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در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ُکنــد، نیمه تعطیــل یــا متوقــف  ح هــای هوافضــا، ماهــواره و هســته ای مطلقــًا نبایــد  | طر
شوند.

کاهش یابد. کشور، به هیچ وجه نباید  | سرعت رشد علمی 
کاندیــدا، نمونــه ای  ح میــان دو  | رقابــت هــای انتخاباتــی در آمریــکا و موضوعــات مطــر

بــارز و آشــکار از نتایــج نبــود معنویــت و ایمــان در صاحبــان قــدرت اســت.

| نخبگان، موتور محرک رسیدن به اهداف بزرگ انقالب هستند.

 مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان علمی:
به بهانه هفته تربیت بدنی

له
قا

رم
س ســودمند  خــود  جــای  در  قهرمانــی   ورزش 

و قابــل قبــول اســت؛ امــا انحصــارا بــه ایــن فکــر 
کنار گذاشــتن  بــودن و اصلــی عمومی را ندیدن، 

کاهلــی داشــتن در آن زیبنــده نیســت. البتــه در این  و 
روزهــا، اســتعفای وزیــر ورزش، نقــل مجالس ورزشــی 
کــه تــا حــدی مــورد را شــاید بــه شــکل  و سیاســی اســت 
کوتــاه  کنــد. بگذریــم و چنــد نکتــه را  دیگــری جبــران 
کنیــم: اول اینکــه در اهــداف وزارت ورزش  ح  مطــر
تقویــت  و  جســمانی  نیــروی  پــرورش  جوانــان،  و 
ــه عنــوان یــک هــدف مهــم  روحیــه ســالم در افــراد ب
کــه ایــن  ح شــده اســت. حــال ســوال  ایــن اســت  مطــر
بــا هزینه هــای  بایــد محقــق شــود؛   هــدف چگونــه 
ورزش هــای  در  نجومــی  و  سرســام آور  و  ســنگین 

؟ ص خــا
 یــا در توزیــع امکانــات ورزشــی بــه عدالــت در اقصــی 
نقــاط کشــور از شــهر تــا روســتا و در جــای جایــی که...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

آگهی مناقصه
نوبت دوم

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد:
»تصویر برداری از عملیات اجرای پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان«

را در سالجاری، به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا از پیمانکاران 
متخصص که سابقه فعالیت در این زمینه را دارند تقاضا میشود حداکثر 
به دبیرخانه دفتر  تاریخ 95/08/1 جهت دریافت فرم استعالم قیمت  تا 
فردوس  خیابان  روبروی  امینی،  عالمه  خیابان  در  واقع  شرکت  مرکزی 

مراجعه نمایند.
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

سخنرانی اولین زن محجبه 
ورزش آمریکا علیه نژادپرستی

صفحه 6

انتقاد نماینده اصفهان از پیگیری 
ضعیف مصوبات شورای عالی آب

صفحه 2



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس گفــت: از شــورای 
 عالــی آب کــه در ســیزدهمین جلســه خــود بــر حــق قانونــی 
و شــرعی مــردم اصفهــان بــر اســتناد اســناد تاریخــی معتبــر 
تاکیــد کردنــد و وزارت نیــرو را مکلــف بــه حفظ و حراســت از 
حقابــه و ســهم آبه از تونــل اول و رودخانــه زاینــده رود بــرای 

کشــاورزان اصفهانــی کردنــد، تشــکر می کنــم.
ــر  ــدی در تذک ــی عاب ــن، حیدرعل ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
شــفاهی،  همچنیــن از  رئیس جمهــور بــه دلیــل تاکیــد بــر 
اســتمرار جریــان آب از ســد زاینــده رود تــا تــاالب گاوخونــی 
ــت:  ــرد و گف ــکر ک ــد، تش ــام ش ــتانی انج ــفر اس ــه در س ک
ــه  ــروز شــاهد خشــک شــدن رودخان ــال تاســف، ام ــا کم  ب

و تاالب آب در استان اصفهان هستیم.
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس در تذکــری بــه 
وزیــر نیــرو گفــت: بــه علــت ضعــف مدیریتــی و بــدون توجــه 
ــی آب  ــورای عال ــات ش ــور و مصوب ــتور رئیس جمه ــه دس  ب
و مکاتبــات متعــدد ســازمان محیــط زیســت، فقــط شــاهد 
ــاراج رفتــن حــق شــرعی و قانونــی کشــاورزان  ــه ت و ناظــر ب
به ویــژه جمعیــت 200 هــزار نفــری شــرق اصفهــان هســتیم. 
ــازی از  ــه کارس ــوز برنام ــزه هن ــت پایی ــرای کش ــفانه ب متاس
ــه نشــده اســت و کشــاورزان شــرق  ــرو ارائ ســوی وزارت نی

اصفهــان منتظــر اقــدام عاجــل هســتند.
وی در تذکــر بــه وزیــر تعــاون، خواســتار ارائــه برنامــه جامــع 
 و کامــل بــرای کاهــش نــرخ بیــکاری در اصفهــان شــد 

ــاط  ــایر نق ــتر از س ــد بیش ــکاری 2 درص ــرخ بی ــزود: ن و اف
کشــور اســت. برنامــه شــما بــرای حــل ایــن مشــکل 

چیســت؟
ــرات  ــرد: تغیی ــار ک ــور اظه ــر کش ــه وزی ــاب ب ــدی خط عاب
فرمانــداران بــدون رعایــت مالک هــای مدنظــر دولــت، عــدم 
ــت  ــی وزارت کشــور جه ــور اجتماع ــاون ام ــه مع اجــرای نام
مشــکل  رفــع  و  مجــوز  دارای  چایخانه هــای  بازگشــایی 
بیــکاری نزدیــک بــه 2000  کارگــر ایــن چایخانه هــا و ضعــف 
ــی آب  ــات شــورای عال مدیریــت اســتان در پیگیــری مصوب

ــری دارد. ــی و پیگی ــه بررس ــاز ب نی
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس در تذکــر بــه وزارت 
صنعــت گفــت: پافشــاری بــر تثبــت نــرخ نــان در حالــی کــه 
ــی  ــود، بی توجه ــه می ش ــا اضاف ــه هزینه ه ــاله کلی ــه س هم
بــه قشــر ضعیــف و زحمتکــش کارگــران نانواهاســت. ایســنا

ــوان  ــا عن ــی ب ــت در گزارش ــی نشنال اینترس ــه آمریکای ماهنام
»عربســتان ســعودی بیــش از آنکــه ایــران نگــران عربســتان 
باشــد، نگــران ایــران اســت«، نوشــت: اغلــب فــرض می شــود 
ــزرگ  ــی ب ــک نگران ــران، ی ــرای ای ــعودی ب ــتان س ــه عربس ک
ــی  ــک نگران ــرای عربســتان ی ــران ب ــه ته ــور ک اســت؛ همان ط
بــزرگ محســوب می شــود؛ بایــد گفــت این طــور نیســت.

ــت  ــران در حقیق ــه ای ــی ک ــت: در حال ــت نوش ــنال اینترس نش
بــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن نگرانی هــای وزارت امــور 
خارجــه عربســتان محســوب می شــود، بایــد گفــت کــه 
ــه حســاب  ــه عنــوان اصلی تریــن نگرانــی ایــران ب عربســتان ب
نمی آیــد. تــرس از هژمونــی ایــران در منطقــه بــه چیــزی 
تبدیــل شــده کــه اجــازه نمی دهــد فکــر اعــراب منطقــه 
آســوده باشــد. ایــران بــا گروه هــا و جنبش هــای نیابتــی 
ــت کــرده اســت. عربســتان  ــه ثاب ــه، خــود را در منطق در منطق
ــائل  ــی در مس ــت غیرقانون ــک دخال ــران را ی ــدام ای ــن اق ای
ــتان  ــل عربس ــران در اص ــا ای ــد. ام ــی می دان ــور های عرب  کش
را بــه عنــوان یــک تهدیــد قلمــداد نمی کنــد. تهــران بــا 
صراحــت سیاســت های آل ســعود و مشــروعیت های منطقــه ای 
ــران آیــت هللا  ــی ای ــر عال ــرد. رهب ــر ســوال می ب عربســتان را زی
ــه  ــی مک ــهرهای مذهب ــتان در ش ــت عربس ــه ای، مدیری  خامن
ــی  ــر مدیریت ــتار تغیی ــرده و خواس ــوال ب ــر س ــه را زی و مدین
ــران  ــوذ ای ــری از نف ــرای جلوگی ــتان ب ــت. عربس ــده اس آن ش
ــگ یمــن شــده و هزینه هــای  ــه شــدت وارد جن ــه، ب در منطق

زیــادی در جنــگ یمــن متقبــل شــده اســت. تهــران با اســتفاده 
ــای  ــا، فرصت ه ــیاری از عرصه ه ــود در بس ــت های خ از سیاس
راحــت و بســیار مناســبی را بــرای زیــر ســوال بــردن عربســتان 
ــه  ــران ب ــر در سیاســت های خارجــه خــود دارد. ته ــدون تغیی ب
 غــرب ایــن ســیگنال را ارســال کــرده کــه یــک متحــد طبیعــی 
و واقعــی بــرای مبــارزه بــا داعش و القاعده محســوب می شــود 
 و از طرفــی اعتبــار عربســتان را در ایــن زمینــه تخریــب می کنــد 
مخــرب  زمینــه  ایــن  در  را  عربســتان  ایدئولوژی هــای  و 
می دانــد. نشــنال اینترســت در پایــان نوشــت: بــه نظــر 
می رســد کــه شــرایط و اوضــاع ایــران و عربســتان یکــی 
اســت؛ امــا تمرکــز عربســتان کامــال روی ایــران اســت. بــرای 
ایــران عربســتان در رتبه هــای بعــدی قــرار دارد. حــس چنیــن 
ــرات  ــه مذاک ــود ک ــب می ش ــور موج ــن دو کش ــی بی تهدیدات

ــرود. ــش ن ــور پی ــن دو کش بی

هراس از ایران، خواب را از چشمان شاهزاده های سعودی ربوده استانتقاد نماینده اصفهان از پیگیری ضعیف مصوبات شورای عالی آب

حتما بخوانید!
جزئیات جدید از حکم محکومیت... پنجشنبه 29  مهرماه   21395
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به بهانه هفته تربیت بدنی
ادامه از صفحه یک: 

کننــد پیــدا  دسترســی  بتواننــد  به راحتــی   مــردم 
مهــم بــزرگ،  هــدف  ایــن  بــه  رســیدن  نتیجــه اش   و 
و ارزشــمند اســت؟ هــدف دیگــر عبــارت از توســعه و تعمیــم 
ــی  ــت بدن ــای تربی ــاختن فعالیت ه ــماهنگ س  ورزش و هـ
و تفریحــات ســالم اســت. توســعه و تعمیــم ورزش بــا چــه 
ــا  ــا واقع ــود و آی ــام ش ــد انج ــی بای ــه طریق ــه و از چ برنام
ــا می توانیــم  ــی شــده اســت؟ امــروز آی ایــن توســعه عملیات

ــم؟  ــس کنی ــعه ورزش را لم توس
و...  محله هــا  مراتــب،  مراحــل،  همــه  در  ورزش  آیــا 
 تعمیــم یافتــه اســت؟ ایجــاد و اداره امــور مراکــز ورزش 
و توســعه و ترویــج ورزش قهرمانــی بــه منظــور تحقــق اهداف 
نظــام، از اهــداف دیگــر اســت کــه بایــد ادعــا کــرد برنامه هایی 
اجــرا شــده کــه البتــه خیلــی هــم قابــل قبــول نیســت؛ امــا 
کارهایــی شــده اســت؛ مثــل اینکــه ســالن ها و مراکز ورزشــی 
ســاخته و بــرای توزیــع فضاهــا در حــدی اقــدام شــده اســت؛ 
ــه بخــش خصوصــی ــز و ســالن ها ب ــذاری آن مراک ــا واگ  ام
مواجــه  مشــکل  بــا  عمــوم  بــرای  را  آن  از  اســتفاده 
ــد  ــد و ورزش کنن ــول بدهن ــد پ ــه بای ــرا ک ــت؛ چ ــرده اس  ک
و بســیاری از طبقــات جامعــه ایــن توانایــی مالــی را ندارنــد 
و محــروم خواهنــد بــود و ایــن بــا عدالــت ســازگاری 
نــدارد. در هــدف دیگــر از حــل مســائل جوانــان ســخن 
بــه میــان آمــده و حــل مســائل جوانــان محــل حــرف 
ــر  ــره وســیعی را درب ــان دای اســت. اول اینکــه مســائل جوان
ــژه دارد  ــر وی ــار و تدبی ــه اعتب ــاز ب ــه نی ــرد؛ دوم اینک  می گی
و ســوم، نــه یــک وزارتخانــه بــه نــام ورزش کــه دســتگاه های 
مختلفــی در ایــن رابطــه دخیــل هســتند کــه بایــد وارد عمــل 
شــوند؛ باالخــره جــوان، نیاز اولش شــغل اســت که متاســفانه 
در چنــد ســال اخیــر کاری مثبــت در این رابطه صــورت نگرفته 
ــده  ــتر ش ــی کار بیش ــگان متقاض ــار دانش آموخت ــت. آم  اس

و نرخ بیکاری هم افزایش چشمگیری داشته است. 
از طرفــی جوانــان نیازمنــد فراهــم شــدن زمینــه ازدواج 
هســتند کــه در این بــاره حتــی بانک هــا حاضــر بــه پرداخــت 
ــه آن هــا نیســتند و وقتــی هــم کــه قــرار اســت  تســهیالت ب
بپردازنــد، چنــان مقرراتــی را ســر راه جــوان می گذارنــد کــه از 
خیــرش بگذرنــد. کمــا اینکــه بســیاری بــه دلیــل نبــود امــکان 
بــاز پرداخــت از خیــرش می گذرنــد؛ زیــرا جــوان بیــکار 
ــردازد؟ و نیاز هــای  ــد قســط وام بپ ــه می توان بی درآمــد چگون

ــم. ــن دو بســنده می کنی ــه همی ــه ب ــری ک دیگ
 حــال از وزیــر مســتعفی باید پرســید دربــاره این اهــداف مهم 
در طول ســه ســال گذشــته چه اقــدام موثری انجــام داده اند؟ 
 اعتــال و رشــد نســل جــوان کشــور از اهــداف کار وزارت ورزش 
ــان، امــری بلنــد و مهــم اســت و بــه تعریفــی دقیــق  و جوان
ــه  ــش ب ــت؟ گرای ــال در چیس ــد اعت ــد دی ــرا بای ــاز دارد؛ زی نی

ــه... .  ــش ب ــا گرای ــا ی ــالق، نیکی ه ــب، اخ ــن و مذه دی
بــه یقیــن اعتــال در بنــده خــدا شــدن اســت و ارتقــای تــوان 
ــکان  ــرای ام ــری ب ــاز بش ــورد نی ــاد م ــی ابع ــد در تمام رش

ــدا. ــدگان خ ــه بن ــت ب خدم
اســتعداد  از  بهینــه  اســتفاده  آمــده:  دیگــر  هــدف  در    
و توانایی هــای نســل جــوان. آیــا قدمــی هــر چنــد کوتــاه در 

ایــن رابطــه برداشــته شــده اســت؟ 
مــا کــه نمی توانیــم مــوردی را بیــان کنیــم. شــاید بــه 
راحتــی بتــوان گفــت ایــن هــدف فرامــوش شــده و همچنــان 
توانایی هــای بی نظیــر جوانــان بــه هــدر مــی رود. بایــد بــرای 
آن فکــری اساســی بشــود کــه خــارج از شــعار باشــد و بتــوان 
آن را محقــق ســاخت و راه اســتفاده ابــزاری از جوانــان بســته 

شــود.

تهاجم                         
یکــی از گرفتاری هــای امــروز مــا، تهاجــم فرهنگــی دشــمن 
اســت کــه از هــر فرصتــی اســتفاده می کنــد و ابزارهــای 
بســته  بــه کار  بــرای کارآمــدی اش  هــم  را  نامحــدودی 
ــر  ــت را تغیی ــن مل ــگ ای ــه فرهن ــدف ک ــن ه ــا ای ــت ب  اس
ــمن  ــن کند.دش ــم و جایگزی ــود را حاک ــگ خ ــد و فرهن ده
ــتفاده  ــدت اس ــه ش ــازی، ب ــژه مج ــانه ها، به وی ــروزه از رس ام
می کنــد و بــه نظــر می رســد ناموفــق هــم نبــوده اســت. آیــا 
ــه  ــالب صــورت گرفت ــی دارد و در دوران انق ــن تهاجــم تازگ  ای
و آغــاز شــده اســت؟ بایــد در پاســخ گفــت خیــر، ایــن تهاجــم 
ــی  ــردد؛ یعن ــش برمی گ ــرن پی ــه دو ق ــت و ب ــروزی نیس ام
از دو قــرن پیــش تهاجــم برنامه ریــزی شــده و از زمــان 
ــروزی  ــا پی ــت و ت ــوده اس ــش ب ــاز حرکت های ــان آغ رضاخ
انقــالب اســالمی هــم ایــن تهاجــم بی رحمانــه ادامــه داشــت 
و موفقیــت زیــادی حاصــل کــرد. انقــالب اســالمی کــه پیــروز 
شــد، ایــن حرکــت تهاجمــی متوقــف، دوبــاره فضــای کشــور 
بــه فضــای فرهنگــی ایرانی اســالمی تبدیــل و دشــمن خلــع 

ســالح شــد. 
ــالب  ــد: انق ــری فرموده ان ــم رهب ــام معظ ــه مق ــن رابط در ای
ــه ســینه  مهاجــم خــورد؛  اســالمی کــه آمــد، مثــل مشــتی ب
او را عقــب انداخــت و تهاجــم ]فرهنگــی[ را متوقــف کــرد. در 
دوران اول انقــالب، شــما ناگهــان دیدیــد کــه مــردم مــا ظــرف 
ــان  ــات خودش ــی در خلقی ــرات اساس ــی، تغیی ــدت کوتاه م
ــد؛ آز  ــاد ش ــردم زی ــن م ــت در بی ــد؛ گذش ــاس کردن احس
ــن  ــه دی ــش ب ــاد شــد؛ گرای ــم شــد؛ همــکاری زی و طمــع ک
زیــاد شــد؛ اســراف کــم شــد؛ قناعــت زیــاد شــد - فرهنــگ 
این هاســت؛ فرهنــگ اســالمی این هاســت - جــوان بــه فکــر 
فعالیــت و کار افتــاد، دنبــال تــالش رفــت؛ خیلی هــا کــه بــه 
شهرنشــینی عــادت کــرده بودنــد، بــه روســتاها رفتنــد؛ گفتند: 
ــه  ــم.«؛ شــبه کارهایی ک ــد کنی ــذار تولی ــم. بگ ــذار کار کنی »بگ
ــه صــورت گیــاه هــرزی در زندگــی اقتصــادی مــردم رشــد  ب

پیــدا کــرده بــود، کــم شــد. 
ــن  ــود. ای ــالب ب ــال اول انق ــی، دو س ــه یک ــوط ب ــن، مرب ای
مربــوط بــه همــان زمانــی اســت کــه تــالش روزبه روز دشــمن 
ــود  ــده ب ــف ش ــی متوق ــات منف ــذر اخالقی ــیدن ب ــرای پاش  ب
و یــک گرایــش و یــک توجــه بــه اســالم پیــش آمــده بــود. 
دوبــاره آن فرهنــگ و اخــالق و آداب و خلقیــات اســالمی کــه 
در خمیــره  مــردم مــا بــود، در آنــان زنــده شــد. البتــه عمیــق 
ــوع ــه روی موض ــد ک ــدا می کن ــی پی ــق، آن زمان ــود. عم  نب

چند سالی کار شود. 
ــه  ــج و ب ــه تدری ــد و آن تهاجــم، ب ــش نیام ــن فرصــت پی ای
مــرور، از ســرگرفته شــد. تهاجــم، در اواســط دوران جنــگ بــه 
ــط و کج اندیشــانه  وســیله  ابزارهــای تبلیغــی و گفتارهــای غل
ذهنــی  رســوب های  و  ته نشــین ها  آن  و  شــد   شــروع 
و روحــی خــود مــا مــردم هــم در تأثیرگــذاری اش ناکارآمــد 
ــام  ــگ تم ــا جن ــود، ت ــع ب ــگ، مان ــاز حــرارت جن ــا ب ــود. ام ب

شــد.
 پــس از جنــگ، ایــن جبهــه  جدیــد، بــه شــکل جــدی 
ــه  ــد ک ــبه فهمی ــک محاس ــا ی ــمن ب ــد. دش ــغول کار ش مش
ــن  ــی نمی شــود از بی ــا تهاجــم نظام ــوری اســالمی را ب جمه
بــرد. محاســبه  قبلــی، غلــط از آب درآمــده بــود. 1371/0۵/21

بــه تعبیــر رهبــری تهاجــم پــس از جنــگ بــه شــکل جــدی 
ــالب  ــگ دوران انق ــات و فرهن ــد و خلقی ــاز ش ــاره آغ  و دوب
ــش  ــروز نتایج ــه ام ــت ک ــرار گرف ــم ق ــت تهاج ــگ تح  و جن
را در روابــط اجتماعــی و خلقیــات حاکــم می بینیــم کــه کاش 

ــم.  نمی دیدی
زمینه هــای  داریــم کــه  وظیفــه  همــه  و  همــه  امــروز 
تهاجــم را بشناســیم و روزنه هــای ورود و تاثیــر تهاجــم 
ــی خــود  ــی و مل ــگ دین ــر فرهن ــم و ب ــور و مســدود کنی را ک
قناعــت وحــدت،  همــکاری،  بفشــاریم. گذشــت،   پــای 

ــه  ــا و در جامع ــت را احی ــر و محب ــن و مه ــه دی ــش ب گرای
 و روابــط اجتماعــی جــاری و ســاری ســازیم و جامعــه 
ــع ــت و از آز، طم ــان آور اس ــالی زی ــک ب ــه ی ــراف ک  را از اس

زیاده خواهــی، اشــرافیگری و ... رهــا ســازیم.این نیــاز امــروز 
ماســت کــه بایــد بــه آن توجــه داشــت.

اخبار سیاسی 
خبر سیاسی 

اندیشکده آمریکایی:

 انتقادات صریح رهبر ایران 

اوباما را به برداشتن تحریم ها واداشت 
ــت:  ــی نوش ــتون در گزارش ــت اس ــی گی ــکده آمریکای اندیش
ــازگاری  ــه ناس ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــران ب ــران ای رهب
و عــدم پذیــرش بســیاری از مســائل بــا کاخ ســفید، کارســاز 
ــد؛  ــان می دهن ــکا نش ــه آمری ــد را ب ــا روی تهدی ــوده و دائم ب
ایــن امــر نیــز در نهایــت موجــب می شــود کــه اوبامــا امتیازات 
بیشــتری را بــه ایــران بدهــد؛ در حالــی کــه بــرای رهبــر عالــی 
ــق  ــران تواف ــداران ای ــپاه پاس ــه ای و س ــت هللا خامن ــران، آی  ای
و دادن امتیــاز نشــانه ضعــف اســت. درســت پــس از انتقادات 
صریــح آیــت هللا خامنــه ای بــود کــه اوبامــا تصمیــم گرفــت تــا 

ــوز ــران را بردارد.جام نی بیشــتر تحریم هــای ای

معاون اجرایی رئیس جمهور:

 وضعیت بیکاری در کشور 

بسیار بد است
وضعیــت  اذعــان کــرد:  رئیس جمهــور  اجرایــی  معــاون 
ــع آن  ــرای رف ــد ب ــد اســت و بای ــکاری در کشــور بســیار ب بی
ــزاری  ــزارش خبرگ ــه گ ــید. ب ــاره ای اندیش ــدت چ در کوتاه م
ــتاد  ــه س ــریعتمداری در جلس ــد ش ــهد، محم ــارس از مش ف
اقتصــاد مقاومتــی خراســان رضــوی گفــت: بــر اســاس 
ــدی در  ــکل ج ــکاری، مش ــاالی بی ــد ب ــنجی ها درص نظرس
ایــن اســتان اســت کــه بایــد بــرای آن چاره اندیشــی شــود. 
وی بیــکاری را مهم تریــن مشــکل خراســان  رضــوی در 
وضعیــت کنونــی برشــمرد و خاطرنشــان کــرد: در ایــن ســفر 
ــکاری در  ــه موضــوع بی ــم، ب ــات کردی ــه مالق ــا هرکســی ک ب
ــژه  ــه  صــورت وی ــد ب ــذا بای ــرد؛ ل ــان ک خراســان  رضــوی اذع
بــه ایــن موضــوع توجــه کنیــم. وی گفــت: بــا وجــود اشــتغال 
ایجاد شــده در ســال های اخیــر، بــه دلیــل انباشــت بیــکاری 
در دولت هــای گذشــته، چنــدان اثرگــذار نبــوده اســت و اگــر 
بــا طرح هــای کوتاه مــدت بــرای رفــع معضــل بیــکاری 
اقــدام نشــود، قطعــا مــردم تحمــل ســرمایه گذاری های 
ــت. ــد داش ــتغال زایی را نخواهن ــای اش ــدت در طرح ه بلندم

 جزئیات جدید 

از حکم محکومیت ۶ جاسوس
عصــر روز گذشــته دادســتان تهــران بــا اعــالم خبــر محکومیــت 
 6 جاســوس آمریــکا در ایــران گفــت: متهمــان »باقــر نمــازی«
 »ســیامک نمــازی«، »فرهــاد عبدصالــح«، »کامــران قــادری«
اتهــام جاسوســی  بــه  امیــدوار«   »نــزار زکا« و »علیرضــا 
و همــکاری بــا دولــت آمریــکا هــر یــک بــه ده ســال حبــس 

ــده اند. ــوم ش محک
ــا  ــی از حضــور آن ه ــال گزارش هــای مختلف ــه قب ــراد ک ــن اف ای
ــی-اقتصادی در  ــوذ سیاس ــروژه نف ــوان پ ــت عن ــران تح در ای
ــال  ــه دنب ــش و ب ــا پی ــود، از ماه ه ــده ب ــر ش ــانه ها منتش رس
راه انــدازی پروژه هــای کارآفرینــی و اقتصــادی و همچنیــن 
برگــزاری اســتارتاپ های دانشــگاهی وارد ایــران شــده بودنــد. 
آن هــا در ایــن مــدت بــا منابــع مالــی کالنــی کــه از کشــورهای 
همایش هــای  برگــزاری  بــا  می کردنــد،  دریافــت  غربــی 
 Young« و »ibridge« بزرگــی ماننــد پیش همایش هــای
Global Leaders«، فعالیــت جــذب نیروهــای مســتعد 
ــم  ــر ه ــوی دیگ ــد زده و از س ــور را کلی ــوان کش ــگان ج و نخب
ــی  ــاری و حت ــادی، آم ــف اقتص ــز مختل ــور در مراک ــا حض ب
 زیرســاختی در عرصه هایــی چــون مخابــرات و فضــای مجــازی

بعضــی شــریان های اطالعاتی-مالــی کشــور را بــه دســت 
گرفتــه بودنــد؛ امــا در پــی اعــالم حکــم محکومیــت ایــن افــراد 
بــه علــت همــکاری بــا دول متخاصــم از جملــه ایــاالت متحــده 
ــدی درخصــوص  ــات جدی ــه اطالع ــکا، »نســیم آنالین« ب آمری
جزئیــات محکومیــت ایــن 6 جاســوس دســت یافتــه اســت 
کــه نشــان می دهــد آن هــا موظــف شــده اند مبالــغ کالن 
دریافتــی از دولت هــای متخاصــم را بــه خزانــه جمهــوری 
ــق  ــن اســاس و طب ــر همی ــد. ب ــران پرداخــت کنن اســالمی ای
بررســی نهادهــای قضائــی و امنیتــی کشــور، تاکنون مشــخص 
شــده کــه »باقــر نمــازی«، »ســیامک نمــازی«، »فرهــاد 
عبدصالــح«، »کامــران قــادری«، »نــزار زکا« و »علیرضــا 
امیــدوار«، مجموعــا وجوهــی بالــغ بــر 4.8 میلیــون دالر از دول 
ــران دریافــت  ــرای اجــرای پروژه هــای خــود در ای متخاصــم ب
ــه  ــد ک ــا موظفن ــی، آن ه ــم قضائ ــا حک ــه حــاال و ب ــد ک کرده ان

ــد. تســنیم ــه کشــور پرداخــت کنن ــغ یادشــده را ب مبل

ــه  ــا کلم ــده ای ت ــد: ع ــد کردن ــالب تاکی ــم انق ــر معظ رهب
دشــمن تکــرار می شــود، ناراحــت می شــوند؛ امــا ایــن 
ــرآن  ــه   شــیطان در ق ــرار کلم ــرار و هشــدار، همچــون تک تک
مجیــد، بــا هــدف ایجــاد هوشــیاری دائــم انجــام می شــود 
و در واقــع، »شــناخت توطئــه« اســت، نــه »توهــم توطئــه«.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی 
ــه ای  ــت هللا خامن ــرت آی ــری، حض ــم رهب ــام معظ ــر مق دفت
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی، صبح دیــروز )چهارشــنبه( در 
دیــدار بــا بیــش از هــزار نفــر از نخبــگان و اســتعدادهای برتــر 
ــای نفیــس الهــی و امانتــی  ــه را هدای ــان نخب علمــی، جوان
در دســت مســئوالن خواندنــد و بــا تأکیــد بــر اینکــه حتــی 
لحظــه ای در دفــاع از جامعــه علمــی و نخبــگان کشــور کوتــاه 
 نمی آینــد، افزودنــد: بــا تکیــه بــر نخبــگان و فرزانــگان 
و در پرتــو ایجــاد نســلی جــوان و پرتــالش، ایــران بــزرگ بــه 
ــده  ــز و برافرازن ــد، شــریف، عزی کشــوری پیشــرفته، قدرتمن

پرچــم تمــدن نویــن اســالمی تبدیــل خواهــد شــد.
ــه  ــان نخب ــژه جوان ــگان، به وی ــالمی نخب ــالب اس ــر انق  رهب
را هدایایــی کم نظیــر و نفیــس و امانت هــای الهــی بــه 
ــئوالن  ــه مس ــد: وظیف ــد و گفتن ــئوالن خواندن ــت و مس مل
ــا  ــت از آن ه ــی، مراقب ــدر اله ــای گرانق ــن هدای ــال ای  در قب

و تالش برای شناسایی و پرورش نخبگان بیشتر است.
ــن نعمــت  ــال ای ــز در قب ــگان نی ــد: نخب ــد کردن ایشــان تأکی
ــئولیت  ــاس مس ــق احس ــد از طری ــتند و بای ــئول هس مس
ــح  ــیر صحی ــی در مس ــتعداد و توانای ــن اس ــتفاده از ای و اس

ــد. ــه  جــا آورن خــود، شــکر آن را ب
رهبــر انقــالب اســالمی دلیــل اصلــی تأکیــد مکــرر بــر لــزوم 
قــدر دانســتن نخبــگان جــوان و حمایــت از آنــان را تقویــت 
ــان  ــد و خاطرنش ــه خواندن ــم« در جامع ــا می توانی ــاور »م ب
ــوی، ژن  ــار و پهل ــی قاج ــفانه در دوران طوالن ــد: متأس کردن
 »ناتوانــی«، »نمی توانیــم« و »وابســتگی« را بــه مــردم 
ــد و در  ــه کردن ــه نهادین ــق و آن را در جامع ــان تزری و جوان
 نهایــت کشــور بــزرگ و پــر از منابــع انســانی و مــادی 
و صاحــب تاریــخ و تمــدن کهــن، بــه صــورت تحقیرآمیــزی 

در ذیــل غــرب تعریــف شــد.
ــن شــرایطی  ــد: در چنی ــه ای افزودن ــت هللا خامن حضــرت آی
ــرد و در  ــاد ک ــم ایج ــی عظی ــران، تحول ــالمی ای ــالب اس انق
واقــع، انقــالِب خودبــاوری و اعتمادبه نفــس بــه جنــگ 

ــت. ــتگی رف وابس
ــکار  ــه ای آش ــدس را عرص ــاع مق ــال دف ــت س ــان هش  ایش
ــد  ــس« خواندن ــاوری و اعتمادبه نف ــن از »خودب و غرورآفری
و تأکیــد کردنــد: اگرچــه جنــگ حادثــه ای بســیار تلــخ 
خســارت بار و ســخت بــود، امــا بــه جــوان ایرانــی ثابــت کــرد 
ــتعدادها  ــر اس ــه ب ــدا و تکی ــر خ ــوکل ب ــا ت ــوان ب ــه می ت ک
ــای  ــه قدرت ه ــه هم ــر دشــمنی ک ــی ب ــای داخل و توانایی ه

ــرد. ــه ک ــد، غلب ــت می کنن ــزرگ از او حمای ب
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودنــد: بــا وجــود آنکــه انقالب 
ــه  ــل روحی ــم« را در مقاب ــا می توانی ــه »م ــالمی، روحی اس
»وابســتگی« زنــده کــرد و خودبــاوری را در جامعــه ترویــج 
ــای  ــت جنگ ه ــای طبیع ــه اقتض ــل ب ــرف مقاب ــا ط داد، ام
عمیــق کــه امــروز جنــگ نــرم نامیــده می شــود، بــه بازتولیــد 
آفــت فرهنــگ وابســتگی در شــکل های جدیــد و بــه ظاهــر 

جــذاب روی آورده اســت.
ــا  ــه آمریکایی ه ــی شــدن« و توصی  ایشــان موضــوع »جهان
و اروپایی هــا بــه ایــران بــرای پیوســتن بــه »خانــواده 
ــتگی  ــگ وابس ــد فرهن ــارزی از بازتولی ــه ب ــی« را نمون جهان
ــه  ــا پیوســتن ب ــد: مخالفــت ب دانســتند و خاطرنشــان کردن
ــای  ــه معن ــی می نامــد، ب ــی جامعــه جهان آنچــه طــرف غرب
مخالفــت بــا ارتباطــات خارجــی نیســت؛ بلکــه بــه معنــای 
ــزرگ  ــای ب ــِی قدرت ه ــگ تحمیل ــل فرهن ــت در مقاب مقاوم

ــت کشــور اســت. ــر اقتصــاد، سیاســت و امنی ب
ــژه و جــدی  ــزوم توجــه وی ــت ل ــالب اســالمی عل ــر انق رهب
مســئوالن بــه موضــوع نخبــگان را اهــداف بزرگ پیــش روی 
نظــام اســالمی خواندنــد و گفتنــد: نخبــگان، موتــور محــرک 
رســیدن بــه ایــن اهــداف بــزرگ هســتند و مســئوالن بایــد 
ــوزانه  ــی، دلس ــدی، عملیات ــگاه ج ــگان ن ــوع نخب ــه موض  ب

و پیگیرانه داشته باشند.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای ســپس بــه بیــان اهــداف بــزرگ 

ــالمی  ــوری اس ــد: جمه ــد و افزودن ــالمی پرداختن ــام اس نظ
ــریف  ــد، ش ــرفته، قدرتمن ــوری پیش ــه کش ــد ب ــران، بای ای
صاحــِب حــرف نــو، دارای عــزت، برخــوردار از احســاس 
ــم  ــده پرچ ــان و برافرازن ــت و ایم ــار از معنوی ــزت، سرش ع
تمــدن نویــن اســالمی تبدیــل شــود کــه الزمــه رســیدن بــه 
ایــن اهــداف واال، اهمیــت دادن بــه نخبــگان و قــدر دانســتن 

ایــن نعمــت الهــی اســت.
 ایشــان بــا اشــاره بــه مصائــب و مشــکالت امــروز بشــریت 
و بن بســت تفکرهــای مــادی، جهــان را نیازمنــد یــک حــرف 
 نــو در مســائل بشــری و مســائل بین المللــی دانســتند 
ــات  ــکا و موضوع ــی در آمری ــای انتخابات ــد: رقابت ه و گفتن
مطــرح میــان دو کاندیــدا، نمونــه ای بــارز و آشــکار از نتایــج 

نبــود معنویــت و ایمــان در صاحبــان قــدرت اســت.
ــای  ــد: در هفته ه ــان کردن ــالمی خاطرنش ــالب اس ــر انق رهب
انتخابــات  فعلــی  دو کاندیــدای  ایــن  از  یکــی  آینــده، 
می بینیــد  را  آن هــا  وضعیــت  و  حرف هــا  آمریــکا کــه 
رئیس جمهــوری کشــوری خواهــد شــد کــه دارای قــدرت و 
ثــروت و بیشــترین ســالح اتمــی و بزرگ تریــن رســانه های 

ــت. دنیاس
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در ادامــه سخنانشــان، رســیدن 
ــد ایجــاد  ــزرگ خــود را نیازمن ــه اهــداف ب نظــام اســالمی ب
ــگام  ــر، پیش ــرده، مبتک ــن، تحصیلک ــجاع، مؤم ــلی ش نس
ــد:  ــد و افزودن ــاور، غیــور، پرنشــاط و پرانگیــزه خواندن خودب
ایــن نســل کــه برخــالف بعضــی فضاســازی  ها بــه معنــای 
ــی اســت، همــه وجــود خــود   حقیقــی کلمــه، نســلی انقالب

را صرف پیشرفت ایران خواهد کرد.
ــی  ــکل دهی و انگیزه بخش ــگان را در ش ــش نخب ــان، نق ایش
بــه ایــن نســل جــوان، بســیار مهــم برشــمردند و افزودنــد: 
ــوان  ــه عن ــالش نشــاط آور خــود ب ــا ت ــد ب ــگان می توانن نخب
ــرمایه های  ــی س ــوان، یعن ــل ج ــه، نس ــور محرک ــک موت ی

ــد. ــه کار و تــالش ترغیــب کنن اصلــی کشــور را ب
تأکیــدات  بــه  اشــاره  بــا  آیــت هللا خامنــه ای  حضــرت 
ــی  ــت علم ــاره نهض ــل درب ــال قب ــزده س ــان از پان  مکررش
ــا اســتقبال نخبــگان  ــد: ایــن حرکــت ب و نرم افــزاری افزودن
اســتادان و دانشــجویان بــا نتایــج خوبــی همــراه شــده؛ امــا 
بــا موانعــی روبه روســت کــه بایــد آن هــا را شــناخت و عــالج 

کــرد.
رهبــر انقــالب اســالمی، کارشــکنی های دشــمنان را از جملــه 
ایــن موانــع دانســتند و افزودنــد: عــده ای تــا کلمــه دشــمن 
ایــن تکــرار  امــا  ناراحــت می شــوند؛   تکــرار می شــود، 
 و هشــدار، همچــون تکــرار کلمــه   شــیطان در قــرآن مجیــد 
ــود و در  ــام می ش ــم انج ــیاری دائ ــاد هوش ــدف ایج ــا ه ب

ــه«. ــم توطئ ــه »توه ــت، ن ــه« اس ــناخت توطئ ــع »ش واق
ــران  ــه ای، توقــف حرکــت علمــی ای ــت هللا خامن حضــرت آی
ــد:  ــان کردن ــد و خاطرنش ــمنان خواندن ــی دش ــدف اصل را ه
اگــر در تحقــق ایــن هــدف نــاکام ماندنــد، بــرای بــه انحــراف 
ــام  ــد، روِی بدن ــر نش ــد و اگ ــالش می کنن ــاندن آن، ت کش

ــرد؛  ــد ک ــرمایه گذاری خواهن ــردن آن س ــوده ک ــردن و آل ک
ــی گری های  ــا ناش ــیم ب ــب باش ــد مراق ــه بای ــن هم بنابرای

ــه تحقــق ایــن اهــداف کمــک نکنیــم. خــود ب
از  پایان نامه هــا  انحــراف کارهــای تحقیقاتــی و  ایشــان 
ــه منحــرف  ــه ای از کمــک ب ــران را نمون ــی ای ــای واقع نیازه
شــدن حرکــت علمــی کشــور برشــمردند و در نمونــه ای دیگــر 
در زمینــه بدنــام کــردن ایــن حرکــت افزودنــد: فــردی را بــه 
اســم دانشــمند بــه کشــور دعــوت می کننــد و او بــا انتشــار 
ــان  ــران، جوان ــا در ای ــروش پایان نامه ه ــوی ف ــس تابل عک
ــا  ــراد واقع ــه اف ــا این گون ــد؛ آی ــام می کن ــه کشــور را بدن نخب

دانشــمندند؟
رهبــر انقــالب اســالمی بــا اســتناد بــه اطالعــات پایگاه هــای 
جهانــی افزودنــد: ســرعت پیشــرفت علمــی ایــران در 
مقطعــی 13 برابــر متوســط جهــان شــد و ایــن ســرعت بــه 
ــود؛  ــتر ش ــد بیش ــه بای ــد، بلک ــش یاب ــد کاه ــه نبای هیچ وج

ــتیم. ــراوان هس ــی ف ــای علم ــار عقب ماندگی ه ــرا دچ زی
ایشــان افزودنــد: برخــی مســئوالن در مقابــل کاهــش 
ســرعت پیشــرفت علمــی کشــور می گوینــد جایــگاه علمــی 
ایــران پاییــن نیامــده اســت؛ امــا متوجــه باشــیم کــه قــرار 
بــود جایــگاه علمــی ایــران باالتــر هــم بــرود، نــه اینکــه صرفا 

پاییــن نیایــد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای آســیب دیــدن حرکــت علمــی 
ــد  ــگان و نســل جــوان خواندن ــأس نخب کشــور را موجــب ی
و افزودنــد: ایــن خســارت بســیار ســنگین، بــه راحتــی و بــه 
ــگان  ــال فرزان ــد شــد و موجــب اقب ــران نخواه ســرعت جب

جــوان بــه کشــورهای دیگــر خواهــد شــد.
ــتعدادهای  ــذب اس ــایی و ج ــالمی شناس ــالب اس ــر انق رهب
ــر  ــمردند و تذک ــتگاه ها برش ــم دس ــف مه ــوان را از وظای ج
ــی  ــگاه های علم ــگان در نمایش ــه بیگان ــل از اینک ــد: قب دادن
ــن ســرمایه های  ــا روش هــای دیگــر، ای ــا ب داخــل کشــور ی
 عظیــم را کشــف و جــذب کننــد، شــما ایــن جوانــان فرزانــه 

را شناسایی کنید و مورد حمایت قرار دهید.
ــه  ــد ب ــه می توان ــی ک ــان نکات ــا بی ــالب اســالمی ب ــر انق رهب
ــد:  ــد، افزودن ــاوری شــتاب ده ــم و فن حرکــت پربرکــت عل
ــی  ــان«، »گســترش کّم »حمایــت از شــرکت های دانش بنی
ــت دادن آن هــا  ــن شــرکت ها« و »دخال و ارتقــای کیفــی ای
ــی  ــور«، ضرورت های ــی کش ــای اصل ــا و طرح ه در بخش ه

اســت کــه بایــد مــورد توجــه جــدی قــرار گیــرد.
شــرکت های  محصــوالت  از  اســتفاده  »ترویــج  ایشــان 
مهــم  شــرکت ها  ایــن  تقویــت  در  را  دانش بنیــان« 
ــه  ــد ک ــرر کنی ــد: مق ــی گفتن ــه مســئوالن دولت دانســتند و ب
ــرکت های  ــوالت ش ــی از محص ــتگاه های دولت ــای دس نیازه

دانش بنیــان تأمیــن شــود.
در  نخبگانــی  هســته های  تشــکیل  گرفتــن  »جــدی 
ــرای  ــرورش ب ــوزش و پ ــت وزارت آم دانشــگاه ها« و »مراقب
حــل مشــکالت ســازمان ملــی پــرورش اســتعدادهای 
ــت هللا  ــرت آی ــه حض ــود ک ــری ب ــه دیگ ــان«، دو نکت درخش

ــد  ــر و مفی ــت حرکــت علمــی کشــور مؤث ــه ای در تقوی خامن
ــد. خواندن

ــی  ــاد مل ــه اهمیــت بنی ــا اشــاره ب ــر انقــالب اســالمی ب رهب
ــتاری  ــر س ــل دکت ــت عم ــا و صح ــه توانایی ه ــگان، ب نخب
ــد  ــق کردن ــاد عمی ــراز اعتم ــور اب ــی رئیس جمه ــاون علم مع
ــت  ــان معاون ــود می ــکالت موج ــاره مش ــد: درب ــا افزودن ام
ــا  ــد ب ــود دارد و بای ــی وج ــگان نگران ــاد نخب ــی و بنی علم
ــاد ــرای بنی ــری قــوی ب ــا انتصــاب مدی  جداســازی آن هــا ی

این مشکالت را حل کرد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای گزارشــه ای موجــود دربــاره کُنــد 
شــدن یــا توقــف طرح هــای کالن تحقیقاتــی در عرصه هــای 
ــی  ــته ای و بعض ــواره، هس ــا، ماه ــون هوافض ــی همچ مهم
زمینه هــای دیگــر را مایــه نگرانــی خواندنــد و تأکیــد کردنــد: 
مســئوالن توجــه کامــل کننــد کــه این گونــه طرح هــای مهــم 
ــرا  ــود؛ زی ــف ش ــا متوق ــل ی ــد، نیمه تعطی ــد کُن ــا نبای مطلق
ــا ایجــاد خســارت علمــی، دانشــمندان جــوان را مأیــوس  ب

ــن خطــر بســیار بزرگــی اســت. ــد و ای می کن
ــی  ــت فرهنگ ــراز خرســندی از تشــکیل معاون ــا اب ایشــان ب
ــن  ــای ای ــای فعالیت ه ــر ارتق ــد ب ــگان و تأکی ــاد نخب در بنی
معاونــت، برگــزاری اردوهــای جهــادی بــرای نخبــگان را نیــز 

مهــم و مفیــد دانســتند. 
رهبــر انقــالب اســالمی در جمع بنــدی سخنانشــان افزودنــد: 
هــدف اصلــی، تشــکیل جامعــه و کشــوری اســت کــه ضمــن 
برخــورداری از شــاخص های جهانــی ماننــد »پیشــرفت 
علمــی و قــدرت و ثــروت«، از »ایمــان، معنویــت و شــرافت« 
ــریت  ــا، بش ــای ملت ه ــب دل ه ــا جل ــد و ب ــز باش ــز لبری  نی
را از جهالــت و ضاللــت کنونــی برهانــد و بــدون تردیــد تحقــق 
ــز  ــان عزی ــران و جوان ــزرگ ای ــت ب ــده مل ــم، از عه ــن مه ای

باهــوش و پرانگیــزه کشــور برخواهــد آمــد.
دشــمنی  بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
ــد:  ــف افزودن ــت مخال ــر حرک ــا ه ــیطانی ب ــای ش قدرت ه
ــا  ــت ت ــی گف ــردان آمریکای ــی از دولتم ــل، یک ــد روز قب چن
حمایــت و طرفــداری ایــران از مقاومــت باقــی اســت، معلوم 
نیســت تحریم هــا بــه طــور اساســی تــکان بخــورد کــه ایــن 
ــم. ــه مســئوالن گفته ای ــی اســت کــه بارهــا ب همــان واقعیت

ایشــان بــا اشــاره بــه ســخنان برخــی مســئوالن آمریکایی در 
دیــدار بــا مســئوالن ایرانــی مبنــی بــر »بدبینــی رهبــر انقــالب 
ــه حرف هــا  ــا این گون ــا ب ــد: آی ــکا« افزودن ــه آمری اســالمی ب

ــود؟ ــن ب ــه شــما خوش بی می شــود ب
ــان در  ــادآوری سخنانش ــا ی ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
جلســات خصوصــی و عمومــی بــه مســئوالن گفتنــد: بارهــا 
ــا  ــد، آن ه ــر در هســته ای عقب نشــینی کنی ــه اگ ــم ک گفته ای
ــاز هــم عقــب  مســئله موشــک را پیــش می کشــند، اگــر ب
برویــد، بحــث حمایــت از مقاومــت را مطــرح مــی کننــد، اگر 
بــه عقب نشــینی ادامــه دادیــد، موضــوع حقــوق بشــر را جلــو 
می آورنــد، و بعــد اگــر معیارهــای آن هــا را پذیرفتیــد، ســراغ 

ــد. حــذف معیارهــای دینــی در حکومــت می رون
ایشــان بــا اشــاره بــه بیانیــه اخیــر اتحادیه اروپــا کــه در آن به 
 امکانــات و ظرفیت هــای عظیــم ایــران پرداختــه شــده اســت

افزودنــد: ســخنانی کــه دربــاره امکانــاِت پیشــرفت و منابــع 
ــت؛  ــی نیس ــم، رجزخوان ــران می گویی ــی ای ــانی و طبیع انس
ــان  ــه آن اذع ــم ب ــا ه ــه غربی ه ــت ک ــی اس ــه واقعیت بلک
ــد: آمریکایی هــا  ــر انقــالب اســالمی تأکیــد کردن ــد. رهب دارن
حتمــًا بــا »ایرانــی بــا چنیــن ظرفیــت پیشــرفت و برخــوردار 
ــد و درک  ــارزه می کنن ــالم« مب ــای اس ــر مبن ــی ب  از حکومت
و تحلیــل ایــن مهــم در میــان نخبــگان جــوان، آن هــا را در 

ــرد. ــد ک ــک خواه ــان کم ــف تاریخی ش ــای وظای ایف
ــه ای در بخــش دیگــری از ســخنان  حضــرت آیــت هللا خامن
ــد  ــروب خواندن ــیدی بی غ ــورا را خورش ــه عاش ــود، حادث  خ
و گفتنــد: حادثــه عاشــورا، تصویــری حقیقــی از مبــارزه 
ــه  ــت ک ــت اس ــا دنائ ــرافت ب ــگ ش ــت، و جن ــا ظلم ــور ب ن
ــالم هللا علیها  ــب س ــرت زین ــیر، حض ــن مس ــده ای تکمیل کنن
ــا  ــان ب ــد. ایش ــالم بودن ــجاد علیه الس ــام س ــرت ام و حض
ــزاداری  ــای ع ــده هیئت ه ــای اداره کنن ــکر از مجموعه ه تش
عاشــورا گفتنــد: حضــور انبــوه جوانــان، ســخنرانی های 
پرمحتــوا، بعضــی نوحه هــا و عزاداری هــای پرمغــز، در 
ــود. ــا داده ب ــزاداری را ارتق ــای ع ــطح هیئت ه ــوع س مجم

مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان علمی:

تکرار کلمه دشمن »شناخت توطئه« است، نه »توهم توطئه«
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موضوعــات چالش برانگیــز ســال  از  یکــی  بــدون شــک 
ــه آن  ــوط ب ــای مرب ــش و قوس ه ــث وام ازدواج و ک 95 بح
ــت وام  ــر از پرداخ ــا خب ــه بانک ه ــی ک ــت. در حال ــوده اس ب
در کمتریــن زمــان می دهنــد، آمــار و ارقــام و همچنیــن 
ــن  ــیاری را در ای ــات بس ــوح تناقض ــه وض ــردم ب ــی م نارضایت

زمینــه نشــان می دهــد.
     آمار و ارقام

ــنه  ــهیالت قرض الحس ــامانه تس ــی از س ــار دریافت ــه آم ــا ب بن
مهرمــاه   ۲۱ تاریــخ  تــا   ۱۳95 ســال  ابتــدای  از   ازدواج، 
بــه تعــداد ۴۰۴ هــزار و 5۰۰ نفــر تســهیالت بــه مبلــغ ۳۴.۸۶۱ 
ــداد  ــاه تع ــا ۲۱ مهرم ــال پرداخــت شــده اســت. ت ــارد ری میلی
۶9۶5۶9 نفــر متقاضــی در صــف دریافــت وام ازدواج قرار دارند 
 کــه از ایــن تعــداد، ۳۴۲79۰ نفــر در مرحلــه تکمیــل پرونــده 
و انعقــاد قــرارداد جهــت اخــذ تســهیالت قرض الحســنه ازدواج 
قــرار دارنــد. تــا ابتــدای ســال ۱۳95 تعــداد ۲7 بانــک )شــامل 
ــاورزی ــت بانک ایران، کش ــپه، پس ــران، س ــی ای ــای مل  بانک ه
ــارت ــران، تج ــادرات ای ــت، ص ــاون مل ــعه تع ــکن، توس  مس
ــاه، کارگــران، پارســیان، اقتصــاد نویــن، ســامان، پاســارگاد  رف

آینــده، انصــار، ایران زمیــن، دی، حکمــت ایرانیــان، شــهر 
ــگری  ــالت، گردش ــران، رس ــر ای ــنه مه ــن، قرض الحس قوامی
ــر( در ســامانه تســهیالت  کارآفریــن و مؤسســات ملــل و کوث
قرض الحســنه ازدواج عضــو بوده انــد. امــا حســب مفــاد 

تبصــره ۲9 قانــون بودجــه ســال جــاری کل کشــور مبنــی بــر 
ــف  ــور مکل ــاری کش ــات اعتب ــا و مؤسس ــه بانک ه ــه کلی اینک
ــع  ــه اعطــای تســهیالت قرض الحســنه ازدواج از محــل مناب ب
ســپرده های قرض الحســنه و جــاری خــود هســتند، بــا 
عنایــت بــه لــزوم اتصــال بانک هــا بــه ســامانه مربوطــه 
 بانــک ســینا از ۲۴ مردادمــاه بــه ســامانه ازدواج متصــل شــد 
و عضویــت ســایر بانک هــای عامــل نیــز از ســوی بانــک 

مرکــزی در دســت بررســی و پیگیــری اســت.
     ضامنی که وجود ندارد

بــا توجــه بــه تعــداد متقاضیــان در صــف بانک هــا و همچنیــن 
ــود  ــاری موج ــنه و ج ــپرده های قرض الحس ــع س ــزان مناب می
همچنیــن  و  بانک هــا  شــعب  و  شــهرها  اســتان ها،  در 
ــدت  ــه م ــی )ب ــوی متقاض ــدارک از س ــل م ــان تکمی مدت زم
۲ مــاه(، تخمیــن فاصلــه زمانــی دریافــت تســهیالت از زمــان 

ــت  ــن دس ــا قوانی ــت. ام ــر نیس ــان امکان پذی ــت متقاضی  ثب
ــه موضــوع ضامــن یکــی از مــواردی اســت  ــر از جمل ــا گی و پ
ــه  ــت. ب ــرده اس ــکل ک ــار مش ــا را دچ ــدت زوج ه ــه ش ــه ب ک
رغــم اینکــه مدیــر کل بانــک مرکــزی بارهــا تاکیــد کــرده کــه 
تنهــا یــک ضامــن بــرای دریافــت ایــن وام کافــی اســت، امــا 
ــوع  ــم از ن ــن، آن ه ــود دو ضام ــر وج ــا ب ــیاری از بانک ه بس
ــمی، در  ــم رس ــر، آن ه ــن معتب ــد. ضام ــد دارن ــمی تاکی رس
ــام اداری  ــا از نظ ــگار بانک ه ــه ان ــود ک ــه می ش ــی مطالب حال
خبــر ندارنــد و فرامــوش کرده انــد کــه سال هاســت اســتخدام 
ــه  ــه البت ــمی ک ــان رس ــداد کارکن ــده و تع ــام نش ــمی انج رس
ــا بازنشســته شــده اند، چنــدان نیســت کــه هــر  اکنــون عمدت
متقاضــی دریافــت وام ُخــرد، بتوانــد تــا دو ضامــن رســمی بــه 
بانــک ارائــه کنــد. جالــب آنکــه روســای شــعب بانک هــا هــم 
بــه ایــن موضــوع اذعــان کــرده و عنــوان می کننــد کــه حتــی 
در بانــک خودشــان هــم، هیــچ کارمنــد رســمی وجــود نــدارد.

     زنگ خطر
ــه  ــه را درآورده ک ــدای هم ــی ص ــکالت وام ازدواج در حال مش
خــود ازدواج، یکــی از مشــکالت اساســی کشــور ماســت. 
آمــار پاییــن ازدواج در مقابــل آمــار بــاالی طــالق ســبب شــده 
رشــد جمعیــت کاهــش چشــمگیری داشــته باشــد و عمــده 
ــد  ــت کن ــه ســوی ســالمندی حرک ــت کشــور آرام آرام ب جمعی
ــی اش  ــرمایه های اصل ــی از س ــه یک ــوری ک ــرای کش ــن ب و ای
ــک  ــه ی ــد ب ــت می توان ــرده اس ــوان و تحصیلک ــروی کار ج نی

ــی منجــر شــود. ــه اقتصــادی و اجتماع فاجع

نارضایتی از وام ازدواج ادامه دارد

ازدواج و داستان ناتمام یک وام

ــد  ــاره تولی ــوالی درب ــه س ــخ ب ــی در پاس ــود واعظ محم
ــارات  ــئوالن و اظه ــوص مس ــراه مخص ــن هم ــی تلف گوش
ــاره  ــور در این ب ــل کش ــد غیرعام ــازمان پدافن ــس س رئی
ــد  ــی نبای ــات دولت ــه مقام ــم ک ــواره گفتی ــا هم ــت: م گف
از تلفــن  بــرای مطالــب طبقه بندی شــده و حســاس 

ایــن  و  اســتفاده کننــد  عــادی  همــراه 
ــت.  ــوده اس ــا ب ــه م ــواره توصی هم

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ادامــه 
داد: بنابرایــن اگــر بتوانیــم گوشــی هایی 
ــر  ــد راحت ت ــئوالن بتوانن ــه مس ــازیم ک بس
ــه  ــا وزارتخان ــد، قطع ــت کنن ــم صحب ــا ه ب
ــای  ــر بخش ه ــد و اگ ــتقبال می کن ــا اس م

ــه  ــاز ب ــد، نی ــن گوشــی ها کار می کنن ــه روی ای ــط ک ذی رب
ــود  ــی خ ــا آمادگ ــند، م ــته باش ــتری داش ــت بیش  حمای
ــای  ــه قبض ه ــاره ب ــا اش ــی ب ــم. واعظ ــالم می کنی را اع
مخابــرات و شــنیده هایی مبنــی بــر دریافــت هزینه هــای 
مربــوط بــه دو ســال گذشــته بیــان کــرد: مخابــرات اگــر 

ــل اطــالع  ــد از قب ــرد، بای ــب خــود را بگی می خواســت طل
ــم  ــبیه ه ــی ش ــر مال ــردم از نظ ــه م ــرا هم ــی داد؛ زی م
ــه آن هــا پیغــام دادیــم  ــه همیــن دلیــل مــا ب نیســتند؛ ب
ــد. ــدارا کنن ــردم م ــا م ــای گذشــته ب ــا طلب ه ــه ب در رابط

ــدود  ــر ح ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــه ب  وی در ادام
ــون تلفــن در سراســر کشــور وجــود  7 میلی
دارد کــه از آن اســتفاده ای نمی شــود، گفــت: 
ــه  ــرده ک ــالم ک ــا اع ــرات باره ــرکت مخاب ش
آن هــا  از  را کــه  تلفن هایــی  افــراد  اگــر 
ــد  ــد، می توانن ــد، بازگردانن ــتفاده نمی کنن اس

ــد.  ــد بدهن ــراد جدی ــه اف ــا را ب آن ه
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در 
ــن  ــن ای ــش م ــن خواه ــرد: بنابرای ــان ک ــه خاطرنش ادام
ــه از آن  ــد ک ــک تلفــن دارن ــر مــردم بیــش از ی اســت اگ
ــران  ــا دیگ ــد ت ــس دهن ــا را پ ــد، آن ه ــتفاده نمی کنن اس
اســتفاده کننــد و در غیــر ایــن صــورت، بایــد ۱۴۸5 تومانی 
ــد. ایســنا را کــه کمتریــن هزینــه نگهــداری اســت، بپردازن

از  بعضــی  آمــده  دســت  بــه  اطالعــات  اســاس  بــر 
 خودروهایــی کــه بــا برندهــای بــی ام و، تویوتــا، ولــوو 
ــکا هســتند. در  ــد آمری ــران شــده اند، تولی ــدا وارد ای و هون
یکــی از مــوارد واردات خــودرو از آمریــکا، شــرکت فامیلــی 
موتــور کــه خودروهــای ژاپنــی هونــدا را وارد می کنــد، 

مدل هــای  بعضــی  واردات  بــه  نســبت 
هونــدا اقــدام کــرده کــه نــه در ژاپــن، بلکــه 
در آمریــکا تولیــد می شــوند؛ بــه عنــوان 
ــدل CR-V، در  ــدا م ــودروی هون ــال خ مث
ــران  ــرکت وارد ای ــن ش ــوی ای ــی از س حال
بــرای  نیــز  وســیعی  تبلیغــات  و  شــده 
ــی  ــه نگاه ــرد ک ــورت می گی ــروش آن ص ف

بــه اطالعــات درج شــده روی ایــن خــودرو نشــان می دهــد 
ــت. ــوده اس ــکا ب ــد آن آمری ــل تولی مح

 حتــی روی برچســب اطالعــات نصب شــده روی ایــن 
ــکا(  ــه »MADE IN U.S.A« )ســاخت آمری خــودرو، کلم

ــت.  ــده اس درج ش

بــر اســاس اطالعــات درج شــده روی ایــن خــودروی 
ــکا  ــو آمری ــت اوهای ــده آن در ایال ــدا، شــرکت تولیدکنن هون
قــرار دارد و محصــوالت آن در ایــن ایالــت تولیــد می شــود. 
ــان  ــه متقاضی ــز ب ــران نی ــودرو در ای ــن خ ــندگان ای فروش
ــن  ــد و از ای ــکا تولی ــن خــودرو در آمری ــد ای ــالم می کنن اع
کشــور بــه امــارات حمــل و از طریــق امــارات 
وارد ایــران شــده اســت. واردات خودروهــای 
تولیــدی آمریــکا بــه ایــران در حالــی اســت 
ــش  ــدی پی ــری چن ــم رهب ــام معظ ــه مق ک
در بیانــات صریحــی، خواســتار عــدم واردات 
ــد.  ــکا شــده بودن ــی از آمری ــای مصرف کااله
بــه دنبــال ایــن بیانــات بــود کــه وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت، مجــوز واردات خودروهــای 
آمریکایــی شــورلت بــه ایــران را باطــل کــرد. در ایــن 
شــرایط مشــخص نیســت چگونــه و بــا چــه توجیهــی ایــن 
ــه واردات  ــدام ب ــه اق ــر شــرکت های مربوط شــرکت و دیگ

ــر ــد. مه ــران کرده ان ــه ای ــکا ب ــدی آمری ــای تولی خودروه

اعضــای شــورای عالــی کار کــه بــه دعــوت کمیســیون اجتماعــی مجلــس در 
ــد، موافقــت خــود  ــون کار شــرکت کــرده بودن ــه قان  جلســه بررســی اصالحی
ــاز  ــن اســاس، آغ ــر ای ــد. ب ــون کار اعــالم کردن ــه قان ــا بازگشــت اصالحی را ب
بررســی اصالحیــه قانــون کار بــه تصمیــم مجلــس مبنــی بــر عــودت الیحــه 
یــا باقــی مانــدن آن در کمیســیون بســتگی دارد. علــی خدایــی، عضــو کانــون 
عالــی شــوراهای اســالمی کار و نماینــده کارگــران در شــورای عالــی کار گفــت: 
ــاده  ــد م ــت و در چن ــی اس ــکاالت اساس ــب و اش ــه دارای معای ــن الیح ای
محــل اختــالف اســت کــه شــرکای اجتماعــی متفق القــول بــر بازگشــت آن 
بــه دولــت اصــرار داشــتند. خدایــی ادامــه داد: موضــوع مــکان رســیدگی بــه 
الیحــه و مســئول بررســی آن، دو موضوعــی بــود کــه در ایــن جلســه مطــرح 
شــد؛ اعتقــاد مــا بــر ایــن اســت کــه الیحــه بازگــردد و بــه شــکل ســه جانبه 
بررســی شــود؛ امــا اســتدالل نماینــدگان مجلــس ایــن بــود کــه طبــق قانــون 
نمی تــوان الیحــه را برگردانــد؛ در حالــی کــه مجلــس بایــد در همــان بررســی 
ــم  ــه پنج ــون برنام ــاده 7۳ قان ــا م ــه ب ــد اصالحی ــخص ش ــه مش ــه ک  اولی
و حقــوق بنیادیــن کار و مقاوله نامه هــای ســازمان جهانــی کار مغایــرت دارد، 
ــی  ــون عال ــو کان ــاد عض ــه اعتق ــرد. ب ــدام می ک ــت آن اق ــه بازگش ــبت ب نس
ــد نوشــته شــده  ــدری ب ــه ق ــون کار ب ــه قان شــوراهای اســالمی کار، اصالحی
کــه نماینــدگان کارگــری بایــد هــر روز بــه مجلــس برونــد تــا بــر ســر بندهــا 
ــا آن  ــود ب ــه بش ــدی ک ــرا بن ــد؛ زی ــث کنن ــری آن بح ــای ضدکارگ و ماده ه

ــر فارســی ــدارد. خب موافقــت کــرد در الیحــه وجــود ن

مشــاور معــاون سیســتم های کنتورهــای هوشــمند ســازمان بهــره وری انــرژی 
در تشــریح ویژگی هــای کنتورهــای هوشــمند گفــت: یکــی از شــاخص ترین 
ــش  ــه کاه ــر ب ــد منج ــه می توان ــت ک ــن اس ــتگاه ای ــن دس ــای ای ویژگی ه
هزینه هــای  و کاهــش  تــوان  افزایــش کیفیــت  بــرق،  خاموشــی های 
ــج  ــر پن ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــفی  اظه ــقایق یوس ــود. ش ــترکین ش مش
شــرکت توزیــع بــه صــورت پایلــوت کنتورهــای هوشــمند را نصــب کرده انــد؛ 
ــال آن نیــز شــرکت های دیگــر مشــتاق نصــب کنتورهــای  ــه دنب همچنیــن ب
 هوشــمند شــدند. وی یکــی از ویژگی هــای بــارز کنتورهــای هوشــمند 
را اندازه گیــری دقیــق دانســت و افــزود: ایــن کنتورهــا می توانــد در بازه هــای 
۱5 دقیقــه ای تــوان مصرفــی مشــترکین را مخابــره کننــد و در فــاز دوم فهــام 
ــبکه  ــه ش ــت بهین ــرای مدیری ــده ب ــای اندازه گیری ش ــتفاده از داده ه ــز اس نی
ــتم های  ــاون سیس ــاور مع ــت. مش ــه اس ــرار گرفت ــدام ق ــی و اق ــورد بررس م
ــت  ــرد: مدیری ــه ک ــرژی، اضاف ــره وری ان ــازمان به ــمند س ــای هوش کنتوره
ــا  ــری ب ــای اندازه گی ــه کاربرده ــرژی از جمل ــع ان ــت مناب خاموشــی و مدیری
اســتفاده از کنتورهــای هوشــمند اســت. عــالوه بــر ایــن، پروژه هایــی در ســابا 
ــتفاده  ــا اس ــع ب ــبکه توزی ــزی ش ــرداری و برنامه ری ــای بهره ب ــور ارتق ــه منظ ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــفی ب ــت. یوس ــده اس ــی ش ــری بررس ــای اندازه گی از داده ه
مدیریــت مصــرف از دیگــر ویژگی هــای کنتورهــای هوشــمند اســت، تصریــح 
کــرد: در مواقــع بحرانــی می تــوان بــا اســتفاده از کنتورهــای هوشــمند، بــرق 

ــروز خاموشــی ها جلوگیــری کــرد. ایســنا مصرفــی شــبکه را مدیریــت و از ب

ــی  ــماری اینترنت ــی سرش ــرح مل ــور در ط ــردم کش ــترده م ــتقبال گس اس
ــه  ــن را ب ــا و ژاپ ــرح را جابه ج ــن ط ــارکت در ای ــزان مش ــی می ــورد جهان رک
ــکن  ــوس و مس ــماری نف ــتاد سرش ــام س ــت. قائم مق ــکوی دوم انداخ س
ــر  ــغ ب ــته بال ــاعت ۱۸ روز گذش ــا س ــه ت ــرد ک ــالم ک ــما اع ــته رس روز گذش
ــر  ــزار نف ــون و ۴7۰ ه ــش از ۳۱ میلی ــوار و بی ــزار خان ــون ۳5۳ ه 9 میلی
ــام  ــی ثبت ن ــیوه اینترنت ــه ش ــکن ب ــوس و مس ــی نف ــماری عموم در سرش
کرده انــد. ایــن موضــوع، نشــان از مشــارکت ۳9 درصــدی جمعیــت کشــور 
ــد  ــه تمدی ــا توجــه ب ــه ب ــی دارد ک ــه شــکل اینترنت ــن سرشــماری ب در اولی
ــارکت  ــزان مش ــود می ــی می ش ــاه، پیش بین ــا ۳۰ مهرم ــام ت ــت ثبت ن مهل
بیــش از ایــن رقــم شــود. پیــش از ایــن، وزیــر ارتباطــات عنــوان کــرده بــود 
ــه  ــه اول را در زمین ــا میانگیــن شــرکت ۳5 درصــدی مردمــش، رتب ــن ب ژاپ
ــارکتی  ــز مش ــی نی ــورهای اروپای ــی کش ــی دارد و بعض ــماری اینترنت سرش
در حــد ۲۰ درصــد را تجربــه کرده انــد. اکنــون بــا توجــه بــه آمارهــای 
 احصاشــده بایــد گفــت کــه ایــران رکــورد سرشــماری اینترنتــی دنیــا 
را جابه جــا کــرد و بــر ســکوی اول ایــن طــرح ملــی بــا رویکــرد ســنجش آمار 
ــا ایــن مشــارکت گســترده مــردم   و اطالعــات خانوارهــای کشــور ایســتاد. ب
و دســتیابی بــه ایــن رتبــه، ایــن امــکان وجــود دارد کــه نــام کشــورمان را بــه 
عنــوان یــک کشــور توســعه یافته مطــرح کنیــم و در ســنجش شــاخص های 
رتبــه  ارتقــای  آینــده شــاهد  بین المللــی در  نهادهــای  توســعه یافتگی 

کشــورمان در حــوزه خدمــات الکترونیکــی باشــیم. تســنیم

اصالح قانون کار در انتظار تصمیم مجلس

ابطال گواهی فعالیت 2 شرکت اپل در ایران
معــاون ســازمان حمایــت بــا اشــاره بــه ابطــال گواهــی فعالیــت نمایندگــی رســمی دو شــرکت فعــال در زمینــه اردات و خدمــات پــس از فــروش 
گوشــی های اپــل گفــت: در حــدود دو ســال گذشــته، متاســفانه واردات ایــن محصــول از مجــاری رســمی بــه کشــور صــورت نگرفتــه و طــی ماه هــای 

اخیــر مجــوز واردات بــرای ۱۸ شــرکت توانمنــد در ارائــه خدمــات پــس از فــروش ایــن محصــول صــادر شــده اســت.

در قاب تصویر

ایران رکورد سرشماری اینترنتی دنیا را زدکاهش خاموشی با کنتورهای هوشمند

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 278 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت خودروهای وارداتی 

نام خودرو

هیوندای النترا دو 
ایربگ - 2016

125,000,000

کیا اسپورتیج لوآپشن 
2016

157,000,000

کیا اپتیما JF فول 2017 
GT اتاق جدید -

197,000,000

تویوتا کروال GLI فول 
 2015

143,000,000

تویوتا راو 4 نیوفیس 
 2016

238,000,000

لکسوس GS250 فول 
F Sport -

360,000,000

قیمت بازار )تومان(

بلیت اتوبوس گران نمی شود
معــاون دفتــر حمــل  و نقــل 
مســافری ســازمان راهــداری 
دربــاره تمهیــدات ایــن ســازمان 
ــینی)ع(  ــن حس ــام اربعی در ای
گفــت: نــرخ بلیــت و کرایــه 
شــرایط  از  غیــر  بــه   نــاوگان 
ــع  ــد مراج ــدون تائی ــاص و ب خ
حاکمیتــی نبایــد افزایــش یابــد. نیمــا شــهرزاد اظهــار داشــت: 
ــاه  ــدی دو م ــش ۲۰ درص ــود افزای ــا وج ــی ب ــای فعل نرخ ه
ــی  ــه افزایش ــته و هیچ گون ــی بازگش ــت قبل ــه قیم ــل، ب قب
حتــی بــرای اربعیــن نخواهــد داشــت. وی افــزود: بــا توجــه 
بــه مالکیــت ۱۰۰ درصــدی بخش خصوصــی بــر نــاوگان حمــل 
و نقــل عمومــی جــاده ای کشــور، ایــن نــاوگان فقــط در 
ــه  ــرای ســفر ب ــه افزایــش تقاضــا ب شــرایطی خــاص از جمل
ترددهــای  افزایــش  خوزســتان،  ایــالم،  اســتان های 
یکســرخالی، عوامــل خــاص دیگــر و بــا تائیــد مراجــع 
ــتند.  ــرخ هس ــش ن ــه افزای ــاز ب ــی، مج ــی و دولت حاکمیت
معــاون دفتــر حمــل و نقل مســافر ســازمان راهــداری و حمل 
و نقــل جــاده ای تصریــح کــرد: تــالش ســازمان راهــداری در 
ــن  ــرای اربعی ــت ب ــرخ بلی ــش ن ــری از افزای ــت جلوگی جه
ــا ۴  ــش ۳ ت ــاهد افزای ــته، ش ــال گذش ــد س ــا مانن ــت ت اس
برابــری قیمــت بلیــت و کرایــه بــه دلیــل ازدحــام غیرمنتظــره 
ــام  ــد و ثبت ن ــدون روادی ــرز ب ــران از م ــور زائ ــت و عب جمعی
 قبلــی نباشــیم. شــهرزاد بــا اشــاره بــه برنامــه کمیتــه حمــل  
و نقــل در ســتاد اربعیــن گفــت: تمــام تــالش ایــن کمیتــه در 
جهــت تأمیــن تمامــی امکانــات بــرای جابه جایــی زائــران در 

کمترین زمان و با کمترین هزینه است.

 سهم غذا و نوشیدنی 
در زندگی خانوارهای شهری

خانوارهــای شــهری ســال گذشــته بیــش از ۱۴۶ هــزار میلیارد 
ــد.  ــرای خوراکــی و آشــامیدنی پرداخــت کردن ــول ب تومــان پ
ــوار  ــر خان ــته ه ــال گذش ــد در س ــان می ده ــی ها نش بررس
ایرانــی، حــدود ۸ میلیــون و ۳۲7 هــزار و ۶۳۱ تومــان صــرف 
خریــد خوراکــی و آشــامیدنی کــرده اســت. هزینــه خوراکــی 
 و آشــامیدنی در ایــران، پــس از هزینــه بخــش مســکن 
باالتریــن ســهم از ســبد هزینــه ای خانــوار را از آن خــود کــرده 
اســت. ۲۳.۶ درصــد از هزینه هــای یــک خانــوار صــرف 
تأمیــن اعتبــار مــورد نیــاز بــرای خریــد خوراکــی و آشــامیدنی 
ــورم  ــوالن ت ــال های ج ــد در س ــر چن ــم ه ــن رق ــود. ای می ش
ــه می کــرد، امــا  ــران، افزایشــی مــداوم را تجرب در اقتصــاد ای
در ســال گذشــته، رشــدی انــدک را نســبت بــه مــدت مشــابه 
ــه رشــد هزینه هــا در  ــه طــوری ک ــود؛ ب ــل شــاهد ب ســال قب
ــر  ــت. ب ــده اس ــزارش ش ــد گ ــدود ۳.۱ درص ــوزه، ح ــن ح ای
ــن آمارهــای ارائه شــده، حــدود  ــزارش، آخری ــن گ اســاس ای
ــی  ــران زندگ ــهری در ای ــواده ش ــزار خان ــون و ۶۰۰ ه ۱7 میلی
ــا را در  ــت ایرانی ه ــاال از کل جمعی ــهمی ب ــه س ــد ک می کنن

مقابــل روســتایی ها از آن خــود کرده انــد.

 واگذاری اینترنت نصف قیمت 

به دانشگاه ها
ارتباطــات  شــرکت  هیئت مدیــره  مصوبــه  اســاس  بــر 
ــاه  ــت را پنج ــد اینترن ــای بان ــرکت پهن ــن ش ــاخت ای زیرس

می کنــد. واگــذار  دانشــگاه ها  بــه  ارزان تــر  درصــد 
ــر  ــره و مدی ــس هیئت مدی ــی، رئی ــواد آذری جهرم محمدج
عامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت در نشســت هم اندیشــی 
مدیــران ادارات کل اســتان های ایــن شــرکت، بــا اعــالم 
ایــن مطلــب افــزود: هــدف از ایــن نشســت دســتیابی 
ــه  ــوط ب ــور مرب ــا و ام ــه اشــتراک نظــر در بخــش قرارداده ب
ــرد:  ــت شــبکه اســت. وی خاطرنشــان ک ــداری و مدیری نگه
نــگاه انتقــادی و منصفانــه شــما نســبت بــه قراردادهــا بــرای 
ــزود:  ــت. وی اف ــی ماس ــت اصل ــازنده و سیاس ــرکت س ش
ــکیل  ــا تش ــت و ب ــه اس ــر یافت ــا تغیی ــون مأموریت ه هم اکن
ــتانی  ــران کل اس ــور مدی ــا حض ــی ب ــی و بازرگان ــه فن  کمیت
ــا  ــن حــوزه ب ــی ای ــات فن و کارشناســان صاحب نظــر موضوع
در نظــر گرفتــن منافــع شــرکت در تمامــی قراردادهــا لحــاظ 
خواهــد شــد. مدیــر عامــل شــرکت ارتباطــات زیرســاخت بــا 
ــعه  ــران توس ــرکت پیش ــن ش ــه ای ــه ک ــن نکت ــر ای ــد ب تاکی
ــدی  ــش کلی ــه نق ــه ب ــا توج ــت: ب ــت، گف ــت ICT اس صنع
ــن حــوزه  شــرکت در توســعه زیرســاخت های ارتباطــی در ای
خدمــات آن بــه مشــتریان از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار شــده 
ــن  ــر و تحــوالت در ســاختار ای ــه تغیی ــا اشــاره ب اســت. او ب
شــرکت تاکیــد کــرد: بــا ایجــاد ایــن تغییر در ســاختار شــرکت 
ارتباطــات زیرســاخت کــه ضــروری بــود، در زنجیــره واگــذاری 
خدمــات دیتــا، شــاهد افزایــش کیفیــت خدمــات بــه 
مشــتریان هســتیم. وی تصریــح کــرد: هــدف مــا ایــن اســت 
ــی  ــش واقع ــه نق ــف را ب ــش و ص ــتاد را کاه ــش س ــه نق ک
ــن خصــوص مســیرها مشــخص  ــانیم و در ای  خــودش برس

و همه چیز شفاف شده است.

25 استاندارد برای تولید خودرو اضافه شد
ــی  ــه کیفیــت خودروهــای داخل ــا وجــود تمــام انتقــادات ب ب
معــاون ارزیابــی کیفیــت ســازمان ملــی اســتاندارد از افزایــش 
اســتانداردهای تولیــد خــودرو از 5۲ مــورد بــه ۸۱ مــورد خبــر 

داد. 
جهانبخــش ســنجابی شــیرازی بــا بیان اینکــه اســتانداردهای 
ــه  ــر اســتانداردهای اتحادی ــق ب ــد خــودرو منطب موجــود تولی
کــه  بــود  مدعــی  می تــوان  امــروز  گفــت:  اروپاســت، 
خودروهــای داخلــی ماننــد پرایــد بــا ارتقــای کیفــی و کمــی 
ماننــد تغییراتــی کــه در پلتفــرم خودروهــا و در طراحــی 
ــه ۱۰ ســال پیــش کیفیــت تولیــد بهتــری  داشــتند نســبت ب
دارد؛ امــا ســئوال اصلــی ایــن اســت کــه آیــا رضایت بخشــی 

ــر؟ ــا خی ــت ی ــته اس ــراه داش ــه هم ــم ب ــتری را ه مش
ــه در عرصــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــی اســت؛ ب ــواب منف ــه ج البت
رقابــت، مصرف کننــده قابلیــت و قــدرت مقایســه محصــوالت 
داخلــی و خارجــی را دارد. معــاون ارزیابــی کیفیــت ســازمان 
ــون  ــه موجــب قان ــادآور شــد: ب ــی اســتاندارد همچنیــن ی مل
ــذرد  ــا می گ ــد آن ه ــال از تولی ــه ۱۰ س ــی ک ــد خودروهای بای
ــی  ــه خودروهای ــوند ک ــارج ش ــا خ ــد کارخانه ه ــط تولی از خ

ــود. ــامل می ش ــژو ۴۰5 را ش ــد و پ ــون پرای همچ

 کاهش 18 درصدی بارندگی 

در چهارمحال و بختیاری
هواشناســـی  کل  مدیــــر 
بــا  بختیــاری  و  چهارمحــال 
میــزان  اینکــه  بــه  اشــاره 
چهارمحــال  در   بارندگــی 
و بختیــاری ســه برابــر متوســط 
کشــوری اســت، گفــت: ایــن 
ــش  ــد کاه ــا ۱۸ درص ــتان ب اس
ــرار دارد.  ــور ق ــالی در کش ــم خشکس ــه هفت ــی در رتب بارندگ
ــار  ــران اظه ــت بح ــتاد مدیری ــت س ــره در نشس ــرداد قط مه
کــرد: کمبــود بــارش در هشــت ســال گذشــته در کشــور وجــود 
ــالی  ــاهد خشکس ــز ش ــاری نی ــال ج ــت و در س ــته اس داش
ــزان بارندگــی در  ــه اینکــه می ــا اشــاره ب ــود. وی ب ــم ب خواهی
ــر متوســط کشــوری اســت  چهارمحــال و بختیــاری ســه براب
تصریــح کــرد: ایــن اســتان بــا ۱۸ درصــد کاهــش بارندگــی در 

رتبه هفتم خشکسالی در کشور قرار دارد. 
قطــره بــا بیــان اینکــه کل پهنــه چهارمحــال و بختیــاری دارای 
ــت: 57  ــف اســت، گف خشکســالی شــدید، متوســط و خفی
درصــد خشکســالی خفیــف، ۱۸ درصــد خشکســالی متوســط 

و ۰.۶ درصــد خشکســالی شــدید در اســتان وجــود دارد. 
ــرن  ــاری ق ــنوات آم ــا در س ــد بارش ه ــزود: 5۰ درص وی اف
گذشــته در زمســتان، ۲۰ درصــد در بهــار و ۳۰ درصــد در پاییــز 
بــوده اســت. مدیــر کل هواشناســی خاطرنشــان کــرد: ســال 
ــرف  ــوده اســت کــه همــه پوشــش ب ــا ســالی ب گذشــته تنه

ــه دلیــل گرمــا از دســت رفــت.  اســتان در اســفندماه ب
ــر در ســال جــاری  ــه بارش هــای مؤث ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــا  ــر ت ــارش مؤث ــار ب ــزود: انتظ ــد، اف ــد ش ــاز خواه ــر آغ دی
ــن  ــای آذر، دی و بهم ــدارد و ماه ه ــود ن ــاه وج ــه آبان م نیم

بارش هــای مناســبی انجــام خواهــد شــد. 
قطــره اظهــار کــرد: در هشــت ســال گذشــته ۳۲۲ میلی متــر 
ــی  ــارش در شــهرکرد وجــود داشــته اســت؛ در حال ــود ب کمب
کــه متوســط بــارش ســاالنه ایــن شهرســتان ۳۲5 میلی متــر 

اســت.

 گردهمایی عالقه مندان به نرم افزار 

در دانشگاه اصفهان
جشــنواره روز آزادی نرم افــراز، ۲9 مهرمــاه ســال جــاری 
دانشــگاه  دانشــکده کامپیوتــر  علمــی  انجمــن  توســط 
ــزار  ــان برگ ــس اصفه ــران لینوک ــکاری کارب ــا هم ــان ب اصفه
ــنواره روز  ــرد: جش ــار ک ــان اظه ــار نصایی ــد. یاش ــد ش خواه
ــد.  ــد ش ــزار خواه ــان برگ ــگاه اصفه ــزار در دانش آزادی نرم اف
ــاز  ــن ب ــای مت ــه نرم افزاره ــدان ب ــش عالقه من ــن همای در ای
در سراســر دنیــا دور هــم جمــع می شــوند و علــم خــود را بــه 
ــد. وی افــزود: انجمــن علمــی دانشــکده  اشــتراک می گذارن
کامپیوتــر دانشــگاه اصفهــان بــا همــکاری کاربــران لینوکــس 
ــه در آن 9  ــرد ک ــد ک ــزار خواه ــش را برگ ــن همای ــان ای اصفه
کارگاه تخصصــی بــه صــورت مــوازی برگــزار و در یــک جلســه 
ــه ارائــه عمومــی نرم افــزار خــود اقــدام  عمومــی نیــز افــراد ب
می کننــد. مدیــر اجرایــی جشــنواره روز آزادی نرم افــزار ادامــه 
ــان  ــاه در دانشــگاه اصفه ــش در روز ۲9 مهرم ــن همای داد: ای
ــور در  ــرای حض ــد ب ــدان می توانن ــود و عالقه من ــزار می ش برگ

تارنمــای http://sace.ui.ac.ir/sfd ثبت نــام کننــد.

 کاهش نرخ سود بانکی 

باید تابع عرضه و تقاضا باشد
مدیــر عامــل موسســه اعتبــاری کوثــر گفــت: بــه اعتقــاد بنــده 
کاهــش نــرخ ســود بانکــی، بایــد تابــع عرضــه و تقاضــا باشــد 
و نبایــد بــه جیــب ســپرده گذاران خــرد دســتبرد بزنیــم؛ زیــرا 

کاهــش نــرخ ســود تــا جایــی مناســب اســت. 
عیســی رضایــی در نشســت خبــری در کرمــان بــا اشــاره بــه 
شــرایط اقتصــادی کشــور اظهــار کــرد: در اواخــر دولــت قبــل، 
ــه ور شــده و  ــان حمل ــب هموطن ــه جی ــورم ۴5 درصــدی ب ت
ــود  ــور ب ــاد کش ــه کل اقتص ــری ب ــه سراس ــک هجم ــورم ی ت
ــار آن و  ــت در مه ــه و دول ــه در حــال حاضــر کاهــش یافت ک
ــه زیــر ۱۰ درصــد بســیار موفــق عمــل کــرد.  رســاندن تــورم ب
ــر  ــتری ب ــز بیش ــود تمرک ــوب ب ــرد: خ ــح ک ــی تصری رضای
مســائل اقتصــاد و رونــق داشــته باشــیم. برنامــه نیمــه دوم 
ــق اقتصــادی  ــه ســمت رون ــت ب ــت، حرک ســال جــاری دول
اســت و بــا انتشــار ۴5 هــزار میلیــارد تومــان اوراق و پرداخــت 
ــای  ــه فعالیت ه ــری ب ــق مختص ــکاران، رون ــات پیمان مطالب
ــاری  ــه اعتب ــل موسس ــر عام ــود. مدی ــادی داده می ش اقتص
کوثــر دربــاره اقدامــات صورت گرفتــه در راســتای تحقــق 
ــث  ــی بح ــاد مقاومت ــرد: اقتص ــار ک ــی اظه ــاد مقاومت اقتص
اینکــه  و  اســت  خــود  بــر  تکیــه  نیســت؛  نامأنوســی 
ــر  ــرده و درون زا و برون نگ ــت ک ــان را تقوی داشــته های خودم
باشــیم و بایــد محصولــی تولیــد کنیــم کــه قابلیــت صــادرات 

ــد. ــته باش داش

کاهش 6 درجه ای هوای استان یزد
ــا اشــاره  ــزد ب ــی اداره کل هواشناســی ی کارشــناس پیش بین
ــده از  ــای آین ــزد در روزه ــوای اســتان ی ــای ه ــر دم ــه تغیی ب

ــر داد.  کاهــش تدریجــی دمــای هــوا اســتان خب
ــد کاهــش  ــه رون ــه اینک ــا اشــاره ب محمدرضــا شــیرغالمی ب
ــم ادامــه  ــه طــور مالی ــا از امــروز گذشــته آغــاز شــده و ب دم
خواهــد داشــت،  اظهــار کــرد: از امــروز تــا اوایــل هفتــه آینــده 
ــوای  ــای ه ــرای دم ــانتیگرادی، ب ــه س ــا ۶ درج ــش ۴ ت کاه

ــود.  ــی می ش ــزد پیش بین ــتان ی ــهر و اس ش
ــا  ــن ۱۳ ت ــزد بی ــروز هــوای ی ــای دی ــان اینکــه دم ــا بی وی ب
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــوده اس ــان ب ــانتیگراد در نوس ــه س ۳۱ درج
روز  ســاعات  گرم تریــن  در  امــروز  می شــود  پیش بینــی 
ــاعات  ــردترین س ــه و در س ــه ۲7 درج ــزد ب ــوای ی ــای ه دم

ــد.  ــانتیگراد برس ــه س ــه ۱۲ درج ــردا ب ف
ــده  ــزد در روزهــای آین ــان اینکــه اســتان ی ــا بی شــیرغالمی ب
بــا پدیــده خاصــی روبــه رو نخواهــد بــود، ادامــه داد: آســمانی 
صــاف و آفتابــی بــرای ۳ تــا ۴ روز آینــده اســتان پیش بینــی 
هواشناســی  کل  اداره  پیش بینــی  کارشــناس  می شــود. 
 در ادامــه بافــق بــا ۳۳۳ درجــه ســانتیگراد را گرم تریــن 
ــردترین  ــانتیگراد س ــه س ــا ۴ درج ــز را ب ــت و گاری و سبزدش

ــرد. ــزد اعــالم ک ــاط اســتان ی نق

جزئیات تازه از واردات خودروهای آمریکایی به ایراناستقبال وزارت ارتباطات از تولید گوشی ویژه مسئوالن
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حتما بخوانید!
اتمام مرمت عمارت عالی قاپو

رســول زرگرپــور گفــت: فــاز دوم ســامانه آبرســانی بــه 
اصفهــان بــزرگ اجرایــی شــد و علمیــات آن ظــرف دو 
مــاه آینــده شــروع خواهــد شــد. در جلســه ای کــه بــا 
ــور  ــاون هماهنگــی ام ــان و مع حضــور اســتاندار اصفه
عمرانــی اســتانداری اصفهــان و معاونــان آب و آبفــای 
ــاز دوم  ــاره ف ــد، درب ــزار ش ــران برگ ــرو در ته وزارت نی

ســامانه آبرســانی بــه اصفهــان بــزرگ بحــث و بررســی 
ــور در  ــد. زرگرپ ــاذ ش ــی الزم اتخ ــات اجرای و تصمیم
خصــوص ایــن جلســه اظهــار کــرد: فــاز اول ایــن 
ســامانه، دو تونــل بــه طــول جمعــا ۲۷ کیلومتــر اســت 

ــد. ــود را می گذران ــل خ ــی تکمی ــل نهای ــه مراح ک
     فاز دوم سامانه آبرسانی

اســتاندار اصفهــان افــزود: فــاز دوم ایــن ســامانه 
ــر  ــول ۱۲ کیلومت ــه ط ــوازی ب ــه م ــط لول ــامل دو خ ش
و تصفیه خانــه آب بــه ظرفیــت نهایــی ۱۰ متــر مکعــب 
ــزان ۱۵ هــزار  ــه می ــاری ب ــا اعتب ــه ب ــه اســت ک در ثانی

ــده.  ــل ش ــی آن تکمی ــال، طراح ــارد ری میلی
وی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه اهمیــت و اولویــت ایــن 
ســامانه، مقــرر شــده کــه علمیــات اجرایــی آن ظــرف 
ــارات  ــار آن از محــل اعتب ــده شــروع و اعتب دو مــاه آین
دولتــی، فاینانــس، ســرمایه های شــرکتی و ســایر 

ــع تأمیــن شــود. مناب
ــد  ــادر خواه ــامانه ق ــن س ــد: ای ــادآور ش ــور ی  زرگرپ
غیرعامــل پدافنــد  اصــول  رعایــت  ضمــن   بــود 

شــکنندگی وضعیــت موجــود در ســامانه اول را برطــرف 

ــت  ــرب جمعی ــن آب ش ــال مطمئ ــکان انتق ــد و ام کن
تحــت پوشــش ۵ میلیــون نفــری را برقــرار ســازد.

     معضل آب
اســتان  معضــل  اصلی تریــن  اصفهــان   اســتاندار 
ــل  ــک معض ــن ی ــزود: ای ــمرد و اف ــکل آب برش را مش
ــات  ــه  ف ــن رودخان ــه بزرگ تری ــرا ک ــت؛ چ ــی اس مل
ــار آن شــکل  ــه تمــدن شــیعی در کن ــران ک مرکــزی ای
ــه  ــه  دائمــی ب ــه، در حــال حاضــر از یــک رودخان گرفت
ــت.  ــده اس ــل ش ــی تبدی ــی و نیم فصل ــه  فصل رودخان
ــور بارگذاری هــای خــارج از ظرفیــت و مدیریــت  زرگرپ
ــی  ــره  آب ــن پیک ــر ای ــته ب ــه  گذش ــی در دو ده غیرعلم
 را از جملــه مــوارد ایجــاد ایــن مشــکات خوانــد 
ــه   ــن حوض ــز ای ــی نی ــالی های متوال ــت: خشکس و گف
ــا مشــکل مواجــه کــرده و متاســفانه امســال  آبــی را ب
اصفهــان وارد نهمیــن ســال خشکســالی شــده اســت. 
 رســول زرگرپــور افــزود: ایــن پیکــره  آبــی بســیار مهــم 
 و اساســی در حــال حاضــر بــا محدودیــت مواجه اســت 
و بایــد بــه آن بــا پیشــنهادات و راهکارهــای ملــی 
پرداختــه شــود. خشکســالی امســال در ۴۰ ســال 

ــت ۴۵  ــی وضعی ــا بررس ــته و ب ــابقه نداش ــته س گذش
ســال گذشــته مشــاهده می شــود کــه تنهــا در ۲ ســال 

ــت.  ــوده اس ــه ب ــتان این گون ــت اس وضعی
اســتان  خــاک  درصــد   ۸۵ کــرد:  تصریــح  وی 
آب  منابــع  و  دارد  قــرار  شــدید  خشکســالی  در 
زیرزمینــی محــدود و شــدیدا تحــت فشــار اســت.
ــکل ــن مش ــار ای ــه داد: در کن ــان ادام ــتاندار اصفه  اس
گریبانگیــر  زیــادی،  زیســت محیطی  مشــکات 
ــه مســائل حمــل ــه بخشــی از آن ب ــان اســت ک  اصفه

و نقل و بخشی نیز مربوط به صنایع است.
مشــکات  ایــن  ایجــاد  دلیــل  اصلی تریــن  وی    
در ســال های  آمایــش ســرزمینی  برنامــه   نبــود  را 
ــده  ــث ش ــر باع ــن ام ــت: ای ــمرد و گف ــته برش گذش
در  تنهــا  اســتان  کان  بســیار  ســرمایه گذاری های 
ــر ارشــد  ــه مســتقر شــود. مدی ۶ درصــد خــاک منطق
قبیــل  از  مشــکاتی  حــل  بــرای  افــزود:  اســتان 
ــی  ــای جامع ــار و آب، طرح ه ــردو غب ــوا، گ ــی ه آلودگ
ــه  ــه ب ــن زمین ــم در ای ــه امیدواری ــده ک ــی ش پیش بین

ــم. ــت یابی ــوب دس ــج مطل نتای

استاندار اصفهان:

فاز دوم سامانه آبرسانی به اصفهان بزرگ اجرایی شد

اتماممرمتعمارتعالیقاپو
مرمــت ایــوان عالی قاپــو باالخــره 
ــرار  ــداوم ق ــال م ــس از ۱۰ س پ
اســت تــا پایــان امســال بــه 
اتمــام برســد. فریبــا خطابخــش 
مدیــر پایــگاه جهانــی میــدان 
ــان  ــش جه ــه نق ــام )مجموع ام
اصفهــان( گفــت: در حــال حاضــر 
ــت  ــازی و مرم ــرای بازس ــو ب ــارت عالی قاپ ــت عم کارگاه مرم
ــارت  ــقف عم ــات س ــا تزئین ــت؛ ام ــر اس ــا دای ــف و نرده ه ک
عالی قاپــو تقریبــا تمــام شــده و تــا یــک مــاه دیگــر بــه اتمــام 
می رســد. وی افــزود: اکنــون مرمــت تزئینــات دیــواره شــمالی 
ضلــع شــرقی ایــوان عالی قاپــو بــه پایــان رســیده و امیدواریــم 
بــا مرمــت نرده هــا، عیــد نــوروز امســال، داربســت ها از ایــوان 
ــن درخصــوص  ــده شــود. خطابخــش همچنی ــو برچی عالی قاپ
بعضــی انتقــادات دربــاره نخاله هایــی کــه بــه منظــر عالی قاپــو 
ــه کارگاه  ــی ک فضــای ناخوشــایندی بخشــیده، گفــت: از آنجای
مرمــت در ایــوان عالی قاپــو برپاســت، االن هــم اوج ســفر بــه 
اصفهــان و عالی قاپــو نیــز مــورد توجــه گردشــگران اســت 
ــر روز  ــم ه ــا نمی توانی ــده و م ــوار ش ــا دش ــرای م ــرایط ب ش
ــه  ــم ک ــازه داری ــا اج ــزود: م ــم. وی اف ــه کنی ــا را تخلی نخاله ه
هفتــه ای یــک مرتبــه نخاله هــا را پاکســازی کنیــم؛ امــا 
ــای  ــل گونی ه ــا در داخ ــه نخاله ه ــت ک ــن اس ــن کار ای بهتری
همرنــگ قــرار گیرنــد و شــرایطی را مهیــا کنیــم که گردشــگرانی 
کــه بــرای بازدیــد می آینــد از منظــره به وجودآمــده اذیــت 

نشوند.

شیوعدیابتدریزد
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید صدوقــی 
ــا ۲۰  ــات انجام شــده ۱۷ ت ــن مطالع ــق آخری ــت: طب ــزد گف ی
ــه ۱۱  ــتند ک ــا هس ــت مبت ــه دیاب ــتان ب ــت اس ــد جمعی درص

درصــد از میانگیــن کشــوری بیشــتر اســت. 
ــزود:  ــذا اف ــی غ ــش روز جهان ــی در همای ــن لطف محمدحس
هم اکنــون ۳۰ درصــد مــرگ و میرهــا ناشــی از مصــرف غــذای 
 ناســالم اســت و ایمنــی و تهیــه الگــوی مــاده مطلــوب غذایی 

نیازمند عزم ملی و هماهنگی بین بخشی است. 
ــد  ــده، ۶۱ درص ــات انجام ش ــق تحقیق ــرد: طب ــح ک وی تصری
ــی هســتند  ــردان اســتان دچــار چاق ــان و ۵۱.۵ درصــد م زن
بیماری هــای  ســرطان،  از  ناشــی  مرگ هــا  درصــد   ۸۰ و 
ــت  ــی و دیاب ــی و عروق ــای قلب ــی، بیماری ه ــن تنفس مزم
ــن  ــروز ای ــی ب ــر ســبک زندگــی، عامــل اصل ــه تغیی اســت ک
بیماری هاســت. لطفــی همچنیــن بــا اشــاره بــه تدویــن ســند 
ملــی بیماری هــای غیرواگیــر یــادآور شــد: ایــن ســند بــرای 
ــه  منظــور اجــرای ۱۳ هــدف  ــی ۱۰ ســاله و ب ــازه زمان ــک ب ی
ــده  ــن ش ــر تدوی ــای غیرواگی ــش بیماری ه ــتای کاه در راس

اســت.

اخبار کوتاه

رونماییازسهمحصولدانشبنیان

دراصفهان
 وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی از 
دانش بنیــان  محصــول  ســه 
ــاوران  ــه دســت فن ساخته شــده ب
تحقیقاتــی  و  علمــی  شــهرک 
اصفهــان، رونمایــی کــرد. دســتگاه 
ــه  ــراف شــش کانال الکتروکاردیوگ
هوشــمند  قلــم   ،A۱۱۰ مــدل 
همــراه و دســتگاه رادیولــوژی دیجیتــال کــه توســط ســه شــرکت 
ــان  ــی اصفه ــان مســتقر در شــهرک علمــی و تحقیقات دانش بنی
طراحــی و ســاخته شــده اند، توســط دکتــر طیب نیــا، وزیــر امــور 
اقتصــادی و دارایــی رونمایــی شــد. دســتگاه الکتروکاردیوگــراف 
شــش کانالــه مــدل A۱۱۰ بــه طــور ۱۲ کانــال مجزا، ســیگنال های 
قلبــی را دریافــت کــرده و پــس از تقویــت و پــردازش بــه صــورت 
۱۲ کانــال بــر روی صفحــه نمایــش، بــه صــورت ۶ کانــال بــر روی 
چاپگــر حرارتــی چــاپ می کنــد. قلــم هوشــمند همــراه نیــز بــا 
هــدف گســترش و همگانــی کــردن فرهنــگ دینــی، اقــدام بــه 
تولیــد مجموعــه نرم افزارهــای اندرویــدی قلــم هوشــمند همــراه 
کــرده کــه جلوگیــری از صــرف هزینه هــای بــاالی ارزی، کاهــش 
ــتن  ــراه داش ــی و هم ــه کار نهای ــدی هزین ــا 9۵ درص ــن ۷۰ ت بی
متــن قــرآن و تمــام امکانــات قلم هــای هوشــمند بــرای افــراد 
دارای تلفــن همــراه و تبلــت از جملــه مزایــای ایــن قلــم 
هوشــمند اســت. دســتگاه رادیولــوژی دیجیتــال نیــز بــا فنــاوری 
تولیــد اشــعه ایکــس و دریافــت تصاویــر بــه صــورت دیجیتــال 
ــز امــکان  ــی بیمــار می شــود و نی باعــث کاهــش اشــعه دریافت
ــال  ــای انتق ــا روش ه ــا ب ــال آن ه ــر و انتق ــردن تصاوی آرشــیو ک

دیجیتال را امکان پذیر می کند.

افزایشآمارطالقدراستانکرمان
نماینــده عالــی قــوه قضائیــه در اســتان کرمــان گفــت: متاســفانه 
در ۶ ماهــه اول ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه 
اســتان  در  طــاق  آمــار  افزایــش  شــاهد  ســال گذشــته، 
 کرمــان هســتیم. یــدهللا موحــد اظهــار کــرد: بحــث طــاق 
و فروپاشــی خانواده هــا مربــوط بــه یــک نهــاد و دســتگاه 
نیســت و تمامــی جامعــه و نهادهــا، بــه ویــژه شــورای فرهنــگ 
ــت  ــرح در جه ــن ط ــت از ای ــه حمای ــد ب ــتان، بای ــی اس عموم
ــر  ــن تقدی ــد. وی ضم ــی بپردازن ــیب های اجتماع ــش آس کاه
ــرای  ــه در اج ــان ک ــتان کرم ــگاهی اس ــاد دانش ــه جه از مجموع
 طــرح آمــوزش جوانــان در آســتانه ازدواج همــت گماشــتند 
گفــت: در طــول مــدت اجــرای ایــن طــرح در اســتان کرمــان بــه 
بیــش از ۱۶ هــزار زوج جــوان مهارت هــای زندگــی آمــوزش داده 
شــده اســت. وی مســائل اقتصــادی، اعتیــاد، خیانــت زوجیــن 
ــای  ــود مهارت ه ــا و نب ــزل در ارزش ه ــی، تزل ــات فرهنگ تعارض

زندگــی را از عوامــل اصلــی طــاق در کرمــان برشــمرد.

اخبار کوتاه

ســومین نشســت از سلسله نشســت های  کیمیای وطن
»شــهر: گذشــته، حــال و آینــده« از ســوی 
مرکــز اصفهان شناســی و خانــه ملــل ســازمان فرهنگی تفریحی 
ــان  ــر اصفه ــا همــکاری دانشــگاه هن ــان و ب شــهرداری اصفه

ــزارش  ــه گ ــزار می شــود. ب ــاه برگ دوم آبان م
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــط عموم رواب
شــهرداری اصفهــان، مرکــز اصفهان شناســی 
و خانــه ملــل ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان بــا توجــه بــه چهارچــوب 
ــر  ــود از ه ــداف و برنامه هــای خ کلــی اه
 نــوع فعالیــت فرهنگــی کــه بتوانــد اصفهــان 

ــن  ــد. در ای ــتقبال می کن ــد، اس ــکارتر کن ــه ای آش ــه گون را ب
ــیل  ــن پتانس ــوان قوی تری ــه عن ــی ب ــار تاریخ ــوص آث خص
هویــت شــهری، در رأس دغدغه هــای ایــن مرکــز قــرار دارد. 
معرفــی  و  آگاهــی  توســعه  هــدف  بــا  نشســت  ایــن 
دســتاوردهای ملــی و بین المللــی حفاظــت از شــهرهای 

ــد و  ــی ارش ــجویان کارشناس ــرای دانش ــژه ب ــی، به وی تاریخ
دکتــرا، بــا محوریــت رویکردهــای نویــن حفاظت و توســعه در 
شــهر میــراث جهانــی ادینبــرا، پایتخــت اســکاتلند، برنامه ریزی 
ــن از  ــام ادیم ــون و ت ــز سیمپس ــر جیم ــت. دکت ــده اس ش
مهمانــان خارجــی این نشســت به بیــان مباحثی 
دربــاره اصــول حفاظــت و مرمت هــای اخیــر 
و  بریتانیــا  مرمــت  اســتاندارد  بــورا،  ونیــز، 
توســعه های اخیــر تکنولــوژی ثبــت و ضبــط اثــر 
خواهنــد پرداخــت. دکتــر »عیســی اســفنجاری« 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه هنــر اصفهــان بــه 
پرداختــه  آموزشــی  کارگاه   تشــریح ســاختار 
و دکتــر »کیانــی«، ریاســت دانشــگاه هنــر اصفهــان نیــز بــه 

بیان مقدمه ای درخصوص کلیت برنامه می پردازد. 
ایــن نشســت روز یکشــنبه دوم آبان مــاه از ســاعت 9 صبــح 
تــا ۱۷ عصــر در محــل دانشــکده مرمــت، ســالن دکتــر 
ــزار می شــود. ــان ســنگ تراش ها برگ ــع در خیاب شــیرازی واق

ســازمان های  بختیــاری گفــت:  و  چهارمحــال  اســتاندار 
ــی  ــات مردم ــن در تعام ــالم ترین و منظم تری ــاد، س مردم نه
هســتند و می تــوان از ظرفیــت آن هــا در مــواردی ماننــد 
ــاد اســتفاده کــرد. قاســم ســلیمانی دشــتکی  کاهــش اعتی

در نشســت ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان 
اســتان اظهــار کــرد: ســازمان های مردم نهــاد 
ــن  ــا ای ــتگاه ها ب ــوند و دس ــت ش ــد تقوی بای
مثبتــی  تعامــل  مردم نهــاد  ســازمان های 

داشــته باشــند.
وی افــزود: آمــار ازدواج در ســال گذشــته در 
اســتان قابــل قبــول بــوده اســت. ســلیمانی 

ــرخ  ــت: ن ــتان گف ــکاری در اس ــرخ بی ــاره ن ــا اش ــتکی ب دش
ــرای  ــزی ب ــول نیســت و برنامه ری ــل قب ــکاری اســتان قاب بی
تک رقمــی شــدن آن در ســال جــاری شــده اســت. اســتاندار 
ــار بیمه شــدگان  ــه آم ــان اینک ــا بی ــاری ب چهارمحــال و بختی
ــاری ــال ج ــکن س ــوس و مس ــار نف ــی و آم ــن اجتماع  تأمی

نــرخ دقیق تــری از بیــکاری ارائــه می دهــد، افــزود: بــا 
وجــود افــت فعالیــت کارگاه هــای عمرانــی در ســال گذشــته 
کارخانه هــای زیــادی در ســه ســال گذشــته راه انــدازی 
ــش  ــهیات در ش ــان تس ــارد توم ــدود ۱۳۰ میلی ــده اند. ح ش
ــای  ــه واحده ــاری ب ــال ج ــت س ــه نخس ماه
تولیــدی پرداخــت شــده و طبــق پیش بینــی تــا 
پایــان ســال، ایــن رقــم بــه ۳۶۰ میلیــارد تومان 
ــا اشــاره  خواهــد رســید. ســلیمانی دشــتکی ب
ــان رســیدن ســاخت  ــه پای ــرای ب ــاش ب ــه ت ب
 همــه واحدهــای مســکن مهــر در ســال جــاری
تصریــح کــرد: حــدود ۲۰ هــزار واحــد از مجمــوع 

۲۲ هــزار واحــد مســکن مهــر اســتان تکمیــل شــده اســت. 
در  مناســبی  توســعه  ســال های گذشــته  در  وی گفــت: 
شهرســتان لــردگان انجــام شــده و بــه دنبــال آن بایــد کارهای 
قــوی در زمینــه مقابلــه بــا مــواد مخــدر و آســیب های 

ــرد. ــورت گی ــتان ص ــن شهرس ــی در ای اجتماع

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون تحدید حدود قسمتی از اماک بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت عدم حضور مالک، تا کنون به عمل 
نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصی اماک 
مرقوم در تاریخ های تعیین شده در ساعت 8 صبح شروع و انجام خواهد شد. و در صورت مصادف با روز تعطیل 

عملیات تحدیدی به روز بعد موکول خواهد شد.
اماک بخش سه آران وبیدگل

شماره های فرعی  از پالک های اصلی واقع در اماکن
90 فرعی مجزا از شماره ۳۳ فرعی از پاک 2257 اصلی -آقای حسین شکوری آرانی فرزند آقا عزیزاله،ششدانگ 

یکباب حصار و طویله به مساحت ۱۵۰/۲۱ مترمربع 
91 فرعی مجزا از شماره ۳۳ فرعی از پاک 2257 اصلی -آقای علی شکوری آرانی فرزند آقا عزیزاله ، ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت ۱۶۴/۰۶ مترمربع 
17 فرعی مجزا از شماره ۲و۳و قسمتی از مشاعات فرعی از پاک 2574 اصلی -خانم خدیجه قاسمی فرزند محمد 

، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۷۰/۲۰ مترمربع 
9۵/۸/۲۲

شماره های فرعی از پالک 2637 اصلی واقع درمسعود آباد 
 51فرعی  - احمد کفاش آرانی و بانو فرهنگ حسن زاده  آرانی ۲۱۵.۶۵ متر مربع مفروز ومجزی شده از باقیمانده 

ششدانگ قطعه باغ ۵ جریبی که در هنگام تحدید حدود مجاور جهت آن  شماره ۱9۰9 فرعی منظور شده است
8407 فرعی مجزا از شماره ۷9۸ فرعی آقای سعید خوشه چرخ آرانی و خانم طیبه  علی حاجی آرانی )بالمناصفه(، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۸۸/9۰ مترمربع 
شماره های فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت 

1771 فرعی مجزا از شماره ۲۳۵ فرعی آقای حمیدرضا انیسی آرانی فرزند حسین ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
۵9/۷۵ مترمربع 

1772 فرعی مجزا از شماره ۳۰۳ فرعی -آقای محمد ساکنی بیدگلی فرزند رضا و خانم طیبه  پروان فرزند کاظم 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۶۶ مترمربع

1773 فرعی مجزا از شماره ۲۳۵ فرعی -آقای علی اصغر کریمی آرانی فرزند سیف اله، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت ۱۸۴/۶۰ مترمربع 

1774 فرعی مجزا از شماره ۲۳۵ فرعی -آقای محمد موری آرانی فرزند حسن،ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
۲۰۲ مترمربع 

1775 فرعی مجزا از شماره ۲۳۵ فرعی -آقای حسین بلندی آرانی فرزند جوادو خانم منیره عصارمفرد آرانی فرزند 
ماشااله )بالمناصفه(،  ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۵۱/۵۸ مترمربع 

۱۳9۵/۸/۲۳
شماره های فرعی از پالک2649 اصلی واقع در مزرعه مبارکه آران 

 491 فرعی  -رضا هاشمی آرانی  و عباس هاشمی آرانی  ششدانگ قطعه زمین 20 جریبی 
اماک بخش۴ آران وبیدگل

شماره های فرعی از پالک14اصلی واقع در علی آباد 
بمساحت  وزنانه   مردانه   بر  یکباب حمام  مشتمل  بر وقف-ششدانگ  تولیت  بعنوان  اوقاف   اداره   – فرعی   77

336.89 متر مربع   
شماره های فرعی از پالک41اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد  

829فرعی – خانم معصومه زحمت کش نوش آبادی فرزند تقی-ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 145 متر مربع   
9۵/۸/۲۴

به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 )سی( روز پذیرفته 

خواهد شد.
تاریخ انتشار:  95/7/29  

شماره : 5/22/95/411/ م الف 
 رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل

 عباس عباس زادگان
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم

بابت...  خواهان : کمال کیارشی دادخواستی به طرفیت خوانده : احمد سنجری فرد  به خواسته  مطالبه وجه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( 
شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 9۵۰99۸۳۷۵۱۴۰۰۵۰9 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن ۱۳9۵/۰9/۱۳ و ساعت ۰9:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت مقرر فوق 

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

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۷۰۶/م الف به تاریخ 9۵/۰۷/۱۸
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم

خواهان : کمال کیارشی دادخواستی به طرفیت خوانده : عنایت جمشیدی  به خواسته  مطالبه خسارت و مطالبه 

وجه بابت... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی 
)حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 9۵۰99۸۳۷۵۱۴۰۰۵۱۰ ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن ۱۳9۵/۰9/۱۳ و ساعت ۰9:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع 
ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت 

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

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۷۰۷/م الف به تاریخ 9۵/۰۷/۱۸
آگهی احضار متهم

نظر به اینکه محمد رستمی فرزند پنجعلی و مهناز جلیلی فرزند حسین  به اتهام کاهبرداری  از طرف این شعبه 
در پرونده کاسه 9۵۱۱۰۲/ج ۱۰۲ تحت تعقیب است و وقت رسیدگی آن برای تاریخ 9۵/۰9/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰ تعیین 
گردیده و با توجه به اینکه اباغ احظاریه به وی بواسطه مجهول بودن محل اقامت مشارالیه ممکن نمی باشد 
بدینوسیله در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا در تاریخ فوق در شعبه ۱۰۲ 

جزایی برخوار جهت دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور اقدام قانونی معمول خواهد شد .
شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۷۱۶/م الف به تاریخ 9۵/۰۷/۲۷
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم له/محکوم لهم: علی صالحی فرزند منوچهر به نشانی دولت آباد خ شهید محسن مهاجر ک 
علیهم: کارگاه  علیه/محکوم  رضا حق شناس مشخصات محکوم  منزل محمد  راست  دوم سمت  درب  حقیقت 

ساختمانی طباطبائی به نشانی مجهول المکان
محکوم به : بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه و شماره دادنامه ۳ هیات حل اختاف اداره تعاون کار و رفاه 
اجتماعی برخوار محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال بابت مطالبات در حق محکوم له و نیز 

پرداخت ۱۵۰۰۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت .
محکوم علیه محکوم مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه: ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده ۳۴قانون 
اجرای احکام مدنی( ۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع 
تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد ۸ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴( 
۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را 
در پی دارد.) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی( 
۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که با قیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود 
.) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴( ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 
آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(.
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۷۱۵/م الف به تاریخ 9۵/۰۷/۲۷
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

طرفیت  به  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی  حاتمی  اله  ولی  و  زارعان  مجید  وکالت  به  ابراهیمی  علیرضا  آقای 
وقت   ۱۶:۳۰ ساعت  و   9۵/۰9/۲۰ روز  برای  و  ثبت  به کاسه 9۵/۳۷9   تسلیم که  شورا  این  به  محمد کیخائی 
قانون   ۷۳ ماده  حسب  لذا  باشد،  می  المکان  مجهول  خوانده  اینکه  به  نظر  است،  شده  تعیین  رسیدگی 
خوانده  از  و  شود  می  نشر  و  طبع  های کثیراالنتشار  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
در  و  مراجعه  شورا  دفتر  به  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  جهت  آید  می  عمل  به  دعوت  مذکور 
شورا  و  محسوب  اباغ شده  دادخواست  عدم حضور  شود.در صورت  حاضر  رسیدگی  جهت  نیز  فوق  مقرر  وقت 
 تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز 

است.
دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۷۰۷/م الف به تاریخ 9۵/۰۷/۰۶
آگهی مزایده و فروش اموال منقول 

اجرای احکام دادگستری برخواردر خصوص پرونده کاسه ۵۲۱/9۵ اجرای احکام که در آن محکوم علیه ابراهیم 
یبلوئی محکوم است به پرداخت ۱۰۸۴۸9۴۰۷ در حق آقای مرتضی براتی  و مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه حق 
االجرا دولتی جلسه مزایده ای در تاریخ 9۵/۰9/۰۱ ساعت 9 صبح در محل دادگستری برخوار دفتر اجرای احکام 
برگزار نماید مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که حداقل ده درصد مبلغ ارزیابی شده را در زمان 

مزایده به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید.
 ۱- ۱ عدد دستگاه پمپ باد ۵۰۰ لیتری ۸۰۰ دور دوسیلندر با قدرت ۵/۵ اسب بخار مدلc.ck۵۰۰  دستگاه پمپ باد 
۱۵۰ لیتری مستعمل تک سیلندر با الکتروموتور ۲ اسب بخار دستگاه اره برقی آتشی ساخت صتایع اورجینال البرز 

با الکتروموتور ۷/۵ اسب بخار دو دستگاه دریل عمودی ۳۰ یلی متری فاقد بهره برداری نیاز به قطعه با الکترو موتور 
هر کدام ۲ اسب بخار مبلغ کل ۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال

مدیر اجرای احکام شهرستان برخوار
شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۷۱۶/م الف به تاریخ 9۵/۰۷/۲۸

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای جواد محمدی ورزنه    دارای شناسنامه شماره ۳۸۳ به شرح دادخواست به کاسه ۳۶۲۱/9۵ ح ۱۰از این شورا    

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد محمدی ورزنه   بشناسنامه ۳9 در 

تاریخ 9۴/۱۲/۲9اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر – ۷ 

دختر – ۲ همسر ۱- عباس محمدی ورزنه ش ش ۶۴۳ فرزند پسر ۲- جواد محمدی ورزنه ش ش ۳۸۱ فرزند 

پسر ۳- رضوان محمدی ورزنه ش ش ۳۸۱ فرزند دختر ۴- اعظم محمد ورزنه ش ش ۳۸۲ فرزند دختر ۵- 

سکینه محمدی ورزنه ش ش ۳۸۰ فرزند دختر ۶- مینا محمدی ورزنه ش ش ۱۱۱۱ فرزند دختر ۷- زهرا محمدی 

ورزنه ش ش ۳9 ۸- شادی محمدی ورزنه ش ش ۱۲۷۱۲۴۷۷۵۵ فرزند دختر 9- سمیه محمدی ورزنه ش ش 

۱۱۱۲ فرزند دختر ۱۰- صدیقه خلیلی ورزنه۳۰۱۲ همسر ۱۱- مریم ناطقی قمبوانی ش ش ۳۵ همسر  اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 

 از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. 

شماره : ۲۱۲۸۱/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  در خصوص پرونده کاسه 9۵۰۸۱۲  خواهان علی مراد ده دار    دادخواستی مبنی بر:اعتراض ثالث نسبت 

پرونده کاسه 9۴۰۸۷۰ - 9۴۵۴۸ مطروحه در شعبه ۳۳ شورا حل اختاف و دستور توقف عملیات اجرایی  به 

برای روز........ مورخ 9۵/9/۳ساعت۱۲تعیین گردیده  آرام نجیمی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی  طرفیت 

است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا مجتمع شورای حل اختاف  مراجعه 

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: ۲۱9۱۰/م الف مدیر دفتر شعبه ۳۳ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۷۱۵/9۵  خواهان ۱- اصغر یوسفی ۲- غامرضا مکاریان ۳- فرزانه اسامی ۴- فرامرز 

انصاری ۵- فرخ توکلی فارسانی ۶- محمد علی عابدی      دادخواستی مبنی بر:الزام – انتقال سند رسمی   به 

طرفیت توران رستگاری – امیر الهیجانی – الهام الهیجانی – امید الهیجانی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 

روزشنبه  مورخ 9۵/9/۱۳ساعت۴ عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی 

چهارراه وکا مراجعه 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: ۲۱9۲9/م الف مدیر دفتر شعبه ۲۵ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختاف اصفهان

ابالغیه 
شماره اباغنامه : 9۵۱۰۱۰۰۳۵۳۸۰۳۸۵۷شماره پرونده : 9۵۰99۸۰۳۶۴۶۰۰۸۰۶ شماره بایگانی شعبه : 9۵۰۸۵۶ 

تاریخ تنظیم : ۱۳9۵/۰۷/۱۷ مشخصات اباغ شونده حقیقی : ۱- نام : اصغر ۲- نام خانوادگی : مکتوبیان ۳- نشانی 

: مجهول المکان تاریخ حضور : ۱۳9۵/۰9/۰۱ دوشنبه ساعت ۰۸:۳ محل حضور : اصفهان – خ چهارباغ باال – خ 

شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه ۳ اتاق شماره ۳۱۰ علت حضور در خصوص 

شکایت محمد حسین پیرنجم الدین کلیچه علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.

 شماره : ۲۱9۵۵/ م الف شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۱۲ جزایی سابق (

ابالغیه 
شماره اباغنامه : 9۵۱۰۱۰۰۳۵۳۸۰۳۸۸۸شماره پرونده : 9۵۰99۸۰۳۶۴9۰۰۴۷۱ شماره بایگانی شعبه : 9۵۰۸۷۸ 

تاریخ تنظیم : ۱۳9۵/۰۷/۱۸ مشخصات اباغ شونده حقیقی : ۱- نام : منوچهر  ۲- نام خانوادگی : بابایی ۳- نام 

پدر: حیاتقلی  ۴- نشانی : مجهول المکان تاریخ حضور : ۱۳9۵/۰9/۲۰ شنبه ساعت ۰۸:۳ محل حضور : اصفهان – خ 

چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه ۳ اتاق شماره ۳۱۰ علت حضور 

در خصوص شکایت امین پوریای ولی  علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 

شماره : ۲۱9۵۳/ م الف شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۱۲ جزایی سابق (

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید جواد موسوی حاجی آبادی     دارای شناسنامه شماره ۱ به شرح دادخواست به کاسه ۳۶۲۵/9۵ ح ۱۰از 

این شورا    در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید علی موسوی حاجی آبادی    

بشناسنامه 9 در تاریخ 9۰/۸/۲۱اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۲ 

پسر و 9 دختر ۱- سید جواد موسوی حاجی آبادی ش ش ۱ فرزند پسر ۲- سید مرتضی موسوی حاجی آبادی ش 

ش ۴ فرزند پسر ۳- آغا بیگم  موسوی حاجی آبادی ش ش ۱ فرزند دختر ۴- صغرا بیگم موسوی حاجی آبادی 

ش ش 9۷ فرزند دختر ۵- بتول موسوی حاجی آبادی ش ش ۷ فرزند دختر۶- فاطمه بیگم  موسوی حاجی 

آبادی ش ش ۶ فرزند دختر۷-  رقیه  موسوی حاجی آبادی ش ش ۳ فرزند دختر۸- بیگم  موسوی حاجی آبادی 

ش ش ۱۸9 فرزند دختر9-  زهرا بیگم  موسوی حاجی آبادی ش ش ۱۴۵ فرزند دختر۱۰- ربابه بیگم   موسوی 

حاجی آبادی ش ش ۸ فرزند دختر۱۱- صدیقه   موسوی حاجی آبادی ش ش ۲۰۱ فرزند دختر اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 

 از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد

 شد.

 شماره : ۲۱۲۸۷/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

))آگهی مزایده ((
شعبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کاسه 9۴۰۷۶۱ ش 9 در روز شنبه مورخ 

9۵/۸/۱۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح در محل این اجرا )اتاق ۰۳۰- ط همکف دادگستری شهید نیکبخت ( به منظور ضبط 

وثیقه به میزان ۲۱ حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ پاک ثبتی ۷۲۱۸ بخش ۲ – خ ابن سینا – خ در دشت – قبل از چهارراه 

بابلدشت – پاک 9ملکی خانم صدیقه غالی شناس به شرح کارشناسی ذیل برگزار نماید. ملک اکنون در ید استیجاری 

مستاجر می باشد. لذا طالبین خرید ۵ روز قبل ازجلسه مزایده به نشانی ذیل قادر به بازدید از ملک خواهند بود تا با 

 تودیع نقدی ده در صد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند . پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد

 بود.

۱-مشخصات فنی و ثبتی ملک مورد ارزیابی 

راه  چهار  از  قبل   – در دشت  خ   – سینا  ابن  خ  اصفهان  آدرس  به  منزل مسکونی  باب  یک  معرفی شده  ملک 

با محتویات پرونده و حدود و مشخصات سند مالکیت دارای عرصه  باشد که مطابق  بابلدشت – پاک 9 می 

بالغ  با قدمت  با زیربنای تقریبی ۲۲۰ متر مربع  اعیان احداثی در یک طبقه  به میزان تقریبی ۴۰۰ متر مربع و 

و  جنس کاشی  از  دیوار  سرامیک  با کف  آشپزخانه  چوبی  داخلی  دربهای  آجری  باربر  دیوار  دارای  سال   ۲۰ بر 

کابینت فلزی و درب و پنجره بیرونی فلزی پوشش کف حیاط از جنس موزاییک و دیوار های از جنس سنگ 

مستعمل می باشد. سیستم سرمایشی ساختمان کولر آبی و گرمایشی آن بخاری گازی می باشد و ملک دارای 

انشعابات آب ، برق و گاز می باشد . برابر با رونوشت سند ابرازی ۲۱ حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ 

 قطعه دوم تفکیکی پاک ۷۲۱۸ واقع در بخش ۲ اصفهان به شماره ۱۱۷۸۶ در دفتر ۱۰۱ صفحه ۵۱۲ ثبت گردیده

 است. 

۲-ارزیابی و تقویم بها :

ای  منطقه  قیمت  اعیان  و  عرصه  مساحت  موقعیت  قدمت  کاربری  جمله  از  جهات  جمیع  به  توجه  با 

عرضه  جمله  من  موثر  عوامل  و  منصوبه  انشعابات  ارزش  معابر  و  شوارع  شبکه  به  دسترسی  سازه  نوع 

ملک  ششدانگ  کل  روز  ارزش  و...(  عمرانی  های  )طرح  انتقال  و  نقل  جهت  به  بودن  بامانع  و  تقاضا  و 

ریال   ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  ریال   ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ میزان  به  عرصه  مربع  متر  هر  قیمت  گرفتن  نظر  در  با  فوق 

مبلغ  به  فوق  ملک  حبه ششدانگ  از ۷۲  مشاع  حبه   ۲۱ فلذا   . می گردد  اعام  و  ارزیابی   ) ریال  میلیارد  )ده 

ارزیابی  ) ریال  هزار  هفت  و  شصت  و  ششصد  و  میلیون  شانزده  و  نهصد  و  میلیارد  )دو   ۲/9۱۶/۶۶۷/۰۰۰ 

 می گردد. 

شماره : ۱9۵۶۵/م الف مدیر شعبه 9 اجرای احکام کیفری – محمد خضری

آگهی حذف بهای ثمنیه سند مالکیت – پالک 1693 اصلی بخش یک گلپایگان 
در  واقع  اصلی  پاک ۱۶9۳  تحت  زمین  قطعه  یک  از ششدانگ  دانگ مشاع  پنجم  چهار  و  دانگ  یک  تمامت 

بخش ۱ ثبت اسناد گلپایگان بنام فاطمه توکلی فرزند جعفر )به استثناء ثمنیه اعیانی نه دهم دانگ مشاع که 

متعلق به ناصر توکلی است ( ثبت و سند مالکیت زمین صادر گردیده حالیه ثمنیه اعیانی پاک مذکور مذکور 

طبق نظر کارشناس فاقد اعیانی می باشد تقاضای موضوعی را طبق تبصره ماده ۱۰۵ قانون اعیانی می باشد لذا 

چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به موضوع مدعی می باشند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به دادگاه 

 صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوای خود را به این اداره ارائه نمایند در غیر این صورت عملیات ثبتی ادامه خواهد

 یافت.

 شماره :۳۵۳/م الف سرپرست اداره ثبت اسناد گلپایگان مهدی صادقی وصفی

آگهی احضار متهم 
تاریخ   9۴۰۲۷۱ : بایگانی شعبه  : 9۳۰99۸۰۳۶۲۲۰۱۵۴۱شماره  پرونده  9۵۱۰۱۱۳۶۵۵۷۰۱۰۰۰ شماره   : نامه  شماره 

تنظیم :۱۳9۵/۰۷/۱۷نظر به اینکه در پرونده کاسه 9۴۰۲۷۱  ب ۲   متهم ناصر حمزه قهدریجانی فرزند حسین    به 

اتهام خیانت در امانت در خصوص ۱۱۰ راس میش و بره    موضوع شکایت مرتضی ملکی   مجهول المکان میباشد  

لذا در اجرای ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج و 

آگهی و بدینوسیه به نامبرده گان  اباغ می گردد ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی جهت رسیدگی به اتهام خود در 

شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب فاورجان حاضر و از خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور یا عدم 

 ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد 

شد. 

شماره : ۴۸۶/ م الف هادی بذر افشان بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقاب فاورجان

در شهر

استاندار چهارمحال و بختیاری: 

سازمانهایمردمنهادتقویتشوند

سومیننشست

»شهر:گذشته،حالوآینده«برگزارمیشود
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آگهی فقدان سند مالکیت 
با تسلیم دو برگ استشهادیه  محلی مدعی مباشد که سند مالکیت  اخباریه  فرزند محمد صادق   لیال  خانم 

ششدانگ اپارتمان پالک 15191/16344  واقع در بخش 5 در صفحه 416 دفتر 607 محلی امالک ذیل ثبت 121143 

و  شماره چاپی 461879 د/93  بعلت جابجائی سند مالکیت اولیه مفقود شده و در خواست صدور سند  المثنی 

نموده لذا طبق تیصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام 

معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 

این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم 

نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنیا سناد مالکیت مرقوم صادر 

و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 22190/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 14/77 واقع در موسیان بخش 9 ثبت اصفهان که طبق 

سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره7001224 -1395/2/23 در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند 

رسمی به نام آقای اسماعیل موسیانی فرزند اسداله  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 

نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 

در روز دو شنبه مورخ 1395/9/1 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 

مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 

مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار : 1395/7/29 مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 15/2576 واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان که 

طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره7002130 -1395/4/21 در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد 

سند رسمی به نام محمد مراد امانی  فرزند اسکندر  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 

نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 

در روز پنجشنبه مورخ 1395/8/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 

به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 

یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار : 1395/7/29 مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 15/2575 واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان 

که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره7000824 -1395/2/11 در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی 

فاقد سند رسمی به نام خانم بتول کیانی فالورجانی   فرزند قاسمعلی   در جریان ثبت است و عملیات تحدید 

حدود قانونی آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 

تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1395/8/25 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 

آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 

یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 

روز پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار : 1395/7/29 مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
خانم سکینه رضائی زازرانی  فرزند یوسف  به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما 

گواهی گردیده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه پالک ثبتی 29/131 واقع در زلزران بخش 9 ثبت 

اصفهان به سریال 227236 که در صفحه 276 دفتر 256 امالک ذیل ثبت 30289 بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت 

صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند 22314-1394/4/8 دفتر خانه 150 فالورجان در رهن بانک مسکن قرار گرفته 

و سپس مفقود شده بنابراین چون نامبرده در خواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی 

ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود 

سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 

ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل سند به ارائه دهنده  مسترد گردد. 

در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت  المثنی سند 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. 

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 227 فرعی از 5اصلی بخش چهار گلپایگان
آقای سید اسداله میر مهدی فرزند سید محمد تقی  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما 

گواهی شده مدعی است که تمامی یک دوم سهم مشاع ا زده سهم ششدانگ زمین پالک 5/227 در گلپایگان 

بخش چهار که در صفحه 289 دفتر 37 امالک ذیل ثبت 3928  بنام سید اسداله میر مهدی  فرزند سید محمد تقی  

ثبت و صادر و تسلیم گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم 

انجام نشده به بموجب سند رسمی شماره - - مورخ - - دفتر - در قبال مبلغ - - - ریال – در رهن - - است. 

نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   

از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 

اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این 

آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند  مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 

این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 

مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد. 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند  مالکیت مرقوم صادر 

و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشارآگهی : 1395/07/29 شماره : 372/ م الف مسئول دفتر امالک گرجی

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حسین نامداری  دارای شناسنامه شماره 1-016972 -121متولد 1341  به شرح دادخواست به کالسه 95 / 

695 ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه نکونام 

بشناسنامه 15 مورخ 1303/07/1 در تاریخ1395/6/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به سه پسر –یک دختر – که به شرح ذیل می باشد : 1- ابراهیم نامداری فرزند عباس به ش 

ش 532 متولد 1330 صادره از ماه شهر 2- حسین نامداری فرزند عباس به ش ش 1-016972-121 متولد 1341 

صادره از گلپایگان 3- محمد نامداری فرزند عباس به ش ش 176 متولد 1342 صادره از آران 4- طاهره نامداری 

فرزند عباس به ش ش 9 متولد 1324 صادره از گلپایگان والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : 370/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
براتعلی جعفری  اجرای احکام حقوقی فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی950029 موضوع علیه 1- 

فروشانی 2- فاطمه جعفری فروشانی 3- محمد علی جعفری فروشانی 4- عباسعلی جعفری فروشانی 5- بیگم 

اسحاقی    و له حسن علی جعفری فروشانی     در تاریخ 95/8/29 به منظور فروش یک باغ فروش شش دانگ 

یک باغ به شماره 563 مجزی شده از شماره 138 واقع در کارالدان واقع در آتشگاه کوی مهرگان کوچه احسان محله 

کارالدان ملکی آقای حسین جعفری فروشانی ماشرک مسکونی واقع در آتشگاه کوی مهرگان کوچه احسان محله 

کارالدان  که دارای سابفه ثبتی به شماره 563 می باشد و ملک مذکور مشاع می باشد و متعلق حق غیر می باشد   از 

ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان  اطاق 224 برگزار نماید ملک  موضوع 

مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ15/262/125/000 ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می 

توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده 

شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد 

 بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته

 باشند.

 دادورز اجرای  احکام حقوقی فالورجان

رونوشت آگهی حصروراثت
به  دادخواست  شرح  به    1373 متولد   416-042402-3 شماره  شناسنامه  دارای  والیتی    سوسن  خانم 

این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  از  / 692 ش1  کالسه 95 

خود  دائمی  اقامتگاه  تاریخ1395/2/14  در   1370/08/1 مورخ   055-008884-9 بشناسنامه  رجبی   سجاد 

الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر دائمی – و مادر که به شرح ذیل می  بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الیگودرز 2-  از  متولد 1373 صادره  به ش ش 416-042402-3  فرزند ملک محمد  والیتی  باشد 1- سوسن 

تشریفات  انجام  با  اینک  والغیر    خمین  از  صادره  متولد 1346   1090 به ش ش  اله  ولی  فرزند  زهرا شیخی 

از  وصیتنامه  ویا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  دریک   مزبوررا  درخواست  مقدماتی 

واال گواهی صادر خواهد دارد  تقدیم  به شورا   ماه  آگهی ظرف یک  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد   متوفی 

 شد.

 شماره : 364/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به طرفیت حسین  بر:مطالبه   در خصوص پرونده کالسه 95-465 خواهان حسین نظیفی  دادخواستی مبنی 

مسائلی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/9/21 ساعت 6/15 عصر تعیین گردیده 

با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 

رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – 

پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 21309/م الف مدیر دفتر شعبه 20مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ   950396 شعبه:  بایگانی  9509980350600332شماره  پرونده:  9510100350607179شماره  ابالغیه:  شماره 

تنظیم: 1395/07/12 خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی دادخواستی به طرفیت خواندگان فریبرز 

شیبانی و مهرناز شریفی  به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک  

تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 

طبقه 2اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه  9509980350600332ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/09/21 و 

ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواند گان و درخواست خواهان 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.

شماره: 21299/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-467 خواهان حسین نظیفی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت محمد رضا 

ارجمند فر   تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/9/21 ساعت 6/15 عصر تعیین 

گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان 

صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه  شورای حل اختالف اصفهان 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود

.شماره: 21314/م الف مدیر دفتر شعبه 20مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 736/95   خواهان اصغر قدمی زاده    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت محمد 

کاظمی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزیکشنبه مورخ 95/9/21ساعت 8/30 تعیین گردید . با توجه به 

مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 

شورای حل اختالف اصفهان – شعبه52 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 21877/م 

الف مدیر دفتر شعبه 52 ح مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طرفیت  به  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  زاده     قدمی  اصغر  خواهان  پرونده کالسه 737/95    در خصوص 

 . 9تعیین گردید  95/9/21ساعت  مورخه  روزیکشنبه  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  احمدی    محمد 

با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 

رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( 

ثانی  نسخه  و  اصفهان مراجعه  اختالف  اصفهان – شعبه52 شورای حل  اختالف  مجتمع شماره 3 شورای حل 

 دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود

.شماره: 21878/م الف مدیر دفتر شعبه 52 ح مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ   950469 شعبه:  بایگانی  9509980350600391شماره  پرونده:  9510100350607174شماره  ابالغیه:  شماره 

تنظیم: 1395/07/12 خواهان فاضل بلوچی  دادخواستی به طرفیت خواندگان ناصر حقیقی و مهندسی سازند آب به 

مدیریت مسعود نونژاد به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های 

عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2اتاق شماره 

220 ارجاع و به کالسه  9509980350600391ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/09/17 و ساعت 08:00تعیین 

شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای ناصر حقیقی  و درخواست خواهان 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 )آقای ماصر حقیقی (   پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 

 و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی

 حاضر گردد.

شماره: 21303/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-749   خواهان اصغر قدمی زاده    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت مجید 

صالحی تلواژکانی    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزچهارشنبه مورخ 95/9/17ساعت 10:30تعیین گردید 

. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 

رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( 

مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 21880/م الف مدیر دفتر شعبه 51 ح مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 721/95   خواهان اصغر قدمی زاده    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت جواد جاللی 

ورنا مخواستی     تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز...... مورخ 95/9/17ساعت 8:30تعیین گردید . با توجه 

به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 

این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 

3 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 

اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 21884/م الف مدیر دفتر شعبه 53 ح مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 722/95   خواهان ابراهیم  قدمی  زاده    دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت ابراهیم 

داودی    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز...... مورخه 95/9/17ساعت 9تعیین گردید . با توجه به مجهول 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای 

حل اختالف اصفهان – شعبه شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 21881/م الف مدیر دفتر شعبه 53 ح مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-457 خواهان حسین نظیفی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت محمد حسین 

زندی ایثار   تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/9/17 ساعت 5/30 تعیین گردیده با 

توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 

به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 

کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

 دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.

شماره: 21318/م الف مدیر دفتر شعبه 28مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 430/95 ش ح 41  خواهان مهران بیدبرگ   دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه  به 

طرفیت 1( حسین کاروان 2- مجید محمدی   تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روزچهارشنبه  مورخه 

تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین  عصر    16/30 ساعت   95/9/17

سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان 

 8165756441 پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول 

دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای  شعبه    – اصفهان  اختالف  حل  شورای 

اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم   و 

می شود.

شماره: 21915/م الف مدیر دفتر شعبه 41مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-1273 ش/ 11  خواهان مصطفی خالقی پور    دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت 

1- زهرا عباسی 2- سید علی 3- سید جالل  4- اعظم السادات 5- نجمه السادات 6- اکرم السادات 7- نرگس 

السادات همگی میر هادیان ورثه مرحوم قدیر علی میر هادیان    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز........ 

مورخ 95/9/17ساعت10/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی 

چهارراه وکال مجتمع شورای حل اختالف  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 21916/م الف مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-1216  خواهان افشین الیقی قلعه سوخته    دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه چک  

به طرفیت ابراهیم خانیکی    تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز......... مورخه 95/9/17 ساعت 8/30  

تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 

ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان – شعبه13  شورای حل 

اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 21908/م الف مدیر دفتر شعبه 13مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ   950374 شعبه:  بایگانی  9509980351100344شماره  پرونده:  9510100351108167شماره  ابالغیه:  شماره 

و  شناس  حق  مجتبی  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  فر   صمدی  حسنعلی  خواهان   1395/07/10 تنظیم: 

عبدالرحیم فتحی و معصومه ربیعی و حمید رضا مسائی  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه 

به شعبه  رسیدگی  نموده که جهت  اصفهان  عمومی شهرستان شهرستان  های  دادگاه  تقدیم   دادرسی  خسارت 

11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3اتاق شماره 356 ارجاع و به کالسه 9509980351100344 ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن 1395/09/16 و ساعت 10:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 

خواهان 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 پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  

رسیدگی حاضر گردد

.شماره: 21366/م الف منشی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 609/95 ش ح 41  خواهان امید اله آدم زاده     دادخواستی مبنی بر:مطالبه وجه  به 

طرفیت نرگس محمدی خواه     تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روزسه شنبه  مورخه 95/9/16 ساعت 

16:00 عصر  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 

خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب 

ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه  شورای حل اختالف 

اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

.شماره: 21921/م الف مدیر دفتر شعبه 41مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ   950105 شعبه:  بایگانی  9509980350400093شماره  پرونده:  9510100350407518شماره  ابالغیه:  شماره 

تنظیم: 1395/07/12 خواهان / شاکی برات حیدری سنجوانمره و عبدالمجید حیدری سنجوانمره   دادخواستی 

به طرفیت خوانده / متهم طیبه جمشیدیان و حسین صالحی و مجید صالحی و زهر ه صالحی و سعید حیدری 

و فرنگ صالحی و اکبر احمدی و معصومه صالحی و رضا صالحی و زهرا صالحی و سازمان میادین میوه و تره 

بار و ساماندهی مشاغل شهری و امیر زمانی سلیمی  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی و 

به  مطالبه خسارت دادرسی تقدیم  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 

شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 9509980350400093 ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن 1395/09/15 و ساعت 12:30تعیین 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.

شماره: 21389/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – علی وهاب

آگهی ابالغ
تاریخ  بایگانی شعبه: 950685  پرونده: 9509980352200669شماره  ابالغیه: 9510100352204959شماره  شماره 

تنظیم: 1395/07/14 خواهان / شاکی شرکت عالی همتان سبز با مدیریت عاملی و حق امضاء آقای مهندس 

مهدی عباسی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم عبیداله ازبک به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و 

مطالبه وجه بابت... و تامین خواسته و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 

خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   22 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  اصفهان 

باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3اتاق شماره 354 ارجاع  چهارباغ 

آن 1395/09/15 و ساعت 12:30تعیین شده  ثبت گردیده که وقت رسیدگی  به کالسه 9509980352200669  و 

قانون  ماده 73  تجویز  به  و  درخواست خواهان/ شاکی  و  متهم   بودن خوانده/  المکان  به علت مجهول  است. 

جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین 

کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

 اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر 

گردد.

شماره: 21898/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – ژاله اطهری 

بروجنی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-356 خواهان علی اکبر مصطفوی   دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 16/500/000 

یک فقره چک  به طرفیت علیرضا قادری   تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ....... مورخ 95/9/29 ساعت 5 

عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا به ماده 

73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 

سجاد- اول خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پالک 57- کد پستی 8165756441 

شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 

حضور در وقت رسیدگی ، ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره : 21913 / م الف مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ  بایگانی شعبه: 950335  پرونده: 9509980361700274شماره  ابالغیه: 9510100361705640شماره  شماره 

تنظیم: 1395/06/28 خواهان / شاکی محمد علی مستاجران گورتانی   دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم 

مصطفی نجفی به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به   تقدیم  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 

به کالسه  و  ارجاع   214 شماره  2اتاق  طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   –

9509980361700274 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/09/28 و ساعت 10:30تعیین 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

.شماره: 19554/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – محمد قدیری  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 708/95 خواهان مجتبی شا محمدی       دادخواستی مبنی بر:مطالبه   به طرفیت 1- 

مقصود مغانلورحیمی 2- محمد امیرانی      تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز............ مورخه 95/9/28 

ساعت 5/30 عصر  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی 

پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه  شورای حل 

اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 21902/م الف مدیر دفتر شعبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-672 خواهان مجتبی شا محمدی       دادخواستی مبنی بر:مطالبه   به طرفیت 

1- منوچهر امیرانی 2- محمد امیرانی      تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز............ مورخه 95/9/28 

ساعت 5/00 عصر  تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی 

پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه  شورای حل 

اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 21903/م الف مدیر دفتر شعبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-361 خواهان حسین نظیفی   دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 51/000 ریال موضوع 

یک فقره چک   به طرفیت سید مهدی منیر  تقدیم نموده و وقت رسیدگی برای روز ......  مورخ 95/9/24 ساعت 

4/5 عصر تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده ، حسب تقاضای خواهان ، مستندا به 

ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر ، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 

سجاد- اول خیابان ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پالک 57- کد پستی 8165756441 

شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 

حضور در وقت رسیدگی ، ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره : 21315 / م الف مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
تاریخ   950005 شعبه:  بایگانی  9509980350500005شماره  پرونده:  ابالغنامه: 9510100350506576شماره  شماره 

تنظیم: 1395/07/01 خواهان امید رضائی   دادخواستی به طرفیت خوانده سید مهدی موسوی و مصطفی کیوانداریان  

به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع مواد 146 و 147 ذقانون اجرای احکام مدنی (   تقدیم  دادگاه 

های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه یک 

اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 9509980350500005ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/09/22 و ساعت 

08:30تعیین 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.

جاللی  ناصر   – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  5دادگاه  شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  20191/م  شماره: 

عاشق آبادی  

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه: 950546 تاریخ  ابالغیه: 9510100352407256شماره پرونده: 9509980352400421شماره  شماره 

تنظیم: 1395/06/24 خواهان / شاکی مجید شهباز گهروئی   دادخواستی به طرفیت خواندگان عزت اله جاللی و 

همایون زمانی فر و علیرضا احمدی و تقی پیر جمالی ورزاق رحیمی و سید ناصر طباطبائی و حجت اله جاللی   به 

خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک   تقدیم  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت 

رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 

– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 9509980352400421ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/09/23 و ساعت 11:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / 

م رزاق رحیمی  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 مذکور 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.

 – اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  24دادگاه  شعبه  حقوقی  دادگاه  منشی  الف  19200/م   شماره: 

محمد رضا پیشقدم   

آگهی ابالغ
تاریخ   950532 شعبه:  بایگانی  9509980350200440شماره  پرونده:  9510100350205466شماره  ابالغیه:  شماره 

تنظیم: 1395/06/27 خواهان / شاکی امیراله آدم زاده   دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد باقریان و میر 

ابوالحسن حیدری نامی   به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک    تقدیم  دادگاه 

های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 

و  آن 1395/09/23  رسیدگی  وقت  9509980350200440ثبت گردیده که  به کالسه  و  ارجاع   304 شماره  3اتاق 

ساعت 08:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندهمیر ابوالحسن حیدری   و درخواست خواهان 

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.

شماره: 19535/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره ابالغنامه: 9510100350105335شماره پرونده: 9509980350100362شماره بایگانی شعبه: 950450 تاریخ 

تنظیم: 1395/06/24 خواهان الماس دارش   دادخواستی به طرفیت خوانده مصطفی خدا بنده    به خواسته اعتراض 

به عملیات اجرایی)موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی( در خصوص خودرو سواری   پژو پارس بشماره 

انتظامی 226 س 86 ایران 13  تقدیم  دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 

شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3اتاق شماره 333 ارجاع و به کالسه 9509980350100362ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن 1395/09/23 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 

خواهان 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 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.

– اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   1 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف  19205/م   شماره: 

 حمید رضا ناظمی 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510420351100298 شماره پرونده: 9309980351100951

شماره بایگانی شعبه : 931064تاریخ تنظیم: 1395/07/14 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :بانک مهر اقتصاد 

فرشچیان  تاالر  جنب  توحید  خ   – اصفهان  نشانی:  زمانی   علیرضا  مدیریت  به  سابق(  بسیجیان  مهر  )موسسه 

سرپرستی بانک مهر اقتصاد مشخصات محکوم علیهم ردیف 1- نام: محمود    نام خانوادگی : عابدی درچه نام پدر : 

غالمعلی    نشانی: مجهول المکان 2- نام : منصور نام خانوادگی : زمانی نام پدر: ابوالقاسم نشانی : مجهول المکان 

3- نام : عبدالکریم نام خانوادگی : چاوشی نام پدر : حسن نشانی : مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم 

مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه1- نام : امیر  نام خانوادگی : توکلی  نام پدر : حسن  نشانی : اصفهان –چهارراه 

توحید طبقه دوم بانک ملت مجتمع حقوقی جم واحد شماره 7 نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم بانک مهر 

اقتصاد )موسسه مهر بسیجیان سابق( به مدیریت علیرضا زمانی 2- نام : بنت الهدی  نام خانوادگی : کیان ارثی 

نام پدر : هوشنگ  نشانی : اصفهان – چهارراه توحید روبروی بانک اقتصاد نوین طبقه دوم بانک ملت واحد شماره 

7  نوع رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم : بانک مهر اقتصاد )موسسه مهر بسیجیان سابق( به مدیریت علیرضا 

زمانی محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510090351102667و شماره 

دادنامه مربوطه 9409970351100901 محکوم علیهم محکوم هستند تضامنا به پرداخت مبلغ نود و دو میلیون ریال 

بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون و ششصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 

سه میلیون و سیصد و دو هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 

رسید چک لغایت زمان وصول آن بر اساس شاخص نرخ تورم کاال از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

اعالم گردیده در حق محکوم علیه و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت . محکوم علیه مکلف است از 

تاریخ ابالغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی 

برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه 

خود را 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 اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. 

) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- 

انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 

نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) 

ماده 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( 

– اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف   م   /21882  شماره: 

 سید مرتضی هاشمی  

رونوشت آگهی حصروراثت
 3620/95 کالسه  به  دادخواست  شرح  به   9 شماره  شناسنامه  دارای  عادگانی    جمشیدی  اریوش  د  آقای 

داده که شادروان کشور جمشیدی   توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  این شورا     10از  ح 

الفوت آن مرحوم منحصر  بشناسنامه 15 در تاریخ 95/3/19اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

علی جمشیدی  فرزند پسر 2- محمد  عادگانی ش ش 9  داریوش جمشیدی  و 3 دختر 1-  پسر  به 4  است 

جمشیدی  مسعود   -4 پسر  فرزند   1616 ش  ش  عادگانی  جمشیدی  سیامک   -3 پسر  فرزند   2 ش  ش 

جمشیدی  6-سهیال  دختر  فرزند   20 ش  ش  جمشیدی  پروین   -5 پسر  فرزند   1458 ش  ش  عادگانی 

تشریفات  انجام  با  اینک  دختر   فرزند   44 ش  ش  عادگانی  جمشیدی  فاطمه   -7 دختر  فرزند   31 ش  ش 

از  وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست  مقدماتی 

واال گواهی صادر خواهد دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  آگهی ظرف یک  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد   متوفی 

 شد. 

شماره : 21283/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

وزیر ورزش سه سال دیر استعفا داد پنجشنبه  29  مهرماه   61395
ـــمـــاره  278 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

ورزش، سفیر فرهنگ ایران

سرویس ورزش
شهره باقری

  امــروزه شــاهد گســترش 
ورزشــــی   رشــته هــــای 
بــه ورزش  اقبــال مــردم  و 
نفــر  میلیون هــا  هســتیم. 
ــای  ــه رویداده ــد ب ــغول و عالقه من ــر ورزش مش ــه ام ب
ــکل گیری  ــرورت ش ــه ض ــه ب ــا توج ــتند. ب ــی هس ورزش
اهمیــت  اســالمی،  ســبک  بــه  زندگــی  پایه هــای 
بــر  اســالمی  زندگــی  ســبک  مؤلفه هــای  تبییــن 
 هیچ کــس پوشــیده نیســت. یکــی از ایــن مؤلفه هــا
چگونگــی تفریحــات در ســبک و روش زندگــی اســت که 
ــه ورزش اســت.  ــن ب ــن تفریحــات، پرداخت ــه ای از جمل
انســان بــرای رشــد و تعالــی بــه دو بــال تنومنــد روح و 
جســم ســالم نیازمنــد اســت؛ از ایــن رو، شــاهد تاکیــد 
اســالم بــر ورزش هایــی از جملــه: شــنا، ســوارکاری، 

ــدازی و ... هســتیم.  تیران
عــالوه بــر آنکــه ورزش نقــش مهمــی در ســالمت بــدن 
دارد، متضمــن ســالمت روانــی در جامعــه و عامــل 
ــی  ــای روان ــروز ناهنجاری ه ــگیری از ب ــر پیش ــری ب موث
 اجتماعــی اســت. ورزش بــه عنــوان یکــی از ســاز
اوقــات  بــه  بخشــیدن  غنــا  در  مناســب  و کارهــای 
ــن  ــکاران در میادی ــت. ورزش ــه اس ــاد جامع ــت آح فراغ
ــک  ــی ی ــفیر فرهنگ ــده و س ــوان نماین ــه عن ــی ب جهان
یــا  غیراخالقــی  افعــال  و  هســتند  مطــرح  ملــت 
پایبنــدی بــه اخــالق بــه پــای فرهنــگ آن کشــور 
مــا  قهرمانــی  ورزش  دیربــاز،  از  می شــود.  نوشــته 
ــان  ــه هم ــت ک ــوده اس ــت ب ــالق و معنوی ــا اخ ــراه ب هم
میــراث ورزش پهلوانــی در ایــران اســت. از بایدهــای 
 اخالقــی در ورزش می تــوان بــه ایمــان، علــم و معرفــت
فتــوت و جوانمــردی، تواضــع و انضبــاط اشــاره کــرد 
و همچنیــن تکبــر، خشــونت، نژادپرســتی، فحاشــی 
دوپینــگ و تبانــی را بــه عنــوان نبایدهــای اخالقــی 
در ورزش می تــوان نــام بــرد. همان گونــه کــه امــام 
خمینــی)ره( در دیــدار بــا ورزشــکاران بیــان کردنــد: 
ــمی  ــه ورزش جس ــی ک ــان صورت ــه هم ــکاران، ب »ورزش
دارنــد، ورزش روحــی هــم داشــته باشــند. از قدیــم 
ــالم  ــی علیه الس ــدا و عل ــاد خ ــه ی ــران، ب ــکاران ای ورزش
بــوده  آنــان  برجســتگی های  از  ایــن  و  بوده انــد 
ج  نــور،  صحیفــه  خمینی-بی تــا-،  )امــام  اســت.« 
18، ص 251(. ضمــن عــرض تبریــک بــه مناســبت 
ــور  ــی کش ــه ورزش ــه جامع ــه ورزش ب ــیدن هفت  فرارس
ــه  آرزو می کنیــم کــه مســئوالن و متولیــان امــر ورزش ب
ــدال آوران  ــه گاه از م ــف ک ــته های مختل ــکاران رش  ورزش

و افتخارات ایران هستند، توجه کافی داشته باشند.

رضائیان به ترکیب ثابت بازنمی گردد
برانکــو ایوانکوویــچ، ســرمربی 
نــدارد  قصــد  پرســپولیس، 
ترکیــب برنــده تیمــش در بــازی 
مقابــل نفــت تهــران را دســت کم 
ــر  ــار تغیی ــی دچ ــط دفاع در خ
ــد. ســرمربی پرســپولیس از  کن
ــی  ــر دفاع ــر 4 عنص ــرد ه عملک
تیمــش بــه شــدت راضــی اســت و قصــد جابه جایــی 
بنابرایــن  نــدارد.  را  دفاعــی  خــط  در  تغییــر  و  مهره هــا 
ــدار  ــه دی ــت ب ــازی نف ــی ب ــب دفاع ــا ترکی ــپولیس ب پرس
اســتقالل خوزســتان خواهــد رفــت. جالــب اســت بدانیــد بــا 
ــر در  ــاع چــپ پرســپولیس کمت ــه ربیع خــواه دف وجــود اینک
ــه عنــوان یــک بازیکــن شــاخص مــورد اســتقبال  آنالیزهــا ب
ــدت  ــه ش ــکل کارش ب ــو از او و ش ــت، برانک ــه اس ــرار گرفت ق
ــف  ــن وص ــا ای ــد زد. ب ــه او نخواه ــت ب ــت و دس ــی اس راض
ممکــن اســت رضائیــان در نیمــه دوم بــازی مقابــل اســتقالل 
خوزســتان بــرای کمــک بــه خــط میانــی و حمله پرســپولیس 

به زمین بیاید.

رسول، نویدکیای جدید سپاهان
دیــدار برابــر ذوب آهــن آخریــن ســکانس های حضــور محــرم 
ــرادرش در  ــود و حــاال ب ــم ســپاهان ب ــب تی ــا در ترکی نویدکی
ایــن تیــم، جایگزیــن او بــه شــمار مــی رود. رســول نویدکیــا 
در دومیــن حضــور خــود در ســپاهان، خــود را بازیکنــی 
همیــن  و  داد  نشــان  بــرادرش  از  قبراق تــر  و  ســرحال تر 
ــل اســتقالل  ــا بســیاری از تیم هــا مث موضــوع باعــث شــد ت
بــرای ترمیــم نقــاط خــط میانــی خــود بــه فکــر بــه خدمــت 
گرفتــن ایــن بازیکــن بیفتنــد؛ ولــی در نهایــت ایــن بازیکــن 

ــد.  ــی بمان ــم ســپاهان باق ــا در تی ــح داد ت ترجی
نویدکیــای کوچــک بــه ماننــد محــرم هــم توانایــی بــازی در 
ــی؛  ــک تهاجم ــم هافب ــی را دارد و ه ــک دفاع ــت هافب پس
لیــگ  بازی هــای  تیــم ســپاهان، در  ویســی، ســرمربی 
شــانزدهم بــه تنــاوب از ایــن بازیکــن در هــر دو پســت 
ــرم  ــی مح ــطح فن ــه و س ــه کارنام ــت. اگرچ ــرده اس ــره ب به
ــود و رســول در ایــن ســال ها  ــرادر خــود ب ــر از ب ــا باالت نویدکی
ــر  ــرادر کوچک ت ــن ب ــرار داشــت، امــا ای ــر ســایه محــرم ق زی
ــان  ــی مربی ــی و تاکتیک ــای تیم ــه بیشــتر در برنامه ه ــود ک ب
ســپاهان قــرار می گرفــت و اکنــون هــم رســول نویدکیــا 
ــم  ــدن تی ــرای بازگردان ــی ب ــد ویس ــای پرامی ــی از چهره ه یک
بــه مســیر درســت بــه شــمار مــی رود. رســول تــا بــازی ســوم 
ــی  ــش از بازگشــت حاج صف ــر اســتقالل خوزســتان و پی براب
ــدان می رفــت و حــاال  ــه می ــی ب ــد کاپیتان ــا بازوبن ــان ب کاپیت
ــوان  ــه عن ــا ب ــر، رســول نویدکی ــرادر بزرگ ت ــا خداحافظــی ب ب
کاپیتــان و رهبــر دوم ســپاهانی ها پــس از حاج صفــی عمــل 

خواهــد کــرد.

سرویس ورزش
رضا خسروی

وزارت  ایــران، کرســی  ورزش  یــک  شــماره   فــرد 
را کنــار گذاشــت و راه خانــه را در پیــش گرفــت. 
نخســتین  عباســی  محمــد  مثــل  درســت 
ســعیدلو علــی  مثــل  جوانــان،  و  ورزش   وزیــر 

مهرعلیــزاده  محســن  علی آبــادی،   محمــد 
و ... .

حــاال پرســش ایــن اســت کــه حاصــل و ثمــره ایــن 
ــوده  ــه ب ــران چ ــرای ورزش ای ــد ب ــت و آم ــه رف هم

ــت؟  اس
چــه  کــه  اینســت  اســت،  تامــل  قابــل  آنچــه 
ــتند  ــابق، نتوانس ــه وزرای س ــودرزی و چ ــود گ محم
در ورزش ایــران آجــر روی آجــر بگذارنــد و یــک 
ــرگ  ــوت را از م ــه م ــور و رو ب ــار رنج ــن بیم ــدم ای  ق

فاصله دهند.
     مشکالت پابرجا

هنــوز همــه مشــکالتی کــه از ســال ها قبــل در ورزش 
ایــران بــوده، پابرجاســت. 

بــه  ورزشــی  فقــر  در  ایــران  اســتان های  هنــوز 
نیمــه کاره  ورزشــگاه های  هنــوز  می برنــد،  ســر 
فضــای  هنــوز  دارد،  وجــود  اســتان ها  همــه  در 
اســت فقــر  خــط  زیــر  ایــران  در  ورزش   ســرانه 

نــه  و  دارنــد  اســتقالل  نــه  فدراســیون ها،  هنــوز 

بودجــه کافــی بــرای تیم هــای ملی شــان، هنــوز 
ــی   باشــگاه های اســتقالل و پرســپولیس دســت گدای
بــه ســمت دولــت دراز می کننــد و زیــر میلیاردهــا 
هنــوز  کرده انــد،  خـــم  قــد  بدهــــی  تومـــان 
جای جــای  در  منفعت طلــب  کم ســوادو  مشــاوران 
بــرای  دالل هــا  هنــوز  دارنــد،  حضــور  ورزش   ایــن 
ورزش، به ویــژه فوتبــال تعییــن تکلیــف می کننــد 

. و... 
    مشکل ساختاری

ــان  ــه نش ــخ ک ــی تل ــد. واقعیت ــت را دی ــد واقعی بای
ــاختار  ــتم و س ــد در سیس ــکل را بای ــد، مش ــی ده م
ضعف هــای  در  نــه  کــرد،  جســت وجو  ورزش 
 محمــود گــودرزی. مشــکل را نــه تنهــا در وزیــر
دولــت  ویــژه  توجــه  نداشــتن  در  بایــد   بلکــه 
و مســئوالن رده بــاال بــه ورزش نیــز جســت وجو 
نشــدند حــق ورزش   کــرد کــه هیــچ گاه حاضــر 

را ادا کنند. 
نیــز  مجلــس  نماینــدگان  در  بایــد  را  مشــکل 
جســت وجو کــرد کــه تــالش نکردنــد تــا شــرایط 
بــرای استانداردســازی زیرســاخت های ورزش ایــران 

ــود.  ــم ش فراه
کلــی  در ســاختار  بایــد  را  ایــران  مشــکل ورزش 

افــراد. در  نــه  جســت وجو کــرد 

مشکل ورزش ایران، ساختاری است

ــش  ــد: تیم ــران می گوی ــت ته ــال نف ــم فوتب ــرمربی تی س
 پــس از شکســت برابــر پرســپولیس، خــودش را جمــع 
ــر  ــازی براب ــاز ب ــب 3 امتی ــال کس ــه دنب ــرده و ب ــور ک و ج
ــش  ــری پی ــت خب ــی در نشس ــی دای ــت. عل ــن اس ذوب آه

از دیــدار تیمــش برابــر ذوب آهــن گفــت: 
متاســفانه بــا توجــه بــه نتیجــه ای کــه برابــر 
خوبمــان  شــرایط  گرفتیــم،  پرســپولیس 
بــدی  باخــت  مــا  دادیــم.  دســت  از  را 
ــود  ــکل خ ــل ش ــن دلی ــه همی ــتیم و ب داش
را جمــع  از طرفــی خودمــان  و   را عــوض 
ــاز  ــم 3 امتی ــا می خواهی ــم. م ــور کردی و ج

بــازی را بــه دســت آوریــم. بــا توجــه بــه شــرایطی کــه وجــود 
ــم ذوب آهــن هــر  ــم کار مــا ســخت اســت. تی دارد، می دانی
هفتــه بهتــر شــده و هفتــه قبــل 2 بــر 0 ســپاهان را شکســت 
داد. مــا می خواهیــم دســت پــر از ایــن میــدان خــارج 
ــاره  ــی درب ــم. دای ــه دهی ــوب ارائ ــازی خ ــک ب ــویم و ی ش

ــا پرســپولیس  ــدار ب ــش از دی ــی تیمــش پی مشــکالت مال
ــه  ــر ب ــه منج ــدار ک ــن دی ــش در ای ــزی بازیکنان و بی تمرک
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــپولیس ش ــل پرس ــنگین مقاب ــت س شکس
ــتیم  ــپولیس داش ــا پرس ــازی ب ــش از ب ــه پی ــکالتی ک  مش
هنــوز هــم پابرجاســت و هیــچ اتفاقــی نیفتاده 
داریــد  این بــاره  در  ســوالی  اگــر  اســت. 
بپرســید.  باشــگاه  مدیریــت  از  می توانیــد 
ســرمربی نفــت دربــاره اســتعفای وزیــر ورزش 
 اظهــار کــرد: فکــر می کنــم عملکــرد وزیــر 
را می تــوان در نتایــج ورزش در المپیــک دیــد. 
بــا توجه بــه این شــرایط، مشــکالتی در ورزش 
بــه وجــود آمــد کــه نشــان دهنده عملکــرد وزیــر اســت. وزیــر 
ورزش ســه ســال دیــر اســتعفا داد. ســرمربی نفت تهــران در 
پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــرا در تمرین هــای تیــم ملــی 
کاراتــه شــرکت کــرده بــود،  گفــت: معتقــدم کســانی کــه برای 

مملکــت افتخارآفرینــی می کننــد، شــایان تقدیــر هســتند.

علی دایی:

وزیر ورزش سه سال دیر استعفا داد
شمشــیرباز المپیکــی مســلمان آمریــکا بــا ســخنرانی 
ــه  ــر ب ــار دیگ ــور ب ــن کش ــورگان در ای ــی م ــگاه ایالت دانش

انتقــاد از نژادپرســتی و تبعیــض پرداخــت. 
ابتهــاج محمــد، اولیــن زن محجبــه ای کــه بــا تیــم آمریــکا 

ــدال  ــت م ــت و توانس ــک راه یاف ــه المپی ب
ــا  ــارزه ب ــام مب ــر پی ــار دیگ ــد، ب ــب کن کس

ــرد.  ــالم ک ــتی را اع نژادپرس
دانشــگاه  در  خــود  صحبت هــای  در  او 
مــورگان آمریــکا گفــت: بــه یــاد دارم وقتــی 
کــودک بــودم و بــه مــن می گفتنــد در 
ــدارم، همیشــه برایــم مهــم  ورزش جایــی ن

ــم  ــی برای ــم محدودیت ــت کن ــراد ثاب ــن اف ــه ای ــه ب ــود ک ب
وجــود نــدارد و می توانــم ســخت تــالش کنــم. در آن زمــان 
افــراد زیــادی کــه شــرایط مــن را داشــتند، بــه هیچ وجــه 
نیوجرســی  در  ابتهــاج کــه  نمی کردنــد.  شمشــیربازی 
بــزرگ شــده، در المپیــک ریــو توانســت مــدال برنز کســب 

کنــد. او در دانشــگاه مــورگان در اجالســی بــه نــام »تأثیــر 
تصــور منفــی بــر ورزش زنــان سیاه پوســت« شــرکت 
ــن  ــاج در ای ــرد. ابته ــخنرانی ک ــم س ــن مراس ــرد و در ای ک
ــه  ــک پذیرفت ــرای المپی ــه ب ــس گفــت: هنگامــی ک کنفران
ــن  ــرا اولی ــرد؛ زی ــر ک ــی ام تغیی شــدم، زندگ
کســی بــودم کــه بــا حجــاب بــا تیــم آمریــکا 
ــه  ــه ســرعت تجرب ــم. ب ــه المپیــک می رفت ب
مــن در ورزش از خــودم بزرگ تــر شــد. فکــر 
ــر  ــخ بزرگ ت ــا در تاری ــن لحظه ه ــم ای می کن
ــال ســیمون  ــرای مث ــا هســتند؛ ب از خــود م
آفریقایی آمریکایــی  زن  اولیــن  مانوئــل، 
ــود کــه مــدال شــنای المپیــک را کســب کــرد. همیشــه  ب
ــته  ــت نداش ــو را دوس ــی ت ــه برخ ــود دارد ک ــی وج دالیل
باشــند. بــه عنــوان یــک زن ســیاه پوســت و مســلمان، زیر 
میکروســکوپ هســتم. بایــد مراقــب رفتــار و صحبت هایــم 

باشــم.

ــر راه  ــاون وزی ــیدآقایی، مع ــن پورس ــر محس ــور دکت ــا حض ــژه ای ب ــن وی ــی آیی  ط
و شهرســازی و مدیــر عامــل راه آهــن جمهــوری اســالمی ایــران، مهنــدس صادقــی 
ــی از  ــان و جمع ــدار لنج ــجاد فرمان ــن س ــان، محس ــن اصفه ــل ذوب آه ــر عام مدی
ــد  ــرارداد خری ــن ق ــاری، اولی ــال ج ــاه س ــنبه 27 مهرم ــن سه ش ــئوالن ذوب آه مس
ریــل ملــی بیــن راه آهــن جمهــوری اســالمی و ذوب آهــن اصفهــان در تــاالر 
تشــریفات روابــط عمومــی ایــن شــرکت امضــا شــد. در ایــن آییــن، دکتــر محســن 

ــوری  ــن جمه ــل راه آه ــر عام ــازی و مدی ــر راه و شهرس ــاون وزی ــیدآقایی، مع پورس
اســالمی ایــران، بــا اشــاره بــه جایــگاه خطــوط ریــل در توســعه کشــور گفــت: توســعه 
ــتند  ــر هس ــزوم یکدیگ ــور الزم و مل ــی کش ــعه صنعت ــی و توس ــوط ریل ــل و خط  ری
ــاز ــی آغ ــوط ریل ــرفت خط ــا پیش ــعه یافته ب ــورهای توس ــی کش ــرفت تمام  و پیش

 شده است.
 توسعه خطوط ریلی

وی گفــت: امضــای قــرارداد خریــد ریــل از ذوب آهــن اصفهــان در روزهــای 
ــدا... الحســین)ع( و شــهدای کربالســت  ــت خــون اباعب محــرم پاســداری از حرم
ــی  ــه اســالمی و اســتقالل و خودکفای ــرای نجــات اســالم و ســربلندی جامع ــه ب ک
ــده ــه ش ــن ریخت ــر زمی ــل ها ب ــی نس ــار و در تمام ــی اعص ــلمان در تمام ــت مس  ام

 است.
  وی افــزود: توســعه خطــوط ریلــی در کشــور، جــزو سیاســت های کلــی اقتصــادی 
و جــزو اهــداف اصلــی ریاســت محتــرم جمهــوری اســالمی ایــران اســت و هم اکنون 
 باعــث افتخــار ذوب آهــن اســت کــه در جهــت تأمیــن ایــن نیــاز کشــور گام برداشــته 
نیــاز  بــی  بــود،  وابســته  خــارج  بــه  این بــاره  در  را کــه  راه آهــن کشــور  و 
بــه  کشــور  نیــاز  مــورد  ریــل  ظالمانــه،  تحریــم  دوران  در  افــزود:  وی  کــرد. 
نیــاز  ایــن  هم اکنــون  و  می شــد  خریــداری  قیمــت گــزاف  بــا  و  ســختی 
بــه  آهــن  ذوب  در  قــرارداد  امضــای  و  شــده  تأمیــن  آهــن  ذوب  توســط 
شــرکت ایــن  کارکنــان  و  مدیریــت  از  مضاعــف  تشــکر  و  قدردانــی   دلیــل 

 است.
     پیشرفت شرکت های ایرانی

 دکتــر پورســیدآقایی در ادامــه بــا اشــاره بــه سیاســت های حمایتــی دولــت اظهــار 
ــی  ــرکت های ایران ــرفت ش ــی و پیش ــدات داخل ــدار تولی ــت طرف ــن دول ــت: ای داش

بــوده و از تبلیغــات منفــی و ناامیدکننــده مخالفــان و منتقــدان دولــت، ابایــی 
 نــدارد؛ چــرا کــه آن هــا در دوران فراوانــی پــول در کشــور از کارهــای اساســی غفلــت

 کردند. 
ــد: در  ــادآور ش ــن ی ــی در ذوب آه ــل مل ــد ری ــد تولی ــنودی از رون ــراز خش ــا اب وی ب
قــرارداد فعلــی، 40 هــزار تــن ریــل از نــوع U33 از ذوب آهــن خریــداری می شــود 
ــن شــرکت  ــز از ای ــل UIC60 نی ــوع محصــول و ری ــن ن ــده، ای ــای آین و در قرارداده
ــان  ــن اصفه ــزرگ ذوب آه ــرکت ب ــای دو ش ــه کاره ــد و هم ــد ش ــداری خواه  خری
 و راه آهــن جمهــوری اســالمی ایــران هماننــد گذشــته یکــدل و یکپارچــه ادامــه خواهد

 داشت.
 تولید ریل ملی

مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهــان نیــز در ایــن آییــن بــا اشــاره بــه تحــوالت اخیــر این 
ــی و اقتصــادی  شــرکت و سیاســت ها و برنامه هــای آن در جهــت رشــد و خودکفای
ــدازی  ــه گفــت: از ســال 1393 کــه تفاهم نامــه ســاخت و راه ان کــردن تولیــد کارخان
ــاه اجتماعــی  ــی بیــن ذوب آهــن و وزارتحانه هــای تعــاون، کار و رف ــی مل ــد ریل تولی
راه و شهرســازی و صنعــت، معــدن و تجــارت تنظیــم شــد، اقدامــات مختلفــی در 
ــی  ــس از ط ــون پ ــد. هم اکن ــام ش ــی انج ــل مل ــد ری ــط تولی ــدازی خ ــت راه ان جه
مراحــل مختلــف، انجــام تســت های متعــدد و کســب تاییــدات و مجوزهــای الزم در 
 زمینــه کیفیــت و اســتانداردهای بین المللــی، تولیــد ریــل ملــی در ذوب آهــن انجــام 

شده است.
 اهمیت خطوط ریلی

 وی افــزود: در بخــش نــورد، هیــچ مشــکلی بــرای تولیــد انــواع ریــل وجــود نــدارد 
و شــمش های مدنظــر بــرای تولیــد ریــل نیــز از خــارج و داخــل کشــور تهیــه شــده 
ــا پایــان ســال  ــرای تولیــد ایــن شــمش ها، اقدامــات الزم آغــاز شــده و ت اســت. ب

جــاری، شــمش های مــورد نیــاز ریــل در ذوب آهــن تولیــد خواهــد شــد. وی در پایان 
بــا اشــاره بــه اهمیــت خطــوط ریلــی در پیشــرفت و توســعه کشــور و نیــاز اساســی 
ــرآورده نمــودن  ــوع محصــوالت افــزود: ذوب آهــن در راســتای ب ــه ایــن ن راه آهــن ب
نیازهــای راه آهــن بــه ریــل، تمــام امکانــات خود را بــه کار گرفته اســت تا بــا تولید این 
 محصــول، گام مهمــی در جهــت بومی ســازی صنعــت حمــل و نقــل ریلــی برداشــته 

شود.

ابتهاج محمد از تبعیض گفت

سخنرانی اولین زن محجبه ورزش آمریکا علیه نژادپرستی

امضای اولین قرارداد خرید ریل ملی از ذوب آهن اصفهان
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ــی  ــیب های اجتماع ــر آس ــت در براب ــر مراقب ــر کل دفت مدی
بــا بیــان اینکــه پــروژه مــددکار اجتماعــی در مــدارس 
ــه  ــی کــه مرتکــب تنبی ــار معلمان اجــرا می شــود، گفــت: رفت
دانش آمــوزان می شــوند، مــورد بررســی قــرار می گیــرد. 
ــی  ــور کیای ــادر منص ــع، ن ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
اجتماعــی  آســیب های  دربــاره  خبرنــگاران  جمــع  در 
ــدارس  ــری م ــن نقشــه خطرپذی ــوزان گفــت: تدوی دانش آم
کشــور، از اقداماتــی بــود کــه طــی ســال های اخیــر در 
ــتان ها  ــه، اس ــن برنام ــب ای ــد. در قال ــرا ش ــتان ها اج اس
بــه شــیوه های مختلــف، بــه عنــوان مثــال داده هــای 
مشــاهدات  و  انتظامــی  نیــروی  و  دادگســتری  ثبتــی 
میدانــی مــدارس، پیمایش هــا و داده هــای مربــوط بــه 
ــان  ــری کــودکان و نوجوان ــی و وضعیــت خطرپذی  خطرآفرین
ــه  ــتان ب ــر اس ــه ه ــد ک ــن ش ــه ای ــد و نتیج ــه روز کردن را ب
روی  را  داده هــا  خــود،  محله هــای  و  شــهرها  تفکیــک 
نقشــه خطرپذیــری جانمایــی می کنــد. وی افــزود:  بــه 
ــد  ــران می دان ــهر ته ــرورش ش ــوزش و پ ــال آم ــوان مث عن
ــان  ــودکان و نوجوان ــری ک ــت خطرپذی ــن اولوی ــه مهم تری ک
چیســت و مشــخص اســت در یــک شــهر و محله هــای آن 
ــه  ــز ب ــای مخاطره آمی ــیب ها و رفتاره ــذرد و آس ــه می گ چ

ــتند. ــواردی هس ــه م ــی چ ــک دوره تحصیل تفکی

ــی  ــیب های اجتماع ــدر آس ــر در ص ــای پرخط      رفتاره
دانش آمــوزان

ــی  ــیب های اجتماع ــر آس ــت در براب ــر مراقب ــر کل دفت مدی
آمــوزش و پــرورش گفــت: طبــق نقشــه خطرپذیــری 
مــدارس، رفتارهــای پرخطــر ماننــد مصــرف دخانیــات 
ــه خودکشــی  ــش ب ــواد مخــدر، خشــونت و گرای مصــرف م
در صــدر آســیب های اجتماعــی دانش آمــوزان قــرار دارد؛ 
ــد  ــک درص ــه ی ــود ک ــام می ش ــا اع ــی آماره ــا در بعض ام
از دانش آمــوزان معتــاد هســتند. ســؤال مــا بــه عنــوان 

مســئوالن آمــوزش و پــرورش ایــن اســت کــه اعتیــاد ایــن 
ــت؟  ــده اس ــخیص داده ش ــه تش ــراد چگون اف

ــد  ــدر چن ــواد مخ ــرف م ــث مص ــرد: در بح ــاره ک ــی اش کیای
مــواد ســوء مصرف  مثــال  عنــوان  بــه  داریــم؛   دســته 
وابســتگی بــه مــواد و افــراد در معــرض خطــر، یعنــی گروهی 
کــه دخانیــات مصــرف می کننــد و در خانــواده یــا محلــه ای 
زندگــی می کننــد کــه ســابقه مصــرف مــواد وجــود دارد. وی 
افــزود:  وقتــی می گوییــم یــک درصــد دانش آمــوزان معتــاد 
هســتند، بایــد بگوییــم کــه آیــا آن هــا یک بــار مــواد مصــرف 
کرده انــد، در معــرض خطرنــد یــا بــه مصــرف مواد وابســتگی 
ــده  ــد مصرف کنن ــک درص ــن ی ــه ای ــم ک ــرض کنی ــد. ف دارن
ــا  ــه آن ه ــن اســت ک ــال ســؤال ای ــواد مخــدر باشــند. ح  م
اســاس شــواهد  بــر  آیــا  کرده ایــم؟  احــراز  را چگونــه 
بالینــی مشــخص شــده کــه ایــن افــراد معتــاد هســتند یــا 
 نتایــج پژوهش هــای پیمایشــی ایــن آمــار را ارائــه داده

 است؟
     معلمان خاطی

ــب  ــه مرتک ــی ک ــار معلمان ــه رفت ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب کیای
تنبیــه بدنــی می شــوند، مــورد رســیدگی قــرار می گیــرد 
ــت  ــار و حیثی ــه اعتب ــی را ک ــه رفتارهای ــه هیچ وج ــت: ب گف
جامعــه معلمــان آمــوزش و پــرورش را خدشــه دار می کنــد 

تأییــد نمی کنیــم. بــا ایــن معلمــان مشــاوره های الزم 
از  اداری، یکــی  صــورت می گیــرد. در هیئــت تخلفــات 
 ســازوکارهای تصمیم گیــری ارجــاع بــه مشــاوره اســت 
و این گونــه نیســت کــه صرفــا بــر اســاس مباحــث حقوقــی 
عوامــل  و  دالیــل  دربــاره  بلکــه  شــود؛  تصمیم گیــری 
ــی های  ــی بررس ــه بدن ــرای تنبی ــم ب ــدام معل ــاز اق سبب س
ــه مشــاوران ارجــاع می شــود و  الزم صــورت می گیــرد و او ب

ــد. ــد ش ــه خواه ــم الزم گرفت ــس از آن تصمی پ
ــی  ــیب های اجتماع ــر آس ــت در براب ــر مراقب ــر کل دفت  مدی
ــاط  ــال، کارگاره ارتب ــر س ــرد: ه ــان ک ــرورش بی ــوزش و پ آم
مؤثــر بــا دانش آمــوز را برگــزار می کنیــم و معلمــی کــه 
مرتکــب تخلــف تنبیــه بدنــی شــده اســت، ملــزم بــه شــرکت 
در ایــن کارگاه اســت. از ســوی دیگــر، مدیــران مــدارس در 
 طــول ســال، رونــد فعالیــت مدیــران از جملــه نحــوه تدریس 
ــواردی  ــد و م ــد می کنن ــوزان را رص ــا دانش آم ــورد ب و برخ
ــوزان  ــا دانش آم ــر ب ــاط مؤث ــوده، ارتب ــه دچــار مشــکل ب را ک
 نداشــته و بــه لحــاظ روانــی آمادگــی اداره کاس درس 
را ندارنــد، بــه مناطــق معرفــی می کننــد. پس از بررســی های 
ــه  ــراد از کارافتادگــی دریافــت کــرده و از گردون ــن اف الزم، ای
 کاس درس خــارج و در ســایر بخش هــا بــه کار گرفتــه 

می شوند.

معلمان خاطی زیر ذره بین آموزش و پرورش

 بهره مندی 140 دستگاه دولتی 

از سربازان امریه
رئیــس اداره ســرمایه انســانی 
نیروهــای  ســرباز ســتاد کل 
مســلح اعــام کــرد کــه بیــش 
دولتــی  دســتگاه   140 از 
ــه  ــربازان امری ــد از س می توانن
اســتفاده کننــد. ســردار موســی 
از  اســتفاده  دربــاره  کمالــی 
ــه،  ــوان امری ــت عن ــی تح ــتگاه های دولت ــربازان در دس س
گفــت: در حــال حاضــر، بیــش از 140 دســتگاه دولتــی از 
ــا توجــه  ــد و ســربازان ب ــه اســتفاده می کنن ســربازان امری
مهــارت   بــه 
ــا  ــن نهاده ــذب ای ــد ج ــد، می توانن ــه دارن ــی ای ک و توانای
شــوند. وی ادامــه داد: البتــه ســازمان ها بایــد بــه تعهــدات 
خــود نســبت بــه ایــن ســربازان عمــل کننــد و اگــر 
دســتگاهی از ســربازان امریــه، متناســب بــا توانشــان 
ــراد را  ــن اف ــاره ای ــود درب ــدات خ ــا تعه ــرده ی اســتفاده نک
رعایــت نکنــد، مــا دربــاره ســهمیه آنــان تجدیدنظــر خواهیم 
ــر  ــه اگ ــت ک ــی خواس ــتگاه های دولت ــی از دس ــرد. کمال ک
به کارگیــری  و شــیوه های  حــوزه ســربازی  در  طرحــی 
ــلح  ــای مس ــتاد کل نیروه ــه س ــد، آن را ب ــربازان دارن س
بدهنــد. وی بــا بیــان اینکــه اســتفاده از ظرفیــت ســربازان 
در مناطــق محــروم در اولویــت قــرار دارد، اظهــار کــرد: 
حــدود 70 درصــد از ایــن افــراد در مناطــق محــروم خدمــت 
می کننــد. گروهــی از ســربازان نیــز امریــه یگان هــای 
ــال  ــی در ح ــه کمال ــه گفت ــتند. ب ــی هس ــت فیزیک حفاظ
حاضــر بیــش از 50 هــزار ســرباز امریــه در کشــور داریــم کــه 

عمده آنان در مناطق محروم خدمت می کنند.

35 مدیر دو تابعیتی برکنار شدند
ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــخنگوی کمیس س
مجلــس بــا بیــان اینکــه 79 مدیــر دارای تابعیــت مشــکوک 
بودنــد، گفــت: دوتابعیتــی بــودن 35 نفــر از ایــن مدیــران 

اثبــات شــد و در نتیجــه آن هــا برکنــار شــدند.
ســید حســین نقــوی حســینی، ســخنگوی کمیســیون 
ــیه  ــس، در حاش ــی مجل ــت خارج ــی و سیاس ــت مل امنی
مراســم تودیــع و معارفــه رئیــس شــورای هماهنگــی 
تبلیغــات اســامی در رابطــه با وضعیــت مدیــران دوتابعیتی 
ــات،  ــر اطاع ــزارش وزی ــه گ ــت: ب ــزان گف ــگار می ــه خبرن ب
تابعیــت 79 مدیــر مشــکوک بــوده کــه پــس از بررســی های 
الزم، دوگانگــی تابعیــت 35 نفــر از آن هــا اثبــات شــد. وی 
ــه دســتگاه های  ــن موضــوع ب ــن اســاس، ای ــر ای افــزود: ب
 مربوطــه ابــاغ شــد و ایــن مدیــران از ســمت خــود برکنــار 

شدند.

اخبار کوتاه

آنالین با جریمه های رانندگی

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس اجتماعی

بســیاری از راننــدگان گایه هــا 
جریمه هــای  کــه  دارنــد 
بــه  دیــر  خیلــی  رانندگــی 
ــود  ــاع داده می ش ــا اط آن ه
یــا در بعضــی مواقــع اصــا بــه 
دستشــان نمی رســد. اطــاع پیــدا کــردن از جریمه هــای 
رانندگــی، حــق هــر راننــده ای اســت و بــرای ایــن کار نیــز 

ــود دارد.  ــددی وج ــای متع راهکاره
ــه  ــه ب ــت چگون ــم گف ــه شــما خواهی ــزارش ب ــن گ در ای
صــورت آنایــن از جریمه هــای خــود آگاه شــوید. در 
ــون اخــذ  ــه مــاده 4 قان ــد نیســت نگاهــی ب ــاره، ب این ب
ــوان  ــن مــاده عن ــم رانندگــی داشــته باشــیم. در ای جرائ
شــده: بــه مأمــوران موضــوع مــاده )2( ایــن قانــون اجازه 
داده می شــود متخلفیــن از قوانیــن و مقــررات راهنمایــی 
و رانندگــی را پــس از تشــخیص تخلــف و انطبــاق آن بــا 
ــیله  ــخصات وس ــد و مش ــف نماین ــم متوق ــزان جرائ می
ــوع  ــف و ن ــوع تخل ــل وق ــان و مح ــده، زم ــه و رانن نقلی
ــه درج  ــض جریم ــود را در قب ــخصات خ ــز مش آن و نی
و بــه راننــده متخلــف تســلیم کننــد. در صورتی کــه 
ــد ــودداری کن ــه خ ــض جریم ــت قب ــف از دریاف  متخل

 قبــض صادرشــده بــه منزلــه ابــاغ قانونــی تلقــی شــده 
و ضمیمــه ســوابق، نــزد اداره راهنمایــی و رانندگــی 
ــه  ــیله نقلی ــه وس ــود. چنانچ ــداری می ش ــه نگه مربوط
ــا در صــورت عــدم  در محــل غیرمجــاز متوقــف باشــد ی
حضــور متخلــف، قبــض جریمــه بــه بدنــه خــودرو الصاق 
وســیله  متوقــف ســاختن  در صورتی کــه  می شــود. 
نقلیــه مقــدور نباشــد یــا تخلــف توســط تجهیــزات 
الکترونیکــی ثبــت شــده باشــد، مراتــب بــه نحــو 
ــد.  ــه می رس ــیله نقلی ــده وس ــاع دارن ــه اط ــی ب مقتض
یکــی از امکاناتــی کــه یکــی دو ســال اســت راهنمایــی و 
رانندگــی نیــروی انتظامــی ر انجــام داده ارســال تخلفــات 
ــک  ــق پیام ــس از طری ــای پلی ــا دوربین ه ــده ب ثبت ش
اســت. امــا ســؤال اینجاســت کــه چطــور تخلفــات 
ــک  ــا پیام ــرای م ــس ب ــای پلی ــا دوربین ه ــده ب ثبت ش
 VIN خواهــد شــد؟ بــرای ثبــت تخلفــات بایــد ابتــدا کــد
خــودروی مدنظــر را داشــته باشــید. ایــن کــد یــک رشــته 
17 کاراکتــری اســت کــه در ســمت راســت پشــت کارت 
خــودرو ثبــت شــده اســت. ایــن کــد بــا IR شــروع شــده 
و دارای حــروف انگلیســی و عــدد اســت. حــاال شــماره 
VIN خــود را بــه شــماره 11012020 پیامــک کنیــد. پس از 
اینکــه کــد شــما تأییــد شــد، از شــماره 11010 یــا 9۸11010 
 پیامکــی حــاوی متــن زیــر بــه شــماره موبایلتــان ارســال

 می شود.

یادداشت

ــن  ــزاری »اولی ــان از برگ ــور جوان ــاماندهی ام ــاون س مع
همایــش ملــی ازدواج موفــق و تحکیــم خانــواده بــا 
محمدرضــا  داد.  خبــر  مقاومتــی«  اقتصــاد  رویکــرد 
ــی  ــش مل ــری »همای ــورای راهب ــه ش ــتمی در جلس رس
ــاد  ــرد اقتص ــا رویک ــواده ب ــم خان ــق و تحکی ازدواج موف

مقاومتــی«، گفــت: اعضــای ایــن شــورا 
ــای  ــتگاه ها و نهاده ــدگان دس ــامل نماین ش
بخــش خصوصــی  و همچنیــن  دولتــی 
هســتند کــه در حوزه هــای مختلــف ازدواج و 
خانــواده فعالیــت دارنــد و هــدف از تشــکیل 
ــتفاده  ــی و اس ــاد هماهنگ ــورا ایج ــن ش ای
از نظــرات و پیشــنهادات کاربــردی ایــن 

اعضاســت. وی درخصــوص علــت برگــزاری ایــن همایــش 
گفــت: یکــی از مســئولیت های مهــم حــوزه جوانــان چــه 
در وزارت ورزش و جوانــان و چــه درســازمان ملــی جوانــان 
ــوده اســت  ــواده ب ــه حــوزه ازدواج و خان ســابق، مربــوط ب
ــتگاه ها  ــن دس ــی بی ــب هماهنگ ــم در قال ــن مه ــه ای ک

ــد رســید. رســتمی  ــه نتیجــه خواه ــط ب ــای مرتب و نهاده
افــزود: بــرای ســاماندهی مســائل مرتبــط بــا حــوزه ازدواج 
ــران  ــای صاحب نظ ــرات و رویکرده ــد نظ ــواده، بای و خان
ایــن حــوزه بــه خوبــی گــردآوری شــود تــا از ایــن طریــق 
ــذا  ــرد؛ ل ــن ک ــردی تدوی ــر و کارب ــای مؤث ــوان راهبرده بت
تجمیــع  جهــت  در  یادشــده  همایــش 
ازدواج  حــوزه  در  موجــود   دســتاوردهای 
ــن شــورا  ــی شــده و ای ــواده پیش بین و خان
بــا رویکــرد برنامه ریــزی جامــع در ایــن 

ــه اســت. خصــوص شــکل گرفت
 معــاون ســاماندهی امــور جوانــان بــا 
ــای  ــدگان حوزه ه ــور نماین ــه حض ــاره ب اش
جلســه،  ایــن  در  جلســه گفــت:  ایــن  در  مختلــف 
اقتصــادی،  مختلــف  بخش هــای  از  نمایندگانــی 
ــر  ــه در نظ ــرا ک ــد؛ چ ــور دارن ــی حض ــی و فرهنگ اجتماع

ــف  ــای مختل ــه جنبه ه ــش رو ب ــش پی ــم در همای داری

ــگاه تک بعــدی ــم و از ن ــواده بپردازی  مســئله ازدواج و خان
 بپرهیزیم.

مســئول کمیتــه مراســم ســتاد اربعیــن از برپایــی 
ــب  ــک موک ــی و ی ــب عرب ــب فارســی، ۶ موک 33 موک
انگلیســی خبــر داد. اکبــر مداحــی در نشســت خبــری 
راهپیمایــی اربعیــن را بزرگ تریــن همایــش مســلمین 
 جهــان و در جهــت وحــدت مســلمین عنــوان کــرد 

اربعیــن  مراســم  قــرارگاه  افــزود:  و 
زیــر نظــر کمیتــه فرهنگــی فعالیــت 
می کنــد. وی گفــت: قــرارگاه مراســم 
ــه  ــژه دارد ک ــت وی ــه مأموری ــن، س اربعی
 برگــزاری مراســم ســخنرانی، مداحــی 
بــه  موکــب   40 در  ســینه زنی  و 
از مهم تریــن  نوبــت در روز  صــورت دو 
مراســم  مســئول کمیتــه  آن هاســت. 

ــا و کارگــروه  ــع کرب ــن، روایتگــری از وقای ســتاد اربعی
برنامه هــای  دیگــر  از  را  برنامه هــای کــودک  ویــژه 
ــی  ــروه قرآن ــزود: کارگ ــرد و اف ــام ک ــرارگاه اع ــن ق ای
خواهــد  ویــژه ای  برنامه هــای  مراســم،  ایــن  در 
ــی  ــب در راهپیمای ــی 40 موک داشــت. مداحــی از برپای
فارســی موکــب  افــزود: 33  و  داد  خبــر   اربعیــن 

۶ موکــب عربــی و 1 موکــب انگلیســی بــرای ایــن 
اســت.  پیش بینــی شــده  مراســم 

وی تاکیــد کــرد: موکــب انگلیســی در نجــف برپــا 
می شــود و بــه دنبــال راه انــدازی یــک موکــب انگلیســی 
در کربــا هــم هســتیم. مســئول کمیتــه مراســم ســتاد 
ــب  ــر موک ــرد: ه ــان ک ــن خاطرنش اربعی
50 نیــرو دارد کــه حــدود 12 نفــر کادر 
متخصــص هســتند؛ امــا همــه آن هــا بــه 

ــد.  ــت می کنن ــب فعالی ــورت داوطل ص
ــات  ــه خدم ــرای ارائ ــرد: ب ــه ک وی اضاف
زائــران اربعیــن در موکب هــا 2 هــزار نیــرو 
ــه  ــون 4 هــزار نفــر ب ــاز اســت کــه تاکن نی

ایــن منظــور ثبت نــام کرده انــد. 
مداحــی گفــت: موکب هــا از اول مــاه صفــر آمــاده 
ــا 20  ــر ت ــمی از 10 صف ــای رس ــا برنامه ه ــوند؛ ام می ش
صفــر ادامــه دارد. وی از برپایــی 4 موکــب ویــژه بانــوان 
ــا  ــوان در کرب ــد کــرد: یــک موکــب بان ــر داد و تاکی  خب
ــال  ــه دنب ــده و ب ــی ش ــف قطع ــب در نج ــک موک و ی

ــتیم. ــر هس ــب دیگ ــرای 2 موک ــی ب جانمای

آگهی احضار متهم 
پاک  ارقام  تغییر  اتهام  به  علی  فرزند  ابوطالبی   محمد  متهم  کاسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر 

لذا  میباشد   المکان  مجهول  رضا     فرزند  دهقان  اکبر  آقای  شکایت  موضوع  ماشین    موتور  و 

های کثیر  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادرسی کیفری  آئین  قانون   174 ماده  اجرای  در 

انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  می گردد  اباغ  نامبرده گان   به  بدینوسیه  و  آگهی  و  درج  االنتشار 

انقاب  و  عمومی  دادسرای  دادیاری  سوم  شعبه  در  خود  اتهام  به  رسیدگی  جهت  آگهی  این 

دفاعیه  الیحه  ارسال  عدم  یا  حضور  عدم  صورت  در  و  نماید  دفاع  خود  از  و  حاضر  فاورجان 

خواهد تصمیم  اتخاذ  به  مبادرت  و  محسوب  اباغ  منزله  به  فوق  آگهی  خود  وکیل  معرفی  عدم   و 

 شد.

 شماره : 44۶/ م الف محمد حسین حیدری دادیار  شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب فاورجان 

آگهی احضار متهم 
شماره اباغنامه :9510100354۶03259 شماره پرونده : 95099۸03۶۶100۶4۸ شماره بایگانی شعبه : 

950794 تاریخ تنظیم:1395/07/11 در پرونده کاسه 95099۸03۶۶100۶4۸ برای علی محمد یوسفی 

به اتهام ترک انفاق تقاضای شکایت نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 

برای مورخه 1395/09/01 ساعت 10:30 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 

و  آئین دادرسی دادگاههای عمومی  قانون  به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 1۸0  دسترسی 

انقاب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در 

 دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد

 آمد. 

شماره : 2130۸/ م الف شعبه 20 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )102 جزایی سابق (

اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510420351100301 شماره پرونده: 93099۸0351100107

شماره بایگانی شعبه : 930125 تاریخ تنظیم: 1395/07/14 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :بانک 

مهر اقتصاد   نشانی: خ توحید جنب تاالر فرشچیان ساختمان مدیریت  مشخصات محکوم علیهم 

ردیف 1- نام: حمید رضا     نام خانوادگی : سبیلی      نشانی: خ هزار جریب ک امام بلوک 13 

پ114  2- نام : ابراهیم  نام خانوادگی : طالبی  نشانی : خ نبوی منش ک 133فرعی عرفان پ 52 

3-  نام : سعید  نام خانوادگی : سبیلی  نشانی : مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام 

قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : پریسا   نام خانوادگی : عظیمی یانچشمه  نام پدر : محمد رضا   

نشانی : شاهین شهر خیابان رازی فرعی یک غربی پاک 20 همکف  نوع رابطه : وکیل محکوم له / 

محکوم لهم بانک مهر اقتصاد 

به شماره 9510090351102۶۶9و  اجرای حکم مربوطه  بموجب در خواست  تعالی  به: بسمه  محکوم 

شماره دادنامه مربوطه 9409970351100379  محکوم علیه محکوم هستند تضامنا به پرداخت مبلغ 

یکصد و پنجاه و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهار میلیون و ششصد و 

سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ چهار میلیون و نهصد و چهل و چهار هزار ریال 

لغایت  تاریخ سر رسید چک  از  تادیه  تاخیر  انضمام خسارت  به  تعرفه  الوکاله وکیل طبق  بابت حق 

ایران  اسامی  جمهوری  مرکزی  بانک  سوی  از  تورم کاال  نرخ  شاخص  اساس  بر  آن  وصول  زمان 

. محکوم علیه  اجرایی در حق صندوق دولت  نیم عشر  و پرداخت  له  اعام گردیده در حق محکوم 

قانون  ) ماده34  اجرا گذارد  بموقع  آنرا  روز مفاد  ده  : 1- ظرف  اجرائیه  اباغ  تاریخ  از  مکلف است 

اجرا  معرفی کند که  مالی   -3 . بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی   -2. مدنی(  احکام  اجرای 

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 

باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه  له  به در خواست محکوم  نماید واال  ارائه  مقام قضائی 

اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور 

احکام  اجرای  قانون  ماده 34   ( دارد.  پی  در  را  در جه هفت  تعزیری  ، حبس  اجرای حکم  از  فرار 

به  مال  انتقال  مالی 1394( 5-  اجرای محکومیت  نحوه  قانون   1۶ ماده  و  20 ق.م.ا  ماده  و  مدنی 

دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 

 نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات

 می شود.

 ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی 

روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 

توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 

شماره: 21944/ م الف  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

– سید مرتضی هاشمی  

آگهی احضار 
بایگانی شعبه  اباغیه : 9510100370202۸73 شماره پرونده : ۸9099۸0359500993 شماره  شماره 

با والیت عبد  اینکه خانم مرضیه حسن زاده دزفولی  :940۶92 تاریخ تنظیم : 1395/05/17 نظر به 

به  نوروزی مبنی مشارکت در آدم ربائی وزنای  االمیر حسن زاده دزفولی شکایتی علیه آقای جواد 

عنف مطرح نموده است که پرونده آن به کاسه 940۶92 این دادگاه ثبت و وقت رسیدگی برای روز 

لذا  باشد  المکان می  متهم مجهول  اینکه  به  نظر  است.  تعیین شده  10 صبح  1395/09/02 ساعت 

حسب ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 

محلی طبع و نشر می گردد و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 

 حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه اباغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد

 نمود. 

شماره :1497۸/م الف دفتر شعبه سوم کیفری یک اصفهان – جواد اسدی 

آگهی احضار 
بایگانی  شماره   94099۸37331004۶2  : پرونده  شماره   9510100370202909  : اباغیه  شماره 

محمد  فرزند  شیرازی  حسین  آقای  اینکه  به  نظر   1395/05/19  : تنظیم  تاریخ   94054۶: شعبه 

فرزانه  خانم  تسخیری  وکالت  با  حسین  فرزند  صالحی  مهرداد  آقای  علیه  شکایتی  حسین  

نموده  عنف مطرح  به  لواط  و  تهدید سرقت  عمدی  و جرح  ایراد ضرب  در  مبنی  مشارکت  کبیری 

روز 1395/09/03  برای  ثبت و وقت رسیدگی  دادگاه  این  به کاسه 940542  آن  پرونده  . که  است 

ماده  لذا حسب  باشد  می  المکان  مجهول  متهم  اینکه  به  نظر  است.  شده  تعیین  صبح   10 ساعت 

محلی  االنتشار  های کثیر  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادرسی کیفری  آیین  قانون   344

طبع و نشر می گردد و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 

خواهد  اتخاذ  را  مقتضی  تصمیم  دادگاه  و  تلقی  شده  اباغ  احضاریه  عدم حضور  در صورت  و   شود 

نمود. 

شماره :14979/م الف دفتر شعبه سوم کیفری یک اصفهان – جواد اسدی 

دادنامه
کاسه پرونده : 2۸0/95 شماره دادنامه 357 مورخ 95/۶/20 تاریخ رسیدگی : 95/۶/9 مرجع رسیدگی 

: شعبه 11 حقوقی شورای حل اختاف فاورجان خواهان : قاسمعلی سعیدی نشانی : کلیشاد – خ 

مطهری – کوی امام صادق – کوی شهید حیرانی خوانده : رضا صیاد نشانی : مجهول المکان خواسته 

: مطالبه مبلغ سی و چهار میلیون و هشتصد هزار ریال بابت وجه دریافتی به موجب سند عادی مورخ 

92/9/1۶ با احتساب هزینه دادرسی و احتساب دیر کرد از مورخ 92/9/1۶ تا صدور اجرای حکم .

گردشکار :پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 

نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

رای قاضی شورا

مبلغ  مطالبه  خواسته  به  صیاد  رضا  آقای  طرفیت  به  سعیدی  قاسمعلی  آقای  دعوای  خصوص  در 

سی و چهار میلیون و هشتصد هزار ریال بابت وجه دریافتی به موجب سند عادی مورخ 92/9/1۶ 

از مورخ 92/9/1۶ تا صدور اجرای حکم  با احتساب هزینه های دادرسی و احتساب زمان دیر کرد 

در  خواهان  اظهارات  و   92/9/1۶ مورخ  عادی  سند  فتوکپی  و  پرونده  محتویات  بررسی  به  توجه  با 

است  ننموده  پیدا  حضور  شورا  جلسه   در  روزنامه  اباغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  رسیدگی  جلسه 

و  وارد  را  خواهان  خواسته  شورا  لذا  است  ننموده  ارائه  باشد  ذمه خویش  برائت  موید  دفاعی که  و 

مبلغ  پرداخت  به  محکوم  را  خوانده  آ.د.م   . ق   19۸ ماده  استناد  به  و  است  داده  تشخیص  ثابت 

به موجب سند عادی مورخ 92/9/1۶  بابت وجه دریافتی  ریال  سی وچهار میلیون و هشتصد هزار 

حق  در  حکم  اجرای  صدور  زمان  تا   92/9/1۶ تاریخ  از  تادیه  تاخیر  و  دادرسی  هزینه  احتساب  به 

خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی 

 در همین شورا می باشد و 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی فاورجان 

می باشد.

 قاضی شورای حل اختاف شعبه 11 حقوقی حوزه قضائی فاورجان

آگهی ابالغ 
شماره در خواست : 95104۶03۶5۶00020 شماره پرونده : 92099۸03۶5۶01594 شماره بایگانی شعبه 

: 921594 تاریخ تنظیم : 1395/07/14پیشنویس آگهی اباغ نرگس جعفری به اتهام ایجاد مزاحمت 

است  تعقیب  تحت   921594 پرونده کاسه  در  دادسرا  این  طرف  از  و...  توهین  و  تهدید  و  تلفنی 

اجرای  در  بدینوسیله  است  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه  احضاریه  اباغ  و 

تاریخ  از  ماه  یک  تا ظرف  اباغ  برده  نام  به  مراتب  کیفری  امور  در  دادرسی  آیین  قانون  ماده 174 

اتهام خویش  به  پاسخگویی  انقاب جهت  و  عمومی  دادسرای  دادیاری  در شعبه 37  آگهی  انتشار 

 حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد

 شد.

 شماره:21۸95/ م الف دادیار شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب اصفهان

آگهی ابالغ 
بایگانی  شماره   95099۸03۶5۶009۶5  : پرونده  شماره   95104۶03۶5۶00021  : خواست  در  شماره 

اتهام  به  مکان   جنت  محمد  اباغ  آگهی  1395/07/17پیشنویس   : تنظیم  تاریخ   95097۶  : شعبه 

و  است  تعقیب  تحت   95097۶ پرونده کاسه  در  دادسرا  این  طرف  از  و....  عمدی  جرح  و  ضرب 

اجرای  در  بدینوسیله  است  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه  احضاریه  اباغ 

تاریخ  از  ماه  یک  تا ظرف  اباغ  برده  نام  به  مراتب  کیفری  امور  در  دادرسی  آیین  قانون  ماده 174 

اتهام خویش  به  پاسخگویی  انقاب جهت  و  عمومی  دادسرای  دادیاری  در شعبه 37  آگهی  انتشار 

 حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد

 شد. 

شماره:21959/ م الف دادیار شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب اصفهان

آگهی احضار 
بایگانی  شماره   94099۸035۸100۸90  : پرونده  شماره   95104۶035۸100024  : خواست  در  شماره 

عباس  فرزند  نیا  نیک  سعید  آقای  اینکه  به  1395/07/17نظر   : تنظیم  تاریخ   940975  : شعبه 

بازپرسی دادسرای  پرونده 940975 شعبه دوم  به شماره  نامشروع  از طریق  به تحصیل مال  متهم 

با توجه به مجهول المکان بودن  اصفهان می باشند ووقت حضور ظرف یک ماه پس از نشر آگهی 

متهم حسب ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر 

وقت  در  رسیدگی  جهت  آید  می  عمل  به  دعوت  مذکور  متهم  از  و  شود  می  نشر  و  طبع  االنتشار 

اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  احضاریه  حضور  عدم  صورت  در  و  شوند  حاضر   مقرر 

خواهد شد. 

شماره 21952/م الف عبدالحسین مرادی – بازپرس شعبه دوم دادسرای اصفهان 

آگهی احضار 
شماره اباغنامه :9510100354703۸27 شماره پرونده :92099۸3۸4۶7010۶9 شماره بایگانی شعبه 

:950۸۶1 تاریخ تنظیم : 1395/07/1۸ نظر به اینکه شاکی محسن هاشمی شکایتی علیه آقای محمود 

عبداللهی دائر بر خیانت در امانت در دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان مطرح شده که جهت 

رسیدگی به شعبه 121 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )121 جزایی سابق ( واقع در اصفهان – خ چهارباغ 

باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و به 

 کاسه بایگانی 950۸۶1 ک 121 دو ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/9/۶ ساعت 10 صبح تعیین شده 

است .

آیین  قانون   174 ماده  استناد  به  باشد  می  المکان  مجهول  متهم  اینکه  به  نظر  و   

و  طبع  محلی  االنتشار  کثیر  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری  دادرسی 

در  و  شود  حاضر  مقرر  وقت  در  رسیدگی  جهت  گردد  می  دعوت  متهم  از  و  شود  می  نشر 

خواهد اتخاذ  را  مقتضی  تصمیم  دادگاه  و  تلقی  شده  اباغ  احضاریه  حضور  عدم   صورت 

 نمود/ 

شماره :21۸۸3/ م الف مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه کیفری2 اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره 19/905 واقع در جعفر آباد کلیشاد   بخش 

9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره7002219 -1395/4/24 در اجرای 

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای منصور کریمی برام   فرزند علی مردان   در 

جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت 

اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 

1395/9/2 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 

مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 

 یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد

 شد.

 تاریخ انتشار : 1395/7/29 شماره : 512/ م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 700/95 خواهان سید حسن حسینی       دادخواستی مبنی بر:اثبات   به 

طرفیت  علی ریاحی       تقدیم نموده است . 

توجه  با  گردیده  تعیین  عصر    5/30 ساعت   95/9/29 مورخه  روز............  برای  رسیدگی  وقت 

خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به 

مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 

اختاف  حل  شورای   ۸1۶575۶441 پستی  کد   57 پاک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی 

ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای  شعبه    – اصفهان 

اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ   را 

می شود.

شماره: 2190۶/م الف مدیر دفتر شعبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی مزایده 
ای در خصوص  مزایده  دارد جلسه  نظر  در  اصفهان  دادگاه عمومی حقوقی  احکام شعبه 15  اجرای 

مبلغ  مطالبه  بر  مبنی  اسامی  افسانه  علیه  حیدری  بهنام  له   15 ج   940357 اجرایی  کاسه 

 ۶/5۸9/300 مبلغ  و  اجرایی  و  دادرسی  های  هزینه  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   131/7۸۶/017

اجرا  این  در محل  95/۸/20 ساعت ۸/30 صبح  تاریخ  پنج شنبه  روز  در  دولتی  االجرای  ریال حق 

– جنب  از ساختمان کل  تر  پایین  متر   200- نیکبخت  نشانی خ  به  اصفهان  استان  دادگستری کل 

توقیفی  –مال  اموال  فروش  جهت   ۶ واحد   -3 طبقه  حقوقی  احکام  اجرای  –دوایر  پارسیان  بیمه 

نظریه وی  و  ارزیابی گردیده  ریال   115/000/000 مبلغ  به  دادگستری  توسط کارشناس رسمی  زیر که 

مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید.لذا طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه 

در   10 سپردن  با  و  بازدید  آن  از  منش  نبوی  خیابان  در  واقع  نصر  پارکینگ  نشانی  به  ای  مزایده 

شرکت  مزایده  جلسه  در   217129021000۸ شماره  به  دادگستری  سپرده  به حساب  پایه  قیمت   صد 

نمایند . 

علیه محکوم  برعهده  اجرایی  های  هزینه  بود  خواهد  مزایده  برنده  قیمت  باالترین   پیشنهاددهنده 

 می باشد.

لیست اموال – مال موضوع مزایده 

شماره  به   13۸4 مدل  متالیک  ای  نقره  برنگ  ق1۶   994/53 انتظامی  بشماره   20۶ پژو  سواری 

 94102035۸1 قبض  برابر   خودرو  شد  بازدید   10130۸400۸301 موتور  شماره  و   10۸07731 شاسی 

اسامی  افسانه  خانم  بنام  خودرو  گردیده  متوقف  و  داللت  پارکینگ  به   94/۸/1۶ تاریخ  در 

روشن  طوالنی  توقف  بعلت  نگردید  رویت  خودرو  مدارک  باشد  می  گزاری  شماره  اسناد  در 

زاپاس  ،فاقد  سالم  ها  شیشه   ، خارج  انتفاع  حیز  از  توقف  زمان  به  توجه  با  الستیک  نشده 

و  شده  بررسی  وضعیت  و  اعامی  شرایط  به  توجه  با  که  باشد  می  تصادفی  چپ  جلو  ،گلگیر 

پانزده  یکصدو  مبلغ  آن  فروش  پایه  قیمت  بازار  در  تیپ  هم  و  نوع  هم  خودرو  قیمت  به  توجه  با 

برآورد و  تعیین  تومان  هزار  پانصد  و  میلیون  یازده  معادل   ) ریال   115/000/000( ریال   میلیون 

 می گردد.

شماره : 21277 م الف 

اجرای احکام شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره 19/907 واقع در جعفر آباد کلیشاد   بخش 

9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم مرضیه طاهری    فرزند روح اله    در جریان 

ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور قسمت اخیر 

ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز پنجشنبه مورخ 95/۸/20 

ساعت 9/5 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 

اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 

 مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. 

تاریخ انتشار : 1395/7/29 شماره : 51۸/ م الف اکبر پور مقدم 

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نوروزی    مصطفی  وکالت  با  غامعلی  علی  خواهان   4۸۶-95 کاسه  پرونده  خصوص  در 

برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  توالیی   نوروز  مجتبی  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 

بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  لذا  است.  تعیین گردیده   1۶ ساعت   95/9/30 مورخ   ...... روز 

مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  به  مستندا   ، خواهان  تقاضای  حسب   ، خوانده 

خیابان  اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  از  قبل  خوانده  تا   ، منتشر  جراید  در 

 ۸1۶575۶441 پستی  57- کد  پاک   – صبا  ساختمان  جنب  پور  نیلی  مدرسه  روبروی  ارباب- 

اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه   23 شعبه  اصفهان-  اختاف  حل  شورای 

اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  شده  تلقی  قانونی  اباغ   ، رسیدگی  وقت  در  حضور  عدم  صورت   نماید.در 

خواهد شد.

شماره : 21344 / م الف مدیر دفتر شعبه 23 شورای حل اختاف اصفهان

برپایی 40 موکب فارسی، عربی و انگلیسی برای راهپیمایی اربعینبرگزاری همایش »ازدواج« با رویکرد اقتصاد مقاومتی

حتما بخوانید!
آنالین با جریمه های رانندگی
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امام صادق )ع( می فرمایند:

 َلُه فی ُعُمِرِه.
َ

هِل َبيِتِه ُمّد
َ

ُه ِبأ َمن َحُسَن ِبّرُ

هركس به شایستگی در حق خانواده اش نيكی كند، 

عمرش طوالنی می شود.

كافی )ط-االسالميه(، ج2، ص 105

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی

ابری

آفتابی

ابری

اصفهان

چهارمحال و بختياری

كرمان

یزد

9   ْC

0   ْC

8   ْC

13   ْC

26  ْC

24   ْC

28   ْC

26   ْC

ن آالله ها شیوه ی اهریمن است                         این وطن اما پر از احمدی روشن است کش�ت

تصویری از دیدار دیروز جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر 
علمی کشور با ره�ب معظم انقالب

حوادثسالمت

اگر فرزند قدبلند می خواهید، بخوانید
مادرانــی  اســت  آن  از  بررســی های جدیــد حاکــی  نتایــج 
بــارداری شــیر مصــرف می کننــد، کودکانــی  کــه در دوران 
ــات  ــا بررســی اطالع ــان ب ــد. محقق ــا می آورن ــه دنی ــر ب قدبلندت
پزشــکی تعــدادی کــودک بــه ارتبــاط میــزان قــد آنــان و عــادت 
ــد.  ــی بردن ــارداری پ ــیر در دوران ب ــیدن ش ــه نوش ــان ب مادرانش
ــی  ــوزادان متولدشــده از مادران ــده اســت: ن ــن بررســی آم در ای
کــه در دوران بــارداری، روزانــه یــک لیــوان شــیر نوشــیده اند، در 
 دوران نوجوانــی قدبلندتــر هســتند.گروهی از پزشــکان ایســلندی
دانمارکــی و آمریکایــی بــه بررســی اطالعــات پزشــکی نــوزادان 
ــزان  ــالدی و می ــه ســال های 1988 و 1989 می 809 زن در فاصل
ــای  ــد. یافته ه ــارداری پرداختن ــان در دوران ب ــی آن ــیر مصرف ش
ــان در  ــه مادرانش ــی ک ــد: نوزادان ــان می ده ــان نش ــن محقق ای
ــد ــر شــیر مصــرف می کردن ــه 150 میلی لیت ــارداری روزان  دوران ب

در نوجوانــی قدبلندتــر بوده انــد. همچنیــن نــوزادان ایــن مــادران 
از میــزان انســولین بیشــتری در خونشــان برخــوردار بودنــد کــه 
ــه  ــان کمتــر در معــرض خطــر ابتــال ب ــه ایــن معنــی اســت آن ب

دیابــت نــوع 2 هســتند.

 مهارت »نه گفتن« 
را از کودکی تقویت کنیم

بــه  اشــاره  بــا  روان شناســی  تکلــو، کارشــناس  محمــد 
ــار  ــرد اظه ــی ف ــر زندگ ــر آن ب ــن« و تأثی ــه گفت ــارت »ن مه
ــع   ــد، در واق ــن ندارن ــه گفت ــت ن ــه جرئ ــرادی ک ــت: اف داش
 اعتمادبه نفــس نداشــته و همیشــه می خواهنــد دیگــران 
ــد  ــه نمی توانن ــانی ک ــزود: کس ــد. وی اف ــه دارن ــی نگ را راض
»نــه« بگوینــد، بــه نوعــی از اســترس و اضطــراب رنــج 
ــب  ــران را جل ــت دیگ ــه رضای ــد همیش ــد و می خواهن می برن
کننــد و گمــان می کننــد کــه اگــر »نــه« بگوینــد، طــرف مقابــل 
ــن  ــن کارشــناس گفــت: ای دیگــر از آن هــا راضــی نیســت. ای
افــراد بــا اولویت هــای زندگــی خــود آشــنا نبــوده و کار دیگــران 
ــد در  ــچ گاه  نمی توانن ــد و هی ــح می دهن ــر کار خــود ترجی را ب
مقابــل خواســته های غیرمعقــول دیگــران و یــا کارهایــی 
ــه  ــو در ادام ــد. تکل ــی بدهن ــد، جــواب منف ــه دوســت ندارن ک
اذعــان داشــت: یادگیــری ایــن مهــارت از همــان کودکــی بایــد 
فراگرفتــه شــود تــا فــرد بتوانــد در بزرگســالی از رویارویــی بــا 
ــه  ــد و ب ــته باش ــی نداش ــا هراس ــته های آن ه ــراد و خواس اف
راحتــی »نــه« بگویــد. وی در پایــان گفــت: از آنجایــی کــه ایــن 
ــئوالن  ــن و مس ــواده، والدی ــت خان ــم اس ــیار مه ــارت بس مه
ــودک  ــه ک ــع ب ــارت را به موق ــن مه ــد ای ــی بای ــز آموزش مراک

ــا در بزرگســالی دچــار مشــکل نشــود. ــد ت آمــوزش دهن

 كودک آسیب دیده امروز
پدر خشن فرداست

 بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس، زن جوانــی كــه بــرای طــرح 
ــه مركــز مشــاوره آرامــش فرماندهــی انتظامــی  مشــكل خــود ب
اســتان آمــده بــود، گفــت: »23 ســاله هســتم. تــا ســوم راهنمایی 
بیشــتر درس نخوانــدم. در 16 ســالگی بــا میــل و انتخــاب 
ــن  ــه ای ــم ب ــر نمی توان ــروز دیگ ــا ام ــردم؛ ام ــواده ام ازدواج ك خان
زندگــی ادامــه دهــم. شــوهرم دســت بــزن دارد و دیگــر طاقتــم 
تمــام شــده. او مــدام مــرا تهدیــد می كنــد و بیشــتر اوقــات مــرا 
كتــک می زنــد. حــاال هــم بــدون اجــازه او از منــزل خــارج شــده 
و بــه اینجــا آمــده ام  تــا از شــما كمــک بگیــرم. در ادامــه جلســات 
مشــاوره، ســعید راضــی شــد تــا در جلســه مشــاوره حضــور یابــد. 
ــتر درس  ــتان بیش ــا دوم دبیرس ــتم. ت ــاله هس ــت: 30س او گف
نخوانــدم. شــغلم رانندگــی اســت و مشــكالت مالــی مــرا عــذاب 
می دهــد. او بــا بیــان اینكــه نمی خواهــد هیــچ وقــت همســرش 
ــش را از  ــود كنترل ــی می ش ــی عصبان ــا وقت ــد، ام ــک بزن را كت
ــی  ــه داد: زمان ــه ادام دســت می دهــد، صحبت هایــش را این گون
كــه كودكــی بیــش  نبــودم، اغلــب شــاهد درگیــری و زد و خــورد 
بیــن پــدر و مــادرم بــودم. رابطــه بیــن پــدر و مــادرم، خیلــی ســرد 
بــود. تــا اینكــه مــادرم در یــک ســانحه تصــادف از ناحیــه نخــاع 
آســیب دیــد و زمینگیــر شــد. پــدرم ازدواج و مــن و مــادرم را بــه 
حــال خــود رهــا كــرد. پــس از ایــن اتفــاق زندگــی مــا كال عــوض 
ــاری  ــن بدرفت ــا م ــی داد و ب ــی نم ــا اهمیت ــه م ــر ب ــد. او دیگ ش
ــپری  ــه س ــم در خان ــتر اوقات ــت. بیش ــی داش ــمی و عاطف جس
می شــد و شــده بــودم پــای ثابــت تلویزیــون؛ بیشــتر فیلم هایــی 
ــد؛ كم كــم  ــدم هــم فیلم هــای خشــن و جنگــی بودن كــه می دی
از لحــاظ درســی هــم دچــار افــت شــدید شــدم. كارشــناس مركز 
مشــاروه آرامــش فرماندهــی انتظامــی اســتان در این بــاره گفــت: 
ــران  ــا دیگ ــد ی ــرار گرفته ان ــتم ق ــرب و ش ــورد ض ــه م ــرادی ك  اف
را مــورد خشــونت قــرار می دهنــد اظهــار می دارنــد كــه در كودكــی 
مــورد خشــونت قــرار داشــتند. كودكــی كــه مــورد خشــونت قــرار 
ــن  ــد ممك ــوده باش ــش ب ــونت والدین ــاهد خش ــا ش ــه ی گرفت
اســت در آینــده همســر آزار یــاد كــودک آزار شــود. ایــن كارشــناس 
مشــاوره اظهــار داشــت: بــا در نظــر گرفتن ایــن مســئله حمایت از 
كودكانــی كــه مــورد آزار و اذیــت واقــع شــده اند، باعــث می شــود 
ــی  ــور كل ــه ط ــود. ب ــری ش ــدی جلوگی ــونت های بع ــا از خش ت
ــد  ــون متح ــالم، كان ــواده س ــه خان ــت ك ــه گرف ــوان نتیج  می ت
 و متشــكلی اســت كــه اگــر از نقطه نظــر روان شــناختی، تربیتــی
اخالقــی، اقتصــادی و اجتماعــی از تــوازن كاملــی برخــوردار باشــد 
و حتــی المقــدور وســایل و امكانــات تغذیــه، تربیــت و آمــوزش 
ــه  ــد ب ــد و كارآم ــرادی مفی ــد اف ــد، می توان ــم باش ــش فراه برای

جامعــه تحویــل دهــد. 

در ایــن مطلــب می خواهیــم شــما را بــا عادت هایــی کــه 
موجــب پیــری زودرس می شــود، آشــنا کنیــم. مطمئــن باشــید 
ــری  ــود را از پی ــل، خ ــن عوام ــردن ای ــت ک ــدن و رعای ــا خوان ب
ــت. ــد داش ــه خواهی ــان را نگ ــد و جوانی ت زودرس دور می کنی

     پیری زودرس با نداشتن تحرک فیزیکی کافی
کبــد چــرب در کمیــن افــراد کم تحــرک اســت. داشــتن 
ــی  ــا دلیل ــات تنه ــب اوق ــا اغل ــری زیب ــدام و ظاه ــب ان تناس
مــا  بیشــتر  در  ورزش  بــه  آوردن  روی  باعــث  اســت کــه 
می شــود. امــا، فوایــد ورزش بســیار فراتــر از ایــن مــوارد 
ــان ها  ــی انس ــدن بیولوژیک ــوان مان ــه ج ــد ب ــت و می توان اس
ــد  ــان می ده ــات نش ــد. تحقیق ــه ای کن ــل مالحظ ــک قاب کم
کســانی کــه بــه طــور منظــم و پرانــرژی ورزش می کننــد 

 در مقایســه بــا بزرگســاالن ســالمی کــه تحــرک ندارنــد
ــتی  ــانگرهای زیس ــا، نش ــد. تلومره ــری دارن ــای بلندت تلومره
ــوند. ــی ش ــر م ــر، کوتاه ت ــذر عم ــا گ ــه ب ــتند ک ــلولی هس س

ــاب  ــد از کاهــش حافظــه، افزایــش الته ورزش کــردن می توان
و شــیوع بیمــاری دیابــت نــوع 2 جلوگیــری کنــد. پــس 
ــن ــود. بنابرای ــوده ش ــد و فرس ــگ بزن ــان زن ــا بدنت ــد ت  نگذاری
ــل  ــد مث ــت داری ــه دوس ــکلی ک ــر ش ــه ه ــی را ب ــرک بدن تح
ــه زندگــی  ــوزون ب ــا حــرکات م ــاده روی، دوچرخه ســواری ی پی
ــه آن  ــه را ب ــا 30 دقیق ــه 25 ت ــد و روزان ــره خــود وارد کنی روزم
ــزو  ــه ورزش ج ــد ک ــعی کنی ــن، س ــد. در ضم ــاص دهی اختص
عــادات روزمــره شــما شــود و بــه آن بــه عنــوان بخــش 

ــد. ــگاه کنی ــود ن ــی خ ــر زندگ جدایی ناپذی
     روابط اجتماعی ضعیف

مطالعــات نشــان می دهــد کــه داشــتن دوســتان خــوب حتــی 
ــوان  ــه ج ــی ب ــی و فامیل ــک خانوادگ ــط نزدی ــتر از رواب بیش
ــط دوســتی  ــد. برخــورداری از رواب ــراد کمــک می کن ــدن اف مان

ــه کاهــش خشــم، افســردگی  ــا دیگــران منجــر ب ب
ــی  ــن، حت ــود. بنابرای ــی می ش ــای قلب ــه بیماری ه ــال ب و ابت
اگــر زندگــی پرمشــغله ای داریــد، ســعی کنیــد زمانــی را بــرای 
ارتبــاط بــا دیگــران اختصــاص داده و روابــط اجتماعــی خــود را 

گســترش دهیــد.
در ضمــن، می توانیــد از شــبکه های اجتماعــی و اینترنــت 

اســتفاده کــرده و در محیــط مجــازی بــا دوســتان خــود 
کنیــد. گفت وگــو 

     مصرف نامنظم سبزی و میوه
بــه  موســوم  ترکیباتــی  از  سرشــار  میوه هــا  و  ســبزی ها 
آنتی اکســیدان هســتند کــه در تمیــز کــردن بــدن از ســلول های 

ــد.  ــی دارن ــیار پررنگ ــش بس ــکال آزاد، نق رادی
ــال  ــر ابت ــال و خط ــکال آزاد احتم ــلول های رادی ــن، س در ضم
بــه ســرطان را در افــراد افزایــش می دهــد؛ امــا، مصــرف 
ــه صــورت یــک عــادت همیشــگی  ــد ب ــی بای ــن مــواد غذای ای
ــواع  ــود در ان ــیدان های موج ــرا آنتی اکس ــد؛ زی ــره باش و روزم
ــدن  ــد ســاعت در ب ــط چن ــرای فق ــوال ب ــوه، معم ســبزی و می

فعــال می ماننــد.

آیا شما هم دچار پیری زودرس خواهید شد یا خیر ؟

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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ــه بخــش ســاختمان  ــن ضربه هــای خــود را ب ــه اولی ــر کشــور ک ــم ب ــود حاک  رک
و ساخت وســاز وارد کــرد، نه تنهــا مــردم و متولیــان مســکن، بلکــه شــهرداری ها 
را نیــز درگیــر خــود ســاخت و اکنــون کمبــود درآمد هــای شــهرداری در بســیاری 
ــت  ــود، مدیری ــراه ب ــق ساخت وســاز هم ــا رون ــا ب ــه گذشــته آن ه از شــهرهایی ک

شــهری را بــا چالــش روبــه رو ســاخته اســت.
بــا ناامیــدی دولت و شــهرداری ها ازبخش مســکن تا ســال گذشــته، شــهرداری ها 
بــه ســوی جلــب ســرمایه های بخــش خصوصی بــرای تامیــن درآمدهای شــهری 
پیــش رفتنــد؛ امــا ایــن بخــش هــم بــه دلیــل رفــع نشــدن نقص هــای قانونــی 
بــرای حضــور بعضــی بخش هــا در اقتصــاد شــهری همچنــان بــا مشــکالتی روبه رو 
 اســت و آن گونــه کــه بایــد توقــع مدیریــت شــهری بــرای تحقــق درآمــد را فراهــم 

نساخت.
ــترک  ــی مش ــت در اقدام ــهرداری ها و دول ــته، ش ــال گذش ــای دوم س   از نیمه ه
اقــدام بــه تحریــک بــازار مســکن، به ویــژه ساخت وســاز کردنــد کــه از یــک ســو 
دولــت تســهیالتی را بــرای ســازندگان مســکن در نظــر گرفــت و از ســوی دیگــر 
 شــهرداری ها نیــز تخفیــف در صــدور پروانــه ســاختمانی را در دســتور کار خــود قرار

دادند. 
ــه چنــدان موفــق شــهرداری ها در ایــن زمینــه، امســال هــم  ــه ن ــا وجــود تجرب ب
ــه  ــه ســاختمانی را ب ــف صــدور پروان ــان، طــرح تخفی ــران و اصفه شــهرداری ته
اجــرا درآورده انــد کــه ایــن طرح هــا بــا تاییــد شــورای اســالمی شــهر قــرار اســت 

در ایــن دو کالنشــهر اجرایــی شــود.
 آینده مبهم بازار مسکن

بــا ایــن وجــود رئیــس انجمــن انبوه ســازان مســکن اســتان اصفهــان در 
ــم در  ــی می کردی ــت: پیش بین ــن گف ــای وط ــا کیمی ــی ب ــوی اختصاص گفت وگ
ــاد و  ــاق نیفت ــن اتف ــا ای ــد؛ ام ــکن رخ ده ــازار مس ــبی در ب ــق نس ــال 95 رون س

ــم. ــور نمی کنی ــکن تص ــرای مس ــنی ب ــده روش ــز آین ــون نی اکن
احمــد تــوال بــا اشــاره بــه اینکــه تــا پایــان امســال یــا ســال آینــده در بازار مســکن 
اتفــاق خوشــایندی رخ نخواهــد داد، تصریــح کــرد: برنامه ریــزی دولــت هــم در 
ــر راه  ــود. در ایــن مــدت، وزی ــق مســکن نب ــه ســمت و ســوی رون  ایــن مــدت ب
و شهرســازی هــم برنامــه خاصــی در ایــن حــوزه نداشــت و تنهــا برنامــه ای بــرای 
ــی ــدام عمل ــده اق ــه دربردارن ــود ک ــده ب ــه ش ــر گرفت ــوده درنظ ــای فرس  بافت ه

 نبود.
وی ادامــه داد: اگرچــه تســهیالت متفاوتــی بــا عناویــن وام بافــت فرســوده، وام 
ــب  ــکن تصوی ــازار مس ــک ب ــرای تحری ــپرده گذاری ها ب ــا س ــا، وام ب خانه اولی ه
ــته  ــی داش ــی را در پ ــتقبال مردم ــته اس ــم نتوانس ــا ه ــن راهکاره ــا ای ــده، ام  ش

باشد.
ــن  ــه ای ــود دارد ک ــی وج ــن نگران ــه شــرایط کشــور، ای ــه ب ــا توج ــزود: ب ــوال اف ت
ــه  ــده، ب ــکن داده ش ــادی و مس ــه اقتص ــه در عرص ــم ک ــی ه ــر قول های مختص

ــود. ــپرده ش ــی س فراموش
 وام  مسکن، عامل رونق یا بی رونقی؟

ــرای  ــت و شــهرداری ها ب ــان دول ــدام همزم ــادی از اق ــان زی ــوز زم ــه هن ــا اینک ب
ــا  ــت، ام ــاره زود اس ــت و داوری در این ب ــته اس ــکن نگذش ــازار مس ــک ب تحری
رئیــس انجمــن انبوه ســازان مســکن اســتان اصفهــان می گویــد: بــه نظــر 
می رســد حجــم نقدینگــی بســیار کــم موجــود در جامعــه، نتوانــد بازدهــی 
مدنظــر دولــت و شــهرداری ها بــرای بخــش مســکن را ایجــاد کنــد؛ مگــر اینکــه 
دولــت در یــک ســال باقی مانــده از عمــر خــود، دســت از مــدل اقتصــادی خــود 

ــردارد. ــور ب در اداره کش
متفــاوت  عناویــن  بــا  مختلــف  وام هــای  تخصیــص  سیاســت  تــوال    
را شکســت خورده دانســت و گفــت: تخصیــص وام  مســکن خیلــی نمی توانــد در 
رونــق بــازار مســکن تاثیرگــذار باشــد. البتــه در ایــن زمینــه پیشــنهاداتی از ســوی 
 انبوه ســازان مســکن بــه متولیــان داده شــده، امــا هنــوز بــروز و ظهــور پیــدا نکــرده 

است.
وی افــزود: الزم اســت عناویــن از وام هــای مســکن برداشــته شــود، ایــن 
ــه  ــم وام ب ــد و رق ــه باش ــراد داوطلبان ــام اف ــرای تم ــورت آزاد ب ــه ص ــد ب وام بای
ــه  ــدار خان ــطی خری ــورت قس ــه ص ــد ب ــراد بتوانن ــه اف ــردد ک ــه گ ــورآزاد ارائ  ط

باشند.
 رکود مسکن، رکود درصنایع را رقم زده است

ایــن  بــر  اصفهــان  شــهرداری  معمــاری  و  معــاون شهرســازی  نظــر  امــا 
ــردش  ــت گ ــکن، وضعی ــر مس ــم ب ــود حاک ــا رک ــه ب ــت ک ــتوار اس ــئله اس مس
ــرایط  ــه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ــده و ای ــل ش ــف مخت ــع مختل ــی در صنای مال
ــوده  ــه رو ب ــش روب ــا کاه ــان ب ــهر اصفه ــتان و ش ــرای اس ــرمایه ها ب ــذب س  ج

است.
ســید جمال الدیــن صمصــام شــریعت بــا بیــان اینکه شــهرداری با سیاســت حمله 

ــی  ــژه در حــوزه توســعه فعالیت هــای عمران ــی را به وی ــود، برنامه ریزی های ــه رک  ب
و توســعه ساخت وســاز در دســتور کار قــرار داده، افــزود: بر این اســاس بســته های 
 تشــویقی رونق ســاخت و ســاز در شــهر اصفهان که سال هاســت اجرایی می شــود
 امســال بــا رویکــردی جدیــد و بــا توجــه ویــژه بــه بافــت فرســوده تدویــن شــده

 است.
 امکان تقسیط در بسته تشویقی ساخت وساز 

 وی معتقــد اســت کــه  بــا رونــق ســاخت و ســاز، نظــام عرضــه و تقاضــا در شــهر 
 و اســتان متعــادل می شــود و می گویــد: امســال در بســته تشــویقی ساخت وســاز
ــد ــته خواه ــف آن کاس ــزان تخفی ــا از می ــده، ام ــا ش ــز مهی ــیط نی ــکان تقس  ام

 شد.
 افزایش صدور پروانه ساختمان مساوی با گردش چرخ صنایع

صمصام شــریعت بــه افزایــش 16 درصــدی متــراژ آمــار صــدور پروانــه ســاختمان 
در ســال گذشــته بــا وجــود رکــود حاکــم بــر کشــور اشــاره کــرد و افــزود: البتــه 
تعــداد ایــن ساخت وســازها بــه لحــاظ آمــاری کــم بــوده و ایــن موضــوع بیانگــر 
ــه  ــر ریزدانه ســازی غلب ــان انبوه ســازی ب ــه در شــهر اصفه ــن شــرایط اســت ک ای

کــرده اســت.
ــان  ــه بســته های تشــویقی مصــوب شــورای شــهر اصفه ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
اســت و از اول مهرمــاه بــه مناطــق ابــالغ شــده، گفــت: امیدواریــم امســال نســبت 
بــه ســال گذشــته، شــاهد افزایــش صــدور پروانــه باشــیم؛ چــرا کــه هــر چــه متراژ 
ــع  ــردش چــرخ صنای ــد اشــتغال بیشــتر و گ ــد، نوی ــش یاب ــه افزای  صــدور پروان

را می دهد.
وی بــا بیــان اینکــه بســته تشــویقی ســال جــاری بــا ســال های گذشــته 
متفــاوت اســت اظهــار کــرد: در بســته های تشــویقی ســال جــاری، نــگاه ویــژه ای 
بــه بافــت فرســوده شــده؛ بــه طــوری کــه تخفیــف صــدور پروانــه در ایــن بافــت 

ــه 70 درصــد رســیده اســت. از 50 درصــد ب
 70 درصد تخفیف ساخت وساز دربافت فرسوده

عضــو شــورای اســالمی شــهر اصفهــان نیــز ارائــه بســته تشــویقی ساخت وســاز 
 و وام هــای بافــت فرســوده را دو عامــل رونــق در بخــش مســکن دانســت 
و گفــت: نــگاه مدیــران شــهری بــرای تخفیــف ســاخت و ســاز امســال در بخــش 
فرســوده، بــه صــورت ویــژه  لحــاظ شــد؛ بــه گونــه ای کــه شــهروندانی کــه قصــد 
ســاخت و ســاز در بافــت فرســوده را دارنــد، از 70 تــا 75 درصــد تخفیــف برخوردار 

می شوند.

ــازان در  ــرای انبوه س ــه ب ــژه ای ک ــدات وی ــه تمهی ــاره ب ــا اش ــیدکریم داوودی ب س
نظــر گرفتــه شــده، گفــت: می توانیــم هزینــه پروانــه آپارتمان هــای ساخته شــده 
ــا  انبوه ســازان را تــا ســقف 50 درصــد بــه عنــوان مبلــغ پروانــه دریافــت کنیــم ت

فقــط بــرای 50 درصــد دیگــر پــول بپردازنــد.
  وی تاکیــد کــرد: بــرای پرداخــت عــوارض و تراکــم آپارتمان هایی که فــروش نرفته
ــن و آپارتمــان  ــد زمی ــول مانن ــال غیرمنق ــا 50 درصــد م ــد ت انبوه ســازان می توانن
ــف  ــد تخفی ــا 35 درص ــز از 30 ت ــده نی ــد باقی مان ــرای 50 درص ــرده و ب ــه ک ارائ
ــدی  ــوع 30 درصــد نق ــد در مجم ــه می توانن ــی ک ــن معن ــه ای ــد شــوند؛ ب  بهره من

و مابقی را غیرنقدی پرداخت کنند.
 بسته های تشویقی، بهانه ای برای کمک به مردم است

دیگــر عضــو شــورای شــهر اصفهــان بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد چنانچــه چرخــه 
ساخت وســاز در اصفهــان بــه حرکــت درآیــد، فعالیــت 300 نهــاد دیگــر نیــز رونــق 

خواهــد گرفــت .
از  شــهرداری ها  درآمــد  بیشــتر  اینکــه  بیــان  بــا  حاج رســولیها  عبــاس 
بــه  دولــت  اخیــر،  ســال های  در  داد:  ادامــه  اســت،  ساخت وســاز  حــوزه 
منظــور تک نرخــی کــردن تــورم بــه دیگــر بخش هــای اقتصــادی از جملــه 
بیــکاری شــده  نــرخ  افزایــش  باعــث  و  وارد کــرده   بــازار مســکن فشــار 

است.
 وی بــا بیــان اینکــه شــهرداری بــا تســهیل و اجــرای طرح هــای تشــویقی بــرای 
صــدور پروانــه ســاختمان می توانــد بــه میــزان جالــب توجهــی بــازار ساخت وســاز 
را تعدیــل کنــد، گفــت: ایــن بســته های تشــویقی بهانــه ای بــرای کمــک بــه مــردم 
ــرده  ــه ســاختمان را دریافــت ک ــری پروان ــا هزینه هــای کمت ــد ب ــا بتوانن  اســت ت

و صاحب خانه شوند.
بــا دریافــت پروانــه ســاختمان   وی تصریــح کــرد: شــهروندان می تواننــد 
کننــد  اقــدام  ساخت وســاز  بــه  نســبت  ســال  ســه  مــدت  بــه   و 
 و پیشــنهاد می  شــود تــا جایــی کــه امــکان دارد ایــن فرصــت را از دســت 

ندهند. 
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اعطــای وام مســکن بــا ســود کــم از ســوی دولــت بــه 
نیازمنــدان در حــوزه ساخت وســاز نیــز بیــان داشــت: دولــت در ایــن زمینــه نبایــد 
نســبت به ســند امالک بافت فرســوده متقاضیــان را در گیر و دار قــرار دهد؛ چرا که 
 مشــکالت ســند در ایــن بخش هــا قدیمــی اســت و نبایــد بــه این مشــکل بســنده

 کنند.


