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فریب  در  شیطان  از  پیروی  به  نیز  استعمارگران 
همگانی از همان شیوه استفاده می کنند. پاپ ژان 
تبدیل  حال  در  غربی  »جوامع  می گوید:  دوم  پل 

مسائل جنسی به تجارت هستند.« 
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را مورد استثمار قرار می دهد.« امیر مؤمنان علیه السالم 
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یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

خبر سیاسی 

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

ــوی کشــور در جلســه  ــد پرت ــرارگاه پدافن جانشــین ق
هماهنگــی رزمایــش پدافنــد پرتــوی حضــرت روح هللا 
کــه در فرمانــداری کاشــان برگــزار شــد، گفــت: 
ســناریوهای متعــددی بــرای برگــزاری رزمایــش 
حمــات  تروریســتی،  بحث هــای  شــد.  مطــرح 
ــناریوهای  ــی از س ــی بخش ــه نظام ــایبری و حمل س
ــوان  ــه عن ــی ب ــه نظام ــه حمل ــود ک ــده ب ــرح ش مط

ــد. ــاب ش ــی انتخ ــناریوی اجرای س
دکتــر مســعود عبــدهللا زاده در جلســه هماهنگی هــای 
ــران کل عضــو  ــا حضــور مدی ــه ب ــوی ک ــش پرت رزمای
اصفهــان  اســتان های  پدافنــد غیرعامــل  شــورای 
و قــم و فرمانــداران شهرســتان ها منطقــه کــه در 
فرمانــداری کاشــان برگــزار شــد، افــزود: پدافنــد 
غیرعامــل، یعنــی اینکــه مصونیــت ذاتــی ایجــاد کنیــم 
تــا از ناحیــه حملــه احتمالــی دشــمن هیــچ آســیبی 
بــه کشــور نرســد. بایــد آمادگــی بــه حــدی باشــد کــه 
ــه ســایت های هســته ای  ــی ب ــه تخط دشــمن هرگون

ــد. ــرون کن کشــور را از ســر بی
ــال ایــن اســت کــه  ــه دنب وی اظهــار کــرد: دشــمن ب
کشــور را در حوزه هــای مختلــف ضعیــف جلــوه دهــد. 
می گوینــد مــا مسئولیت شــناس نیســتیم. همــه 
دنیــا را غیــر از خودشــان تحقیــر می کننــد. جمهــوری 
اســامی می خواهــد بگویــد کــه همان گونــه کــه 

دانشــمندان هســته ای کشــور بــه تکنولوژی هــای 
حفــظ  تــوان  پیــدا کرده انــد،  دســت  دنیــا    روز 
ــه  ــد. این هــا ب ــی دارن ــه خوب ــز ب ــداری آن را نی و نگه
بهانه جویی هــای بی مــورد  بــه  دلیــل پاســخگویی 
کشــورهای غربــی نیســت؛ بلکــه رســالت و مأموریتــی 

بــرای حفــظ و حراســت از کشــور اســت.
دهیــم  نشــان  بایــد  کــرد:  تأکیــد  عبــدهللا زاده 
می توانیــم تأسیســات هســته ای ایجــاد و بــه بهتریــن 
نحــو از آن نگهــداری کنیــم. آژانــس می خواهــد القــا 
کنــد کــه ایــران اگــر تأسیســات هســته ای دارد، تــوان 
حفــظ و حراســت از آن را نــدارد و اگــر اتفاقــی افتــاد 
هــم بــرای خــودش و هــم بــرای مــردم منطقــه 

ــود. ــد ب ــاک خواه ــاز و خطرن حادثه س
جانشــین قــرارگاه پدافنــد پرتــوی کشــور اظهــار 

ــزاری  ــرای برگ ــی ب ــه دالیل ــز ب ــایت نطن ــت: س داش
رزمایــش انتخــاب شــد. پــس از برجــام ســایت 
نطنــز بــه عنــوان هــدف واحــد مــورد توجــه کشــورهای 
غربــی قــرار گرفتــه اســت. ســایت شــهید مصطفــی 
ــته ای در  ــای هس ــز فعالیت ه ــن مرک ــدی روش احم
ــز  ــایت نطن ــه س ــد متوج ــد واح ــت. تهدی ــور اس کش
ــن ده  ــود چندی ــا وج ــر ب ــال حاض ــه در ح ــت ک اس
هــزار ســانتریفیوژ در حــال فعالیــت اســت و ضــرورت 
دارد کــه آن را حفــظ کنیــم و نگذاریــم آســیبی بــه آن 
وارد شــود. ایــن عمــده دلیــل بــرای انتخــاب منطقــه 

ــت.   ــش اس ــزاری رزمای ــرای برگ ــان ب کاش
عبــدهللا زاده افــزود: بــر اســاس ســناریو اگــر بــه 
ــتقیم آن  ــوارض مس ــود، ع ــه ش ــز حمل ــایت نطن س
ــت.  ــوار اس ــتان های همج ــان و شهرس ــه کاش متوج

همجــوار  اســتان های  تــا  غیرمســتقیم  عــوارض 
آســیب های  اســت  ممکــن  و  می شــود  کشــیده 
ــرورت  ــن رو ض ــرد. از ای ــور را دربرگی ــی کل کش روان
ــه  ــم ک ــا دهی ــدی ارتق ــه ح ــا را ب ــا آمادگی ه دارد ت
آســیب های احتمالــی را بــه حداقــل ممکــن کاهــش 
افزایــش  منظــور  بــه  رزمایــش  برگــزاری  دهــد. 
شهرســتان  آمادگی هــای  ارزیابــی  و   توانمندی هــا 

و منطقه در این زمینه است.
پدافنــد  رزمایــش  برگــزاری  داد:  ادامــه  وی 
 پرتــوی روح هللا را بــه اطــاع آژانــس رســانده ایم 
و درخواســت کرده ایــم تــا در رزمایــش حضــور داشــته 
ــای  ــاب توانمندی ه ــن کار، بازت ــدف از ای ــند. ه باش
ــه  ــل ب ــد غیرعام ــه پدافن ــامی در زمین ــوری اس جمه

ســازمان های بین المللــی اســت.
جانشــین قــرارگاه پدافنــد پرتــوی کشــور یــادآور شــد: 
اصــل موضــوع و هــدف از برگــزاری رزمایــش آن 
ــه  ــه ب ــیب هایی ک ــه، آس ــع حادث ــه در مواق ــت ک اس
مــردم می رســد بــه حداقــل ممکــن کاهــش دهیــم. 
ــت  ــه اس ــه حادث ــوط ب ــیب مرب ــن آس ــی از ای  بخش
و بخــش مهم تــر آن، آســیب های روانــی و اجتماعــی 
ــه واســطه حواشــی ناشــی از شــایعات  ــه ب اســت ک
آســیب های  از  می کنــد.  بــروز  حادثــه  دربــاره 
ــع  ــه موق ــی ب ــانی و آگاهی بخش ــا اطاع رس ــی ب روان
می تــوان کاســت کــه بایــد بــه آن توجــه جــدی 

ــیم. ــته باش داش

جانشینقرارگاهپدافندپرتویکشوردرجلسههماهنگیرزمایشپدافندپرتویحضرتروحاهلل:

باتمامتوانازقدرتهستهایکشورحراستمیکنیم

ــی  ــن حام ــران »بزرگ تری ــه ای ــد ک ــی ش ــپ مدع ترام
ــم  ــا تحری ــه »ب تروریســم و اســام افراطــی« اســت ک
اقتصــادی خفــه شــد«؛ امــا اکنــون دولــت بــاراک اوباما 
ــد  ــاج برمی گردان ــه صــورت ب ــن کشــور را ب پول هــای ای

ــد. ــته ای می ده ــه هس ــتن برنام ــازه داش ــه آن اج و ب
ــن  ــپ در جدیدتری ــد ترام ــوز، دونال ــزارش جام نی ــه گ ب
 اظهاراتــش بــاز هــم بــه ایــران حملــه کــرد و کشــورمان 

را متهم به حمایت از تروریسم کرد.
نامــزد حــزب جمهوری خــواه در انتخابــات ریاســت 
ــروزی  ــورت پی ــت در ص ــه اس ــکا گفت ــوری آمری جمه
مســلمانانی کــه  ریاســت جمهــوری،  انتخابــات  در 
آمریــکا مهاجــرت کننــد می بایــد  بــه  می خواهنــد 

امتحــان عقیدتــی بدهنــد.
 دونالــد ترامــپ کــه در اوهایــو ســخنرانی می کــرد

ــه اســت: مــا در دوران جنــگ ســرد، امتحان هــای  گفت
عقیدتــی داشــتیم. هرچنــد چنیــن چیــزی تاکنــون بــه 

تأخیــر افتــاده اســت، امــا بــرای مقابلــه بــا تهدیدهایــی 
کــه اکنــون بــا آن هــا روبــه رو هســتیم، بــه امتحان هــای 

تــازه احتیــاج داریــم.
ــپ  ــد ترام ــت دونال ــه دول ــت ک ــرده اس ــح ک وی تصری
ــکا شــوند  ــد وارد امری ــازه می ده ــه کســانی اج ــط ب فق
ــاور داشــته باشــند. ــن کشــور ب ــه ارزش هــای ای ــه ب ک

ایــن میلیــاردر آمریکایــی در ادامــه ســخنانش بــه بهانــه 
مبــارزه بــا »تروریســم« و »اســام افراطــی«، بــه شــدت 

بــه ایــران حملــه کــرد.
ــی  ــن حام ــران »بزرگ تری ــه ای ــد ک ــی ش ــپ مدع ترام
ــم  ــا تحری ــه »ب تروریســم و اســام افراطــی« اســت ک
اقتصــادی خفــه شــد«؛ امــا اکنــون دولــت بــاراک اوبامــا 
ــد  ــاج برمی گردان ــه صــورت ب ــن کشــور را ب پول هــای ای

ــد. ــته ای می ده ــه هس ــتن برنام ــازه داش ــه آن اج و ب
بزرگ تریــن کشــور  ایــران،  شــد:  مدعــی  ترامــپ 
 حامــی تروریســم، اکنــون بــا دریافــت ۱۵۰ میلیــارد دالر 
ــد  ــول نق ــرق در پ ــاج غ ــون دالر ب ــن ۴۰۰میلی و همچنی
ــته ای  ــق هس ــه تواف ــر اینک ــه بدت ــت. از هم ــده اس ش
ایــران را کــه بزرگ تریــن حامــی تروریســم اســام 
افراطــی اســت، در مســیر دســتیابی بــه بمــب هســته ای 

قــرار می دهــد.
دونالــد ترامــپ اضافــه کــرده اســت: سیاســت خارجــی 
ــده  ــش ش ــکل گیری داع ــث ش ــون باع ــا و کلینت اوبام
بــه بی ثباتــی خاورمیانــه منجــر شــده و ایــران را کــه در 
 خیابان هایــش شــعار »مــرگ بــر آمریــکا« ســر می دهند

در موقعیــت برتــری در منطقــه قــرار داده اســت و اکنــون 

می خواهــد بــه قــدرت جهانــی بــدل شــود.
ــا کمــک بزرگ تریــن متحــد آمریــکا یعنــی  او گفــت: ب
ــا داعــش  ــل اردن و مصــر ب  اســرائیل و کشــورهایی مث
و گروه هایــی مثــل حــزب هللا و حمــاس مبــارزه خواهــد 

. کرد
ــا تروریســم  ــارزه ب ــی شــعار مب ــد ترامــپ در حال  دونال
را ســرمی دهد کــه دولتمــردان هــر دو حــزب ایــن 
تروریســم  از  حمایــت  در  طوالنــی  ســابقه  کشــور 
 داشــته و دارنــد؛ از پدیــد آوردن القاعــده و طالبــان 
ــان  ــرائیل و منافق ــت از اس ــا حمای ــه ت ــش گرفت  و داع

و دیکتاتورهای خاورمیانه.
ــه او  ــیوه ای ک ــپ و ش ــن ترام ــخن گفت ــوه س ــا نح ب
ــه  ــت ک ــت گف ــا قاطعی ــوان ب ــه، می ت ــش گرفت در پی
 بــا آمــدن او نه تنهــا در پرونــده ضدحقــوق بشــری 
و تروریســت پروری آمریــکا بهبــودی حاصــل نمی شــود 

بلکــه وضعیــت بــه مراتــب وخیم تــر خواهــد شــد.

ــتگیری  ــران از دس ــاب ته ــی و انق ــتان عموم دادس
یــک متهــم ایرانــی دو تابعیتــی مرتبــط بــا ســرویس 
ــران  ــته در ته ــه گذش جاسوســی انگلیــس در هفت
خبــر داد و افــزود: متهــم در حــوزه اقتصــادی مرتبــط 

ــرده اســت.  ــت می ک ــران فعالی ــا ای ب
جعفــری دولت آبــادی بــا اشــاره بــه مصادیقــی 
از جرائــم علیــه عفــت و اخــاق عمومــی گفــت: 
ــا کســانی کــه بــه طــور شــبکه ای مرکــز  نمی تــوان ب
فســاد و فحشــا آمــاده می کننــد یــا مجالــس 
 مختلــط لهــو و لعــب برگــزار و در آن مشــروب 
ــی  ــتخر پارت ــا اس ــد ی ــرف می کنن ــد آن مص و مانن
ــراد  ــازمان یافته اف ــو س ــه نح ــا ب ــد ی ــا می کنن  برپ
را بــه فســاد و فحشــا تشــویق می نماینــد، بــا 
نصیحــت برخــورد کــرد و ضــرورت دارد طبــق مقررات 
ــه  ــه  ای ک ــد. نکت ــرار گیرن ــب ق ــت تعقی ــی تح جزائ
ــد  ــرار گرفــت، تأکی ــران ق مــورد توجــه دادســتان ته
ــزوم هوشــیاری  ــر ل ــری ب ــام معظــم رهب ــرر مق مک
مســئوالن در مقابــل نفــوذ دشــمن، به ویــژه پــس از 
ــزود:  ــادی اف ــری دولت آب ــود. جعف ــق برجــام ب تواف
ــق  ــه تواف ــا دشــمن ب ــر ب ــه اگ ــد تصــور شــود ک نبای
رســیدیم از اقدامــات خصمانــه  علیــه جمهــوری 
ــکا  ــت. آمری ــد داش ــت برخواه ــران دس ــامی ای اس
ــد  ــر ده ــا را تغیی ــرات و رفتاره ــت تفک ــدد اس درص
و از افــرادی حمایــت می کنــد کــه ماننــد آن هــا 

ــژه  ــمن، به وی ــی دش ــات و طراح ــد. اقدام ــر کنن فک
ــت  ــه ای نیس ــه گون ــوذ ب ــوزه نف ــا در ح آمریکایی ه
کــه بــا توافقــات فیمابیــن از میــان بــرود و دشــمنی 
آن هــا کــه از ابتــدای پیــروزی انقــاب وجــود داشــته 
و بــه طــرق دیگــر ادامــه خواهــد یافــت؛ مگــر اینکــه 

ــم. ــت برداری ــامی دس ــاب اس ــداف انق ــا از اه م
ــی  ــم ایران ــک مته ــت ی ــتگیری و بازداش وی از دس
دو تابعیتــی در هفتــه گذشــته در تهــران و مرتبــط بــا 
ــزود:  ــر داد و اف ــس خب ســرویس جاسوســی انگلی
متهــم در حــوزه اقتصــادی و مرتبــط بــا ایــران 

فعالیــت می کــرده اســت.
ــه  ــور ک ــی کش ــای امنیت ــران از نهاده ــتان ته دادس
ــای  ــم بین ــری، چش ــم رهب ــام معظ ــر مق ــه تعبی ب
ــا اقدامــات  نظــام محســوب می شــوند، در مقابلــه ب
نفــوذ  مســئله  درخصــوص  انقــاب  دشــمنان 

ــرد. ــی ک قدردان

آیــا بــرای بررســی صاحیــت کاندیداهــای مجلــس شــورای 
ــاف  ــه شــاهد اخت ــی اندیشــیده شــده ک اســامی تمهیدات
 نظرهایــی بیــن شــورای نگهبان و وزارت کشــور نظیــر اختاف 
ــان در  ــردم اصفه ــم م ــب پنج ــاره منتخ ــه درب ــی ک  نظرهای
ــات دهمیــن دوره مجلــس پیــش آمــد، نباشــیم؟  انتخاب

ــم دوره ای در شــورای  ــده نی ــه بن ــل اینک ــه دلی ــی: ب کدخدای
نگهبــان نبــودم، شــاید نتوانــم جزئیــات ایــن موضــوع 
ــه در  ــی ک ــاید در بحث ــم. ش ــح بده ــوب توضی ــی خ را خیل
ــف  ــه ضع ــتر از هم ــاد، بیش ــاق افت ــان اتف ــات اصفه انتخاب
ــئله  ــت مس ــه نتوانس ــود ک ــان ب ــورای نگهب ــانی ش اطاع رس
ــورای  ــر ش ــه نظ ــد. البت ــن کن ــه تبیی ــرای جامع ــوب ب را خ
نگهبــان، درســت یــا غلــط، نظــری قانونــی و تصمیــم یــک 
مرجــع قانونــی اســت کــه بایــد اجــرا شــود؛ بــرای اجــرای آن 
نیــز نیازمنــد تنویــر افــکار عمومــی هســتیم کــه ایــن وظیفــه 
ــر  ــود. اگ ــان ب ــورای نگهب ــا در ش ــتان   م ــانی دوس اطاع رس
ایــن کارهــا انجــام می شــد، شــاید بســیاری از ایــن مســائل 
هــم حــل می شــد. شــورای نگهبــان همچنــان ایــن حــق را از 
گذشــته بــرای خــودش قائــل بــوده و قانــون هــم ایــن حــق 
را بــه ایــن نهــاد می دهــد کــه نســبت بــه افــراد تــا قبــل از 
اینکــه اعتبارنامه شــان تأییــد و تصویــب شــود، اعــام نظــر 
کنــد. اصــا رویــه شــورای نگهبــان همیشــه ایــن طــور بــوده 

ــودم ــان ب ــده هــم در شــورای نگهب  اســت. در ادواری کــه بن
افــراد مختلفــی در شــورای نگهبــان مطــرح می شــدند 
ــی  ــا دالیل ــل ی ــه دلی ــا ب ــه، بن ــاب اولی ــس از انتخ ــه پ ک
صاحیتشــان بایــد تأییــد یــا رد شــود کــه بحث هــای 
ــه  ــا ب ــان مصداق ــورای نگهب ــت؛ ش ــورت گرف ــیاری ص بس
ــه  ــود ک ــن ب ــان دهنده ای ــن نش ــه ای ــید ک ــه نمی رس نتیج
شــورای نگهبــان ایــن اختیــار را بــرای خــودش قائــل اســت. 
البتــه گاه نیــز ایــن کار انجــام شــده اســت؛ در دوره ای 
قضیــه ای ماننــد منتخــب پنجــم اصفهــان در زابــل نیــز اتفاق 

ــت. ــراد داش ــی وی ای ــدرک تحصیل ــه م ــاد ک افت
ممکــن اســت یــک بخــش یــا گروهــی ایــن اختیــار نظــارت 
ــه  ــل نباشــند ک ــان قائ ــرای شــورای نگهب ــات را ب ــر انتخاب ب
بایــد قانــون را اصــاح کنیــم. در حــال حاضــر طبــق قانــون 
ــاس  ــر اس ــوده، ب ــان ب ــم رویه ش ــان ه ــه آقای ــه ای ک و روی
آن عمــل کرده انــد. ممکــن اســت بــرای مثــال، بنــده نوعــی 
ــرای  ــت ب ــار و برداش ــن اختی ــا ای ــد و ب ــن نباش ــرم ای نظ
ــاح  ــرای اص ــد ب ــه بای ــم ک ــف باش ــان مخال ــورای نگهب ش
قانــون تــاش کنیــم. قانــون هــر چــه مقــرر کــرد، مــا تابــع 
ــی  ــون اختیارات ــر از قان ــان فرات ــورای نگهب ــتیم، ش آن هس
ــن  ــه ای ــل ب ــه  اســت و قائ ــرای خــودش در نظــر نگرفت را ب

ــب هــم نیســت. مطل

دادستان تهران خبر داد:
دستگیری ایرانی دوتابعیتی مرتبط با شبکه جاسوسی انگلیس

کدخدایی مطرح کرد:
ضعف اطالع رسانی شورای نگهبان در ماجرای مینو خالقی

ــه  ــر گون ــام ه ــت: انج ــی گف ــور سیاس ــور در ام ــر کش ــام وزی  قائم مق
جــرم  ریاســت جمهــوری  انتخابــات  دربــاره  زودهنــگام  تبلیغــات 
ــور  ــر کش ــام وزی ــی، قائم مق ــین مقیم ــود. محمدحس ــوب می ش محس
ــگار گــروه سیاســی خبرگــزاری  ــا خبرن در امــور سیاســی در گفت وگــو ب
میــزان دربــاره تبلیغــات زودهنــگام برخــی از نامزدهای انتخابات ریاســت 
جمهــوری اظهــار کــرد:  آغــاز تبلیغــات زودهنــگام بــرای انتخابات ریاســت 
جمهــوری، خــاف قانــون انتخابــات کشــور اســت و شــورای نگهبــان بــه 
عنــوان متولــی ایــن امــر، مســئول تشــخیص ایــن  موضــوع و برخــورد 
بــا آن اســت. وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه شــورای نگهبــان بــر رونــد 
بررســی صاحیت هــا در ایــام انتخابــات نظــارت دارد، آن هــا بایــد دربــاره 

ــد. ــر کنن ــار نظ ــی اظه ــگام انتخابات ــای زودهن ــاز فعالیت ه آغ
 قائم مقــام وزیــر کشــور تصریــح کــرد: وزارت کشــور بــه عنــوان مجــری 
برگزارکننــده انتخابــات اگــر مــواردی را خــاف قانــون در زمینــه تبلیغــات 

مشــاهده کنــد، گــزارش آن را بــه شــورای نگهبــان ارائــه می دهــد.
ــان و وزرات  ــورای نگهب ــترک ش ــه مش ــزاری جلس ــاره برگ ــی درب مقیم
ــرای برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری آینــده بــه صــورت  کشــور ب
الکترونیــک گفــت: وزارت کشــور دربــاره برگــزاری انتخابــات الکترونیــک 
ــز  ــر نی ــال حاض ــت و درح ــته اس ــان نوش ــورای نگهب ــه ش ــه ای را ب نام
ــوع  ــن موض ــه ای ــوط ب ــای مرب ــام کاره ــال انج ــا درح ــان م کارشناس
هســتند.وی خاطرنشــان کــرد: مــا منتظــر تأییــد نظــر شــورای نگهبــان 
دربــاره برگــزاری انتخابــات بــه صــورت الکترونیــک هســتیم؛ زیــرا آن هــا 

ــد. ــاره اعــام نظــر کنن ــن ب ــد در ای بای

ــرام  ــت: تلگ ــس شــورای اســامی گف ــی مجل ــس کمیســیون قضائ رئی
جــای ورزش و روابــط اجتماعــی را در ایــران گرفتــه اســت. الهیــار 
ملکشــاهی در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایســنا اظهــار کــرد: تلگــرام 
وســیله ای ماننــد ســایر ابزارهــای ارتباطــی از جملــه ســایت خبرگــزاری 
از حــد مــردم  ایــران بیــش   رادیــو و دیگــر رسانه هاســت کــه در 
ــراد  ــه »اف ــان اینک ــا بی ــر آن هســتند. وی ب ــان درگی و به خصــوص جوان
ــان  ــتند« خاطرنش ــرام هس ــغول تلگ ــی مش ــاعت های طوالن ــادی س زی
کــرد: ایــن وســیله اطاع رســانی می توانــد در حوزه هــای مختلــف مفیــد 
و مثبــت باشــد. در کشــور مــا ایــن برنامــه تمــام خانواده هــا را ســرگرم 
ــادی داشــته،  ــار مثبــت و منفــی زی خــود کــرده اســت. ایــن وســیله آث
امــا اســتفاده از آن بــه فضــای فکــری کاربــران فرهنگــی بســتگی دارد. 
ــا کل  ــه در آن ه ــرار دارد ک ــی ق ــورهای خاص ــه در کش ــن برنام ــرور ای س
ــه  ــی ب ــورها دسترس ــن کش ــت در ای ــود. در نهای ــع می ش ــات جم اطاع

ــات وجــود دارد. اطاع
ــی  ــرای جاسوس ــزار ب ــن اب ــد از ای ــورها می توانن ــن کش ــزود: ای وی اف
اســتفاده کننــد و باعــث بــروز مســائل امنیتــی بــرای افــراد خــاص شــود. 
از افــراد درخواســت می شــود تــا حــد ممکــن در اســتفاده از ایــن وســیله 
احتیــاط کننــد تــا مــورد سوءاســتفاده قــرار نگیرنــد. رئیــس کمیســیون 
قضائــی مجلــس بــا بیــان اینکــه »اســتفاده از تلگــرام بایــد طبقه بنــدی 
شــود«، گفــت: خیلــی از کشــورها از تلگــرام اســتفاده می کننــد؛ امــا در 
ــاب، ورزش  ــای کت ــی رود و ج ــه کار م ــرگرمی ب ــرای س ــتر ب ــران بیش  ای

و روابط اجتماعی را گرفته که این ُبعد مثبتی ندارد.

ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــور خارج ــر ام ــاون وزی مع
ایراداتــی در نحــوه اجــرای برجــام از طــرف 
ــی  ــای قانون ــت: رونده ــود دارد ، گف ــل وج مقاب
ــخیص  ــب تش ــام، حس ــده در برج مشخص ش
طــی  برجــام  اجــرای  بــر  نظــارت  هیئــت 
می شــود. ســید عبــاس عراقچــی در گفت وگــو 
ــؤال  ــن س ــه ای ــخ ب ــت، در پاس ــه مل ــا خان ب
کــه آیــا ایــران در قبــال بدعهــدی غربی هــا 
ــیون  ــه کمیس ــکایتی را ب ــام ش ــرای برج در اج
ــا ۵+۱  ــه ب ــده در توافقنام ــن ش ــترک تعیی مش
ــا در  ــت: م ــار داش ــر، اظه ــا خی ــت ی ــرده اس ب
قالــب کمیســیون مشــترک در حــال پیگیــری 
همــه مــوارد هســتیم. معــاون وزیر امــور خارجه 
بــا بیــان اینکــه ایراداتــی در نحــوه اجــرای 
برجــام از طــرف مقابــل وجــود دارد، بیــان 
ــی  ــات مختلف ــرادات را در جلس ــن ای ــرد: ای ک
بــه خصــوص در کمیســیون  کــه داشــتیم 
مشــترک مطــرح شــده و مــورد پیگیــری قــرار 
گرفتــه کــه بســیاری از آن هــا حــل شــده؛ 
ــکات  ــه مش ــا هم ــه تقریب ــوزه بیم ــا در ح مث
و  بانکــی  حوزه هــای  در  حاضــر  حــال  در  و 
مالــی بعضــی از مشــکات حــل شــده اســت.

رئیــس کمیتــه اجــرای برجــام بــا بیــان اینکــه 

ــتیم  ــری هس ــال پیگی ــب در ح ــور مرت ــه ط  ب
و بعضــی از این هــا نیــاز بــه زمــان دارد و بعضــی 
ــد  ــای جدی ــه آئین نامه ه ــاز ب ــا نی ــر از آن ه دیگ
ــه داد: همــه این هــا  ــل دارد، ادام از طــرف مقاب
ــی  ــه ترتیــب در حــال حــل شــدن اســت؛ ول ب
و  اهمال هــا  تعلل هــا،  از  بعضــی  کمــاکان 
ــا  ــه ب ــود دارد ک ــل وج ــرف مقاب ــدی از ط بدعه
ــم  ــی محک ــورت خیل ــه ص ــا ب ــائل م ــن مس ای
ــا  ــه آن ه ــل را ب ــرف مقاب ــف ط ــورد و وظای برخ
اینکــه  درخصــوص  وی  می کنیــم.  گوشــزد 
ــارد  ــاره برداشــت 2 میلی ــا وزارت خارجــه درب آی
ــا  ــکا اقدامــی کــرده اســت ی دالر از ســوی آمری
خیــر گفــت: دفتــر حقوقــی ریاســت جمهــوری 
مســئول ایــن پرونــده اســت کــه ایــن موضــوع 
را دنبــال می کنــد و شــکایتی را بــه دیــوان 

ــت. ــاع داده اس ــه ارج ــی اله بین الملل

مقیمی در گفت وگو با میزان:
 انجام هر گونه تبلیغات زودهنگام 

انتخابات ریاست جمهوری، جرم است

رئیس کمیسیون قضائی مجلس:
 تلگرام، جای ورزش و روابط اجتماعی 

را در ایران گرفته است

عراقچی:
ایراداتی در نحوه اجرای برجام وجود دارد

تازه ترین سخنان ضدایرانی نامزد جمهوری خواه:
 ایرانیان با شعار »مرگ بر آمریکا«، دارند قدرت جهانی می شوند

حتما بخوانید!
چهارشنبه 27 مردادماه   21395 تلگرام، جای ورزش و روابط اجتماعی... 

ـــمـــاره  229  ســـــال دوم            ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

شیطان چگونه فریب می دهد؟                                                          
ادامه از صفحه یک: 

استاد دانشگاه
محمدجواد قاسمی

ــاى  ــة.« »آرایش ه ــول الّضعیف ــد العق ــا تفس ــارف  الّدنی »زخ
یعنــى  می کنــد.«  فاســد  را  ضعیــف  عقل هــاى  دنیــا 
عقل هــاى ضعیــف فریفتــه و مشــغول آن هــا مى شــوند. 
یکــی از مؤثرتریــن ابزارهــای جنــگ نــرم شــیطان، بــر 
ــار  ــان بی بندوب ــام زن ــی اس ــر گرام ــخن پیامب ــاس س اس
ــاء  ــتند. »النس ــده( هس ــای فریبن ــا و زینت ه ــا آرایش ه )ب
بــا  طایــی  عقــرب  همچــون  الشــیطان.« کــه  حبایــل 
ایمــان  آتشــین، مــردان سســت  امــا   نیشــی شــیرین 

ْسَبة.«  را مسموم می کنند. »اْلَمْرَأُة َعْقَرٌب  ُحْلَوُة اللَّ
زن بــا جاذبــه و خودنمایــی، همچــون ســم عقــرب در وجــود 
مــرد نفــوذ کــرده و در قلــب و روح او ســم عشــق )حیوانــی(
را ســرایت می دهــد. کدامیــن ســم زیان بارتــر از ســم عشــق 
ــگان  ــوالن و جان باخت ــیارند مقت ــه بس ــت؟ چ ــازی اس  مج
و هاک شــدگان ایــن ســم مهلــک. امــروزه ناتــوی فرهنگــی 
 و نظــام ســلطه بــا ابــزار ســکس از طریــق ماهواره هــا 
و شــبکه های اجتماعــی همــه جوامــع را دچــار جنــگ روانــی 
ــوی  ــت. از س ــاخته اس ــلیم س ــود تس ــل خ ــرده و در مقاب ک
ــز  ــوی نی ــرق دنی ــروت و زرق و ب ــیدن ث ــه رخ کش ــر، ب دیگ
ــه  ــه کار گرفت ــران ب ــاختن دیگ ــوب س ــب و مرع ــرای فری ب
می شــود. مصــداق بــارز ایــن شــیوه در قــرآن، قــارون اســت: 
ــُدوَن  ــَن ُیری ذی ــاَل الَّ ــِه ق ــی  زیَنِت ــِه ف ــى  َقْوِم ــَرَج َعل »َفَخ
ــُه َلــُذو  ْنیــا یــا َلْیــَت َلنــا ِمْثــَل مــا ُأوِتــَی قــاُرونُ  ِإنَّ اْلَحیــاَة الدُّ
َحــظٍّ َعظیــٍم.« »و )قــارون( بــا زیــورش بــر قومــش بیــرون 
ــد  ــا( بودن ــت )دنی ــى پس ــان زندگ ــه خواه ــانى ک ــد، کس آم
گفتنــد اى کاش هماننــد آنچــه بــه قــارون داده شــده اســت، 
ــت.«  ــى اس ــره بزرگ ــلما او داراى به ــه مس ــود ک ــا ب ــراى م ب
)قصــص: 79( مصــداق نمایــش ثــروت را در زمــان معاصــر 
ــم  ــاهده می کنی ــرب مش ــی غ ــرکانه و قارون ــگ مش در فرهن
کــه کمتــر کســی می توانــد مســحور آن نشــود. قــرآن تقابــل 
گــروه مترفیــن بــا انبیــا را این گونــه تبییــن می فرمایــد: 
ــن نَِّذیــرٍ ِإالَّ َقــاَل ُمتْرَُفوَهــا  »َو َمــا َأْرَســْلَنا فــِى َقْرَیــٍة مِّ
ــَوااًل َو  ــَر َأْم ــُن َأکْث ــوْا نَح ــُروَن َو َقاُل ــِه کَِف ــْلُتم ِب ــا ُأْرِس ــا ِبَم ِإنَّ
ِبیــَن.« »و ]مــا[ در هیــچ شــهرى  َأْوالًَدا َو َمــا نَحــُن ِبُمَعذَّ
هشــداردهنده اى نفرســتادیم جــز آنکــه خوشــگذرانان آن هــا 
گفتنــد مــا بــه آنچــه شــما بــدان فرســتاده شــده اید، کافریــم 
ــت  ــتر اس ــه بیش ــان از هم ــى و فرزندانم ــا دارای ــد: م  و گفتن
ــه  ــا در آی ــبأ: 35-34( ی ــد.« )س ــم ش ــذاب نخواهی ــا ع و م
ــا َعــاٌد َفاْســَتکْبَروْا فــِى اْلَْرِض ِبَغیــْر  دیگــر می فرمایــد: »َفأَمَّ
ــَه  ــَرْوْا َأنَّ اللَّ ــْم َی ًة  َأ َو َل ــوَّ ــا ُق ــدُّ ِمنَّ ــْن َأَش ــوْا َم ــّق ِ َو َقاُل الْح
ــه  ــا قــوم عــاد ب ًة.« »اّم ــوَّ ــْم ُق ــَو َأَشــدُّ ِمنْه ــْم ُه ــِذى َخَلَقُه الَّ
ــا  ــد: چــه کســى از م ــد و گفتن ــر ورزیدن ــن تکّب ناحــق در زمی
ــان  ــه آن ــدى ک ــتند خداون ــا نمى دانس ــت؟ آی ــر اس  نیرومندت

را آفریده از آن ها قوی تر است؟« )فصلت: 15(
هم چشــمی  و  چشــم  علیه الســام  مؤمنــان  امیــر 
تبییــن  این گونــه  را  دنیــا  زخــارف  فریب خــوردگان 
ــوَن َعلــى  ــٍة، َو َیَتکاَلُب می فرمایــد: »َیَتناَفُســوَن ِفــى ُدْنیــا َدنِیَّ
ِجیَفــٍة ُمِریَحــٍة.« »بــرای دنیــای پســت بــر یکدیگــر ســبقت 
ــده  ــه گندی ــر طعم ــوار ب ــگان مردارخ ــون س ــد و چ می گیرن
بــا یکدیگــر بــه نــزاع برمی خیزنــد.« )خ 151( متأســفانه 
فیش هــای  موجــود،  بدحجابــی  و  فرهنگــی  ولنــگاری 
ــت  ــرب در سیاس ــمت غ ــه س ــدال ب ــی، اعت ــی کذای حقوق
خارجــی و بســیاری از پدیده هــای شــوم اخیــر نشــان از  
موفقیــت شــیطان در ایجــاد چشــم و هم چشــمی های فــوق 

ــم.  ــاه ببری ــدا پن ــه خ ــر آن ب ــی از ش ــد همگ ــه بای دارد ک
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ــته های  ــاس و نوش ــت لب ــا وضعی ــاط ب ــروز در ارتب دی
التیــن روی آن، کــه نشــان از نوعــی خودباختگــی 
ــار تهاجــم فرهنگــی  فرهنگــی اســت و متأســفانه از آث
ــن شــماره  ــان شــد. در ای ــی بی دشــمن اســت، مطالب
»ریشــه های  بــه  موضــوع  بیشــتر  تبییــن  بــرای 
خودباختگــی« اشــاره ای کوتــاه خواهیــم داشــت. 
خودباختگــی  ریشــه های  و  علــل  از  یکــی  قــرآن 
فرهنگــی را غفلــت معرفــی می کنــد؛ ایــن غفلــت بــه 
تعبیــر کام الهــی مــر بــوط می شــود بــه غفلــت از یــاد 
ــد: »إســتحوذ  ــم می فرمای خــدا؛ چنانچــه خــدای کری
ــر  ــیطان ب ــر هللا.« »ش ــهم ذک ــیطن فأنس ــم الش علیه
ــرده  ــان ب ــدا را از یادش ــر خ ــده و ذک ــره ش ــان چی آن
ــود  ــد، خ ــوش کن ــدا را فرام ــه خ ــی ک ــت.« و کس  اس
ــت؛  ــه اس ــود را باخت ــتی خ ــرده و هس ــوش ک را فرام
ــدا  ــاد خ ــد، از ی ــه ش ــود بیگان ــه از خ ــی ک ــذا کس ل
غافــل می شــود. خداونــد فرمــود: »مــن عــرف نفســه 
فقــد عــرف ربــه.« خودشناســی، مقدمــه خداشناســی 
ــاد  ــه فراموشــی از ی ــت از خــود منجــر ب اســت و غفل
ــت: »و ال  ــده اس ــر آم ــه ای دیگ ــود. در آی ــدا می ش خ

ــهم.«  ــهم أنفس ــوا هللا فأنس ــن نس ــوا کالذی تکون
»و چــون کســانی مباشــید کــه خــدا را فرامــوش 
کردنــد و او )نیــز( آنــان را دچــار خودفراموشــی کــرد.«
ــف اراده  ــی، ضع ــت خودبیگانگ ــه و عل ــن ریش دومی
اســت. ضعــف اراده، پرتگاهــی اســت کــه نهایــت 
آن خودباختگــی اســت. کســی کــه دچــار ضعــف 
خودبیگانگــی  هولنــاک  دره  بــه  می شــود،   اراده 

و خودباختگی سقوط می کند. 
 در حالــی کــه خودشناســی اراده انســان را پایــدار 
انســان  می شــود  باعــث  و  می کنــد  مســتحکم  و 
خــود و توانایی هــای خــود را بشناســد و تحــت تأثیــر 

ــرد. ــرار نمی گی ــیطان ق ــمن و ش ــم دش تهاج
ــوا ال  ــوا معــه قال ــن ءامن »... فلمــا جــاوزه هــو و الذی

ــوده ...« ــوت و جن ــوم بجال ــا الی ــه لن طاق
ــا کســانی کــه همــراه  ــوت[ ب »... و هنگامــی کــه ]طال
وی ایمــان آورده بودنــد از آن ]نهــر[ گذشــتند، گفتنــد: 
امــروز مــا را یــارای ]مقابلــه بــا[ جالــوت و ســپاهیانش 

نیســت... .«
و همیــن نگــرش نخواهــد گذاشــت آنــان بــه پیــروزی 
ــه  ــف در مقابل ــاس ضع ــف اراده و احس ــند. ضع برس
بــا دشــمن رویــارو، اولیــن تیــری اســت کــه از ســوی 
ــر چشــم  ــروت پوشــالی دشــمن ب ــدازان جب تک تیران
ــب او را می شــکافد. شــگفت  خــودی می نشــیند و قل
اینکــه دشــمن را جــز ایــن تک تیرانــدازان هیــچ 

ــی نیســت. قدرت
بنابرایــن قــوت اراده می توانــد انســان را از هجمــه 
ــد  ــدا کن ــم پی ــدرت تصمی ــد و او ق ــا کن ــمن ره  دش
و تســلیم فرهنــگ بیگانــه نشــود. همچنیــن »تــرس« 
ــرآن  ــد. در ق ــی می دانن ــل خودباختگ ــی از عوام را یک
ــم  ــوف رأیته ــاء الخ ــإذا ج ــت: »... ف ــده اس ــز آم نی
ــه  ــذی یغشــی علی ــم کال ــدور أعینه ــک ت ینظــرون إلی
ــان را  مــن المــوت ...« »... و چــون خطــر فرارســد آن
می بینــی کــه ماننــد کســی کــه مــرگ او را فروگرفتــه 
ــو  ــه ســوی ت ــد ]و[ ب ــه می چرخ چشمانشــان در حدق
ــی  ــه خودباختگ ــن ریش ــا چهارمی ــد ... .« ام می نگرن
را بایــد در»ضعــف ایمــان« دانســت. بــر ایــن اســاس 
گــروه دیگــری از خودباختــگان، کســانی هســتند کــه 
ــادالت  ــا مع ــد، تنه ــاز نموده ان ــردم حســابی ب ــرای م ب
ــدا  ــرای خ ــا ب ــد؛ ام ــاور دارن ــری را ب ــه بش خردگرایان
ــاد  ــی اعتق ــدرت اله ــر ق ــد، ب ــه نمی دارن ــی نگ حریم
ندارنــد و تــوکل و توفیــق و اعتمــاد و اســتناد بــه 
ایــن  می پندارنــد؛  احســاس  و  ســرگرمی  را  حــق 
ــامت  ــت و س ــاده صح ــان را از ج ــی آن ــف ایمان ضع
اعمــال  در  را  باختگــی  خــود  و  می بــرد   بیــرون 
ــان می بینیــم. خــوب ایــن گــروه  و کــردار و ســخن آن
ــی را از  ــات ناشــی از خودباختگ ــد تخلف ســعی می کن
ــرآن  ــدارد. ق ــی ن ــا از خــدا ابای ــد، ام ــان کن ــردم پنه م
می فرمایــد: »یســتخفون مــن النــاس و الیســتخفون 
ــود  ــاروای خ ــای ن ــم ...« »]کاره ــو معه ــن هللا و ه م
را[ از مــردم پنهــان می دارنــد، ولــی از خداونــد پنهــان 

نمی دارنــد...« 
ــل اســت.  ــت و ریشــه خودباختگــی جه ــن عل پنجمی
خــدای متعــال می فرمایــد: »و جاوزنــا ببنــی إســراءیل 
ــم  ــام له ــی أصن ــون عل ــوم یعکف ــی ق ــوا عل البحــر فأت
قالــوا یــا موســی اجعــل لنــا إلهــا کمــا لهــم ءالهــه قــال 
إنکــم قــوم تجهلــون« »و فرزنــدان اســرائیل را از دریــا 
ــر ]پرســتش[  ــه قومــی رســیدند کــه ب ــا ب گذراندیــم ت
بت هــای خویــش همــت می گماشــتند. گفتنــد ای 
ــی اســت  ــان خدایان ــرای آن ــه کــه ب موســی، همان گون
بــرای مــا ]نیــز[ خدایــی قــرار ده. گفــت راســتی شــما 
نادانــی می کنیــد.« جهالــت و نادانــی ریشــه بســیاری 
ــی  ــت و بخش ــد و کجروی هاس ــا و مفاس از بیچارگی ه
از خودباختگی هــا ناشــی از ایــن مهــم اســت. در یــک 
دنیاگرایــی و دنیادوســتی  جملــه می تــوان گفــت 
و همــه چیــز را در دنیــا دیــدن، علتــی دیگــر از 
ــی  ــه وقت ــانی ک ــیارند کس ــت و بس ــی اس خودباختگ
ــود  ــد، خ ــا« می افت ــرق دنی ــه »زرق و ب ــان ب  چشمش
 را گــم می کننــد و در اثــر خیــره شــدن بــه مظاهــر دنیــا

خــود را می بازنــد. آیــات زیــادی در قــرآن کریــم ایــن 
معنــا را بــه شــیوه های مختلــف بیــان مــی کنــد: 
»فخــرج علــی قومــه فــی زینتــه قــال الذیــن یریــدون 
ــارون  ــی ق ــا أوت ــل م ــا مث ــت لن ــا لی ــا ی ــوه الدنی الحی

إنــه لــذو حــظ عظیــم«
»پــس ]قــارون[ بــا کوکبــه خــود بــر قومــش نمایــان 
شــد؛ کســانی کــه خواســتار زندگــی دنیــا بودنــد گفتنــد 
ــا  ــه م ــده ب ــارون داده ش ــه ق ــه ب ــل آنچ ای کاش مث
]هــم[ داده می شــد؛ واقعــا او بهــره بزرگــی ]از ثــروت[ 

دارد.«
آنچــه بــه اشــاره آمــد، بخشــی از عوامــل روانــی 
ــث  ــت باع ــروز غفل ــی ب ــه در پ ــود ک ــی ب خودباختگ
ــه »خســران  ــد و ب ــود را نیاب ــا انســان، خ ــردد ت می گ

ــود. ــار ش ــی« دچ ــس خودباختگ نف

جهانگیری: 
 برای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی 

همه ارکان نظام مصمم هستند
جلســه ســتاد هماهنگــی 
مبــارزه بــا مفاســد اقتصادی 
بــه  دوشــنبه  روز  عصــر 
اول  معــاون  ریاســت 
ــا موضــوع  رئیس جمهــور و ب
ــت  ــن وضعی ــی آخری بررس
زنجانــی  بابــک  پرونــده 
اول  معــاون  جهانگیــری،  اســحاق  شــد.  برگــزار 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه ب ــن جلس ــور در ای رئیس جمه
بازگردانــدن پــول بیت المــال در پرونده هــای فســاد 
اقتصــادی یــک وظیفــه ملــی، دینــی و انســانی اســت، 
گفــت: در رأس نظــام اراده سیاســی جــدی بــرای 
بــه  رســیدگی  و  اقتصــادی  مفاســد  بــا  مبــارزه 
ــی  ــک زنجان ــده باب ــه پرون ــاد از جمل ــای فس پرونده ه
قــوای  ســران  و  نظــام  ارکان  همــه  و  دارد  وجــود 
ــه نتیجــه رســاندن ایــن پرونــده  ســه گانه نیــز بــرای ب
رئیس جمهــور  اول  معــاون  هســتند.  مصمــم 
بابــک  پرونــده  در  را  بیت المــال  پــول  بازگردانــدن 
زنجانــی، موضوعــی مهــم دانســت و تأکیــد کــرد: عاوه 
بــر اهمیــت بازگشــت ایــن پــول، موضــوع مهــم دیگــر 
ایــن اســت کــه بایــد ابعــاد پنهــان و دســت های پشــت 
پــرده ایــن پرونــده روشــن شــود.وی خاطرنشــان 
ســاخت: ســتاد مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی تاکنــون 
ســعی کــرده در جریــان مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی 
ــاد  ــه گانه ایج ــوای س ــان ق ــای الزم را می هماهنگی ه
کنــد و یکــی از دغدغه هــای اصلــی ســتاد در چند ســال 
ــر  ــا فســاد سیســتمی و فراگی ــه جــدی ب ــر مقابل اخی
ــک  ــه ی ــاد ب ــا فس ــارزه ب ــر مب ــت.البته ام ــوده اس ب
ــده  ــل ش ــور تبدی ــی در کش ــه عموم ــه و دغدغ مطالب
اســت. جهانگیــری بــا بیــان اینکــه بــار اصلــی مبــارزه 
ــا مفاســد اقتصــادی بــر دوش قــوه قضائیــه اســت،  ب
ــور از اراده  ــی کش ــتگاه قضائ ــبختانه دس ــزود: خوش اف
ــوردار  ــادی برخ ــاد اقتص ــا فس ــارزه ب ــرای مب ــدی ب ج
ــز  ــاد نی ــوع فس ــگیری از وق ــه پیش ــت و در زمین اس
قــوای ســه گانه و به ویــژه قــوه مجریــه مســئولیت 
ســنگینی دارنــد. در همیــن راســتا در دولــت، ســتادی 
متشــکل از تعــدادی وزرا تشــکیل شــده تــا بــر موضــوع 

پیشگیری از وقوع فساد متمرکز شود. ایسنا
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 از مهم تریــن مشــکالتی کــه در شــهر درچــه وجــود دارد
اجرانشــدن کامــل رینــگ چهــارم اســت کــه بخشــی از آن از 
ــد. از مســئوالن اســتان و شــهردار  ــور می کن شــهر درچــه عب
ــرای اجــرای  ــه هــر چــه ســریع تر ب ــم ک ــان می خواهی اصفه
ایــن پــروژه اقــدام کننــد؛ زیــرا 2 خیابــان اصلــی شــهر درچــه 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــرح ق ــن ط ــکالت ای ــر مش ــت تأثی تح
گفت وگــوی  در  درچــه،  شــهردار  محمــودی،  علی اکبــر 
اختصاصــی بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن از دیگــر مشــکالت 
ایــن شــهر را درخواســت های مردمــی  بــرای تغییــر کاربــری 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــودن مســئوالن عن اراضــی و پاســخگو نب
عــدم بلندمرتبه ســازی در ایــن شــهر بــا ارتفــاع درنظرگرفتــه 
 شــده بیــن 8 تــا 10 متــر، بــرای شــهروندان مشــکالتی 

را ایجاد کرده است.
    بافت فرسوده

وی بــا اشــاره بــه وجــود 210 هکتــار بافــت فرســوده در 
ــه  ــهر درچ ــه ش ــاری بودج ــال ج ــزود: در س ــهر اف ــن ش ای
 13 میلیــارد تومــان اســت کــه از ایــن میــان 7 میلیــارد 
 100 و  میلیــارد   5 و  عمرانــی  آن  تومــان  میلیــون   800 و 
میلیــون تومــان آن جــاری اســت. در ایــن زمینــه درخواســت 
افزایــش بودجــه بــه میــزان 2 میلیــارد و 700 میلیــون تومــان 
ــم.  ــی دادی ــه عمران ــرای بودج ــه ب ــهر درچ ــورای ش ــه ش را ب

ــارد  ــال، 4 میلی ــه امس ــه در 4 ماه ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
ــن بودجــه وصــول شــده اســت  ــان از ای ــون توم و 960 میلی
ادامــه داد: افزایــش مراجعــات مردمــی  بــرای دریافــت 
ــه، عــوارض آالیندگــی، دریافــت عــوارض ساخت وســاز   پروان
ــر در تحقق بخشــی بودجــه  ــه عوامــل مؤث ــات، از جمل و مالی

ایــن شــهرداری بــوده اســت.
    پروژه ها

ــت:  ــته اس ــهر دو دس ــن ش ــای ای ــرد: پروژه ه ــد ک وی تأکی

هفتــه  در  پیمانــکاری؛  پروژه هــای  و  امانــی  پروژه هــای 
دولــت بخشــی از ایــن پروژه هــا شــامل 50 هــزار متــر 
 مربــع روکــش آســفالت بــا 2 میلیــارد تومــان اعتبــار

همچنیــن خیابــان پروفســور دینانــی و غرفــه میــوه و تره بــار 
ــز  ــدس نی ــاع مق ــه دف ــد. در هفت ــرداری می رس ــه بهره ب ب
از اولیــن بــاغ بانــوان درچــه، بهســازی و مسقف ســازی 
ورزشــی  مجموعــه  همچنیــن  شــهدا،   مجموعــه گلــزار 
و تفریحــی درچــه بهره بــرداری می شــود و در دهــه فجــر نیــز 

فــاز 2 کــوه ســفید، فــاز 2 نهضــت آســفالت، ســالن ورزشــی 
دینــان نیــز بــه شــهروندان تحویــل داده می شــود. وی تأکیــد 
ــرور  ــود عبوروم ــب بهب ــز در قال ــی نی ــای امان ــرد: پروژه ه ک
ترافیــک، دفــع آب هــای ســطحی، اصــالح هندســی و بلــوک 
ــه  ــه اجــرا رســیده اســت. شــهردار درچــه ب ــه مرحل فــرش ب
ایــن موضــوع نیــز اشــاره کــرد کــه ادامــه خیابــان پروفســور 
دینانــی بــه میــدان فــودان، اجــرای بلــوار شــهدای اســالم آباد 
ــک  ــاز، خش ــای غیرمج ــر و کاربری ه ــوار الغدی ــن بل همچنی
شــدن فضــای ســبز، احــداث میــدان فــودان بــا بیــش از 7 
هــزار متــر مربــع آزادســازی از جملــه مهم تریــن پروژه هایــی 

اســت کــه بایــد در ایــن شــهر اجرایــی شــود.
 اسکان سرریز جمعیت شهر اصفهان 

محمــودی تصریــح کــرد: یکــی از مشــکالت اساســی در ایــن 
شــهر، کریــدور شــرق بــه غــرب اســتان اســت کــه از درچــه 
ــت  ــل ترانزی ــه مح ــهر را ب ــن ش ــای ای ــد و راه ه ــور می کن عب
ــردم  ــت شــهری و م ــرده اســت. متأســفانه مدیری ــل ک تبدی
ــه دوش  ــا را ب ــدن راه ه ــوده ش ــاوان فرس ــه ت ــه همیش درچ
کشــیده اند و مدیریــت اســتان و ادارات مرتبــط در ایــن 

ــد. ــت نکرده ان ــهیالتی را پرداخ ــچ تس ــه هی زمین
ــرریز  ــکان س ــی اس ــهر، توانای ــن ش ــت: ای ــان داش  وی بی
جمعیــت شــهر اصفهــان را دارد و بــه دلیــل جاذبه هــای 
ــد محــل گردشــگری  ــه در آن وجــود دارد می توان تاریخــی ک

ــد. ــهروندان باش ــرای ش ــبی ب مناس

شهردار درچه درگفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

ُدرچه، توانایی اسکان سرریز جمعیت شهر اصفهان را دارد

 بهمــن عبدالهــی، عضــو شــورای پــول و اعتبــار از مکاتبــه 
ــت وام  ــه پرداخ ــاره مصوب ــت درب ــا دول ــزی ب ــک مرک بان
ازدواج خبــر داد و گفــت: چــون بانک هــا دربــاره ایــن 
ــک  ــد بان ــرار ش ــدند، ق ــکل ش ــار مش ــی  دچ ــه کم مصوب

مرکــزی مکاتبــه ای بــا دولــت داشــته باشــد 
و مشــکالت بانک هــا را مطــرح کنــد تــا 
ــا تعامــل مجلــس در ایــن  ــد ب دولــت بتوان

ــد.  ــته باش ــری داش ــد نظ ــوع تجدی موض
بهمــن عبدالهــی بــا شــاره بــه اینکــه یکــی از 
مصوباتــی کــه در جلســه اخیــر شــورای پــول 
ــوص  ــید، درخص ــب رس ــه تصوی ــار ب و اعتب

ــار کــرد: همــه بانک هــا مکلــف  ــود، اظه وام هــای ازدواج ب
ــی  ــا بعض ــتند؛ منته ــه وام ازدواج هس ــرای مصوب ــه اج ب
ــر  ــع، زودت ــتن مناب ــار داش ــاظ در اختی ــه لح ــا ب بانک ه
شــروع کردنــد و بعضــی دیگــر مشــکل منابــع داشــتند کــه 

بــا تأخیــر اجــرا خواهنــد کــرد. 

عضــو شــورای پــول و اعتبــار دربــاره تصمیــم شــورای پــول 
و اعتبــار درخصــوص بافت هــای فرســوده نیــز گفــت: 
کار شــورای  در دســتور  فرســوده  بافت هــای  موضــوع 
ــده  ــاد جلســه آین ــال زی ــه احتم ــار اســت و ب ــول و اعتب پ
فرســوده  بافت هــای  تســهیالت  دربــاره 
ــال از  ــن ح ــود. وی در عی ــری ش تصمیم گی
ــاون  ــورس تع ــت ب ــاز و کار فعالی ــالم س اع
بــه عنــوان یــک بــورس مســتقل خبــر داد و 
گفــت: بــه دنبــال مذاکــرات صورت گرفتــه بــا 
ــورس و توافقــی کــه درخصــوص  ســازمان ب
راه انــدازی بــورس تعــاون حاصــل شــد، طــی 
هفته هــای آینــده نحــوه فعالیــت بــورس تعــاون و حضــور 
ــد  ــالم خواه ــخص و اع ــرمایه مش ــازار س ــا در ب تعاونی ه
شــد. بــه گفتــه وی موانــع قانونــی و حقوقــی پیــش روی 
ــا مســاعدت ســازمان  ــورس ب ــه ب ــرای ورود ب تعاونی هــا ب

ــع ــان برداشــته شــده اســت. ربی ــورس از می ب

عضو شورای پول و اعتبار اعالم کرد:
مکاتبه بانک مرکزی برای تجدیدنظر در اعطای وام ازدواج

ــای  ــر در تصمیم ه ــار تغیی ــس از چندین ب ــه پ ــی ک درحال
ــنبه  ــه روز دوش ــا مصوب ــن ب ــت بنزی ــه سرنوش ــوط ب مرب
کمیســیون انــرژی مجلــس، دولــت مکلــف بــه دونرخــی 
کــردن بنزیــن و حفــظ کارت ســوخت شــده اســت، بــه نظر 

می رســد تنهــا چیــزی کــه مشــخص اســت 
ایــن اســت کــه هنــوز هیــچ چیــز مشــخص 
نیســت! کمیســیون انــرژی مجلــس در 
نشســت روز دوشــنبه بنــد »ح« الیحــه 
اصــالح قانــون بودجــه 95 را در دســتور 
ــن  ــه عرضــه تک نرخــی بنزی ــرار داد ک کار ق
ــس  ــی راد، نایب رئی ــی ادیان ــاورد. عل رأی نی

کمیســیون انــرژی، روز گذشــته اعــالم کــرد کــه مذاکــرات 
و رأی گیــری کمیســیون انــرژی مجلــس بــه عــدم تمکیــن 
ــده  ــر ش ــوخت منج ــای کارت س ــت و ابق ــم دول از تصمی
اســت. او البتــه اعــالم کــرد کــه تصمیــم نهایــی و قطعــی 
در ایــن زمینــه، پــس از مطــرح شــدن ایــن مبحــث 

در صحــن علنــی مجلــس توســط نماینــدگان گرفتــه 
ــالف  ــود برخ ــه می ش ــر گفت ــوی دیگ ــد. از س ــد ش خواه
ــه و  ــن مصوب ــاره ای ــانه ها درب ــی رس ــی بعض ــار قطع اخب
انتخــاب تیترهایــی ماننــد »کارت ســوخت می مانــد«، 
ــس  ــرژی مجل ــیون ان ــه کمیس ــن مصوب ای
ــدگاری کارت  ــای قطعــی شــدن مان ــه معن ب
ــه  ــیون برنام ــرا کمیس ــت؛ زی ــوخت نیس س
و بودجــه مجلــس، کمیســیون »اصلــی« 
قانــون  اصالحیــه  الیحــه  بررســی کننده 
کمیســیون  و  اســت  بــوده   95 بودجــه 
»فرعــی«  کمیســیون  مجلــس،  انــرژی 
ــالک کار  ــه م ــه، آنچ ــه. درنتیج ــن الیح ــی کننده ای بررس
ــس  ــه مجل ــال مصوب ــه اســت و فع ــن زمین ــس در ای مجل
ــن  ــنبه صح ــه روز چهارش ــود و در جلس ــوب می ش محس
علنــی مجلــس مطــرح خواهــد شــد، مصوبــات کمیســیون 
اصلــی، یعنــی کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلس اســت.

 بــا وجــود اعــالم رشــد 8.8 درصــدی بخــش صنعــت توســط دولت
مرکــز پژوهش هــای مجلــس بــا تأکیــد بــر ناکافــی بــودن قــدرت 
جــذب بیــکاران در مشــاغل صنعتــی بــرآورد کــرده تعــداد کارجویان 

تــا 5 ســال آینــده، 2.5 درصــد افزایــش می یابــد. 
ــران  ــت در ای ــش صنع ــتغال زایی بخ ــد اش ــان می ده ــا نش آماره
ــه  ــور محرک ــان موت ــرفته جه ــورهای پیش ــیاری از کش ــه در بس ک
ــد  ــه دل نمی زن ــی ب ــدان چنگ ــود، چن ــوب می ش ــادی محس اقتص
و کمــی  بیشــتر از 7 میلیــون نفــر در ایــن بخــش بــه کار اشــتغال 

ــد.  دارن
بــا ایــن وجــود خدمــات در ایــران نزدیــک بــه 11 میلیــون اشــتغال 
ــازار  ــز از کل ب ــاورزی نی ــش کش ــهم بخ ــت و س ــرده اس ــاد ک ایج
کار ایــران بســیار پاییــن و بــه میــزان 3 میلیــون و 960 هــزار نفــر 

اســت. 
ــر عملکــرد بخــش  ــا تمرکــز ب ــه آمارهــا و ب ــا نگاهــی ب ــن ب بنابرای
صنعــت، مشــخص می شــود کــه بنگاه هــای صنعتــی و کارخانه هــا 
 در ایــران آنچنــان کــه بایــد ســهم مناســبی از اشــتغال زایی 

ندارند. 
ــث  ــددی باع ــائل متع ــه مس ــد ک ــن عقیده ان ــر ای ــان ب کارشناس
ــای  ــا ظرفیت ه ــد ب ــور نتوانن ــی کش ــای صنعت ــا بنگاه ه ــده ت ش
مناســبی فعالیــت داشــته باشــند و درنتیجــه میــزان جــذب نیروی 
 کار در ایــن واحدهــا دســت کم بــه دو برابــر میــزان فعلــی آن 
 برســد. کمبودهــای نقدینگــی، تغییــرات قیمــت مــواد اولیــه 
دولت هــا  و کافــی  الزم  حمایت هــای  عــدم  بی رویــه،   واردات 

و ... باعث شده تا چرخ های صنعت در ایران لنگ بزند. مهر

قطعــات صادراتــی خــودروی ایــران، شــامل دســتگاه های تراکتــور 
ــزوز  ــور، اگ ــات تراکت ــزا و قطع کشــاورزی، خــودروی ســواری 405، اج
ــی  ــوازم یدک ــل، ل ــرخ اتومبی ــه چ ــی، کاس ــور آلومینیوم ــین، رادیات ماش

ــت.  ــوده اس ــودرو و ... ب ــر خ ــاد، کمک فن ــه ب ــودرو، کیس خ
ــارد  ــادل 113 میلی ــن مع ــران 7000 ت ــاه نخســت امســال، ای ــار م در چه
ــتان ــراق، افغانس ــورهای ع ــه کش ــودرو ب ــات خ ــودرو و قطع ــان خ  توم

امــارات متحــده عربــی، انگلســتان و فرانســه صــادر کــرده اســت. 
ــاری  ــال ج ــت س ــاه نخس ــج م ــرک در پن ــات گم ــاس اطالع ــر اس ب
7857 تــن بــه ارزش 113 میلیــارد و 609 میلیــون تومــان قطعــات 
 خــودرو بــه کشــورهای عــراق، افغانســتان، امــارت متحــده عربــی

ــات  ــت. قطع ــده اس ــادر ش ــره ص ــوریه و غی ــتان، س ــتان، انگلس ازبکس
ــاورزی  ــور کش ــتگاه های تراکت ــامل دس ــران ش ــودروی ای ــی خ صادرات
خــودروی ســواری 405، اجــزا و قطعــات تراکتــور، اگــزوز ماشــین 
ــودرو ــی خ ــوازم یدک ــل، ل ــرخ اتومبی ــه چ ــی، کاس ــور آلومینیوم  رادیات

کیســه بــاد، کمک فنــر خــودرو و ... بــوده اســت. حجــم و ارزش 
قطعــات صادراتــی خــودروی ایــران بــه کشــورهای عمــده مقصــد 
ــت: اردن 17  ــرح اس ــن ش ــه ای ــودرو ب ــات خ ــودرو و قطع ــادرات خ ص
ــه ارزش  ــن ب ــتان 25 ت ــان، ازبکس ــون توم ــه ارزش 357 میلی ــن ب ت
 342 میلیــون تومــان، افغانســتان 1000 تــن بــه ارزش 9 میلیــارد 
 و 611 میلیــون تومــان، امــارات متحــده عربــی 580 تــن بــه ارزش 
5 میلیــارد 598 میلیــون تومــان، ایتالیــا 294 تــن بــه ارزش 1 میلیــارد 
ــارد و 706  ــه ارزش 2 میلی ــن ب ــوریه 128 ت ــان، س ــون توم و 436 میلی
میلیــون تومــان، عــراق 3000 تــن بــه ارزش 73 میلیــارد تومان و فرانســه 

605 تــن بــه ارزش 1 میلیــارد و 282 میلیــون تومــان. خبــر فارســی

ــون  ــی ناشــی از اجــرای قان ــارد تومان ــزار میلی ــد حــدود 10.3 ه درآم
ــع نقــدی  ــه توزی ــرای پاســخگویی ب ــی ب ــدی یارانه هــا در حال هدفمن
ــر  ــه ب ــت ک ــه اس ــری مواج ــا کس ــر ب ــون نف ــدود 75 میلی ــرای ح ب
اســاس تقســیم بندی های قانونــی، فقــط 50 درصــد ایــن رقــم ســهم 
ــف را دارد  ــی تکلی ــار و حت ــن اختی ــت ای ــوده و دول ــدی ب ــع نق توزی
ــه ای پرداخــت  ــع، یاران ــن جم ــر از ای ــون نف ــه حــدود 47 میلی ــه ب  ک

نکند. 
 بــا وجــود گذشــت بیــش از پنــج ســال از اجــرای قانــون هدفمنــدی 
یارانه هــا، همچنــان بندهــا و تبصره هــای آن درگیــر اشــتباهات اولیــه 
اجــرا در ســال 1389 اســت. انحــراف همیشــگی پرداخت هــای نقــدی 
ــال  ــف در س ــای مختل ــهم بخش ه ــذف س ــکار و ح ــری های آش کس
ششــم هــم در حــال تکــرار بــوده و اصــالح رونــد تکــراری کــه جامعــه 

بــه آن عــادت کــرده را بیــش از قبــل، دشــوار کــرده اســت. 
درصــد   50 بایــد  دارد کــه  تأکیــد  یارانه هــا  هدفمنــدی  قانــون 
ــرژی  درآمدهــای ناشــی از اصــالح و افزایــش قیمــت حامل هــای ان
 صــرف توزیــع نقــدی و غیرنقــدی بیــن خانوارهــا و همچنیــن 
 50 درصــد مابقــی ســهم خدمــات حمایتــی از جمله بهداشــت و درمان 

و خدمات رفاهی و به ویژه تولید باشد. 
ــه  ــر گرفت ــت در نظ ــای دول ــه هزینه ه ــک ب ــرای کم ــم ب ــهمی  ه س
شــده؛ امــا در حــدود 5/5 ســال از ابــالغ و اجــرای این قانــون هیچ گاه 

ارقــام آن در مســیر اصلــی خــود محقــق و هزینــه نشــده اســت. 
ــه  ــه جامع ــدی ب ــای نق ــز پرداخت ه ــراف نی ــن انح ــی ای ــل اصل عام
ــد  ــد، نیازمن ــد و کم درآم ــب پردرآم ــا ترکی ــی ب ــش از 75 میلیون  بی

و غیرنیازمند به رقم 45 هزار و 500 تومانی ماهانه است. ایسنا

۴۷ میلیون مازاد در جمع یارانه بگیرانچه کشورهایی قطعات خودروی ایرانی می خرند؟گزارش ویژه مجلس از آینده بازار کار

حتما بخوانید!
473 میلیون مازاد در جمع یارانه بگیران چهارشنبه 27 مردادماه  1395

ـــمـــاره 229 ســـــال دوم            ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت روز مایکروفر )تومان(

مایکروفر 30 لیتری 304 نقره ای 
میدیا

 مایکروفر 30 لیتری 304 سفید 
762,000میدیا

 مایکروفر 28 لیتری 282 نقره ای 
578,000میدآ

مایکروفر با بخارپز 30 لیتری 301 
980,000مجیک

 مایکروفر بخارپز 30 لیتری سفید 
308880,000 مجیک

  مایکروفر 25 لیتری 598 
کنوود

595,000

 مایکروفر 25 لیتری 941 
کنوود

650,000

784,000

 ۴۲ درصد مخازن سدهای کشور 
خالی است

 وزارت نیــرو بــا تأکیــد بــر اینکــه 
42 درصــد مخــازن ســدهای 
کشــور خالــی اســت، حجــم آب 
ــا 100  موجــود در 29 ســد را 90 ت
درصــد اعــالم کــرد. وزارت نیــرو 
ــاه  ــدای مهرم ــرد: از ابت ــالم ک اع
ــاه  ــا 20 مردادم ســال گذشــته ت
امســال، میــزان ذخیــره آب 65 ســد کشــور کمتــر از 40 درصد 
ــدهای الر  ــه س ــوان ب ــدها می ت ــن س ــه ای ــه از جمل ــوده ک ب
زاینــده رود، درودزن، ســاوه، 15 خــرداد، اســتقالل و دوســتی 
ــن گــزارش، از 169 ســد موجــود در  ــه ای ــر پای اشــاره کــرد. ب
ــا 100 درصــد ذخیــره آب  کشــور، مخــازن 29 ســد بیــن 90 ت
دارد کــه از جملــه آن می تــوان از ســدهای لتیــان، کــرج 
ــرد. ایــن گــزارش  ــام ب ــو، قشــالق و شــهید عباســپور ن گیالرل
 می افزایــد: 31 ســد شــامل البــرز، میجــران، دز، کرخــه

اکباتــان و طالقــان دارای 70 تــا 90 درصــد و 30 ســد از جملــه 
ــد  ــا 70 درص ــن 50 ت ــر بی ــوکان و کوث ــهند، ب ــم، س ارس، ته
ذخیــره آبــی دارنــد. 14 ســد از مجموعــه ســدهای کشــور کــه 
 ســدهای ســفیدرود، شــهربیجار، شــهیدرجائی، شــهیدقنبری 
و طــرق از آن دســته هســتند، بیــن 40 تــا 50 درصــد ذخیــره 

آب دارند.

 تحرکات بازار مسکن 
در یزد

در  اهمیــت  بــا  بازارهــای  از  یکــی  بــازار مســکن 
ــالوه  ــه ع ــرا ک ــت چ ــورمان اس ــادی کش ــوزه اقتص ح
بــر تاثیرگــذاری فــراوان بــر اقتصــاد کالن کشــور، 
ــهم  ــز س ــتغال نی ــع و اش ــص مناب ــذب و تخصی در ج
ویــژه ای بــه خــود اختصــاص می دهــد و مهمتــر 
ــع ــز مترف ــردم را نی ــاز م ــن نی ــه ضروری تری ــن ک  ای

 می سازد.
 بــا ایــن وجــود در ســال های اخیــر رکــود ســنگینی در 
بــازار مســکن کشــور حکمفرمــا شــده و ایــن موضــوع 
همزمــان بــا رشــد ســاالنه نــرخ مســکن، قــدرت 
خریــد در ایــن بخــش را روز بــه روز کاهــش داده 
اســت. »رضــا چابــک« یکــی از مشــاورین امــالک در 
ــزد کاهــش ســود بانکــی را در  منطقــه ی صفائیــه ی ی
ــازار مســکن تاثیرگــذار می خوانــد و می گویــد:  رونــق ب
ایــن اتفــاق خوبــی بــوده کــه می توانــد بــه بــازار راکــد 
مســکن، حرکتــی بدهــد چــرا کــه مراجعــات مــردم در 
ایــن مــدت بــرای پــرس و جــو در مــورد احــوال بــازار 
ــریط  ــن ش ــر ای ــًا اگ ــه و قطع ــش یافت ــکن افزای مس
تــا ســه مــاه آینــده پایــدار بمانــد، بــازار بــی روح 
مســکن جــان تــازه ای می گیــرد. وی از افزایــش 
ــه  ــه صفائی ــا در منطق ــاره به ــد اج ــن 25 درص میانگی
ــل کاهــش  ــه دلی ــد: ب ــه می کن ــد و اضاف ــر می ده خب
ســود بانکــی، رهــن افزایــش پیــدا کــرده و در نتیجــه 
اجــاره بهــا نیــز رشــد داشــته اســت بــه طــوری کــه در 
ــا 50 درصــد هــم رســیده  بعضــی مــوارد نــرخ رشــد ت

 است.

 واردات لوازم خانگی 
منوط به داشتن نمایندگی شد

ــرد: از روز  ــالم ک ــران اع ــس ســازمان توســعه تجــارت ای رئی
سه شــنبه 26 مردادمــاه، واردات لــوازم خانگــی فقــط از طریــق 
نمایندگی هــای رســمی  برندهــای خارجــی در ایــران کــه دارای 
ــود.  ــد ب ــن خواه ــتند، ممک ــروش هس ــس از ف ــات پ خدم
ولــی هللا افخمــی  راد بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: ایــن تصمیــم 
در راســتای ســاماندهی واردات لــوازم خانگــی و اجــرای مــاده 
ــروز  ــدگان از ام ــوق مصرف کنن ــت از حق ــون حمای ــار قان چه
ــاف  ــز اصن ــرد: مرک ــح ک ــده اســت. وی تصری ــه اجــرا درآم  ب
و امــور بازرگانــان اســامی  نمایندگی هــای رســمی  دارای 
ــام  ــه قائم مق ــی را ب ــوازم خانگ ــروش ل ــس از ف ــات پ خدم
وزیــر در امــور تجــارت ارائــه کــرده اســت و دفتــر ثبــت 
ــه  ــت ب ــف اس ــا موظ ــز تنه ــادرات نی ــفارش واردات و ص س
ایــن 27 نمایندگــی رســمی  دارای خدمــات پــس از فــروش 
ــا  ــس ســازمان توســعه تجــارت ب ــد. رئی ــه ده ــات ارائ خدم
بیــان اینکــه ایــن دســتورالعمل بــه گمــرکات کشــور نیــز ابــالغ 
شــده اســت، گفــت: ثبــت ســفارش های قبلــی درخصــوص 

ــود. ــون نمی ش ــن قان ــمول ای ــی مش ــوازم خانگ ل

 فروش اقساطی فرش دستباف 
با سود ۴ درصد

فــرش  ملــی  مرکــز  رئیــس 
ایــران از آغــاز فــروش اقســاطی 
فــرش دســتباف بــا ســود 4 
درصــد بــه کارمنــدان دولــت 
ــن  ــر داد و گفــت: اجــرای ای خب
ــاز می شــود.  ــه زودی آغ طــرح ب
حمیــد کارگــر از برنامه ریــزی 
 بــرای فــروش اقســاطی فــرش دســتباف بــه مــردم خبــر داد 
ــی  ــز مل ــان مرک ــه می ــه ای ک ــاس تفاهم نام ــر اس ــت: ب و گف
 فــرش ایــران و صنــدوق کارآفرینــی امیــد بــه امضــا رســیده

مقــرر شــده کــه تســهیالت ارزان قیمــت بــه خریــداران فــرش 
دســتباف ایرانــی بــا نــرخ ســود 4 درصــد ارائــه شــود کــه بــر 
ــون  ــقف 10 میلی ــا س ــد ت ــداران می توانن ــاس خری ــن اس ای
ــتند ــرح هس ــن ط ــو ای ــه عض ــگاه هایی ک ــان از فروش  توم

خریداری کنند. 
ــه  ــرش ب ــاطی ف ــروش اقس ــه اول، ف ــزود: در مرحل وی اف
کارمنــدان دولــت و بازنشســتگان صــورت می گیــرد و در 
مرحلــه بعــد، اقشــار دیگــر نیــز می تواننــد بــا دریافــت وام 10 

ــد.  ــرش دســتباف بخرن ــی ف ــون تومان میلی
رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران تصریــح کــرد: فروشــندگان 
ــاز  ــد حســاب ب ــی امی ــدوق کارآفرین فــرش دســتباف در صن
خواهنــد کــرد و از طریــق دســتگاه های پــوزی کــه در اختیــار 
 آن هــا قــرار می گیــرد، در ایــن طــرح شــرکت و پــول فــرش 

را به صورت نقدی از این صندوق دریافت می کنند.

 بازسازی موفقیت آمیز ماشین 
سنگ زنی نورد گرم فوالد مبارکه

ــی  ــش کیف ــور افزای ــه منظ ب
و کمــی  تولیــدات نــورد گــرم 
فــوالد مبارکــه و بــا توجــه به 
ــوالت  ــه محص ــازار ب ــاز ب نی
ــر  ــال های اخی ــی در س کیف
دقــت  و  ارتقــای کیفیــت 
ســنگ زنی ایــن غلتک هــا 
مــورد نیــاز بــود؛ بدیــن منظــور اولیــن پــروژه بازســازی 
ــای کاری  ــنگ زنی غلتک ه ــین س ــک دســتگاه ماش ی
نــورد گــرم بــا موفقیــت اجــرا شــد. مهــدی ملــک زاده 
ــورد  ــک ن ــق کارگاه غلت ــزار دقی ــرق و اب ــناس ب کارش
گــرم فــوالد مبارکــه بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: کارگاه 
ــین های  ــی ماش ــی  و کیف ــوان کم ــه ت ــک در زمین غلت
ــی  ــی های فن ــا بررس ــود، ب ــی  موج ــنگ زنی قدیم  س
ــا  ــازی آن ب ــه بازس ــم ب ــا تصمی ــی، نهایت و کارشناس
داشــتن  نظیــر  مناســبی  قابلیت هــای  بــه  توجــه 
فونداســیون از نــوع Spring Bolt و بســترهای ســالم 

آن ها گرفت. 
بــا همــکاری شــرکت  افــزود: بدیــن منظــور  وی 
جدیــد  تجهیــزات  طراحــی  آلمــان،  هرکولــس 
اندازه گیــری   On Line سیســتم  و  مکانیکــی 
 کــران غلتــک و عیب یابــی و ترک یابــی ســطحی 
و عمقــی آن و ارتقــای سیســتم کنتــرل و اتوماســیون 
ــد فــوق پــس از دو مــاه  انجــام شــد. تجهیــزات جدی
 تــالش بی وقفــه کارکنــان تعمیــرات کارگاه غلتــک 
تعمیــرگاه  واحــد  خــوب  بســیار  همکاری هــای  و 
 مرکــزی در زمینــه انجــام نیازهــای ماشــین کاری 
ــاز  ــورد نی ــات م ــالح قطع ــاخت و اص ــراش و س و ت
کــه از ســوی ایــن شــرکت ارائــه شــده بــود، بــر روی 
ــت  ــا موفقی ــاه ب ــب و 12 مردادم ــم نص ــین قدی ماش

ــد.  ــدازی ش راه ان
ملــک زاده در ادامــه بــه مزیت هــای اجــرای ایــن 
در  موفقیــت  ایــن  و گفــت:  اشــاره کــرد  پــروژه 
ــی  ــروی از سیاســت های اقتصــاد مقاومت راســتای پی
کارکنــان  موجــود  توانمندی هــای  از  اســتفاده   بــا 
 و نیــز تــوان تجهیزاتــی موجــود در تعمیــرگاه مرکــزی 
و همچنیــن کاهــش هزینــه و جلوگیــری ازخــروج ارز 

در مقایســه بــا خریــد ماشــین نــو حاصــل شــد.

 پیشرفت 66 درصدی زیرسازی 
راه آهن سریع السیر اصفهان - تهران

معــاون وزیــر راه وشهرســازی 
راه آهــن  مســیر  گفــت: 
اصفهــان-  سریع الســیر 
 300 ســرعت  بــا  تهــران 
کیلومتــر در ســاعت موجــب 
از  ســفر  زمــان  کاهــش 
تهــران بــه اصفهــان از 5 بــه 
2 ســاعت می شــود. در حــال حاضــر زیرســازی مســیر 
ــی دارد.  ــرفت فیزیک ــد پیش ــان 66 درص ــم- اصفه ق
ــر راه وشهرســازی  ــورزاد در حاشــیه بازدیــد وزی  علــی ن
و تنــی چنــد از مســئوالن از راه آهــن سریع الســیر 
تهــران- قــم- اصفهــان اعــالم کــرد: ایــن خــط ریلــی 
مســیر  طــول  138 کیلومتــری  موجــب کاهــش 
می شــود و زمــان ســفر را 40 میلیــون ســاعت در 
ــزار  ــش 2 ه ــب کاه ــد و موج ــش می ده ــال کاه  س
و 800 میلیــارد ریــال هزینــه ســفر در ســال می شــود.

بــا بهره گیــری از ایــن مســیر، ســاالنه هــزار و 100 
ــز در هزینه هــای ســوانح و حــوادث  ــال نی ــارد ری میلی

صرفه جویی می شود. 
ــی  ــت: یک ــار داش ــازی اظه ــر راه وشهرس ــاون وزی مع
راه آهــن  خطــوط  توســعه  مــا  اصلــی  اهــداف  از 
سریع الســیر در کشــور اســت و امیــدوارم اجرایــی 
ــا در  ــرای م ــدی ب ــه مفی ــن تجرب ــن راه آه ــدن ای ش

راه انــدازی ســایر خطــوط پرســرعت باشــد.
 وی طــول ایــن مســیر را 410 کیلومتــر عنــوان کــرد و 
گفــت: طــول مســیر از تهــران تــا قــم 164 کیلومتــر و از 
قــم تــا اصفهــان 244 کیلومتــر اســت. مســیر راه آهــن 
ــن  ــتگاه راه آه ــود از ایس ــی موج ــیر ریل ــار مس در کن
تهــران آغــاز شــده و پــس از عبــور از شهرســتان 
 قــم و شــهرهای نیــزار، دلیجــان، قرقچــی، میمــه

مورچه خورت به اصفهان منتهی می شود.

با مخالفت کمیسیون انرژی مجلس با تصمیم دولت
معادالت بنزین به هم ریخت

تلفن  تماس: 32298058
32295808              
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در روز ۲۶ مــرداد ۱۳۶۹ اولیــن گــروه آزادگان ســرافراز ایرانــی 
بعــث  رژیــم  زندان هــای  در  اســارت  از ســال ها  پــس 
ــود  ــای خ ــع خانواده ه ــه جم ــور ب ــه کش ــا ورود ب ــراق ب ع
بازگشــتند. ایــن روز، هــر ســال در کشــورمان گرامــی داشــته 
می شــود تــا بــه نوعــی قدردانــی مــردم ایــران باشــد در برابــر 
دلیرنمادهــای مقاومــت و ایســتادگی. بــه همیــن بهانــه بــه 
ســراغ ســردار عبــدهللا کریمــی، مشــاور عالــی ریاســت بنیــاد 
شــهید و امــور ایثارگــران کشــور رفتیــم و بــا او در این بــاره بــه 
گفت وگــو نشســتیم. ســردار کریمــی کــه خــود از دالورمــردان 
ــش از 800 روز  ــی اســت، بی ــگ تحمیل  عرصــه 8 ســال جن
ــرده  ــر ک ــدام س ــم ص ــی رژی ــای بعث ــارت نیروه را در اس
اســت. آنچــه می خوانیــد حاصــل ایــن گفت وگوســت.
    شــما دوران ســخت اســارت را چگونــه ســپری 

؟ یــد می کرد
ــم  ــا می خواســت تســلیم شــدن و دره آنچــه دشــمن از م
شکســتن مقاومــت ســربازان اســام بــود؛ اما تســلیم شــدن 
ــی نداشــت.  ــا جای ــای م ــر نیروه ــات و تفک ــگ لغ در فرهن
همان گونــه کــه رهبــر معظــم انقــاب نیــز فرموده انــد: 
آزادگان، ذخیــره بــزرگ الهــی و ثــروت عظیــم انســانی 
ــد: آزادگان  ــا در جــای دیگــری ایشــان فرموده ان هســتند. ی

الماس هــای درخشــان دفــاع مقــدس هســتند. همان طــور 
ــراوان  ــار ف ــختی و فش ــر س ــر اث ــاس ب ــد الم ــه می دانی ک
تبدیــل بــه ســنگ گرانبهــا می شــود و آزادگان نیــز بــا تحمــل 
و مقاومــت دوران ســخت اســارت و تحمــل روزهــا و ماه هــا 
ــده اند.  ــل ش ــه نائ ــن درج ــه ای ــارت ب ــال ها اس ــی س و گاه
ــس  ــکا پ ــه آمری ــی ک ــد در دوران اســارت، زمان ــادم می آی ی
ــم بعــث را از کویــت بیــرون  ــه کویــت رژی ــه عــراق ب از حمل
ــود، یکــی از فرماندهــان عراقــی می گفــت اگــر مــا  کــرده ب

چنــد گــردان ســرباز ماننــد شــما ایرانی هــا داشــتیم، آمریــکا 
ــم. ــت می دادی را شکس

ــتادگی در  ــت و ایس ــث مقاوم ــروز در بح ــه ام ــه ک   آنچ
ــی  ــاد مقاومت ــث اقتص ــت بح ــرح اس ــمن مط ــر دش براب
ــید؟ ــی رس ــاد مقاومت ــه اقتص ــوان ب ــه می ت ــت؛  چگون اس

ــه در  ــان چ ــه انس ــم ک ــود داری ــی خ ــث دین ــا در مباح م
ــرلوحه  ــت را س ــد قناع ــر، بای ــه در اوج فق ــی و چ اوج دارای
کار خــود قــرار دهــد. اقتصــاد مقاومتــی هــم ایــن نیســت 

کــه مــا خــوب نخوریــم یــا خــوب تفریــح نکنیــم؛ اقتصــاد 
مقاومتــی یعنــی اینکــه مــا دســت خــود را در برابــر کســی 
ــا  ــا در مقایســه ب ــث شــده م ــروز باع ــم. آنچــه ام دراز نکنی
 دیگــر کشــورهای همســایه این گونــه ســربلند باشــیم 
دراز  اســتکبار  به ویــژه  بیگانــگان،  جلــوی  دســتمان  و 
نباشــد همیــن ســرلوحه قــرار دادن اقتصــاد مقاومتــی 
ــد  ــر بای ــه دیگ ــی آن نیســت ک ــه معن ــن ب ــه ای اســت. البت
ــه  ــل ب ــت عم ــه جدی ــا ب ــت ت ــاز اس ــیم. نی ــت بکش دس
سرمشــق  داخــل  در  به خصــوص  مقاومتــی  اقتصــاد 
ــن  ــد ت ــده و چن ــال بن ــوان مث ــه عن ــد. ب ــردان باش دولتم
از دوســتانم نزدیــک بــه ۳ مــاه پیــش کارخانــه ای را 
راه انــدازی کردیــم کــه نه تنهــا توانســت بــرای 75 نفــر 
اشــتغال ایجــاد کنــد، بلکــه ظــرف همیــن مــدت توانســتیم 
ــن  ــیم. همی ــته باش ــادرات داش ــز ص ــور نی ــد کش ــه چن ب
اقدامــات کوچــک در حــد بضاعــت افــراد در بلندمــدت 
ــی در  ــاد مقاومت ــل اقتص ــرای کام ــاز اج ــد زمینه س می توان
ــد  ــراد بای ــل اف ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــران باش ــای ای جای ج
ــور  ــادی کش ــکوفایی اقتص ــود در راه ش ــت خ ــد بضاع  در ح

و رسیدن به اقتصاد مقاومتی گام بردارند.
  آرزوی شما در این روزهای عزیز

آرزوی قلبــی مــن ســرافرازی مــردم ایــران، ســامتی رهبــر 
انقــاب و عاقبــت بخیــری همــه مــردم ایــران اســت.

مشاور عالی ریاست بنیاد شهید کشور در گفت وگو با کیمیای وطن:

اقتصاد مقاومتی، یعنی دست خود را در برابر کسی دراز نکنیم

حتما بخوانید!
فعالیت 140 مرکز تهیه مواد غذایی ...
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ـــمـــاره 229 ســـــال دوم               ݡسݒ

در شهر

 اعالم نتایج نقل وانتقاالت فرهنگیان 
استان کرمان

معــاون پژوهــش، برنامه ریــزی و 
نیــروی انســانی آموزش وپــرورش 
ــج  ــام نتای ــان از اع ــتان کرم اس
و  درون اســتانی  نقل وانتقــاالت 
ــتان  ــان اس ــتانی فرهنگی برون اس
خبــر داد. »حمیدرضــا دعاگویــی« 
افــزود:  ایــن خبــر  اعــام   بــا 
4 هــزار و ۳78 فرهنگــی اســتان کرمــان متقاضــی نقــل و انتقال 
ــت  ــر موافق ــزار و ۳50 نف ــب یکه ــال قری ــا انتق ــه ب ــد ک بوده ان

شده است. 
وی گفــت: متقاضیــان می تواننــد بــا کــد و رمــز دریافتــی 
ــاالت  ــه ســامانه نقل وانتق ــا ورود ب ــام ب ــگام ثبت ن ارائه شــده هن
ــه  ــی kerman.enteghalat.com از نتیج ــانی اینترنت ــه نش ب
ــان اینکــه  ــا بی ــی ب ــع شــوند. دعاگوی نقــل و انتقــال خــود مطل
نحــوه و زمــان درخواســت تجدیــد نظــر از طریــق ســامانه 
اطــاع  بــه  اســتان  آموزش وپــرورش  انتقــاالت  و  نقــل 
ــدازی  ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــد، ب ــد ش ــانده خواه ــان رس متقاضی
مردمــی  شــکایات  بــه  رســیدگی  الکترونیکــی  ســامانه 
shekayat.medu.ir گفــت:  نشــانی  بــه  آموزش وپــرورش 
ــد از  ــاالت دارن ــل و انتق ــه نق ــکایت ب ــه ش ــه هرگون ــرادی ک اف
ــودداری  ــرورش خ ــوزش و پ ــه ادارات آم ــوری ب ــه حض  مراجع

و شکایات خود را در این سامانه ثبت کنند.

 شهرکرد، میزبان کنگره
 »تاریخ معماری و شهرسازی ایران«

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: کنگــره یــک روزه 
»تاریــخ معمــاری و شهرســازی ایــران«، ۱8 آذرمــاه امســال 
ــوادجانی  ــکری س ــن عس ــود. بهم ــزار می ش ــهرکرد برگ در ش
ــان  ــا پای ــدان ت ــرد: عاقه من ــار ک ــر اظه ــن خب ــام ای ــا اع ب
ــن  ــه ای ــه دبیرخان ــود ب ــاالت خ ــال مق ــرای ارس ــاه ب آبان م
کنگــره مهلــت دارنــد. وی بــا بیــان اینکــه ایــن کنگــره ملــی 
ــود  ــزار می ش ــتان برگ ــن اس ــی ای ــه میزبان ــار ب ــرای اولین ب ب
جشــنواره ها  و  کنگره هــا  همایش هــا،  برگــزاری  افــزود: 
 نقــش مهمــی در معرفــی جاذبه هــای طبیعــی و گردشــگری
آثــار و میــراث تاریخــی و فرهنگــی، ســوغات و صنایع دســتی 
ــتان دارد.  ــن اس ــردم ای ــی م ــگ غن ــوم و فرهن و آداب و رس
ــح کــرد: کنگــره یــک روزه »تاریــخ معمــاری  عســکری تصری
ــا همــکاری و مشــارکت اســتانداری  ــران«، ب  و شهرســازی ای
اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــاد مســکن انقــاب اســامی  اداره کل راه و شهرســازی و بنی
واحــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه  بختیــاری،  و  چهارمحــال 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــان برگ ــر اصفه ــگاه هن ــهرکرد و دانش ش

اخبار کوتاه

 شهردار فوالدشهر:
 نگاه ما به فوالدشهر 
نگاهی فرهنگی است

کیمیای وطن
عمومــی  روابــط  بــه گــزارش 
در  فوالدشــهر،  شــهرداری 
ــا  نشســت شــهردار فوالدشــهر ب
ــاد  ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
لنجــان  شهرســتان   اســامی 
اذعــان  مــرادی  مهنــدس 
ــرای ارتقــا و غنــای فرهنــگ شــهری، شــهرداری ها  داشــت: ب
بایــد بــه مســائل فرهنگــی نیــز بپردازنــد. بــا توجــه بــه بافــت 
ــن  ــون در ای ــوام گوناگ ــود اق ــهر و وج ــهر فوالدش ــی ش فرهنگ
ــرای  ــت اج ــتری جه ــوان بیش ــا ت ــد ب ــهرداری بای ــهر، ش ش
ــه  ــا ب ــگاه م ــزود: ن ــود. وی اف ــی وارد ش ــای فرهنگ برنامه ه
فوالدشــهر، نگاهــی فرهنگــی اســت. فوالدشــهر در بیــن 
شــهرهای جدیــد دارای ویژگی هــای متعــددی اســت کــه 
ــت اجــرای برنامه هــای فرهنگــی  ــن ویژگی هــا جه ــد از ای بای
اســتفاده کــرد. مــرادی بــا تأکیــد بــر لــزوم اجــرای کار فرهنگی 
در شــهرداری ها بیــان داشــت: برگــزاری جشــن های مختلــف 
بــه مناســبت اعیــاد ملــی و مذهبــی برگــزاری محافــل انــس 
ــهر و  ــطح ش ــی در س ــوع قرآن ــای متن ــرآن و برنامه ه ــا ق ب
ــه اقدامــات  ــری از جمل حمایــت از گروه هــای فرهنگــی و هن

ــت. ــهر اس ــهرداری فوالدش ــی ش فرهنگ

 فعالیت 140 مرکز تهیه مواد غذایی 
بدون مجوز در اصفهان

۱40 مرکــز تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی بــدون مجــوز از جملــه 
باغ تــاالر، رســتوران، چلوکبابــی و نانوایــی در محــدوده جنــوب 
اصفهــان شــامل َمــرغ و اطــراف بهارســتان شناســایی شــده 
ــامیدنی  ــارف آش ــرای مص ــاه ب ــا از آب چ ــتر آن ه ــه بیش  ک
ــت  ــد بهداش ــئول واح ــد. مس ــتفاده می کردن ــی اس و خوراک
محیــط مرکــز بهداشــت شــماره ۲ اصفهــان گفــت: ایــن مراکــز 
ــا را  ــه حــدود 80 واحــد آن ه ــی ک ــواد غذای ــع م ــه و توزی تهی
 باغ تاالرهــا، رســتوران ها و چلوکبابی هــا تشــکیل می دهنــد 

 دارای مشکات بهداشتی هستند. 
هوشــنگ طاهــری افــزود: هیچ کــدام از ایــن واحدهــا دارای 
ــد شــهرداری بهارســتان  مجــوز از ســازمان های مربوطــه مانن
جهــاد کشــاورزی، اماکــن نیــروی انتظامــی و آب و فاضــاب 
ــف  ــه های مختل ــزاری جلس ــه برگ ــاره ب ــا اش ــتند. وی ب نیس
ــه  ــای تهی ــاماندهی واحده ــرای س ــط ب ــای مرتب ــا ارگان ه  ب
و توزیــع مــواد غذایــی در جنــوب اصفهــان گفــت: همــکاری 
ــز  ــا نی ــت و م ــه اس ــورت نگرفت ــه ص ــن زمین ــی در ای چندان
ــود  ــاماندهی نش ــا س ــن واحده ــت ای ــه وضعی ــی ک ــا زمان ت

ــم. ــت بدهی ــوز بهداش ــا مج ــه آن ه ــم ب نمی توانی

اخبار کوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل  کیمیای وطن
اصفهــان،  اســتان  راه وشهرســازی 
جلســه شــورای اداری شهرســتان خــور و بیابانــک بــه 
اســتاندار زرگرپــور  رســول   ریاســت 
بــا حضــور نماینــده مــردم در مجلــس شــورای 

اســامی و کلیــه مدیــران کل و مســئوالن 
اســتانی و محلــی در شهرســتان خــور و 
بیابانــک و بــا آغــاز بــه کار عملیــات 
بــا  شهرســتان  ایــن  بــه  گازرســانی 
راه وشهرســازی،  کل  اداره  مشــارکت 
برگــزار شــد. رســول زرگرپــور، اســتاندار 
ــه  ــا اشــاره ب ــن جلســه ب ــان در ای اصفه
در  موجــود  ترافیــک  حجــم  میــزان 

ــاد  راه هــای ایــن شهرســتان گفــت: حجــم بســیار زی
لحــاظ  بــه  شهرســتان  محورهــای  در  ترافیــک 
ــات  ــای آن و تصادف ــیاحتی زیارتی راه ه ــت س موقعی
رخ داده در آن، مــا را بــر ایــن مــی دارد کــه احــداث دو 
ــم و  ــرار دهی ــت ق ــا را در اولوی ــردن جاده ه ــده ک بان
پیگیری هــای الزم جهــت ایــن کار انجــام پذیــرد. 

حجــت هللا غامــی، مدیــر کل راه وشهرســازی اســتان 
ــته  ــال گذش ــت: در س ــار داش ــه اظه ــان در ادام اصفه
ــای  ــطح جاده ه ــال در س ــارد ری ــش از ۲70 میلی بی
شهرســتان هزینــه شــده کــه در ســال جــاری بناســت 
ــد.  ــش یاب ــال افزای ــارد ری ــه ۳50 میلی ــم ب ــن رق ای
ــی  ــن اقدامات ــزود: از مهم تری ــی اف غام
کــه بــرای راه هــای اســتان هدف گــذاری 
ــه  ــتان ها ب ــال شهرس ــث اتص ــده بح ش
صــورت دوبانــده بــه مرکــز اســتان اســت؛ 
ــه  ــه ب ــا توج ــک ب ــتان خوروبیابان شهرس
از محورهــای  یکــی  اینکــه در مســیر 
ســیاحتی زیارتی اســتان واقــع شــده، 
حجــم عمــده ای از ســفرهای جــاده ای را 
بــه خــود اختصــاص داده اســت. در شهرســتان محــور 
ــی  ــای اصل ــی از محوره ــس یک ــن – خــور – طب نایی
اســت کــه در ســال گذشــته بخشــی از آن بــا اعتبــاری 
بالــغ بــر ۲۲0 میلیــارد ریــال افتتــاح شــد. امیــد اســت 
امســال بتوانیــم مابقــی ایــن مســیر را تکمیــل و 

آماده بهره برداری کنیم. 

لزوم دو بانده کردن جاده های شهرستان خور و بیابانک
دســتی  صنایــع  اتحادیــه  عضــو  کیمیای وطن
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ســاخت تندیــس اســتاد پــرورش گفــت: بایــد 
ســاخت  در  معنویــت  روح  داشــت کــه  توجــه 
ــاخت آن  ــل س ــرورش در مراح ــتاد پ ــس اس تندی

اداره  گــزارش  بــه  شــد.  دمیــده 
شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات 
فیض اللهــی  غامعلــی  اصفهــان، 
ــرورش  ــس اســتاد پ درخصــوص تندی
ــا  ــر« و ب ــاد مه ــه »ی ــه در ویژه برنام ک
حضــور جمــع زیــادی از معلمــان و 
اســتان  پیشکســوت  فرهنگیــان 
اصفهــان رونمایــی شــد، اظهــار داشــت: 

ــورد  ــای م ــه از هنره ــس برگرفت ــن تندی ســاخت ای
استفاده در ضریح حضرت اباالفضل)ع( بود. 

ــرای ســاخت  ــد ب ــان اینکــه هفــت هنرمن ــا بی وی ب
ایــن تندیــس همــکاری داشــتند، اضافــه کــرد: 
ــای  ــری از هنره ــر هن ــر فاخ ــن اث ــد ای ــرای تولی ب
طــاکاری گل(،  و  )خــط  مینــاکاری   قلمزنــی، 

ــتفاده  ــاری اس ــوره کاری و نج ــی، ک ــی، بافتن خطاط
شــده اســت. 

ــان  ــتان اصفه ــتی اس ــع دس ــه صنای ــو اتحادی عض
ــرای اســتاد  ــه تندیــس ب ــا بیــان اینکــه ســه نمون ب
ــا  ــی از آن ه ــت یک ــد و در نهای ــاده ش ــرورش آم پ
مــورد تأییــد قــرار گرفــت، اضافــه کــرد: 
همچنیــن قــرار اســت بــرای هفــت نفــر 
ــود  ــس یادب ــز تندی ــر نی ــاتید دیگ از اس

ــود.  ــاخته ش س
ــک  ــر ی ــرای ه ــه اج ــان اینک ــا بی وی ب
اســتاد  تندیــس  روی  بــر  هنرهــا  از 
ــت ــرده اس ــان ب ــه روز زم ــرورش س  پ
ــه روح  ــت ک ــه داش ــد توج ــزود: بای اف
ــرورش در  ــتاد پ ــس اس ــاخت تندی ــت در س معنوی
مراحــل ســاخت آن دمیــده شــد. فیض اللهــی 
ــران  ــالت پیامب ــا کار و رس ــراز ب ــان را هم ت کار معلم
دانســت و بیــان کــرد: ایــن نخســتین بــار اســت کــه 
در ســطح اســتان اصفهــان بــرای اســاتید و معلمــان 

ــود. ــاخته می ش ــی س ــن تندیس چنی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقایان منصور و رضا و عباس همگی به نام خانوادگی زاغیان با تسلیم شش 
برگ شهادت شهود مدعی مفقود شدن سه جلد سند مالکیت به شماره چاپی 
های 780۹45 و 780۹4۶ و 780۹47  بمیزان هرکدام یک دانگ مشاع جمعا 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پاک ۳۱۳/5۲ واقع در بخش ۱۶ ثبت اصفهان 
که در صفحات 4۲۳ و 4۲۶  دفتر ۱5 ذیل ثبت شماره های ۲8۹0 و ۲8۹۱ و 
۲8۹۲  به نامشان ثبت و صادر و تسلیم گردیده و اظهار داشته اند که اسناد 
اثر جابه جایی مفقود شده است چون در خواست صدور  مالکیت مرقوم در 
المثنی اسناد مالکیت نموده طبق ماده ۱۲0 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
اصل  و  تا مراتب صورت مجلس  نماید  مالکیت و سند معامله تسلیم  اسناد 

اسناد به ارائه کننده مسترد گردد .
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه 

نشود المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۱۳۹5/05/۲7 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار
تاریخ  به  شماره:۳7/05/548/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 

۹5/05/0۲
آگهی اصالحی آیین نامه قانون ثبت

بر اساس تقاضای  آقای نعمت اله طالبی فرزند حسین مبنی بر تعیین بهاء 
ثمنیه اعیانی ششدانگ پاک ۲/5۲۶ واقع در بخش ۱۶ ثبت اصفهان که طبق 
آبادی فرزند جعفر همسر مرحوم  سوابق متعلق است به خانم سکینه شکل 
آقای حسن شکل آبادی که در اجرای تبصره یک ماده ۱05 اصاحی آیین نامه 
قانون ثبت کارشناسی رسمی دادگستری میزان بهای ثمنیه اعیانی پاک فوق 
رابه  آن  متقاضی  و  است  نموده  اعام  و  برآورد  ریال   ۲۱500 مبلغ  به  را  الذکر 
حساب سپرده طی فیش شماره 0۳۱4۳۳ مورخ ۹5/05/۱۳ به مبلغ ۲۱500 
لذا  است  نشانی  فاقد  داشته  اعام  مزبور  متقاضی  و چون  نموده  واریز  ریال 
با توجه به مفاد تبصره  یک آیین نامه فوق الذکر مراتب فقط یک مرتبه در 
روزنامه کثیر انتشار آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین شده 
به اداره ثبت برخوار مراجعه نماید و در صورتیکه تضییع حقی باشد می تواند 
از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضایی مراجعه 
و گواهی طرح دعوی را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم 
ارائه گواهی  عدم  و  شده  تعیین  مدت  در  قضایی  مراجع  به  ذینفع  مراجعه 
طرح دعوی سند مالکیت متقاضی بدون استثناء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم 

خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد برخوار- حبیبی 

تاریخ  به  شماره:۳7/05/547/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 
۹5/05/۲5

آگهی اصالحی آیین نامه قانون ثبت
بر اساس تقاضای  آقای رضا روانبخش حبیب آبادی فرزند محمدعلی مبنی 
بر تعیین بهاء ثمنیه اعیانی ششدانگ پاک ۲/5۲۶/8۳۹ واقع در بخش ۱۶ 
ثبت اصفهان که طبق سوابق متعلق است به خانم سکینه شکل آبادی فرزند 
یک  تبصره  اجرای  در  آبادی که  شکل  اسداله  آقای  مرحوم  همسر  حسین 
ماده ۱05 اصاحی آیین نامه قانون ثبت کارشناسی رسمی دادگستری میزان 
اعام  و  برآورد  ریال   ۹۶۶00 مبلغ  به  را  الذکر  فوق  پاک  اعیانی  ثمنیه  بهای 
 0۳۱4۳۳ شماره  فیش  طی  سپرده  رابه حساب  آن  متقاضی  و  است  نموده 
مزبور  متقاضی  چون  و  نموده  واریز  ریال   ۹۶۶00 مبلغ  به   ۹5/05/۱۳ مورخ 
نامه  آیین  یک  تبصره   مفاد  به  توجه  با  لذا  است  نشانی  فاقد  داشته  اعام 

تا  شود  می  آگهی  انتشار  روزنامه کثیر  در  مرتبه  یک  فقط  مراتب  الذکر  فوق 
و  نماید  مراجعه  برخوار  ثبت  اداره  به  شده  تعیین  بهاء  دریافت  جهت  ذینفع 
این آگهی به مدت  انتشار  تاریخ  از  تواند  در صورتیکه تضییع حقی باشد می 
یک ماه به مراجع صالحه قضایی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره 
تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضایی در 
مدت تعیین شده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی سند مالکیت متقاضی بدون 

استثناء ثمنیه اعیانی صادر و تسلیم خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد برخوار- حبیبی 

تاریخ  به  شماره:۳7/05/54۶/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 
۹5/05/۲5

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
نامه قانون تعیین  سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ملک دولت آباد برخوار بخش ۱۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
بامعارض  و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی  
تکلیف  تعیین  قانون   ۳ 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   ۱5 فاصله  به  دونوبت  در  مراتب 
نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
پرونده  کاسه   ۱۳۹5۶0۳0۲0۱800۱۳۹4 شماره  رای  برابر 
۱۳۹۲۱۱440۲0۱800۱۳۶5 آقای محمود بارانی فرزندمحمد بشماره شناسنامه 
آبادان نسبت به شش دانگ باب خانه به مساحت ۱08.۳۶  از  ۱۲۶۶ صادره 
متر مربع به استثناء بهاء ثمینه اعیانی دو دانگ آن احداثی بر روی قسمتی 
از پاک ۱84 فرعی از 4۲ اصلی واقع در خورزوق بخش ۱۶ ثبت اصفهان در 

ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/05/۱۲

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/05/۲7
تاریخ  به  شماره:۳7/05/475/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 

۹5/05/05
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
نامه قانون تعیین  سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ملک دولت آباد برخوار بخش ۱۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
بامعارض  و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی  
تکلیف  تعیین  قانون   ۳ 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   ۱5 فاصله  به  دونوبت  در  مراتب 

نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره ۱۳۹5۶0۳0۲0۱800۱57۱ کاسه پرونده ۱۳۱۱۱440۲0۱800۲758 
و کدملی  شناسنامه  بشماره  حسین  فرزند  نجیبی کتایونچه  ابوالفضل  آقای 
5۱0007088۹ صادره از اصفهان نسبت به شش دانگ باب خانه به مساحت 
در  واقع  اصلی    45 پاک  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مربع  متر   ۱8۱.77
خورزوق بخش ۱۶ ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای قربانعلی 

زینلی
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/05/۱۲

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/05/۲7
تاریخ  به  شماره:۳7/05/48۲/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 

۹5/05/0۶
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
نامه قانون تعیین  سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
ملک دولت آباد برخوار بخش ۱۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
بامعارض  و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی  
تکلیف  تعیین  قانون   ۳ 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   ۱5 فاصله  به  دونوبت  در  مراتب 
نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
پرونده  کاسه   ۱۳۹5۶0۳0۲0۱800۱۳۹۲ شماره  رای  ۱-برابر 
بشماره  مرتضی  فرزند  شیرالی  علی  محمد  آقای   ۱۳۹۳۱۱440۲0۱8000404
شناسنامه ۱۳04 صادره از آبادان نسبت به چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت ۲07.7۲ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 
۲00 فرعی از ۱۱4 اصلی واقع در خورزوق بخش ۱۶ ثبت اصفهان خریداری در 

ازای مالکیت مشاعی اولیه
پرونده  کاسه   ۱۳۹5۶0۳0۲0۱800۱۳۹۳ شماره  رای  ۲-برابر 
بشماره  علی  محمد  فرزند  ترکان  هاجر  خانم   ۱۳۹4۱۱440۲0۱8000۱70
شناسنامه 5۹۲ صادره از اصفهان نسبت به یک و نیم دانگ مشاع از  شش 
دانگ یک باب خانه به مساحت ۲07.7۲ متر مربع احداثی بر روی قسمتی 
از پاک ۲00 فرعی از ۱۱4  اصلی واقع در خورزوق بخش ۱۶ ثبت اصفهان در 

ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹5/05/۱۲

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹5/05/۲7
تاریخ  به  شماره:۳7/05/478/الف/م  برخوار    اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 

۹5/05/05

دادنامه
شماره  تنظیم:۱۳۹5/0۳/۱۳  تاریخ  دادنامه:۹50۹۹70۳50۱004۳5  شماره 
آقای  خواهان:  شعبه:۹40۶۶۱  بایگانی  شماره  پرونده:۹40۹۹80۳50۱00558 
مهرداد قضاوی فرزند محمد با وکالت خانم الهام مهرابی تهرانی فرزند عبداله 
پارساط ۲  به نشانی اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی – جنب گالری مبل 
واحد ۳84 کدپستی 8۱۶48۱۳5۳4 خوانده: آقای مرتضی جعفری به نشانی 
آژانس هواپیمایی آسمان  اصفهان – خ میر – جنب مسجد کازرونی –جنب 
 .۲ دادرسی  خسارت  مطالبه   .۱ ها:  خواسته  جعفری  آبنما  ساخت   – هفتم 
مطالبه خسارت دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با اعام ختم دادرسی 
بشرح ذیل انشاء رای می نماید.رای دادگاه:در خصوص دعوی مهرداد قضاوی 
به  جعفری  مرتضی  طرفیت  به  مهرابی  الهام  خانم  وکالت  با  محمد  فرزند 
خواسته مطالبه وجه )مطالبه خسارت ( ناشی از تقصیر خوانده در عدم حسن 
انجام کار با نضمام مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست 
تقدیمی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ماحظه دادخواست تقدیمی 
و رو نوشت مصدق مستند ابرازی و نظر به اینکه خوانده با وصف اباغ قانونی 
ابرازی  نیاورده و مستند  در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی به عمل 
نموده  اقامه  ذمه  برائت  بر  دلیلی  و  مانده  تعرض  و  ایراد  از  مصون  خواهان 
است لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص 
به  مدنی حکم  دادرسی  آیین  قانون  ۱۹4و۱۹8و5۱۹و5۲۲  مواد  به  مستندا  و 
خواسته  اصل  بابت  ریال   ۱55/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت 
مرکزی که  بانک  اعامی  شاخص  اساس  بر  تادیه  تاخیر  خسارت  بانضمام 
متعاقبا در دایره اجرای احکام مدنی محاسبه و به حیطه وصول در خواهد آمد 
از تاریخ ۹4/7/۱ لغایت وصول وپرداخت کلیه خسارات دادرسی طبق مقررات 
روز  بیست  و ظرف  غیابی  رای صادره  دارد  واعام می  در حق خواهان صادر 
پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف ۲0 روز قابل تجدید 
نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان میباشد./ شماره:۱4۹۹۳/م الف 

داود مومن زاده دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 454/۹5خواهان نجم حمیدی   دادخواستی مبنی 
جادر   محسن   – عزاوی  عبداله  طرفیت  به  خودرو   سند  انتقال  به  بر:الزام 
 ۹5/7/۱۲ مورخه   ............. روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم 
بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده   ۱7:00 ساعت 
به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
پور  نیلی  ارباب – روبه روی مدرسه  اول  این شعبه واقع در خیابان سجاد- 
حل  شورای   8۱۶575۶44۱ پستی  57 کد  پاک   – صبا  ساختمان  جنب   –
اختاف اصفهان – شعبه  شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۱۳۱5۶/م الف مدیر دفتر 

شعبه ۲۶ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 8۶5/۹5 خواهان رسول حاج هادیان  دادخواستی 
 -۲ عزیزی  علی   -۱ طرفیت  به  اتومبیل   سند  تنظیم  به  بر:الزام  مبنی 
مورخ  روز......  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  سیگاری  علمان 
۹5/7/۱۳ساعت ۱۱:00 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
آتشگاه مجتمع شماره۲ شورای حل اختاف مراجعه  ابتدای خیابان  اصفهان 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: ۱4۹0۳/م 

الف مدیر دفتر شعبه ۱4مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

تندیس استاد پرورش با حفظ روح معنویت در آن ساخته شد
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حتما بخوانید!
اجرای تئاتر عروسکی طنز در تاالر هنر

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریسرویس فرهنگ

سرپرســت اداره  کل کتابخانه هــای عمومــی اســتان اصفهــان 
در اختتامیــه ششــمین جشــنواره کتابخوانــی رضــوی اســتان 
اصفهــان کــه در ســالن کتابخانــه  مرکــزی شــهرداری اصفهان 
ــا  ــان ب ــنواره همزم ــن جش ــه ای ــان اینک ــا بی ــد، ب ــزار ش برگ
ــج فرهنــگ رضــوی  ــا هــدف اشــاعه و تروی  دهــه کرامــت ب
و گســترش فعالیت هــای فرهنگــی مرتبــط بــا امــام رضا)ع( 
برگــزار می شــود، گفــت: ایــن جشــنواره در حــوزه کتابخوانــی 
معرفــی و گرامیداشــت تولیدکننــدگان و پدیدآورنــدگان آثــار 
برتــر فرهنگــی مرتبــط بــا فرهنــگ رضــوی برگــزار شــد. امیــر 
هالکوئــی بــا بیــان اینکــه ۳۱۳ جایــزه یــک میلیــون ریالــی 
بــرای برگزیــدگان جشــنواره در نظــر گرفتــه شــده، ادامــه داد: 
ــدگان  ــر از برگزی ــه 47 نف ــتانی ب ــدگان اس ــش برگزی در بخ
ــد قرعــه  ــه قی ــد، ب ــح داده ان ــه ســؤاالت پاســخ صحی کــه ب
جوایــزی داده شــد و از کتابــداران برگزیــده نیــز تجلیــل بــه 
ــر اســاس  عمــل آمــد. وی اظهــار داشــت: ایــن جشــنواره ب
ــی و در  ــرادی و خانوادگ ــورت انف ــه ص ــنی و ب ــای س رده ه

ــزار شــده اســت. ــوب و الکترونیکــی برگ قالب هــای مکت
    منابع مسابقه

وی دربــاره منابــع مســابقه افــزود: دوســت مهربــان کبوترهــا 
نوشــته مجیــد محمــدی، اعتــراف غالمــان نوشــته حمیدرضا 
شــاه محمدی و کتــاب امــام علی بــن موســی الرضا)ع( 

نوشــته بنیــاد پژوهش هــای اســالمی آســتان قــدس 
ــت اداره  کل  ــت. سرپرس ــوارد اس ــن م ــه ای ــوی از جمل رض
ــان اینکــه از  ــا بی کتابخانه هــای عمومــی اســتان اصفهــان ب
مجمــوع ۱89 هــزار و 5۳۱ شــرکت کننده در کشــور بالــغ بــر 
ــنواره  ــن جش ــان در ای ــتان اصفه ــر از اس ــزار و 446 نف 7 ه
شــرکت کردنــد، تصریــح کــرد: در بخــش مکتــوب و در 
ــا )نقاشــی(، 5 درصــد  ــاب، دوســت مهربانی ه مســابقه کت
شــرکت کننده ها بالــغ بــر 2 هــزار و ۳92 نفــر از اســتان 

ــد. ــان شــرکت کردن اصفه

    اعتراف غالمان
ــان از  ــراف غالم ــابقه اعت ــه در مس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــر  ــر ۳ هــزار و 76 نف ــغ ب ــر بال مجمــوع 65 هــزار و 522 نف
ــابقه  ــت: در مس ــتند، گف ــرکت داش ــان ش ــتان اصفه از اس
از مجمــوع 75 هــزار و 494  علی بــن موســی الرضا)ع( 
نفــر، بالــغ بــر هــزار و 977 نفــر از اســتان اصفهــان در ایــن 
بخــش شــرکت کردنــد. هالکوئــی بــا بیــان اینکــه در بخــش 
خانوادگــی نیــز از مجمــوع ۱0 هــزار خانــواده در کشــور بالــغ 
ــواده از اســتان اصفهــان شــرکت کردنــد، بیــان  بــر 7۱۳ خان

ــر و در  ــزار و 724 نف ــور ۳0 ه ــش در کش ــن بخ ــرد: در ای ک
اســتان اصفهــان نیــز 2 هــزار و ۳54 نفــر شــرکت کردنــد.در 

ــد.  ــر شــرکت کردن ــز 2 هــزار ۳70 نف ــن نی بخــش آنالی
وی اظهــار داشــت: در بخــش ملــی جوایــز نیــز از ۳۱ منتخب 
ــز تجلیــل خواهــد شــد و در همیــن راســتا  ــواده نی  و 8 خان

۳ نفر نیز از استان اصفهان برگزیده شدند.
ــر  ــی ه ــاخصه های تمدن ــی از ش ــاب و کتابخوان      کت

کشــور اســت
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی اســتاندار اصفهان 
نیــز در ایــن آییــن بــه ایــن مطلــب اشــاره کــرد کــه کتابخوانی 

یکــی از ضروری تریــن نیازهــای هــر جامعــه اســت. 
حســین سیســتانی بــا اشــاره بــه اینکــه بررســی های 
ــد ــه نمی ده ــا ارائ ــه م ــی را ب ــان های خوب ــی نش  مطالعات

افــزود: اینکــه چقــدر نســل جــوان و دیگــر اقشــار جامعــه 
مــا بــا کتــاب آمیختــه شــده اند، جــای ســؤال دارد و بایــد در 

ــدان صــورت گیــرد. ــه تالش هایــی دوچن ایــن زمین
ــورمان  ــمندان کش ــم دانش ــروزه ه ــه ام ــان اینک ــا بی  وی ب
ــه  ــمندی ارائ ــب ارزش ــیده اند و کت ــاوری رس ــن خودب ــه ای ب
ــر روز شــاهد تحــول  ــل ه ــن دلی ــه همی ــت: ب ــد، گف  کرده ان
و پیشــرفت در کشــورمان هســتیم. تمــام ایــن مــوارد نشــان 
از ظرفیــت زیــاد کشــورمان در عرصه هــای مختلــف دارد. 
ــب  ــژه کشــورهای مســلمان، کت ــان و به وی کشــورمان در جه

ارزشــمندی دارد.

سرپرست اداره  کل کتابخانه های عمومی اصفهان عنوان کرد:

استقبال بی نظیر اصفهانی ها از جشنواره کتابخوانی رضوی

اجرائیه
شماره اجرائیه: 95۱0420۳50۱00224 شماره پرونده: 9409980۳50۱00290

له  محکوم  مشخصات   ۱۳95/05/۱6 تنظیم:  940۳۳5تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 
ردیف ۱ نام :رضا   نام خانوادگی : احمدی نام پدر:حسین نشانی: اصفهان – خ جی- 
میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان تاالر ۱۳  مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- نام: 
المکان  : مجهول  : رحیم نشانی  پدر  نام  : نصر اصفهانی    نام خانوادگی  محمد     
نام پدر: سید اصغر نشانی:اصفهان –  زاده  : رئیس  نام خانوادگی  : مسعود  نام   -2
پرورش  چپ  دست  موسیان  روستای  انتهای  موسیان  –روستای  اهن  ذوب  اتوبان 
ماهی رئیس زاده  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه  
نام : مجید نام خانوادگی: قضاوی  خوراسگانی نام پدر : قدمعلی  نشانی : اصفهان 
- - اصفهان جی – خوراسگان – جی غربی نبش ورودی خ کنگاز ط فوقانی  نوع 
رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم رضا احمدی نام : سعید نام خانوادگی: عمو 
آقائی خوراسگانی نام پدر: کریم نشانی: اصفهان – اصفهان جی –خوراسگان – جی 
غربی نبش ورودی خ کنگاز ط فوقانی نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم رضا 
احمدی     محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
95۱0090۳50۱0۱7۳4 و شماره دادنامه مربوطه 9509970۳50۱00056 محکوم علیهما 
متضامنا محکومند به ۱- پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/۱/20 تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک 
مرکزی 2- پرداخت مبلغ 2/950/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 880/000 ریال 
الوکاله وکیل در حق محکوم له  بابت هزینه نشر و مبلغ 4/480/000 ریال بابت حق 
۳- پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت.  )رای صادره 
روز  ده  ۱- ظرف   : اجرائیه  ابالغ  تاریخ  از  است  علیه مکلف  (  محکوم  است  غیابی 
آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای  مفاد 
پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به 
طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه  اعتباری  و 
اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  
قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال 
به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱۳94(  .4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار 
از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای 
احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 
اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱۳94(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
یا معرفی  وثیقه  تودیع  یا  له  موافقت محکوم  به  زندان منوط  از  علیه  آزادی محکوم 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱۳94( شماره: ۱4992/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان – حمید رضا ناظمی 
اجرائیه

شماره اجرائیه: 95۱0420۳6۱700208 شماره پرونده: 9409980۳6۱70۱076
له  محکوم  مشخصات   ۱۳95/05/۱4 تنظیم:  94۱۱79تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 
نام پدر:عباس  نشانی:  نام خانوادگی : کریمی زردنجانی   نام :محمد رضا    ۱ ردیف 
اصفهان – خ جی ---  خیابان سلمان – خیابان رویان – روستای بهاران – کوچه 
شهید رنجبر – فرعی سوم – پالک 276مشخصات محکوم علیه ردیف نام: لیال     نام 
خانوادگی : دهقان  نام پدر: حسینعلی     نشانی : مجهول المکان مشخصات نماینده 

نام خانوادگی: دهقانی  نام : عزت   یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه  
از  بعد  بهشت شرقی  اصفهان – خیابان هشت   : نشانی  مراد     : پدر  نام  کدنوئیه   
چهارراه پیروزی نرسیده به چهارراه سعدی جنب داروخانه عباسی   نوع رابطه : وکیل 
محکوم له / محکوم لهم محمد رضا کریمی زردنجانی محکوم به: بسمه تعالی بموجب 
دادنامه  شماره  و   95۱0090۳6۱70۱5۳7 شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در 
مربوطه  9509970۳6۱700۱20محکوم علیه محکوم است به شرح دادنامه غیابی ذیل 
نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت./ محکوم علیه مکلف  اجراییه و 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 
. ۳- مالی  به بدهد  برای پرداخت محکوم  ترتیبی  قانون اجرای احکام مدنی( .2- 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
یا  تعداد  را شامل  اموال خود  روز کلیه  باید ظرف سی  نداند  اجراییه  اجرای مفاد  به 
مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به 
همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه 
دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت 
خودداری   -4.   )۱۳94 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  8و۳  مواد  شود)  می 
محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری 
در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و 
ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( 5- انتقال مال به دیگری به هر 
نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(.   2۱ یا هردو مجازات می شود. ) ماده 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( 
آقای محمد  از  وکالت  به  دادگاه:در خصوص دعوی خانم عزت دهقانی کدنوئیه  رای 
خانم   -2 رود  زنده  فرا گستران  منشور  ۱- شرکت  به طرفیت  زردنجانی  رضا کریمی 
لیال دهقان فرزند حسینعلی به خواسته مطالبه مبلغ 66/000/000 ریال به استناد یک 
پرداخت  و گواهینامه ی عدم   94/9/۱0 با سر رسید  به شماره 527۳89  فقره چک 
صادره از بانک محال علیه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه با توجه 
اشتغال ذمه  بر  داللت  ابرازی که  تصویر مصدق مستندات  و  تقدیمی  دادخواست  به 
خواندگان نسبت به خواهان می نماید و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی 
در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده اند 
فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد و5۱5،۱98و5۱9 قانون 
قانون  ۳۱0و۳۱۳  مواد  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین 
به محکومیت  قانون صدور چک حکم   2 به ماده  الحاقی  تبصره  و   ۱9 تجارت وماده 
مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   66/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  تضامنی 
به عنوان خسارات دادرسی شامل هزینه های دادرسی نشر آگهی  5/676/000 ریال 
تعرفه دفتر خدمات قضایی و حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی طبق تعرفه و همچنین 
تاریخ سر رسید  از  بانک مرکزی  از سوی  اعالمی  تادیه وفق شاخص  تاخیر  خسارت 
نماید رای صادره غیابی و  اعالم می  و  لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز 
دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد /. مهدی حاجیلو 

شماره :۱4959/م الف رئیس شعبه بیست و هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
آگهی ابالغ

9509980۳50۱0008۳شماره  پرونده:  95۱0۱00۳50۱0۳۱56شماره  ابالغیه:  شماره 
عباسعلی  شاکی   / خواهان   ۱۳95/04/۱4 تنظیم:  تاریخ   950094 شعبه:  بایگانی 
اعتباری  به طرفیت خوانده / متهم موسسه مالی  صادقیان خوراسگانی دادخواستی 

عسکریه به مدیریت عاملی سید امین جوادی و سعید کشاورز کیانی و علی حیدری 
و سعید بر خوردار و اکبر برخوردار  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و اعتراض به 
عملیات اجرایی )موضوع مواد ۱46، ۱47 قانون اجرای احکام مدنی( تقدیم دادگاه 
دادگاه عمومی   ۱ به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  اصفهان  های عمومی شهرستان 
 – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی 
به  و  ارجاع   ۳۳۳ شماره  اتاق   ۳ طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان 
کالسه  9509980۳50۱0008۳ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳95/07/۱2 و ساعت 
09:45تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و  قانون  به تجویز ماده 7۳  و  خواهان / شاکی  
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
به دادگاه  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده / متهم  پس  آگهی می شود 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: ۱۱۱89/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان -فرزانه سلیمانی
اجرائیه

شماره اجرائیه: 95۱0426825۳00۱9۳ شماره پرونده: 9409986825۳008۱8
له  محکوم  مشخصات   ۱۳95/05/۱9 تنظیم:  9409۱4تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 
نظری  محمد حسین  آقایان  نمایندگی  به  االئمه  ثامن  اعتباری  :تعاونی  نام   ۱ ردیف 
توکلی و مسعود مهردادی با وکالت حسین کبیری نشانی: اصفهان – خ جی مقابل خ 
تاالر – سرپرستی تعاونی ثامن االئمه مشخصات محکوم علیهم ردیف۱- نام: حسین     
نام خانوادگی : رسول زاده   نام پدر: علی     نشانی : مجهول المکان 2- نام : مریم 
نام خانوادگی : مکوندی نام پدر : ابراهیم نشانی : استان اصفهان – شهرستان شاهین 
شهر ومیمه– شاهین شهر-خ فردوسی – بین فرعی 5 و 6- باالی ساختمان اخوان 
: محمود  نام پدر  نام خانوادگی : حیدری  : فرزانه  نام   -۳  ۱ آرایشگاه زنانه – پ   –
نشانی : استان اصفهان – شهرستان شاهین شهر و میمه – شاهین شهر – خ خاقانی 
– روبروی ک ۱9- پ 274 – مرکز لیزر 4- نام : فاطمه نام خانوادگی : روشنائی نام 
پدر : حسن علی نشانی : مجهول المکان 5- نام : بهنام نام خانوادگی : نفیسی نیا نام 
پدر: رحمت هللا نشانی : اصفهان – خانه اصفهان – نوبهار شمالی – خ گلستان – ک 
گلستان-پ ۳ 6- نام : مسعود نام خانوادگی : نفیسی نیا نام پدر : بهنام نشانی : 
اصفهان –خانه اصفهان – نوبهار شمالی – خ گلستان – ک گلستان – پ ۳ مشخصات 
نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه  نام : جواد   نام خانوادگی: 
قاسمی گورتی نام پدر : عباسعلی    نشانی : اصفهان – خ شیخ مفید شرقی – مجتمع 
پایا – ط 2 جنوبی – دفتر آقای شیروانی    نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم 
تعاونی اعتباری ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود 
مهردادی با وکالت حسین کبیری محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای 
بر  دادنامه مربوطه  9509976825۳00055 حکم  به شماره  و شماره  حکم مربوطه 
اصل  بابت  ریال  میلیون  ده  و  دویست  مبلغ  پرداخت  خواندگان  تضامنی  محکومیت 
خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه و ارزش واقعی چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ 
چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و 
پرداخت مبلغ هفت میلیون و پانصد و نود و سه هزار ریال بابت هزینه های دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له پرداخت مبلغ ۱0500000 ریال بابت 
حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه می باشد . محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 قانون اجرای احکام 
اجرا  مالی معرفی کند که   -۳ . بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی   -2. مدنی( 
حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
همراه مشخصات  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و  مالی  موسسات  و  بانکها  نزد 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 

تغییر دیگر در  نوع  انتقاالت و هر  و  نقل  ونیز فهرست  ثالث  از اشخاص  او  مطالبات 
اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
باز داشت می شود) مواد  له  به در خواست محکوم  ارائه نماید واال  به مقام قضائی 
از  علیه  محکوم  خودداری   -4.   )۱۳94 مالی  محکومیت  اجرای  نحوه  قانون  8و۳ 
اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را 
در پی دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده ۱6 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات 
می شود. ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(. 6- چنانچه صورت 
اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ 

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( 
شماره :۱547۱/ م الف 

 – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۳۱ شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر 
اسماعیل صادقی هاردنگی

اجرائیه
شماره اجرائیه: 95۱0420۳52400۱8۱شماره پرونده: 9409980۳5240050۳

له  محکوم  مشخصات   ۱۳95/04/۳۱ تنظیم:  94056۱تاریخ   : شعبه  بایگانی  شماره 
اصفهان   : نشانی  عباس   : پدر  نام  موگوئی   : خانوادگی  نام  :مصطفی  نام  ردیف۱- 
( کوچه عماربن بست سروش – پالک  پروین – خیابان معراج )هفتون  – خیابان 
لیرک     والیتی   : خانوادگی  نام  حسین     نام:  ردیف  علیه  محکوم  مشخصات   47
در  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم  المکان   مجهول   : نشانی  نعمت    پدر:  نام 
خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 95۱0090۳5240۱904 و شماره دادنامه مربوطه  
9509970۳52400205 محکوم علیه محکوم است به انتقال رسمی خودرو سمند ال 
ایکس بشماره انتظامی ۱2 ص 472 ایران ۳4 و پرداخت مبلغ ۱/9۱0/000 ریال بابت 
خسارات دادرسی در حق محکوم له و مبلغ ۱/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی 
در حق صندوق دولت . ضمنا رعایت تبصره 2 ماده ۳06 ق آ دم الزامی است . محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 
) ماده۳4 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 
باشد. چنانچه  از آن میسر  به  اجرا حکم و استیفا محکوم  ۳- مالی معرفی کند که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر 
ایرانی یا  بانکها و موسسات مالی و اعتباری  میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
او به هر  اموالی که  خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای 
خواست  در  به  واال  نماید  ارائه  قضائی  مقام  به  اعسار  دادخواست  ضمیمه  به  اعسار 
محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(  
.4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم 
، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و 
ماده 20 ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( 5- انتقال مال 
برای  اموال  باقیمانده  نحوی که  به  ادای دین  از  فرار  انگیزه  با  نحو  به هر  به دیگری 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱۳94(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 
توسط  معرفی کفیل  یا  وثیقه  تودیع  یا  له  محکوم  موافقت  به  منوط  زندان  از  علیه 
 محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(

 شماره :۱5492/ م الف
مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد عارف 

مدیر حوزه علوم اسالمی دانشگاهیان عنوان کرد:

تربیت دانشجوی متعهد انقالبی 
 

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانسرویس فرهنگ

مدیــر حــوزه علــوم اســالمی 
نشســت  در  دانشــگاهیان 
جهــاد  قــرارگاه  سراســری 
علــوم  حــوزه  علمی فرهنگــی 
ــا  ــه ب ــگاهیان ک ــالمی دانش اس
ــگاه  ــور در دانش ــر کش ــادی از سراس ــروه جه ــور 250 گ حض
صنعتــی اصفهــان آغــاز شــد، گفــت: ایــن نشســت بــا هــدف 
ــی  ــوم دین ــه اندیشــه و عل ــر پای تحقــق دانشــگاه اســالمی ب
و تــالش بــرای گســترش اندیشــه اســالمی بــا شــعار نظــام 
ــدت  ــه م ــی ب ــت انقالب ــی، مأموری ــکیالت دین ــری، تش فک
می شــود.  برگــزار  اصفهــان  صنعتــی  دانشــگاه  در  روز   4
حجت االســالم حریــزاوی افــزود: تغییــر رویکــرد حــوزه 
از  تربیتــی  فعالیت هــای  بــه  آموزشــی  برنامه هــای  از 
مهم تریــن برنامه هــا در ســال گذشــته بــود کــه توســعه 
ــز  ــز دانشــگاهی نی ــی در مراک ــی و اخالق فعالیت هــای تربیت

همچنــان در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
 وی افــزود: جریان هــای زنــده دانشــجویی بایــد مســئولیت 
اجرایــی شــدن اهــداف حــوزه علــوم اســالمی در مراکــز 
دانشــگاهی را بــر عهــده بگیرنــد. بــا تشــکیل گروه هــای جهــاد 
 علمی فرهنگــی در مراکــز حــوزه علــوم اســالمی دانشــگاهیان 
گام هــای نخســتین بــرای ایــن حرکــت برداشــته شــده 

ــت.  اس
ــا  ــن ب ــن آیی ــز در ای ــان نی ــی اصفه ــگاه صنعت ــس دانش رئی
ــان  ــوان گفتم ــه عن ــی را ب ــان علم ــروز گفتم ــه ام ــان اینک بی
مســلط خودمــان در کشــور پذیرفته ایــم، گفــت: ایــن گفتمــان 
در تمامــی اســناد باالدســتی بــه خصــوص در تأکیــدات مقــام 
 معظــم رهبــری وجــود دارد و موضــوع اصلــی کار حــوزه 
ــدرس  ــود م ــید محم ــت. س ــش اس ــم و دان ــگاه عل و دانش
ــی  ــگاه علمــی مل ــه دســتاوردها و جای ــا اشــاره ب  هاشــمی ب
طــی کمتــر  اصفهــان  دانشــگاه صنعتــی  بین المللــی  و 
از 4 دهــه فعالیــت تصریــح کــرد: مهم تریــن دســتاورد 
 ایــن دانشــگاه فارغ التحصیــالن درخشــان آن در کشــور 

هستند. 
ــا  ــف کتاب ه ــطه تألی ــه واس ــم ب ــد عل ــه داد: تولی  وی ادام
ــرای  ــی ب ــای پژوهش ــام طرح ه ــون و انج ــاالت گوناگ و مق
دیگــر  از  مختلــف کشــور  بخش هــای  مشــکالت  رفــع 
دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 

ــی رود. ــمار م ــه ش ب
 حجت االســالم والمســلمین تقــوی، مدیــر امــور دفاتــر نهــاد 
ــتان  ــگاه های اس ــری در دانش ــم رهب ــام معظ ــی مق نمایندگ
ــن  ــوی از مهم تری ــان ق ــت دین بان ــت: تربی ــز گف ــان نی اصفه

وظایــف حــوزه علــوم اســالمی دانشــگاهیان اســت.

 اجرای تئاتر عروسکی طنز در تاالر هنر
کیمیای وطن

تئاتــر عروســکی طنــز »مقابلــه 
آقــای  و  خانــم  مثــل  بــه 
ــرم  ــی اک ــه کارگردان ــت« ب تویی
ــهریورماه  ــا 5 ش ــی ت ابوالمعال
هــر روز ســاعت ۱9 در تــاالر 
ــد.  ــش درمی آی ــه نمای ــر ب هن
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــهرداری اصفهــان، رئیــس تــاالر هنــر بــا بیــان ایــن مطلب 
ــم و  ــل خان ــه مث ــه ب ــز »مقابل ــر عروســکی طن ــت: تئات گف
آقــای توییــت« بــه نویســندگی رولــد دال از 22 مــرداد بــه 
روی صحنــه تــاالر هنــر رفتــه و تــا 5 شــهریورماه ادامــه دارد. 
محمدرضــا رهبــری اظهــار داشــت: داســتان ایــن نمایــش 
ــه  ــردازد ک ــت می پ ــای تویی ــم و آق ــه خان ــه جــدال دیرین ب
ــه در  ــا اینک ــدارد ت ــی ن ــا پایان ــای آن ه ــه و توطئه ه نقش
ایــن مســیر اتفاقاتــی می افتــد. وی افــزود: ایــن نمایــش 
تلفیقــی اســت از ســه تکنیــک عروســکی ماریونــت، تــاپ 
ــز  ــی طن ــه نمایشــنامه در فضای ــل و ســایه ای اســت ک تیب
ــوده و  روایــت می شــود و مضمــون آن در مذمــت جنــگ ب
ــواده  ــان ایــن نمایــش گــروه ســنی نوجــوان و خان مخاطب
اســت. رهبــری ادامــه داد: علــی اعتمــادی بازیگــر، مریــم 
ــی، نیلوفــر  ــا پناه نجــات، محمدجــواد نجات پناه نجــات، مین
منصــوری، ســارا اشــتیاقی بازی دهنــدگان عروســک، مریــم 
ــش،  ــگان نمای ــی صداپیش ــواد نجات ــات و محمدج پناه نج
مینــا پناه نجــات طــراح عروســک، احمــد پناه نجــات و 
ــو  ــین احمدج ــک و حس ــاخت عروس ــات س ــا پناه نج مین

ــش هســتند.  ــن نمای ــل ای ــه عوام موســیقی از جمل

 تبدیل کبوترخانه های اصفهان 
به شربت خانه و رصدخانه

ــه  ــت ک ــد اس ــان معتق ــی اصفه ــراث  فرهنگ ــاون می  مع
برتریــن روش بــرای حفاظــت از کبوترخانه هــا هماننــد 
ــد  ــی ش ــی اجرای ــای تاریخ ــت خانه ه ــرای حفاظ ــه ب آنچ
ــه  ــربت خانه و رصدخان ــه ش ــا ب ــن بناه ــری ای ــر کارب تغیی
ــان  ــراث فرهنگــی اصفه اســت. ناصــر طاهــری  گفــت: می
بــرای بازســازی برج هــای تاریخــی اهمیــت زیــادی قائــل 
اســت و بــر ایــن اســاس در طــول ســال حداقــل ســه تــا 
ــت می شــود  ــف اســتان مرم ــرج در مناطــق مختل ــار ب چه
ــای  ــتاها دارای برج ه ــب روس ــه اغل ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
کبوترخانــه هســتند در بســیاری مواقــع با دهیــار و بخش دار 
ــال  ــور مث ــه ط ــود. ب ــی می ش ــا هماهنگ ــت آنه ــرای مرم ب
ــه پیشــنهاد  ــار رودخان ــه در کن ــرج ورزن ــرای ب شــهرداری ب
 تغییــر کاربــری شــربت خانــه یــا چایخانــه را داشــته 

است.

اخبار کوتاه

ــی« در  ــت مخف ــوق« و »دول ــریال »پات ــش دو س پخ
شــبکه های یــک و دو ســیما آغــاز شــد. مجموعــه 67 
ــور از  ــاهین باباپ ــی ش ــه کارگردان ــوق« ب ــمتی »پات قس
ــن  ــرد. ای ــاز ک ــرداد پخــش خــود را آغ دوشــنبه 25 م
ــه  ــد ک ــت می کن ــواده ای را روای ــتان خان ــریال، داس س

ــاپ  ــه کافی ش ــل ب ــود را تبدی ــازه خ مغ
زندگــی  قصــه  بــار  هــر  و  می کننــد 
ایــن کافی شــاپ،  از مشــتریان  یکــی 
ــوق« را می ســازد.  داســتان ســریال »پات
حبیــب  آزیتاالچینــی،  بابــک،  رضــا 
زهــره  و  دالوری  امیــر  دهقان نســب، 
ــریال  ــن س ــت ای ــران ثاب ــدی بازیگ حمی
هســتند و ســیاوش طهمــورث، اکــرم 

ــی کشــاورز و ... بازیگــران مهمــان  محمــدی، محمدعل
ایــن مجموعــه تلویزیونــی هســتند. 

89 گــروه   –  90 تولیــد ســال  »پاتــوق«  مجموعــه 
اجتماعــی شــبکه یــک سیماســت کــه بــه تهیه کنندگــی 
ــک  ــبکه ی ــن از ش ــش از ای ــه و پی ــادری تهی ــد ن مجی
پخــش شــده اســت. ایــن مجموعــه تلویزیونــی از 

شــنبه تــا پنجشــنبه هــر هفتــه از شــبکه یــک پخــش 
تلویزیونــی  مجموعــه  ســیما  دو  شــبکه  می شــود. 
ــد  ــترک حمی ــی مش ــه تهیه کنندگ ــی« ب ــت مخف »دول
ــرداد  ــنبه، 25 م ــی را از دوش ــا جالل ــدی و علیرض آخون
در جــدول پخــش خــود قــرار داده اســت. ایــن ســریال 
برزیــده  عبدالحســن  کارگردانــی  بــه 
ســال های  از  روایتــی  قویــدل  رامــا  و 
در  اســرا  مقاومــت  و  مقــدس  دفــاع 
 ۳۳ در  را  بعثــی  رژیــم  اردوگاه هــای 
ــان  ــذارد. پژم ــش می گ ــه نمای ــمت ب قس
بازغــی، اللــه اســکندری، ســام درخشــانی، 
بوبانــی مریــم  خداشــناس،   کاوه 
مهــدی  داخ،  ســعید  اوســیوند،  علــی 
صبایــی، مهتــاج نجومــی، مریــم ســلطانی و ... از 
جملــه بازیگــران ایــن ســریال هســتند و فیلمنامــه آن 
نیــز توســط رحمــان ســیفی آزاد و داریــوش ربیعــی بــه 
ــتثنای  ــه اس ــریال ب ــن س ــت. ای ــده اس ــگارش درآم ن
ــه  ــه روان ــاعت 2۱ و ۳0 دقیق ــب س ــر ش ــا، ه جمعه ه

ــع ــد. ربی ــد ش ــبکه دو خواه ــن ش آنت

آغاز پخش دو سریال در شبکه های یک و دو سیما
بــا گذشــت 26 ســال از ورود آزادگان بــه ایــران، ســینمای 
ــن  ــه ای ــش ب ــد بضاعت ــاری در ح ــاخت آث ــا س ــران ب ای

ــه اســت.  موضــوع پرداخت
»بــوی  »پاتــک«،  »کیمیــا«،  اردوگاه«،  از  »پــرواز 
شــبیه  »مــردی  »قاصــدک«،  یوســف«،  پیراهــن 

تــا  قــدم  »یــک  بــاران«، »معصــوم«، 
ــر«  ــی«، »رنج ــت های خال ــرگ«، »دس م
ــوس  ــای 2«، »اتوب ــوذی«، »اخراجی ه »نف
رویاهــا« »بیــداری  »دوئــل«،   شــب«، 

ســینمایی  آثــار  جملــه  از  »خــرس«  و 
ــتند  ــرا هس ــا اس ــه ب ــده در رابط ساخته ش
کــه یــا در آن دوربیــن بــه محــل اسارتشــان 
ــاق و آزادی  ــن اتف ــات ای ــه تبع ــا ب ــه ی رفت

ــت.  ــه اس ــا پرداخت آن ه
ــه نوعــی  ــن و ب ــن فیلم هــا شــاید مطرح تری ــان ای در می
یوســف«  پیراهــن  »بــوی  آن هــا،  خاطره انگیزتریــن 

باشــد. 
ــد  ــا تولی ــم حاتمی کی ــی ابراهی ــه کارگردان ــم ب ــن فیل ای
ــق درخصــوص اسراســت  ــار موف ــدود آث ســال 75 از مع

کــه بــه خوبــی مشــکالت ناشــی از اســارت رزمنــدگان را 
ــر کشــیده اســت.  ــه تصوی ب

ــالگرد ورود  ــا در س ــه باره ــف« ک ــن یوس ــوی پیراه »ب
دربــاره   اســت،  شــده  پخــش  تلویزیــون  از  آزادگان 
شــخصیتی بــه نــام یوســف اســت کــه پالکــش از 
شــکم یــک کوســه در آب هــای جنــوب 
پیــدا می شــود. همــه معتقدنــد کــه او 
شــهید شــده اســت. دایــی غفــور بــا بــازی 
علــی نصیریــان کــه راننده تاکســی فــرودگاه 
ــه  ــاد دارد ک ــران اعتق ــالف دیگ ــت، برخ اس
پســرش روزی برخواهــد گشــت. زندگــی او 
و دختــری بــه نــام شــیرین بــا بــازی نیکــی 
کریمــی کــه از فرنــگ بــرای جســت وجوی 
بــرادرش بــه ایــران آمــده در یــک نقطــه بــه هــم می رســد 

ــد.  ــود می گردن ــده  خ ــال گمش ــه دنب و آن دو ب
ــی گوشــه ای از  ــه نوع ــک ب ــر ی ــا ه ــن فیلم ه ــد ای هرچن
زندگــی دالورمــردان 8 ســال دفــاع مقــدس را بــه تصویــر 
می کشــد، امــا جــا دارد بــاز هــم بیشــتر بــه ایــن موضــوع 

پرداختــه شــود. ایســنا

سهم آزادگان از سینمای ایران گزارش
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در  ایــران  والیبــال  تیــم 
مرحلــه  بــازی  آخریــن 
تیــم  مغلــوب  گروهــی 
ــن  ــت ای روســیه شــد. واقعی
اســت کــه بازیکنــان مــا پــس 
ــدودی  ــا ح ــد ت ــه بع ــه مرحل ــود ب ــان از صع از اطمین
از شــور و شــوق و انگیزه  شــان در بازی هــای قبلــی  
ــا تیــم  ــود؛ بــه طــوری کــه در دیــدار ب کاســته شــده ب
روســیه فقــط در یــک ســت، یعنــی در ســت اول چهــره 
ــدی  ــده همیشــگی را داشــتند و در دو ســت بع جنگن
بی تفــاوت بــازی را دنبــال کردنــد؛ نتایــج گویــای 
ایــن واقعیــت اســت. والدیمیــر الکنــو ســرمربی 
لیــگ  مســابقات  در  روســیه کــه  والیبــال  تیــم 
ــود ــه ب ــران باخت ــم ای ــه تی ــار ب ــی دو ب ــال جهان  والیب

ــی  ــم مل ــا تی ــرداد( ب ــب )25 م ــدار دوشنبه ش در دی
ایــران، بــا ترکیــب ســرگئی آنتیبکیــن، ماکســیم 
آرتــم  ســاله،   41 تتیوخیــن  ســرگئی  میخائیلــف، 
مورســکی  دیم تــری  ســرگئی گرانکیــن،  ولوویــچ، 
ــه برخــاف  ــران شــتافت ک ــی ای ــم مل ــه مصــاف تی ب
متفــاوت  کامــا  چهــره ای  بــا  قبلــی  بازی هــای 
و بــا ترکیــب ســعید معــروف، محمــد موســوی، 
ــی  ــر غفــور، مجتب فرهــاد قائمــی، عــادل غامــی، امی
ــم(  ــن آزاد تی ــدی )بازیک ــدی مرن ــور و مه میرزاجان پ

ــود.  ــده ب ــر ش ــدار ظاه ــن دی در ای
یــک  ارائــه  بــا  اول  ســت  در  ایــران  ملــی  تیــم 
ــی  ــز المپیک ــا و غرورانگی ــیار زیب ــذاب و بس ــازی ج ب
تــا  و  رفــت  پیــش  روســیه  تیــم  پابه پــای 
امتیــاز 23 برابــر بــود کــه اســیر دو دفــاع عالــی 
شــاگردان والدیمیــر شــد و نتیجــه را بــا اختــاف 
 2 امتیــاز واگــذار کــرد. امــا از ســت دوم از شــور 
و شــوق و انگیــزه شــاگردان لوزانــو کاســته شــده بــود 
ــی آرژانتینــی هــم  و تعویض هــای پی درپــی ایــن مرب
کوچک تریــن تأثیــری نداشــت تــا ســت دوم را 16/25 
ــذار  ــی واگ ــف روس ــه حری ــوم را 20/25 ب ــت س و س
ــوان تیــم چهــارم گــروه روز چهارشــنبه  ــه عن ــد و ب کنن
ــد کــه در  ــا برون ــم ایتالی ــه مصــاف تی 27 مردادمــاه ب

گــروه خــود اول شــده اســت. 
تیــم ملــی والیبــال ایــران در بازی هــای گذشــته خــود 
برابــر تیم هــای آرژانتیــن و لهســتان تــن بــه شکســت 
ــروزی  ــه پی ــا و مصرب ــا تیم هــای کوب ــازی ب داد و در ب
ــروه  ــارم گ ــم چه ــوان تی ــه عن ــاز ب ــا 7 امتی رســید و ب
ــا  ــن رقابت ه ــک ای ــروه ی ــد. در گ ــد ش ــی دور بع راه
نیــز ایتالیــا از 4 بــازی گذشــته خــود 12 امتیــاز کســب 

و بــه عنــوان تیــم اول بــه دور بعــد صعــود کــرد.

مهم ترین اخبار نقل وانتقاالت فوتبال جهان
ــه اول  ــان برزیلــی والنســیا، گزین - دیگــو آلــوس، دروازه ب
بــرای جانشــینی کلودیــو بــراوو در بارســلونا محســوب 

می شــود.
- کریســتین تیــو، بــال چــپ ســابق بارســلونا بــه فیورنتینــا 

پیوست.
ــال  ــروش رئ ــت ف ــس در لیس ــن خام ــرار گرفت ــا ق - ب

احتمــاال فابــرگاس جایگزیــن او خواهــد شــد.
- ســلیمانی، مهاجــم الجزایــری اســپورتینگ لیســبون، بــا 
پیشــنهاد 25 میلیــون یورویــی وســت بروموویــچ ممکــن 

اســت راهــی ایــن تیــم شــود.
- پیشــنهاد 23 میلیــون پونــدی کریســتال پــاالس بــرای 

جــذب بنتکــه توســط لیورپــول رد شــده اســت.
ــد جولیــن درکســلر  ــاری ســن ژرمــن، مشــتری جدی - پ
ــرای  ــنال را ب ــد کار آرس ــوع می توان ــن موض ــه ای ــت ک اس

ــد. ــی دشــوار کن ــک آلمان جــذب هافب
ــرای  - منچســتریونایتد پیشــنهادی 30 میلیــون پونــدی ب

جــذب گابیــگل، پدیــده ســانتوس ارائــه کــرده اســت.
- ژوائــو ماریــو، هافبــک تیــم ملــی پرتغــال و تیــم 
اســپورتینگ لیســبون بــه زودی راهــی اینترمیــان خواهــد 

ــد. ش
ــن، مهاجــم  ــرا گونســالو ایگوای ــی کــه اخی - باشــگاه ناپول
خــود را بــا 90 میلیــون راهــی یــووه کــرده، بــرای جانشــینی 

او بــه دنبــال کارلــوس تــه وز اســت.
- بــا وجــود تمدیــد قــرارداد جونــاس هکتــور، مدافــع کلــن 
ــال  ــه دنب ــه ب ــو کونت ــتان، آنتونی ــگاه در تابس ــن باش ــا ای ب

جــذب اوســت.
 - والنســیا در قبــال شــکودران مصطفــی، مدافــع تیمــش 

از آرسنال 25 میلیون پوند می خواهد.
ــد، خواهــان جــذب  - دو تیــم بارســلونا و بورســیا دورتمون
ماریــو گومــز، مهاجــم آلمانی و ســابق بشــیکتاش هســتند.

- یوونتــوس در آســتانه جــذب مارســلو بروزویــچ، هافبــک 
کــروات اینترمیــان قــرار دارد. یــووه بــا خــود ایــن بازیکــن 
بــه توافــق رســیده اســت و فقــط بحــث مذاکــره بــا اینتــر 

باقــی مانــده اســت.
- مــارک ویلســون، بــا قــراردادی 2 ســاله از اســتوک 

ــت. ــوث پیوس ــه بورتم ــیتی ب س
ــا، هافبــک خــاق و جــوان  ــا لمین - واتفــورد قصــد دارد ت

ــرد. ــه خدمــت بگی یوونتــوس را ب
ــان مســن  ــوس، دروازه ب ــا دیگــو آل - میــان قصــد دارد ت

والنســیا را جــذب کنــد.
هــارت  جــو  جدایــی  شــایعات  انتشــار   از  پــس   - 
ــان  ــن دروازه ب ــا ای ــون قصــد دارد ت از منچسترســیتی، اورت

ــه خدمــت بگیــرد. انگلیســی را ب
لیســت  از  تــوره  یحیــی  نــام  شــدن  خــارج  بــا   -
منچسترســیتی بــرای دیــدار بــا اســتوا بخارســت، شــایعات 

جدایــی وی قــوت گرفــت.

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیاعباس زادهسرویس ورزش

کاپیتــان ســابق تیــم ملــی فوتبــال از بــازی خداحافظــی اش 
کنــار کشــید. بــا اینکــه قــرار بــود بــازی خداحافظــی جــواد 
نکونــام روز 4 شــهریورماه بــا حضــور ســتاره های ســابق 
ــران  ــال ای ــده فوتب ــتاره ارزن ــن س ــود، ای ــزار ش ــگا برگ اللی
از حضــور در چنیــن مســابقه ای کنــار کشــید. مســابقه 
ــدان  ــت باشــگاه هنرمن ــه هم ــام ب ــواد نکون ــی ج خداحافظ
 قــرار بــود بــا حضــور ســتاره هایی ماننــد کریســتین کارمبئــو
فرنانــدو مورینتــوس، اریــک آبیــدال، مندیتــا، فرنانــدو ســانز 
و... در ورزشــگاه آزادی تهــران برگــزار شــود؛ امــا جــواد 
ــوی  ــده از س ــان اعام ش ــت بازیکن ــل لیس ــه دلی ــام ب نکون
ــدان  ــگاه هنرمن ــرد. باش ــری ک ــدان کناره گی ــگاه هنرمن باش
ــام منتشــر کــرد کــه  لیســتی را بــه عنــوان تیــم یــاران نکون
ــم  ــد تی ــی جدی ــت. مرب ــام نیس ــد نکون ــورد تأیی ــرا م ظاه
ملــی اصــرار داشــت کــه در ایــن مســابقه چهره هــای چــون 
 علــی پرویــن، احمدرضــا عابــدزاده، ســیروس دین محمــدی
مجیــد نامجــو مطلــق، حمیــد اســتیلی، خــداداد عزیــزی و... 
ــی از  ــا در لیســت ارائه شــده نام حضــور داشــته باشــند؛ ام

ــد. ــده نمی ش ــا دی آن ه
ــابقه  ــن مس ــش را از ای ــام انصراف ــل نکون ــن دلی ــه همی  ب
ــطوره های  ــتن اس ــور نداش ــاد دارد حض ــرد. او اعتق ــام ک اع
ــش  ــه نام ــی ک ــت و تیم ــه آن هاس ــی ب ــال بی احترام فوتب
ــب  ــه جال ــد. نکت ــد او باش ــورد تأیی ــد م ــت، بای ــام اس نکون
توجــه اینکــه علیرضــا اســدی، دبیــر کل فدراســیون فوتبــال 

هــم در لیســت اعام شــده از ســوی باشــگاه هنرمنــدان قــرار 
دارد.

    ناگفته ها از زبان پروین
پیشکســوت فوتبــال کشــورمان گفــت: بایــد نهادهــای 
ــتر  ــام بیش ــی نکون ــازی خداحافظ ــوع ب ــه موض ــی ب نظارت
ــن  ــی پروی ــود. عل ــازی نش ــروی او ب ــا آب ــا ب ــد ت ورود کنن
درخصــوص برگــزاری بــازی خداحافظــی بــرای جــواد نکونام 
گفــت: مــن نمی دانــم پشــت پــرده برگــزاری ایــن بازی هــا 
چیســت؛ امــا چیــزی کــه می دانــم ایــن اســت کــه نکونــام 

ــی  ــه او بی احترام ــد ب ــه بخواهن ــوده ک ــی نب ــن کوچک بازیک
کننــد. او رکوردشــکن فوتبــال ایــران اســت کــه کاپیتــان تیــم 
ملــی هــم بــوده اســت. امــا افــرادی از نــام او سوءاســتفاده 
ــازی انجــام  ــن ب ــه ای ــل ک ــار قب ــه داد: ب ــد. وی ادام می کنن
شــد، مــن خواســتار ایــن بــودم کــه مســائل مالی بــه صورت 
ــد  ــم. بای ــن را می گوی شــفاف اعــام شــود و االن هــم همی
ــازی را  ــد و ب ــان را می آورن ــه بازیکن ــرادی ک ــرده اف پشــت پ
برگــزار می کننــد، مشــخص شــود. مطمئــن باشــید در یــک 
ــم  ــوص خواه ــن خص ــز را در ای ــه چی ــل هم ــه کام مصاحب

ــا مــردم بداننــد اصــل ماجــرا چیســت.  گفــت ت
ــد  ــرد: بای ــح ک ــود تصری ــای خ ــه صحبت ه ــن در ادام پروی
نهادهــای نظارتــی دقــت نظــر بیشــتری روی ایــن مســائل 
ــازی ورود  ــن ب ــه ای داشــته باشــند و از آن هــا می خواهــم ب
ــازی شــفاف اعــام  ــن ب ــاره ای ــز درب ــد همــه چی ــد. بای کنن
ــار قبــل  ــازی نشــود. ب ــام ب ــا آبــروی جــواد نکون ــا ب شــود ت
کــه ایــن تیــم بــه ایــران آمــد، خواهــان ایــن شــدم کــه ریــز 
مســائل مالــی اعــام شــود و از طرفــی بایــد مشــخص شــود 
کــه ایــن افــراد صاحیــت برگــزاری بــازی را دارنــد یــا نــه.

    واکنش تند خداداد
ــه  ــت ب ــرار اس ــه ق ــازی ک ــاره ب ــز درب ــزی نی ــداداد عزی خ
ــا حضــور  ــال ب ــام از فوتب مناســبت خداحافظــی جــواد نکون
ــائلی  ــود، مس ــزار ش ــگا برگ ــابق اللی ــتاره های س ــی س  برخ

را مطرح کرد که جالب توجه است. 
او گفــت: چــرا باشــگاه هنرمنــدان بایــد بــه دنبــال برگــزاری 
بــازی بــرای تجلیــل از جــواد نکونــام باشــد. باشــگاه 
ــر  ــتاره های برت ــه س ــته ک ــال گذش ــوز از س ــدان هن هنرمن
فوتبــال جهــان را بــه ایــران آمــد، گرفتــار اســت. تــا جایــی 
و 100  بــازی حــدود 2 میلیــارد  آن  کــه مــن می دانــم 
میلیــون تومــان درآمــد داشــت کــه 500 میلیــون تومــان بــه 
ــول  ــی از آن پ ــم کس ــوز ه ــد! هن ــم ش ــر گ ــک نف ــراه ی هم
ــه اســت! قطعــا برگــزاری  ــد کجــا رفت ــدارد و نمی دان ــر ن خب
چنیــن مســابقات بــه ایــن راحتــی نیســت و اقــدام باشــگاه 

ــت. ــب اس ــم عجی ــم برای ــدان ه هنرمن

نکونام از بازی خداحافظی اش کنار کشید

بی خداحافظی با کاپیتان

ســومین المپیــاد ورزشــی فرزنــدان پســر کمتــر از 18 ســال 
ــتان  ــرکت گاز اس ــی ش ــه میزبان ــران ب ــی گاز ای ــرکت مل ش
اصفهــان از 17 لغایــت 24 مردادمــاه برگــزار شــد. بــه گــزارش 
روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان اصفهــان، ایــن المپیــاد 
ــم از  ــه اع ــرکت تابع ــی 44 ش ــای ورزش ــور تیم ه ــا حض ب

ــی  ــق عملیات ــتانی، مناط ــرکت های گاز اس ش
ــور در 8  ــگاه های گاز کش ــال گاز و پاالیش انتق
ــس  ــال، بســکتبال، تنی ــال، والیب رشــته فوتب
روی میز، بدمینتون، کشــتی، شــنا و شــطرنج 
ــا  ــری ب ــابقات سراس ــن مس ــد. ای ــزار ش برگ
حضــور مســئوالن امــور ورزش شــرکت ملــی 
گاز ایــران و مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان 

ــی ــای ورزش ــتقرار کاروان ه ــکان و اس ــس از اس ــان پ  اصفه
ــن  ــانس ای ــتین س ــاز و نخس ــاه آغ ــح روز 17 مردادم از صب
بسکتبالیســت ها  فوتبالی هــا،  رقابــت  بــا   مســابقات 
ــر  ــه ذک ــد. الزم ب ــزار ش ــال برگ ــر 18 س ــطرنج بازان زی و ش
ــش  ــتای افزای ــه در راس ــی ک ــابقات ورزش ــن مس ــت ای اس

روحیــه نشــاط، شــادابی، ســامت، ترویــج اصــول اخاقــی 
ورزشــی و منــش پهلوانــی در بیــن فرزنــدان خانــواده بــزرگ 
ــزار می شــود، طــی ســه ســال  ــران برگ ــی گاز ای شــرکت مل
گذشــته بــا اســتقبال خوبــی از ســوی شــرکت های گاز 
ــگاه های  ــال گاز و پاالیش ــی انتق ــق عملیات ــتانی و مناط اس
ــت. در  ــده اس ــه ش ــور مواج ــر کش گاز سراس
ــم  ــز 34 تی ــال نی ــری امس ــابقات سراس مس
ــم  ــز، 24 تی ــس روی می ــم تنی ــنا، 27 تی ش
 شــطرنج، 11 تیــم بدمینتــون، 10 تیــم فوتبــال
ــم  ــال و 6 تی ــم والیب ــکتبال، 7 تی ــم بس 7 تی
کشــتی از فرزنــدان پســر زیــر 18 ســال طــی 
روزهــای 18 تــا 23 بــه رقابــت پرداختنــد. 
گفتنــی اســت در ایــن مســابقات سراســری، کاروان ورزشــی 
پاالیشــگاه فجــر بــا حضــور 87 ورزشــکار، بیشــترین تعــداد 
ــا اعــزام  شــرکت کننده و منطقــه ســه عملیــات انتقــال گاز ب
ســه ورزشــکار کمتریــن تعــداد شــرکت کننده را در ایــن 

ــاد ورزشــی داشــتند. المپی

پایان المپیاد ورزشی پسران زیر 18 سال شرکت ملی گاز
تیــم والیبــال دختران جــوان اصفهــان، در 

سرویس ورزش
هستی قلندری

والیبــال  رقابت هــای  روز  اولیــن 
ــنبه 25  ــه از روز دوش ــران ک ــوان ای ــران ج ــی دخت قهرمان
مردادمــاه جــاری در ســالن ورزشــی فنی مهندســی شــهید 
ــد ــزار ش ــران برگ ــتی ته ــهید بهش ــگاه ش ــور دانش  عباس پ

اولین گام را محکم برداشت. 
تیــم منتخــب دختــران جــوان اســتان 
بــه  و کاردان،  بــا کادری قــوی  اصفهــان 
ســرمربیگری خانــم راحلــه آرا از جملــه 
مربیــان بــا دانــش، کارشــناس تربیــت 
بدنــی کــه ســابقه بیــش از 12 ســال بــازی 
دانشــگاهی  آموزشــگاهی،  تیم هــای   در 

و باشــگاهی و مربیگــری تیــم بانــوان گیتی پســند اصفهــان 
را در کارنامــه درخشــان خــود دارد و کســب مقــام قهرمانــی 
ــای  ــران در بازی ه ــده ای ــوان نماین ــه عن ــر ب ــگ برت در لی
آســیایی از افتخــارات ایــن مربــی کم توقــع محســوب 
ــتان  ــم گلس ــل تی ــود مقاب ــازی خ ــن ب ــود، در اولی  می ش

ــی  ــان قهرمان ــا جــزو مدعی ــروزی رســید ت ــه پی ــر 0 ب 3 ب
ــد. ــور باش ــی کش ــابقات قهرمان ــن دوره از مس ای

  تیــم منتخــب دختــران جــوان اصفهــان را خانم هــا
نگیــن حیــدری، مائــده محمــدی، مریــم جعفری، ســوگند 
ــا  ــمی، پری ــه بنی هاش ــتاقی، عالی ــه مش ــلیمی، محدث س
فاطمــه  محمــدی،  ناهیــد  ریخته گــری، 
 عنایــت، زینــب نــوروزی، راضیــه نظــری

فرشته فاضل تشکیل می دهند.
ــی  ــاز عموم ــی و گلن ــمیرا ایمان ــا س خانم ه
تورنمنــت  ایــن  در  آرا  خانــم  دســتیاران 

هســتند. 
در ادامــه رقابت هــا دختــران اصفهــان روز 
ــد  ــدار خواهن ــدران دی ــم مازن ــا تی ــرداد ب چهارشــنبه 27 م
داشــت و در روزهــای پنجشــنبه و جمعــه بازی هــای 
ــه  ــد ک ــد ش ــزار خواه ــال برگ ــدی و فین ــدری، رده بن ضرب
امیدواریــم بــا قهرمانــی تیــم دختــران جــوان اصفهــان بــه 

ــام برســد. اتم

دختران والیبالیست اصفهان، گلستان را به زانو درآوردند

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420350800205 شماره پرونده: 9409980350800578

: 940660تاریخ تنظیم: 1395/05/07 مشخصات محکوم  بایگانی شعبه  شماره 
له ردیف 1 نام :علی  نام خانوادگی : مجیدی نژاد نام پدر:محمد نشانی: اصفهان 
– خ هزار جریب – کوی استادان گلستان 3 پاک 33. کدپستی :8163665691 
کدملی : 1290709637 تلفن همراه : 09133171917  مشخصات محکوم علیه 
ردیف 1- نام: مرتضی      نام خانوادگی : کاظمی نام پدر : محمد    نشانی : 
محکوم   / له  محکوم  قانونی  مقام  قائم  یا  نماینده  مشخصات  المکان  مجهول 
: اصفهان  : علیمراد   نشانی  نام پدر  نام خانوادگی: طالبی   : مریم  نام  علیه  
واحد  اول  نیکبخت مجتمع ماکان طبقه  دادگستری  روبروی  نیکبخت غربی   –
نام : حورا   نژاد   : وکیل محکوم له / محکوم لهم علی مجیدی  17  نوع رابطه 
نام خانوادگی: برادران قندی  نام پدر: احمد  نشانی: خ نیکبخت غربی روبروی 
دادگستری – مجتمع ماکان ط 1 واحد 17 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم 
لهم علی مجیدی نژاد      محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای 
حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9409970350801553 محکوم 
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال به عنوان اصل 
خواسته و مبلغ 5284000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 5040000 ریال بابت 
حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت دیر کرد وفق شاخص اعامی بانک 
حق  در  وجه  پرداخت  زمان  لغایت   1394/3/17 چک  صدور  تاریخ  از  مرکزی 
محکوم له و نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت.  محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون 
مالی   -3  . بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی   -2. مدنی(  احکام  اجرای 
معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل 
اعتباری  و  مالی  و موسسات  بانکها  نزد  عنوان  هر  به  نقدی که  وجوه  میزان  بر 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
ثالث  از اشخاص  او  ثالث دارد و کلیه مطالبات  نزد اشخاص  به هر نحو  او  که 
ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک 
سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی 
دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
با  به هر نحو  به دیگری  انتقال مال  نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
مالی  اجرای محکومیت  نحوه  قانون   21 ماده   ( یا هردو مجازات می شود.  به 
1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم 
علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 
محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
حقوقی  عمومی  دادگاه   8 شعبه  دفتر  مدیر  الف   م   /15483 شماره:   )1394

شهرستان اصفهان 
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420350800204 شماره پرونده: 9309980350800912
شماره بایگانی شعبه : 930950تاریخ تنظیم: 1395/05/07 مشخصات محکوم 
اقایان محمد حسین  نمایندگی  به  االئمه  ثامن   اعتبار  :تعاونی  نام   1 ردیف  له 
بزرگمهر  خ  ابتدای  بزرگمهر  میدان  نشانی  مهردادی  مسعود  و  توکلی  نظری 
نام:   -1 ردیف  علیهم  االئمه مشخصات محکوم  ثامن  اعتبار  تعاونی  سرپرستی 
رضا       نام خانوادگی : احمدی پزوه نشانی : مجهول المکان 2- نام : نیره 

رضا  محمد   -3 المکان  مجهول   : نشانی  خوراسگانی  صادقی   : خانوادگی  نام 
 : نام خانوادگی  نام علی  المکان 4-  : مجهول  نشانی  : شاهین  نام خانوادگی 
حیدری نشانی : مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم 
له / محکوم علیه  نام : امیر  نام خانوادگی: قاسمیان دستجردی   نام پدر : 
ماکان3  ساختمان  پلیس  چهارراه  توحید  خیابان  اصفهان   : نشانی  حسین    
طبقه 3 واحد 15  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم   تعاونی اعتبار 
ثامن  االئمه به نمایندگی اقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی  
شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به:  محکوم 
است  محکوم  علیه  محکوم   9309970350802024 مربوطه  دادنامه  شماره  و 
ریال  میلیون  ده  و  دویست  مبلغ  پرداخت  به  تضامنی خواندگان  به محکومیت 
بابت اصل خواسته و مبلغ 6730000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 6240000 
شاخص  وفق  کرد  دیر  خسارت  بدوی  مرحله  در  وکیل  الوکاله  حق  بابت  ریال 
در  پرداخت  زمان  تا  تاریخ صدور چک 1393-04-15  از  بانک مرکزی  اعامی 
حق محکوم له و نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت در ضمن حکم به صورت 
غیابی صادر گردیده است .   محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- 
ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( 
.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه 
اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به 
ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم 
له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  
.4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 
حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
نحوی که  به  دین  ادای  از  فرار  انگیزه  با  نحو  به هر  دیگری  به  مال  انتقال   -5
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 
21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 15482/ م الف  مدیر 

دفتر شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510426825300192 شماره پرونده: 9409986825300716
شماره بایگانی شعبه : 940806تاریخ تنظیم: 1395/05/19 مشخصات محکوم له 
ردیف 1 نام :مسعود نام خانوادگی: امینی نام پدر: محمود نشانی : اصفهان – خ 
جی – خ اطشاران خ شهدای ابر کوچه اتحادی پ 16 و همراه 09369503998  
مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: بهنام      نام خانوادگی : بخشش نام 
پدر : بهرام نشانی : اصفهان – خ رحیم ارباب – کوچه موذنی پ 38 محکوم 
شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به: 
دادنامه مربوطه 9409976825301638  محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ هفتاد و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سه میلیون و سی 
اساس  بر  تادیه  تاخیر  خسارت  بانضمام  دادرسی  های  هزینه  بابت  ریال  هزار 
شخص اعامی بانک مرکزی از تاریخ 94/07/20 لغایت وصول در حق محکوم 
بر عهده محکوم علیه می  نیز  بابت حق االجرا  3800000 ریال  له پرداخت مبلغ 

باشد.    محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد 
آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر 
منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق  و موسسات مالی و اعتباری 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه 
مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست 
باز داشت می  ارائه نماید واال به در خواست محکوم له  اعسار به مقام قضائی 
.4- خودداری  مالی 1394(   اجرای محکومیت  نحوه  قانون  مواد 8و3  شود) 
محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس 
تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 
20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
اموال  باقیمانده  نحوی که  به  دین  ادای  از  فرار  انگیزه  با  نحو  به هر  دیگری  به 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
قانون   21 ماده   ( شود.  می  مجازات  هردو  یا  به  محکوم  نصف  معادل  نقدی 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 15473/ م الف  مدیر دفتر 
دادگاه حقوقی  شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل 

صادقی هاردنگی
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: احمد رضا     نام خانوادگی: نیک پور    نشانی 
نام  کیوان      نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل 
خانوادگی:بکرانی   نشانی محل اقامت: اص . فارابی شمالی – کوچه 210 پاک 

25/1
محکوم به:

اختاف  حل  شورای   23 حوزه  تاریخ95/3/23   237 شماره  رای  موجب  به 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته 280/000 ریال هزینه دادرسی 
و نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 128569 مورخ 88/12/25 

تا زمان وصول در حق خواهان صادر گردید و پرداخت نیم عشر حق االجرا.
شد،  اباغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  همین که  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده 
بگذارد  اجرا  به موقع  را  آن  مفاد  روز  ده  علیه مکلف است ظرف مدت  محکوم 
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 
دفتر  الف  م  نماید.شماره:15504/  اعام  ندارد، صریحا  مالی  اگر  و  تسلیم کند 

شعبه 23 مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

 : پدر  نام  رحیمی  خانوادگی:  نام  نام: کیمیار       علیه:  محکوم  مشخصات 
عبدالرحیم     نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: 
محمد قائم    نام خانوادگی:امیری نام پدر: میرزا حسین    نشانی محل اقامت: 

اصفهان – میدان الله – الله شمالی ابوریحان شرقی پاک 129 سوپر سعید 
 41 شعبه  حوزه  تاریخ94/12/19   1067-94 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 
علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختاف  حل  شورای 
محکوم است به:پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال 

و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  چهل  و  چهارصد  مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت 
تا  تاریخ سر رسید چک ها )93/11/28 و 94/3/25(  از  تادیه  تاخیر  خسارت 

زمان اجرای حکم به انضمام نیم عشر حق االجرا.
شد،  اباغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  همین که  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده 
بگذارد  اجرا  به موقع  را  آن  مفاد  روز  ده  علیه مکلف است ظرف مدت  محکوم 
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 
دفتر  الف  نماید.شماره:15541/ م  اعام  ندارد، صریحا  مالی  اگر  و  تسلیم کند 

شعبه 41 مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510426825300184 شماره پرونده: 9409986825300665
شماره بایگانی شعبه : 940751تاریخ تنظیم: 1395/05/19 مشخصات محکوم 
نشانی:  امیریان    بهزاد  آقای  با مدیریت  اصفهان  بانک  :پست  نام   1 ردیف  له 
 : کدپستی   – کیوان  بست  بن  نبش   – کاشانی  محتشم  خیابان   – اصفهان 
8175889441  مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: زهرا    نام خانوادگی : 
بابا صفری    نام پدر : محمد علی نشانی : مجهول المکان 2- نام : سعید  نام 
خانوادگی : علی عسگری نام پدر: کریم  نشانی:مجهول المکان 3- نا: اسماعیل 
نام خانوادگی : باباصفری نام پدر : محمد علی نشانی : مجهول المکان  محکوم 
شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  خواست  در  بموجب  تعالی  بسمه  به: 
دادنامه مربوطه 9409976825301251 محکوم علیه محکوم است به حکم به 
محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ پنج میلیون و نهصد و شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه 
های دادرسی به انضمام خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعامی بانک 
مرکزی از تاریخ 94/7/8 لغایت وصول در حق محکوم له پرداخت مبلغ 9000000 
ریال بابت حق االجرا نیز بر عهده محکوم علیه می باشد.   محکوم علیه مکلف 
 ( اجرا گذارد  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف   -1  : اجرائیه  اباغ  تاریخ  از  است 
ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
باشد.  میسر  آن  از  به  استیفا محکوم  و  اجرا حکم  معرفی کند که  مالی   -3  .
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور 
بانکها و موسسات  نزد  به هر عنوان  نقدی که  بر میزان وجوه  مشروح مشتمل 
حسابهای  دقیق  مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  یا  ایرانی  اعتباری  و  مالی 
او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات  مذکور و کلیه اموالی که 
او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 
مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
باز داشت می شود)  ارائه نماید واال به در خواست محکوم له  به مقام قضائی 
مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم 
علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری 
 20 احکام مدنی و ماده  اجرای  قانون  دارد. ) ماده 34  را در پی  در جه هفت 
مال  انتقال   -5 مالی 1394(  اجرای محکومیت  نحوه  قانون   16 ماده  و  ق.م.ا 
اموال  باقیمانده  نحوی که  به  دین  ادای  از  فرار  انگیزه  با  نحو  به هر  دیگری  به 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
قانون   21 ماده   ( شود.  می  مجازات  هردو  یا  به  محکوم  نصف  معادل  نقدی 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 
تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 15472/ م الف  مدیر دفتر 
دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – اسماعیل 

صادقی هاردنگی  
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حتما بخوانید!
حذف کنکور ایده آل است، اما ...

A.Barati@eskimia.ir
امیر براتیسرویس اجتماعی

حتمــا بــرای بســیاری از شــما پیــش آمــده کــه 
بخواهیــد از آموزشــی در هــر زمینــه ای اســتفاده کنیــد.

ــر  ــن فک ــه ای ــدا ب ــاال ابت ــی احتم ــن مواقع  در چنی
ــه  ــه ب ــد ک ــگاه بروی ــدام آموزش ــه ک ــه ب ــد ک می افتی
ــری  ــان کمت ــه و زم ــا هزین ــد ت ــک باش ــما نزدی ش
بــرای حضــور در کالس صــرف کنیــد. همچنیــن ایــن 
نکتــه را هــم احتمــاال در نظــر خواهیــد داشــت کــه از 
ــان و  ــا زم ــد ت ــن اســتفاده کنی ــن اســتاد ممک بهتری
ــد، بیشــترین  ــوزش می کنی ــه صــرف آم ــه ای ک هرین

ــرای شــما داشــته باشــد.  ــده را ب فای
ــده آل اســت و معمــوال  ــن شــرایط بســیار ای ــه ای البت
همــه شــدنی نیســت؛ خالصــه آنکــه یافتــن آموزشــی 
ایــده آل کار بســیار ســختی اســت. البتــه بــا پیشــرفت 
آن  شــدن  فراگیــر  و  وب  تکنولــوژی  و گســترش 
ــا  ــک و ب ــاط دور و نزدی ــف و نق ــار مختل ــن اقش بی
افق هــای  مجــازی  آموزشــگاه های  شــکل گیری 
یــک  شــکل گیری  در  امیدوارکننــده ای  و  جدیــد 
ــر  ــرای ه ــورت از راه دور ب ــه ص ــی ب ــوزش رؤیای آم
ــل  ــرد مای ــه ف ــی ک ــی و هــر زمان کســی در هــر مکان

ــت. ــدن اس ــق ش ــال محق ــد، در ح باش
    آموزش از راه دور

جالــب اســت بدانیــد آمــوزش از راه دور، ریشــه 
ــی  ــده بعض ــه عقی ــته و ب ــم داش ــای قدی در زمان ه
از صاحب نظــران بــه زمــان افالطــون و شــاگردش 

ــه  ــواهد ب ــاس ش ــر اس ــا ب ــد. ام ــیس می رس دیونس
ــیوه  ــه ش ــوزش از راه دور ب ــن آم ــده اولی ــت آم دس
انجــام  میــالدی   1728 ســال های  در  و  پســتی 
گرفتــه اســت )یعنــی حــدود 280 ســال قبــل(. از آن 
ــه حــال شــکل های مختلفــی از آمــوزش  ــا ب زمــان ت
بــه صورت هــای ترویجــی، ارشــادی و آکادمیــک 
برنامه هــای  صــوت  ضبــط  مکاتبــه،  طریــق  از 
تلویزیونــی، ویدیوئــی و اخیــرا ماهــواره ای و... انجــام 

ــت.  ــه اس پذیرفت
ــا  ــی ب ــد یعن ــیوهای جدی ــه ش ــوزش از راه دور ب  آم
ــه  ــه ای و از هم ــن رایان ــوژی نوی ــری از تکنول بهره گی
مهم تــر اینترنــت، پدیــده ای نوســت کــه اصطالحــا بــه 

ــود. ــه می ش ــم گفت ــازی ه ــوزش مج آن آم
    آموزش مجازی

ــال 1996  ــازی از س ــوزش مج ــیس آم ــه تأس اندیش
اولیــن  ولــی  شــد؛  مطــرح  جهــان  در  میــالدی 

دانشــگاه مجــازی در ســال 2000 شــکل گرفــت. اولین 
آمــوزش مجــازی، نخســت در انگلســتان مطــرح 
شــد؛ امــا بــه صــورت عملــی آمریــکا، بــرای اولین بــار 

ــرد.  ــه ک ــازی را تجرب ــوزش مج آم
امــروزه در بســیاری از کشــورهای جهــان سال هاســت 
ــده؛  ــرا ش ــه و اج ــکل گرفت ــازی ش ــوزش مج ــه آم ک
امــا توســعه واقعــی ایــن آمــوزش در ایــران بــه زمانــی 

برمــی گــردد کــه اینترنــت جهانــی شــد. 
بــا وجــود گســترش اینترنــت در ایــران، هنــوز آموزش 
مجــازی آنچنــان کــه بایــد جایــی در شــیوه آموزشــی 
ایــران نــدارد. دالیلــی از قبیــل مناســب نبــودن 
ــروی انســانی متخصــص  ــود نی ــی، نب بســتر مخابرات
ــن  ــدم تدوی ــای آموزشــی، ع ــن برنامه ه ــت تدوی جه
ــوای  ــوازن محت ــت نامت ــخص، کیفی ــتراتژی مش اس
آمــوزش و همگانــی نشــدن و... جــزو دالیــل توفیــق 

ــران اســت.  ــوع آمــوزش در ای ــن ن ــن ای نیافت
 در انتهــا الزم بــه ذکــر اســت فنــاوری اطالعــات 
ــناخت  ــا ش ــرور ب ــه م ــت ب ــته اس ــات توانس و ارتباط
مشــکالت  موجــود،  نواقــص  و  کمبــود  نیازهــا، 
آموزش هــای ســنتی را از بیــن ببــرد. اســتفاده از 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در یادگیــری، آمــوزش 
بهتــر و ســریع تر را موجــب شــده اســت. نکتــه مهــم 
ــه حضــور فیزیکــی اســتاد و شــاگرد در  ــاز ب عــدم نی
ــکان  ــان و هــر م ــری در هــر زم کالس درس و یادگی

اســت.

نگاهی به آموزش مجازی

آموزش مجازی، تجربه ای متفاوت از آموزش

ــم  ــنواره فیل ــاره »جش ــت درب ــر بهداش ــخنگوی وزی س
ســالمت« گفــت: اصــل ایــن کار ایــن اســت کــه 
از  مــردم  ســالمت  ارتقــای  جهــت  در  می خواهیــم 
یکســال  از  اســتفاده کنیــم.  فیلــم  و  رســانه  ابــزار 
نتیجــه  و  برنامه ریــزی کردیــم  این بــاره  در  گذشــته 

آن می توانــد وحــدت نظــر بیشــتر 
میــان گروه هایــی ماننــد پزشــکان 
ــر حریرچــی  ــدان باشــد. دکت و هنرمن
ــاره  ــه ســؤال دیگــری درب در پاســخ ب
ــاره  ــت: درب ــکل گف ــا ال ــمومیت ب مس
ــر  ــت تأثی ــا تح ــکل م ــمومیت ال مس
هســتیم؛ امــا گاهــی در کشــور تخلفی 
می گوینــد  همــه  و  می دهــد  رخ 
چــرا نظــارت وجــود ندارد.بایــد توجــه 

کــرد کــه بســیاری از مســائل را بایــد پیشــگیری کــرد و 
نظــارت، یــک بعــد قضیــه اســت. وی افــزود: متأســفانه 
طبــق گزارش هــای ارائه شــده 80 درصــد الــکل مصرفــی 

ــی  ــرانه کل ــه س ــود. البت ــن می ش ــور تأمی ــل کش در داخ
مصــرف الــکل در کشــور مــا پاییــن اســت؛ امــا کســانی 
ــه  ــزان مصرفشــان ب ــکل هســتند، می ــه ال ــاد ب کــه معت
ــت.  ــتر اس ــر بیش ــورهای دیگ ــرد از کش ــک ف ــبت ی نس
وزارت  اینکــه  بیــان  بــا  بهداشــت  وزارت  ســخنگوی 
بهداشــت برنامــه کاهــش آســیب 
الــکل را در دســتور کار خــود قــرار داده 
و مراکــز مشــاوره ای را بــرای ایــن کار 
ایجــاد می کنــد، گفــت: هــر مشــکلی 
کــه در حــوزه ســالمت وجــود دارد مــا 
ــی  ــت ســالمت، متول ــوان تولی ــه عن ب
آن هســتیم. دربــاره مصــرف مــواد 
ــرار  ــر ق ــت تأثی ــا تح ــم م ــدر ه مخ
ــوان همــه کارهــای  ــم؛ امــا نمی ت داری
آموزشــی و فرهنگــی را از وزارت بهداشــت انتظــار داشــت. 
دربــاره الــکل نیــز ایــن موضــوع صــدق می کنــد و همــه 
ــع ــد. ربی ــکاری کنن ــه هم ــن زمین ــد در ای دســتگاه ها بای

استفاده از ظرفیت رسانه برای ارتقای سالمت
ــت:  ــاوری گف ــات و فن ــوم، تحقیق ــر عل ــاون آموزشــی وزی مع
ــت  ــده آل اس ــی ای ــع تحصیل ــی مقاط ــور در تمام ــذف کنک ح
مجتبــی  نیســت.  امکان پذیــر  بــه زودی  آن  تحقــق  امــا 
بــا خبرنــگاران  پاســخ  و  پرســش  در جلســه  شــریعتی 
ــور در  ــذف کنک ــده ح ــخصی بن ــده ش ــه عقی ــرد: ب ــح ک تصری

ــرای  تمامــی مقاطــع ایــده آل اســت؛ امــا ب
ــرد  ــی ک ــم را اجرای ــن مه ــوان ای ــه بت  اینک

نیازمند گذشت زمان هستیم. 
وی افــزود: الزم اســت بــرای حــذف کنکــور 
مجموعه هــای  و  دانشــگاه ها  در  حتــی 
ــا  ــود و ت ــازی ش ــوزی فرهنگ س دانش آم
زمانــی کــه رقابــت ســنگینی در رشــته های 
کشــور  بــزرگ  دانشــگاه های  شــاخص 
اجــرای کنکــور  بــه  ناچــار  دارد،  وجــود 

هســتیم. معــاون آموزشــی وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
متذکــر شــد: بــه عنــوان مثــال نحــوه اجــرای آزمــون دکتــری 
در ســال 9۵ در همیــن راســتا بــود و در واقــع کنکــور دکتــری 

ــی  ــه معن ــه ب ــزار نشــد، بلک ــور تخصصــی برگ ــی کنک ــه معن ب
 غربالگــری دانشــجویان بــود تــا مراجعــات فیلتــر شــود 
و خــود دانشــگاه ها تصمیــم بگیرنــد. شــریعتی اضافــه 
ــال  ــار در س ــری دو ب ــور دکت ــود کنک ــرار ب ــد ق ــر چن ــرد: ه ک
ــان و یــک مــورد در اســفند  برگــزار شــود و یــک آزمــون در آب
داشــته باشــیم، امــا بــر اســاس مصوبــه 
ــق  ــن طــرح لغــو شــد و طب مجلــس ای
ــد وزارت  ــرار ش ــه ق ــن مصوب ــتور ای دس

ــد.  ــا کن ــال 9۴ را احی ــوم روش س عل
ــن  ــن اســاس از ای ــر همی ــزود: ب وی اف
پــس آزمــون دکتــری یــک بــار در ســال 
برگــزار می شــود و یــک آزمــون تخصصی 
و کنکــور یکپارچــه خواهیــم داشــت. وی 
ــا  ــر تنه ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ب
 نیم درصــد از دانشــجویان کشــور دانشــجویان خارجــی هســتند

تصریــح کــرد: پیش بینــی می شــود تــا پایــان برنامــه ششــم 
توســعه ایــن رقــم ۴ برابــر افزایــش یابــد. خبــر فارســی

 پایانه های مسافربری زیر ذره بین پلیس
اســتان  راه  پلیــس  رئیــس 
کنتــرل  گفــت:  اصفهــان 
ــران  ــرد مدی ــوس عملک نامحس
فنــی در پایانه هــای مســافربری 
ــر وضعیــت  ــا هــدف نظــارت ب ب
مســافربری  نــاوگان  فنــی 
راه انــدازی  اصفهــان  اســتان 
شــد. پورقیصــری تأکیــد کــرد: اتوبوس هــا بایــد بــه ســامانه 
ــز شــوند  ــاوگان )ســپهتن( مجه ــردد ن پیمایــش هوشــمند ت
برگــه معاینــه فنــی معتبــر داشــته باشــند، از وســایل 
کننــد حاصــل  اطمینــان  گرمایشــی  و   سرمایشــی 

برف پاک کــن و آینه هــا را چــک کننــد، کپســول آتش نشــانی 
ــای  ــه کمک ه ــند، جعب ــته باش ــار داش ــده را در اختی شارژش
اولیــه حــاوی لــوازم پزشــکی اســتاندارد، چکش هــای ایمنــی 
نصــب شــده بــر روی پنجره هــای اضطــراری را در داخــل 
نــاوگان بــه همــراه داشــته باشــند، از مثلــث شــبرنگ و چــراغ 
ــری و سیســتم  ــت بات ــد و در نهای چشــمک زن اســتفاده کنن
برق رســانی نــاوگان را همیشــه کنتــرل کننــد؛ این هــا از 
ــا  ــه آن ب ــی ب ــه در صــورت بی توجه ــواردی اســت ک ــه م جمل
در  برخــورد جــدی می شــود. وی  مربوطــه  شــرکت های 
پایــان بــه دســتگاه های ســپهتن و نظــارت جــدی بــر 
عملکــرد راننــدگان درحیــن حرکــت اشــاره کــرد و افــزود: اگــر 
ــی ــران فن ــط مدی ــامانه توس ــن س ــتفاده از ای ــه اس ــه ب  توج

شــرکت ها و راننــدگان رعایــت نشــود، امتیــاز اســتفاده از 
ســامانه ســپهتن بــرای مدتــی از آن شــرکت گرفتــه خواهــد 

شد.

قطره چشمی 

توصیه ای برای روزهای گرم تابستان
ــتان  ــای تابس ــه گرم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــک ب ــک چشم پزش ی
می توانــد زمینه ســاز ناراحتی هــای چشــمی شــود، اظهــار 
کــرد: اســتفاده از قطــره چشــمی می توانــد باعــث بهتــر شــدن 
ــد.  ــتان باش ــرم تابس ــای گ ــمی در روزه ــای چش ناراحتی ه
جمشــید وفــا بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان ترشــح اشــک در 
افــراد مختلــف، متفــاوت اســت، خاطرنشــان کــرد: خشــکی 
ــل  ــه دلی ــراد ب ــه اف ــت ک ــی اس ــی از ناراحتی های ــم، یک چش

ــوند.  ــال می ش ــه آن مبت ــتان ب ــوا در تابس ــودن ه ــرم ب گ
ــم در  ــدن چش ــاس ش ــه حس ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
ــاوت  ــراد متف ــزان ترشــح اشــک در اف ــه می تابســتان و اینک
اســت، توصیــه می شــود کــه افــراد از قطره هــای چشــمی در 

ــد.  ــه هــوا گــرم اســت، اســتفاده کنن ــی ک روزهای
ایــن افــراد در صورتــی کــه دچــار خشــکی یــا ســوزش چشــم 
شــدند، بهتــر اســت تحــت معاینــه یــک چشم پزشــک قــرار 
ــری  ــم جلوگی ــای چش ــایر ناراحتی ه ــروز س ــا از ب ــد ت گیرن

شــود.

کوتاه از جامعه 

افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه صدور گذرنامه 
کذب محض است

اســتان  انتظامــی  فرمانــده   
ایــالم، خبــر افزایــش هزینــه 
و  رد کــرد  را  گذرنامــه  صــدور 
گفــت: در ایــن زمینــه هیچ گونــه 
ــروی انتظامــی  ــه نی دســتوری ب
اســتان ابــالغ نشــده اســت. 
ســردار نورعلــی یــاری اظهــار 
داشــت: در آســتانه اربعیــن حســینی و کنگــره عظیــم اربعیــن 
قــرار داریــم و دولــت و نیــروی انتظامــی هیچ گونــه برنامــه ای 
بــرای افزایــش هزینــه صــدور گذرنامــه نــدارد. ســردار یــاری از 
تشــکیل قــرارگاه امــام علــی در فرماندهــی انتظامــی اســتان 
خبــر داد و گفــت: قــرارگاه امــام علــی از ابتــدای ســال در ایــن 
فرماندهــی تشــکیل و هماهنگی هــای الزم بــا ارگان هــای 

ذی ربط انجام شده است. 
ــه نیروهــای انتظامــی و نظامــی  ــاش کامــل کلی وی از آماده ب
امنیتــی  نیروهــای  افــزود: همــه  در اســتان خبــر داد و 
 و انتظامــی اعــم از پلیــس راه و مرزبانــی و یــگان ویــژه 
ــه  ــی هرچ ــرای برپای ــهرها ب ــل ش ــی داخ ــای انتظام و نیروه

ــد. ــل دارن ــی کام ــن آمادگ ــم اربعی ــره عظی ــکوه تر کنگ باش

اختالف نظر درباره زمان 
اجرای فیلترینگ

ــت:  ــه گف ــوای مجرمان ــق محت ــن مصادی ــروه تعیی ــر کارگ دبی
ــاره زمــان اجــرای  ــا وزارت ارتباطــات درب اختــالف نظرهایــی ب
 اعمــال بعضــی محدودیت هــا بــرای شــبکه های خارجــی 
و زمــان اعمــال، وجــود دارد. عبدالصمــد خرم آبــادی در پاســخ 
ــد  ــئوالن معتقدن ــی مس ــه برخ ــا اینک ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ب
 بســیاری از فیلترینگ هــا تحــت نظــر وزارت ارتباطــات اســت
ــک  ــا ی ــات صرف ــر ارتباط ــت: وزی ــر، گف ــا خی ــت دارد ی صح
ــه اســت  ــوای مجرمان ــق محت ــن مصادی ــروه تعیی عضــو کارگ
ــم  ــا تصمی ــا فیلترینگ ه ــه ب ــی در رابط ــه تنهای ــد ب و نمی توان
بگیــرد. وی افــزود: تصمیــم در رابطــه بــا محــدود کــردن 
خارجــی  و  داخلــی  و ســایت های  نکــردن شــبکه ها  یــا 
ــت.  ــه اس ــوای مجرمان ــق محت ــن مصادی ــروه تعیی ــا کارگ ب
مشــاور دادســتان کل کشــور بــا بیــان اینکــه وزارت ارتباطــات 
ــد ــن کارگــروه را فراهــم کن ــه اجــرای دســتورات ای ــد زمین  بای
گفــت: ریاســت ایــن کارگــروه بــر عهــده دادســتانی کل کشــور 
اســت و وزارت ارتباطــات بــه عنــوان عضــو، موظــف بــه اجــرای 
دســتورات اســت. دبیــر کارگــروه تعییــن مصادیــق محتــوای 
مجرمانــه اظهــار داشــت: نظــر مــا بــر ایــن اســت کــه هرچــه 
ســریع تر بایــد زمینــه را بــرای فعالیــت شــبکه های اجتماعــی 
ــگ  ــه فرهن ــم و از شــبکه های خارجــی ک ــی فراهــم کنی  داخل

و اقتصاد ما را با تهدید مواجه کرده اند، دل بکنیم.

حذف کنکور ایده آل است، اما امکان پذیر نیستاخبار کوتاه

آگهی فقدان سند مالکیت 
استشهاد  برگ  دو  تسلیم  با  حسن   فرزند  معمار  شریف  استاد  زهره  خانم 
محلی مدعی میباشد که سند مالکیت ششدانگ پالک 987۵ فرعی از 1۵190 
اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که در صفحه ۵19دفتر 373 و به شماره 
ثبت 6038۴به شماره چاپی مسلسل 066۴72 /3 ثبت و بنام نامبرده صادر 
سند  بموجب  و  خروجی   ۵2 دفتر   263 صفحه  به  شده  نقل  سپس  شده 
شماره 99793 مورخه 90/۴/30 دفتر 22 اصفهان مقدار دو دانگ و نیم ان به 
مفقود  جابجائی  بعلت  نشده  انجام  دیگری  معامله  و  انتقال گردیده  دیگری 
شده ودرخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله 
از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت  )غیر 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم 

نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 
ارائه  سند  اصل  اعتراض  صورت  در  یا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  ظرف  اگر 
تسلیم خواهد شد.  متقاضی  به  و  مالکیت مرقوم صادر  اسناد  المثنی  نگردد 
اسناد شمال  ثبت  منطقه  رییس  هادیزاده  الف حسین  م   /1۵۵88 : شماره 

شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

 1۵/2۵۴۴ شماره  پالک  یکبابخانه   ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  با  نظر 
ثبتی  پرونده  و  سوابق  طبق  اصفهان که  ثبت   9 بخش  فالورجان   در  واقع 
تکلیف  تعیین  قانون  اجرای  در   139۵/2/2۵-7001227 شماره  رای  بموجب 
اراضی فاقد سند رسمی  به نام خانم نصرت رهنما فالورجانی فرزند رحیم  در 
نیامده است.  به عمل  آن  قانونی  و عملیات تحدید حدود  ثبت است  جریان 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 1۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
 9 ساعت   139۵/6/2۴ مورخ  شنبه  روزچهار  در  مرقوم  پالک  حدود  تحدید 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  مجاورین  یا  مالکین  اعتراضات  و  یابند 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 

139۵/۵/27 مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

آرانی    مرشدی  مسیب  وکالت  با  طالقانی  مجید  خواهان  اینکه  به  نظر 
اله شهیدانی 2-  1- رحمت  به طرفیت  به خواسته مطالبه وجه  دادخواستی 
شهرام آراسته  به مجتمع شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس 
 3/272/9۵ به کالسه  اختالف  حل  شورای  حقوقی  سوم  شعبه  به  ارجاع  از 
رسیدگی  وقت   18/30 ساعت   9۵/9/2 تاریخ  شنبه  سه  روز  برای  و  ثبت 
تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز 
مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده 
مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  
ثانی  از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه  تا قبل  تواند  نامبرده می  ضمنا 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله 
ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
اختالف شعبه 3  رئیس شورای حل  الف  ۵/22/9۵/276/م   : نمود. شماره 

حقوقی آران و بیدگل
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

آرانی   مرشدی  مسیب  وکالت  با  طالقانی  مجید  خواهان  اینکه  به  نظر 
دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت  حسین شهیدانی به مجتمع 
شورا های حل اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم 
حقوقی شورای حل اختالف به کالسه 3/279/9۵ ثبت و برای روز سه شنبه  

تاریخ 9۵/9/2 ساعت 19/1۵ وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  تجویز  به  لذا  بوده  المکان  مجهول  الذکر  فوق 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که 
در وقت در  جلسه دادرسی حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه 
شورا  دفتر  به  آن  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  جهت  رسیدگی 
مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم 
: ۵/22/9۵/277/م  نمود. شماره  اتخاذ خواهد  حضور شورا تصمیم مقتضی 

الف رئیس شورای حل اختالف شعبه 3 حقوقی آران و بیدگل
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

نظر به اینکه خواهان علی آقا نساجی   دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 
به طرفیت  1- اصغر حسامی 2-اکبر غفاری نسب به مجتمع شورا های حل 
اختالف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی شورای 
 19 9۵/9/30 ساعت  تاریخ  برای  و  ثبت   3/9۵8/9۴ به کالسه  اختالف  حل 
وقت رسیدگی تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده 
لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی حاضر 
شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به 
منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ 
اختالف  حل  شورای  رئیس  الف  ۵/22/9۵/279/م   : شماره  نمود.  خواهد 

شعبه 3 حقوقی آران و بیدگل
اخطار اجرائی

نشانی  سالی   خانوادگی:  نام  صاحبعلی     نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
نام  حسن    نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل 
خانوادگی:جعفری نام پدر: حیدر شغل : آزاد   نشانی محل اقامت: کلیشاد – 

خ مطهری –کوی شهید تقی رحیمی 
محکوم به:

اختالف  11 ح شورای حل  تاریخ9۵/3/22 حوزه   123 رای شماره  موجب  به 
شهرستان فالورجان  که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات و هزینه دادرسی 
در حق صندوق  نیم عشر  پرداخت  و  در حق خواهان  تادیه  تاخیر  و خسارت 

دادگستری.
ابالغ شد،  به محکوم علیه  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده 3۴ 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. دفتر شعبه 11 مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان فالورجان 
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: علی    نام خانوادگی: گله دونی نام پدر : حسین   
نام  زهرا    نام:  له:  محکوم  المکان مشخصات  مجهول  اقامت:  نشانی محل 
خانوادگی:حسن زاده نام پدر: مسلم   نشانی محل اقامت: اصفهان – براآن 

شمالی – اسپارت 
محکوم به:

اختالف  حل  شورای   36 حوزه  تاریخ9۴/10/30   837 شماره  رای  موجب  به 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

حضور در دفتر خانه ثبت اسناد رسمی و انتقال رسمی مالکیت اتومبیل سواری 
رنو تنددر )لوگان 9l(مدل 1387   به رنگ نقره ای متالید به شماره انتظامی 
در حق صندوق  دولتی  عشر  نیم  پرداخت  و  خواهان  در حق  ۴3-733د76 

دولت جمهوری اسالمی ایران. 
ابالغ شد،  به محکوم علیه  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده 3۴ 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 

اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.
شماره:2730/ م الف دفتر شعبه 36 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: رستم     نام خانوادگی: ظهرابی کرابی  نشانی 
نام  حمیدرضا     نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل 
خانوادگی:اسماعیلیان نشانی محل اقامت: خ شاهپور جدید – خ هزار دستان 

– فروشگاه صنایع چدن 
محکوم به:

به موجب رای شماره ۴ تاریخ9۵/1/1۴ حوزه 17 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پنج  و  و مبلغ سیصد  بابت اصل خواسته  ریال  بیست میلیون  پرداخت مبلغ 
خسارت  نتیجه  حصول  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار 
تاخیر تادیه از سر رسید چک 9۴/8/20 لغایت اجرای حکم در حق خواهان و 

نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دادگستری.
ابالغ شد،  به محکوم علیه  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده 3۴ 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 

اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.
شماره:1۴91۴/ م الف دفتر شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9۵101003۵01027۴۴شماره پرونده: 91099803۵0100790شماره 
بانک  شاکی   / خواهان   139۵/0۴/02 تنظیم:  تاریخ   910800 شعبه:  بایگانی 
و شرکت  علی محمد الجوردی  متهم   / به طرفیت خوانده  دادخواستی  ملت 
شیمیایی تابان اصفهان و سعید الجوردی اصفهانی و حمید تاجی و مرتضی 
از پرداخت هزینه دادرسی  تقدیم دادگاه های  به خواسته اعسار  پور نیک   
 1 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 
اتاق   3 طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید 
وقت  91099803۵0100790ثبت گردیده که  به کالسه   و  ارجاع   333 شماره 
رسیدگی آن 139۵/07/06 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
دادگاه عمومی حقوقی    1 دادگاه حقوقی شعبه  الف منشی  شماره: 10097/م 

شهرستان اصفهان – فرزانه سلیمانی 
گواهی  حصروراثت

آقای محمد رضا مرادیان زازرانی  بشناسنامه شماره 1۴68 باستناد شهادتنامه  

و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 9۵/821تقدیم 
مرادیان  قاسمعلی  شادروان  است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این 
زازرانی     بشناسنامه شماره 12در تاریخ 9۵/۴/20در گذشته و ورثه وی در 
علی    قاسم  فرزند  زازرانی     مرادیان  علی   -1 از  عبارتند  گذشت  در  هنگام 
قاسمعلی   فرزند  زازرانی  مرادیان  رضا  محمد   -2  8۴72 شناسنامه   شماره 
شماره شناسنامه 1۴68 3- جمشید مرادیان زازرانی  فرزند قاسمعلی  شماره 
فرزند قاسمعلی  شماره شناسنامه  زازرانی   ۴- عفت مرادیان   11 شناسنامه 
فاطمه   -6  ۴ شناسنامه  شماره  قاسمعلی   فرزند  مرادیان    عزت   -۵  ۴۵
میرافضلی زازرانی  فرزند سید محمد  شماره شناسنامه 13 پس از تشریفات 
قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه  او باشد  از متوفی نزد  دارد و یا وصیتنامه 
اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.  به دادگاه تقدیم دارد در غیر 

شورای حل اختالف شعبه اول خانواده و امور حسبی
اخطار اجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام: هادی     نام خانوادگی: حسینی   نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: زهرا    نام خانوادگی:ربانی 
یکتا  نشانی محل اقامت: اصفهان – میدان جمهوری خ رباط کوچه شماره 10

محکوم به:
اختالف  حل  شورای   12 حوزه  تاریخ9۵/3/8   ۴06 شماره  رای  موجب  به 

شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  بیست  مبلغ  پرداخت 
۵8۵000ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و 

اعالم میگردد و هزینه نیم عشر حق االجراء.
ابالغ شد،  به محکوم علیه  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده 3۴ 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 

اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.
شماره:1۵۴99/ م الف دفتر شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرائی

نشانی  زهتاب    خانوادگی:  نام  مهدی      نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
نام  کیوان      نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل 
مسجد  – کوی  باال  چهارباغ   . اص  اقامت:  محل  نشانی  خانوادگی:بکرانی   

الرضا پ ۴7
محکوم به:

اختالف  حل  شورای   23 حوزه  تاریخ9۵/3/23   238 شماره  رای  موجب  به 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه نشر آگهی 
رسید  سر  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی  هزینه  280/000ریال  و 
گردیده  صادر  خواهان  حق  در  وصول  زمان   تا   9۴/7/30 مورخ   ۴9679۴

پرداخت نیم عشر حق االجرا.
ابالغ شد،  به محکوم علیه  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده 3۴ 
محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 

اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.
شماره:1۵۵0۵/ م الف دفتر شعبه 23 مجتمع شماره یک  شورای حل اختالف 
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در هفتمیــن برنامــه از سلسله نشســت های برنامــه 
ــه  ــرف ک ــت مص ــوع مدیری ــا موض ــات ب ــاری حی ج
در شهرســتان نائیــن برگــزار شــد، حســن میــری 
ــی  ــؤال محمدعل ــه س ــخ ب ــن در پاس ــای نائی مدیرآبف
ــن  ــرات نائی ــان اداره مخاب ــی از کارکن ــتانی یک اشکس
درخصــوص شــبکه آبرســانی ایــن منطقــه، گفــت: آب 
ــه وســیله خــط انتقــال شــرق کــه از  شــرب نائیــن ب
ــردد.  ــن می گ ــود، تأمی ــری می ش ــورت آبگی ــع گ مناب
انتقــال آب از ایــن مســیر تــا شــهر ورزنــه بــه صــورت 
ــه  ــاژ از ورزن ــا ایســتگاه پمپ ــی اســت و ســپس ب ثقل
ــت  ــی اس ــن درحال ــردد. ای ــل می گ ــن منتق ــه نائی ب
کــه میــزان آب انتقالــی در فصــول مختلــف متفــاوت 
ــه دلیــل  ــه طــوری کــه در فصــل تابســتان ب اســت؛ ب
مصــرف بیــش از پیــش مشــترکین و از ســویی 
محدودیــت منابــع آبــی در ایــن بــازه زمانی حــدود 85 
ــه شــهر نائیــن منتقــل می شــود؛  لیتــر در ثانیــه آب ب
ولــی در فصــل زمســتان حــدود 120 لیتــر در ثانیــه آب 
ــه نائیــن می رســد. از  از طریــق خــط انتقــال شــرق ب
ســویی دیگــر آب انبارهــای موجــود در نائیــن غنیمــت 
ــتان  ــل زمس ــه در فص ــرا ک ــت؛ چ ــی اس ــیار مهم بس
کــه مــردم آب کمتــری مصــرف می کننــد، آب در 
ــال  ــرم س ــل گ ــود و در فص ــره می ش ــا ذخی آب انباره
مــورد اســتفاده مــردم قــرار می گیــرد. بــه نوعــی 
آب انبارهــا در امــر پدافنــد غیرعامــل بســیار حائــز 
ــه عمــل آمــده  اهمیــت هســتند. طــی بررســی های ب
مــردم ایــن شهرســتان وضعیــت آب شــرب را مطلــوب 

ارزیابــی می کننــد.
دبیــر  نداف پــور،  رحیــم  برنامــه،  ایــن  ادامــه  در 
روش  بخواهیــم  اگــر  پرســید  آموزش وپــرورش 
ــه کجــا  ــد ب ــم، بای ــه آب را بدانی درســت مصــرف بهین

مراجعــه کنیــم؟ در ایــن خصــوص کارشــناس آبفــای 
ــان گفــت: یکــی از درگاه هــای ارتباطــی  اســتان اصفه
ــرف  ــت مص ــال مدیری ــان، پورت ــتان اصفه ــای اس آبف
اســت. شــما می توانیــد بــه پورتــال مدیریــت مصــرف 
تحــت عنــوان www.abdasht.ir  مراجعــه کنیــد. 
ــوازم کاهنــده مصــرف  ــواع ل ــا ان شــما در ایــن فضــا ب
و نیــز چگونــه مصــرف کــردن بهینــه آب در واحدهــای 
مســکونی آشــنا می شــوید؛ بــه گونــه ای کــه بــه 
تفکیــک، میــزان آب مصرفــی در بخش هــای مختلــف 
خانــه را محاســبه می کنــد و راه هــای درســت مصــرف 
ــه می دهــد.  کــردن آب را در بخش هــای مختلــف ارائ
 ایــن پرتــال بــا همــکاری شــرکت مهندســی آب 
و فاضــاب کشــور و آبفــای اســتان اصفهــان بــه منظور 
ــدازی  ــی و راه ان ــترکین طراح ــرف مش ــت مص مدیری
شــده اســت تــا مــردم بــا اصاحــات رفتــاری و ابــزاری 

آب را درســت مصــرف کننــد.
نائیــن  از شــهروندان  ســپس خانــم حســین زاده 
گفــت: مــردم روســتای مزرعــه امــام از بــوی نامطبــوع 
ــرای  ــتند؛ ب ــه داش ــن گای ــاب نائی ــه فاض تصفیه خان
ــد در ایــن منطقــه چــه تدابیــری لحــاظ  ــوی ب رفــع ب

کرده ایــد؟ 
ــاره  ــن ب ــن در ای ــای نائی ــر آبف ــری، مدی ــن می حس
فاضــاب  تصفیه خانــه  احــداث  واقــع  در  گفــت: 

ــه زمانــی برمی گــردد کــه شــهرداری احــداث  نائیــن ب
زیربنایــی ایــن تصفیه خانــه را بــه عهــده داشــت؛ 
حــدود 2 ســال گذشــته بــا اســتفاده از پوشــش 
ممبــران بــر روی حوضچه هــا تــاش شــده کــه بــوی 
ــا اســتفاده  ــا ب ــه رفــع شــود. گوی ــوع تصفیه خان نامطب
از ایــن فرآینــد، دیگــر مــردم شــکایتی از انتشــار بــوی 

ــد. ــوع ندارن نامطب
ــا بیــان پیشــرفت  یکــی دیگــر از شــهروندان نائیــن ب
ــف  ــای مختل ــری آن در عرصه ه ــوژی و به کارگی تکنول
ســؤال کــرد بــا توجــه بــه نرم افزارهــای مختلفــی کــه 
ــر روی تلفــن همــراه نصــب می شــود و کاربردهــای  ب
مختلفــی هــم دارد، آیــا شــرکت آبفــا از نرم افــزار 
ــرده  ــتفاده ک ــه آب اس ــرف بهین ــت مص ــی جه خاص
اســت؟ کارشــناس آبفــا در ایــن بــاره گفــت: در 
ــار  ــرای انتش ــتان ب ــای اس ــرکت آبف ــر ش ــال حاض ح
اپلیکیشــن مدیریــت مصــرف آب اقــدام کــرده اســت.
ــن  ــن اپلیکیش ــب ای ــرای نص ــد ب ــترکین می توانن مش
کننــد  مراجعــه   www.abdasht.ir ســایت   بــه 
و ســپس هــر ســؤالی کــه دربــاره مصــرف بهینــه آب 
ــت آن  ــخ درس ــپس پاس ــد و س ــرح نماین ــد مط  دارن

را دریافت می کنند.
موســوی نژاد  ســیدمهدی  برنامــه  ایــن  ادامــه  در 
ــن  ــرورش نائی ــی آموزش وپ ــط عموم ــناس رواب کارش

ــود  ــی آب موج ــرل کیف ــری و کنت ــا آبگی ــه ب در رابط
در آب انبارهــای نائیــن پرســید. در ایــن خصــوص 
ــت:  ــن گف ــای نائی ــرداری آبف ــری مســئول بهره ب جعف
هم اکنــون 44 بــاب آب انبــار فعــال در شهرســتان 
ــادل  ــا مع ــن آب انباره ــت ای ــه ظرفی ــم ک ــن داری نائی
18 هــزار متــر مکعــب آب اســت. آب موجــود در 
ایــن آب انبــار بــه طــور مســتمر مــورد کلرزنــی و دیگــر 

آزمایش هــای کیفــی قــرار می گیــرد.
 گفتنــی اســت آب موجــود در آب انبارهــا از طــرح 
آبرســانی اصفهــان بــزرگ از لحــاظ کیفــی مــورد تأییــد 
ــا  ــود آب انباره ــن وج ــا ای ــت؛ ب ــاح اس ــز ذی ص مراک
قبــل از اینکــه آبگیــری شــوند بــه طــور کامــل شســته 

و کلرزنــی می شــوند.
در برنامــه جــاری حیــات شــهروندی از میــری، مدیــر 
ــن  ــرت آب در ای ــون پ ــید: هم اکن ــن پرس ــای نائی آبف

شهرســتان چقــدر اســت؟
مدیــر منطقــه جــواب داد: در حــال حاضــر پرت شــبکه 
آب در شــهر نائیــن 15 درصــد اســت؛ ولــی تــاش بــر 
ــع نشــتی  ــه موق ــع ب ــا کشــف و رف ــه ب ــن اســت ک ای
ــای  ــه آبف ــد ک ــد؛ هرچن ــش یاب ــم کاه ــن رق آب، ای
نائیــن بــا اصــاح حــدود 4 کیلومتــر شــبکه فرســوده 
آب از هدررفــت بی رویــه آب جلوگیــری کــرده اســت.

ــی  ــام محمدعل ــه ن ــوزی ب ــه دانش آم ــن برنام در ای
ــه آب  ــط خان ــه در محی ــرای اینک ــید: ب ــی پرس بندعل
را درســت مصــرف کنیــم، چــه بایــد کــرد؟ کارشــناس 
آب کــه  لــوازم کاهنــده  از  اســتفاده  آبفــا گفــت: 
موجــب کاهــش مصــرف آب حــدود 40 تــا 50 درصــد 
ــداوم شــیرآالت  ــر، بررســی م می شــود، ســایبان کول
بــه منظــور کشــف و رفــع نشــتی و ... از جملــه مــوارد 

ــت. ــه آب اس ــرف بهین مص

در برنامه جاری حیات مطرح شد:
انتشار اپلیکیشن مدیریت مصرف در بین مشترکین

عضو مجلس خبرگان رهبری:

اجرای پروژه های عمرانی شهر اصفهان در کشور نمونه است 

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

وانـــــــی ســــــــــردبیـــــــــــر :                       صدیقــــــه ایـــــــر
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مــدارا کــردن بــا او نیســت.
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  در ایام میالد باسعادت امام رئوف 
حضرت علی ابن موسی الرضا)ع(
 کلنگ پروژه های آبرسانی 

به 15 روستای فالورجان بر زمین خورد
ــه  ــا ده ــان ب ــت و همزم ــه دول ــیدن هفت ــتانه فرارس در آس
ــا)ع(  ــام رض ــرت ام ــت حض ــر و برک ــاد پرخی ــت و می کرام
ــتایی  ــرب روس ــن آب ش ــای تأمی ــی پروژه ه ــات اجرای عملی
شهرســتان فاورجــان بــا حضــور نماینــده مــردم ایــن 
شهرســتان در مجلــس شــورای اســامی، امــام جمعــه 
ــل شــرکت آب و فاضــاب  ــر عام ــدار و مدی ــران، فرمان پیربک

ــد. ــاز ش ــان آغ ــتان اصفه ــتایی اس روس
محمدحســین قرائتــی، مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب 
ــن  ــت: ای ــوص گف ــن خص ــان در ای ــتان اصفه ــتایی اس روس
ــا عناویــن »اصــاح و نوســازی شــبکه آبرســانی  دو پــروژه ب
ــت آب شــرب  ــال تقوی روســتای خوانســارک« و »خــط انتق
روســتاهای مجتمــع آبرســانی 15 روســتا« بــه منظــور 
تأمیــن پایــدار آب شــرب ســالم بــرای بیــش از 5000 نفــر از 
ــت آب شــرب اجــرا می شــود. روســتائیان و کاهــش هدررف

ــن پروژه هــا شــامل  ــی ای ــات اجرای ــار داشــت: عملی وی اظه
اجــرای خــط انتقــال بــه طــول 1000 متــر، اصــاح شــبکه آب 
شــرب بــه طــول 5000 متــر و تعویــض 300 فقــره انشــعاب آب 
ــر 4400 میلیــون ریــال  اســت و در مجمــوع اعتبــاری بالــغ ب

بــرای تکمیــل آن هــا بــرآورد شــده اســت.

داوری گربه!
دو مــوش ســر تقســیم پنیــری دچــار اختــاف شــدند  
و نــزد گربــه ای  رفتنــد تــا بــا اســتفاده از ترازویــی کــه 
ــیم ــا تقس ــن آن ه ــاوی بی ــور مس ــه ط ــر را ب ــت،  پنی  داش

 کند.
گربــه پنیــر را بــه نحــوی تقســیم کــرد کــه یــک تکــه 
ســنگین تر از تکــه بعــدی شــد. پــس از تکــه ســنگین 
ــدی ســنگین  ــه بع ــار تک ــورد. این ب ــرد و خ ــدا ک ــداری ج مق
شــد. گربــه دوبــاره از آن مقــداری جــدا کــرد و خــورد. بــاز هــم 

ــد. ــنگین تر ش ــری س ــر از دیگ ــه پنی ــی از دو تک یک
ــط  ــت فق ــا در نهای ــرد ت ــرار ک ــل را تک ــن عم ــدر ای ــه آنق گرب

ــد. ــی مان ــک باق ــه ای کوچ تک
 پــس گربــه آخریــن تکــه را بــه موش هــا نشــان داد و گفــت: 
ایــن هــم مــزد کارم اســت و آن را بــر دهــان گذاشــت و خــورد. 

دو مــوش گرســنه، گرســنه تر بازگشــتند.

نقش موسیقی در تصادفات رانندگی )2( 
اصــوال انســان ها بــه چیزهایــی كــه در زندگــی باعــث ایجــاد 
ــران  ــردم ای ــد. م ــود، عاقمندن ــا می ش ــرای آن ه ــش ب آرام
ــد.  ــه تفریــح و موســیقی عاقــه خاصــی دارن از ایــن بیــن ب
ــت  ــی جه ــی آرام و محیط ــودرو را فضای ــل خ ــوال داخ معم
نوعــی گشــت وگذار می داننــد  و  فراغــت  اوقــات   صــرف 
و ایــن اوقــات را بــا شــنیدن موســیقی مهیــج بــا لذت بیشــتر 

ــد. می گذرانن
ــگ  ــر و آهن ــدر صــدای موســیقی بلندت ــد گفــت هــر چق  بای
ــر  ــینان خوش ت ــده و سرنش ــود،  رانن ــش ش ــادتری پخ ش
می شــوند؛ امــا ایــن هیجــان وقتــی از حــد فراتــر رود، باعــث 
ــده  ــی ندی ــه خوب ــود را ب ــل خ ــده مقاب ــر رانن ــود دیگ می ش
و از حالــت عــادی خــارج شــود؛ ایــن امــر  بی توجهــی 
كامــل راننــده بــه جلــو، اطــراف و جوانــب و در نهایــت وقــوع 
 حادثــه را در پــی دارد. بنابرایــن  موســیقی های ناهنجــار 
ــده را از  ــه رانن ــد ک ــدای بلن ــا ص ــم ب ــكن آن ه و ساختارش
حالــت عــادی خــارج و تحریــک بــه انجــام حــركات رقــص 
 و جــدا نمــودن دســتان از فرمــان می كنــد،  خطــر بیشــتری 

را متوجه راننده و سرنشینان خودرو می كند. 
راننــده  افــكار  روی  بــر  اثــر  باعــث  ناهنجــار  موســیقی 
شــده و در او حبــاب اعتمــاد بــه نفــس خیالــی ایجــاد 
ــر  ــرز تفك ــن ط ــده ای ــه رانن ــی ب ــاب خیال ــن حب ــد. ای  می كن
را می دهــد كــه تــوان كنتــرل اتومبیــل را در ســرعت های 

غیرمجــاز دارد. 
شــواهد امــر حاكــی از ایــن موضــوع اســت كــه فــرض 
ــت هوشــیاری  ــاد در حال ــودرو در ســرعت های زی ــرل خ كنت
كامــل، امــری بــس خطرنــاک و حادثه آفریــن اســت.  فــرد 
ــو  ــه جل ــی ب ــار دارای بی توجه ــیقی ناهنج ــرض موس  در مع
ــاب  ــن حب ــر ای ــرف دیگ ــت. از ط ــص اس ــیاری ناق و هوش
اعتمــاد بــه نفــس گاهــی بــه راننــده ایــن هیجــان را می دهــد 
ــركات  ــل ح ــزی از قبی ــركات مخاطره آمی ــه ح ــت ب ــه دس ك
مارپیــچ، حركــت بیــن خطــوط، عــدم رعایــت فاصلــه طولــی، 
عــدم رعایــت حــق تقــدم و ســرعت غیرمجــاز و ... بزنــد. ایــن 
حــركات مخاطره آمیــز خــود هــر كــدام ماننــد یــک جرقــه در 
انبــار بــاروت اســت تــا بــه فاجعــه ای بــه نــام تصــادف ختــم 
 شــود. نكتــه دیگــر اینكــه بــر اســاس آمــار بیشــتر تصادفــات 
 را جوانــان بیــن 18 تــا 25 ســال ســن انجــام می دهنــد 

و دلیــل ایــن امــر نیــز بی تجربگــی و احساســی عمــل كــردن 
و اســتفاده از صــدای موســیقی بلنــد در خــودرو توســط ایــن 
قشــر از جامعــه اســت. احساســی عمــل كــردن بدیــن معنــا 
 كــه یــک آهنــگ ناهنجــار شــاد، بیشــتر ایــن قشــر جامعــه 

را دچار هیجان می كند. 

پــروژه  مســجد  و  فرهنگی مذهبــی  مجموعــه  مراســم کلنگ زنــی 
خدیجــه  المؤمنیــن  »ام  نــام  بــه  اصفهــان  بــزرگ  نمایشــگاه 
الکبــری)س(« بــا حضــور آیــت ا... مهــدوی، نماینــده مجلــس 
خبــرگان رهبــری و امــام جمعــه موقــت اصفهــان، حجت االســام 
ــور مســاجد  ــه ام ــز رســیدگی ب ــی مرک ــور اجرای ــس ام ــان، رئی صالحی
ــان، حجت االســام  هاشــمی  ــژاد شــهردار اصفه ــر جمالی ن اســتان، دکت
رئیــس دفتــر امــام جمعــه اصفهــان، حجت االســام ســجادی رئیــس 
ــر  ــای دفات ــان، رؤس ــه اصفه ــوزه علمی ــه ای ح ــات رایان ــز تحقیق مرک
 مناطــق 15 گانــه امــور مســاجد شــهر اصفهــان و جمعــی از علمــا 
و روحانیــون برگــزار شــد. مســئول دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در اســتان 
اصفهــان گفــت: هرچنــد مشــکات و رکــود اقتصــادی بــر کشــور حاکــم 
ــی در حــوزه فعالیت هــای شــهری اصفهــان  اســت، امــا اقدامــات خوب
انجــام می شــود. بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری 
ــاح  ــان، حجت االســام ســید حســین  هاشــمی در حاشــیه افتت اصفه
ــن  ــجد ام المومنی ــان )مس ــی اصفه ــگاه های بین الملل ــجد نمایش مس
ــبب  ــجد س ــن مس ــی ای ــدوارم کلنگ زن ــت: امی ــری( گف ــه کب خدیج
ــد  ــروژه باشــد. وی افــزود: هرچن ــد ادامــه ایــن پ ایجــاد برکــت در رون
ــات  ــا اقدام ــم اســت، ام ــر کشــور حاک ــود اقتصــادی ب مشــکات و رک
خوبــی در حــوزه فعالیت هــای شــهری اصفهــان انجــام می شــود. 
مســئول دفتــر امــام جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه فعالیت هــای 
ــا  ــئوالن ب ــم مس ــرد: امیدواری ــح ک ــت، تصری ــه اس ــهری عام المنفع ش
همــت و پشــتکار خــود بتواننــد خدمــات خوبــی را بــه مــردم ارائــه دهند.
    شــهرداری گام هــای مثبتــی در جهــت اجــرای پروژه هــای 

فرهنگــی برداشــته اســت
همچنیــن مدیــر عامــل مرکــز تحقیقــات رایانــه ای حــوزه علمیــه 
ــا رویکــرد جدیــد شــهردار اصفهــان، شــاهد هســتیم  اصفهــان گفــت: ب
کــه در زمینه هــای فرهنگــی شــهر، گام هــای خــوب و مثبتــی برداشــته 
شــده اســت. حجت االســام ســید احمــد ســجادی در حاشــیه افتتــاح 
ــن  ــجد ام المومنی ــان )مس ــی اصفه ــگاه های بین الملل ــجد نمایش مس
خدیجــه کبــری( اظهــار کــرد: خوشــبختانه در کنــار فعالیت هــای 

ــود.  ــا داده می ش ــز به ــی نی ــای فرهنگ ــه فعالیت ه ــهر ب ــی ش اجتماع
ــر  ــی شــهر کمت ــه پروژه هــای فرهنگــی و دین وی افــزود: در گذشــته ب
ــا رویکــرد جدیــد شــهردار اصفهــان  توجــه می شــد؛ امــا خوشــبختانه ب
ــی  ــای خوب ــز گام ه ــی نی ــای فرهنگ ــه در زمینه ه ــتیم ک ــاهد هس ش
ــه ای حــوزه  برداشــته شــده اســت. مدیــر عامــل مرکــز تحقیقــات رایان
 علمیــه اصفهــان تصریــح کــرد: خوشــبختانه ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــی  ــائل فرهنگ ــه مس ــز ب ــان نی ــهرداری اصفه ــی ش ــت فرهنگ و معاون
توجــه ویــژه ای نشــان داده انــد. وی بــا بیــان اینکــه کمک هــای فرهنگــی 
خوبــی بــه مســاجد از ســوی شــهرداری شــده اســت، ادامــه داد: احداث 
مســاجد در فضــای نمایشــگاهی تأثیــر خوبــی بــر فضــای معنــوی ایــن 

مــکان خواهــد داشــت.
    اجرای پروژه های عمرانی شهر اصفهان در کشور نمونه است

ــای  ــه اجــرای پروژه ه ــان اینک ــا بی ــری ب ــرگان رهب ــس خب عضــو مجل
ــاخت  ــار س ــت: در کن ــت، گف ــه اس ــور نمون ــان در کش ــی اصفه عمران
ــش  ــز افزای ــوی نی ــای معن ــرای طرح ه ــد اج ــی، بای ــای عمران پروژه ه
ــد از شــرکت  ــدوی در حاشــیه بازدی ــت هللا سیدابوالحســن مه ــد. آی یاب
ــل  ــان عاق ــه انس ــان اینک ــا بی ــان، ب ــی اصفه ــگاه های بین الملل نمایش
ــه نیازهــای جســمی و هــم نیازهــای  ــه هــم توجــه ب ــردی اســت ک ف
روحــی داشــته باشــد، اظهــار کــرد: افتتــاح مســجد در راســتای 
ــیاری  ــود بس ــبب می ش ــه س ــت ک ــان اس ــی انس ــاز روح ــه نی ــه ب توج
ــروردگار حــل  ــا پ ــاط ب ــن ارتب ــز در همی ــادی انســان نی از مشــکات م
ــی  ــه در مجموعه های ــت ک ــن اس ــار ای ــرد: انتظ ــح ک ــود. وی تصری ش

ــر آن  ــوی ب ــی کــه فضــای دنی ــد شــرکت نمایشــگاه های بین الملل مانن
ــار آن وجــود داشــته باشــد.  ــوی نیــز در کن حاکــم اســت، فضــای معن
ــاش  ــای کار و ت ــه فض ــان اینک ــا بی ــان ب ــت اصفه ــه موق ــام جمع  ام
و اجــرای پروژه هــای عمرانــی اصفهــان در کشــور نمونــه اســت، ادامــه 
داد: در حــال حاضــر نکتــه ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه در مباحــث 
معنــوی و دینــی بایــد کارهــای بیشــتری صــورت بگیــرد. وی بــا بیــان 
اینکــه انتظــار مــن از مدیریــت شــهری اصفهــان تنهــا مســائل عمرانــی 
 نیســت، اضافــه کــرد: امیدواریــم در کنــار ایــن پروژه هــای مــادی 
ــوی  ــه پیشــرفت هــر شــهر اســت، طرح هــای معن ــه الزم ــی ک و عمران
ــه  ــد صــدای اذان کــه ســبب آرامــش شــهروندان می شــود، ب نیــز مانن
خوبــی و بــا تعــداد زیادتــری اجــرا شــود. مهــدوی بــا بیــان اینکــه توجــه 
جســمی َبَصــر می خواهــد و توجــه روحــی بصیــرت، افــزود: طنین انــداز 
ــر روی  ــی ب ــیار خوب ــوی بس ــرات معن ــهر تأثی ــگ اذان در ش ــدن بان ش

شــهروندان خواهــد گذاشــت.
    وجود مسجد در پروژه های بزرگ فراموش نشود

ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــه اس ــه جمع ــتگذاری ائم ــورای سیاس ــر ش دبی
نمایشــگاه های  شــرکت  ماننــد  بــزرگ  پروژه هــای  در  هدفمــان 
ــجدمحوری در  ــجد و مس ــه مس ــت ک ــن اس ــان ای ــی اصفه بین الملل

ــود.  ــوش نش ــا فرام آن ه
ــف  ــاجد مختل ــرد: مس ــار ک ــان اظه ــا صالحی ــام محمدرض حجت االس
 در ســطح شــهر، به ویــژه مســجد امــام در میــدان نقــش جهــان

نشــان می دهــد کــه مســجدمحوری از قرن هــا پیــش در میــان 

نیــاکان و زندگــی مــا وجــود داشــته اســت. وی تصریــح کــرد: هدفمــان 
نمایشــگاه های  شــرکت  ماننــد  این چنینــی  بــزرگ  پروژه هــای  در 
 بین المللــی اصفهــان ایــن اســت کــه مســجد و مســجدمحوری 

در آن ها فراموش نشود. 
ــان  ــا بی ــان ب ــه اســتان اصفه ــر شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمع دبی
مســجد  مســاجد، کلنگ زنــی  هفتــه  از  روز  نخســتین  در  اینکــه 
ــر  ــه داد: در سراس ــت، ادام ــورت گرف ــری ص ــه کب ــن خدیج ام المؤمنی
ــه حــدود  ــزار مســجد وجــود دارد ک ــه 5 ه ــک ب ــان نزدی  اســتان اصفه
ــهر  ــاجد ش ــداد مس ــت. وی تع ــال اس ــجد آن فع ــزار و 500 مس 4 ه
ــن  ــال ای ــه دنب ــزود: ب ــرد و اف ــوان ک ــجد عن ــز 800 مس ــان را نی اصفه
ــم.  ــع کنی ــا را رف ــایی و آن ه ــاجد را شناس ــای مس ــتیم کمبوده هس

ــی  ــای فرهنگ ــهرداری نیازه ــاجد و ش ــگ مس ــات تنگاتن     ارتباط
جوانــان را برطــرف می کنــد

امــام جماعــت منطقــه ســه شــهرداری اصفهــان تأثیرگــذاری معاونــت 
 فرهنگــی شــهرداری را در جــذب جوانــان بســیار مهــم دانســت 
ــات  ــام جماع ــا ام ــذارد و ب ــر بگ ــا فرات ــد پ ــت بای ــن معاون ــت: ای و گف
مســاجد در راســتای نیازســنجی های جوانــان ارتبــاط برقــرار کنــد. 
ــاکریم  ــدا را ش ــرد: خ ــار ک ــت افکن اظه ــماعیل دس ــام اس حجت االس
پروژه هــای عمرانــی شــهر اصفهــان بســیار چشــمگیر و خــوب در حــال 
اجراســت کــه نشــان دهنده تــاش و زحمــات مدیریــت شــهری اصفهان 
ــه  ــن خدیج ــجد ام المؤمنی ــی مس ــه کلنگ زن ــاره ب ــا اش ــت. وی ب اس
کبــری ایــن اقــدام را یــک کار خداپســندانه دانســت و تصریــح کــرد: نیاز 
ــرای  ــز در اج ــتری نی ــت بیش ــی، هم ــای عمران ــار پروژه ه ــت در کن اس
ــه برنامه هــای  ــان تشــنه ب ــا جوان پروژه هــای فرهنگــی صــورت گیــرد ت

فرهنگــی نیازهــای خــود را برطــرف کننــد. 
ــذاری  ــان تأثیرگ ــه اصفه ــام جمع ــر ام ــی دفت ــط عموم ــئول رواب مس
معاونــت فرهنگــی شــهرداری را در جــذب جوانــان بســیار مهــم دانســت 
ــات  ــام جماع ــا ام ــذارد و ب ــر بگ ــا فرات ــد پ ــت بای ــن معاون ــزود: ای و اف
مســاجد در راســتای نیازســنجی های جوانــان ارتبــاط برقــرار کنــد؛ چــرا 

ــان نیســت. ــه جوان ــات ب ــام جماع ــر از ام ــه نزدیک ت ک


