  مجلسی کوپایی  ونوس  خانم  نام  به  مربع 
دارای قدر السهم از سایر مشاعات مجتمع می باشد علیهذا باعنایت به موارد 
فوق االشاره وبابررسی های بعمل آمده ودر نظر گرفتن جمیع جهات شامل متراژ 
وانشعابات  قدمت  فوق  مکانی پاک  موقعیت  گرفتن  نظر  ودر  موجود  اعیانی 
 3/130/000/000 مبلغ  به  مباشرت  زمان  در  کار  دفتر  ارزیابی  امکانات  وسایر 
می گردد. نظر  واعام  (برآورد  ریال  میلیون  وسی  ویکصد  میلیارد  )سه  ریال 

مدیراجرایی احکام شعبه 9دادگاه حقوقی اصفهان – شماره:14315/م الف
دادنامه

رسیدگی:94/2/26  تاریخ  دادنامه:-  شماره   3 پرونده:403/94ش  کاسه 
:حسین  خواهان  اختاف گلپایگان   شورای حل  :شعبه سوم  رسیدگی  مرجع 
ابتدای  پاساژ  انتهای  پاساژ شریفی  امام خمینی  خ  :گلپایگان  نشانی  سامی 
شهید  خ  نشانی:گلپایگان  زاهدی  وکیل:1.محمدقاضی  سامی  خیاطی  بازار 
زاهدی  قاضی  اتومبیل  نمایشگاه  محمودی  هللا  آیت  بلوار  ابتدای  مطهری 
2.نصرت هللا حیدری  نشانی:تهران- سه راه افسریه شهرک الفجر- پاک 19 
کوچه اول غربی طبقه 3 وکیل:- نشانی:- خواسته:انتقال سند گردشکار:پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه وثبت آن به کاسه فوق وطی تشریفات قانونی 
زیر  شرح  وبه  رااعام  رسیدگی  ختم  شورا  اعضاء،قاضی  مشورتی  واخذنظریه 
خواهان  دعوی  شورا:درخصوص  قاضی  نماید:رای  می  رای  صدور  به  مبادرت 
1.محمد قاضی زاهدی  حسین سامی فرزند حجت هللا به طرفیت خواندگان 
2.نصرت اله حیدری فرزند نصیر به خواسته انتقال سند خودرو پراید به شماره 
انتظامی 691م 76ایران 33 مدل 1378 وباتوجه به اوراق ومحتویات پرونده 
که شامل دادخواست تقدیمی کپی مصدق قولنامه –اظهارات خواهان ونظربه 
معدی  دوم  ردیف  خوانده  را  موصوف  خودرو  مالک  از  واصله  استعام  پاسخ 
نموده است لذا مستندا به ماده 198و519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده 
ردیف دوم را ملزم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی وانتقال سندرسمی 
691م 76ایران 33 سفید رنگ  انتظامی  به شماره  پراید  یک دستگاه خودرو 
مدل 1378 وخوانده ردیف اول را به پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان 
قابل  اباغ  روزازتاریخ   20 مدت  وظرف  غیابی  صادره  نمایدرای  می  محکوم 
قابل تجدید  روز  بیست  باشد سپس ظرف مدت  این شعبه می  در  واخواهی 
نظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان گلپایگان می باشد.قاضی شورای حل 

اختاف شعبه سوم حوزه قضائی گلپایگان  -شماره : 205/ م الف
رونوشت آگهی حصروراثت

به کاسه  دارای شناسنامه شماره74به شرح دادخواست  خانم مریم مسیبی 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا   این  از  2253/95خ1 
توضیح داده که شادروان عبدالرحیم مسیبی قمبوانی   بشناسنامه 794/1684 
در تاریخ 1393/7/20اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- منیجه کریمی قمبوانی به ش ش 1748 نسبت 
با متوفی همسر  2-عبدالرضا مسیبی  به ش ش 25 نسبت با متوفی فرزند 
3- زهرا مسیبی قمبوانی به ش ش 25نسبت با متوفی فرزند  4- آذر مسیبی  
بانو مسیبی قمبوانی به ش  با متوفی فرزند   5-منظر  به ش ش 7 نسبت 
با  نسبت   74 به ش ش  مسیبی   6-مریم  فرزند  متوفی  با  نسبت   25 ش 
متوفی فرزند 7- علیرضا مسیبی به ش ش 23 نسبت با متوفی فرزند والغیر 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می  با  اینک 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
واال گواهی صادر خواهد شد.  دارد  تقدیم  به شورا   ماه  آگهی ظرف یک  نشر 
استان اختاف  10 حقوقی شورای حل  رئیس شعبه  الف  13208/م   :  شماره 

 اصفهان



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

نه لباس داریم نه آنالیزور؛ مسئوالن ... دوشنبه  18  مردادماه   61395
ـــمـــاره  221 ســـــال دوم          ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

جریمه 50 میلیونی مدافع استقالل

کنعانی زادگان نقره داغ شد
 باشــگاه اســتقالل در پــی 

غیرحرفــه ای  صحبت هــای 

مدافــع جــوان ایــن تیــم 

ســنگینی  مالــی  جریمــه 
گرفــت.  نظــر  در  برایــش 
محمدحســین کنعانی زادگان، 
ــیه  ــد و پرحاش ــع جدی مداف
اســتقالل بعــد از بــازی بــا نفت آبــادان در میکســدزون 
ورزشــگاه آزادی مصاحبــه ای انجــام داد و حرف هایــی 
ــی خــوش  ــذاق باشــگاه و کادر فن ــه م ــه اصــال ب زد ک
ــد  ــد جدی ــرای خری ــده ای ب ــن رو پرون ــد. از همی نیام
آبی هــا در کمیتــه انضباطــی باشــگاه تشــکیل شــد. در 
بررســی ایــن پرونــده، کمیتــه انضباطــی اســتقالل بــا 
در نظــر گرفتــن جریمــه مالــی ســنگین کنعانــی زادگان 
مراقــب  پــس  ایــن  از  او  تــا  کــرد  نقــره داغ  را 
مدافــع  باشــد.  رســانه ها  بــا  خــود  صحبت هــای 
اســتقالل، 50 میلیــون ریــال جریمــه نقــدی و توبیــخ 
ــک  ــراردادش خش ــر ق ــوز مه ــا هن ــد ت ــده ش در پرون
بیایــد.  نشــده حاشــیه هایش بیشــتر بــه چشــم 
ــادان  ــت آب ــر نف ــت براب ــد از شکس ــی زادگان بع کنعان
مدعــی شــد ایــن نتیجــه بــه دلیــل بی تجربگــی کادر 
فنــی و بازیکنــان رقــم خــورد و اســتقالل می توانســت 

برنده این بازی باشد.

فاجعه برنامه ریزی در کمیته المپیک
 مربی شهسواری 

پس از حذف او به ریو رسید
ملــی  مدیــران کمیتــه  ضعیــف  برنامه ریــزی  بــا 
دختــر  تنهــا  مربــی  لیموچــی،  ســیما  المپیــک، 
بــه  او  مســابقه  از  پــس  ایرانــی،  پینگ پنگ بــاز 

رســید!  المپیــک  بازی هــای  دهکــده 
ــه  ــزام ب ــش از اع ــای پی ــن روزه ــی در آخری لیموچ
ــتقیم  ــتور مس ــا دس ــردم و ب ــت م ــه درخواس ــو ب ری
ــده  ــه ش ــران اضاف ــه کاروان ورزش ای ــور ب رئیس جمه
بــود. علی رغــم دســتور روحانــی، مدیــران کمیتــه ملــی 
المپیــک بلیــت ســفر لیموچــی را طــوری خریــده بودند 
 کــه او ســاعاتی پس از مســابقه نــدا شهســواری به ریو

 رسید. 
ــا  ــی ب ــن دوره پیاپ ــرای دومی ــه ب ــواری ک ــدا شهس ن
ــل  ــود، مقاب ــک رســیده ب ــه المپی ــت لیموچــی ب هدای
حریفــی از بــالروس مســابقه ای ســزاوارانه برگــزار کــرد 
 امــا ۳ بــه ۴ شکســت خــورد و از دور مســابقات کنــار 

رفت.

 افتخاری 
سرپرست باشگاه استقالل شد

فوتســال  کمیتــه  رئیــس   
ــوان  ــه عن ــال ب ــیون فوتب فدراس
ــر عامــل باشــگاه اســتقالل  مدی
ــال  ــه دنب ــود. ب ــاب می ش انتخ
انصــراف رضــا حســنی خو، مدیر 
و  ورزش  وزارت  حراســت  کل 
جوانــان از مدیــر عاملی باشــگاه 
اســتقالل، بــا تصمیــم وزیــر ورزش و جوانــان ســیدرضا 
ــتقالل  ــگاه اس ــد باش ــت جدی ــوان سرپرس ــه عن ــاری ب افتخ
انتخــاب شــد. افتخــاری بــه عنــوان سرپرســت موقــت پســت 
مدیــر عاملــی باشــگاه اســتقالل و البتــه عضــو پنجــم هیئــت 

مدیره این باشگاه انتخاب شد.

گل محمدی در ذوب آهن ماندگار شد
ــروز در جلســه انضباطــی  ــح دی ــه صب ــی گل محمــدی ک یحی
ــن  ــئوالن ای ــا مس ــود، ب ــرده ب ــرکت ک ــن ش ــگاه ذوب آه باش
باشــگاه بــه توافــق رســید و از امــروز کارش را از ســر خواهــد 

گرفــت. 
ذوب آهــن  مســئوالن  و  گل محمــدی  دیــروز  جلســه  در 
صحبت هــا و توضیحــات خــود را دربــاره علــل بــروز اختــالف 
مطــرح کردنــد. پــس از بیــان صحبت هــا توافــق حاصــل شــد 

ــد.  ــه ده ــن ادام ــه کارش در ذوب آه ــدی ب ــا گل محم ت
بــا  ذوب آهــن  باشــگاه  هیئت مدیــره  عضــو  فریدونــی، 
ــر اعــالم کــرد: ســوءتفاهمات برطــرف شــده  ــد ایــن خب  تأیی
ــرد.  ــد ک ــاز خواه ــاره آغ ــروز کارش را دوب ــدی از ام و گل محم
گل محمــدی، بازیکنــان را آمــاده دیــدار هفتــه چهــارم مقابــل 
گســترش فــوالد خواهــد کــرد. گفتنــی اســت ســرمربی 
ــگاه از  ــل باش ــر عام ــا مدی ــالف ب ــل اخت ــه دلی ــن ب ذوب آه
همراهــی تیمــش محــروم شــده بــود و بــه همیــن دلیــل در 

ــرد. ــدا ک جلســه انضباطــی باشــگاه حضــور پی

ناراحتی پیروانی از لغو بازی تیم ملی
ــو  ــان از لغ ــی جوان ــم مل ــی، ســرمربی تی امیرحســین پیروان
بــازی دوســتانه بــا لهســتان ابــراز ناراحتــی کــرد. او در صفحــه 
ــی  ــم مل ــا تی ــی ب شــخصی خــود نوشــت: »مســابقه تدارکات
جوانــان لهســتان لغــو شــد! متأســفانه تنهــا بــازی کــه محــک 
جــدی و تجربــه گرانبهــا بــرای تیــم ملــی جوانــان محســوب 
ــد  ــل ش ــال کنس ــیون فوتب ــالع فدراس ــر اط ــا ب ــد، بن  می ش
ــران در  ــروه ای ــای همگ ــه تیم ه ــت ک ــی اس ــن در حال و ای
ــاه  ــن در 6 م ــل( و ژاپ ــان دوره قب ــر )قهرم ــی قط دوره نهای
اخیــر بازی هــای تدارکاتــی کــه انجــام دادنــد، عبارتنــد 
ــی  ــک، کرواس ــا، چ ــه، ایتالی ــل، فرانس ــتان، برزی از: انگلس
ــا!« ــا کج ــاوت ت ــی و... تف ــره جنوب ــتاریکا، ک ــک، کاس مکزی

ــان از ســال  حــوزه ورزش شــهرداری اصفه
سرویس ورزشی 

 دامون رشیدزاده

ــزی  ــان پایه ری ــهرداری اصفه 1۳7۳ در ش
شــد و در ســال 1۳78 بــه عنــوان معاونــت ورزش در 
جهــت  اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان 
ــه  ــع ســاختن نیازهــای ورزشــی شــهروندان شــروع ب مرتف
حــوزه  بــا گســترش   1۳87 ســال  در  فعالیــت کــرد. 
افتتــاح  و  تأســیس  و  ورزش  معاونــت  فعالیت هــای 
باغ هــای بانــوان و مراکــز تفریحــی شــهرداری، بــه معاونــت 
ــترده ای  ــای گس ــد و فعالیت ه ــل ش ــی تفریحی تبدی  ورزش
را در جهــت توســعه ورزش همگانــی و ورزش هــای تفریحــی 
انجــام داد. کالن شــهر اصفهــان بــا وجــود پیشــینه تاریخــی 
ــد  ــرف، رش ــک ط ــود از ی ــان خ ــری درخش ــی و هن مذهب
از طــرف دیگــر  افزایــش تقاضــای مــردم   جمعیــت و 
شــهروندان  جهــت  ورزشــی  برنامه ریــزی   ضــرورت 
ــر  ــه منظــور برنامه ریــزی بهت ــدان نمــود؛ بنابرایــن ب  را دوچن
بــه  ارائــه  ارتقــای ســطح خدمــات ورزشــی جهــت  و 
ــازمانی در  ــی س ــی و اثربخش ــش کارای ــهروندان و افزای ش
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــت ورزش از س ــال 1۳9۳ معاون س
جــدا و بــه صــورت مســتقل تحــت عنــوان ســازمان ورزش 
ــه  ــه ادام ــترده تری ب ــورت گس ــه ص ــان ب ــهرداری اصفه ش
فعالیــت پرداخــت. علــی حالجیــان، معــاون طــرح و توســعه 

ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان در روز خبرنــگار میهمــان 
روزنامــه کیمیــای وطــن بــود و دربــاره ایــن مجموعــه بــا مــا 
بــه گفت وگــو نشســت. حالجیــان ضمــن تبریــک روز 
خبرنــگار گفــت: ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان بــا دارا 
ــودن ۴0 مجموعــه ورزشــی، 9۳ ایســتگاه ورزش عمومــی   ب
و 76 زمیــن ورزشــی روبــاز، نقــش مهمــی در تقویــت 

بنیان های سالمت شهر اصفهان دارد.
 سرانه ورزشی اصفهان

معــاون طــرح و توســعه ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان 
ــر اســاس اســتاندارد  ــزود: ســرانه ورزشــی شــهروندان ب اف
ــن در  ــه صــورت میانگی ــه ب ــع اســت ک ــر مرب ــی ۳ مت جهان

کشــور مــا 5۳ ســانتیمتر و در شــهر اصفهــان، متأســفانه ۳۳ 
ســانتیمتر مربــع بــه ازای هــر شــهروند اســت. ایــن موضــوع 
ــش از  ــی را بی ــن ورزش ــعه اماک ــاخت و توس ــرورت س ض

ــد. ــان می کن ــش نمای پی
 اهداف سازمان ورزش شهرداری

ــهرداری  ــازمان ورزش ش ــزی س ــرح و برنامه ری ــاون ط مع
 اصفهــان گفــت: توســعه نشــاط اجتماعــی و ســالمت 
ــا  ــگ در محله ه ــج فرهن ــق ورزش، تروی و تندرســتی از طری
در  ورزشــی  جشــنواره های  و  همایش هــا  برگــزاری  و 
ــی فعالیت هــای ســازمان ورزش  مناطــق از محورهــای اصل
شــهرداری  ورزش  ســازمان  هــدف کالن   ۳ وی   اســت. 

ــه ای، افزایــش  ــی و زورخان را احیــای فرهنــگ ورزش پهلوان
ــعه  ــهروندان و توس ــی ش ــاط عموم ــالمت و نش ــطح س س
عنــوان کــرد  شــهروندی  ورزش  رونــق  و   زیرســاخت ها 
ــا شــهروندانی  ــده، ســرآمد ب ــان، شــهری زن ــت: اصفه و گف
ورزشــکار پویــا و بانشــاط اســت. در همیــن راســتا حــق شــهر 

اصفهــان، داشــتن شــهروندانی ســالم اســت. 
وی بــا اشــاره بــه محورهــای اصلــی فعالیت هــای ســازمان 
ــزی  ــزود: طراحــی و برنامه ری ــان اف ورزش شــهرداری اصفه
راهبــردی و عملیاتــی، توســعه فرهنــگ و ورزش پهلوانــی و 
روح جوانمــردی و ایجــاد شــخصیت ســازمانی از محورهــای 
معــاون  اســت.  ورزش  ســازمان  فعالیت هــای  اصلــی 
ــان  ــهرداری اصفه ــازمان ورزش ش ــزی س ــرح و برنامه ری ط
 عنــوان کــرد: همچنیــن بسترســازی فرهنــگ آمــوزش 
و پژوهــش در حــوزه ورزش شــهروندی و افزایــش مشــارکت 
ــتفاده  ــدف اس ــر ه ــای دیگ ــازمان ها، ادارات و نهاده ــا س ب
اصلــی  میان بخشــی، جــزو محورهــای  از ظرفیت هــای 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــت. حالجی ــازمان ورزش اس ــت س فعالی
ــان  ــاالنه بی ــزی س ــازمان و برنامه ری ــتراتژی س ــن اس تدوی
ــازمان ورزش  ــش روی س ــی پی ــای عملیات ــرد: برنامه ه ک
بــر اســاس محورهــای اصلــی فعالیت هــا از تیرمــاه تــا 

ــود. ــرا می ش ــاری اج ــال ج ــفندماه س اس

معاون طرح و توسعه سازمان ورزش شهرداری اصفهان:

داشتن شهروندان سالم و ورزشکار، حق اصفهان است

ســرمربی تیــم ملــی والیبــال ایــران از اتفاقات مراســم 
افتتاحیــه المپیــک و صــادر نشــدن کارت آنالیــزور تیم 
کشــورمان بــه شــدت انتقــاد کــرد. رائــول لوزانــو اظهــار 
کــرد: در روزهایــی کــه بــه برزیــل ســفر کردیــم خیلــی 

خــوب تمریــن کردیــم و حــاال زمــان آن 
رســیده اســت کــه آمادگــی ذهنــی را در 
تیــم پیــاده کنیــم. امیــدوارم مشــکالتی 
کــه در ســازماندهی بــه وجــود آمــده بــه 

کار تیــم ملــی والیبــال لطمــه نزنــد. 
ــک  ــی المپی ــه مل ــه داد: کمیت وی ادام
ــای  ــه از لباس ه ــرده ک ــالم ک ــا اع ــه م ب

معمــول خــود اســتفاده نکنیــم و بایــد بــا لباس هــای 
آبــی کاروان در مســابقات حضــور داشــته باشــیم؛ 
درحالــی کــه فقــط دو دســت لبــاس بــه مــا تحویــل 
داده انــد. بــا توجــه بــه اینکــه هــر روز دو جلســه 
ــر روز  ــد ه ــز بای ــا نی ــن لباس ه ــم، ای ــن داری تمری

صف هــای  در  هســتیم  مجبــور  و  شــود  شســته 
طوالنــی خشک شــویی بمانیــم. یــا بایــد چنــد دســت 
لبــاس دیگــر بــه مــا تحویــل دهنــد یــا اجــازه دهنــد از 

لباس هــای خودمــان اســتفاده کنیــم. 
ســرمربی تیــم ملــی والیبــال ایــران 
ــام  ــتیم و ن ــم هس ــک تی ــا ی ــت: م گف
مــا تیــم ملــی ایــران اســت. وقتــی 
می آوریــد را  ایــران  ملــی  تیــم   نــام 
بــه  بایــد  کــه  معناســت  ایــن  بــه 
بــه  و  احتــرام گذاشــته  اعضــا  همــه 
دســت کم  شــود؛  داده  لبــاس  آن هــا 
اگــر نمی تواننــد در رژه شــرکت کننــد، در جایــگاه 
اینکــه  نــه  باشــند؛  داشــته  حضــور  تماشــاگران 
 درخصــوص حضــور نفــرات محدودیــت قائــل شــوند 
و چهــار نفــر از کادر اجرایــی فدراســیون ها در مراســم 

رژه حاضــر شــوند.

انتقاد شدید لوزانو:
 نه لباس داریم نه آنالیزور؛ مسئوالن کجا هستند؟

رئیــس دپارتمــان داوری می گویــد: بــا توجــه بــه 
هفتــه  در  جــوان  داوران  رضایت بخــش  عملکــرد 
ــای داوری  ــاهد ارتق ــم ش ــر، امیدواری ــگ برت ــوم لی س
ــت درخصــوص عملکــرد داوران  باشــیم. مســعود عنای

در هفتــه ســوم لیــگ برتــر فوتبــال 
ــترش  ــپولیس و گس ــازی پرس ــت: ب گف
و  نداشــت  مشــکوکی  نکتــه  فــوالد 
تمــام اخطارهــای داده شــده، اخــراج 
فــوالد  گســترش  تیــم   سرپرســت 
و مربــی دروازه بانــان پرســپولیس بــه 
علــت رفتــار غیرمســئوالنه درســت بــود و 

تیــم داوری بــه خوبــی توانســت از عهــده قضــاوت ایــن 
دیــدار برآیــد.

 رئیــس دپارتمــان داوری در ادامــه خاطرنشــان کــرد: 
ــپاهان  ــابقه س ــی در مس ــاهین حاج بابای ــاوت ش قض
ــی  ــه و پنالت ــال منصفان ــتان، کام ــتقالل خوزس ــا اس ب

اعــالم شــده بــه ســود اســتقالل خوزســتان نیــز قانونــی 
ــادان، گل  ــت آب ــران و نف ــتقالل ته ــازی اس ــود. در ب ب
ــم بســیار درســت  ــر تصمی ــر اث ــران ب اول اســتقالل ته
ــه  ــا توجــه ب ــود. همچنیــن ب و هوشــیارانه کمــک داور ب
جای گیــری مناســب و نزدیــک بــودن 
ــه  ــده ب ــی اعالم ش ــوص پنالت داور درخص
ــان  ــادان، تشــخیص اکبری ســود نفــت آب
ــود.  ــون ب ــا قان ــق ب ــرز و منطب ــال مح کام
عنایــت در پایــان افــزود: در مجمــوع طبــق 
گــزارش ناظــران بــازی و آنالیــز آن هــا در 
دپارتمــان و بــا توجــه بــه اینکــه از 8 بــازی 
ــر  ــای آن از داوران زی ــر در 5 ت ــگ برت ــوم لی ــه س هفت
ــی  ــرد رضایت بخش ــم، عملک ــتفاده کردی ــال اس ۳5 س
ــکاری   ــا هم ــه ب ــد ک ــد را می ده ــن نوی ــتند و ای داش
باشــگاه ها بتوانیــم ایــن رونــد را ادامــه دهیــم و شــاهد 
ارتقــای ســطح داوری در مســابقات پیــش رو باشــیم.

پنالتی اعالم شده به سود استقالل خوزستان کامال درست بود
نظر رئیس دپارتمان داوری درباره داوری های هفته سوم

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه:9510100۳5100۴2۴9 شماره پرونده:9۳09980۳510011۳6شماره 
بایگانی شعبه:9۳1289 تاریخ تنظیم:1۳95/05/02 پیرو آگهی های منتشره در 
جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای / خانم شاپور مزینانی که مجهول المکان 
 9۴09970۳51000865 شماره  دادنامه  وفق  چون  گردد  می  ابالغ  باشد  می 
و  پرداخت مبلغ سیصد  به  اصفهان محکوم است  10 حقوقی  از شعبه  صادره 
نود و یک میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزارریال بابت اصل خواسته مبلغ 
و  آن  اوراق  و  پرداخت شده  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  پانزده  و  سیصد 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چکها )شماره 85882۳-88/10/15 به 
میلیون  چهل  و  یکصد  مبلغ  به   88/11/۳-858822 1۳۳275000ریال  مبلغ 
 88/11/2۳-290077 ریال  میلیون   5۴ مبلغ  به   88/11/18-290088  ، ریال 
به مبلغ سی و  ریال و 88/11/7-9۳۴950  500 هزار  به مبلغ ۳۳ میلیون و 
از  اعالمی  تورم  شاخص  اساس  بر  حکم  اجرای  لغایت  ریال(   میلیون  یک 
در  عشر  نیم  پرداخت  و  داودی  اکبر  له  محکوم  در حق  مرکزی  بانک  سوی 
دارید  مهلت  آگهی  این  انتشار  از  روز  ده  ظرف  اید  شده  دولتی  صندوق  حق 
اجرای  دایره  اینصورت  غیر  در  نمایید  اقدام  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  نسبت 
 احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد

 نمود. 
شماره:1۳2۴6/م الف

محسن   – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   10 شعبه  دفتر  مدیر   
فرهادیان

آگهی ابالغ
 9209980۳52۴01۳۳5 پرونده:  ابالغیه:9510100۳52۴0۴95۴ شماره  شماره 
شماره بایگانی شعبه:921۴۴2 تاریخ تنظیم:1۳95/05/0۳ در خصوص تجدید 
شماره  دادنامه  به  نسبت  شما  بطرفیت  نیستانی.  امینی  عباس  خواهی  نظر 
و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  پیوست  به   ، شعبه  این  از  صادره   9۴-71
 ۳۴6 ماده  حسب  است  مقتضی  میشود.  ابالغ  شما  به  خواهی  نظر  تجدید 
چنانچه  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آئین  قانون 
پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید 
یا به د ادگاه تحویل دهید. واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال 
میگردد. به علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده و درخواست تجدید 
عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون  ماده 7۳  تجویز  به  و  نظر خواهان 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا تجدید نظر خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
دوم  نسخه  خود  نشانی کامل  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر  و  دریافت  را  و ضمائم   دادخواست 

گردد. 
شماره:1۳26۴/م الف

 منشی دادگاه حقوقی شعبه 2۴ دادگاعه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
– محمد رضا پیشقدم

)آگهی ابالغ نسخه ثانی دادخواست تجدید نظر و ضمایم به اقایان – رسول 
فخرنیان - - محسن ساالر فرد- - محسن ساالر فرد – محسن صمدانی ---

-- - فعال مجهول المکان( 
پرونده:9۴09980۳50600969 شماره  نامه:9510110۳50600817 شماره  شماره 
 – اعتراض  خصوص  در  تنظیم:1۳95/05/0۳  تاریخ  شعبه:9۴1085  بایگانی 
بانک ملت با وکالت اقای ارش شیرانی – به طرفیت – رسول فخرنیان - - 
محسن ساالر فرد - - محسن صمدانی – فعال مجهول المکان – و به خواسته 
اعتراض به دادنامه شماره -5۳0--- مورخ 95/0۳/2۴- باتوجه به مجهول 
اجرای ماده -7۳-ق-ا- نظر خواندگان – مراتب – در  بودن تجدید  المکان 

د-م- در یک از روزنامه های کثیر االنتشار سراسری یا محلی درج تا تجدید 
نظر خواندگان ظرف مهلت ده روز پس از انتشار در روزنامه – ضمن مراجعه به 

دفتر دادگاه و ارایه ادرس کامل پستی خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست 
تجدید نظر و ضمایم چنانچه در خصوص اعتراض تجدید نظر خواه الیحه و یا 
جوابیه ای دارد ظرف مهلت ده روز الیحه دفاعیه خود را کتبا به دفتر دادگاه 
ارایه نماید. واال پرونده از انقضای مهلت مذکور پرونده و به دفتر دادگاه تجدید 

نظر ارسال خواهد شد. 
شماره:1۳252/م الف

 مدیر دفتر شعبه شش دادگاه حقوقی اصفهان- فانی
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای اکبر مکتوبیان دارای شناسنامه شماره686به شرح دادخواست به کالسه 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا   این  از  226۳/95خ1 
توضیح داده که شادروان اقدس نصری نصر آبادی   بشناسنامه ۴5در تاریخ 
آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  1۳۳9/2/1۳اقامتگاه 
1۴5نسبت  به ش ش  مکتوبیان   جواد  محمد   -1 به  است  منحصر  مرحوم 
متوفی  با  20۴8نسبت  ش  ش  به  مکتوبیان   2-حسین  فرزند   متوفی  با 
فرزند ۳- علیرضا مکتوبیان  به ش ش11۳00192۴1 نسبت با متوفی فرزند  
۴- مجتبی مکتوبیان   به ش ش 1270916076 نسبت با متوفی فرزند  5- 
با متوفی فرزند 6- اعظم مکتوبیان  سمیه مکتوبیان   به ش ش 86نسبت 
 ۳01 به ش ش  راضیه مکتوبیان  فرزند 7-  با متوفی  50 نسبت  به ش ش 
 127129۳85۴ ش  ش  به  مکتوبیان  ملیحه   -8 فرزند  متوفی  با  نسبت 
نسبت   92 به ش ش  نصرآبادی  نصری  اسداله   -9 فرزند  متوفی  با  نسبت 
همسر  متوفی  با  686نسبت  ش  ش  به  مکتوبیان  اکبر   -10 پدر  متوفی  با 
نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر 
آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی داردو یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
 از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد. 
10 حقوقی شورای حل اختالف استان  شماره : 1۳18۴/م الف رئیس شعبه 

اصفهان
دادنامه

کالسه پرونده: 950187 شماره دادنامه 756 مورخ 95/۴/۳0 مرجع رسیدگی 
شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمد رضا معینی کربکندی   
الدوله روبه روی گاراژ مشیری جنب  نشانی اصفهان شاهپور جدید خ مشی 
 – محمدیان  حسین  وکیل:  معین   فنگ  دانگ  فروشگاه  اشراف  رستوران 
بانک  ساختمان  شمالی  صدوق  شیخ  خ  اص-  نشانی:  زاده   عرب  نفیسه 
 : نشانی  نوگورانی  کرمیان  اکبر  خوانده:  واحد18   ۳ طبقه  )ارغوان(  تجارت 
مجهول المکان خواسته: مطالبه  مبلغ 21/28۴/000 ریال طبق رسید عادی با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
معینی  رضا  آقای محمد  دعوی  در خصوص  اختالف  قاضی شورای حل  رای 
اکبر کرمیان  آقای  به طرفیت  زاده   نفیسه عرب  وکالت حسین محمدیان  با 
نوگورانی به خواسته مطالبه مبلغ 21/28۴/000   ریال طبق رسید عادی مورخ 
و  پرونده  به محتویات  توجه  با  قانونی،  انضمام مطلق خسارات  به   91/8/28
بقای اصول مستندات در ید خواهان و اینکه خوانده علی رقم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت تشخیص داده و با استناد مواد 198 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ بیست و یک میلیون و دویست و هشتاد و چهارهزار ریال بابت 
و حق  دادرسی  هزینه  بابت  879/290ریال  آگهی  نشر  وهزینه  خواسته  اصل 
الوکاله ی وکیل طبق تعرفه قانونی  و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم) 
95/2/12 (دادخواست تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
 : شماره  باشد.  می  اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید 

1۴296/م الف قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه

کالسه پرونده: 9502۳8 شماره دادنامه 706 مورخ 95/۴/29 مرجع رسیدگی 
آبادی    موسی  ثالثی  رضا  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   11 شعبه 
نشانی اصفهان خیابان شاهپور جدید ، خیابان شهید باباگلی جنب تعمیرگاه 
مسلمان فروشگاه ارمان اسکانیا وکیل: 1- حسین محمدیان  2- نفیسه عرب 
تجارت  بانک  ساختمان  شمالی  صدوق  شیخ  خیابان  اصفهان   : نشانی  زاده 
)ارغوان ( طبقه ۳ واحد 18 خوانده: اکبر اسکندری  نشانی : مجهول المکان 
خواسته: مطالبه  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا 

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

در خصوص دعوی  آقای رضا ثالثی موسی آبادی با وکالت حسین محمدیان 
و نفیسه عرب زاده     به طرفیت آقای اکبر اسکندری  به خواسته مطالبه مبلغ 
یکصد میلیون   ریال وجه چک به شماره ی 220506 به عهده بانک صادرات 
به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
بانک محال علیه که  مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور 
و  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد ۳10 و ۳1۳ قانون تجارت و 198 و 
515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و  2/110/000ریال بابت 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه هزینه نشر آگهی120/000 ریال  
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )9۴/12/۳( تا تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
شماره : 1۴268/م الف قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
به  دادخواست  شرح  شماره99۴به  شناسنامه  دارای  امانی  علیرضا  آقای 
و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی  در  شورا   این  از  2286/95خ1  کالسه 
تاریخ  ۳8در  بشناسنامه  امانی  اکبر  علی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  1۳95/۳/27اقامتگاه 
با متوفی  امانی  به ش ش 99۴نسبت  1- علیرضا  به  مرحوم منحصر است 
فرزند  2-محمد رضا   امانی به ش ش ۴05نسبت با متوفی فرزند ۳- حمید 
رضا امانی  به ش ش2611نسبت با متوفی فرزند  ۴- محمد امین امانی   به 
ش ش 925نسبت با متوفی فرزند  5- سهیال امانی   به ش ش ۴10نسبت 
با متوفی فرزند 6- اعظم نوری به ش ش ۴5 نسبت با متوفی همسر 7- 
انجام  با  اینک  والغیر  مادر  متوفی  با  نسبت   859 به ش ش  امانی  سکینه 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
استان  اختالف  10 حقوقی شورای حل  رئیس شعبه  الف  1۳191/م   : شماره 

اصفهان
رونوشت آگهی حصروراثت

شرح  شماره۴21به  شناسنامه  دارای  بهارانچی  حسینی  اسماعیل  سید  آقای 
حصر  خواست گواهی  در  شورا   این  از  225۴/95خ1  به کالسه  دادخواست 

وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید محمود حسینی بهارانچی 
زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  1۳9۴/9/2۴اقامتگاه  تاریخ  ۴در  بشناسنامه 
به  سادات حسینی  فرشته  به1-  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه 
ش ش 5۴752 نسبت با متوفی فرزند  2- زهرا حسینی بهارانچی  به ش 
ش ۳888نسبت با متوفی فرزند  ۳-خدیجه حسینی بهارانچی به ش ش 
به ش  بهارانچی    اسماعیل حسینی  فرزند ۴- سید  متوفی  با  ۳890نسبت 
ش۳890نسبت با متوفی فرزند  5- سید ابراهیم حسینی  بهارانچی    به ش 
ش 1282نسبت با متوفی فرزند  6- سید مجید حسینی بهارانچی به ش ش 
۳ نسبت با متوفی فرزند 7- سید رضا حسینی بهارانچی  به ش ش 95۴ 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر  فرزند  متوفی  با  نسبت 
مزبوررا در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 1۳21۳/م الف رئیس شعبه 10 حقوقی 

شورای حل اختالف استان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: حامد  نام خانوادگی: قاسمی    نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: اکبر  نام خانوادگی : ابدال 
پروانه   نشانی محل اقامت: اصفهان – حصه شمالی زیر گذر سوم بن بست 

شهید همت دوزندگی پروانه  
محکوم به:به موجب رای شماره 1052 تاریخ9۴/12/2۴ حوزه 16 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است 

به
پرداخت مبلغ ۳1/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۳5/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 9۳/7/20 

در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت.
ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   ۳۴ ماده 
اجرا  به موقع  را  آن  روز مفاد  ده  علیه مکلف است ظرف مدت  شد، محکوم 
که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد 
خود  صورتی که  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای 
جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را 
اعالم صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  تسلیم کند  اجرا  قسمت  به  را  خود   دارایی 

 نماید.
شماره:1۴261/ م الف دفتر شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه:9510100۳5100۴25۴ شماره پرونده:9۴09980۳51000006شماره 
منتشره  های  آگهی  پیرو  تنظیم:1۳95/05/02  تاریخ  شعبه:9۴0006  بایگانی 
در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای / خانم سید محمد مرتضوی مدیر 
عامل شرکت مسکن سازان که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون 
وفق دادنامه شماره 9۴09970۳51000۴89 صادره از شعبه 10 حقوقی اصفهان 
اصل  بابت  ریال  میلیون  هفتاد  مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم 
خواسته مبلغ دو میلیون و یکصد و هشتاد پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ۳5988۴ مورخ 1۳9۳/۴/1۴ 
مرکزی  بانک  سوی  از  اعالمی  تورم  شاخص  اساس  بر  حکم  اجرای  لغایت 
جمهوری اسالمی ایران به طور تضامنی در حق محکوم له عبدالرحیم چعباوی 
زاده و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار 
غیر  در  نمایید  اقدام  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  نسبت  دارید  مهلت  آگهی  این 
اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود.
 شماره:1۳2۴7/م الف مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – محسن فرهادیان
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حتما بخوانید!
لزوم »کد«دار شدن متکدیان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: 

محمد  عیدی  پدر:  نام  افشاری  سیاه  مرادی  خانوادگی  نام  :رضا   نام 
له:  المکان مشخصات محکوم  اقامت: مجهول  شغل:بازنشسته  نشانی محل 
نام : نعمت اله    نام خانوادگی : هدایت نام پدر: خدارحم شغل: آزاد نشانی 
محل اقامت : کلیشاد – خ مطهری – کوی مسجد  محکوم به به موجب رای 
آباد   نجف  اختالف شهرستان  95/3/16 حوزه7 شورای حل  164تاریخ  شماره 
ده  مبلغ  پرداخت  به:  است  محکوم  علیه  محکوم   . است  یافته  قطعیت  که 
میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ششصد هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 94/7/19 لغایت 
محکوم  حق  در  ایران  مرکزی  بانک  تورم  شاخص  برابر  دادنامه  اجرای کامل 
له و پرداخت نیم عشر حق االجرا/    ماده 34 قانون اجرای احکام : همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
مزبور صورت  مهلت  باید ظرف  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  که خود 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم 

نماید.  شعبه هفتم شورای حل اختالف نجف آباد
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای محمد ابراهیم فیاضی دارای شناسنامه شماره 65 متولد 1333  به شرح 
دادخواست به کالسه 95 /413 ش 1  از این شورای در خواست گواهی حصر 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن فیاضی    بشناسنامه  وراثت 
1002مورخ 1303/7/1 در تاریخ 1395/4/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر – یک دختر  که به 
شرح ذیل می باشد:  1- احمد رضا فیاضی  فرزند حسن   به ش ش 3312 
متولد 1342صادره از گلپایگان 2- محمد ابراهیم فیاضی    فرزند حسن   به 
ش ش 65متولد 1333  صادره از گلپایگان 3- محمد فیاضی فرزند حسن 
به ش ش 3585متولد 1331 صادره از گلپایگان 4- نصر اله فیاضی فرزند 
حسن به ش ش 41 متولد 1326 صادره از گلپایگان 5- سکینه فیاضی فرزند 
حسن به ش ش 2542 متولد 1329 صادره از گلپایگان و الغیر  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 
ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 207/ 
اختالف  حل  شورای  یک  شماره  مجتمع  حقوقی  اول  شعبه  رئیس  الف  م 

شهرستان گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

به شرح    1327 متولد   14211 دارای شناسنامه شماره  آقای مصطفی صافی 
خواست گواهی  در  شورای  این  از    1 ش   448/  95 به کالسه  دادخواست 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکرم رهبر    بشناسنامه 
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1395/3/30 تاریخ  در   1337/10/1 430مورخ 
یک   – دختر  دو  به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته 
رهبری   حسن   -1 باشد:   می  ذیل  شرح  به  پدرکه   - مادر   - دائمی  همسر 
فرزند محمد  به ش ش 97 متولد 1309صادره از گلپایگان 2- خدیجه جوادی    
فرزند مرتضی  به ش ش 1230متولد 1316  صادره از گلپایگان 3- مصطفی 
صافی فرزند علی به ش ش 14211متولد 1327 صادره از گلپایگان 4- الهام  
صافی فرزند مصطفی به ش ش 5997 متولد 1356 صادره از تهران 5- رویا 
صافی  فرزند مصطفی به ش ش 6759 متولد 1358 صادره از تهران و الغیر  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 228/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان گلپایگان
گواهی  حصروراثت

خانم زهرا قربانی بشناسنامه شماره 582 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و 
این شورا نموده  رونوشت شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 95/765تقدیم 
چنین اشعار داشته است که شادروان فاطمه قربانی   بشناسنامه شماره 6 در 
تاریخ 1395/5/4در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از 1- علی 
قربانی   فرزند حسن   شماره شناسنامه  1210 2- زهراقربانی  فرزند حسن  
شماره شناسنامه 582  پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه 
او  از متوفی نزد  تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  آگهی می نماید 
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
گواهی  حصروراثت

آقای قدرت اله جمالی قهدریجانی بشناسنامه شماره 269 باستناد شهادتنامه  
و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 95/758تقدیم 
جمالی  اسماعیل  شادروان  که  است  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این 
تاریخ 1393/4/6در گذشته و ورثه  قهدریجانی   بشناسنامه شماره 4602 در 
وی در هنگام در گذشت عبارتند از 1- قدرت اله جمالی قهدریجانی    فرزند 
اسماعیل    شماره شناسنامه  269 2- رحمت اله قهدریجانی  فرزند اسماعیل  
اسماعیل  فرزند  قهدریجانی  جمالی  محمد   -3  6133 شناسنامه  شماره 
شماره  اسماعیل  فرزند  قهدریجانی  جمالی  4-عفت   7181 شناسنامه  شماره 
شناسنامه755 5- زهرا جمالی قهدریجانی فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 
6- پروانه جمالی قهدریجانی فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 375   6134
7- مهری جمالی قهدریجانی فرزند اسماعیل شماره شناسنامه 418   پس از 
تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر 
از تاریخ نشر آگهی ظرف  او باشد  از متوفی نزد  اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
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 مزایده اموال غیر منقول((

اجرای احکام دادگستری فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره  1415/94 
موضوع مطالبه علیه حسن کریمی و له محسن کریمی  در تاریخ 1395/6/17  
به منظور فروش صد وسه متر و نیم )103/5( متر مربع مشاع از یک قطعه 
زمین کشاورزی با حدود اربعه موجود در پرونده از 184 متر مربع ملکی آقای 
هویه که  امامزاده  زیر  صحرای  در  واقع  مصطفی  فرزند  هویه  حسن کریمی 
باشدو  می  مشاع  مذکور  ملک  و  باشد  نمی   – شماره  به  ثبتی  سابقه  دارای 
متعلق حق غیر میباشد / نمیباشد در تاریخ 95/6/17 از ساعت 10 الی 11 صبح 
جلسه مزایده در محل دادگستری فالورجان دفتر اجرای احکام اطاق 26 برگزار 
نماید . ملک موضوع مزایده از طریق  کارشناس رسمی/ خبره محلی به مبلغ 
روز  پنج  توانند  . طالبین خرید می  ارزیابی گردیده است  ریال    33/120/000
قبل از مزایده با حضور در محل اجرای احکام از موقعیت ملک مطلع گردند. 
مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی 
می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی 
شده را همراه داشته باشند. مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری فالورجان

آگهی ابالغ 
پرونده:9409983722300314  شماره   9510103720701980 ابالغیه:  شماره 
محمد  آقای  تنظیم:1395/05/10 شاکی  تاریخ  بایگانی شعبه:950805  شماره 
آبادی  شاهم  رنجبر  صادقی  حسین  آقای  متهم  علیه  شکایتی  سخایی  علی 
دادگاه  تقدیم  رانندگی  تصادف  اثر  بر  عمدی  غیر  بدنی  ایراد صدمه  بر  و  دلی 
 101 به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  های عمومی شهر شهرستان گلپایگان 
دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان )جزایی سابق( واقع در گلپایگان ارجاع و به 

 1395/06/20 ثبت گردیده وقت رسیدگی آن  کالسه 9409983722300314  
و  متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به   . است  شده  تعیین   10:30 ساعت  و 
درخواست شاکی و به تجویز ماده 73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستوردادگاه مراتب یک نوبن در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. دفتر دادگاه کیفری شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان )جزایی 

سابق(- وحید زمانی
مفقودی پالک و سند موتور

 1392 مدل  و  مشکی  رنگ  به   cdi انرژی125  سیکلت  موتور  سند  و  پالک 
و   125e9202338***n1k:تنه شماره  و   nrg  91338350 موتور  شماره  و 
شماره پالک:62765724 نام مالک:علی حالج آرانی مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1915/94 خواهان ابراهیم قرهی قهی  دادخواستی 
مبنی بر:مطالبه وجه چک به طرفیت جعفر بایگان تقدیم نموده است . وقت 
با  ............. مورخه 95/6/20 ساعت 9/30 تعیین گردیده  رسیدگی برای روز 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- 
اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 
اختالف  حل  شورای  اصفهان  اختالف  حل  شورای   8165756441 پستی  کد 
نماید. در صورت  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  و نسخه  اصفهان مراجعه 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

حل  شورای  یک  شماره  45مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  11451/م  شماره: 
اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ایمانی  دادخواستی  در خصوص پرونده کالسه 1865/94 خواهان زرین تاج 
رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  اکبر جعفری  به طرفیت  بر:مطالبه  مبنی 
با توجه به  ............. مورخه 95/6/20 ساعت 8/30 تعیین گردیده  برای روز 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 
پالک   – پور – جنب ساختمان صبا  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  خیابان 
57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه 13  
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.شماره: 10827/م الف مدیر دفتر شعبه 13مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شلمزاری   ابراهیم  مجید  خواهان   950262 کالسه  پرونده  خصوص  در 
دادخواستی مبنی بر:الزام به پرداخت به طرفیت آرام نجیمی   تقدیم نموده 
است .وقت رسیدگی برای روز........... مورخ 95/6/20ساعت 10 صبح تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
آتشگاه اول خیابان سمت چپ مجتمع شماره 2 اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 12357/م الف مدیر دفتر 

شعبه 8مجتمع شماره دوشورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  نوذنی   حسین  خواهان   950225 کالسه  پرونده  خصوص  در 
به مدیریت  بهشت  به طرفیت شرکت صنعت خودرو هشت  بر:مطالبه   مبنی 
مورخ  روز...........  برای  .وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  پور    علی  رامین 

95/6/20ساعت 10/30 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه اول خیابان سمت چپ مجتمع شماره 2 
اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 12359/م الف مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره دوشورای حل اختالف 
اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  عباسیان   مرتضی  941248خواهان  پرونده کالسه  خصوص  در 
 – عبدالرضا صداقتی   – صالحی  طرفیت سید شهرام  به  ثالث  بر:جلب  مبنی 
روز........... مورخ  برای  .وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  عباس عروجی   
بودن  المکان  به مجهول  با توجه  تعیین گردیده  95/6/20ساعت 9/30 صبح  
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه اول خیابان سمت چپ مجتمع 
نماید.  اخذ  را  ثانی دادخواست و ضمائم  2 اصفهان  مراجعه و نسخه  شماره 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
دوشورای  شماره  8مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  12360/م  شود.شماره:  می 

حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

 9409980351501047: پرونده  شماره  ابالغیه:9510100351504333  شماره 
شماره بایگانی شعبه:941154 تاریخ تنظیم:1395/05/03 خانم فاطمه خوئی 
بزرگمهر  پل  شعبه  مسکن  بانک  طرفیت  به  دادخواستی  علی  محمد  فرزند 
مبنی بر تقاضای ابطال سند مالی)اوراق مشارکت و به شماره سریال های 1- 
4249277 تاریخ انتشار 89/12/14 به مبلغ 50/000/000 ریال 89/1031920-2 
الی 1031922 تاریخ انتشار 89/10/5 هریک 5/000/000 ریال جمعا 15/000/000  
ریال 3- 89/1032055 تاریخ انتشار 89/10/5 به مبلغ 5/000/000 ریال( تقدیم 
این دادگاه نموده است. بدینوسیله و در اجرای ماده 324و327 قانون تجارت 
مراتب با هزینه متقاضی در روزنامه رسمی منتشر می گردد تا دارنده مجهول 
اولین اعالن،   تاریخ  از  اسناد مالی مذکور چنانچه ادعایی دارد ظرف سه سال 
ابراز اسناد  از گذشت این مدت،  و عدم  به این دادگاه اعالم نماید واال پس 
الف  می گردد. شماره:13236/م  اسناد صادر  آن  بطالن  ، حکم  وی  از سوی 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-

جعفری
رونوشت آگهی حصروراثت

شرح  شماره31324به  شناسنامه  دارای  بخت  خجسته  بدرالملوک  خانم 
حصر  خواست گواهی  در  شورا   این  از  2365/95خ1  به کالسه  دادخواست 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید اصغر موسوی دهکردی   
بدرود زندگی گفته  دائمی خود  1393/9/19اقامتگاه  تاریخ  بشناسنامه 302در 
به  موسوی   محسن  سید   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه 
به ش  دهکردی   موسوی  2-مجید  فرزند   متوفی  با  69616نسبت  ش ش 
به  دهکردی   موسوی  محمود  سید   -3 فرزند  متوفی  با  نسبت   69617 ش 
ش ش628 نسبت با متوفی فرزند  4- سادات موسوی دهکردی   به ش 
دهکردی   موسوی  صفوراالسادات   -5 فرزند   متوفی  با  نسبت   69615 ش 
موسوی  السادات  مرضیه   -6 فرزند  متوفی  با  60353نسبت  ش  ش  به 
بدرالملوک   -7 فرزرند  متوفی  با  نسبت   71863 ش  ش  به  دهکردی  
با  اینک  والغیر  همسر  متوفی  با  نسبت   31324 ش  ش  به  بخت  خجسته 
نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام 
تاریخ نشر  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  تا هرکسی 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
استان  اختالف  10 حقوقی شورای حل  رئیس شعبه  الف  13189/م   :  شماره 

اصفهان

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه خبــری ربیــع، 
ــوزش در  ــش آم ــت نق ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــاد ب ــه فرش مرضی
ــای  ــر اســاس پژوهش ه ــار داشــت: ب ــودک اظه ــای ک مهده
زیــر  آموزش هــای  کــه  کودکانــی  دنیــا،  در  انجام شــده 
7 ســال را می گذراننــد نســبت بــه کودکانــی کــه ایــن 
عمــل  منظم تــر  و  مســتقل تر  ندیده انــد،  را  آموزش هــا 
می کننــد و از ثبــات عاطفــی بیشــتر و اضطــراب کمتــری 
ــد. وی افــزود: در ایــن کــودکان، روحیــه مشــارکت  برخوردارن
می شــود  تقویــت  اجتماعــی  و  فعالیت هــای گروهــی   و 

و کودکان، دارای ارتباطات قوی تری هستند.
 معــاون حــوزه اجتماعــی اداره  کل بهزیســتی اســتان اصفهــان 
ــودکان  ــوزش ک ــت در آم ــرمایه گذاری درس ــرد: س ــح ک تصری
 زیــر 7 ســال و انتخــاب برنامــه آموزشــی بــا کیفیــت، نه تنهــا

ســبب افزایــش آمادگــی و اشــتیاق کــودکان بــرای ورود 
ــاص  ــورت خ ــه ص ــه ب ــود، بلک ــه می ش ــه و جامع ــه مدرس ب
تأثیــر بســیار مثبتــی نیــز بــر کــودکان خانواده هــای متوســط 
کم درآمــد یــا کودکانــی کــه والدیــن آن هــا تحصیــالت 

ــت. ــد داش ــد، خواه ــادی ندارن ــب و زی مناس
 انتشار و چاپ کتاب های آموزشی

ــرای ایــن  ــاره انتشــار و چــاپ کتاب هــای آموزشــی ب وی درب
ــوان  ــدگاه می ت ــک دی ــرد: از ی ــان ک ــنی خاطرنش ــع س مقط

مجموعــه کتاب هایــی را کــه هــر ســال چــاپ و منتشــر 
ــی پیامــی  ــرا هــر کتاب می شــوند، کتــاب آموزشــی نامیــد؛ زی
طــور خــاص کتاب هــای  بــه  امــا  دارد؛  آمــوزش  بــرای 
رســمی  آموزش هــای  در  اســتفاده  هــدف  بــا   آموزشــی 

و غیررسمی به رشته تحریر درمی آیند.
 پرورش مهارت های جسمی حرکتی

پــرورش  مهارت هــای جســمی حرکتی،  پــرورش  فرشــاد 
پــرورش مهارت هــای ذهنــی رفتــار عاطفــی،  و   روحیــه 

صفــات اخالقــی و رفتارهــای اجتماعــی مبتنــی بــر ارزش های 
ــرورش  ــه آن پ ــدی ب ــرآن و عالقه من ــا ق ــس ب ــالمی، ان اس
ذات هنــری و هویــت ملــی، پــرورش مهارت هــای زبــان 
ــا  ــنایی ب ــی و آش ــت و ایمن ــطح بهداش ــای س ــی، ارتق فارس
ــداف  ــه اه ــت را از جمل ــا طبیع ــتی ب ــت و آش ــط زیس محی
ایــن فعالیت هــا عنــوان کــرد. وی ادامــه داد: بــر همیــن 
 اســاس محتــوای آمــوزش بــا موضوعاتــی مثــل قصــه، شــعر 
و ســرود، بــازی، نقاشــی، کاردســتی، نمایــش خــالق، انــس با 

ــوزی ــی، زبان آم ــته آموزش ــی، بس ــای علم ــرآن، فعالیت ه  ق
ــم  ــای فیل ــان و تماش ــی مربی ــری و دانش افزای ــع نظ  مرج
و آشــنایی بــا نحــوه اســتفاده از فناوری هــای جدیــد بــه اجــرا 

ــد. درمی آی
 رشد 15 درصدی شهریه

معــاون حــوزه اجتماعــی اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهــان 
از رشــد 15 درصــدی شــهریه مهدهــای کــودک در ســال جاری 
ــودک در دو  ــای ک ــهریه مهده ــت: ش ــار داش ــر داد و اظه خب
گــروه اصفهــان و ســایر شهرســتان ها و در بخــش تمام وقــت 
 و نیمه وقــت در 3 گــروه ســنی شــیرخوار، نوپــا و نوبــاوه

 بــه دلیــل متفــاوت بــودن در ارائــه خدمــات و امکانــات 
و بهره گیــری از نیــروی انســانی کارآمــد و بــا تحصیــالت 
ــا بیــان  مربــوط، درجه بنــدی و ســتاره دار شــده اســت.  وی ب
ــات و قابلیت هــای  ــه امکان ــا توجــه ب ــه ب ــزان تعرف اینکــه می
ــت: شــهریه  ــالم شــده اســت گف ــد در شهرســتان اع ــر مه ه
مهدهــای کــودک یــک ســتاره 10 درصــد 2 ســتاره 20 درصــد و 
3 ســتاره 30 درصــد بیشــتر از شــهریه  ثابــت در نظــر گرفتــه 
ــور،  ــهریه مذک ــرد:  ش ــان ک ــاد خاطرنش ــت. فرش ــده اس ش
ــه  و ناهــار( اعــالم  ــه )صبحان ــه تغذی ــدون احتســاب هزین ب
ــه  ــه تغذی ــه  ارائ ــدام ب ــودک، اق ــه مهدک ــده و در صورتی ک ش
کنــد، بیشــترین هزینــه ماهیانــه آن هــا 700 هــزار ریال اســت.

معاون اداره کل بهزیستی استان اصفهان خبر داد:

افزایش 15 درصدی شهریه مهدکودک های اصفهان

ــتی  ــوم زیس ــن عل ــای نوی ــگاه فناوری ه ــان پژوهش محقق
»ابن ســینا« موفــق بــه تولیــد واکســنی بــرای پیشــگیری و 

درمــان ســرطان در فــاز حیوانــی شــدند.
پژوهشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو  و  طــرح  مجــری   
فناوری هــای نویــن علــوم زیســتی جهــاد دانشــگاهی 

»ابــن ســینا« بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ایمنــی درمانــی، روشــی امــن بــرای 
درمــان ســرطان اســت، گفــت: بــر ایــن 
ــتفاده از  ــا اس ــم ب ــا درصددی ــاس م اس
ــه  ــم ک ــدن آمــوزش دهی ــه ب واکســن ب
ســرطانی  ســلول های  رشــد  دربــاره 
ــار  ــد آن را مه ــل و رش ــمندانه عم هوش

ــرد.  ــن بب ــا از بی ــد ی کن
مجــری  ربانــی،  حجــت هللا  دکتــر 

ــر داد  ــرطان خب ــرای س ــن ب ــد واکس ــرح تولی ــرح از ط  ط
ــی  ــرح تحقیقات ــن ط ــا در ای ــده م ــرد: ای ــان ک  و خاطرنش
ایــن بــود کــه هماننــد بعضــی از بیماری هــا کــه دارای 

ــرای پیشــگیری از ســرطان، واکســنی  واکســن هســتند، ب
تولیــد کنیــم کــه از بــدو تولــد بــه نــوزادان تزریــق شــود تــا 
آن هــا بــه ســرطان مبتــال نشــوند. وی از تولیــد این واکســن 
خبــر داد و بــا تأکیــد بــر اینکــه واکســن تولیــد شــده بــرای 
پیشــگیری از انــواع ســرطان ها کاربــرد دارد، ادامــه داد: 
ایــن واکســن متشــکل از آنتی ژن هــای 
فــاز  مطالعــات  و  اســت  پروتئینــی 
حیوانــی آن نیــز طــی شــده اســت. 
ــا بیــان اینکــه وزارت بهداشــت  ــی ب ربان
ــت ــرده اس ــت نک ــرح حمای ــن ط  از ای
گفــت: بســیاری از کشــورها درصــدد 
تولیــد ایــن واکســن هســتند و ایــن در 
ــن  ــه ای ــانس تهی ــه ش ــت ک ــی اس حال
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــم اس ــیار ک ــن بس واکس
ایــن واکســن بــر اســاس تغییراتــی کــه در ســاختار پروتئین 
ــت  ــه دس ــود، ب ــاد می ش ــاص ایج ــلول خ ــوع س ــک ن  ی

می آید. ربیع

موفقیت محققان ایرانی در تولید واکسن سرطان
ــای  ــش از دو ســوم الکل ه ــه بی ــد ک ــا نشــان می ده آماره
اغلــب  و  می شــوند  تولیــد  داخــل کشــور  در  مصرفــی 
ــراه  ــه هم ــری ب ــوارض جبران ناپذی ــاز ع ــای دست س الکل ه

ــد.  دارن
طبــق آخریــن سرشــماری 4/23 درصــد جمعیــت کل 

تشــکیل می دهنــد؛  را جوانــان  کشــور 
جوانانــی کــه طبــق آمارهــای رســمی 
گــروه  جامعه شناســان  گفته هــای  و 
اصلــی  متمایــل بــه مصــرف مــواد مخــدر 
هســتند؛ مخدرهایــی کــه هــر روز بــر 
تعــداد آن هــا افــزوده می شــود و جامعــه 
مختلفــی  تنوع هــای  برابــر  در  هــدف 
ــن  ــال در بی ــن ح ــا ای ــد. ب ــرار می گیرن ق
ــی یکــی از  ــواع مخــدر مشــروبات الکل ان

ــا  ــه بن ــت ک ــادآور اس ــواد اعتی ــا و م ــن مخدره قدیمی تری
 بــه باورهــای غلــط، بســیاری از افــراد و خانواده هــا آن 
را جــزو مخدرهــا ندانســته و حتــی مصرف تفننی و اســتفاده 

ــرف  ــه مص ــل از اینک ــد؛ غاف ــاز می دانن ــم ها را مج در مراس
 مشــروبات الکلــی عــالوه بــر اثراتــی کــه بــر بــدن می گــذارد
 حتــی می توانــد مــرگ مصرف کننــده را در پــی داشــته

 باشــد. رئیــس گــروه مطالعــات اعتیــاد ســازمان پزشــکی 
ــر  ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــه در گفت وگ ــن رابط ــی، در همی قانون
از  ناشــی  فــوت  آمــار  درخصــوص 
الکلــی گفــت:  مشــروبات  مصــرف 
فــوت   100 حــدود  ســاالنه  معمــوال 
ــی  ــروبات الکل ــرف مش ــی از مص ناش
مقطعــی  میــزان  ایــن  داریــم کــه 
ــا ایــن حــال عــوارض ناشــی  اســت؛ ب
از مصــرف الــکل بســیار زیــاد و نقــش 
آن در وقــوع جرائــم پررنــگ اســت. 
محمدرضــا قدیــرزاده تصریــح کــرد: در 
ســال گذشــته، 95 نفــر بــر اثــر مصــرف مشــروبات الکلــی 
جــان خــود را از دســت داده انــد کــه از ایــن تعــداد 6 نفــر زن 

ــر ــد. مه ــرد بودن ــر م و 89 نف

سرانجام قانون 27 ساله پرستاران
ــش از  ــتگی پی ــون بازنشس  قان
از  پــس  پرســتاران  موعــد 
زمــان  از  ســال   27 گذشــت 
ــه درســتی  ــوز ب تصویــب آن، هن
اجــرا نمی شــود؛ قانونــی کــه 
علــت  بهداشــت  وزارت 
ــرای آن  ــا را در اج ناهماهنگی ه
ــن حــال ســازمان  ــد و در عی ــار می خوان ــرو و اعتب ــود نی کمب
نظــام پرســتاری تأکیــد دارد کــه پرســتاران پــس از 25 ســال 
ــا ادامــه ایــن رونــد، بیمــار آســیب  کارایــی الزم را ندارنــد و ب
قانــون  مشــمولین  درخصــوص  قانــون  ایــن  می بینــد. 
خدمــات کشــوری، یعنــی پرســتاران بیمارســتان های دولتــی 
ــا 20  ــم ب ــتاران خان ــب آن پرس ــه موج ــت. ب ــدنی اس اجراش
ســال و آقایــان بــا شــرط ســنی خاصــی بــا 25 ســال ســابقه 
کار، می تواننــد بــا 5 ســال بخشــودگی و 30 روز حقــوق 

بازنشسته شوند. 
ــش  ــاغل در بخ ــتاران ش ــی پرس ــون کار، یعن ــمولین قان مش
ــال  ــامل 10 س ــابقه کار، ش ــال س ــا 20 س ــز ب ــی نی خصوص
بخشــودگی و 30 روز حقــوق می شــوند. مســئوالن علــت 
مخالفــت بــا بازنشســتگی پیــش از موعــد در بخــش دولتــی 
ــکل در  ــن مش ــتاران و همچنی ــه پرس ــی ب ــاد بده ــم زی را رق

ــد. ــوان می کنن ــن عن ــروی جایگزی ــن نی تأمی

 حمایت از چاپ آثار مکتوب 
در سازمان محیط زیست

مهنــاز مظاهــری، معــاون آمــوزش و پژوهــش ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت و رئیــس کارگــروه تخصصــی چــاپ 
و نشــر ســازمان، ضمــن پراهمیــت خوانــدن جایــگاه کارگــروه 
ــگاه علمــی  ــن کارگــروه از یــک جای چــاپ و نشــر گفــت: ای
ــار  ــاپ و انتش ــت چ ــوده و الزم اس ــوردار ب ــی برخ و پژوهش
ــاب، کتابچــه، پوســتر ــم از کت ــط زیســتی اع ــوای محی  محت

بروشور و ... به تأیید کارگروه برسد.
بــرای  برون ســازمانی  ظرفیت هــای  به کارگیــری  وی   
حمایــت از چــاپ و انتشــار آثــار مکتــوب را در ســازمان محیــط 
زیســت ضــروری دانســت و بــا تأکیــد بــر برگــزاری جشــنواره 
کتــاب ســال محیــط زیســت در ســال جــاری و حضــور فعــال 
ســازمان در نمایشــگاه های کتــاب گفــت: بایــد بــه ایــن 

ــژه ای داده شــود.  ــت وی موضــوع اهمی
کیومــرث کالنتــری، مدیــر کل دفتــر آمــوزش محیــط زیســت 
و دبیــر کارگــروه تخصصــی چــاپ و نشــر ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت نیــز گفــت: کارگــروه تخصصــی چــاپ و نشــر 
ــر چــاپ و انتشــار کتاب هــا  بایــد نظــارت و هدایــت کافــی ب

ــازمان  ــات س ــتورالعمل ها و مکتوب ــالت، دس ــا، مج کتابچه ه
ــد چــاپ و انتشــار کتــاب را در ســازمان  داشــته باشــد و رون

هدایــت کنــد.

کوتاه از جامعه 

 اجرای طرح 
رتبه بندی حرفه ای معلمان کشور

 وزیــر تعــاون، کار و رفــاه 
بــه  نامــه ای  در  اجتماعــی 
صنــدوق  عامــل  مدیــر 
بــر  کشــور  بازنشســتگی 
رتبه بنــدی  طــرح  اجــرای 
معلمــان کشــور  حرفــه ای 
ــه  ــن نام ــرد. در ای ــد ک تأکی
ــرم  ــت محت ــد ریاس ــه تأکی ــه ب ــا توج ــت: ب ــده اس آم
 جمهــور بــه اینجانــب، مبنــی بــر رفــع دغدغــه معلمــان 
دوران  از  خاطــر  آســودگی  و  آرامــش  ایجــاد  و 
بازنشســتگی، ترتیبــی اتخــاذ فرماییــد تــا ضمــن 
ــور  ــان کش ــه ای معلم ــدی حرف ــرح رتبه بن ــرای ط اج
گزارش هــای دوره ای تهیــه و ارائــه شــود. گفتنــی اســت 
ــز در  ــدوق بازنشســتگی کشــوری نی ــی صن ــاون فن مع
نامــه ای بــه مدیــران صنــدوق بازنشســتگی در سراســر 
کشــور ضمــن تأکیــد بــر اجــرای طــرح رتبه بنــدی 
حرفــه ای معلمــان کشــور، احتســاب افزایــش ناشــی از 
اجــرای تصویب نامــه هیئــت وزیــران در محاســبه 
حقــوق بازنشســتگی و وظیفــه کارکنــان مشــمول طــرح 

را از اول مهرماه 1394 اعالم کرد.

لزوم »کد«دار شدن متکدیان
معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور دربــاره 
ــاز  ــز نی ــر چی ــش از ه ــت: پی ــان گف ــع آوری متکدی جم
اســت تــا ایــن افــراد احــراز هویــت شــوند؛ زیــرا معمــوال 
متکدیــان یــا فاقــد اســناد و اوراق هویتــی هســتند یــا خود 
را مجهول الهویــه اعــالم و هویــت خــود را پنهــان می کننــد؛ 
بــه همیــن دلیــل در مواجهــه بــا ایــن قشــر، احــراز هویــت 
از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. مســعودی فرید 
ــس از  ــراد پ ــن اف ــک از ای ــر ی ــه ه ــد ب ــه داد: بای ادام
احــراز هویــت یــک کــد ویــژه و اختصاصــی داده شــود تــا 
ــاره متوجــه پیشــینه خدماتــی  در صــورت جمــع آوری دوب
ــی افــراد  ــوان کــد مل ــه نمی ت ــن افــراد باشــیم کــه البت ای
را بــه عنــوان ایــن کــد در نظــر گرفــت. وی ادامــه داد: بــر 
اســاس قانــون ســاماندهی متکدیــان کــه مصــوب شــورای 
 عالــی اداری کشــور اســت، هــر دســتگاه بایــد نقــش خــود 
 را در مقابــل ایــن قشــر ایفــا کنــد که بــه موجب مــاده 6 آن
ــت  ــراد بی سرپرس ــت اف ــف اس ــتی موظ ــازمان بهزیس س
ــرد  ــل بگی ــد را تحوی ــالمندان نیازمن ــول و س ــوان، معل  نات
و در اماکــن مناســب نگهــداری کنــد و تحــت آمــوزش قرار 
دهــد؛ همچنیــن پوشــش های حمایتــی الزم را تــا ایجــاد 
شــرایط و زمینــه مناســب بــرای بازگشــت آنــان بــه زندگــی 

عــادی ایجــاد کنــد.

الکل، هفته ای 2 قربانی در ایران می گیرداخبار کوتاه
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ن موادفروشان دستور رئیس جمهور برای کش�ت

ن مبارزه ای �ب رحمانه را علیه قاچاقچیان مواد مخدر آغاز کرده و از پلیس و ح�ت  رئیس جمهوری فیلیپ�ی

مردم این کشور خواسته استفاده کنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر را بکشند. 

شمار کشته های این اقدام رسسختانه از ابتدای ماه جوالی تاکنون به بیش از 400 نفر رسیده است.

حوادثسالمندان

راه های مقابله با افسردگی سالمندان 
 باید باشگاه هایی ویژه سالمندان احداث کنیم

 در بعضــی نقــاط دنیــا  مشــکل افســردگی ســالمندان 
ــد.  ــراد حــل کرده ان ــن اف ــژه ای ــا ایجــاد باشــگاه هایی وی را  ب
ــی  ــات فرهنگ ــا امکان ــت ب ــی اس ــالمندان، محل ــگاه س باش
ورزشــی و تفریحــی نه چنــدان گســترده کــه خــود ســالمندان 
در برنامه ریــزی و مدیریــت آن ســهم دارنــد. چنیــن مکانــی 
امــکان آن را فراهــم می کنــد کــه ســالمندان دور هــم جمــع 
شــوند و از مصاحبــت یکدیگــر لــذت ببرنــد و  بــا شــرکت در 
 فعالیت هــای آموزشــی، فرهنگــی و گردشــگری اوقــات خــود 
را بــه گونــه ای ارزشــمند پر کننــد. در بعضی از شــهرهای ما نیز 
ــدازی شــده اســت )بیشــتر  ــز راه ان ــه مراک ــه این گون رفته رفت
ــه آن هــا محــدود اســت  ــی دامن ــر نظــر شــهرداری ها(؛ ول  زی
ــکان  ــالمندان ام ــب س ــی، اغل ــات ناکاف ــل تبلیغ ــه دلی و ب
حضــور در آن هــا را ندارنــد. تنهــا امکاناتــی کــه بــرای بیشــتر 
از  بســیاری  هســتند.  پارک هــا  مهیاســت،  ســالمندان 
ســالمندان بــه دالیــل مختلــف، رفتــن بــه پــارک را دوســت 
ندارنــد؛ یکــی از دالیــل مســئله آلودگــی هــوا و دیگــری 
عــدم مناسب ســازی پارک هاســت کــه باعــث می شــود 
ــه بیماری هــای قلبــی  ــرای جلوگیــری از ابتــا ب  ســالمندان ب
ــرف  ــارک ص ــه پ ــن ب ــوردن، از رفت ــن خ ــا زمی ــی ی و تنفس
نظــر کننــد. از ســوی دیگــر، مشــارکت اجتماعــی در ســامت 
ــده ای  ــش عم ــا نق ــامت روان آن ه ــا س ــالمندان خصوص س

دارد.
 روابط اجتماعی کم، سالمندان را منزوی می کند

  کاهــش ارتبــاط بــا دوســتان بــه دلیــل بازنشســتگی
بیمــاری یــا از دســت دادن آن هــا، جــدا شــدن فرزنــدان بــه 
ــی  ــبکه اجتماع ــرت و... ش ــا مهاج ــل، ازدواج ی ــل تحصی دلی
ســالمند را محــدود و او را بــه تنهایــی و انــزوا تهدیــد می کنــد؛ 
ــه  ــه خدمــت ب ــن ســازمان ها و نهادهــای مســئول ارائ بنابرای
ــرای  ــزی ب ــر درصــدد برنامه ری ــد هرچــه زودت ســالمندان بای
 اوقــات فراغــت آن هــا برآینــد تــا ســالمندان ســالم تر 

و شادتر بمانند. 
 شیوه زندگی تان را تغییر دهید

ــالمندان ــی س ــت زندگ ــای کیفی ــرای ارتق ــاش ب ــه ت  اگرچ
مســئولیتی جمعــی اســت، در ایــن میــان نبایــد مســئولیت 
ــه ــدن در خان ــت. مان ــده گرف ــردی خــود ســالمندان را نادی  ف
لذت بخــش و  ارزشــمند  فعالیت هــای  از   روی گردانــدن 

انتخــاب شــیوه زندگــی غیرفعــال و... باعــث می شــود روحیــه 
ســالمندان بــه ســمت افســردگی بــرود. هــر فــردی وقتــی از 
دنیــای بیــرون می ُبــرد و بــه درون خــود پنــاه می بــرد، خــود 

را عمــا در معــرض انــواع بیماری هــا قــرار داده اســت.

دستگیری مزاحم مجازی 
مأمــوران پلیــس فتــای اصفهــان فــردی را کــه در یکــی از 
شــبکه های اجتماعــی بــرای شــهروندان مزاحمــت ایجــاد 
می کــرد، شناســایی و دســتگیر کردنــد. ســرهنگ جهانگیــر 
اســتان  انتظامــی  فرماندهــی  اجتماعــی  کریمــی، معــاون 
اصفهــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس 
ــه  ــر اینک ــی ب ــهروندان مبن ــی از ش ــکایت یک ــی ش ــت: در پ گف
ــرای وی  ــی ب ــبکه های اجتماع ــی از ش ــناس در یک ــردی ناش ف
پیام هــای غیراخاقــی ارســال و بــرای او مزاحمــت ایجــاد 
می کنــد، بررســی موضــوع در دســتور کار مأمــوران پلیــس 
ــا انجــام  ــان ب ــای اصفه ــرار گرفــت. مأمــوران پلیــس فت ــا ق فت
ــم را شناســایی و  ــی تخصصــی در فضــای مجــازی مته اقدامات
دســتگیر کردنــد. ایــن مقــام انتظامــی افــزود: متهــم در مواجهــه 
ــابی  ــزه انتس ــه ب ــا ب ــس صراحت ــتندات پلی ــدارک و مس ــا م ب
اعتــراف و انگیــزه خــود را ســرگرمی اعــام کــرد. ســرهنگ 
ــکیل و  ــده تش ــوص پرون ــن خص ــت: در ای ــار داش ــی اظه کریم
متهــم جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل 
داده شــد. معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان 
اصفهــان در پایــان خاطرنشــان کــرد: هیــچ گاه بــه افــرادی کــه در 
فضــای مجــازی بــا آن هــا آشــنا می شــوید اعتمــاد نکنیــد و در 
صــورت بــروز هرگونــه مشــکلی در فضــای مجــازی، موضــوع را 

ــد.  ــس اطــاع دهی ــه پلی ــورا ب ف

 واژگونی پراید 
با یک کشته و سه مجروح 

ــد در محــور  ــک دســتگاه ســواری پرای ــر واژگــون شــدن ی در اث
 »اردســتان-نائین« راننــده آن جــان خــود را از دســت داد 
و ســه سرنشــینش بــه شــدت مجــروح و بــه بیمارســتان 
منتقــل شــدند. ســرهنگ جهانگیــر کریمــی، معــاون اجتماعــی 
ــگار  ــو باخبرن ــان در گفت وگ ــی اســتان اصفه ــی انتظام فرمانده
ــته  ــداد روز گذش ــاعت 2 بام ــت: س ــس گف ــری پلی ــگاه خب پای
مأمــوران پلیــس راه »نائین-یــزد« از واژگــون شــدن یــک 
ــر  ــا خب ــد در محــور »اردســتان-نائین« ب  دســتگاه ســواری پرای
ــه اعــزام شــدند. وی ادامــه  ــه محــل وقــوع حادث ــه ب و بافاصل
داد: متأســفانه در اثــر حادثــه رانندگــی راننــده خــودرو جــان خود 
ــه  را از دســت داد و ســه سرنشــین آن بــه شــدت مجــروح و ب
بیمارســتان منتقــل شــدند. ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: 
ــی را  ــه رانندگ ــن حادث ــوع ای ــت وق ــس راه، عل کارشناســان پلی
ــه ناشــی از خســتگی و  ــرل وســیله نقلی ــده در کنت ــی رانن ناتوان
خواب آلودگــی اعــام کرده انــد. ســرهنگ جهانگیــر کریمــی 
ــتگی و  ــاس خس ــه احس ــی ک ــت: هنگام ــار داش ــان اظه در پای
ــد و  ــف کنی ــکان توق ــن م ــد در امن تری ــی می کنی خواب آلودگ
پــس از اســتراحت و رفــع خســتگی بــه ادامــه مســیر بپردازیــد.

مهــر از  نقــل  بــه  وطــن   بــه گــزارش کیمیــای 
ــوران از  ــود، جان ــرم می ش ــدت گ ــه ش ــوا ب ــی ه وقت
ــات  ــا آن و نج ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــیوه های مختلف ش

جــان خــود اســتفاده می کننــد. ایــن نگــرش در 
از  بســیاری  از  متفــاوت  چیــزی  زنبورهــا  میــان 

ــت. ــر اس ــوران دیگ جان
ــرای  ــدودی ب ــتراتژی های مح ــل اس ــای عس زنبوره
خنــک نگهداشــتن کنــدو دارنــد. بعضــی بــا بــال زدن 
ــان  ــن جری ــدو و راه یافت ــروج از کن ــا خ ــی ب و بعض
ــد. بعضــی دیگــر  ــد کمــک می کنن ــن رون ــه ای هــوا ب
بــا خــروج از کنــدو و رســاندن خــود بــه آب موجــود 
ــه  ــر و ب ــا آن پ ــود را ب ــده خ ــراف، مع ــط اط در محی
ــه زنبورهــا آب  ــد؛ در ادام ــرواز می کنن ــدو پ ســوی کن
موجــود در معده شــان را بــه دهــان منتقــل و در 
ــر  ــا تبخی ــب ب ــن ترتی ــد. بدی ــط پخــش می کنن محی
ــدو کاهــش  ــای کن ــط، دم آب پخــش شــده در محی

می یابــد.
بهتــر  درک  بــرای  کورنــل  دانشــگاه  محققــان 
هــر  کــه  را  عســل  کنــدوی  دو  موضــوع  ایــن 
جــای  خــود  در  را  زنبــور   3000 حــدود  یــک 
قــرار  روشــن  المــپ  معــرض  در  بودنــد   داده 
دسترســی  آب  بــه  زنبورهــا  زمانــی کــه  دادنــد. 
نداشــتند، دمــای کندوهــا تــا ۴3 درجــه نیــز افزایــش 
یافــت؛ حــال آنکــه دمــای بیشــتر از ۴0 درجــه بــرای 
ــرا  ــاک اســت؛ زی کندوهــا و زنبورهــای عســل خطرن
نهایــت  در  و  زنبورهــا  بــه کم آبــی  شــرایط  ایــن 
مــرگ آن هــا منجــر می شــود؛ امــا در کمــال حیــرت 
ــی  ــن ظرف ــرار گرفت ــس از ق ــه پ ــد ک ــخص ش مش
ــب  ــش جال ــا کاه ــای آن ه ــا، دم ــی کندوه در نزدیک

ــت.  ــی یاف توجه
ــه  ــه آب موجــود در ظــرف ب ــد ک ــن نشــان می ده ای
نحــوی ســر از کندوهــا درآورده اســت؛ امــا چگونــه؟

ــام  ــس از اتم ــه پ ــان داد ک ــق نش ــی های دقی بررس
آب کنــدو و افزایــش دمــای آن، زنبورهایــی کــه 
داخــل کنــدو باقــی مانــده بودنــد، بــا اســتفاده 
آب  جمع کننــده  زنبورهــای  دهــان  زبانشــان،  از 
را لمــس و بــه آن هــا التمــاس می کننــد کــه آب 
را در محیــط کنــدو پخــش بدنشــان   موجــود در 

 کنند.
ــی در  ــن التماس ــه چنی ــت ک ــب اینجاس ــه جال  نکت
مواقعــی کــه دمــای کنــدو در شــرایط مســاعدی 

نمی شــود. مشــاهده  اســت، 

التماس زنبورها به یکدیگر 
برای خنک نگهداشتن کندو

ــتان  ــای اس ــارکت آبف ــا مش ــا« ب ــی »اون یکی ه ــه تلویزیون ــش مجموع پخ
اصفهــان کلیــد خــورد. ایــن مجموعــه تلویزیونــی در قالــب نمایــش برنامه هــای 
ــر روی آنتــن شــبکه 2 ســیما  ــه از روز چهارشــنبه 13 مردادمــاه ب شــاد کودکان

قــرار گرفــت.
ســیداکبر بنی طبــا، مدیــر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت آبفــای 
ــا« در  ــه »اون یکی ه ــت: برنام ــب گف ــن مطل ــان ای ــا اع ــان ب ــتان اصفه اس
ــرف  ــازی مص ــدف فرهنگ س ــا ه ــرف و ب ــت مص ــای مدیری ــه فعالیت ه ادام
نوجوانــان، هــر هفتــه روزهــای شــنبه  و  بیــن کــودکان  درســت آب در 
ــش ــیما پخ ــبکه 2 س ــه از ش ــاعت 15 و 30 دقیق ــنبه س ــنبه و چهارش  دوش

 می شود.
وی پخــش ایــن مجموعــه تلویزیونــی را در راســتای همــکاری و تعامــل 
ســازنده شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــا گــروه کــودک شــبکه 2 ســیمای 
ــب  ــا« در قال ــه »اون یکی ه ــزود: برنام ــرد و اف ــام ک ــامی اع ــوری اس  جمه
ــودکان را نشــانه  ــداری ک ــردازی و هم ذات پن ــوه خیال پ و ســاختار نمایشــی، ق
ــه ای  ــه گون ــه ب ــن برنام ــده در ای ــه ش ــی عرض ــای نمایش ــه و روایت ه گرفت
غیرمســتقیم باورهــا، ارزش هــا و بایدهــا و نبایدهــای مصــرف درســت آب را بــه 

ــد. ــوزش می ده ــودکان آم ک
ــای  ــح باوره ــرای تصحی ــی را ب ــای فرهنگ ــاذ رویکرده ــا اتخ ــیداکبر بنی طب س
غلــط در زمینــه مصــرف آب و عبــور از چالــش کم آبــی و غلبــه بــر پیامدهــای 
آب  و کمبــود  خشکســالی  فرهنگــی  و  سیاســی  اقتصــادی،   اجتماعــی، 
را بســیار مهــم ارزیابــی کــرد. وی توجــه ویژه بــه حــوزه فرهنــگ را از راهبردهای 
اصلــی و اهــم برنامه هــا و سیاســت های کان شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
 در بخــش مدیریــت مصــرف آب برشــمرد و تصریــح کــرد: کانــون توجــه 
ــر همــکاری و مشــارکت  ــر ب ــژه در ســال های اخی ــا، به وی و تمرکــز شــرکت آبف
بــا نهادهــا و ســازمان های فرهنگ ســاز در ســطح جامعــه اســتوار بــوده 
ــذاری  ــان و اثرگ ــوه مخاطب ــم انب ــا حج ــی ب ــانه مل ــن، رس ــن بی ــت. در ای اس
 بســیار جالــب توجــه بــر افــکار عمومــی، بــرای شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
 در بحــث ترویــج فرهنــگ درســت مصــرف آب دارای جایــگاه ویــژه ای 

است.

وی گفــت: آمارهــا نشــان می دهــد ســاختار و هــرم جمعیتــی کشــور 
ــوب  ــوس و مطل ــج ملم ــه نتای ــتیابی ب ــرای دس ــن رو ب ــت؛ از ای ــوان اس ج
هــدف  جامعــه  بایــد  اســت  بدیهــی  آب،  مصــرف  مدیریــت  حــوزه   در 
جامعــه  از  قشــر  ایــن  از  را  فرهنگــی  تبلیغــات  اصلــی  مخاطبــان  و 
برگزیــد و بــه واســطه تأثیرپذیــری و آمادگــی ذهنــی و روانــی کــودکان 
کــه ســازندگان آینــده جامعــه هســتند، اولویــت روابــط عمومــی آبفــای 
ــده ــز ش ــال متمرک ــا 12 س ــن ۴ ت ــودکان بی ــوزش ک ــر آم ــان ب ــتان اصفه  اس

 است. 
ــه  ــاد تفاهم نام ــا انعق ــان ب ــای اصفه ــی آبف ــط عموم ــوص رواب ــن خص در ای
همــکاری بــا شــبکه 2 ســیمای جمهــوری اســامی، تولیــد برنامه هــای 
آموزشــی مدیریــت مصــرف را از طریــق به کارگیــری روش هــای جــذاب 
 و نویــن بصــری و نمایشــی بــرای کــودکان دنبــال کــرده اســت؛ تولیــد 
ــای  ــوزش راهکاره ــن آم ــا مضامی ــی ب ــمتی دانای ــه 52 قس ــش مجموع و پخ
ســیما   2 شــبکه  از  جــاری  ســال  تابســتان  در  آب  درســت   مصــرف 
در  یکی هــا«  »اون  تلویزیونــی  مجموعــه  پخــش  و  تولیــد  همچنیــن  و 
90 قســمت بــا ســاختار نمایشــی و قابــل فهــم بــرای کــودکان گوشــه ای 
زمینــه ایــن  در  عمومــی  روابــط  فرهنگــی  خدمــات  و  فعالیت هــا   از 

 است.
گفتنــی اســت مجموعــه تلویزیونــی »اون یکی هــا« در تــم داســتانی دنبالــه دار 
ــری  ــی و دیگ ــی و عین ــی واقع ــاوت؛ یک ــرزمین متف ــت از دو س ــی اس حکایت
رؤیایــی و خیال انگیــز؛ در آن خانــواده ای قصــد دارنــد بــه علــت آلودگــی هــوا 
از شــهر بــه مزرعــه ای نقــل مــکان کننــد کــه در ادامــه راه بــا اتفاقاتــی خــاص 
ــت  ــگاه نعم ــت و جای ــا اهمی ــود ت ــاز می ش ــا ب ــرزمین قصه ه ــه س ــان ب پایش

الهــی »آب« بــرای کــودکان و نوجوانــان بــه تصویــر کشــیده شــود.
 مجموعــه »اون یکی هــا« بــه تهیه کنندگــی لیــا مردانیــان و کارگردانــی 
ــا طالبــی، محمدحســین  ــارزاده تولیــد شــده و امیــد معــراج، فریب علــی مخت
ــورت  ــه ص ــه ب ــتند ک ــه هس ــن مجموع ــران ای ــواه، بازیگ ــارا وفاخ ــوکات و ت بل
ترکیبــی از حضــور عروســک ها در کنــار بازیگــران بــه ایفــای نقــش در مجموعــه 

تلویزیونــی »اون یکی هــا« می پردازنــد.

با مشارکت آبفای استان اصفهان و شبکه 2 سیما کلید خورد  

مجموعه »اون یکی ها« با هدف فرهنگ سازی مصرف بهینه آب


