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اوضاع  و  ک  پا را  خود  و...  گفتار  کردار،  رفتار، 
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َ
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مدیــر عامــل بــورس اوراق بهــادار تهــران بــه همــراه 
جمعــی از معاونــان و مدیــران شــرکت بــورس 
ضمــن حضــور در فــوالد مبارکــه و بازدیــد از خطــوط 
تولیــد آن در جریــان دیــدار بــا مدیــر عامــل و 
ــه  ــه ب ــوالد مبارک ــت: ف ــه گف ــوالد مبارک ــان ف معاون
ــوان یــک صنعــت مــادر از لحــاظ ارزش اســمی  عن
بزرگ تریــن شــرکت بورســی اســت و نقــش مهمــی 
را در اقتصــاد کشــور ایفــا می  کنــد؛ از ایــن رو حضــور 
ایــن شــرکت در بــازار ســرمایه باعــث افتخــار اســت. 
دکتــر حســن قالیبــاف اصــل ادامــه داد: ازآنجایــی 
کــه گلچینــی از برتریــن شــرکت های کشــور در 
ــه  ــده اند، ب ــه ش ــران پذیرفت ــادار ته ــورس اوراق به ب
ــای  ــه از گل ه ــوالد مبارک ــت ف ــوان گف ــت می ت جرئ

ــازار اســت. سرســبد ایــن ب
    حمایت از شرکت های عضو بورس

وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه بــازار بورس کشــور 
چگونــه می توانــد از شــرکت های عضــو بــورس 
حمایــت کنــد، گفــت: از آنجایــی کــه فــوالد مبارکــه 
اســت  بــورس  پرجمعیــت  شــرکت های   جــزو 
فــوالد  ماننــد  بزرگــی  شــرکت های  حــرکات  و 
مبارکــه در بــازار بــورس بســیار تعیین کننــده اســت، 

بدیهــی اســت ایــن شــرکت ها بــه همــان انــدازه 
بزرگی شــان تأثیــر بزرگــی نیــز در بــازار دارنــد. 

ــان  ــران خاطرنش ــادار ته ــورس اوراق به ــل ب ــر عام مدی
کــرد: اگــر قــرار باشــد در کشــور مــا توســعه ای اتفــاق 
ــار  ــا انتظ ــرد، قاعدت ــورت گی ــادی ص ــد و کار اقتص افت
ــرکت هایی  ــان ش ــط هم ــرکات توس ــن ح ــی رود ای م
کــه پیــش از ایــن تجــارب موفقــی داشــته اند، انجــام 
ــدو  ــه از ب ــوالد مبارک ــم ف ــه می دانی ــه ک شــود؛ همانگون
راه انــدازی تاکنــون طــی چندیــن مرحلــه، توانســته بــا 
اجــرای توســعه های موفــق خــود جایــگاه صنعــت 
ــرای  فــوالد کشــور را ارتقــا دهــد؛ بنابرایــن شــرکت ها ب
ــن  ــه تأمی ــاز ب ــود نی ــعه ای خ ــداف توس ــبرد اه  پیش
و جــذب منابــع مالــی دارنــد کــه بــازار ســرمایه محــل 

مناســبی بــرای ایــن کار اســت.
    تأمین منابع مالی

بــه گفتــه قالیبــاف اصــل شــرکت ها بــرای تأمیــن 
منابــع مالــی خــود می تواننــد از بــورس کــه دارای 
ــد؛  ــتفاده کنن ــت، اس ــه اس ــن زمین ــادی در ای ــوع زی تن
آورده  طریــق  از  می تواننــد  شــرکت ها  همچنیــن 
افزایــش  بــورس  طریــق  از  راحتــی  بــه  ســهامدار 
ســرمایه دهنــد یــا از طریــق بــورس نســبت بــه انتشــار 

 اوراق مشــارکت اقــدام و از انــواع صکــوک، اجــاره
اســتصناع و ... اســتفاده کننــد. وی از طــرح و راهــکار 
از شــرکت های  بــرای حمایــت  پیشــنهادی جدیــد 
خصــوص  ایــن  در  و  داد  خبــر  بــورس  در  حاضــر 
بانک هــا  همــکاری  بــا  اخیــرا  کــرد:   خاطرنشــان 
و ســرمایه گذارهای خارجــی در حــال فراهــم کــردن 
شــرایطی هســتیم تــا آن دســته از شــرکت هایی کــه در 
بخــش ســرمایه گذاری و صــادرات نیــاز بــه منابــع ارزی 
ــد  ــوک ارزی منتشــر کنن ــا صک ــد اوراق ی ــد، بتوانن دارن
ــروش  ــه ف ــران ب ــادار ته ــورس اوراق به ــا را در ب و آن ه
برســانند؛ از آنجایــی کــه بخش هایــی از فعالیــت فــوالد 
مبارکــه از طریــق ارزی انجــام می شــود، بنابرایــن ایــن 
ــه  ــه نتیج ــرفت و ب ــورت پیش ــد در ص ــرکت می توان ش

رســیدن ایــن طــرح از آن اســتفاده کنــد.
    حضور شرکت فوالد مبارکه در بورس

ضمــن  تهــران  بهــادار  اوراق  بــورس  عامــل  مدیــر 
ــه در  ــوالد مبارک ــرکت ف ــور ش ــندی از حض ــراز خرس اب
ــای  ــته بنگاه ه ــه از آن دس ــوالد مبارک ــت: ف ــورس گف ب
اقتصــادی پویــای کشــور اســت کــه از ابتــدای ورود بــه 
بــورس تاکنــون طــی چندیــن مرحلــه افزایش ســرمایه 
داده و توانســته اســت بــا ســرمایه ثبت شــده ۷۵ هــزار 

ــوان بزرگ تریــن شــرکت بورســی از  ــال، عن میلیــارد ری
لحــاظ ارزش اســمی را بــه خــود اختصــاص دهــد و بــه 
خوبــی از ظرفیت هــای بــازار ســرمایه اســتفاده کنــد کــه 
ایــن بــرای بــازار ســرمایه باعــث افتخــار اســت. وی بــا 
ذکــر ایــن مطلــب کــه در فــوالد مبارکــه ســرمایه گذاری 
ــرد: در  ــان ک ــت، بی ــده اس ــام ش ــنگینی انج ــیار س بس
ــرده  ــی ک ــت نقش آفرین ــن ســرمایه گذاری دول ــاز ای آغ
ــورس  ــه ب ــه ب ــوالد مبارک ــس از ورود ف ــا پ ــت؛ ام اس
ــا  ــه ب ــد ک ــی بوده ان ــی و حقوق ــن ســهامداران حقیق ای
ــد  ــم کرده ان ــرایطی فراه ــود ش ــرمایه گذاری های خ س
ــل در  ــاف اص ــود. قالیب ــام ش ــزرگ انج ــن کار ب ــه ای ک
ــاره  ــاخت دوب ــن س ــه یقی ــزود: ب ــوص اف ــن خص همی
ــد  ــر نخواه ــی امکان پذی ــه راحت ــه ای ب ــن مجموع چنی
ــود و بایــد اذعــان کــرد موضوعــی کــه فــوالد مبارکــه  ب
را از ســایر شــرکت های حاضــر در بــورس متمایــز 
بهــره ور، ســرمایه گذاری  انســانی  نیــروی  می کنــد، 

ــت.  ــد اس ــعه های هدفمن ــرای توس ــه و اج آگاهان
ــی و  ــهامداران حقیق ــر س ــه اگ ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
حقوقــی بــه شــرکتی اعتمــاد نداشــته باشــند، مســلما 
ســهام آن هــا را نمی خرنــد، تصریــح کــرد: اینکــه فــوالد 
ــه  ــون ب ــرداری تاکن ــه توانســته طــی دوران بهره ب مبارک
ــاد  ــد و اعتم ــام ده ــود را انج ــعه های خ ــی توس خوب
ســهامداران را جلــب کنــد، یکــی از ســرمایه های بــزرگ 
ــتای  ــد در راس ــه می توان ــت ک ــرکت اس ــن ش ــر ای دیگ
ــر  ــده مؤث ــیر و آین ــه مس ــعه آن در ادام ــد و توس رش

باشــد. 
مدیــر عامــل بــورس اوراق بهــادار تهــران تصریــح کــرد: 
ــران  ــی مدی ــل، تمام ــر عام ــدی مدی ــت و عالقه من هم
ــه توســعه بالندگــی  ــن شــرکت نســبت ب ــان ای و کارکن
ــن  ــم ای ــیر ه ــه مس ــد در ادام ــه می توان ــوالد مبارک ف
شــرکت را بــرای کســب افتخــارات بیشــتر یــاری کنــد 
ــرای  ــژه ب ــان و به وی ــه ایرانی ــرای هم ــان ب ــا همچن ت
ســهامداران آن مایــه افتخــار باشــد. همچنیــن در 
جریــان ایــن دیــدار دکتــر بهــرام ســبحانی، مدیــر عامــل 
فــوالد مبارکــه، گــزارش کاملــی از دســتاوردهای گــروه 
ــگ  ــن هلدین ــد بزرگ تری ــد تولی ــه و رون ــوالد مبارک ف

ــرد. ــه ک ــاری ارائ ــوالدی کشــور در ســال ج ف
   راه انــدازی آزمایشــی کــوره پاتیلــی مجتمــع فــوالد 

سبا
ــوالد  ــر عامــل ف ــد مدی ــان بازدی ــی اســت در جری گفتن
ــی  ــی، یک ــوره پاتیل ــبا، ک ــوالد س ــع ف ــه از مجتم مبارک
از طرح هــای توســعه ایــن مجتمــع کــه بــا هــدف 
افزایــش ظرفیــت از ۷۰۰ هــزار بــه یــک میلیــون و ۶۰۰ 
هــزار تــن در حــال انجــام اســت، بــه صــورت آزمایشــی 
راه انــدازی شــد. دکتــر بهــرام ســبحانی در جریــان 
ایــن بازدیــد، ضمــن قدردانــی از تــالش کارکنــان ایــن 
مجتمــع بــر بهره بــرداری کامــل هرچــه ســریع تر ســایر 

ــرد.  ــد ک ــع تأکی ــن مجتم ــعه ای ــای توس طرح ه

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــا راه انــدازی پروژه هــای 
پیشــبرد  در  بلنــدی  گام  مجتمــع،  ایــن  توســعه 
ــد ــد ش ــته خواه ــه برداش ــوالد مبارک ــروه ف ــداف گ  اه
ــای  ــا در واحده ــر فعالیت ه ــز ب ــا تمرک ــرد: ب ــار ک اظه
مختلــف از جملــه واحــد ذوب، ریخته گــری و کالف 
ــود  ــای موج ــر ظرفیت ه ــوان از حداکث ــچ دوم می ت پی
ــر  ــرد. مدی ــتفاده ک ــازار اس ــاز ب ــه نی ــخ ب ــت پاس جه
ــه  ــد در زمین ــن بازدی ــه ای ــه در ادام ــوالد مبارک عامــل ف
ــک  ــکول های دینامی ــدازی باس ــات راه ان ــریع در عملی  تس
و اســتاتیک مربوطــه، فرآینــد اجــرای پروژه ســیگنالینگ 
و همچنیــن برنامه ریــزی حمــل محصــوالت و مــواد 
اولیــه از طریــق خطــوط ریلــی احداث شــده، راهکارهایــی 
را ارائــه کــرد. در همیــن خصــوص بهمــن خلیلــی، مدیــر 
ــوالد ســبا  ــع ف ــای مجتم ــوژی و اجــرای پروژه ه تکنول
نیــز بــا بیــان اینکــه در طــی ایــن بازدیــد از کارگاه هــای 
واحــد انتقــال مــواد و ســیلوهای مربوطــه، واحــد 
غبارگیــر، کوره هــای قــوس الکتریکــی، ریخته گــری 
اســلب نــازک، کــوره تونلــی، کارگاه هــای جنبــی و 
ــع  ــعه مجتم ــای توس ــه طرح ه ــوط ب ــع آب مرب توزی
فــوالد ســبا بازدیــد بــه عمــل آمــد، یــادآوری کــرد: بــا 
اتمــام عملیــات ایــن طرح هــا، واحدهــای فوالدســازی 
دوم، کــوره تونلــی و کــوره شــاتلی جدیــد، ریخته گــری 
دوم، نصــب قفســه ۷ و دان کویلــر دوم همــراه بــا 
تعویــض کامــل اتوماســیون نــورد گــرم و نوســازی خــط 

ــد. ــرار می گیرن ــرداری ق ــورد بهره ب ــود م موج
وی تصریــح کــرد: در طرح هــای توســعه مجتمــع 
ــوره  ــازی در ک ــی و نوس ــرات اساس ــبا، تغیی ــوالد س ف
قــوس و ریخته گــری موجــود همــراه بــا تعویــض 
اتوماســیون ایــن خطــوط در دســت اقــدام اســت 
ــی  ــوره پاتیل ــد ک ــدازی واح ــر راه ان ــال حاض ــه در ح ک
ــوره قــوس  انجــام شــده و تســت های ســرد و گــرم ک
ــای  ــت و در هفته ه ــام اس ــه اتم ــز رو ب ــی نی الکتریک
ــن  ــید؛ ضم ــد رس ــل خواه ــرداری کام ــه بهره ب ــی ب آت
ــع  ــن مجتم ــری ای ــه تســت ســرد واحــد ریخته گ اینک
ــوالد  ــگار ف ــزارش خبرن ــه گ ــت. ب ــام اس ــال انج در ح
ــی  ــای جنب ــرای پروژه ه ــر اج ــار مدی ــعود نیک گفت مس

ــورد  ــای م ــریح پروژه ه ــه تش ــم ب ــتیبانی ه و پش
بازدیــد در ایــن مدیریــت پرداخــت و گفــت: احــداث 
ــاختمان  ــاخت س ــبا، س ــوالد س ــی ف ــن داخل راه آه
ایســتگاه داخلــی ایــن مجتمــع، تکمیــل و احــداث 
راه آهــن خارجــی فــوالد ســبا و ســاخت ســاختمان 
ایســتگاه مبادلــه ای فــوالد ســبا )ایســتگاه ریــز(، از 
ــود. ــن روز ب ــد در ای ــورد بازدی ــای م ــه پروژه ه جمل

ایــن  از  یــک  هــر  درخصــوص مشــخصات  وی 
پروژه هــا گفــت: ایــن طرح هــا توســط مشــاور 
فراتحقیــق ســپاهان و دســتگاه نظــارت طرح آفرینان 
تکمیــل  طــرح  در  اســت؛  شــده  اجــرا   پــارس 
و احــداث راه آهــن داخلــی فــوالد ســبا کــه توســط 
ــد  ــام ش ــترش انج ــی گس ــل ریل ــرکت حمل ونق ش
۱۵/۹ کیلومتــر طــول خــط ایــن پــروژه، ۴۱ دســتگاه 
ــر مکعــب حجــم کل  تعــداد ســوزن، ۲۹۵ هــزار مت
ــم کل  ــب حج ــر مکع ــزار مت ــرداری و ۱۴۵ ه خاکب
خاکریــزی ایــن پــروژه بــوده اســت؛ همچنیــن 
پــروژه احــداث ســاختمان ایســتگاه داخلــی فــوالد 
ــع  ــه مســاحت ۷۵۰ متــر مرب ســبا در ســه طبقــه ب
ــرل  ــاق کنت ــری، ات ــگ، بات ــاق اینترالکین ــامل ات ش
دفاتــر اداری و موتورخانــه بــا همــکاری شــرکت 

رهســتان اجــرا شــد.
ــرای پــروژه تکمیــل و احــداث  نیک گفتــار افــزود: ب
راه آهــن خارجــی فــوالد ســبا بــا همــکاری شــرکت 
گســترش آهــن راه قــرارداد منعقــد شــد کــه در آن 
ــداد ۲۱  ــر، تع ــول ۱۵/۶ کیلومت ــه ط ــط ب ــرای خ اج
دســتگاه ســوزن، ۲۷۷ هــزار متــر مکعــب حجــم کل 
خاکبــرداری، ۳۰۰ هــزار متــر مکعــب حجــم خاکریزی 
و تعــداد ۲۰ دســتگاه ابنیــه فنــی پیش بینــی و اجــرا 
شــد. وی اضافــه کــرد: در پــروژه احــداث ســاختمان 
ــز(  ــتگاه ری ــبا )ایس ــوالد س ــه ای ف ــتگاه مبادل ایس
ــرارداد  ــن راه ق ــترش آه ــرکت گس ــکاری ش ــا هم ب
منعقــد و ســاخت ســاختمان اداری ۷۵۰ متــر مربعی 
ــاق  ــه، ات ــری، خان ــگ، بات ــاق اینترالکین ــامل ات ش
ــه و ســوزن بانی ها  ــر اداری، موتورخان ــرل و دفات کنت

اجــرا شــد.
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ــان اینکــه  ــا بی ــرژی اتمــی ب  صالحــی، رئیــس ســازمان ان
در ایــن ۳ ســال دولــت یازدهــم توانســته ایم بــه نحــو 
مشــهود و بــارزی از ســرریز هســته ای بــرای رســاندن 
ــر  ــه ســایر دســتگاه ها اســتفاده کنیــم، گفــت: ب خدمــات ب
همیــن اســاس ۲۰ فروردیــن از اولیــن دســتگاه ســانتریفیوژ 

ــود. ــی می ش ــت رونمای ــوزه نف ــنگ در ح ــرفته س پیش
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی دربــاره توافــق بــا وزارت نفــت 
ــر خوشــی در حــوزه  ــا خب در حــوزه ســانتریفیوژ و اینکــه آی
ــر  ــان بحــث خب ــر، گفــت: هــر زم ــا خی ــد ی هســته ای داری
ــم  ــتون بدن ــار س ــود، چه ــرح می ش ــته ای مط ــوش هس خ

می لــرزد.
وی خاطرنشــان کــرد: مــا در ایــن ۳ ســال دولــت یازدهــم 
توانســته ایم بــه نحــو مشــهود و بــارزی از ســرریز هســته ای 
بــرای رســاندن خدمــات بــه ســایر دســتگاه ها ماننــد حــوزه 

ســامت، نفــت و کشــاورزی اســتفاده کنیــم.
ــتگاه  ــن دس ــن اولی ــه ۲۰ فروردی ــان اینک ــا بی ــی ب صالح
ســانتریفیوژ پیشــرفته ســنگ در حــوزه نفــت رونمایــی 
ــد  ــانتریفیوژ بای ــن س ــوص ای ــت: درخص ــد، گف ــد ش خواه
حفــر  بــرای  زمیــن  درون  از  نمونه هایــی کــه  بگویــم 
چاه هــای نفتــی بیــرون می آورنــد و آن مغزهایــی کــه 
ــن ســانتریفیوژ  ــه  صــورت اســتوانه ای اســت را داخــل ای ب
می گذارنــد و بعــد از آن ســنگ را بــا یکــی از دو ســیال آب 

ــد. ــته می کنن ــت آغش ــا نف ی
وی افــزود: در دوره 17 هــزار چرخانــده می شــود و 4۰ هــزار 
ــرو وارد می شــود و نفــت  ــن نی ــه ای ــه ب ــروی جاذب ــر نی براب
ــا آب  ــه ب ــد ک ــرون می آی ــنگ بی ــده در س ــا آب اشباع ش ی
یــا نفــت بیــرون مخلــوط می شــود. پــس از آن اســت کــه 
ــه از  ــت ک ــه اس ــنگ چگون ــات س ــوند جزئی ــه می ش متوج
آن می تواننــد متوجــه شــوند کــه میــزان نفــت و گاز در 

ــت. ــدر اس ــی چق ــای نفت چاه ه
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی خاطرنشــان کــرد: ایــن یــک 
دســتگاه بســیار پیشــرفته اســت کــه یکــی دو نمونــه از آن 
بیشــتر در پژوهشــگاه وزارت نفــت نیســت کــه آن  هــم 
ــوده و 4۰ ســال پیــش وارد شــده اســت. بســیار قدیمــی ب

 دســتگاه جدیــدی کــه مــا داریــم، تمــام داده هــا را پــردازش 
و حتــی تصویربــرداری می کنــد کــه ان شــاءهللا ۲۰ فروردیــن 

رونمایــی و بــه پژوهشــگاه نفــت داده می شــود.

ــی  ــه در ششــمین اجــاس بین الملل ــوری ک ســلیم جب
می گفــت،  ســخن  فلســطین  انتفاضــه  از  حمایــت 
ــت  ــی از مل ــه نمایندگ ــودم و ب ــرف خ ــرد: از ط ــار ک اظه
عــراق از برگزارکننــدگان ایــن اجــاس و همچنیــن 
مفتخــرم  و  می کنــم  تشــکر  آن  در  شــرکت کنندگان 
کــه در میــان نخبــگان اســامی در ایــن نشســت 
ســخن می گویــم و مراتــب انزجــار خــود را از رژیــم 

مــی دارم. اعــام  آن  جنایت هــای  و  صهیونیســتی 
ــرای  ــا ب ــم ت ــم آمده ای ــرد ه ــا گ ــا اینج ــزود: م وی اف
ســرزمین های  آزادی  و  فلســطین  تاریخــی  مســئله 
مقــدس مســلمانان از دســت یهــود و جلوگیــری از 
ــدا  ــل پی ــرزمین ها راه ح ــن س ــردن ای ــازی ک یهودی س
کنیــم. مــا در عــراق همــواره در گذشــته و حــال در کنــار 
خواســت فلســطینیان یعنــی تشــکیل دولــت مســتقل 

ایســتاده ایم.
رئیــس مجلــس عــراق تصریــح کــرد: اراده مــا بــر 
تشــکیل دولــت مســتقل فلســطینی اســت و بایــد از آن 

ــم. ــت کنی حمای
 تشــکیل دولــت مســتقل فلســطینی بــه پایتختــی 

قــدس و بازگشــت بــه مرزهــای 1۹4۸ خواســته ای 
ــرای  ــق نشــده و مســلمانان ب ــون محق ــه تاکن اســت ک
ــد. ــت خورده ان ــی شکس ــته منطق ــن خواس ــق ای تحق

ــری از تکــرار  ــرای جلوگی ــد ب ــرد: بای ــد ک ــوری تاکی الجب
ــت  ــی و درس ــه ای عمل ــاد و برنام ــا اتح ــت ها ب شکس
ادامــه  از  و جلوگیــری  اهــداف  بــه  رســیدن  بــرای 
ــم.  ــت کنی ــم صهیونیســتی حرک شهرک ســازی های رژی
ایــن بدیهــی اســت کــه رژیــم صهیونیســتی بــا خواســت 
فلســطینیان مخالــف اســت و ایــن، مــا را ملــزم می کنــد 
ــرای  ــود ب ــادی خ ــی و اقتص ــای سیاس ــه ابزاره ــا هم ب

ــم. ــاش کنی ــطینیان ت ــت فلس ــق خواس تحق
ــه  ــتی ب ــم صهیونیس ــی رژی ــه بی توجه ــاره ب ــا اش وی ب
ــن  ــه ای ــد ب ــت: نبای ــل گف ــازمان مل ــای س قطعنامه ه
قطعنامه هــا بســنده کــرد؛ چــرا کــه تجربــه ثابــت کــرده 
ــه ایــن قطعنامه هــا  رژیــم صهیونیســتی بــدون توجــه ب
ــه  ــد ب ــذا بای ــد؛ ل ــه می ده ــود ادام ــغالگری خ ــه اش ب
ــه  ــات صهیونیســت ها ب ــا اقدام ــم ت ــاش کنی شــکلی ت
عنــوان جنایتــی جنگــی و ضــد بشــری در دنیــا شــناخته 

شــود. ایســنا

اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیس جمهــور اظهــار 
ــکان  ــران و ام ــرای دیگ ــغلی ب ــت ش ــاد فرص ــت: ایج داش
ــرای خانواده هــای ایرانــی، خدمتــی  زندگــی شــرافتمندانه ب
بــزرگ و مانــدگار بــرای کشــور اســت کــه بــا هیــچ چیــز قابل 

مقایســه نیســت.
اینکــه  بیــان  بــا  ادامــه  در  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
اساســی  قانــون   44 اصــل  کلــی  سیاســت های 
را  خصوصــی  بخــش  روی  پیــش  محدودیت هــای 
ــاغ ایــن سیاســت ها،  ــا پیــش از اب برطــرف کــرد، گفــت: ت
ــی  ــش خصوص ــد بخ ــرواز و رش ــقف پ ــرای س ــی ب ابهامات
ــون  ــاغ سیاســت های اصــل 44 قان وجــود داشــت؛ امــا اب
ــه اقتصــاد ایــران و بخــش  اساســی بزرگ تریــن خدمــت ب
ــش  ــد بخ ــقف رش ــا و س ــه محدودیت ه ــود ک ــی ب خصوص
خصوصــی را از میــان برداشــت. وی ادامــه داد: البتــه 
اجــرای ایــن سیاســت ها رضایت بخــش نبــوده و نه تنهــا در 
واگذاری هــا عملکــرد موفقــی نداشــته ایم، بلکــه در تســهیل 
ــز  ــه فضــای اقتصــادی کشــور نی ورود بخــش خصوصــی ب

موفــق نبوده ایــم و الزم اســت کــه ایــن عــدم توفیــق 
مــورد بررســی و آسیب شناســی قــرار بگیرد.جهانگیــری 
ــع  ــد مناب ــی بای ــام بانک ــه نظ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــن ب همچنی
خــود را بــرای ســرمایه گذاری در اختیــار بخــش خصوصــی 
ــه دلیــل وجــود  ــرار دهــد، خاطرنشــان کــرد: متاســفانه ب ق
معوقــات بانکــی، فضاســازی نادرســتی علیــه بخــش 
خصوصــی ایجــاد شــده؛ امــا ایــن درســت نیســت کــه بــه 
ــه  ــا ب ــی از آن ه ــش بزرگ ــه بخ ــر ک ــر 5۰۰ نف ــل حداکث دلی
دلیــل شــرایط بــد اقتصــادی مطالبــات معــوق بانکــی دارند، 
ــات و  ــز از خدم ــی نی ــش خصوص ــادی و بخ ــاالن اقتص فع

ــوند. ــروم ش ــی مح ــام بانک ــات نظ ــی امکان بعض
وی افــزود: برخــی افــراد کــه بــه دنبــال رانت خــواری 
آن هــا  روی  بخــش خصوصــی  نــام  نبایــد  و  هســتند 
بگذاریــم، همــواره تــاش می کننــد از رانــت اســتفاده کننــد 
و البتــه اینکــه برخــی از مدیــران نمی تواننــد ایــن افــراد را از 
بخــش خصوصــی واقعــی تشــخیص دهنــد، نوعــی ضعــف 

ــت. ــی اس مدیریت
معــاون اول رئیس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه نبایــد فضــای 
کار و فعالیــت بــرای بخــش خصوصــی ناامــن باشــد، گفــت: 
ــی و  ــش خصوص ــرای بخ ــدارد ب ــق ن ــتگاهی ح ــچ دس هی
فعــاالن اقتصــادی فضــای ناامــن ایجــاد کنــد؛ بلکــه بخــش 
ــه احســاس  ــد ک ــت کن ــد در محیطــی فعالی خصوصــی بای

ــدر زحمــات او شــناخته می شــود. ایســنا ــد ق کن

ــس  ــمین کنفران ــیه شش ــی در حاش ــن روحان حس
بین المللــی حمایــت از انتفاضــه فلســطین در دیــدار 
ــه عبــاس، رئیــس مجلــس ســوریه،  ــم هدی ــا خان ب
ــوریه در  ــردم س ــر م ــای اخی ــک پیروزی ه ــا تبری ب
برابــر تروریســت ها اظهــار داشــت: در ماه هــای اخیــر 
شــاهد تحــوالت بســیار مثبتــی در ســوریه هســتیم؛ 
بــه گونــه ای کــه پــس از پیروزی هــای اخیــر در 
دربــاره  دولت هــا  نظــرات  نیــز  جهانــی  ســطح 
ــاس  ــده و احس ــاوت ش ــور متف ــن کش ــوالت ای تح
ــوریه  ــای س ــر واقعیت ه ــد در براب ــه بای ــد ک می کنن

ــوند. ــلیم ش تس

هماننــد  ایــران  کــرد:  تصریــح  رئیس  جمهــوری 
ــت از  ــم و حمای ــا تروریس ــارزه ب ــرای مب ــته ب گذش
ــن  ــردم ای ــار م ــرات پیــش روی ســوریه در کن مذاک

ــد. ــد مان ــور خواه کش
ــردم ســوریه در شــرایط  ــه م ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــد، خاطرنشــان  ــه ســر می برن ســخت و دشــواری ب
ــوریه در  ــردم س ــه م ــار ب ــل فش ــی از دالی ــرد: یک ک
طــول ســال های گذشــته بــه دلیــل حمایــت ســوریه 

ــردم فلســطین اســت. از اهــداف م
ــواره در  ــوریه هم ــرد: س ــه ک ــوری اضاف رئیس  جمه
ــیاری از  ــته و بس ــرار داش ــت ق ــدم مقاوم ــط مق خ
فشــارها بــه مــردم ســوریه بــه دلیــل همیــن مســئله 

اســت.
ــه  ــوریه را ب ــات در س ــح و ثب ــراری صل ــی برق روحان
ــار داشــت:  نفــع فلســطین و منطقــه دانســت و اظه
فلســطین، مهم تریــن مســئله دنیــای اســام اســت 
ــی در  ــد گام مهم ــس بتوان ــن کنفران ــم ای و امیدواری
مســیر حــل و فصــل مســائل منطقــه بــردارد. پایــگاه 

ریاســت جمهوری اطاع رســانی 
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حتما بخوانید!
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انتظاروامید

ادامه از صفحه یک: 
ُبــوح«؛ بیــدار باشــید آن کــس از  الِحکَمــِة َبعــَد الّصَ
مــا )یعنــی مهــدی)ع(( کــه فتنه هــای آینــده را 
می نهــد  آن گام  در  روشــنگری  چــراغ  بــا  دریابــد 
پیامبــران  پــاکان )و  بــر همــان ســیره و روش   و 
ــاید  ــا را بگش ــا گره ه ــد ت ــار می کن ــان)ع(( رفت و امام
ــس  ــازد... )و پ ــیر( را آزاد س ــل اس ــردگان )و مل و ب
ــرای در هــم کوبیــدن  ــی او( گروهــی ب از غیبــت طوالن
ــان شمشــیرها صیقــل  فتنه هــا آمــاده می شــوند و چون
ــرد ــنایی گی ــرآن روش ــا ق ــان ب ــد، دیده هاش  می خورن

افکنــد  طنیــن  قــرآن  تفســیر  گوش هاشــان  در   و 
و در صبحگاهــان و شــامگاهان جام هــای حکمــت 

در  امــروز  بشــریت  )خطبــه 150(  ســر می کشــند. 
آرزوی رهــاورد دوران ظهــور حکومــت عدالــت و مصلــح 
جهانــی اســت؛ ایــن همــان چیــزی اســت کــه تمــام 
ــق  ــه و در آرزوی تحق ــم دوخت ــه آن چش ــریت ب بش
ــران  ــیع از دیگ ــم تش ــاز مه ــرد. امتی ــر می ب ــه س آن ب
ایــن اســت کــه ایــن رهــاورد را بــه صــورت مشــخص 
ــق و  ــرای تحق ــریت ب ــا بش ــوده ت ــان نم ــق بی و دقی

ــد. ــاش کن ــتر ت ــی بیش ــن دوران ــیدن چنی فرارس
 ایــن دســتاوردها بــه صــورت گســترده و دقیــق 
در کلمــات ائمــه)ع( بیــان شــده اســت؛ چنانچــه 

فرموده انــد: علیه الســام  علی بن ابیطالــب 
»یعطــف الهــوی علــی الهــدی اذا عطفــوا الهــدی 
علــی الهــوی، و یعطــف الــّرأی علــی القــرآن اذا 
ــدی(  ــّرأی«؛ او )حضــرت مه ــی ال ــرآن عل ــوا الق عطف
هنگامــی  می کنــد،  هدایــت  تابــع  را  خواســته ها 
کــه مــردم هدایــت را تابــع هوس هــای خویــش 
ــیر(  ــام تفس ــه ن ــه )ب ــی ک ــد و در حال ــرار می دهن ق
نظریه هــای گوناگــون خــود را بــر قــرآن تحمیــل 
قــرآن  تابــع  را  اندیشــه  و  نظریه هــا  او  می کننــد، 

 )138 خطبــه  )همــان،  می ســازد. 
از مهم تریــن رهاوردهــای نظــام دوران ظهــور ایــن 
ــان  ــاختن انس ــته ها و س ــه و رش ــه پای ــه ب ــت ک اس
بــر  نیــز  بعــدی  آثــار  و  می شــود  توجــه  بیشــتر 
ــی  ــام خمین ــن پایه هــا اســتوار اســت. حرکــت ام همی
ــار آن  ــت و آث ــن حرک ــه ای از ای ــره( نمون ــدس س )ق
ــا قیــام  در حــد خــودش اســت. نکتــه دیگــر اینکــه ب
مهدی)عــج(، اســام واقعــی زنــده و احیــا می شــود. 
الکتــاب  مّیــت  یحیــی  »و  فرمودنــد:   علــی)ع( 
و الّســّنة«؛ )مهــدی( کتــاب خــدا و ســنت پیامبر)ص( 
 را )کــه تــا آن روز متــروک مانــده( زنــده می کنــد 
و عدالــت فراگیــر می شــود. )همــان( »فیریکــم عــدل 
الّســیرة«؛ او روش عادالنــه )در حکومــت حــق( را بــه 
شــما می نمایانــد و فاســدان بــه ســزای اعمــال خــود 
ــٌد بمــا  ــه 15۰( »و ســیاتی غ می رســند )همــان، خطب
ــی  ــا عل ــا له ــا عّم ــی مــن غیره ــون یأخــذ الوال التعرف
قســاوی اعمالهــا«؛ و فردایــی کــه شــما را از آن هیــچ 
شــناختی نیســت )و زمامــداری حکومــت می کنــد 
کــه غیــر از حاکمــان امــروزی اســت؛ او حضــرت 
ــزاران حکومت هــا را  ــدی اســت( کــه عمــال و کارگ مه
بــر اعمــال بدشــان کیفــر خواهــد داد و انســان ها را از 

ــان( ــد. )هم ــتم آزاد می کن س
»...لیحــل فیهــا ربقــًا و یعتــق رّقــًا«؛ مهــدی بــر 
ــا گره هــا را بگشــاید  ــد ت ــار می کن  ســیره صالحــان رفت
و بــردگان )و ملــل اســیر و رنج دیــده و ستم کشــیده( 
ــی  ــدت واقع ــش وح ــو حکومت ــازد و در پرت را آزاد س

ــان( ــود. )هم ــاد می ش ایج
و یشــعب صدعــًا«؛ جمعیــت   »و یصــرع شــعبًا 
ــده  ــان پراکن ــده و حق جوی ــتمگر را پراکن ــراه و س گم
را جمــع آوری می کنــد )و وحــدت واقعــی بیــن آن هــا 
ایجــاد می نمایــد( و نعمــت بــر مــردم تمــام و فــراوان 

می شــود. )همــان، خطبــه 138( 
ــع«؛  ــم الّصنائ ــِه فیکُ ــَن الّل ــت ِم ــد تکاَمَل ــم َق »َفکَاَنک
ــدان پیامبــر و مهــدی آل محمــد)ص((  ــو خان )در پرت
نعمت هــای خــدا بــر شــما تمــام خواهــد شــد. 

ــه 100( ــان خطب )هم
ــک  ــل لولی ــم عج ــش. اله ــور پرفروغ ــد ظه ــه امی ب

ــرج الف

حجابوحضور
در چنــد شــماره، کوتــاه، بعضــی از ویژگی هــای حضــرت 
فاطمــه ســام هللا علیهــا را بــه عنــوان الگــوی بی بدیــل 
ــه یــک ویژگــی مهــم دیگــر  بیــان کردیــم. در ایــن شــماره ب
ــا  ــور ی ــا منظ ــده ای ب ــروز ع ــای ام ــم. در دنی ــاره می کنی اش
ــع فعالیت هــای اجتماعــی معرفــی  بی منظــور حجــاب را مان
می کننــد و بــا برنامــه درصــدد پــاک کــردن حجــاب و پــس 
از آن عفــاف هســتند تــا بــا شــعار آزادی، مســئله حجــاب را 
محدودیــت تلقیــن کننــد؛ امــا فاطمــه زهــرا)س( بــه عنــوان 
الگــوی تابنــاک تاریــخ بشــریت، ایــن دیــدگاه را عمــا باطــل 
ــم  ــه حری ــا اینک ــان ب ــزرگ جه ــوی بســیار ب ــد. آن بان کرده ان
ــد، در  ــت می کردن ــل رعای ــور کام ــه ط ــاب را ب ــاف و حج عف
ــن حــوادث سیاســی و اجتماعــی ــن حــال در بحرانی تری  عی

ــه)س(  ــی فاطم ــخ زندگ ــتند. در تاری ــور داش ــور و ظه حض
ــه  ــا کســب اجــازه ب ــی ب آمــده اســت کــه روزی مــرد نابینای
محضــر حضــرت زهــرا)س( آمــد. حضــرت از او فاصلــه 
ــه در  ــرم)ص( ک ــر اک ــانیدند. پیامب ــود را پوش ــد و خ گرفتن
آنجــا حضــور داشــتند، از حضــرت زهــرا)س( پرســیدند: »بــا 
ــد، چــرا خــود را  ــو را نمی بین اینکــه ایــن مــرد نابیناســت و ت
پوشــاندی؟« حضــرت زهــرا)س( در پاســخ فرمودنــد: »اگــر 
ــو را  ــی او ب ــم، وانگه ــه او را می بین ــن ک ــد، م ــرا نمی بین او م
استشــمام می کنــد.« پیامبــر)ص( )بــه نشــانه تأییــد شــیوه 
و گفتــار حضــرت زهــرا»س«( فرمودنــد: »َأْشــَهُد َانَّــِک َبْضَعــٌة 

ــن مــن هســتی. ــاره ت ــو پ ــه ت ــی«؛ گواهــی می دهــم ک ِمّن
ــد: روزی همــراه گروهــی در  ــان علــی)ع( فرمودن امیــر مؤمن
محضــر رســول خــدا)ص( نشســته بودیــم. آن حضــرت بــه 
مــا رو کردنــد و فرمودنــد: »بهتریــن کار بــرای زنان چیســت؟« 
هیــچ کــدام از حاضــران نتوانســتند جــواب صحیــح بدهنــد. 
ــتم، و  ــه بازگش ــه خان ــن ب ــدند، م ــرق ش ــه متف ــی ک هنگام
همیــن موضــوع را از حضــرت زهــرا)س( پرســیدم و ماجــرای 
ــاب را  ــدادن اصح ــح ن ــخ صحی ــر)ص( و پاس ــؤال پیامب س
بــرای حضــرت زهــرا)س( تعریــف کــردم و گفتــم هیــچ یــک 
از مــا نتوانســتیم پاســخ صحیــح بدهیــم. حضرت زهــرا)س( 
ــم و  ــؤال را می دان ــن س ــه ای ــخ ب ــن پاس ــی م ــد: ول فرمودن
آن ایــن اســت کــه: »َخْیــٌر لِلنِّســاِء َاْن الَیِریــَن الرِّجــاَل 
ــا  ــه آن ه ــت ک ــان در آن اس ــاح زن ــاُل«؛ ص ــنَّ الرِّج َوالَیراُه
مــردان نامحــرم را نبیننــد و مــردان نامحــرم آن هــا را نبیننــد.

حضــرت فاطمــه)س( تــا حد ممکــن از ظاهــر شــدن در انظار 
عمومــی اجتنــاب می کــرد؛ امــا ایــن بــدان معنــی نبــود کــه 
در مواقــع حســاس و الزم از انجــام وظیفــه خــود شــانه خالی 
ــد. ابــن ابــی الحدیــد از واقــدی نقــل می کنــد کــه پــس  کن
ــه از  ــان مدین ــا گروهــی از زن ــگ احــد، فاطمــه)س( ب از جن
ــد  ــدر را دیدن ــره مجــروح پ ــه خــارج شــدند و چــون چه  خان
ــاک  ــد و خــون از صــورت مبارکشــان پ او را در آغــوش گرفتن
کردنــد؛ ســپس آبــی فراهــم کردنــد و خون هــای چهــره 

ــد. ــاک کردن ــیر او را پ ــتند و شمش ــدا را شس ــول خ رس
از مهم تریــن و بارزتریــن قله هــای زندگــی بانــوی بــزرگ 
اســام حضــرت فاطمــه زهــرا)س(، دفــاع ایشــان از حریــم 
والیــت امیــر مومنــان علــی)ع( و خطبــه فدکیــه آن حضــرت 
ــان و مــردان و در مســجد  ــه ای کــه در میــان زن اســت؛ خطب
ــاب  ــظ حج ــا حف ــد ب ــان داد زن می توان ــد و نش ــده ش خوان
ــود  ــی و ... وارد ش ــی و اجتماع ــائل سیاس ــاف در مس و عف
و بــه مبــارزه و فعالیــت بپــردازد؛ همچنانــی کــه آن حضــرت 
 در دفــاع از والیــت و حــق اســام و مســلمین ایســتاد 
ــراد  ــا حضــور در درب منــزل مســلمانان و در مســجد و ای و ب
ســخنرانی و خطبــه بــه آگاه ســازی مــردم و افشــای منحرفان 
ــا غاصبــان حــق اقــدام  از اســام و معرفــی حــق و مبــارزه ب
ــد و ســرانجام در راه دفــاع از والیــت مجــروح شــدند و  کردن

نوزادشــان محســن)ع( را از دســت دادنــد.

خبر کوتاه 

اخبار سیاسی 

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

دولتازشفافسازی

هزینههایانتخاباتیاستقبالمیکند
امیــری،  حســینعلی 
پارلمانــی  معــاون 
اظهــار  رئیس جمهــور 
داشــت: موضــع دولــت 
ــوده  ــن ب ــر ای همــواره ب
در  شــفافیت  از  کــه 
ــی  ــای انتخابات هزینه ه
اســتقبال  کنــد؛ هرچــه 
ــه  ــردم ب ــاد م ــد اعتم ــفاف تر باش ــی ش ــای انتخابات هزینه ه
ــد. ــد ش ــتر خواه ــس و ... بیش ــدگان مجل ــان، نماین منتخب
وی در ادامــه افــزود: دولــت قطعــا اعتمــاد مــردم بــه نظــام 
جمهــوری اســامی و نهادهــای کشــور را یکــی از بزرگ تریــن 
ســرمایه های خــود می دانــد؛ لــذا دولــت از هــر گونــه 

شفاف ســازی اســتقبال می کنــد.
در  کــرد:  تصریــح  رئیس جمهــور  پارلمانــی  معــاون 
ــون  ــه اکن ــی ک ــع انتخابات ــام جام ــه نظ ــس الیح پیش نوی
ــی  ــال بررس ــت در ح ــی دول ــی و دفاع ــیون سیاس در کمیس
هزینه هــای  شــفافیت  بــه  راجــع  احکامــی  اســت، 
ــوع  ــن موض ــن، ای ــم و بنابرای ــی کرده ای ــی پیش بین انتخابات
ــاده 11۸  ــا م ــم ت ــروز ه ــت و ام ــتور کار اس ــون در دس اکن
ایــن پیش نویــس الیحــه مــورد بررســی قــرار گرفــت و 
ــه  ــس الیح ــن پیش نوی ــی ای ــه بررس ــتیم ک ــاش هس در ت
ــام برســد  ــه اتم ــر ب ــر چــه زودت ــی ه ــع انتخابات ــام جام نظ
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــود و م ــرح ش ــت مط ــن دول ــا در صح  ت

گیرد. فارس

وزیر اطالعات: 

مدیردوتابعیتینداریم

ــر  ــی ب ــوالی مبن ــه س ــش ب ــوی در واکن ــود عل ــید محم س
 اینکــه چــرا وزارت اطاعــات از مدیــران دوتابعیتــی خبــر نــدارد
ــت.  ــرم نیس ــیم، ج ــته باش ــاع نداش ــه اط ــرد: اینک ــار ک اظه
ــه از  ــد ک ــود ندارن ــران وج ــن مدی ــه ای ــم ک ــال می دهی احتم

ــم.  ــی نداری ــا اطاع آن ه
وی افــزود:  حــال اگــر یــک یــا دو مــورد وجــود داشــته باشــد، 
آیــا بایــد بــه صــورت علنــی بــه آن پرداختــه و ذهنیــت جامعــه 
مشــوش شــود یــا بــه صــورت اداری بــه این مســئله رســیدگی 
ــد،  ــود دارن ــم وج ــرادی ه ــن اف ــر چنی ــن اگ ــود؟ در ضم ش
ــا ایــن لحظــه کســی  ــه مــا اعــام کننــد؛ ت اســامی آن هــا را ب

اســمی بــه مــا اعــام نکــرده اســت. 
دو  شــناخت  رســمی  مرجــع  خاطرنشــان کــرد:  علــوی 
تابعیت هــا، وزارت اطاعــات اســت و مــا در ایــن زمینــه 
شــبکه اطاع یابــی هــم داریــم. در گذشــته مــواردی هــم 
بــوده کــه تذکــر دادیــم و ایــن افــراد از مســئولیت خــود فاصلــه 
گرفته انــد. مــن هیچ کــدام از آمارهــای اعام شــده دربــاره 

تعــداد مدیــران دوتابعیتــی را تائیــد نمی کنــم. ایســنا
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نظامایرانبود
ایالــت کارولینــای  جــو ویلســون، نماینــده جمهوری خــواه 
ــس  ــط خارجــی مجل ــه رواب ــی، در جلســه اســتماع کمیت جنوب
ــه  ــه ای ک ــن از نکت ــت: م ــران گف ــاره ای ــکا درب ــدگان آمری نماین
ــرد  ــاره ک ــه آن اش ــا ب ــت کالیفرنی ــده ایال ــر نماین ــای روراباک آق
بســیار تقدیــر می کنــم کــه گفــت دولــت پیشــیِن آمریــکا چنــان 
فرصتــی مغتنــم بــا انقــاب ســبز در ایــران بــه دســت آورده بــود 

ــرد(.  ــتفاده نک ــی از آن اس )ول
ویلســون افــزود: مــن دوســتان زیــادی در کارولینــای جنوبــی 
فتنــه  دوران  )در  آنــان  ایرانی آمریکایــی هســتند.  دارم کــه 
ــدازی نظــام(  ــم )بران ــر رژی ــرای تغیی ــادی ب 88( امیدهــای زی
داشــتند تــا مگــر ایــن فرصــت بــرای مــردِم فوق العــاده ای کــه 
ــِی  ــت دین ــه از حکوم ــم شــود ک ــد، فراه ــگ پارســی دارن فرهن
تضعیف کننــده و تهدیدکننــده تمــام همســایگاِن ایــران خــاص 

ــزاری صداوســیما شــوند. خبرگ

علــی الریجانــی در حاشــیه اجــاس بین المللــی 
ــاس  ــه عب ــا هدی ــطین، ب ــه فلس ــت از انتفاض حمای
ــرد. ــو ک ــدار و گفت وگ ــوریه، دی ــس س ــس مجل رئی

دولــت  دســتاوردهای  بــه  اشــاره  بــا   الریجانــی 
ــت:  ــا تروریســت ها گف ــارزه ب ــش ســوریه در مب و ارت
دســتاوردها و توفیقــات کشــور ســوریه در مقابلــه 
بــا گروه هــای تروریســتی و تکفیــری را تبریــک 
ــداری  ــه پای ــوریه نتیج ــتاوردهای س ــم. دس می گوی

ــت. ــور اس ــن کش ــت ای ــردم و دول م
ــه  ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــا  ــارزه ب ــدم مب ــط مق ــواره در خ ــوریه هم ــت س دول
ــطین  ــان فلس ــت از آرم ــتی و حمای ــم صهیونیس رژی
ــل  ــی از دالی ــا یک ــزود: قطع ــت، اف ــته اس ــرار داش ق
ــگ در ســوریه  ــای تروریســتی و جن ــاد جریان ه ایج
عرصه هــای  در  کشــور  ایــن  مســتقانه  مواضــع 

ــت. ــوده اس ــف ب مختل
ــس  ــاس، رئی ــه عب ــدار هدی ــه دی ــن در ادام همچنی
ــن ســفر حامــل  مجلــس ســوریه، گفــت: مــن در ای
ســام ها و درودهــای بشــار اســد رئیس جمهــور، 

ــد  ــا بای ــتم و در اینج ــوریه هس ــس س ــردم و مجل م
از حمایت هــای جمهــوری اســامی از مــردم ســوریه 

ــم. ــر و تشــکر کن تقدی

ــت ســوریه  ــردم و دول ــداری م ــه پای ــا اشــاره ب وی ب
ــا  ــت: قطع ــتی گف ــای تروریس ــا گروه ه ــه ب در مقابل
ــه  ــت از انتفاض ــی حمای ــاس بین الملل ــزاری اج برگ

فلســطین در شــرایط حســاس کنونــی نقطــه عطفــی 
ــن اجــاس  ــزاری ای ــن رو برگ ــخ اســت؛ از ای در تاری
ــار  ــامی ب ــورهای اس ــا کش ــت ت ــت اس دارای اهمی

ــد. ــه فکــر فلســطین بیفتن دیگــر ب
رئیــس مجلــس ســوریه افــزود: قطعــا علــت اصلــی 
هجمــه تروریســت ها بــه ســوریه، حمایــت ایــن 
ــا زمانــی کــه  ــوده اســت؛ امــا ت کشــور از فلســطین ب
حقــوق حقــه مــردم فلســطین بازگردانــده نشــود، مــا 

ــم. ــاری می کنی ــان پافش ــع خودم ــر موض ب
ــای  ــا پیروزی ه ــرد: قطع ــح ک ــاس تصری ــه عب هدی
دولــت و ارتــش ســوریه در عرصــه مبارزه تروریســت ها 
موجــب تغییــر رونــد نظامــی بــه سیاســی در عرصــه 
ســوریه شــد کــه ارزش آن کمتــر از پیروزی هــای 

ــی نیســت. نظام
 رئیــس مجلــس ســوریه بــر لــزوم گســترش روابــط 
پارلمانــی میــان ایــران و ســوریه تأکیــد کــرد و گفــت: 
ــه  ــا ب ــد ت ــدا کن ــعه پی ــد توس ــط بای ــن رواب ــا ای قطع
وســیله آن، همکاری هــای دو کشــور ارتقــا یابــد. 

ــه ملــت خان

ســردار غامحســین غیب پــرور در همایــش بــزرگ 
ســران طوایــف و عشــایر ضمــن خوشــامدگویی بــه اقوام 
ــش  ــت: همای ــار داش ــایر اظه ــف عش ــف مختل و طوای
عشــایر، نقــش مهمــی در معرفــی فعالیت هــای انقابــی 
عشــایر بــه مســئوالن دارد؛ چــرا کــه عشــایر خیلــی خوب 
ــه  ــش ب ــن  همای ــد. ای ــاب اســامی را درک کرده ان انق

عنــوان یــک نعمــت در جهــت آشــنایی بیشــتر مســئوالن 
ــود. ــوب می ش ــایر محس ــا عش ب

وی در ادامــه گفــت: امــام خمینــی)ره( و رهبــر معظــم 
ــی داشــتند  ــا درخصــوص عشــایر بیان های ــاب باره انق
کــه بیانگــر توجــه ویــژه آن هــا بــه ایــن قشــر زحمتکــش 

جامعــه اســت. 
غیب پــرور بــا بیــان اینکــه خدمــات عشــایر از قرن هــای 
ــرد: حــد  گذشــته کامــا مشــهود اســت، خاطرنشــان ک
ــه  ــتند ک ــایر هس ــن عش ــاریه، ای ــه و افش ــل صفوی فاص
حکومــت مرکــزی ایــران را حفــظ کردنــد و در هــر 
مقطعــی کــه تمامیــت کشــور تهدیــد شــده، ایــن عشــایر 

ــاع  ــان مملکــت دف ــام از کی ــرت تم ــا غی ــه ب ــد ک بوده ان
کرده انــد و نه تنهــا از زمــان پیــروزی انقــاب، بلکــه 
ــام)ره( را  ــی ام ــام آزادی خواه ــش از آن پی ــا پی مدت ه

کرده انــد.  درک 
ایــن مســئول عالــی ســازمان بســیج مســتضعفین 
ــبیح  ــک تس ــخ ی ــون ن ــایر همچ ــه عش ــان اینک ــا بی ب
عامــل وحــدت و یکپارچگــی ملــت می شــوند، تصریــح 
ــتند؛  ــور نیس ــی در کش ــل واگرای ــا عام ــایر م ــرد: عش ک
ــه  ــر ب ــک خط ــوام ی ــوع اق ــورها تن ــیاری از کش در بس
ــک نعمــت  ــن ی ــا ای ــا در کشــور م ــد، ام حســاب می آی
اســت و بایــد آن را پــاس داشــت.رئیس ســازمان 

ــی  ــش مهم ــت: بخ ــه گف ــتضعفین در ادام ــیج مس بس
ــرار  ــار عشــایر ق ــی در اختی ــدات اقتصــاد مقاومت از تولی
دارد. مــا بایــد بخشــی از اعتبــارات بســیج ســازندگی را 
ــم  ــا مطمئنی ــه م ــم؛ چــرا ک ــه عشــایر اختصــاص دهی ب
ــه  ــی ب ــج مطلوب ــایر نتای ــه عش ــهیات ب ــای تس از اعط

می آوریــم. دســت 
ــات ریاســت جمهــوری  ــه انتخاب ــا اشــاره ب  غیب پــرور ب
ــه  ــات از هم ــه در انتخاب ــت: آنچ ــار داش ــش رو اظه پی

 چیــز مهم تــر اســت، حضــور حداکثــری و پررنــگ 
و پررونــق پــای صندوق هــای رای اســت کــه ایــن 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــمنان جمه ــم دش ــاری در چش خ
ــد مــا در صحنــه حضــور  ــود. آن هــا می خواهن خواهــد ب
الهــی حضــوری  بــه فضــل  امــا  باشــیم؛  نداشــته 

پررنگ تــر از همیشــه خواهیــم داشــت. فــارس

ــزاری  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــی ب ــت هللا جنت ــرت آی حض
ــای  ــطین در روزه ــت فلس ــت از مل ــس حمای کنفران
ــا  ــه ب ــاس ک ــن اج ــروز ای ــه دی ــت: برنام ــر گف اخی
حضــور رؤســای مجالــس و شــخصیت ها و مقامــات 
بعضــی کشــورهای اســامی برگــزار شــد، بســیار 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــخنان مق ــا و س ــوب و بج خ
ایــن اجــاس نیــز بــرای همــگان مفیــد و هدایتگــر 

ــود. ب
ــال  ــد متع ــاکر خداون ــد از ش ــرد: بای ــح ک وی تصری
ــان  ــطین را همچن ــت فلس ــه مل ــه انتفاض ــیم ک باش
ــان  ــوم همچن ــت مظل ــن مل ــت. ای ــرده اس ــظ ک حف
ــزه  ــتی در غ ــم صهیونیس ــادان رژی ــه ج ــر چکم زی

و دیگــر نقــاط فلســطین مقاومــت را زنــده نگــه 
داشــته اند.

حضــرت آیــت هللا جنتــی گفــت: بحمــدهللا علی رغــم 
ــرای ســرکوب  ــم صهیونیســتی ب ــداوم رژی ــاش م ت
ــرار  ــان برق ــن نهضــت همچن مقاومــت فلســطین، ای

اســت.
ــات  ــی و درج ــعه اله ــران واس ــن آرزوی غف وی ضم
ــت:  ــامی گف ــاب اس ــذار انق ــرای بنیانگ ــی ب متعال
خداونــد آن بزرگــوار را قریــن رحمــت خــود کنــد 

کــه کلیــد مقاومــت را بــه ملــت فلســطین داد و بــه 
آن هــا فرمــود تــا یــک صهیونیســت در ایــن ســرزمین 

ــد. ــا نکنن ــت را ره هســت، مقاوم
رئیــس مجلــس خبــرگان رهبــری پیروزی هــای 
مقاومــت اســامی را در برابــر رژیــم اشــغالگر قــدس 
از بــرکات انقــاب اســامی دانســت و گفــت: عمــده 
ــاب  ــطین، انق ــژه فلس ــم، به وی ــان عال ــد مظلوم امی
ــود  ــد ب ــن امی ــاس همی ــر اس ــت و ب ــامی اس اس
ــای اســامی  ــر حرکت ه ــان و دیگ ــه حــزب هللا لبن ک

ــت. ــکل گرف ــه ش ــطین و منطق ــت در فلس مقاوم
ــای  ــن از حمایت ه ــان همچنی ــورای نگهب ــر ش 4دبی
حرکت هــای  از  اســامی  انقــاب  معظــم  رهبــر 
ــر  مقاومــت تجلیــل کــرد و گفــت: تســلط رهبــری ب
 اوضــاع منطقــه و آشــنایی دقیــق ایشــان بــا آن 
و هدایت هایشــان موجــب شــده کــه هم اکنــون 
رژیــم صهیونیســتی بیــش از همــه از حــزب هللا لبنــان 

و جریــان مقاومــت وحشــت داشــته باشــد.
ــدواری کــرد کــه  ــراز امی ــان اب آیــت هللا جنتــی در پای
ــوم فلســطین  ــت مظل ــروزی مل ــه زودی شــاهد پی ب
ــیم.  ــت ها باش ــگال صهیونیس ــا از چن ــی آن ه و رهای

ــان ــط عمومــی شــورای نگهب رواب

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

بصیرتانقالبی،تنهاراهایستادگیدربرابردشمناست

دبیر شورای نگهبان:

کلیدمقاومتراحضرتامامخمینی)ره(بهملتفلسطینداد
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اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد
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دامون رشیدزادهسرویس اقتصاد

مســئله صــادرات در کشــور مــا، یکــی از چالش هــای 
بــزرگ اقتصــادی اســت. ایــران منابــع بی نظیــری از 
نفــت و گاز و مــواد معدنــی دارد کــه بســیار ارزشــمند 
هســتند و اقتصــاد ایــران بــه شــکلی کامــا مســتقیم 
ــام  ــا تم ــت. ب ــته اس ــت و گاز وابس ــادرات نف ــه ص ب
ــته  ــرای وابس ــال ها ب ــن س ــی ای ــه در ط ــی ک تاش
ــم  ــاز ه ــه، ب ــورت گرفت ــت ص ــه نف ــاد ب ــودن اقتص نب
اقتصــاد مــا همچنــان بــه نفــت وابســتگی شــدیدی 
ــورهایی  ــه کش ــی ک ــن اقدامات ــی از مهم تری دارد. یک
ــرداری از صــادرات  ــرای بهتریــن بهره ب ماننــد ایــران ب
ــواد  ــه م ــود ب ــدات خ ــل تولی ــد، تبدی ــام می دهن انج
دیگــر اســت؛ بــه طــور مثــال تبدیــل نفــت بــه 
محصــوالت پتروشــیمی، یکــی از راهکارهایــی اســت 
ــی  ــز یک ــاره گاز نی ــت. درب ــام اس ــال انج ــه در ح ک
از راهکارهــای جدیــد تبدیــل گاز بــه بــرق یعنــی 
اســتفاده از نیروگاه هــای تولیــد بــرق بــا ســوخت گاز 
ــوان  ــرق را می ت ــی ب ــی یعن ــه محصــول نهای اســت ک

صــادر کــرد.
    صادرات برق

در طــی ســال 2016، ایــران حــدود 53.867 میلیــارد 
متــر مکعــب از گاز و حــدود 7 میلیــارد لیتــر از 
ســوخت های مایــع خــود را بــه حــدود 227 میلیــارد 
ــدود 10  ــه ح ــرد ک ــل ک ــرق تبدی ــاعت ب ــووات س کیل
میلیــارد کیلــووات ســاعت آن بــه کشــورهای همســایه 

ــد.  ــادر ش ــه ص ــراق و ترکی ــژه ع به وی

ــی  ــرق صادرات ــه حــدود 86 درصــد از ب ــراق و ترکی ع
ایــران  داده انــد.  اختصــاص  خــود  بــه  را  ایــران 
ــه  ــب گاز ب ــر مکع ــارد مت ــن حــدود 8.6 میلی همچنی
ــرای  ــدن ب ــاده ش ــال آم ــرده و در ح ــادر ک ــه ص ترکی
آغــاز صــادرات گاز بــه عــراق اســت؛ امــا گــره ماجــرا از 
ــل  ــه دلی ــه و عــراق ب ــی آغــاز می شــود کــه ترکی جای
خریــد بــرق ارزان از ایــران، دیگــر تمایلــی بــه خریــد 

ــد.  گاز ندارن
ــتفاده از  ــا روش اس ــران ب ــرق ای ــد ب ــفانه تولی متاس
نیســت  ســودآوری  روش  فســیلی   ســوخت های 
ــرای  ــد گاز ب ــوان مانن ــرق را نمی ت ــه ب ــی ک و از آنجای
صــادرات  وضعیــت  کــرد،  ذخیــره  طوالنی مــدت 
شــده  مشــکل  دچــار  شــدت  بــه  ایــران   بــرق 

است.

    راهکارهای فعلی
ارتقــای  بــرای  را  مناقصه هایــی  بــه زودی  دولــت 
18 گیــگاوات  بــه  بــرق کشــور  تولیــد   ظرفیــت 
ــا  ــد ت ــه 48 درص ــا ب ــره وری نیروگاه ه ــاندن به و رس
ــن روش از  ــا ای ــرد؛ ب ــد ک ــزار خواه ــال 2021 برگ س
طریــق تبدیــل نیروگاه هــا بــه توربین هــای گازی 
ســیکل ترکیبــی و تعطیلــی نیروگاه هــای بــا بهــره وری 
زیــر 23 درصــد، نیروگاه هــای قدیمــی جــای خــود را 
ــا توجــه  ــا ب ــد داد؛ ام ــد خواه ــای جدی ــه نیروگاه ه ب
ــرق در  ــژه ب ــرژی به وی ــرف ان ــریع مص ــد س ــه رش ب
ایــران شــاید بیــش از اینکــه مــا بتوانیــم بــرق صــادر 
ــود  ــرف ش ــل مص ــان در داخ ــرق تولیدی م ــم، ب  کنی
و در خوشــبینانه ترین حالــت بــه همیــن میــزان 
فعلــی می توانیــم صــادرات داشــته باشــیم کــه 

ــت. ــه نیس ــه صرف ــم ب ــدان ه چن
    راهکارهای آینده

ــرق در  ــد ب ــده تولی ــوان آین ــه عن ــا ب ــه دنی ــی ک روش
نظــر دارد، تولیــد بــرق از طریــق انرژهــای پــاک 
اســت. کشــور مــا بــه دلیــل وســعت و داشــتن 
ــال  ــش از 300 روز در س ــه بی ــاوری ک ــای پهن کویره
ــی  ــد، یک ــطه ای در آن می تاب ــچ واس ــید بی هی خورش
ــرق  ــرژی ب ــد ان ــرای تولی ــن پتانســیل ها را ب از بهتری
ــد  ــم در تولی ــا بتوانی ــر م ــید دارد. اگ ــق خورش از طری
برســیم خودکفایــی  بــه  خورشــیدی   باتری هــای 

ــه  ــم، بلک ــد کنی ــرق تولی ــی ب ــم مجان ــا می توانی نه تنه
ــا  ــش آالینده ه ــت کاه ــی در جه ــم گام بزرگ می توانی

و مشــکل آلودگــی هــوای کشــور برداریــم.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

 صادرات برق، رؤیای دست یافتنی

ــه  ــن جریم ــاد از گرفت ــا انتق ــیرازی ب ــکارم ش ــت هللا م آی
 تأخیــر در بانک هــا، ایــن کار را خــاف شــرع دانســت 
ــن مرجــع  ــای آشــکار اســت. ای ــن مســئله رب ــت: ای و گف
تقلیــد در درس خــارج فقــه و اصــول خــود در مســجد اعظم 

ــاه  ــاه از خــود گن ــه گن ــه توجی ــان اینک ــا بی ب
بدتــر اســت، گفــت: کســانی کــه نشســته و 
بــرای خــود حقوق هــای میلیــاردی تصویــب 
کرده انــد، توجیــه می کننــد کــه مــا بــر 
اســاس مصوبــه هیئت مدیــره ایــن کار را 
توجیهــی  ایــن مســئله  ولــی  کرده ایــم؛ 
ــت  ــه حرم ــا اشــاره ب بیشــتر نیســت. وی ب

ــی  ــی برخ ــزود: گاه ــرد اف ــه دیرک ــت جریم ــی دریاف قطع
توجیــه می کننــد کــه مــا جریمــه تأخیــر می گیریــم، 
ــدم  ــی دی ــز عجیب ــرا چی ــم؛ اخی چــون از اول شــرط کرده ای
ــن  ــا از همی ــد بعضــی بانک ه ــه بیشــترین درآم و آن اینک
جریمــه دیرکــرد اســت و گاهــی تــا روزی 60 هزار میلیــارد از 

ــت.  ــرع اس ــاف ش ــه خ ــد ک ــه می گیرن ــن ناحی همی
ــای  ــئله رب ــن مس ــه ای ــان اینک ــا بی ــرآن ب ــر ق ــن مفس ای
آشــکار اســت، ادامــه داد: بــه هــر حــال برخــی بــا صراحــت 
ــه  ــد ک ــت می کنن ــغ را دریاف ــن مبال ــه ای ــی در لفاف و برخ
ــد  ــه می کنن ــه نظــر مــن کســانی کــه توجی ب
ــاه  ــم گن ــرا ه ــت؛ زی ــتر اس ــان بیش گناهش
کــرده و مــال حــرام خورده انــد و هــم ریــاکاری 
و توجیــه می کننــد. آیــت هللا مــکارم شــیرازی 
ــه  ــواری در جامع ــر حرام خ ــرد: اگ ــوان ک عن
ــز  ــر دیگــران نی ــار آن ب ــد، گــرد و غب رواج یاب
می نشــیند و نتیجــه آن ایــن اســت کــه 
ــز  ــری نی ــوم دیگ ــار ش ــود و آث ــتجاب نمی ش ــا مس دعاه
در پــی دارد و گناهــان دیگــری نیــز در کنــار آن ایجــاد 
می شــود. ایــن مرجــع تقلیــد تاکیــد کــرد: کســی بــا 
ــای  ــد، ج ــر برس ــد و اگ ــی نمی رس ــه جای ــواری ب حرام خ

ــنا ــت. ایس ــی اوس ــی و بیچارگ بدبخت

در شــرایطی کــه ایــران یکــی از 10 کشــور باخیــز جهــان 
اســت، 1۹ میلیــون نفــر در خانه هــای غیرایمــن زندگــی 

می کننــد کــه نیــاز بــه نوســازی و بهســازی دارد. 
حادثــه پاســکو بــا تمــام تلخی هایــی کــه داشــت، نشــان 

ــهرها  ــع در کان ش ــاختمان های واق داد س
تــا چــه حــد در برابــر حــوادث آســیب پذیر 
هســتند و وضعیــت در بافت هــای فرســوده 
و حاشــیه ای بــه مراتــب بدتــر از دیگــر نقاط 

ست.  ا
بافــت  هکتــار  هــزار   130 هم اکنــون 
ــکونتگاه  ــی و س ــی، تاریخ ــد میان ناکارآم

ــغ  ــی بال ــه جمعیت ــود دارد ک ــور وج ــمی در کش غیررس
ــتند  ــاکن هس ــاط س ــن نق ــر در ای ــون نف ــر 1۹ میلی  ب
و ســالیانه 1۹00 نفــر بــر اثــر حــوادث ســاختمانی جــان 
خــود را از دســت می دهنــد؛ بــه همیــن دلیــل نوســازی 
اولویــت  در  بایــد  فرســوده  و  ناکارآمــد  بافت هــای 

ــرد. ــرار گی ــا ق برنامه ه
ــت  ــران کیفی ــا بح ــور ب ــهرهای کش ــود ش ــه می ش  گفت
ــه جــای مســکن مهــر   مواجــه هســتند و شــاید اگــر ب
بحــث بازآفرینــی شــهری مــورد توجــه مســئوالن دولــت 
ــه  ــت ب ــم کیفی ــت، ه ــرار می گرف ــل ق قب
شــهرها برمی گشــت و هــم اصلی تریــن 
متقاضیــان مســکن کــه اقشــار فرودســت 

ــدند. ــه دار می ش ــتند، خان ــه هس جامع
 در ایــن زمینــه دبیــر ســتاد ملــی بازآفرینی 
شــهری پایــدار می گویــد: بــرای اینکــه 
مــردم بــه نوســازی ترغیــب شــوند، ســاالنه 
ــد  ــود 8 درص ــا س ــت ب ــهیات ارزان قیم ــزار تس 300 ه
بــرای نوســازی و بازســازی در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ــرای مشــارکت بخــش  ــر ب ــن مــدل زمیــن صف همچنی
خصوصــی ارائــه شــده و از ســرمایه گذاران دعــوت شــده 

تــا در ایــن طــرح مشــارکت کننــد. اقتصــاد آنایــن

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی 
اســتانداری چهارمحال و بختیاری 
گفــت: ۹2 درصــد آب شــرب 
چهارمحــال و بختیــاری از منابــع 
آب زیرزمینــی تأمیــن می شــود 
ــی  ــش آلودگ ــور کاه ــه  منظ و ب
ایــن منابــع، ایجــاد آبخوان هــا و 
عملیــات آبخیــزداری در اســتان 

امــری ضــروری اســت. 
گــودرز امیــری در جلســه کارگــروه ســامت و امنیــت غذایــی اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری اظهــار کــرد: بــرای کنتــرل کیفیــت آب و دارا 
 بــودن اســتانداردهای الزم آن، مســئوالن بهداشــت و درمــان اســتان

ــتند.  ــرب هس ــی آب ش ــای میکروب ــام آزمایش ه ــه انج ــف ب موظ
وی افــزود: ۹2 درصــد آب شــرب چهارمحــال و بختیــاری از منابــع 
آب زیرزمینــی تأمیــن می شــود و بــه  منظــور کاهــش آلودگــی 
ــتان  ــزداری در اس ــات آبخی ــا و عملی ــاد آبخوان ه ــع، ایج ــن مناب ای
امــری ضــروری اســت. معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار 
ــه  ــف ب ــت موظ ــط زیس ــت محی ــرد: اداره  کل حفاظ ــان ک خاطرنش
بــه نفــت از منطقــه  آلــوده  تخلیــه و پاک ســازی خاک هــای 
ــه مشــکل ناشــی از نشــت نفــت  ــا اشــاره ب ســرخون اســت. وی ب
در منطقــه ســرخون تصریــح کــرد: کشــت محصــوالت توســط 
کشــاورزان در منطقــه ســرخون شهرســتان اردل صــورت  گیــرد؛ ولــی 
در صورتــی کــه محصــول نهایــی مــورد تأییــد وزارت بهداشــت واقــع 
ــدم  ــورت ع ــود و در ص ــودداری  ش ــازار خ ــه ب ــه آن ب ــد، از عرض نش
ــارت  ــت خس ــه پرداخ ــف ب ــت مکل ــوالت، وزارت نف ــه محص عرض
ــی  ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ ــت. مع ــاورزان اس ــه کش ــه ب مربوط
ــن  ــی در ای ــرورش ماه ــکان پ ــر ام ــزود: اگ ــه اف ــتاندار در ادام اس

ــر اجــرا شــود.  ــن ام ــز وجــود دارد، ای ــه نی منطق
وی اظهــار کــرد: تصفیه خانــه آب انتقالــی شهرســتان کوهرنــگ 
ــرداری خواهــد  ــه  بهره ب ــی ب ــت ســال آت ــه دول ــه شــهرکرد در هفت ب
ــه اینکــه قبــل از دولــت تدبیــر و امیــد  ــا اشــاره ب رســید. امیــری ب
220 روســتا در اســتان از طریــق تانکــر آبرســانی می شــد، تصریــح 
کــرد: در حــال حاضــر تعــداد ایــن روســتاهای محــروم بــا تخصیــص 
اعتبــار بــه ارزش ریالــی 110 میلیــارد تومــان بــه 41 روســتا کاهــش 
یافــت. معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار خاطرنشــان کــرد: 
ــدگان  ــودی پرن ــرای ناب ــدات الزم ب ــداران تمهی ــداران و بخش فرمان

ــدگان را بیندیشــند. ایســنا ــزا پرن ــا آنفلوآن درگیــر ب

رئیــس مرکــز نوســازی و تحــول اداری وزارت جهــاد کشــاورزی از اجــرای طــرح تربیــت مدیــران آینــده در ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان یــزد خبــر داد. ابوالقاســم ورداســبی ایــن طــرح را در راســتای توســعه هــرم مدیریتــی و اجــرای بخشــنامه 
ــی موظــف هســتند در انتخــاب و  ــن طــرح دســتگاه های اجرای ــر اســاس ای ــزود: ب ــی اداری دانســت. وی اف شــورای عال
انتصــاب مدیــران از کارشناســانی اســتفاده کننــد کــه دارای گواهــی شایســتگی هســتند. ورداســبی مهم تریــن اهــداف ایــن 
طــرح ملــی را ترویــج فرهنــگ شایسته ســاالری، ایجــاد بســتر مناســب بــرای تقویــت انگیــزه در کارشناســان، شناســایی 
نیازهــای آموزشــی و ســرمایه گذاری هدفمنــد بــرای توســعه و توانمندســازی کارشناســان مســتعد و برخــورداری از خزانــه 
مدیــران توانمنــد بــرای تصــدی پســت های مدیریتــی دانســت. وی شــرایط تصــدی پســت های مدیریتــی پایــه را دارا بــودن 
ــر 20 ســال  ــج ســال ســابقه در مشــاغل کارشناســی، داشــتن حداکث ــر، دســت کم پن ــی لیســانس و باالت مــدرک تحصیل
ــدگان مــدرک تحصیلــی فــوق  ــرای دارن ــدگان مــدرک تحصیلــی لیســانس و حداکثــر 25 ســال ب ــرای دارن ســابقه کاری ب

لیســانس و باالتــر و کســب میانگیــن 85 نمــره ارزشــیابی عملکــرد برشــمرد. یــزدی نیــوز

تشــریح  بــه  کرمــان  شــهردار 
اقدامــات شــهرداری در حوزه هــای 
عمــران شــهری، چابک ســازی 
ــات  ــهرداری و اقدام ــتم ش سیس
آســایش  جهــت  در  رفاهــی 
مــردم پرداخــت. علــی بابایی در 
ــهردار  ــی ش ــت هم اندیش نشس
رســانه  اصحــاب  بــا  کرمــان 
بــه اقدامــات عمــران شــهری 
ــهر  ــای ش ــادی از هزینه ه ــش زی ــزود: بخ ــاره و اف ــهرداری اش ش
ــط  ــه فق ــت ک ــر داش ــد نظ ــد م ــه بای ــت ک ــاری اس ــای ج هزینه ه

4800 نفــر کارکنــان شــهرداری هســتند.
 شــهردار کرمــان بــا اشــاره بــه اولویت هــای کاری شــهرداری اعــام 
ــی ســطح شــهر، چابک ســازی سیســتم  ــای عمران ــرد: فعالیت ه ک
ــه  ــهروندان ک ــه ش ــت دادن ب ــن اهمی ــهرداری، همچنی ــی ش داخل
ــهرداری  ــای ش ــه اولویت ه ــتند، از جمل ــهر هس ــی ش ــر اصل عناص
اســت؛ ضمــن آنکــه مــردم بایــد بــا شــهرداری هماهنــگ باشــند تــا 

اقدامــات مــا مثمــر ثمــر باشــد.
 وی اولویــت اول فعالیت هــای عمــران شــهری را اتمــام پروژه هــای 
نیمه تمــام شــهرداری دانســت و ابــراز کــرد: تکمیــل مدرســه حیاتــی 
ــتگر و ... از  ــرای راس ــم، اج ــگل قای ــه جن ــه، دریاچ ــتان ریحان بوس
ــل  ــتای تکمی ــه در راس ــتند ک ــی هس ــای نیمه تمام ــه پروژه ه جمل

آن هــا شــهرداری گام برداشــته اســت. 
بابایــی از اقدامــات افزایــش رفاهــی بــرای بانــوان ســخن بــه میــان 
آورد و ابــراز کــرد: بخشــی از بودجــه ســاخت ســومین پــارک بانــوان 
شــهر کرمــان در خیابــان شــیخ احمــد کافــی تأمیــن مالــی شــده و 

ــه زودی عملیــات اجرایــی آن آغــاز می شــود. ب
ــکاری  ــا هم ــهری ب ــران ش ــدد عم ــای متع ــه داد: پروژه ه  وی ادام
ــا در ســطح  ــرارگاه ســازندگی خاتم االنبی اســتانداری، شــهرداری و ق
ــه تقاطــع  ــوان ب ــه آن هــا می ت ــه از جمل ــاز شــده ک شــهر کرمــان آغ
غیــر همســطح در چندیــن نقطــه شــهر و پــروژه میــدان آزادی اشــاره 
کــرد؛ پــروژه میــدان آزادی هم اکنــون 65 درصــد پیشــرفت فیزیکــی 

دارد. 
شــهردار کرمــان اضافــه کــرد: بــه زودی کار در مســیر رفــت و برگشــت 
ــروژه  ــن کار پ ــید؛ همچنی ــد رس ــان خواه ــه پای ــتقال ب ــان اس خیاب
میــدان آزادی در خیابــان بهمنیــار در حــال اجراســت کــه امیدواریــم 

ــا ــوروز بحث هــای ترافیــک میــدان آزادی رفــع شــود. ایرن در ن

وزیــر ارتباطــات از برخــورد 
ارتباطــات  وزارت  قاطعانــه 
در صــورت بــروز تخلفــات در 
ــی  ــات محتوای ــه خدم زمین

ــت.  ــر داده اس خب
مشــترکان  قبض هــای  در 
ــام  ــه ن ــدی ب ــراه اول بن هم
ذکــر  محتوایــی  خدمــات 
ــن  ــی در ای ــه مبلغ ــده ک ش
ــوی  ــی از س ــدد گایه های ــوارد متع ــه در م ــود ک ــر می ش ــد ذک بن
ــام  ــی اع ــود واعظ ــت. محم ــته اس ــال داش ــه دنب ــترکان را ب مش
کــرده اســت: »در تماس هــای تعــدادی از مشــترکان تلفــن همــراه 
اول، اعتراضاتــی درخصــوص محاســبه مبلغــی بــه عنــوان خدمــات 
محتوایــی مطــرح شــده کــه بــه ســازمان تنظیــم مقــررات اعــام 
ــه برخــورد  کــردم موضــوع را بررســی و در صــورت تخلــف قاطعان

ــود.« ــده ش ــردم بازگردان ــه م ــغ ب ــد و مبال کنن
 بــه نظــر می رســد در گام اول اطــاع داشــتن مشــترکان گوشــی 
ــی  ــد گام ــی می توان ــات محتوای ــق خدم ــف دقی ــراه از تعری هم
مؤثــر در جلوگیــری از پرداخــت هزینه هــای اضافــی بــا ایــن 
عنــوان باشــد. خدمــات مبتنــی بــر محتــوا در واقــع شــامل انــواع 
ســرویس های ارائه شــده توســط اپراتورهــای تلفــن همــراه کشــور 
)و نه تنهــا همــراه اول( اســت؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه بیشــترین 
ــترکان  ــه مش ــوط ب ــراه مرب ــی های هم ــای گوش ــم قبض ه حج
دائمــی همــراه اول می شــود، مشــترک بــه طــور مســتند بــا 
هزینــه پرداخت شــده در ایــن بخــش مواجــه می شــود؛ در حالــی 
ــور  ــه ط ــرد ب ــت ف ــن اس ــاری ممک ــیم کارت های اعتب ــه در س ک
ــه  ــگام شــارژ خــود نشــود؛ ب ــام زودهن ــت اتم ــق متوجــه عل دقی
عبــارت دیگــر خدمــات محتوایــی همــان خدمــات ارزش افــزوده 
هســتند کــه تنهــا از ســوی خــود مشــترک می تواننــد فعــال 
ــی اپراتورهــای گوشــی  ــن اســاس مشــترکان تمام ــر ای شــوند. ب
ــا شــماره گیری *800# ســرویس های فعــال  ــد ب همــراه می توانن
ــه دریافــت،  ــل ب خــود را مشــاهده کــرده و در صــورت عــدم تمای
بــرای حــذف آن هــا اقــدام کننــد. همچنیــن بنــا بــر اعــام اپراتــور، 
مشــترکان همــراه اول می تواننــد جهــت اطمینــان از فعــال شــدن 
ــا مرکــز همــراه اول یعنــی ۹۹۹0  ســرویس توســط خــود آن هــا ب
تمــاس گرفتــه و از زمــان دقیــق و نحــوه فعال ســازی ســرویس 

مدنظــر آگاه شــوند. ایســنا

 تأمین 92 درصد آب شرب چهارمحال و بختیاری

 از منابع زیرزمینی

اجرای طرح تربیت مدیران آینده در جهاد کشاورزی یزد

 تشریح اقدامات شهرداری 

از زبان شهردار کرمان

 وعده وزیر ارتباطات درباره 

متخلفان خدمات محتوایی

حتما بخوانید!
3ادغام کارت های شناسایی و بانکی ... پنجشنبه   05  اسفندماه  1395

ـــمـــاره 378 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

 ادغام کارت های شناسایی و بانکی 

در کارت ملی هوشمند
ســازمان ثبــت احــوال ایــران در 
نظــر دارد طرحــی را پیاده ســازی 
کنــد کــه مــردم بتواننــد تنهــا بــا 
حمـــل یــک کـــارت، تمـــام 
کارت هــای شناســایی و بانکــی 

خود را همراه داشته باشند.
 رئیــس ســازمان ثبــت احــوال 
ــق  ــر محق ــن ام ــش رو ای ــع پی ــع موان ــا رف ــه ب ــده داد ک وع
ــت  ــازمان ثب ــس س ــان نیا، رئی ــد درخش ــد. حمی ــد ش خواه
ــه  احــوال کشــور، گفــت: تمــام کارت هــای شناســایی از جمل
ــان  کارت شناســایی، کارت دانشــجویی، گواهینامــه، کارت پای
خدمــت و کارت بانکــی در کارت ملــی هوشــمند جمــع 
خواهــد شــد،که درنتیجــه امنیــت ایــن کارت هــا افزایــش و 

ــت. ــد یاف ــود خواه ــردم بهب ــه م ــانی ب خدمات رس
ــتگاه های  ــوال دس ــت اح ــازمان ثب ــزود: س ــان نیا اف  درخش
تهیــه ایــن کارت هــای هوشــمند را آمــاده دارد و پــس از رفــع 
ــکان  ــا ام ــا ب ــن کارت ه ــع ای ــاهد توزی ــش رو، ش ــع پی موان
تجمیــع کل کارت هــای شناســایی و اعتبــاری افــراد خواهیــم 
ــان  ــه دســت متقاضی ــق پســت ب ــن کارت هــا از طری ــود. ای ب
ــع  ــات جام ــگاه اطاع ــه پای ــاره ب ــا اش ــید. وی ب ــد رس خواه
جمعیتــی گفــت: 130 دســتگاه از ایــن پایــگاه جامع اســتفاده 
ــی  ــک اطاعات ــل بان ــا تکمی ــت ب ــن خدم ــه ای ــد ک می کنن
ــترش  ــت: گس ــه گف ــان نیا در ادام ــرد. درخش ــورت می گی ص
ــات  ــت خدم ــردم و تســهیل شــرایط دریاف ــن م ــات بی خدم
از موضوعــات بســیار حائــز اهمیــت اســت. در همیــن راســتا 
همــکاری بیــن دســتگاه های خدماتــی بــا ثبــت احــوال 
ــه بهتــر و  ــد در جهــت رشــد و توســعه خدمــات و ارائ می توان

ــک ــد. کلی ــاز باش ــر و چاره س ــات مؤث ــر اطاع جامع ت

 تخفیف های ۴۰ درصدی فرش 

غیرواقعی است
ــت  ــینی و موک ــرش ماش ــندگان ف ــه فروش ــس اتحادی رئی
ــی  ــات غیرواقع ــف را تبلیغ ــن صن ــن مشــکل در ای بزرگ تری
صداوســیما عنــوان کــرد و گفــت: مگــر فروشــنده نــذر دارد کــه 
تخفیــف 40 درصــدی روی فــرش اعمــال کنــد؟! محمدهــادی 
ــرش  ــد در بخــش ف ــازار شــب عی ــه ب ــا اشــاره ب ــان ب  کمالی
و موکــت اظهــار کــرد: همــه اصنــاف رکــود تقریبــی را تجربــه 
می کننــد؛ امــا در صنــف فروشــندگان فــرش بــه دلیــل 
ــتر  ــود بیش ــن رک ــات، ای ــه تبلیغ ــیه ای از جمل ــائل حاش مس
ــاره  ــیما درب ــات صداوس ــاد از تبلیغ ــن انتق ــت. وی ضم اس
ــرش  ــرای ف ــا ب ــی از بازاره ــابقه در بعض ــای بی س تخفیف ه
خاطرنشــان کــرد: در بعضــی از تبلیغــات تخفیــف 40 درصدی 
ــا  ــه م ــه تعرف ــی ک ــود، در صورت ــام می ش ــرش اع ــرای ف ب
ــود  ــت و س ــی اس ــات غیرواقع ــن تبلیغ ــت. ای ــد اس 10 درص

ــد.  ــد باش ــد 40 درص ــینی نمی توان ــرش ماش ــروش ف ف
ــت  ــینی و موک ــرش ماش ــندگان ف ــه فروش ــس اتحادی رئی
ــی از  ــات غیرواقع ــکل تبلیغ ــردن مش ــل ک ــرای ح ــزود: ب اف
ــام  ــز اع ــیما نی ــه صداوس ــدام و ب ــاف اق ــاق اصن ــق ات طری

ــم.  ــه ای نگرفتی ــون نتیج ــا تاکن ــم، ام کردی
ــف  ــه صن ــات ب ــوع تبلیغ ــن ن ــه ای ــان اینک ــا بی ــان ب کمالی
فرش فروشــان لطمــه زده، ادامــه داد: اگــر تبلیغــات واقعــی 
ــای  ــه تخفیف ه ــی ک ــا هنگام ــت؛ ام ــکلی نیس ــد، مش باش
ــندگان  ــه فروش ــه ب ــث لطم ــود باع ــام می ش ــابقه اع بی س
صنــف می شــود و در حــال حاضــر بزرگ تریــن مشــکل ایــن 

ــر ــی اســت. مه ــات غیرقانون ــف، تبلیغ صن

نصب ۴۵۰ هزار کنتور هوشمند
هوشــمند  شــبکه  و  اندازه گیــری  سیســتم های  معــاون 
ســازمان بهــره وری انــرژی ایــران )ســبا( گفــت: طبــق 
ــاه نصــب  ــان خردادم ــا پای ــه ت ــای صورت گرفت برنامه ریزی ه
ــای  ــزرگ و چاه ه ــترکان ب ــمند مش ــور هوش ــزار کنت 450 ه
ــود.  ــام می ش ــگاوات انج ــزار م ــر 30 ه ــزون ب ــاورزی اف کش
هــادی مدقــق بــا بیــان اینکــه کامــل شــدن تجهیــز کنتورهای 
هوشــمند 30 هــزار مــگاوات از بــار مصرفــی شــبکه را مدیریت 
ــار  ــوم ب ــک س ــش از ی ــدد بی ــن ع ــرد: ای ــار ک ــد، اظه می کن
ــرای  ــا اج ــی رود ب ــار م ــه داد: انتظ ــت. وی ادام ــبکه اس ش
کامــل ایــن کار، 3000 مــگاوات پیک زایــی در شــبکه صــورت 
گیــرد. بــه گفتــه معــاون سیســتم های اندازه گیــری و شــبکه 
ــرژی ایــران در حــال حاضــر  هوشــمند ســازمان بهــره وری ان
ــور هوشــمند در ســطح کشــور نصــب  ــگاوات کنت ــزار م 100 ه
شــده کــه بیــش از 12 هــزار مــگاوات آن مربــوط بــه چاه هــای 
کشــاورزی و مابقــی مربــوط بــه مشــترکان صنعتــی و 
ــد  ــه  بع ــه داد: در مرحل ــق ادام ــت. مدق ــزرگ اس ــاری ب تج
ــر  ــرق سراس ــترکان آب و ب ــام مش ــی، تم ــزام قانون ــق ال طب
کشــور بــا مشــارکت و ســرمایه گذاری بخــش غیردولتــی بــه 
ــرح  ــه ط ــان اینک ــا بی ــوند. وی ب ــز می ش ــامانه مجه ــن س ای
اپراتــور هوشــمند اندازه گیــری بــا همیــن هــدف تدویــن 
شــده، عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه بــا روش هــای فعلــی 
نمی تــوان تمــام مشــترکان بــرق را مجهــز بــه کنتــور هوشــمند 
ــن مســئله  ــرای ای کــرد، الزم اســت از روش هــای دیگــری ب

اســتفاده شــود. ایســنا

واردات پرتقال از مصر و ترکیه
ــد:  ــان، می گوی ــه بارفروش ــس اتحادی ــری، رئی ــن صاب حس
واردات پرتقــال از مصــر آغــاز شــده؛ قــرار اســت پرتقال هــای 
 وارداتــی از 20 تــا 25 اســفند از طریــق میادیــن تره بــار 
و ســازمان مرکــزی میــوه بیــن مغازه هــا بــرای تنظیــم 
 بــازار شــب عیــد توزیــع شــود. همچنیــن ســید رضــا نورانــی 
رئیــس اتحادیــه صادرکننــدگان میــوه، گفتــه بــود در صــورت 
ورود پرتقال هــای مصــری بــه کشــور، قیمــت آن تــا کیلویــی 
5 هــزار تومــان خواهــد بــود. چهــارم بهمن مــاه ســتاد تنظیــم 
بــازار طــی مصوبــه ای بــرای تنظیــم بــازار مرکبــات بــرای شــب 
عیــد بــه وزارت جهــاد کشــاورزی دســتور خریــد و واردات 100 
هــزار تــن پرتقــال را داده بــود کــه در مرحلــه اول 20 هــزار تــن 
از مصــر وارد کشــور شــده و گفتــه می شــود کــه رقمــی حــدود 
60 هــزار تــن پرتقــال نیــز از ترکیــه خریــداری شــده اســت؛ 
ــکوت  ــه س ــن زمین ــی در ای ــئوالن دولت ــان مس ــا همچن ام
ــه  ــازی ب ــه نی ــد ک ــام می کنن ــی اع ــد و حت ــار کرده ان اختی

واردات مرکبــات نداریــم! فــارس

توزیع اسکناس شب عید از هفته آینده
رئیــس بانــک مرکــزی گفــت:  بــه 
بانک هــا تاکیــد کــرده ام کــه اگــر 
بانک هــا  از  را  مــردم خدمــات 
نخواســتند، بانک هــا هزینــه ای از 
آن هــا کــم نکننــد. ولــی هللا ســیف 
پــس از جلســه هیئــت دولــت در 
ــه  ــگاران در پاســخ ب ــع خبرن جم
ــردم  ــه م ــی ک ــت خدمات ــا باب ــرا بانک ه ــه چ ــش ک ــن پرس ای
خواهــان آن نیســتند از مــردم هزینــه دریافــت می کننــد، اظهــار 
کــرد: مشــتری ای کــه از بانــک خدماتــی نخواهــد، بانــک نبایــد 
از او هزینــه ای کــم کنــد. وی دربــاره اســکناس نــو بــرای شــب 
ــم و از  ــه مشــکلی نداری ــن زمین ــح کــرد: در ای ــز تصری ــد نی عی
هفتــه آینــده، اســکناس های نــو در اختیــار بانک هــا قــرار 
می گیــرد. ســیف همچنیــن دربــاره اجــرای دســتورکار بخشــودگی 
دیرکــرد وام زیــر صــد میلیــون خاطرنشــان کــرد: این بخشــنامه 
دو روز پیــش بــه بانک هــا ابــاغ شــد و بانک هــا می تواننــد آن 

را اجرایی کند. بانک مرکزی

آب، بزرگ ترین مشکل کشاورزی اصفهان
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــدات گیاه ــود تولی ــاون بهب مع
ــا اشــاره بــه اینکــه سیاســت ایــن ســازمان  اســتان اصفهــان ب
 کاهــش ســطح کشــت ســبزی و صیفــی در فضــای بــاز 
و انتقــال آن بــه گلخانه هاســت، گفــت: یکــی از مشــکات 
ــد  ــای تولی ــودن زنجیره ه ــل نب ــازار، کام جــدی کشــاورزان در ب
ــب  ــوع موج ــن موض ــه ای ــت ک ــا انتهاس ــدا ت ــاورزی از ابت کش
نوســانات قیمــت و نارضایتــی کشــاورزان می شــود. اصغــر 
محســن زاده کرمانــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه طــور قطــع اولیــن 
ــت  ــه لحــاظ کمی ــان ب ــن مشــکل کشــاورزی اصفه  و بزرگ تری
و کیفیــت موضــوع آب اســت، اظهــار داشــت: متاســفانه اســتان 
بــا کمبــود منابــع آب هــای زیرزمینــی و ســطحی مواجــه اســت 
ــود  ــر بخــش کشــاورزی دارد. وی کمب ــر مســتقیمی ب کــه تأثی
ســرمایه گذاری توســط بخــش خصوصــی و دولتــی را دومیــن 
مشــکل کشــاورزی اســتان دانســت و تاکیــد کــرد: بــرای اینکــه 
توســعه بخــش کشــاورزی بــا ســرعت پیــش رود، رونــد 
ســرمایه گذاری بایــد تســریع شــود. وی بــا اشــاره بــه بهــره وری 
پاییــن آب در بخــش کشــاورزی اصفهــان گفــت: مــا بایــد بــه 
ــم  ــر مکعــب بتوانی ــر مت ــه ازای ه ــه ب ــم ک ــش روی ســمتی پی

حــدود 700 گــرم محصــول تولیــد کنیــم. ایمنــا

 ضرورت سوق دادن نقدینگی 

به بازار سرمایه
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا 
ســوق دادن نقدینگــی بــه ســمت بــازار ســرمایه می تــوان 
شــاهد رونــق بخــش تولیــد بــود، گفــت: بی توجهــی بــه 
ــوداگری  ــی و س ــازار دالل ــق ب ــه رون ــی زمین ــت نقدینگ مدیری
ــم  ــش حج ــاره افزای ــعیدی درب ــرا س ــد. زه ــم می کن را فراه
نقدینگــی اظهــار داشــت: بی توجهــی بــه افزایــش حجــم 
نقدینگــی می توانــد مشــکات اقتصــادی کشــور را تشــدید کند. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت در کنتــرل نــرخ رشــد شــدید 
ــداوم  ــفانه ت ــزود: متاس ــته، اف ــری داش ــات موث ــورم اقدام ت
ــه  ــد زمین ــی می توان ــم نقدینگ ــش حج ــه افزای ــی ب بی توجه
ــراز  ــا اب ــعیدی ب ــد. س ــم کن ــز فراه ــورم را نی ــرخ ت ــش ن افزای
تأســف از اینکــه وجــود بعضــی مشــکات اداری مانــع جــذب 
نقدینگــی در بخــش مولــد شــده، ادامــه داد: ایــن اتفــاق باعــث 
شــد زمینــه بــرای رونــق فعالیت هــای ســوداگری در بازارهایــی 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــود. وی ب ــم ش ــکن و ارز فراه ــد مس مانن
بــازار ســرمایه یکــی از بازارهایــی اســت کــه می تــوان بــا ســوق 
نقدینگــی بــه ایــن بــازار، بخــش تولیــد را بــا رونــق روبــرو کــرد 
تصریــح کــرد: هدایــت بخشــی از حجــم نقدینگــی بــه ســوی 
بــازار ســرمایه، می توانــد تاثیــرات مثبــت اقتصــادی بــه همــراه 

ــر فارســی داشــته باشــد. خب

 آزمایشگاه مرکزی آبفای کاشان 

گواهینامه استاندارد بین المللی گرفت

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

آزمایشــگاه مرکــزی شــرکت آب و فاضــاب کاشــان کــه 
مســئولیت کنتــرل کیفیــت آب شــرب شهرســتان های کاشــان 
و آران و بیــدگل را بــر عهــده دارد موفــق بــه اخــذ گواهینامــه 
اســتاندارد بین المللــی ISO/ IEC 17025 شــد. مدیــر عامــل 
ــا اعــام ایــن خبــر گفــت:  شــرکت آب و فاضــاب کاشــان ب
تأمیــن آب ســالم و باکیفیــت از مهم تریــن دغدغه هــای 
شــرکت آب و فاضــاب کاشــان اســت و اخــذ گواهینامه هــای 
شــرب  آب  بــرای کنتــرل کیفیــت  بین المللــی  و  ملــی 
شــهروندان در ایــن راستاســت. مهنــدس محمدرضــا اســدی 
ــل  ــن عوام ــی از مهم تری ــتی، یک ــالم و بهداش ــزود: آب س اف
مؤثــر بــر ســامت شــهروندان اســت؛ از ایــن رو شــرکت آب و 
فاضــاب بــه صــورت مســتمر و از نواحــی مختلــف شهرســتان 
ــت آن  ــرده و ســامت و کیفی ــرداری ک ــی نمونه ب از آب مصرف
را در آزمایشــگاه مرکــزی ایــن شــرکت کنتــرل می کنــد. وی 
یــادآور شــد: پذیــرش آزمایشــگاه و نتایــج آن در ســطح ملــی 
ــی  ــاس واقعیت بخش ــر اس ــری ب ــی و تصمیم گی وبین الملل
از دســتاوردهای ایــن اســتاندارد بین المللــی اســت کــه 
ــت شــرکت آب و فاضــاب کاشــان  ــرل کیفی آزمایشــگاه کنت

موفــق بــه دریافــت آن گردیــده اســت. 

تاکید دوباره آیت هللا مکارم شیرازی:

اخذ دیرکرد توسط بانک ها، ربا و خالف شرع است

زندگی 19 میلیون نفر در خانه های ناایمن

 لزوم نوسازی ۱۳۰ هزار هکتار بافت شهری ایران

))آگهی مناقصه عمومی((

)نوبت اول(

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد حفظ و نگهداری فضای سبز پارک ورودی شهر و بلوار آیت اله خامنه ای فوالدشهر به 

همراه تامین بخشی از آب مورد نیاز را به مدت یکسال شمسی با اعتبار 5/255/000/000 ریال به شرکتهای واجد شرایط 

واگذار نماید. لذا متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹5/12/15جهت اطاع از شرایط و شرکت 

در مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.
عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

چاپ دوم

یو
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حتما بخوانید!
کاهش 37 درصدی آمار ...

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

ــی اســت؛  ــرات اقتصــاد مقاومت ــی، ســتون فق ــد داخل تولی
 بــه عبــارت دیگــر یکــی از شــرایط تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 
و رهایــی از مشــکالت اقتصــادی در کشــور، حمایــت از تولید 
داخلــی اســت. اســتفاده از ظرفیــت داخلــی، یــک مســئله 
مهــم و ارزشــمند اســت؛ چــرا کــه هیــچ اقتصــاد پایــداری 
ــاد  ــق اقتص ــرای تحق ــد. ب ــق باش ــته موف ــدون آن نتوانس ب
ــم  ــه ای داری ــهم و وظیف ــا س ــه م ــور، هم ــی در کش  مقاومت
و بایــد بــا کمــک به تولیــد داخلــی، بــازار بومــی و محصوالت 

داخلــی بــه اســتقالل اقتصادی کشــور کمــک کنیم.
    پیشرفت

محســن نصری، اســتاد علوم سیاســی دانشــگاه اصفهان، با 
 تأکیــد بــر اینکه الزمه حل مشــکالت کشــور پیشــرفت اســت 
تصریــح کــرد: اگــر بخواهیــم از مــدل برجــام در عرصه هــای 
دیگــر اســتفاده کنیــم، جــز شکســت و خســارت نخواهیــم 
دیــد. در برجــام هســته ای تجربــه کردیــم کــه طــرف مقابــل 
ــرد و برخــوردی  ــدی و زیاده خواهــی ک ــد گذشــته بدعه مانن
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب مســتکبرانه داشــت. محســن نصــری ب
ــور  ــای کش ــاس برنامه ه ــور، اس ــائل کش ــل مس ــرای ح ب
 بایــد اقــدام ملــی در عرصه هــای اقتصــاد مقاومتــی باشــد

گفــت: همان گونــه کــه رهبــر معظــم انقــالب فرمودنــد اگــر 
غیــر از ایــن باشــد پذیرفتــه نیســت و مــردم هــم بــه ایــن 
نکتــه اعتقــاد دارنــد کــه بــا داشــتن تجربــه شکســت در یک 

زمینــه نبایــد دوبــاره در آن عرصــه وارد شــد.
    فتنه گری دشمنان در مسائل اقتصادی

وی یکــی از عرصه هــای فتنه گــری دشــمنان را مســائل 
اقتصــادی دانســت و گفــت: دشــمنان بــا ایجــاد مشــکالت 
بــرای مــردم و گســترش زمینه هــای فقــر   اقتصــادی 
ــرافیگری  ــج اش ــی و تروی ــت اجتماع ــه عدال ــیدن ب و نرس
مســائل  بهانــه  بــه  دیگــر  فتنــه ای  می کننــد  تــالش 

اقتصــادی ایجــاد کننــد.
 نصــری ادامــه داد: دشــمن مذاکــره بــر ســر مســائل 
موشــکی و هســته ای را بهانــه ای بــرای دشــمنی خــود 
می دانــد؛ چــرا کــه آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی بارهــا 
اعــالم کــرده بــود کــه برنامــه هســته ای ایــران هیــچ ارتباطــی 
ــن  ــود ای ــا وج ــا ب ــدارد؛ ام ــته ای ن ــالح هس ــتن س ــا داش ب
آمریــکا، انــرژی هســته ای مــا را بهانــه ای بــرای وارد کــردن 

ــرار داده اســت.  ــا ق ــه م فشــار ب
مؤلــف، پژوهشــگر و اســتاد دانشــگاه اصفهــان بیــان 
ــر  ــد اگ ــالب فرمودن ــر معظــم انق ــه رهب ــور ک ــرد: همان ط ک
ــم  ــینی کنی ــی عقب نش ــع مل ــته ای از مناف ــائل هس در مس

دشــمن به ســراغ ســایر مســائل کشــورمان از جمله مســائل 
ــت از حــزب هللا و فلســطین  ــوق بشــر، حمای موشــکی، حق
ــاق  ــن اتف ــروز ای ــه ام ــم ک ــت؛ مشــاهده می کنی خواهــد رف
ــه ســایر  ــد و ب افتــاده و چــرخ هســته ای مــا را کنــد کرده ان
مســائل کشــور مــا از جملــه مســائل موشــکی خــرده 
ــائل  ــر مس ــد؛ اگ ــی می کنن ــب زیاده خواه ــد و مرت می گیرن
موشــکی را هــم تعطیــل کنیــم، بهانــه دیگــری خواهنــد آورد؛ 

امــا ایــن مــا هســتیم کــه نبایــد اجــازه دهیــم غــرب و در 
ــت  ــه خواس ــتی ب ــم صهیونیس ــکا و رژی ــا آمری رأس آن ه

خــود برســند.
    اقتصاد مقاومتی

وی در ادامــه رمــز موفقیــت در عرصــه اقتصــاد مقاومتــی را 
اراده ملــی عنــوان کــرد و گفــت: اگــر اراده ملــی شــکل گیــرد 
و مســئوالن و مــردم بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری در 
رابطــه بــا اقتصــاد مقاومتــی عمــل کننــد، پیــروز خواهیــم زد.

 نصــری ادامــه داد: بــا خریــد کاالی ایرانــی، اصــالح الگــوی 
مصــرف، حمایــت از تولیــد داخــل و مبــارزه بــا ورود کاالهای 
قاچــاق، قطعــا می توانیــم بــه اهــداف مدنظــر خــود دســت 
ــل  ــه در داخ ــی را ک ــط کاالهای ــد فق ــا بای ــم. م ــدا کنی پی
نداشــته و تــوان تولیــد آن هــا را هــم در داخــل نداریــم، وارد 
کنیــم؛ امــا اگــر هــر محصولــی را بــه کشــور وارد کنیــم، قطعا 

بــه تولیــد داخلــی ضربــه زده ایــم. 
اســتاد علــوم سیاســی دانشــگاه اصفهــان در پایــان گفــت: 
ــن  ــود و تضمی ــاد نمی ش ــبه ایج ــی، یک ش ــاد مقاومت اقتص
آن اراده ملــی اســت؛ در ایــن رابطــه بایــد مــردم، مســئوالن 
و نظــام بانکــی و همــه از تولیــد داخــل حمایــت کننــد تــا از 
ــه روز  ــق مشــکالت اقتصــادی حــل شــده و روزب ــن طری ای

ــویم. ــر ش مقاوم ت

استاد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

اراده ملی، رمز موفقیت در عرصه اقتصاد مقاومتی

بهره برداری از 50 طرح فرهنگی و عمرانی 

در فالورجان

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

فرمانــدار شهرســتان فالورجــان 
فرهنگـــی  هفتـــه  در  گفـــت: 
ــرح  ــان ۵۰ ط ــتان فالورج شهرس
فرهنگـی عمرانـــی در زمینـه هـــای 
مخابــرات، راه وشهرســازی، میــراث 
فرهنگــی، آمــوزش و پــرورش، آب و فاضــالب و بــرق بــه 
بهره بــرداری می رســد کــه اعتبــار آن هــا افــزون بــر ۳۰۰ میلیــارد 
ــه اجــرای ۷۰ برنامــه  ــال اســت. اصغــر هدایــت همچنیــن ب ری
 همزمــان بــا هفتــه فرهنگــی ایــن شهرســتان اشــاره کــرد 
و افــزود: در ســال ۹۵، ۳۰ بهمــن تــا ۶ اســفند بــه عنــوان 
هفتــه فرهنگــی شهرســتان فالورجــان مصــوب شــد؛ بــه منظــور 
غنــای فرهنگــی آداب و رســوم و اعتــالی ارزش هــای فرهنگــی 
شهرســتان همزمــان بــا ایــن هفتــه، ۷۰ برنامــه هنــری، مذهبــی 
ورزشــی، علمــی، فرهنگــی و بومی محلــی در سراســر شهرســتان 
ــا در حــال برگــزاری  اعــم از روســتاها و شــهرها برگــزار شــده ی
و  برگــزای همایــش روز حماســه  از  اســت. وی همچنیــن 
ــه  ــت: ب ــر داد و گف ــتان خب ــن شهرس ــفند در ای ــار روز ۵ اس ایث
جهــت مصــادف بــودن ۳ تــا ۶ اســفند بــا شــهادت 14۶ شــهید 
ــالی  ــه منظــور اعت ــر و ب ــات خیب شهرســتان فالورجــان در عملی
فرهنــگ ایثــار و شــهادت در ســال ۹4، روز ۵ اســفند روز 
شهرســتان فالورجــان در شــورای فرهنــگ عمومــی مصــوب شــد 
کــه ایــن همایــش در مصــالی شــهر فالورجــان برگــزار شــده و از 
خانواده هــای شــهدای عملیــات خیبــر کــه بیــش از ۷۰ خانــواده 

ــود. ــل می ش ــفند تجلی ــتند، در روز ۵ اس هس
 فرمانــدار فالورجــان از اجــرای آزمایشــی طــرح کرامــت بــه مدت 
دو ســال در ایــن شهرســتان خبــر داد و افــزود: بــه منظــور ارتقای 
ســطح دانــش مــردم در حــوزه آســیب های اجتماعــی، به ویــژه 
کاهــش آســیب های اجتماعــی در زمینــه پیشــگیری از اعتیــاد 
ــد  ــواد مخــدر کشــور تأیی ــا م ــارزه ب طــرح کرامــت در ســتاد مب
ــه دو اســتان اصفهــان شــهر  و از ســوی بســیج مســتضعفین ب
فالورجــان و اســتان همــدان شــهر مالیــر ابــالغ شــد کــه آغــاز آن 

در دهــه فجــر امســال بــه صــورت رســمی کلیــد خــورد.
ــی  ــای امنیت ــکاری نهاده ــا هم ــرح ب ــن ط ــه وی ای ــه گفت   ب
آموزش وپــرورش فالورجــان  ادارات  بهزیســتی،  انتظامــی،   و 
ــت  ــرح کرام ــد ط ــه ۹۰ درص ــت ک ــال اجراس ــران در ح و پیربک

ــی دارد.  ــی و آموزش ــه فرهنگ جنب
ــا  ــت را ســن 4 ت ــه هــدف طــرح کرام ــه جامع ــت در ادام هدای
۶۰ ســال اعــالم کــرد و گفــت: ایــن طــرح در مهــد کودک هــا بــا 
آمــوزش مربیــان مهــد، آمــوزش مربیــان دبســتان، راهنمایــی و 
ــا بهره گیــری از گروه هــای  دبیرســتان و نیــز آمــوزش والدیــن ب
توانمنــد مجــرب متشــکل از اســتادان دانشــگاه و ارائــه خدمــات 

مشــاوره در حــال اجراســت.

گزارش

 در چهل وششمین جشنواره فیلم رشد مطرح شد:

آموزش از ابزارهای مهم برای تربیت است

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــرورش  ــوزش و پ ــر کل آم  مدی
آییــن  در  اصفهــان  اســتان 
افتتاحیــه نمایــش آثــار برگزیده 
چهـل وششـــمین جشــــنواره 
فیلــم رشــد بــا اشــاره بــه 
اینکــه علــم بــه تنهایــی خــوب اســت و هنــر نیــز اصیــل 
و زیباســت، گفــت: هنــر در کنــار علــم، بســیار زیباســت و 
اگــر بــا یکدیگــر تلفیــق شــوند، دنیــای گســترده ای را در 

مقابــل چشــمان مــردم بــاز می کننــد. 
محمدحســن قائدیهــا اضافــه کــرد: اگــر در دنیــای 
زندگــی  بــه  نیم نگاهــی  فنــاوری،  و  علــم  و  هنــر 
ــاوری  ــم و فن ــر و عل داشــته باشــیم و از ارزش هــای هن
زندگی مــان  وارد  انــواع آســیب ها  نکنیــم،  اســتفاده 
 خواهــد شــد؛ بنابرایــن همــه بایــد از هنــر و علــم 
 و فنــاوری در جهــت همبســتگی بیشــتری اســتفاده 

کنیم. 
ابزارهــای  و  آمــوزش، روش هــا  در  بیــان کــرد:  وی 
ــن روش هــا  ــه بهتری ــرده می شــود ک ــه کار ب مختلفــی ب
ــذاب  ــن ج ــه در عی ــت ک ــی اس ــتفاده از تکنیک های اس

ــد. ــته باش ــی داش ــی تربیت ــودن، اثربخش ب
    اثربخشی تربیتی مدنظر است

در ادامــه رئیس اداره فرهنگی، هنری و اردوهای اداره کل 
آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: اگــر 
بپذیریــم کــه رســالت آمــوزش و پــرورش، تربیــت اســت 
 یکــی از وســیله هایی کــه می توانــد تربیــت را در انســان 

و دانش آموزان نهادینه کند، آموزش است.
  وی تصریــح کــرد: در طــول 4 ســال دولــت تدبیــر 
و امیــد در رابطــه بــا مراکــز پخــش فیلم هــا، رشــد 
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای بیــش از 1۵۰۰ درصــدی داشــته ایم؛ ب
در ســال جــاری 1۵2 مرکــز آموزشــی و پرورشــی اقــدام 

ــد.  ــا می کنن ــن فیلم ه ــش ای ــه پخ ب
اســماعیل زاده افــزود: ایــن فیلم هــا برخــالف فیلم هــای 
ــش  ــه نمای ــز ب ــدارس نی ــن م ــاص، در دورافتاده تری خ
ــه  ــت ک ــن اس ــد در ای ــم رش ــار فیل ــد و افتخ درمی آین
گســترده ترین پخــش را در کشــور بــه خــود اختصــاص 

داده اســت. 
ــه اینکــه فیلم هــای جشــنواره رشــد در  ــا اشــاره ب وی ب
۵ گــروه بــه نمایــش درمی آینــد، گفــت: فیلم هــای 
مســتند علمی آموزشــی، پویانمایــی، تربیتی داســتانی 
بلنــد و تربیتی داســتانی کوتــاه از جملــه گروه هــای 

تعیین شــده فیلم هــای رشــد هســتند.

اخبار کوتاه

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهانشاهین شهر

بــا پیگیــری و اهتمــام رئیــس و کارکنــان اداره ثبــت 
شاهین شــهر، پایــگاه مقاومــت بســیج در ایــن واحــد 

ــد.  ــیس ش ــی تأس ثبت
ثبــت شاهین شــهر ریاســت   صیــادی، 
در مراســم افتتاحیــه گفــت: پشــتیبانی 
ثبــت  محتــرم  کل  مدیــر  حمایــت  و 
ــه  ــی از جمل ــای فرهنگ اســتان از برنامه ه
فعالیت هــای بســیج، مــا را بــر آن داشــت 
تــا تصمیــم بــه راه انــدازی و تأســیس 
پایــگاه مقاومــت بســیج در ایــن اداره 

ــم.  بگیری
ــارز  ــداق ب ــردم را مص ــه م ــوب ب ــانی مطل وی خدمت رس
ــه اداره  ــون ک ــت: اکن ــرد و گف ــوان ک ــیجی عن ــه بس روحی
ــدا  ــن را پی ــق ای ــس از ســال ها توفی ــت شاهین شــهر پ ثب
ــت  ــس الزم اس ــود، پ ــیج ش ــگاه بس ــه دارای پای ــرده ک ک

ــوان در  ــام ت ــا تم ــن هــم ب ــش از ای ــه پی ــا ک ــکاران م هم
ــردم شــریف شاهین شــهر  ــه م ــوب ب خدمت رســانی مطل
تــالش می  کردنــد، از ایــن پــس نیــز اهتمامــی دوچنــدان 
ــرای ایــن امــر داشــته باشــند؛ چــرا کــه مــردم یکایــک  ب
کارمنــدان ایــن واحــد ثبتــی را بــه عنــوان یــک بســیجی بــا 

ــد. ــار می پندارن ــداکاری و ایث ــه ف روحی
 فرمانــده ســپاه شاهین شــهر نیــز در ایــن 
مراســم از افتتــاح پایــگاه بســیج در اداره ثبــت 
شهرســتان ابــراز خرســندی کــرد و تحقــق ایــن 
ــت  ــت اداره کل ثب ــرد مثب ــر را نتیجــه رویک ام
اســتان اصفهــان بــه مســئله بســیج دانســت. 
در ایــن مراســم همچنیــن دوســتی، جانشــین 
ــان ــت اســتان اصفه ــت بســیج اداره کل ثب ــگاه مقاوم  پای
اظهــار داشــت: در حــال حاضــر بــا وجــود مدیریــت آقــای 
ــری ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــتان بی ــت اس ــی در ثب  بهبهان
بســترهای الزم بــرای ترویــج فعالیت هــای فرهنگــی 

به ویــژه در قالــب بســیج وجــود دارد.

افتتاح پایگاه مقاومت بسیج اداره ثبت شاهین شهر

M.Sharifi@eskimia.ir
مرتضی شریفیلنجان

ــدار شهرســتان لنجــان در کارگــروه ســالمت و امنیــت  فرمان
 غذایــی گفــت: آمــار فوت شــدگان ناشــی از تصادفــات 
ــال  ــه س ــبت ب ــتان نس ــن شهرس ــی در ای ــوادث رانندگ و ح

ــت.  ــه اس ــش یافت ــد کاه ــته ۳۷ درص گذش
وی بــا بیــان ایــن نکتــه  مهــم افــزود: 
ــل  ــازی و تعام ــا آگاه س ــر ب ــر خطی ــن ام ای
لنجــان  ســطح  در  دســتگاه ها  مســئوالن 
بــرای داشــتن جامعــه  ایمــن و امــن اســت. 
ســید محســن ســجاد افــزود: افزایــش 
ــات  ــش و کســب اطالع ســطح عمومــی دان

امنیــت  و  ســالمت  فرهنــگ  ارتقــای  بــرای  عمومــی 
می توانــد بســتری خــوب و کارســاز بــرای افزایــش فرهنــگ 

ســالمت محور در ســطح جامعــه باشــد.
ــت  ــای امنی ــه و ارتق ــوزش جامع ــرد: آم ــان ک  وی خاطرنش
ــذار مســئوالن اســت  ــای تاثیرگ ــی از نقش ه و ســالمت، یک

کــه بایــد بیشــتر در راســتای ایــن هم افزایــی بــرای امنیــت، 
ســالمت و آمــوزش بکوشــند. 

رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان لنجــان در کارگــروه امنیــت 
و ســالمت شهرســتان لنجــان ضمــن تاکیــد بــر ســالمت افراد 
جامعــه و کاهــش آمــار ۳۷درصــدی در ده ماهــه  ایــن ســال 
ــری  ــرح غربالگ ــته، ط ــال گذش ــه س ــبت ب نس
افــراد بیــن ســن ۳۰ تــا ۷۰ ســال را یکــی دیگــر 
از کارهــای شــاخص کارگــروه امنیت و ســالمت 
ــن  ــرد: در ای ــان ک ــت و خاطرنش ــان دانس لنج
ــال  ــا ۷۰ س ــنی ۳۰ ت ــازه  س ــراد در ب ــرح، اف ط
ــد  ــون و قن ــار خ ــای فش ــری، بیماری ه غربالگ
ــرای  ــات الزم ب ــده و اقدام ــایی ش ــان شناس آن

ــراد انجــام می شــود.  ــن اف ــود و ســالمت ای بهب
ــال اول، 4۰  ــراد در س ــد اف ــزود: 4۰ درص ــی اف ــی وحدت عل
درصــد در ســال دوم و 2۰ درصــد باقی مانــده در ســال ســوم 
ــده   ــه  هــدف پرون ــراد جامع ــرای اف شناســایی می شــوند و ب

ــود. ــکیل می ش ــالمت تش س

در شهر
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1جواد خلیلی کوجانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز ... مورخ ۹۶/1/۳۰ ساعت ۹:۳۰ تعیین 

گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ قانون آیین 

دادرسی مدنی مراتب را در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 

ابتدای آتشگاه –مجتمع شماره 2شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم 

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

م.الف ۳۷۰۰1 مدیر دفتر شعبه  14 شورا حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
شماره درخواست : ۹۵1۰4۶۰۳۵۰۹۰۰1۵۹ شماره پرونده : ۹۵۰۹۹8۰۳۵۰۹۰1۰1۰ شماره بایگانی شعبه : 

۹۵11۶۰ تاریخ تنظیم : ۹۵/11/2۵در خصوص دعوی ابراهیم جهانبانی به طرفیت فاطمه مردانی و صادق 

رجبی به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو دادخواستی به شعبه ۹ حقوقی اصفهان تقدیم کرده است 

که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 1۳۹۶/1/۶ ساعت 1۰:۳۰ دارای وقت رسیدگی می باشد به علت 

مجهول المکان بودن خوانده و با توجه به درخواست خواهان مبنی بر نشر آگهی وقت رسیدگی .دادگاه 

با تجویز  ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی دستور تا مراتب یک نوبت  در جراید کثیراالنتشار آگهی 

شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردند

م.الف ۳۶۹۶۳ 

منشی دادگاه حقوقی شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان محمدرضا محسنی اژیه

دادنامه 
 : : ۹۵۰۹۹۷۶۷۹۳۵۰21۰1  مورخ ۹۵/11/2۵ مرجع رسیدگی  : ۹۵۰14۹ شماره دادنامه  پرونده  کالسه 

شعبه ۵ شورای حل اختالف اصفهان خواهان : ناهید نکوئیان  نشانی : خیابان شیخ صدوق – کوچه 

تقوی پالک 1۷۹ وکیل : فاطمه غفوری نشانی هتل پل اول چهارباغ باال روبه روی مجتمع تجاری کوثر 

خواسته  مجهول المکان  محبی   محمدرضا   -1: خوانده   ۵۶ واحد  دوم  باران ط  اداری  تجاری  مجتمع 

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

و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور می نماید 

.دادنامه اصالحی در خصوص دادنامه شماره ۹1۷ مورخ ۹۵/۶/14 صادره از شعبه ۵ شورای حل اختالف 

اصفهان نظربه اینکه نام خانوادگی خواهان نکوئیان بوده که اشتباهًا مکتوبیان تحریر گردیده مستندا 

به موجب ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی نام خانوادگی خواهان به نکوئیان تصحیح می گردد رأی 

اصالحی به تبع رأی اصلی غیابی بوده و ظرف مدت 2۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

و پس از اتمام مدت واخواهی ظرف مهلت 2۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 

.کالسه  رأی تصحیحی ممنوع می باشد  رونوشت  بدون  اصلی  رأی  رونوشت  تسلیم  اصفهان می باشد 

پرونده : ۹۵۰14۹ شماره دادنامه : ۹1۷  مورخ ۹۵/۶/14 مرجع رسیدگی : شعبه ۵ شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان : ناهید مکتوبیان نشانی : خیابان شیخ صدوق – کوچه نقوی پالک 1۷۹ وکیل : فاطمه 

غفوری نشانی هتل پل اول چهارباغ باال روبه روی مجتمع تجاری کوثر مجتمع تجاری اداری باران ط دوم 

واحد ۶ خوانده :1- محمدرضا محبی  مجهول المکان خواسته مطالبه گردشکار : پس از ارجاع پرونده به 

این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق  و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید .رأی قاضی شورا در خصوص دعوی ناهید 

مکتوبیان با وکالت فاطمه غفوری به طرفیت محمدرضا محبی به خواسته مطالبه مبلغ 4۵۰۰۰۰۰۰ ریال 

وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق پنج فقره سفته مدرکیه به شماره های خزانه داری کل ۳۰۵۵11-

خسارات  مطلق  انضمام  به  ریال  میلیون  چهل وپنج  مبلغ  به   ۳۰۵۵1۳-۳۰۵۵1۰-۷2۹2۰۰-۳۰۵۵12

قانونی و هزینه دادرسی با توجه به بقای اصول مستندات درید خواهان و استحقاق خواهان در مطالبه 

وجه خواسته و نظربه اینکه مبلغ سفته ها  پنج میلیون ریال می باشد که وکیل خواهان در صورت جلسه 

مورخ ۹۵/۳/2۹ اعالم نمودند که از سفته شماره ۷2۹2۰۰ مبلغ پنج  میلیون ریال مطالبه دارد و اینکه 

خوانده در جلسه رسیدگی حضور نیافته و از دعوی مطروحه و مستند و منسوب به خود هیچ گونه ایراد 

و دفاعی به عمل نیامده و دلیلی به پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است لذا شورا دعوی 

خواهان را ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۳۰۷و۳۰۹ قانون تجارت و مواد 1۹8و۵1۹و۵22 قانون 

اصل خواسته  بابت  4۵۰۰۰۰۰۰ریال  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  به محکومیت  مدنی حکم  دادرسی  آئین 

و مبلغ 81۵۰۰۰ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانون و خسارت تأخیر تأدیه 

قابل محاسبه در واحد احکام شوراها از تاریخ تقدیم دادخواست ۹۵/1/۳۰ در حق خواهان صادر و اعالم 

از  این شعبه و پس  ابالغ قابل واخواهی در  از  می دارد رأی صادره غیابی و ظرف مدت 2۰ روز پس 

اصفهان  در محاکم عمومی حقوقی  نظرخواهی  قابل تجدید  روز   2۰ مهلت  واخواهی ظرف   اتمام مدت 

می باشد

م الف ۳۶۹۹۳  قاضی شورای حل اختالف شعبه پنج اصفهان 

دادنامه 
کالسه پرونده : ۹۵12۰۳ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۶۷۹۶۳۰22۶۳  مورخ ۹۵/11/2۰ مرجع رسیدگی : 

شعبه ۳۳ شورای حل اختالف اصفهان خواهان : مصطفی محمدی بنشانی : اصفهان خ آتشگاه خ ش 

:1- سید محمد اسحق آبادی  بنفشه پ 8۶ خوانده  بن  حجازی کوی سعدی پشت عالمه طباطبایی 

نشانی مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید . رأی شورای حل اختالف در خصوص دعوی 

آقای مصطفی محمدی به طرفیت آقای سید محمد اسحق آبادی به خواسته مطالبه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

انضمام مطلق خسارات  به  بانک صادرات  به عهده   ۹۵/1۰/1 تاریخ  به  به شماره 48۵۷۵2  وجه چک 

قانونی با توجه دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 

که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم 

ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچ گونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 

مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز وارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 

به نظر می رسد که به استناد مواد ۳1۰و۳1۳ قانون تجارت و 1۹8و۵1۵و۵1۹و۵22 قانون آیین دادرسی 

مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته 21۰۰۰۰۰ ریال 

بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف ۹۵/1۰/1 تا تاریخ اجرای 

حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 

در محاکم  نظر  قابل تجدید  روز  بیست  واخواهی ظرف  مهلت  اتمام  از  و پس  این شعبه  در  واخواهی 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد .

م الف ۳۶۹۷۶ قاضی شعبه ۳۳ شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی تبادل لوایح
تنظیم  تاریخ   ۹۵۰144 : بایگانی شعبه  ۹ شماره   : پرونده  : ۹۵1۰11۰۳۵۰2۰144۵ شماره  نامه  شماره 

به دادنامه  ابالغ می گردد نسبت  اله سادسی مجهول المکان  به سید اسد  بدینوسیله    1۳۹۵/11/2۵ :

۹۵/14۶۶ شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان تجدیدنظرخواهی شده لذا چنانچه پاسخی دارید ظرف 1۰ 

روز پس از نشر روزنامه فرصت دارید به دفتر شعبه مراجعه و ضمن دریافت نسخه ثانی دادخواست و 

ضمایم تجدیدنظر ارائه نمایید. 

م الف ۳۷۰28 براتی – مدیر دفتر شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ به آقای حمید دوروش
شماره درخواست ۹۵1۰4۶۰۳۶۵۳۰۰۰۵۵ شماره پرونده : ۹۵۰۹۹8۰۳۶۵۳۰1۷88 شماره بایگانی  شعبه : 

۹۵1814 تاریخ تنظیم 1۳۹۵/11/21نظر به اینکه آقای حمید دوروش فرزند علی به اتهام خیانت درامانت 

این دادسرا در پرونده کالسه ۹۵1814د۳4  از طرف  ، حسب شکایت صدیقه مرتضویی فرزند محمد 

تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدین وسیله 

در اجرای ماده 11۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده 

ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه ۳4 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 

آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد 

م الف ۳۶۹۷۳ دادیار شعبه ۳4 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

آگهی ابالغ 
بایگانی  شماره   ۹۵۰۹۹8۰۳۵۹8۰۰۶۹۹  : پرونده  شماره   ۹۵1۰4۶۰۳۵۹8۰۰۰21  : درخواست  شماره 

دادسرای  بازپرسی   1۹ شعبه   ۹۵۰۷11 پرونده کالسه  در   ۹۵/11/18  : تنظیم  تاریخ   ۹۵۰۷11  : شعبه 

به  شروع  و  تهدید  اتهام  به  مطوری  منصور  آقای  علیه  شکایتی  اصفهان  شهرستان  انقالب  و  عمومی 

مجهول المکان  متهمین  اینکه  نظربه  گردید  ارجاع  شعبه  این  به  رسیدگی  جهت  عمدی  تحریق  

کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آئین  قانون   1۷4 ماده  حسب  می باشند 

آگهی  نشر  تاریخ  از  متهمین  تا  می شود  آگهی  کثیراالنتشار  جراید  از  دریکی  نوبت  یک  مراتب 

پاسخگویی  جهت  خود  نشانی کامل  اعالم  ضمن  تا  مراجعه  مربوطه  شعبه  به  ماه  یک  مدت  ظرف 

اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادسرا  حضور  عدم  صورت  در  گردد   حاضر  خود  از  دفاع  و  وارده  اتهام  به 

اصفهان کل  دادگستری  مالی  امور  عهده  به  آگهی  انتشار  هزینه  است  ذکر  به  الزم  نمود   خواهد 

 می باشد .م الف ۳۶۵۳۶

 بازپرس شعبه 1۹ دادسرای عمومی و انقالب اصفهان مجتمع شهید توالیی امیرحسین رزاز زاده  

ابالغ وقت رسیدگی 
در خصوص پروند کالسه ۹۵12۰8 خواهان محمدرضا پدریان دادخواستی مبنی بر مطالبه  به طرفیت 

 ۹/۵ ساعت   ۹۶/1/۳۰ مورخ   ..... روز  برای  رسیدگی  وقت  است  نموده  تقدیم  خلیلی کوجانی  1جواد 

ماده  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب  به مجهول المکان  توجه  با  تعیین گردیده است  عصر 

۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراتب را در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

واقع در اصفهان ابتدای آتشگاه –مجتمع شماره 2شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید  اخذ  را  ضمایم  و  دادخواست 

مقتضی اتخاذ می شود

م.الف ۳۶۹۷4 مدیر دفتر شعبه  14 شورا حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ 
 شماره دادخواست ۹۵1۰4۶۰۳۵24۰۰۰4۷ شماره پرونده ۹۳۰۹۹8۰۳۵24۰111۶ شماره بایگانی شعبه : 

۹۳1228 تاریخ تنظیم : ۹۵/11/21  ابالغ شونده : 1- اکبر فرهمند نژاد 2- هوشنگ فرهمند نژاد ۳- بهیار 

ابالغ می گردد  نامبردگان فوق  : به  فرهمند دهقان پور  همگی فرزندان مرحوم حاج شکرهللا موضوع 

اردشیر 4- مهدی  آقایان و خانم ها 1- مجید 2- فرج هللا ۳-  چنانچه در خصوص تجدیدنظرخواهی 

۵- فریبا ۶- زری  همگی کرباسیان ۷- بدری خاشعی 8- عزیز قلی خاشعی نسبت به دادنامه شماره 

۹۵۰۹۹۷۰۳۵24۰14۷۶ صادره در کالسه ۹۳1228 شعبه 24 دادگاه حقوقی اصفهان پاسخی  دارند به 

استناد ماده ۳4۶ قانون  آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ظرف مدت 1۰ روز ارز 

تاریخ نشر این آگهی جهت اطالع از مفاد تجدیدنظرخواهی و اعالم نشانی و تحویل الیحه دفاعیه به این 

دادگاه بنشانی اصفهان کنارگذر اتوبان شهید خرازی حدفاصل خ آتشگاه  و میرزا طاهر مراجعه نمایند در 

غیر این صورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارسالمی گردد 

م الف : ۳۶۶۰۵ شمس - مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغیه
بایگانی  شماره   ۹2۰۹۹8۰۳۵۰۵۰۰۶81  : پرونده  ۹۵1۰1۰۰۳۵۰۵12۰1۵شماره   : ابالغ نامه  شماره 

اصفهان  شهرداری  تجدیدنظرخواهی  خصوص  ۹۵/11/2۳در   : تنظیم  تاریخ   ۹2۰۶۹۵  : شعبه 

صادره   ۹۵۰۹۹۷۰۳۵۰۵۰۰841 شماره  دادنامه  به  نسبت  ولی هللا  فرزند  هالکویی  رسول  بطرفیت 

رسول  بودن  مجهول المکان  به  توجه  با  تجدیدنظرخواهی  اصفهان  حقوقی  دادگاه   ۵ شعبه  از 

دادرسی  آئین  قانون   ۳4۶ ماده  حسب  از  مقتضی  می شود  ابالغ  آگهی  نشر  طریق  از  هالکویی 

به  رؤیت  از  پس  روز  ده  ظرف  دارید  پاسخی  چنانچه  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های 

ارسال  تجدیدنظر  به  همان کیفیت  با  پرونده  واله  دهید  تحویل  دادگاه  به  یا  نمایید  اعالم  دادگاه   این 

می گردد م الف ۳۶۵۶۹ 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان داوود طبرزدی

ابالغیه
شماره ابالغ نامه : ۹۵1۰1۰۰۳۵2۷۰۵۵48شماره پرونده : ۹۵۰۹۹8۰۳۶2۰۰۰۷۶۹ شماره بایگانی شعبه : 

۹۵۰۶۵1 تاریخ تنظیم : ۹۵/11/2۵مهلت حضور : ۷ نوع علت حضور : اخذ توضیح و رسیدگی در خصوص 

اتهام رابطه نامشروع با توجه به علت حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ می گردد ظرف مهلت مقرر 

اقدام ، در غیر این صورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد مشخصات متهمه : فائزه لطفی فرزند 

اصغر  آدرس اصفهان – کنارگذر اتوبان شهید خرازی  حدفاصل خیابان آتشگاه و میرزا طاهر – مجتمع 

قضایی امور تجاری و بازرگانی توجه : پس از دریافت این ابالغیه  ابالغ اوراق قضائی به صورت الکترونیک 

انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود بنابراین ضروری 

است نسبت به ثبت نامه و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام نمایید . چنانچه 

جهت ورود به سامانه حساب کاربری )شناسه و رمز ( دریافت ننموده اید جهت ثبت نامه به یکی از دفاتر 

 خدمات الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه 

نمایید.  

م الف ۳۷۰2۵ دفتر شعبه 1۰1 دادگاه کیفری دو اصفهان 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی
محمدی  شاه  سجاد  آقایان  طرفیت  به  دادخواستی  رحمان  فرزند  حبیبی  رضا  آقای  اینکه  به  نظر 

که  تقدیم  سند  انتقال  خواسته  به  رمضان  فرزند  آقائی  قرق  بخشائی  سعید  و  یوسفعلی  فرزند 

 ۹۶/۰1/21 مورخ  برای  و   1۳۷8/۹۵ به کالسه  و  ارجاع  فالورجان  اختالف  حل  شورای  دوم  شعبه  به 

به  لذا  است  نموده  المکان  مجهول  را  خوانده  و  است  تعیین گردیده  رسیدگی  وقت  عصر   18 ساعت 

از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  ق.آ.د.م  ماده ۷۳  استناد  به  و  شورا  ریاست  دستور  و  خواهان  تقاضای 

دبیرخانه  به  مراجعه  با  نماید که  می  دعوت  خوانده  از  و  شود  می  آگهی  و  درج  جراید کثیراالنتشار 

نسخه  دریافت  و  دقیق  آدرس  و  نشانی  اعالم  و  فالورجان  حقوقی  دوم  شعبه  اختالف  حل  شورای 

این  غیر  در  شوند  حاضر  رسیدگی  جهت  درشعبه  مقرر  وقت  برای  ضمائم  و  دادخواست  ثانی 

خواهد  اعالم  مقتضی  تصمیم  و  رسیدگی  غیابًا  شورا  و  محسوب  ابالغ  منزله  به  آگهی  این   صورت 

نمود.

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فالورجان

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجرای احکام حقوقی فالورجان درنظردارد در پرونده شماره اجرایی ۹۵۰2۵2 موضوع علیه محمدحسین 

حسن زاده فرزند رمضانعلی و له اشرف مرادی فرزند قربانعلی درتاریخ ۹8/12/18 به منظور فروش 

طبقه همکف یک باب منزل مسکونی به مساحت 2۰۹.4۵ متر عرصه و 1۰۹.2۵ متر اعیانی و 28متر 

پارکینگ با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک ودیوار هایی آجری و گچ و خاک ، حیاط سازی نشده و 

فقط دستگاه پله و پارکینگ تکمیل شده است. ملکی آقای محمدحسین حسن زاده واقع در قهدریجان 

– خ امام – خ شهید باهنر که ملک مذکور مشاع و متعلق به حق غیر نمی باشد از ساعت 1۰ الی 11 صبح 

جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فالورجان اطاق A 22 برگزار نماید. ملک موضوع مزایده 

توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 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 ضمنًا کلیه هزینه های مزایده 

برعهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند درجلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت 

ارزیابی شده را همراه داشته باشند.

مدیراجرای اجکام حقوقی فالورجان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای مسلم امیری دادخواستی به خواسته فک پالک به طرفیت آقای  اسماعیل کاظمی به این دادگاه 

تسلیم که به کالسه ۹۵/44۷ ح1 ثبت و برای تاریخ ۹۶/۰۳/21 ساعت ۰۵:۰۰ وقت رسیدگی تعیین شده 

است نظر به اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی 

مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به 

عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق 

نیز جهت رسیدگی حاضر شود. دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/1۰8۳/م الف به تاریخ ۹۵/12/۰۳

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان برخوار در پرونده مطروحه کالسه ۹۵۰۹1۳ به آقای 

سید علی معینی فرزند- به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و تقاضای جلب ثالث و در جریان 

رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز دوشنبه 1۳۹۶/۰2/2۵ ساعت 8:۳۰ صبح در دادگاه شعبه 

دوم محاکم عمومی و حقوقی برخوار مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به صورت کتبی قبل از 

موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارسال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد 

نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط ه مراجعه نماید 

این آگهی وفق ماده ۷۳ ق ا د دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه 

های کثیراالنتشار درج شود. دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/1۰82/م الف به تاریخ ۹۵/12/۰2

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: علیرضا شریفیان فرزند مسلم به وکالت هاجر احمدی به نشانی دولت آباد بلوار 

جانبازان روبروی دادگستری  محکوم علیهم : نعمت اله حاتم پور جزی فرزند محمد علی  به نشانی 

مجهول المکان محکوم به : به موجب رأی شماره 1۵۳ به تاریخ ۹۵/۰۶/21 حوزه ۵ حقوقی شورای حل 

اختالف برخوار محكوم علیه محکوم است به : بابت چک ۹۰۵11۰-۹4/۰۹/۳۰ به پرداخت مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰ 

ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1۵1۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و نیز 

پرداخت خسارت تاخیر تادیه لز تاریخ صدور چک تا اجرای حکم در حق خواهان نیم عشر در حق صندوق 

دولت ضمنا رای صادره غیابی است. ماده ۳4 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه 

ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  یا ترتیبی برای پرداخت 

محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 

که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 

اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید.  شعبه پنجم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/1۰8۰/م الف به تاریخ ۹۵/12/۰2

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای   ۹۳۰۰۳۰ پرونده کالسه  خصوص  در  دارد  نظر  در  برخوار  شهرستان  دادگستری  احکام  اجرای 

احکام به نفع صفورا ملکی  علیه محمد مهدی عباسی به خواسته مطالبه جلسه مزایده ای در تاریخ 

۹۵/12/28 ساعت ۰۹:۰۰ صبح به منظور فروش طبقه همکف حدود ۷8 متر مربع عرصه از یک منزل 

مسکونی دو طبقه واقع در دولت آباد خیابان آزادگان شمالی کوچه حیدر روبروی مدرسه حاج حسین 

داوری پ 1۰۳ سفت کاری و گچ و خاک و سقف تیرچه بلوک که توسط کارشناس به مبلغ 28۵۰۰۰۰۰۰ 

ریال ارزیابی گردیده و فعال در تصرف آقای عباسی   است برگزار نماید طالبین میتوانند ۵ روز قبل از 

مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در روز مقرر 

در دفتر اجرای از مبلغ ارزیابی شده شروع و ملک به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته 

خواهد شد. الزم به ذکر است خریدار می بایستی 1۰ در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب 

دادگستری واریز نماید.

اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳۷/1۰84/م الف به تاریخ ۹۵/12/۰۳
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حتما بخوانید!
»کاله قرمزی« با عروسک های جدید ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

پــس از نامــه بی ســابقه حمیــد فرخ نــژاد بــه فراســتی 
مــوج جدیــدی از انتقــادات بــه ایــن منتقــد جنجالــی 
ــده  ــن تنابن ــتویی، محس ــز پرس ــادات پروی ــد. انتق ــاز ش  آغ
تنهــا  ســینمایی،  شــخصیت  چنــد  و  چندیــن  و 
اســت  فراســتی  بــه  انتقــاد  جدیــد  مــوج  از   بخشــی 
و البتــه فراســتی ماننــد همیشــه بــا ایــن تفســیر کــه 
تنهــا حــرف او مهــم اســت، هیــچ واکنشــی بــه ایــن 
تعبیــر  جالب تریــن  شــاید  نمی دهــد.  نشــان  مــوج 
شــبکه های  کاربــران  از  بعضــی  فرخ نــژاد  نامــه  از  را 
مجــازی کردنــد جایــی کــه گفتنــد: »کاری کــه حمیــد 
 فرخ نــژاد بــا فراســتی کــرد، بمــب اتــم بــا هیروشــیما 

نکرد.«
    شروع ماجرا

ماجــرا از آنجــا آغــاز شــد کــه خبــر جلســه فراســتی و 
ــای او  ــس و حرف ه ــی مجل ــیون فرهنگ ــدگان کمیس نماین
علیــه ســینمای ایــران توســط حجت االســام ســید صــادق 
ــر و رســانه  ــژاد، نایب رئیــس کمیتــه فرهنــگ هن طباطبایی ن
کمیســیون فرهنگــی، بــه رســانه ها درز کــرد و خشــم اهالــی 

ســینما را بــه دنبــال داشــت.
ــن جلســه  ــای فراســتی در ای ــژاد »آق ــه طباطبایی ن ــه گفت ب
ــف داشــت  ــات مختل ــه جشــنواره از جه ــادات جــدی ب انتق
از جشــنواره را ضعیف تریــن دوره در تمــام  ایــن دوره  و 
ــاب داوران  ــه انتخ ــن آنک ــت؛ ضم ــته دانس ــای گذش دوره ه
ــن جشــنواره ای، اشــکال اساســی  ــرای چنی ــی را ب دوتابعیت

داوری دانســت؛ چــرا کــه افــراد دوتابعیتــی آنقــدر کــه الزم 
ــد نیســتند.«  ــی پایبن ــت ایران ــه ملی اســت ب

ــم  ــر تصمی ــتی تغیی ــه فراس ــان اینک ــا بی ــژاد ب طباطبایی ن

هیئــت داوران بــه دلیــل اعتراض هــای وی و آقــای افخمــی 
را نیــز نشــان از متبحــر نبــودن ایــن هیئــت دانســت چــرا کــه 
ــد  ــاری می کردن ــود پافش ــر رأی خ ــورت ب ــن ص ــر ای در غی

ــم  ــه فیل ــدی ب ــاد ج ــا انتق ــینما ب ــد س ــن منتق ــزود: ای اف
ــه  ــری ک ــم را اث ــن فیل ــاد ۲«، ای ــت ارش ــینمایی »گش س
 نمی تــوان بــا اتفــاق خانــواده بــه تماشــای آن نشســت

ــط  ــران توس ــل از اک ــم قب ــن فیل ــد ای ــرار ش ــذا ق ــد. ل خوان
ــود.  ــده ش ــیون دی کمیس

بــه گفتــه طباطبایی نــژاد فراســتی اظهــار کــرده اســت: 
»اکنــون بــا وجــود اعمــال ممیزی هــا، شــاهد تولیــد 
بــوده  شــئونات  رعایــت  بــدون  بســیاری   فیلم هــای 
و حتــی به تازگــی فیلمــی کــه بــرای زنــان کاه گیــس 

اســت.« شــده  ســاخته  گذاشــته اند، 
اشــاره فراســتی بــه فیلــم »کاناپــه« ســاخته کیانــوش 
عیــاری اســت. از نــکات جالــب توجــه نشســت کمیســیون 
ــا  ــی و احمدرض ــدون جیران ــه فری ــت ک ــن اس ــی ای فرهنگ
ــه ایــن  ــوان منتقــدان جشــنواره امســال ب ــه عن معتمــدی ب
نشســت دعــوت شــده اند؛ امــا ایــن دو چهــره ســینمایی در 

ــد. ــدا نکرده ان ــور پی ــه حض جلس
    سینما علیه فراستی

دعــوای فراســتی و اهالــی ســینما اتفــاق جدیــدی نیســت 
امــا در ماجــرای اخیــر آنچــه بیــش از همــه موجــب ناراحتــی 
اهالــی ســینما شــده خــارج شــدن یــک دعــوای ســینمایی 
از چهارچــوب هــای شــناخته شــده ســینما اســت. اینکــه اگر 
ــٌا نقدهــای بســیار  ــه اتفاق ــه جشــنواره هســت )ک ــدی ب نق
مهمــی هــم بــود( بایــد در جــای خــود یعنــی  نشســت های 
ــورد  ــدان م ــدگان و منتق ــور برگزارکنن ــا حض ــینمایی و ب س
تحلیــل قــرار گیــرد و قضــاوت هــم ماننــد همیشــه بــه مــردم 

ســپرده شــود. 

ــازی  ــه آهنگس ــرار« ب ــدان اس ــری »خداون ــوم تصوی - آلب
ــه  ــون شــجریان ک ــی همای ســهراب پورناظــری و خوانندگ
توســط رخشــان بنی اعتمــاد کارگردانــی شــده اســت 

ــد. ــی ش رونمای
- شــهرام شــفیعی از اختصــاص فوایــد حاصــل از فــروش 

کتابــش بــه بچه هــای نیازمنــد خبــر داد.
ــز  ــی اعتراض آمی ــادا در حرکت ــکا و کان ــینماهای آمری - س
بــه ترامــپ فیلــم »۱۹۸۴« را کــه اقتباســی ســینمایی 
نمایــش  اســت،   اورول«  »جــورج  معــروف  رمــان  از 

می دهنــد.
- فیلــم ســینمایی »دم ســرد« بــه تهیه کنندگــی و کارگردانی 
ــل  ــی ۲۹ آوری ــور جهان ــن حض ــی در تازه تری ــاس رزیج عب
در جشــنواره جهانــی فیلــم لنــدن نمایــش داده می شــود.

ــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی  - معــاون امــور هن
بــا بیــان اینکــه بخشــی از اقدامــات مربــوط بــه راه انــدازی 
مــوزه تئاتــر و ســاخت ســالن نمایشــی در زمیــن ولنجــک 
ــی  ــات مال ــرد: مطالب ــد ک ــود، تاکی ــاز می ش ــه زودی آغ ب
ــت  ــال پرداخ ــان س ــش از پای ــا پی ــری ت ــای تئات  گروه ه

می شود.
- پســر ســیمین بهبهانــی از آمــاده کــردن جلــد دوم دیــوان 
ــن  ــی در ای ــی بهبهان ــر داد. عل ــاعر خب ــن ش ــعرهای ای ش
ــه گفــت:  حــدود ۹۰ شــعر از شــعرهای منتشرنشــده  زمین
ســیمین بهبهانــی بــرای چــاپ بــه انتشــارات نــگاه ســپرده 
ــه  ــعرها ک ــن ش ــی از ای ــاید بعض ــه ش ــت. البت ــده اس ش
ــا در نشــریاتی چــاپ شــده  ــه ناشــر ســپرده شــده، قب  ب

باشد.
ــر  ــه زودی منتش ــق« ب ــیقی »در وادی عش ــوم موس - آلب
ــان ــوان کیانی ــازی کی ــه آهنگس ــر ب ــن اث ــود. در ای  می ش

ساالر عقیلی خواننده است.
- منصــور ســهراب پور، تهیه کننــده »ماداگاســکار«، از آغــاز 

پیش تولیــد ایــن فیلــم ســینمایی در آفریقــا خبــر داد.
- ارکســتر ســمفونیک تهــران بــه رهبــری شــهرداد روحانــی 
در آخریــن اجــرای خــود در ســال ۹۵، ششــم اســفندماه در 

تــاالر وحــدت روی صحنــه مــی رود.
در  را  فرانســوی  نمایشــنامه   یــک  پاوه نــژاد  الهــام   -

می کنــد. اجــرا  شــهر  تئاتــر  کافه تریــا 
- رضــا میرکریمــی، کارگــردان فیلــم »دختــر«، هشــتمین 
اثــر بلنــد ســینمایی اش را کــه بــرای نخســتین بار در 
ــم  ــرش تقدی ــه دخت ــد، ب ــران ش ــن اک ــنی و هرزگوی بوس
ــم. ــی او را »ســارایوو« صــدا می کن ــا مدت ــت: ت ــرد و گف ک

- همایــش بین المللــی »نقــش منشــی نولکشــور در 
ــم و  ــان«، پنج ــی در جه ــات فارس ــان و ادبی ــترش زب گس

ششــم اســفندماه در دهلــی برگــزار می شــود.
هالیــوودی سرشــناس  بازیگــر  هنکــس«،  »تــام   - 
مجموعــه داســتان کوتاهــی را بــا موضوعــی غیرمعمــول، به 

عنــوان اولیــن کتــاب خــود روانــه بــازار می کنــد.

 نقد و بررسی رمان »شغل شریف« 

در کتابخانه مرکزی

کیمیای وطن

ــاب«  ــد کت ــن نشســت »نق پنجمی
داســتان های  نقــد  هــدف  بــا 
اجتماعــی و خانوادگی روز پنجشــنبه 
در   ۱۵:3۰ ســاعت  اســفندماه   ۵
کتابخانــه مرکــزی برگــزار می شــود. 
عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
پنجمیــن  اصفهــان،  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان 
برنامــه نقــد کتــاب مــاه بــه نقــد و بررســی رمــان »نقــد کتــاب« 
ــی  ــری از »محمدعل ــاب اث ــن کت ــت. ای ــه اس ــاص یافت اختص
جعفــری«، نویســنده جــوان و نه چنــدان معــروف اســت. 
نویســنده در ایــن اثــر در ده داســتان کوتــاه ســعی داشــته 
معضاتــی را بــا چاشــنی نــرم طنــز پیــش ببــرد و خواننــده را بــه 
یــک نتیجه گیــری برســاند. اســم ایــن کتــاب کــه از ششــمین 
ــواده ای از  ــت خان ــده، روای ــه ش ــه گرفت ــن مجموع ــتان ای داس
ــی  ــوب و جذاب ــادات خ ــه اعتق ــت ک ــی اس ــای ایران خانواده ه
ــی  ــاج مرتض ــد: »ح ــی از آن را می خوانی ــش کوتاه ــد. بخ دارن
ــا بــود؛ ولــی بــه قــول خــودش بّنــای مرتضــی علــی. کســی  بّن
ندیــده بــود ســاختمانی غیــر از ســاختمان مســجد و حســینیه 
بســازد. همــه می شــناختندش. بــرای همیــن هــم کســی بــرای 
ــد. از  ــراغش نمی آم ــه س ــار ب ــر و آب انب ــه و بادگی ــاخت خان س
سراســر کشــور می آمدنــد ســراغش؛ از گیــان و زنجــان و 
ارومیــه گرفتــه تــا خوزســتان و بندرعبــاس و زاهــدان. همیشــه 
تــا چهــار پنــج ســال، مــردم از پیــش نوبــت گرفتــه بودنــد.« ایــن 
ــواده  ــط اجتماعــی و خان ــگ رواب ــه فرهن ــه از ســوی کمیت برنام
ــکاری  ــا هم ــان و ب ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفه
خانــه داســتان انقــاب اســامی )روایت خانــه( بــا حضــور 
ــهرداری  ــی ش ــاون فرهنگی اجتماع ــم زاده، مع ــی قاس ــر عل دکت
ــات  ــد ادبی ــناس و منتق ــیاحیان، کارش ــعیده س ــان و س اصفه
داســتانی در محــل کتابخانــه مرکزی روز پنجشــنبه ۵ اســفندماه 
برگــزار خواهــد شــد. عاقمنــدان بــرای شــرکت در ایــن برنامــه 
می تواننــد بــه محــل کتابخانــه مرکــزی واقــع در خیابــان 
ــایت  ــه س ــتر ب ــات بیش ــب اطاع ــرای کس ــا ب ــته ی ــاغ گلدس ب

khanevadeh.ir مراجعــه کننــد.

رأی گیری نهایی اسکار به پایان رسید
در  اســکار  آکادمــی  اعضــای  دادِن  رأی  مهلــت  آخریــن 
شــاخه های گوناگــون بامــداد روز چهارشــنبه بــه پایــان رســید. 
بــا پایــان زمــان اخــذ رأی تنهــا شــمارش آرا و در نهایــت معرفــی 
برنــدگان در مراســم پایانــی باقــی مانــده اســت. مراســم 
ــز ســینمایی اســکار  ــز هشــتادونهمین دوره جوای اعطــای جوای
ــر  ــی تئات ــفندماه( در دالب ــنبه ۸ اس ــه ۲۰۱۷ )یکش روز ۲۶ فوری

می شــود. برگــزار  لس آنجلــس 

اخبار کوتاه

ــن  ــیما ضم ــبکه دو س ــوان ش ــودک و نوج ــروه ک ــر گ مدی
تشــریح ویژه برنامه هــای نــوروز ایــن شــبکه، از اضافــه 
شــدن عروســک های جدیــد بــه برنامــه »کاه قرمــزی« خبــر 
داد. آذرمیدخــت آذرهــوش، مدیــر گــروه کــودک و خردســال 
شــبکه دو ، دربــاره  جزئیــات مجموعــه »کاه قرمــزی« و 

ــا  ــرد. او ب ــه ک ــی را ارائ ــش آن توضیحات پخ
بیــان اینکــه مجموعــه »کاه قرمزی« امســال 
هــم بــرای مخاطبــان غافلگیــری خواهــد 
داشــت، گفــت: معمــوال آقــای طهماســب هــر 
ســاله کاراکترهــای جدیــد بــه »کاه قرمــزی« 
اضافــه می کنــد. امســال هــم طبــق آن روال، 
ــا  ــم داشــت؛ ام ــد خواهی عروســک های جدی

ــرای  ــری ب ــرار اســت غافلگی ــات عروســک ها ق ــاره  جزئی درب
ــوان  ــودک و نوج ــروه ک ــر گ ــرد. مدی ــورت گی ــان ص مخاطب
شــبکه دو در پاســخ بــه اینکــه آیــا از عروســک های موجــود 
ــح  ــد، توضی ــد ش ــذف خواه ــکی ح ــزی« عروس »کاه قرم
داد: همــه عروســک ها در مجموعــه »کاه قرمــزی« حضــور 

دارنــد و در قســمت های مختلــف از آن هــا اســتفاده خواهــد 
ــزی« در  ــک گردان »کاه قرم ــاره  عروس ــوش درب ــد. آذره ش
ــی  ــمت های قبل ــح داد: در قس ــی زاده، توضی ــا فن ــود دنی نب
مجموعــه »کاه قرمــزی« مرحــوم دنیــا فنــی زاده بیمــار 
بودنــد و فــردی ایشــان را همراهــی می کــرد؛ در ایــن ســری 
از »کاه قرمــزی« نیــز تصمیــم بــر ایــن اســت 
ــن شــود.  ــرای ایشــان تعیی ــی ب ــه جایگزین ک
»کاه  مجموعــه  پخــش  زمــان  دربــاره   او 
ــه »کاه  ــح داد: مجموع ــز توضی ــزی« نی قرم
ــل  ــاد پــس از تحوی ــه احتمــال زی قرمــزی« ب
ــن  ــب روی آنت ــر ش ــفندماه ه ــال از 3۰ اس س
ــا  ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ــت؛ ام ــد رف خواه
پخــش ســریال های نــوروزی تقــارن پیــدا نکنــد، هنــوز 
ــرای پخــش آن در نظــر گرفتــه نشــده  ســاعت مشــخصی ب
ــور  ــا حض ــز ب ــال نی ــه امس ــن مجموع ــن ای ــت. همچنی اس
ــی  ــوروز طراح ــرای ن ــو را ب ــی ن ــف، آیتم های ــان مختل مهمان

ــرده اســت. ایســنا ک

»کاله قرمزی« با عروسک های جدید از راه می رسد
ســومین دوره حــراج عکــس گالــری »شــماره شــش« بــا 
هــدف شکســتن قیمــت عکــس بــه مــدت ســه روز از ۶ 

اســفند در محــل ایــن گالــری برپــا می شــود. 
حامــد دهقــان بــه همراهــی زروان روح بخشــان گــردآوری 
آثــار ســومین دوره حــراج عکــس گالــری »شــماره 

ــه  ــراج ب ــد و ح ــده دارن ــه عه ــش« را ب ش
مدیریــت کتایــون ده چمنــی، مدیــر گالــری 

ــود. ــزار می ش ــش«، برگ ــماره ش »ش
 افتتاحیــه ایــن حــراج ســاعت ۱۱ روز ۶ 
ــا ۲۰  ــت ت ــت و در روز نخس ــفندماه اس اس
شــب ادامــه دارد. در روزهای ۷ و ۸ اســفند 
ایــن حــراج از ســاعت ۱۶ تــا ۲۰ ادامــه دارد. 

اغلــب  حــراج گفــت:  ایــن  دربــاره  دهقــان  حامــد 
حراج هــای هنــری را بــا چکــش زدن و در واقــع بــه 
ــده می شناســیم؛ حــال آنکــه شــکل دیگــر  صــورت مزای
حــراج، پاییــن آوردن و شکســتن قیمــت اســت کــه 
ــوم  ــدان مرس ــری چن ــار هن ــاره آث ــر درب ــن ام ــه ای البت

ــی  ــطه حراج های ــه واس ــه ب ــی ک ــا در فضای ــت؛ ام نیس
ــوده  ــول ب ــب نامعق ــه اغل ــاد ک ــیار زی ــای بس ــا قیمت ه ب
ــده  ــردم ش ــر و م ــن هن ــق بی ــکاف عمی ــه ش ــر ب و منج
اســت، تــاش بــرای کــم کــردن ایــن فاصلــه و بــه وجــود 
آوردن بســتری بــرای مخاطبــان عمومــی آثــار هنــری و نــه 
ــی  ــه نوع ــد ب ــه داران، می توان ــا مجموع صرف
بــر تأثیرگــذاری هنــر کمــک کنــد. می دانیــم 
ــه بســیاری  ــری در خان ــر هن ــه حضــور اث ک
ــان خواســت بســیاری از  از مــردم و مخاطب

ــت. ــم هس ــدان ه هنرمن
 وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر در اغلــب 
حراج هــای هنــری در ایــران عکــس و هنــر 
ــه  ــورد توج ــدان م ــاص چن ــواردی خ ــز در م ــی ج عکاس
ــن  ــه ای ــی ک ــت؛ در حال ــده اس ــع نش ــه داران واق مجموع
ــطه  ــه واس ــیاری دارد و ب ــد بس ــان عاقه من ــر مخاطب هن
قابلیــت تکثیــر می توانــد تأثیرگــذاری وســیع تری داشــته 

باشــد. مهــر

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای حسین احمدی  دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند یک دستگاه پیکان سواری سفید به 

شماره انتظامی ۴۹-۲۹۵ ب ۵۸ به طرفیت آقای علی کریمی زاده و حسین خوبین حقیقی فرزند کرم اله 

به این دادگاه تسلیم که به کاسه ۹۵/۹۱۸ ح۱ ثبت و برای تاریخ ۹۵/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۱۵ وقت رسیدگی 

تعیین شده است نظر به اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده ۷3 قانون آئین دادرسی 

مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت 

به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر 

فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/3۷/۱۰۸۶/م الف به تاریخ ۹۵/۱۲/۰۱

برگ اخطاریه
برخوار  واقع در  اول   المکان  محل حضور شعبه  به نشانی مجهول  ناصری  ناصر   : نام خوانوادگی  نام 

شهرستان برخوار وقت حضور ۱3۹۶/۰۲/۰3 ساعت ۰۶:۱۵ علت حضور : در خصوص دعوی خانم شراره 

رحیمی به طرفیت شما به خواسته مطالبه به شرح دادخواست در وقت مقرر در دفتر شورا حاضر شوید 

در صورت غیر وفق مقررات اقدام خواهد شد. دفترشعبه اول مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/3۷/۱۰۸۶/م الف به تاریخ ۹۵/۱۲/۰۴

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم فاطمه کانتری دارای شناسنامه شماره ۱۸۰۵۴  به شرح دادخواست به کاسه ۱۱۵۲/۹۵ از این 

شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهمن کانتری بشناسنامه 

۱۴33۲ در تاریخ ۹۵/۱۰/۱۸  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است 

به :۱ – ندا کانتری - فرزند بهمن - ش ش ۵۱۲۸- صادره از باختران ۲- فاطمه کانتری - فرزند 

بهمن - ش ش ۱۸۰۵۴  - صادره از گلپایگان متوفی ورثه دیگری ندارد.اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تحویل دارد، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر 

گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد.

شماره:۶۶۵/م الف رئیس شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

رونوشت آگهی حصروراثت
از    ۱۰۶3/۹۵ به کاسه  دادخواست  به شرح   ۴۷۵ شماره  شناسنامه  دارای  بخشنده   ابوالفضل  آقای 

اعظمی   داده که شادروان خدیجه  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  این شورای 

بشناسنامه ۶ در تاریخ ۹۵/۱۰/۲۰  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به ۱- مجتبی بخشنده فرزند محمد یونس به ش ش ۱۱۲ ۲- ابوالفضل بخشنده فرزند 

محمد یونس به ش ش ۴۷۵ 3- فاطمه بخشنده فرزند محمد یونس به ش ش ۱۸ ۴- زهرا بخشنده 

فرزند محمد یونس به ش ش ۱۵ ۵- کبرا بخشنده فرزند محمد یونس به ش ش 3۴۹۴ ۶- مژگان 

تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد،  دیگری  ورثه  متوفی   ۴۸۶ ش  ش  به  یونس  محمد  فرزند  بخشنده 

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

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

خواهد شد. شماره : ۶۰۸/ م الف 

رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه نیمه تمام  پاک شماره 3۹۴/۴ واقع در درمیان رشید 

بخش ۹ ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم الهام کرمی فرد فرزند علی  در جریان 

ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 

۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روزشنبه مورخ ۱3۹۵/۱۲/۲۸ ساعت 

۹ 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 

۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : ۱3۹۵/۱۲/۵ 

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان شماره:۱۰۶3/م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محصور و ساخت نیمه کاره  پاک شماره 3۹۴/3 

واقع در درمیان رشید بخش ۹ ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم الهام کرمی فرد 

فرزند علی  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به 

دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روزشنبه 

مورخ ۱3۹۵/۱۲/۲۸ ساعت ۹ 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 ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد 

شد. تاریخ انتشار : ۱3۹۵/۱۲/۵ 

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان شماره:۱۰۶۲/م الف

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه یاوری  دارای شناسنامه شماره 3۵ به شرح دادخواست به کاسه ۱۰۹۰/۹۵  از این شورای در 

خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالفضل یاوری    بشناسنامه 3۴ در 

تاریخ ۹۱/۱۲/۶   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱- 

حیدریاوری فرزند ابوالفضل به ش ش ۲۵-صادره از گلپایگان ۲- سکینه یاوری فرزند ابوالفضل به ش 

ش ۱۲۱۹۶۷۷۹۱۴-صادره از گلپایگان 3- زهرا یاوری فرزند ابوالفضل به ش ش ۲۸-صادره از گلپایگان 

۴- نرجس خاتون یاوری فرزند ابوالفضل به ش ش 3۹۶۷-صادره از گلپایگان ۵- زینب خاتون یاوری 

فرزند ابوالفضل به ش ش ۱۶-صادره از گلپایگان ۶- فاطمه یاوری فرزند باقر به ش ش 3۵-صادره 

از گلپایگان متوفی ورثه دیگری ندارد 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 : ۶۱۹/ م الف

 رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم منیژه احمدی  دارای شناسنامه شماره ۴3۱ متولد ۱33۶ به شرح دادخواست به کاسه ۱۰۸۲/۹۵ 

ش ۱  از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ذبیح اله 

شفقی    بشناسنامه ۲۲ متولد ۱3۰۲/۷/۱ در تاریخ ۹۵/۴/۲۰ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:چهار پسر-هفت دختر ویک همسر دائمی که به شرح ذیل می 

باشد ۱-علی شفقی فرزند ذبیح اله به ش ش ۴3۱۸ متولد۱3۴۷-صادره از تهران ۲- مرتضی شفقی 

فرزند ذبیح اله به ش ش ۲ متولد۱3۲۷-صادره از گلپایگان 3- محمد جواد شفقی فرزند ذبیح اله به 

ش ش ۱۲۱۰۱۰۱۷۰۱ متولد ۱3۷3 -صادره از گلپایگان ۴- محمد شفقی فرزند ذبیح اله به ش ش ۱3 

متولد ۱3۲3-صادره از گلپایگان ۵- معصومه شفقی فرزند ذبیح اله به ش ش ۹۲ متولد ۱3۴3 -صادره 

از گلپایگان ۶- نفیسه شفقی فرزند ذبیح اله به ش ش 3۹ متولد ۱3۵۶ -صادره از گلپایگان ۷- اشرف 

شفقی فرزند ذبیح اله به ش ش ۲۲۸ متولد ۱33۹ -صادره از گلپایگان ۸- رقیه شفقی فرزند ذبیح 

اله به ش ش 3۲۷ متولد ۱3۴۵ -صادره از تهران ۹- ربابه شفقی فرزند ذبیح اله به ش ش ۱۱۸ متولد 

به ش ش ۱۲۱۰۰3۶۷3۸ متولد ۱3۶۹  اله  ۱۰- سمیه شفقی فرزند ذبیح  گلپایگان  از  ۱33۶ -صادره 

-صادره از گلپایگان ۱۱- منیژه احمدی فرزند حاجی آقا به ش ش  ۴3۱ متولد ۱33۶ -صادره از گلپایگان 

۱۲- زهرا شفقی فرزند ذبیح اله به ش ش ۱۲۱۰۰۱۷۷۰۹ متولد ۱3۶۸ -صادره از گلپایگان و ال غیر 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 : ۶۱۸/ م الف 

رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 1 فرعی از 343 اصلی بخش یک گلپایگان
آقای سید عبداله طهماسبی فرزند سید باقر باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 

رسما گواهی شده مدعی است که تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ عمارت پاک 3۴3/۱  در گلپایگان 

بخش یک که  در صفحه ۵3۸ دفتر 33  اماک ذیل ثبت ۵3۶۵  بنام سید عبداله طهماسبی فرزند 

سید باقر 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 ۱۰۱۵۷۷ مورخ ۱3۸۰/۰۹/۰۱ دفتر ۲ در 

اجاره می باشد.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 اصاحی ماده ۱۲۰ 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 : ۱3۹۵/۱۲/۰۵ شماره : ۶۵۱/ م الف مسئول دفتر اماک گرجی 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پاک 3۲۹۶ فرعی از ۷۸۹۷ اصلی واقع در بخش ۵ 

ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام مهدی سهیل پور فرزند محمدعلی در جریان ثبت است و رای 

شماره ۱3۹۵۶۰3۰۲۰۲۷۰۱۰۹۱۰ مورخ ۹۵/۸/۲۶ از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق  وضعیت ثبتی 

اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده  و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق 

نامبرده  بر طبق تقاضای  از ماده ۱۵ قانون ثبت و  به دستور قسمت اخیر  بنا  اینک  نبوده است  قانونی 

متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۹۶/۱/۲۰  روز یک شنبه   ساعت ۹ صبح در محل شروع 

و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت 

مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت معترض 

باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح 

قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت 

و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 

این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 

خواهد داد. تاریخ انتشار: ۱3۹۵/۱۲/۵ 

شماره :3۷۲۹۷/ م الف حسین هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب تعمیرگاه و گاراژ شماره پاک 3۵۱۵ فرعی از ۱۰3۹3 اصلی واقع در 

بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام محمد چنگانیان فرزند تقی و اصغر معلقی کوپایی فرزند 

۱3۹۵۶۰3۰۲۰۲۷۰۰۹۱3۱ و۱3۹۵۶۰3۰۲۰۲۷۰۰۹۱3۴    رای شماره  و  است  ثبت  در جریان  بالسویه  محمد 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختاف  حل  هیات  طرف  از   ۹۵/۷/۲۶ مورخ 

ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک 

مرقوم صادر گردیده  و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا 

به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم 

در تاریخ ۹۶/۱/۲۰  روز یک شنبه   ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این 

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

مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 

روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی 

خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به 

دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره 

ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: ۱3۹۵/۱۲/۵ 

شماره :3۷۲۹۹/ م الف حسین هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به خوانده مجهول المکان 
در پرونده کاسه ۵۹۰/۹۵ شعبه حقوقی سوم حقوقی گلپایگان خواهان: محسن یاوری فرزند حسینعلی 

نشانی : گلپایگان-شهرک الوند.عطار ۲.پاک۱۴۱۲ خوانده : رسول رسولی فرزند قاسم نشانی : مجهول 

المکان خواسته : مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم این شعبه نموده است که وقت رسیدگی برای 

تاریخ ۹۶/۱/۲۷  ساعت 3/۴۵ عصر تعیین ولی به دلیل مجهول المکان بودن خوانده و بنا به در خواست 

خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب بک نوبت در یکی از جراید 

کثیر االنتشار و روزنامه رسالت آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و یا در وقت رسیدگی ضرر به هم رساند. 

شماره:۶۶۶/م الف مدیر دفتر شعبه سوم شورا حقوقی دادگستری گلپایگان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پاک شماره ۱۵/۲۵۹۹ واقع در فاورجان بخش ۹ ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام عفت فاحیان کلیشادی فرزند حسنعلی  در جریان ثبت 

ماده  اخیر  به دستور قسمت  بنا  اینک  نیامده است  به عمل  آن  قانونی  تحدید حدود  و عملیات  است 

۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز دو شنبه مورخ ۱3۹۵/۱۲/3۰ 

مجاورین  به کلیه  آگهی  این  موجب  به  لذا  آمد،  خواهد  عمل  به  و  شروع  محل  در  صبح   ۹ ساعت 

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

 مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز پذیرفته خواهد

 شد. تاریخ انتشار : ۱3۹۵/۱۲/۵

 اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان شماره:۱۰۶۰/م الف

گواهی  حصروراثت
رونوشت  و  فوت  و گواهی  شهادتنامه   باستناد   ۴۰33۵۵۰3۲۸۱ شماره  بشناسنامه  نظری   نبی  آقای 

است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  ۹۵/۱۶۴3تقدیم  بشماره  خواستی  در  ورثه  شناسنامه 

شادروان فیض احمد احمدی    بشناسنامه شماره ۴۱۵3۴۲۰۰۰۱۴ در تاریخ ۹۵/3/۱۰  در گذشته و ورثه 

وی در هنگام در گذشت عبارتند از ۱- نبی نظری  فرزند غامعلی شماره شناسنامه ۴۰33۵۵۰3۲۸۱ 

نسبت با متوفی دائی پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 

هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. 

دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان شماره:۱۰۷۷/م الف

آگهی مزایده اتومبیل موضوع پرونده اجرائی کالسه 9400020
یکدستگاه  ششدانگ  تمامت  ثبت:۱3۹۵/۱۲/۰۲  تاریخ  مزایده:۱3۹۵۰۴3۰۲۱۲۰۰۰۰۰۰۴   شماره 

شاسی  شماره  و   ۱۲۴۸۹۰۸۰۰۸۴ موتور  بشماره  رنگ  سفید   ۱3۸۹ مدل  پارس  پژو  سواری  اتومبیل 

رسمی  کارشناس  اعام  طبق  که  ایران۲3-3۸۸ه۷3  انتظامی  بشماره   NAANO۱CA۲AE۲۶۹۶3۶

دادگستری رنگ اطاق و بدنه و موتور و چرخهای خودرو مورد مزایده سالم می باشد و فقط سپر اتومبیل 

تعویض رنگ شده شیشه عقب برقی است و الستیکها حدود ۸۵% سالم می باشند موتور و دستگاههای 

انتقال نیرو بنظر سالم میباشند و تودوزی اتومبیل مستعمل ولی سالم است و جلو داشبورت سالم است 

ولی وضعیت بیمه خودرو مشخص نیست، متعلق به آقای رسول شرافت ساکن پیربکران روستای دارگان 

خیابان شهدا جنب سوپر علی توکلی کوچه سعید فر پاک ۱۹۴۶ که طبق درخواست بستانکار پرونده در 

قبال طلب آقای سید محمد باقر حسینی که کلیه حقوق خود را به بانک آینده واگذار نموده و صندوق 

دولت بازداشت گردیده و طبق اعام راهنمائی و رانندگی استان اصفهان بنام مدیون شماره گذاری شده 

است از ساعت ۹ الی ۱۲ روز یکشنبه مورخه ۹۵/۱۲/۲۲ در محل اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان واقع 

در خیابان فردوسی بلوار کارگر جنب بانک کشاورزی فاورجان به مزایده گذارده می شود و مزایده از مبلغ 

پایه یکصد و نود و پنج میلیون ریال )۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال( قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی 

دادگستری شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد الزم بذکر 

است پرداخت کلیه بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و حق بیمه و غیره در صورتیکه مورد مزایده 

دارای آنها باشد تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 

می باشد ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 

مازاد به برنده مسترد می گردد این آگهی در یک نوبت در روزنامه کیمیای وطن چاپ اصفهان در تاریخ 

۹۵/۱۲/۵ درج و منتشر گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد ضمنا طالبین 

خرید می توانند از مورد مزایده مستقر در پارکینگ پیربکران محله دارگان در یک روز قبل از مزایده بازدید 

نمایند./ تاریخ انتشار:۹۵/۱۲/۵ 

تاریخ مزایده:۹۵/۱۲/۲۲ رئیس واحد اجرای اسناد رسمی فاورجان اکبرپورمقدم

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: سید فرشید    نام خانوادگی: بهبهانی موسوی  نام پدر: سید احمد نشانی 

محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: فرید    نام خانوادگی: یگانه نام پدر:خسرو  

فروشگاه خیام  زیرزمین پاک ۶۸  طالقانی طبقه  بازار  طالقانی  اصفهان-خیابان  اقامت:  نشانی محل 

محکوم به: به موجب رای شماره ۱۲۹۱   تاریخ ۹۵/۷/۲۹ حوزه ۴۵   شورای حل اختاف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل 

آگهی و  بابت هزینه نشر  ریال   ۲۴۰/۰۰۰ بابت هزینه دادرسی و مبلغ  ریال   ۱/3۰۵/۰۰۰ خواسته و مبلغ 

خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک  ۹۵/3/۵  تا زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی 

در حق محکوم له و نیم عشر دولتی. ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 

اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 

پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 

صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید. 

شماره:3۷۵۹۹/ م الف شعبه ۴۵ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: ۱-سرورالسادات ۲-محمدعلی     نام خانوادگی: ۱-جزایری ۲-زارع  نام 

پدر: - نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: ایرج    نام خانوادگی: مجیدی 

اول محکوم  ارم طبقه  از ملک شهر کوچه ساحل مجتمع  اصفهان-بعد  اقامت:  نشانی محل  دهکردی 

تاریخ ۹۵/۷/۲۸ حوزه ۱۶   شورای حل اختاف شهرستان اصفهان  به: به موجب رای شماره ۵3۴   

بابت  ریال  پنج میلیون   و  به: پرداخت مبلغ چهل  یافته است.محکوم علیه محکوم است  که قطعیت 
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 هاکی اصفهان عزادار شد

R.Galandari@eskimia.ir
رامین قلندریسرویس ورزش

 ســال ها خــاک ورزش را خــورد
روزگاری در ورزش هاکــی اصفهــان 
ــان  ــی زد و از قهرمان ــرف اول را م ح
ــی  ــته ورزش ــن رش ــته ای برجس
بــه حســاب می آمــد. بعــد از 
ــار موفقیت هــا را در  آن بــه جرگــه  مربیــان پیوســت و ایــن ب
قامــت مربیگــری لمــس کــرد و تجربیــات خــود را در اختیــار 

ــرار داد.  ــی ق ــه هاک ــد ب ــان عالقمن جوان
مهــدی زادهــوش، مــرد دلســوز و عاشــق خدمــت بــه 
اداره  بــا دســت خالــی  زیــادی  ورزشــکاران، ســال های 
ــل  ــی در مقاب ــه تنهای ــت و ب ــت گرف ــه دس ــت را ب ــور هیئ ام
نارســایی ها و مشــکالت پیــش روی هاکــی اصفهــان قدعلــم 

ــد.  ــمندی ش ــات ارزش ــأ خدم ــا منش ــرد ت ک
پشــتکار او چــه در عرصــه ورزش و چــه در مســائل فرهنگــی 
ــاعه  ــتای اش ــی در راس ــت فراوان ــای مثب ــود و گام ه ــه ب نمون
ــرورش  ــرای پ ــی برداشــت و ب و رشــد و توســعه ورزش هاک
ــاور  ــتان پهن ــی در اس ــته ورزش ــن رش ــاب ای ــتعدادهای ن اس

ــد.  ــغ نورزی ــچ کوششــی دری ــان از هی اصفه
ــا  ایــن خــادم صدیــق و وفــادار هاکــی در ایــن روزگار تلــخ ب
ــرش شــده  ــه گریبانگی ــوز و ناعالجــی ک وجــود بیمــاری مرم
ــازان اصفهــان  ــا دم مــرگ هاکی ب ــود، از پــای ننشســت و ت ب
را تنهــا نگذاشــت و بــرای سروســامان بخشــیدن بــه هیئــت 
هاکــی اســتان اصفهــان خســتگی ناپذیر تــالش کــرد. جــای 
ــی  ــش باورنکردن ــتان و همکاران ــه دوس ــرای کلی ــی او ب خال

اســت؛ امــا مــرگ حــق اســت. 
هیئــت تحریریــه روزنامــه کیمیــای وطــن بــا قلبــی آکنــده از 
غــم وانــدوه درگذشــت مهــدی زادهــوش را بــه جامعــه ورزش 
اصفهــان، به ویــژه خانــواده محتــرم و بازمانــدگان آن مرحــوم 

تســلیت می گویــد. روحــش شــاد، یــادش گرامــی.

 آغاز مربیگری حمید سوریان 

در کشتی فرنگی
حمیــد ســوریان، نابغــه کشــتی ایــران بــرای نخســتین بــار بــه 

مربیگــری در کشــتی فرنگــی روی آورد. 
حمیــد ســوریان، دارنــده 7 مــدال طــالی جهــان و المپیــک 
پــس از ناکامــی در المپیــک ریــو هــر چنــد بــه طــور رســمی 
ــه نظــر  ــد ب ــا بعی ــرد، ام ــی خداحافظــی نک ــای قهرمان از دنی
ــه  ــرای ادام ــه شــرایط دیگــر قصــدی ب ــا توجــه ب می رســد ب

کشــتی داشــته باشــد. 
ــتی  ــی کش ــی در آکادم ــوان مرب ــه عن ــی ب ــوریان به تازگ س
شــهید رضایــی مجــد تهــران آمــوزش کشــتی فرنگــی را بــه 
ــنا ــت. ایس ــرده اس ــاز ک ــتی گیر آغ ــان کش ــان و جوان نوجوان

 در دیدار هیئت ورزشی فرانسوی با شهردار اصفهان 
مطرح شد:

همکاری اصفهان و فرانسه در ورزش همگانی

کیمیای وطن
رئیــس فدراســیون ورزش همگانی 
بــا  همــراه  هیئــت  و  فرانســه 
مســئوالن  و  اصفهــان  شــهردار 
ــدار و گفت وگــو  ورزش اســتان دی

ــد.  کردن
ــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان ایــن  ب
مراســم بــا حضــور اعضــای 2 هیئــت ورزش همگانــی و ورزش 
روســتایی از اصفهــان و فدراســیون ورزش همگانــی فرانســه در 
ــهردار  ــژاد ش ــدی جمالی ن ــد. مه ــزار ش ــان برگ ــهرداری اصفه ش
ــان  ــر کل ورزش و جوان ــینی مدی ــد سلطان حس ــان، محم اصفه
ــر عامــل ســازمان ورزش  ــی قاســمی مدی ــان، عل اســتان اصفه
شــهرداری اصفهــان، مهــدی اســدی رئیــس هیئــت ورزش 
روســتایی و بازی هــای بومی محلــی اســتان اصفهــان و علیرضــا 
ــن  ــتان در ای ــی اس ــت ورزش همگان ــت هیئ ــازاده سرپرس امین
نشســت حضــور داشــتند. همچنیــن از هیئــت فرانســوی »ژان 
لویــی پــروو« رئیــس فدراســیون ورزش همگانــی فرانســه، 
ــیون  ــی فدراس ــور بین الملل ــئول ام ــوم« مس ــل ویب »ژان میش
ژولیــن« کارشــناس  »گزاویــه  و  فرانســه  همگانــی  ورزش 
ــن  ــس انجم ــدی رئی ــمن موی ــراه یاس ــه هم ــه ب ورزش فرانس
ورزش »ِدرای تونیــک« کشــور حضــور داشــتند. در ابتــدای 
ایــن نشســت محمــد سلطان حســینی، مدیــر کل ورزش و 
ــهر  ــاره ش ــر درب ــی مختص ــان، توضیحات ــتان اصفه ــان اس جوان
اصفهــان داد و پــس از آن شــهردار اصفهــان توضیحاتــی کامــل 
درخصــوص آثــار باســتانی و قدمــت شــهر اصفهــان و همچنیــن 
فعالیت هــای ورزشــی ایــن شــهر بــه میهمانــان فرانســوی ارائــه 
کــرد. ســپس ژان لــووی پــروو، رئیــس فدراســیون ورزش 
همگانــی فرانســه بــه جذابیت هــا و میهمان نــوازی ایرانیــان 
و همچنیــن جذابیت هــای شــهر اصفهــان پرداخــت و پــس 
از آن توضیحاتــی را دربــاره فعالیت هــای فدراســیون ورزش 
ــژاد  ــدی جمالی ن ــس از آن مه ــرد. پ ــه ک ــه ارائ ــی فرانس همگان
ــن  ــرای همــکاری بی ــه پیشــنهاداتی ب ــه ارائ ــان ب شــهردار اصفه
شــهر اصفهــان و فدراســیون ورزش همگانــی فرانســه پرداخــت 
ــرد  ــن پیشــنهادات اســتقبال ک ــز از ای ــروو نی ــی پ ــه ژان لووی  ک
و گفــت: مــا بــرای ایــن همــکاری آمادگــی داریــم و بایــد راه ایــن 
همــکاری را پیــدا کنیــم. در پایــان، شــهردار اصفهــان هدایایــی را 
بــه عنــوان یادبــود بــه هیئــت فرانســوی اهــدا و از آن هــا قدردانی 
کــرد. ایــن گــروه فرانســوی از 2 ایســتگاه ورزش همگانــی شــهر 
اصفهــان، یــک گــروه ورزش صبحگاهــی معلــوالن و یــک گــروه 
ــه  ــی ب ــگاه تخت ــن در ورزش ــورت نمادی ــه ص ــه ب ــکاران ک ورزش
ــی  ــن تاریخ ــن اماک ــد و همچنی ــنگ می پردازن ورزش هفت س

ــد.  ــد می کنن شــهر بازدی

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

در فوتبالــی کــه هــدف بیشــتر باشــگاه ها بــردن و برنده شــدن 
بــه هــر قیمتــی اســت، در تیــم ذوب آهــن هــدف دیگــری هــم 
ــا تلفیقــی از نیروهــای جــوان  ــال می شــود؛ تیمــی کــه ب  دنب
هــم  نیم نگاهــی  یافتــه،  تشــکیل  باتجربــه  بازیکنــان  و 
ــی  ــه گروه ــدن مرحل ــه ش ــر گرفت ــا از س ــده دارد. ب ــه آین ب
ــا  ــت ب ــن در گام نخس ــم ذوب آه ــیا، تی ــان آس ــگ قهرمان لی
خوش شانســی از کمنــد العیــن امــارات گریخــت و بــا کســب 
ــه کشــور بازگشــت! ــاز از تســاوی 1 – 1 شــادمان ب یــک امتی

    بازی برای تساوی
ــه دســت آمــد کــه تیــم العیــن  ایــن تســاوی در شــرایطی ب
برتــر میــدان بــود و از آغــاز مســابقه ســوار بــر بــازی، 
ــی  ــازی تهاجم ــا ب ــت و ب ــار داش ــدان را در اختی ــوپ و می ت
عمرعبدالرحمــن میونــگ جولــی وکایــو »کــه بیشــتر میــل بــه 
ــت  ــه نخس ــه نیم ــت«، 45 دقیق ــوت های از راه دور داش ش
فقــط حملــه کــرد، امــا نتیجــه نگرفــت؛ زیــرا مجتبی حســینی 
ــی  ــازی تهاجم ــده و ب ــرای گل نخــوردن چی ــم را ب اساســا تی
روی دروازه حریــف را در اولویــت بعــدی قــرار داده بــود. البتــه 
ایــن تاکتیــک گرچــه بســیار مؤثــر واقــع شــد تــا ذوب آهنی هــا 
ــا  ــد، ام ــن برون ــه رختک ــه اول ب ــت گل در نیم ــدون دریاف ب

ــی  ــنه گلزن ــه تش ــوان ک ــان ج ــی بازیکن ــا در بی انگیزگ قطع
هســتند، اثــر منفــی گذاشــت و ایــن ســوال را در پــی داشــت 
ــد  ــدف می رس ــه ه ــک ب ــن تاکتی ــا ای ــن ب ــا ذوب آه ــه آی  ک
ــن  ــه تســخیر درآورد و از ای ــف را ب ــود حری ــد ب ــادر خواه و ق

ــد؟  ــاز کســب کن ــه امتی ــازی خــارج از خان ب
ــازی در نیمــه  ــا شــروع ب ــود و دیدیــم کــه ب جــواب مثبــت ب
دوم ســفید و ســبز پوشــان ذوب آهــن از الک دفاعــی خــارج 
شــدند و عــالوه بــر بســته نگاه داشــتن راه هــای نفــوذی 
نیم نگاهــی هــم بــه دروازه العیــن داشــتند و ســرانجام از روی 

یــک فــرار عالــی و کشــیدن بــازی بــه داخــل محوطــه جریمــه 
العیــن و پــاس عرضــی بــا ضربــه ســر )کــه مشــخص بــود 
ــه جــری بنگســتون  ــه دروازه ب ــوپ در دهان ــن شــده( ت تمری
ــن  ــپ ای ــای چ ــم پ ــدان محک ــه نه چن ــا ضرب ــا ب ــید ت رس
بازیکــن بــه گل برســند و دروازه العیــن را در دقیقــه 57 

ــد! فروریزن
    دفاع منطقی و درخشش مظاهری

اماراتی هــا کــه دوســت نداشــتند در خانــه و در مقابــل دیــدگان 
بیــش از 5 هــزار هوادارشــان پذیــرای شکســت باشــند، بعد از 

گل دریافتــی فشــار زیــادی را روی دروازه ذوب آهــن داشــتند 
ــر و  ــوپ از نقطــه کرن ــا ارســال ت ــت در دقیقــه 75 ب و در نهای
ــدا  ــت پی ــاوی دس ــه گل تس ــد ب ــماعیل احم ــر اس ــه س ضرب
ــد.  ــدان بودن ــر می ــز برت ــده نی ــی مان ــق باق ــد و در دقای کردن
ــی محمــد  ــان و واکنش هــای عال ــاع منطقــی مدافع ــا دف ام
رشــید مظاهــری )چهــره برتــر ایــن میــدان( فرصــت گلزنــی را 
از شــاگردان زوران مامیــچ گرفــت تــا ایــن بــازی حســاس بــا 
نتیجــه مســاوی بــه پایــان برســد و ذوب آهنی هــا بــا کســب 

یــک امتیــاز شــادمان بــه وطــن بازگردنــد.
    ترکیب

ــد  ــری، وحی ــد رشــید مظاه ــم ذوب آهــن را محم ــب تی ترکی
محمــدزاده، علــی حمــام، مهــران درخشــان مهر )جوان تریــن 
بازیکــن(، محمــد نژادمهــدی، دانیــال اســماعیلی فر، مهــدی 
مهدی پــور، احســان پهلــوان، مهــدی رجــب زاده )از دقیقــه 89 
قاســم حدادی فــر(، محمدرضــا حســینی و جــری بنگســتون 
بودنــد  داده  تشــکیل  تبریــزی(  دقیقــه 72 مرتضــی   )از 

و سرمربی سید مجتبی حسینی بود.
 داوری ایــن بــازی بســیار حســاس بــا علــی صبــاح بــود کــه با 
کمــک عبدالحســین حیــدر و داوود حســین قضــاوت خوبــی 
 داشــتند. بهتریــن بازیکــن ایــن میــدان محمدرشــید مظاهری 

دروازه بان چاالک ذوب آهن بود.

نگاهیبهاولیندیدارآسیاییذوبآهن

گامنخستذوبآهنوامیدواریهایآینده

در حالــی کــه بازیکنــان اســتقالل مدارکشــان را بــرای 
ســفر تیــم ملــی بــه قطــر ارائــه کردنــد، امــا کســی از 

ــت.  ــته اس ــی نخواس ــی ها مدرک پرسپولیس
ــی روش  ــوس ک ــن کارل ــری بی ــگ و درگی ــد از جن  بع
ــم  ــوردن اردوی تی ــم خ ــر ه ــچ و ب ــو ایوانکووی و برانک

ــات  ــل اعتراض ــه دلی ــارات ب ــی در ام مل
ــی روش  ــو، ک ــنگین برانک ــترده و س گس
بازیکنــان  دیگــر  کــه  کــرد  اعــالم 
ــوت  ــی دع ــم مل ــه تی ــپولیس را ب پرس

نخواهــد کــرد. 
کــی روش  می دهــد  نشــان  ســابقه 
در چنیــن مواقعــی روی حــرف خــود 

بدهــد.  تــاوان  آن  بابــت  اگــر  می ایســتد؛ حتــی 
ــم  ــای تی ــدن دره ــته ش ــز بس ــا نی ــن نمونه ه بارزتری
ــی و  ــادی عقیل ــر روی ه ــون ب ــته تاکن ــی از گذش مل
ــود؛ امــا شــاید کمتــر کســی  ســید مهــدی رحمتــی ب
تصــور می کــرد کــی روش قیــد اســتفاده از چنــد 

بازیکــن برجســته در تیــم پرســپولیس را بزنــد. 
در حالــی کــه بایــد رفته رفتــه بــرای یــک دیــدار 
ملــی  تیم هــای  بیــن  سرنوشت ســاز  و  حســاس 
کشــورمان و تیــم ملــی قطــر آمــاده شــویم، بــه نظــر 
ــو  ــه برانک ــی ک ــای فراوان ــم نرمش ه ــد علی رغ می رس
ــه  ــارش ب ــی روش در گفت ــه ک ــبت ب نس
خــرج داد، ســرمربی تیــم ملــی همچنــان 
روی حــرف خــود ایســتاده باشــد و واقعــا 
قصــد اســتفاده از بازیکنــان پرســپولیس 

ــل قطــر را نداشــته باشــد.  در مقاب
فدراســیون  از  ابالغــی  هیــچ  تاکنــون 
ــت  ــپولیس باب ــگاه پرس ــه باش ــال ب فوتب
تحویــل دادن گذرنامــه بازیکنــان ایــن تیــم بــه منظــور 
اخــذ ویــزای کشــور قطــر صــورت نگرفتــه و ایــن 
ــان  ــردن بازیکن ــی ک ــال همراه ــد احتم ــان می ده نش
پرســپولیس بــا تیــم ملــی بــرای ســفر بــه قطر بســیار 

ــر ــت. مه ــر اس ــد صف ــاید در ح ــی ش ــم و حت ک

تهدید کی روش در آستانه عملی شدن
شــومن کالب  تیــم  ایرانــی  والیبالیســت  بانــوی 
بلغارســتان گفــت: بازیکنــان خارجــی زیــادی بــه 
لیــگ بلغارســتان اضافــه شــدند و ایــن کار را ســخت 
ــا  ــه م ــر تجرب ــا ب ــا آن ه ــازی ب ــد ب ــر چن ــد؛ ه می کن

می افزایــد. 
مائــده برهانــی دربــاره درخشــش در 
ــم شــومن کالب  ــازی گذشــته تی ســه ب
در لیــگ برتــر والیبــال بانــوان گفــت: تــا 
االن ســه بــازی را همــراه بــا زینــب گیــوه 
ــازی  ــم. ب ــام دادی ــم انج ــن تی ــرای ای ب
اول دقیقــا بالفاصلــه پــس از اضافــه 
شــدنمان از تیــم ملــی بــه باشــگاه بــود 

کــه ۳ بــر 0 برابــر کازاال مغلــوب شــدیم. برهانــی ادامــه 
داد: در برابــر زســکا صوفیــه نیــز کــه تیــم ریشــه دار و 
ــم دارد،  ــوش را ه ــن ملی پ ــی اســت و ۳ بازیک قدیم
ــر 1  ــت ۳ ب ــا در نهای ــم؛ ام ــازی کردی ــی خــوب ب خیل
ــن 22  ــازی م ــن ب ــدیم. در ای ــم ش ــن تی ــوب ای مغل

ــه  ــاز هــم ب ــا ب ــه دســت آوردم ت ــرای تیــم ب ــاز ب امتی
عنــوان امتیازآورتریــن بازیکــن شــومن باشــم. پاســور 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــت: ب ــوان گف ــال بان ــی والیب ــم مل تی
بیشــتر بازیکنــان مــا در ســنین 19-2۳ ســال هســتند 

ــم. ــه ای داری ــم کم تجرب تی
 تیــم شــومن در لیــگ جوانــان در فینــال 
ــد در  ــان می ده ــن نش ــور دارد و ای حض

رده پایــه بســیار قــوی هســتند. 
بازی هــای  امیدواریــم  داد:  ادامــه  او 
آینده مــان را بــا پیــروزی پشــت ســر 
بگذاریــم و هدفمــان ایــن اســت کــه 

ــیم. ــی آف باش ــم پل ــار تی ــزو چه ج
 برهانــی در پایــان گفــت: تیم هــای لیــگ بلغارســتان 
 در نیم فصــل دوم بازیکنــان خــوب خارجــی خریده انــد 
و کار را ســخت کرده انــد، هرچنــد بــرای مــا بهتــر 
ــر  ــازی براب ــتری از ب ــه بیش ــه تجرب ــرا ک ــت؛ چ اس

ورزش ۳ پیــدا می کنیــم.  بــزرگ  بازیکنــان 

آگهی مزایده اموال منقول
اجرای احکام دادگستری فالورجان در نظر دارد در پرونده شماره  81۳/95  موضوع علیه احمد مزروئی  

و له علیرضا رضائی فرزند احمد در تاریخ 95/12/21  به منظور فروش یک دستگاه پیکان سواری 

سفید رنگ به شماره 877ی46 ایران 4۳ از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در محل دادگستری 

فالورجان دفتر اجرای احکام اطاق 229 برگزار نماید. اموال موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی 

دادگستری به مبلغ 2۳/000/000 ریال ارزیابی شده است . داوطلبین خرید می توانند پنج روز قبل 

از مزایده با حضور در محل احراز 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. 

مدیر اجرای احکام دادگستری فالورجان

اخطار اجرایی
اقامت:  محل  نشانی  جعفر  پدر:  نام  مومنی   خانوادگی:  نام  مهدی  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

له:  محکوم  مشخصات  المکان  7.مجهول  فرعی  نیم  خ کشاورزی-  جماران-  فلکه  شهر-  شاهین 

نام:فاطمه    نام خانوادگی: کیانی نام پدر:عباس شغل:خانه دار نشانی محل اقامت: فالورجان-خ عمار 

یاسر-کوی شهید علیرضا قاسمی محکوم به: به موجب رای شماره 601   تاریخ 95/4/24  حوزه دوم 

حقوقی سابق شورای حل اختالف شهرستان فالورجان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم 

است به: پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 

بابت  به  از محکوم  نیم عشر  له و  چک لغایت زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی در حق محکوم 

هزینه های عملیات اجرایی در حق صندوق دولت. ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 

محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 

یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 

آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 

جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. 

شعبه ۳ مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان فالورجان

آگهی مزایده
کالسه  پرونده  خصوص  در  دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  عمومی  دادگاه   11 شعبه  احکام  اجرای 

ابدال محمودآبادی  آقای سید محمد علی طباطبایی و علیه احسان و تقی هردو  له  9۳0187ج/11 

بخواسته مطالبه مبلغ 279/905/701 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و مبلغ 1۳/995/285 

ریال بابت حق االجرای دولت در حق صندوق دولت جلسه مزایده ای در روز شنبه مورخ 95/12/21 

ساعت 9 صبح در محل این اجرا واقع در )اصفهان-خیابان نیکبخت-200 متر پایین تر از ساختمان 

مرکزی دادگستری کل استان اصفهان- جنب بیمه پارسیان- اجرای احکام حقوقی شعبه 11-طبقه 

۳( برگزار نماید.نظریه کارشناسی مشخصات و مورد مزایده:مقدار 9 حبه از 72 حبه ششدانگ پالک 

ثبتی 411/۳106 بخش 16 ملکی، آقای ابوالفضل ابدال که به عنوان شخص ثالث پالک فوق را جهت 

دانشگاه صنعتی،خیابان  فلکه  :اصفهان،  آدرس  به  نمود،  علیهم معرفی  بدهی محکوم  بابت  فروش 

سید مصطفی محمودآبادی،خ صنعتی،تعمیرگاه ابوالفضل ابدال می باشد.که ملک موصوف به صورت 

باربر و  دیوار های  با  اعیانی  و 40 متر مربع  دارای 254 متر مربع عرصه  باب کارگاه مکانیکی  یک 

سقف تیرآهن و آجر و درب پروفیلی و انشعابات برق و تلفن می باشد که با توجه به جمیع جهات 

و موقعیت منطقه ارزش عرصه و اعیان آن توسط کارشناس رسمی دادگستری 2/۳50/000/000 ریال 

ارزیابی و برآورد گردیده و نظریه مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است. لذا طالبین خرید می 

توانند 5 روز قبل از تاریخ فوق با مراجعه به آدرس فوق ضمن بازدید از محل با تودیع 10% از قیمت 

پایه)مبلغ بدهی محکوم علیه( فی المجلس در جلسه مزایده شرکت نمایند.باالترین پیشنهاد دهنده 

برنده مزایده خواهد بود.

شماره:۳76۳0/م الف اجرای احکام شعبه 11 دادگاه حقوقی عمومی اصفهان

دادنامه
مرجع  رسیدگی:95/11/2  تاریخ  دادنامه:95/11/۳-615  شماره   2 ش  پرونده:7۳/95  کالسه 

رسیدگی:شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف گلپایگان خواهان:علیرضا قطبی نشانی: گلپایگان – 

خ شهید رجایی- جنب مرکز بهداشت-پالک 14-کد پستی 77418-87718 خوانده: حسن یاوری 

نشانی:مجهول المکان خواسته: مطالبه طلب گردشکار:پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن 

به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 

و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورادر خصوص دعوی خواهان علیرضا قطبی 

فرزند مرتضی به طرفیت حسن یاوری فرزند کاظم به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 4۳/942/75۳ 

ریال به انضمام هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و با توجه به اوراق و محتویات پرونده که 

شامل دادخواست تقدیمی، گواهی از بانک انصار، اظهارات خواهان می باشد و خوانده با وصف ابالغ 

قانونی ایشان در جلسه حضور پیدا ننموده و الیحه دفاعیه ای نیز ارائه ننموده است و با عنایت به 

اظهارات خواهان و گواهی استعالم شده از بانک انصار که ثبت ادعای خواهان می باشد لذا مستندا به 

ماده 519و198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4۳/942/75۳ 

ریال به انضمام هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/12/15 

لغایت وصول که توسط اجرای احکام مدنی محاسبه می گردد صادر و اعالم می نماید رای غیابی و 

ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل 

تجدید نظرخواهی در محاکم حقوقی شهرستان گلپایگان می باشد.

شماره:664/م الف قاضی شورای حل اختالف شعبه دوم حوزه قضائی گلپایگان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین   1۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 

ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1۳9560۳0200700575۳ هیات دوم موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 

بشماره  رحیم   فرزند  محمدی  محمود  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فالورجان  ملک 

 672 پالک  مربع  متر  مساحت 165/57  به  خانه  باب  یک  در  اصفهان  از  صادره  شناسنامه 15۳۳ 

فرعی از 5۳ اصلی واقع در یزدآباد خریداری از مالک رسمی آقای سید حسن نکوئی محرز گردیده 

است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 

انتشار  تاریخ  از  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی  اشخاص نسبت 

از اخذ رسید ظرف مدت  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  به مدت دو ماه  آگهی  اولین 

بدیهی است  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایی  را  اعتراض دادخواست خود  تاریخ تسلیم  از  یک ماه 

خواهد صادر  مالکیت  سند  مقررات   طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت   در 

 شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول:95/12/5 تاریخ انتشار نوبت دوم:95/12/21 

شماره :1054/م الف اکبر پور مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: حجت        نام خانوادگی: نوربخش  نام پدر: - نشانی محل اقامت: 

اقامت:  محل  نشانی  خانوادگی: کریمی  نام  اصغر     نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول 

اصفهان-زینبیه-دارک-کوی طالب پ22 محکوم به: به موجب رای شماره 645   تاریخ 95/8/2۳ 

حوزه 16   شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون و چهارصد هزار ریال اصل خواسته و مبلغ ۳10/000ریال بابت هزینه 

دادرسی و هزینه نشر آگهی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 94/1/25 در حق 

خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت. ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به 

محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 

یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 

آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 

جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره: ۳7669/ م الف دفتر شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مسعود        نام خانوادگی: کیوانی  نام پدر: - نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: اصغر    نام خانوادگی: کریمینشانی محل اقامت: اصفهان-

زینبیه-دارک-کوی طالب پ22 محکوم به: به موجب رای شماره 574   تاریخ 95/8/2 حوزه 16   

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت 

مبلغ 11/627/000  ریال اصل خواسته و مبلغ ۳40/000ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و 

همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/6/7 تا زمان وصول در حق خواهان و 

پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت. ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 

علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 

برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 

باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره: ۳7668/ م الف دفتر شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محمد        نام خانوادگی: احمدی  نام پدر: - نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: اصغر    نام خانوادگی: کریمینشانی محل اقامت: اصفهان-

زینبیه-دارک-کوی طالب پ22 محکوم به: به موجب رای شماره 654   تاریخ 95/7/۳ حوزه ۳9   

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت 

مبلغ چهل و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/640/000 ریال  بابت هزینه دادرسی 

و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک به ش 5۳6072 مورخ 94/1/25 و 0۳۳162 مورخ 

احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده ۳4  آگهی.  نشر  و هزینه  االجرا  نیم عشر حق  و    9۳/12/27

اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع 

اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 

باید ظرف  نداند،  اجرائیه  اجرای مفاد  به  قادر  را  و در صورتی که خود  باشد  آن میسر  از  به  محکوم 

 مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم

 نماید.

شماره: ۳7671/ م الف دفتر شعبه ۳9 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: 1-محمدرضا 2-مرتضی        نام خانوادگی: 1-حبیب اللهی 2-محمدی  

نام پدر: - نشانی محل اقامت: هردو مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: اصغر    نام خانوادگی: 

کریمینشانی محل اقامت: اصفهان-زینبیه-دارک-کوی طالب پ22 محکوم به: به موجب رای شماره 

817   تاریخ 95/9/24 حوزه 27   شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

محکومین علیه محکوم است به: پرداخت تضامنی مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

دادخواست 95/6/7  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  دادرسی و خسارت  بابت هزینه  ریال   ۳/۳20/000

لغایت زمان وصول و هزینه نشر آگهی 120/000ریال در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا در حق 

دولت.ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 

است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 

مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 

به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم 

کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره: ۳767۳/ م الف دفتر شعبه 27 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
نام خانوادگی:  امید مخاطبی         آقای  آسیا  مارال کارتن  نام: شرکت  علیه:  مشخصات محکوم 

-  نام پدر: - نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: اصغر    نام خانوادگی: 

کریمینشانی محل اقامت: اصفهان-زینبیه-دارک-کوی طالب پ22 محکوم به: به موجب رای شماره 

518   تاریخ 95/7/18 حوزه 16   شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.

مبلغ  و  اصل خواسته  بابت  44/000/000ریال  مبلغ  تضامنی  پرداخت  به:  علیه محکوم است  محکوم 

تاریخ سررسید  از  تادیه  و  تاخیر  و خسارت  آگهی  نشر  هزینه  و  دادرسی  هزینه  بابت  705/000ریال 

چک  9۳/8/15 تا زمان اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت.ماده 

۳4 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 

مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 

کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 

اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره: ۳7665/ م الف دفتر شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
نام پدر: - نشانی محل  نام خانوادگی: فاطمی   نام: سید حبیب         مشخصات محکوم علیه: 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: اصغر    نام خانوادگی: کریمینشانی محل اقامت: 

اصفهان-زینبیه-دارک-کوی طالب پ22 محکوم به: به موجب رای شماره 5۳2   تاریخ 95/7/28 

حوزه 16   شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/670/000  ریال بابت هزینه دادرسی و 

هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک  9۳/12/20  تا زمان اجرای حکم 

در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت. ماده ۳4 قانون اجرای احکام: همین که 

اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع 

اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 

محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 

مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره: ۳7666/ م الف دفتر شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه :950997۳654102050   تاریخ تنظیم:1۳95/11/16   شماره پرونده:920998۳654801816   

کیفری  دادگاه   10۳ 920998۳654801816شعبه  کالسه  پرونده  شعبه:951147    بایگانی  شماره 

دوشهرستان فالورجان )10۳جزایی سابق(تصمیم نهایی شماره 950997۳۳654102050   شاکی:آقای 

علی اصغر قاسمی فرزند احمد به نشانی فالورجان خ شریعتی روبروی حسینیه بنی فاطمه   متهمین 

:1.آقای رحیم ایزدی مجهول المکان 2.آقای محسن جعفری منش مجهول المکان اتهام :کالهبرداری 

رایانه ای دادگاه ختم رسیدگی رااعالم واقدام به صدور رای می کند رای دادگاه :درخصوص اتهام آقایان 

مبلغ  به  ترتیب  به  نامشروع  از طریق  بر تحصیل مال  دائر  ایزدی 2.محسن جعفری منش  1.رحیم 

24.000.000 ریال و4.000.000 ریال )برداشت ازحساب بانکی شاکی (موضوع شکایت آقای علی اصغر 

قاسمی فرزند احمد دادگاه با توجه به محتویات پرونده گزارش مرجع انتظامی پاسخ استعالم از بانک 

مربوط ودیگر قرائن وامارات موجود درپرونده بااین وصف که متهمین درهیچ یک از مراحل تحقیقات 

ونیز دردادگاه علیرغم ابالغ با نشر آگهی حاضرنشده اند ودفاعی نکرده اند بزه منتسب به نامبردگان را 

محرز تشخیص داده وبه استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس وکالهبرداری 

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هریک را به تحمل یک سال حبس ورد مال به شاکی محکوم 

واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  و  است  غیابی  صادرشده  رای  می کند 

 دراین دادگاه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

است.

سیدرسول سادات – رئیس شعبه 10۳ دادگاه کیفری دو فالورجان

آگهی مزایده
شماره نامه:95101168۳9000۳11 شماره پرونده:94099868۳7000520 شماره بایگانی شعبه:950162 

در خصوص  دارد  نظر  در  اصفهان  خانواده  دادگاه   10 احکام شعبه  اجرای  تنظیم:1۳95/12/01  تاریخ 

پرونده کالسه 940۳0۳ ح ج 10 اجرایی شعبه 10 دادگاه خانواده له خانم رامانا یحیی پور علیه آقای 

۳000000ریال  مبلغ  مهریه،  بابت  نقد  وجه  ریال   19644۳8508 مبلغ  خواسته  به  شاهقلی  محسن 

بابت هزینه کارشناسی و مبلغ ۳60000ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم لها جلسه مزایده 

ای جهت فروش اموال زیر برگزار نماید:تمامت 4 دانگ مشاع )به فرض 6دانگ بودن( از منزل به 

آدرس اصفهان، ملک شهر خ مفتح کوچه صبوری بن بست جامی کد پستی 8195755694 به صورت 

یک باب خانه طبقه 60- دارای پالک ثبتی 168 بخش 14 به مساحت عرصه حدود 107 متر مربع با 

دیوارهای آجری پوشش سقف تیرچه بلوک دیوارها اندود گچ، کف موزائیک فرش، پنجره ها پروفیل 

فلزی، سیستم گرمایش و سرمایش  با کابینت  و نصب شیشه آشپزخانه کاشی و سرامیک  فلزی 

بخاری گازی و کولر آبی و دارای نمای آجر و انشعابات آب و فاضالب.برق.گاز و مساحت اعیانی حدود 

87/5 متر مربع و دارای 2 اتاق خواب می باشد و 6 دانگ آن به مبلغ 127۳۳00000ریال و 4 دانگ 

موضوع مزایده به مبلغ 848866666ریال ارزیابی شده و هم اکنون در تصرف محکوم علیه می باشد.

ضمنا مبایع نامه عادی 77/12/18 مربوط به خرید ملک توسط محکوم علیه ضمیمه پرونده می باشد.

متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از پالک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در 

مزایده و خرید در تاریخ 95/12/26 ساعت 09:۳0 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، 

مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه دوم، واحد 4 حاضر شوند.فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده 

کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10%از مبلغ تصویبی را فی المجلس 

به حساب سپرده دادگستری واریز نماید./

شماره: ۳7677/ م الف اجرای احکام شعبه 10 دادگاه خانواده اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: امیر هوشنگ کیانی-ابراهیم جمشید وند فرزند مصطفی- بیگم کیانی-

حسین و زهرا و محمد و زهره و اعظم و اشرف همگی کیانی فرزندان اسماعیل نام خانوادگی: نام پدر: 

- نشانی محل اقامت: فالورجان-خ کمربندی جنوبی-بسیج ک بازرگانی جنب موتور فروشی قدیری 

مشخصات محکوم له: نام:عبداله    نام خانوادگی: رهنما فالورجانی نام پدر:غالمعلی شغل:- نشانی 

محل اقامت: فالورجان-علی اباد-کوچه ذوالفقارمحکوم به:به موجب رای شماره 94/11۳8   تاریخ 

-  حوزه فالورجان شورای حل اختالف شهرستان فالورجان )به موجب رای شماره – تاریخ – شعبه اول 

دادگاه عمومی-(که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:محکومیت خواندگان نسبت به 

انتقال سند یک قطعه زمین مفروز به مساحت 157/68 متر مربع از پالک اصلی به مساحت 86۳ 

متر مربع به ابعاد شماال 14/60 متر و شرقا 15/90 متر و جنوبا 6/۳0 و 8/۳0 متر و غربا 4/12 متر 

پالک ثبتی سند یک قطعه زمین واقع در بخش 9 ثبت اصفهان به پالک ثبتی 15 اصلی 1126 فرعی که 

سند مالکیت آن ذیل شماره 19۳76 دفتر 198 صفحه 502 به نام مرحوم اسماعیل کیانی فالورجانی 

صادر گردیده است در حق محکوم له و نیم عشر در حق صندوق دولت.ماده ۳4 قانون اجرای احکام: 

همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را 

به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 

استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 

 مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید. 

شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان فالورجان

بازی های سخت بر تجربه ما می افزاید

هر
: م

س
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ــران  ــه ای ــت ک ــن اس ــان دهنده ای ــور نش ــته کش ــخ گذش تاری
قــرار  دارویــی  صادرکننــده گیاهــان  کشــورهای  صــدر  در 
داشــته اســت؛ ولــی در حــال حاضــر جایــگاه ایــران بــه 
ــن  ــده ای ــد فزاین ــزی و رش ــود برنامه ری ــی و نب ــت بی توجه عل
ــه اول  ــای رتب ــه  ج ــه 60 ب ــا رتب ــورها ب ــایر کش ــت در س صنع
دهــه هفتــاد، امیدوارکننــده نیســت. در ایــن راســتا بــا علیرضــا 
نژادمحمدنامقــی، مدیــر گــروه آمــوزش گیاهــان دارویــی مرکــز 
ــان  ــی خراس ــع طبیع ــاورزی و مناب ــی، کش ــات آموزش تحقیق
رضــوی گفت وگویــی داشــتیم کــه خوانــدن آن خالــی از لطــف 

ــت. نیس
    تعریــف ســند ملــی گیاهــان دارویــی از گیاهــان 

دارویــی و داروهــای گیاهــی چیســت؟
ــا  ــا غیرمســتقیم تمــام ی ــه  طــور مســتقیم ی ــه گیاهــی کــه ب ب
اجزایــی از آن بــه  صــورت تــازه یــا خشک شــده یــا مــواد مؤثــره 
ــگیری و  ــتی پیش ــرات بهداش ــور اث ــه  منظ ــتخراجی از آن ب اس
ــه کار  ــان ب ــر گیاه ــات و دیگ ــان، حیوان ــدن انس ــی در ب درمان

ــود. ــه می ش ــی« گفت ــاه داروی ــی رود، »گی م
ــه  ــی گفت ــرآورده داروی ــه ف ــر گون ــه ه ــی ب ــا داروی گیاه ام
ــال  ــکیل دهنده فع ــزای تش ــر اج ــرا از نظ ــه منحص ــود ک می ش
ــک  ــا ی ــی فرآوری نشــده ی ــاده گیاه ــد م ــا چن ــک ی شــامل ی
ــی از هــر دو  ــا ترکیب ــب گیاهــی فرآوری شــده ی ــد ترکی ــا چن ی
بــا فرموالســیون گوناگــون بــرای عرضــه در بــازار دارویــی جهــت 
تشــخیص، پیشــگیری، کمــک بــه اعمــال فیزیولوژیــک، درمان 
و حفــظ بهداشــت بــدن انســان، حیوانــات و ســایر گیاهــان بــه 

ــی رود. کار م

    عرصه هــای تولیــد گیاهــان دارویــی در ایــران بــه چنــد 
دســته تقســیم می شــود؟

ایــن عرصــه را می تــوان بــه 3 بخــش عمــده تولیــد در 
بســترهای کشــاورزی، بهره بــرداری از فرآورده هــای مرتعــی 
طرح هــای  قالــب  در  بهره بــرداری  قابــل  مجــاز، گیاهــان 

تقســیم کــرد.  بهره بــرداری 
بخــش اول تولیــد بســترهای کشــاورزی در مــزارع تولیــد 
گیاهــان دارویــی کــه بــرآورد می شــود بــدون احتســاب زعفــران 
و گل محمــدی بیــش از 14 هــزار هکتــار ســطح زیــر کشــت و 
بیــش از 8 هــزار تــن تولیــد گیاهــان دارویــی بــه  صــورت دیــم 
 آبــی داشــته باشــیم؛ بیــش از 400 هکتــار ســطح زیــر کشــت 

و تولیــد حــدود 800 تــن گل محمــدی در ســال گذشــته 
 داشــتیم؛ زعفــران ســطح زیــر کشــت حــدود 75 هــزار هکتــار 

و تولید بیش از 290 تن در استان بوده است. 
ــا  ــره گل محمــدی، خاکشــیر، آویشــن باغــی، نعن زعفــران، زی
فلفلــی، رز مــاری، بابونــه، اســطوخودوس و شــیرین بیان، 

ــتند.  ــتر هس ــن بس ــان ای ــن گیاه مهم تری
دوم بهره بــرداری از فرآورده هــای مرتعــی مجــاز ماننــد نســترن 
وحشــی، گل گاوزبــان، بومــادران، ختمــی، پنیــرک تاجریــزی گل 
ــن را  ــفرزه ترنجبی ــگ اس ــی، گلرن ــنی، مریم گل ــاعتی، کاس س

ــود. ــامل می ش ش
طرح هــای  قالــب  در  بهره بــرداری  قابــل  گیاهــان  ســوم 

بهره بــرداری و انعقــاد قــرارداد بــا اداره کل منابــع طبیعــی 
شــامل درمنــه، گل نرگــس، زیــره ســیاه، اشــنیان، پســته 
ــخ و شــیرین ــی، آویشــن، موســیر، قره قــات، آنغــوزه تل  جنگل

ــن گیاهــان  ــه، بادامشــک و باریجــه، مهم تری ــدل، بن ــرا، کن کتی
ایــن بخــش هســتند.

 فرآورده هــای جنگلــی و مرتعــی غیرمجــاز بــه بهره بــرداری کــه 
گونه هــای در حــال انقــراض را شــامل می شــوند ماننــد ریشــه 
ــب و  ــق، ریشــه شــیرین بیان، ریشــه کوک ــاس، ریشــه زنب رون

ریــزوم ثعلــب از ایــن دســته گیاهــان هســتند.
ــی  ــان داروی ــوزه گیاه ــور در ح ــی کش ــت علم     موقعی

ــت؟ ــه اس چگون
بخش هــای مختلــف علمــی کشــور در 20 ســال گذشــته 
فعالیت هــای خوبــی در ایــن خصــوص داشــته اند. نــگاه ویــژه 
مقــام معظــم رهبــری بــه نقشــه علمــی کشــور و تأکیــد ایشــان 
بــه مقولــه گیاهــان دارویــی نیــز کمــک زیــادی بــه موقعیــت 

علمــی کشــور در بخــش گیاهــان دارویــی داشــته اســت.
 از 1376 در دفتــر مراکــز آمــوزش جهــاد ســازندگی کــه بعــدا به 
موسســه آمــوزش علمی کاربــردی جهــاد کشــاورزی تغییــر نــام 
ــی  ــده از بنیانگــذاران دوره هــای آموزشــی مقاطــع کاردان  داد، بن
و کارشناســی تولیــد و بهره بــرداری گیاهــان دارویــی در دانشــگاه 
جامــع علمی کاربــردی بــودم کــه منشــأ اثــرات بســیار خوبــی در 
ایــن زمینــه شــد. جهــاد دانشــگاهی دانشــگاه شــهید بهشــتی 
و دانشــکده های داروســازی نیــز مقــاالت و پژوهش هــای 
بنیــادی و کاربــردی بســیاری در ایــن زمینــه ارائــه داده انــد؛ ولی 
ــی  ــای پژوهش ــازی یافته ه ــدم تجاری س ــده در ع ــکل عم مش
عرضــه آن هــا بــه جامعــه هــدف بــوده اســت کــه بــه نظــر مــن 

در ایــن زمینــه بایــد تالش هــای دوچندانــی انجــام دهیــم.

مدیر گروه آموزش گیاهان دارویی خراسان رضوی در گفت وگو با کیمیای وطن:

گیاهان دارویی نیازمند تجاری سازی

 انجام نظرسنجی درباره انتظارات جوانان 

از دولت آینده
و  سرپرســت مرکــز مطالعــات 
وزارت  راهبــردی  پژوهش هــای 
ورزش و جوانــان گفت: از امســال 
نظرســنجی ای دربــاره دیدگاه هــای 
جوانــان بــه عملکــرد دولــت و 
ــده  ــت آین ــان از دول ــارات آن انتظ
آغــاز شــده و تــا ســال آینــده 
ادامــه می یابــد. محمدرضــا فضلــی افــزود: گــزارش ایــن 
نظرســنجی را پیــش از انتخابــات آمــاده خواهیــم کــرد. وی بــا 
ــت:  ــان گف ــای جوان ــا و نگرش ه ــش ارزش ه ــه پیمای ــاره ب اش
پروپــوزال ایــن پژوهــش آمــاده و پرســش ها و گویه هــا اصــالح 
شــده اســت؛ بــه عنــوان نمونــه اســتفاده جوانــان از نرم افزارهــای 
تلفــن همــراه و افزایــش تجــرد قطعــی بــر گویه هــا افــزوده شــده 
اســت. امیدواریــم دور هفتــم پیمایــش ارزش هــا و نگرش هــای 
ــاز  ــاری آغ ــاه ج ــران از م ــگاه ته ــکاری دانش ــا هم ــان را ب جوان
کنیــم و بتوانیــم جمــع آوری داده هــا را در بهــار ســال آینــده پایان 
بریــم و از نتایــج آن اســتفاده کنیــم. وی بــا بیــان اینکــه جمــع آوری 
داده هــا و تحلیــل آن هــا زمان بــر اســت، اظهــار کــرد: گروهــی از 
محققــان بایــد کار را انجــام دهنــد و مراحــل انجــام آن نیــز تحت 
ــه  ــه گفت ــت. ب ــد گرف ــرار نخواه ــم ق ــت یازده ــان دول ــر پای تأثی
 فضلــی، بخشــی از ایــن پیمایــش دربــاره عملکــرد دولــت 
ــان  ــی در پای ــت. فضل ــده اس ــت آین ــان از دول ــارات جوان و انتظ
گفــت: پیمایــش قبلــی بررســی ارزش هــا و نگرش هــای 
جوانــان نیــز بــا بــرش اســتانی و موضوعــات تفکیک شــده انجــام 
شــد و شــاخص های اســتانی آن در ســتادهای ســاماندهی امــور 
ــش گانه  ــق ش ــای آن در مناط ــه و یافته ه ــتانی ارائ ــان اس جوان

کشور در قالب سمینار مطرح شد. ایرنا

نظارت به معنای مچ گیری نیست
رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور در پــی انتشــار خبر شکســتن 
ــت:  ــودک گف ــد ک ــاله در مه ــه س ــر س ــوه پس ــتخوان ترق اس
مهم تریــن وظیفــه ســازمان بهزیســتی کشــور »نظــارت« اســت. 
انوشــیروان محســنی بندپــی در ادامــه از برون ســپاری نظــارت 
در ســازمان بهزیســتی از ســال آینــده خبــر داد و گفــت: از ســال 
آینــده نظــارت در ســازمان بهزیســتی بــه علــت کمبــود نیــرو در 
ایــن ســازمان »برون ســپاری« خواهــد شــد. رئیــس ســازمان 
ــپاری ها  ــن برون س ــی ای ــرد: ط ــح ک ــور تصری ــتی کش بهزیس
ــارت را  ــد و تأییدشــده مســئولیت نظ ــراد دانشــگاهی، متعه اف
بــر عهــده خواهنــد گرفــت و بــه ایــن ترتیــب شــاهد افزایــش 
ــان  ــا بی ــه ب ــی در ادام ــود. بندپ ــم ب ــا خواهی ــت نظارت ه کیفی
آنکــه بــه ایــن ترتیــب نظــارت بــر تمــام واحدهــای بهزیســتی 
ــای  ــه معن ــا ب ــن نظارت ه ــت: ای ــد، گف ــد ش ــدیدتر خواه ش

ــتی ــود. بهزیس ــد ب ــری نخواه مچ گی

اخبار کوتاه

 علت حذف »حق عائله مندی« 

برخی از بازنشستگان
ــدوق  ــی صن ــور مال ــر کل ام مدی
بازنشســتگی کشــوری دربــاره 
ــدی  ــق عائله من ــذف ح ــت ح عل
و اوالد از فیــش حقوقــی برخــی 
ــه  ــی ارائ ــتگان توضیحات بازنشس
از  دســته  آن  گفــت:  و  کــرد 
بازنشســتگانی کــه دچار مشــکل 
ــل  ــت تکف ــراد تح ــی اف ــد مل ــریع تر ک ــه س ــر چ ــده اند، ه ش
خــود را بــه دســتگاه اجرایــی زمــان خدمتشــان اعــالم کننــد. 
حســین بخشــی زاده در پاســخ به اعتــراض برخی بازنشســتگان 
ــی حــق اوالد و عائله منــدی از فیــش  ــر حــذف ناگهان مبنــی ب
حقوقــی آن هــا بــدون اطــالع قبلــی اظهــار کــرد: پراخــت حــق 
عائله منــدی و اوالد کــه پیــش از ایــن بــر عهــده دســتگاه های 
ــوری  ــتگی کش ــدوق بازنشس ــه صن ــاه ب ــود، از آذرم ــی ب اجرای
محــول شــد. وی افــزود: چندیــن بــار اطالع رســانی بــه 
بازنشســتگان انجــام شــد و از آن هــا خواهــش کردیــم تمــام 
ــه دســتگاه  ــدی و اوالد خــود را ب ــه عائله من ــوط ب ــدارک مرب م
اجرایی شــان ارائــه کننــد. مدیــر کل امــور مالــی صنــدوق 
ــات در  ــت اطالع ــه صح ــان اینک ــا بی ــوری ب ــتگی کش بازنشس
ــدی  ــتم عائله من ــود و سیس ــی می ش ــی بررس ــتگاه اجرای  دس
ــود ــک می ش ــوال چ ــت اح ــتم ثب ــا سیس ــز ب ــا نی  و اوالد م
ــه  ــدارک خــود را ارائ ــوز م ــت: بخشــی از بازنشســتگان هن گف
نداده انــد و بــه همیــن دلیــل حــق عائله منــدی بــه آن هــا تعلــق 

نگرفته و در فیش حقوقی شــان نیست. خبر فارسی

مثلث اعتیاد در رأس آسیب های اجتماعی
مدیــر کل دفتــر تحقیقــات و آمــوزش ســتاد مبــارزه بــا مــواد 
ــث  ــک مثل ــی را ی ــیب های اجتماع ــور، رأس آس ــدر کش مخ
ــروبات  ــدر، مش ــواد مخ ــه م ــاد ب ــامل اعتی ــی ش ــه ضلع س
ــی  ــوء  جنس ــط س ــی و رواب ــوء  اخالق ــث س ــی و مباح الکل
دانســت و گفــت: دشــمنان بــرای ترویــج ایــن ســه آســیب 
ــی همچــون بعضــی شــبکه های اجتماعــی  جــدی از ابزارهای
ــی  ــش از 100 شــبکه پورنوگراف ــواره ای و بی و شــبکه های ماه

ــد.  ــتفاده می کنن ــور اس ــطح کش ــترس در س ــل دس قاب
صرامــی بــا اشــاره بــه پیچیدگــی ماهیــت مســائل اجتماعــی 
ــه  ــه و ســطحی ب ــرد تقلیدگرایان ــک رویک ــا ی ــد ب ــت: نبای گف
ــیب های  ــار آس ــرل و مه ــرای کنت ــت. ب ــیب رف ــتقبال آس اس
اجتماعــی نیازمنــد یــک دانــش برنامه ریــزی تخصصــی 
هســتیم و در صــورت نداشــتن ایــن دانــش در برابر آســیب ها 
 منفعــل خواهیــم بــود. وی افــزود: اول بایــد شــناخت درســت 
و درکــی عمیــق مبتنــی بــر داده هــای علمــی داشــته باشــیم 
و کامــال بدانیــم در ســطح جامعــه چــه می گــذرد و در جهــت 
رویارویــی تهاجمــی بــا آســیب ها گام برداریــم. آخریــن خبــر

اخبار کوتاه

ــر  ــازان سراس ــران از داروس ــازان ای ــن داروس ــس انجم رئی
کشــور خواســت کــه بــا وجــود همــه مشــکالت و تنگناهــای 
اقتصــادی آخــر ســال، کمــاکان بــه خدمت رســانی بــه 
بیمه شــدگان ادامــه دهنــد. رئیــس انجمــن داروســازان 
ــا  ــور ب ــر کش ــازان سراس ــا داروس ــود ب ــه خ ــران در مکاتب ای

اشــاره بــه جلســه فوق العــاده ای کــه در رابطــه 
ــئوالن  ــور مس ــا حض ــا ب ــات بیمه ه ــا معوق ب
ســازمان نظــام پزشــکی، انجمــن داروســازان 
و مســئوالن ســازمان های بیمــه در هفتــه 
جــاری در شــهر مشــهد برگــزار خواهــد شــد، از 
همــکاران خــود خواســت کــه بــا وجــود همــه 
مشــکالت و تنگناهــای اقتصــادی آخــر ســال 

ــد.  ــه بیمه شــدگان ادامــه دهن ــه خدمت رســانی ب کمــاکان ب
بنــا بــر اعــالم روابــط عمومــی انجمــن داروســازان در متــن 
ــس انجمــن داروســازان  ــر مژدهــی آذر، رئی ــر رهب ــه دکت نام
ایــران خطــاب بــه رؤســای شــعب ایــن انجمــن در سراســر 
ــف 95  ــه شــماره 1131. ال ــرو نام ــده اســت: »پی کشــور، آم

ــل  ــران عام ــه مدی ــاب ب ــن خط ــن انجم ــورخ 95/11/10 ای م
ــالمت  ــی و س ــن اجتماع ــه تأمی ــازمان های بیم ــرم س محت
ایرانیــان در رابطــه بــا تأخیــر پرداخــت مطالبــات داروخانه هــا 
ضمــن قدردانــی از اعــالم حمایــت شــعب انجمــن سراســر 
کشــور و همچنیــن فعــاالن صنفــی داروســازی از یــک 
ــا  ــری در داروخانه ه ــی و سراس ــدام جمع اق
بــه اســتحضار می رســاند بنــا بــر اعــالم 
مســئوالن محتــرم ســازمان های بیمه گــر، در 
ــا دســتور پیگیــری مســتقیم  حــال حاضــر ب
تــا  شــده  مقــرر  محتــرم  رئیس جمهــور 
معوقــات داروخانه هــا و مؤسســات پزشــکی 
ــت  ــفندماه پرداخ ــت، در اس ــق درخواس مطاب
ــود  ــت می ش ــی درخواس ــکاران گرام ــن رو از هم ــود؛ از ای ش
 بــا وجــود همــه مشــکالت و تنگناهــای اقتصــادی آخــر ســال 
ــاران  ــی بیم ــی و رفاه ــائل اخالق ــت مس ــل رعای ــه دلی و ب
بیمه شــدگان  بــه  خدمت رســانی  بــه  گرامــی، کمــاکان 

ــنا ــد.« ایس ــه دهن ــی ادام گرام

سرپرســت ســازمان حــج و زیــارت گفــت: اگــر عربســتان 
بپذیــرد را در مذاکــرات  ایــران   خواســته های منطقــی 
ــه ســرزمین وحــی از ســر گرفتــه  اعــزام حجــاج ایرانــی ب
خواهــد شــد. حمیــد محمــدی گفــت: اعــزام هیئــت 
ایرانــی بــه عربســتان نشــان دهنده عــزم جــدی جمهــوری 

اســالمی ایــران بــرای از ســرگیری حــج 
عزتمندانــه اســت. وی افــزود: اگــر ایــن اراده 
از طــرف ســعودی نیــز وجــود داشــته باشــد 
خواســته ها، زمینه هــا و بســترهای الزم  را 
ــت: در  ــدی گف ــرد. محم ــد ک ــم خواهن فراه
پاســخ بــه دعــوت مســئوالن حــج عربســتان 
از ایــران، طــی نامــه ای کــه بــه آن هــا ارســال 

شــد، موضوعاتــی را یــادآور شــدیم؛ بــر همیــن مبنــا هیئــت 
ایرانــی کــه امشــب عــازم عربســتان اســت، در مذاکراتــی 
 کــه خواهــد داشــت بــر اســاس همــان موضوعــات
ــج  ــازمان ح ــت س ــرد. سرپرس ــش می ب ــرات را پی  مذاک
ــان  ــه می ــط دو جانب ــع رواب ــه قط ــاره ب ــا اش ــارت ب و زی

جمهــوری اســالمی و عربســتان ســعودی گفــت: بــه علــت 
ــای  ــد از حمایت ه ــا بای ــاج م ــه، حج ــط دوجانب ــع رواب قط
حقوقــی و کنســولی برخــوردار باشــند و ایــن یکــی از 
در  آن  ســازوکار  بایــد  اســت کــه  مهمــی  موضوعــات 
ــاره  ــه ای درب ــا دغدغ ــا م ــود ت ــف ش ــرات تعری ــن مذاک ای
ــن  ــاس قوانی ــر اس ــه ب ــا ک ــن حمایت ه ای
ــن شــده، نداشــته باشــیم.  ــل تعیی بین المل
سرپرســت گــروه اعزامــی ایران به عربســتان 
مصداق هــای  اینکــه  بیــان  بــا  ســعودی 
رعایــت عــّزت و کرامــت حجــاج ایرانــی را بــه 
صــورت شــفاف بیــان خواهیــم کــرد، گفــت: 
گاهــی در مبــادی ورودی و فرودگاه هــای 
عربســتان برخوردهــای نادرســت بــا حجــاج ایرانــی انجــام 
ــا طــرف ســعودی  ــن خصــوص ب ــا در ای می شــد کــه قطع
صحبــت خواهیــم کــرد؛ چــرا کــه برخوردهــای مناســب بــر 
اســاس مبانــی اســالمی و در شــأن حجــاج ایرانــی مــورد 

ــت. ــران اس ــالمی ای ــوری اس ــار جمه انتظ

اعزام حجاج مشروط به پذیرش خواسته های منطقی ایران استتاکید رئیس انجمن داروسازان بر خدمت رسانی به بیمه شدگان

حتما بخوانید!
درخواست رئیس انجمن داروسازان ...                                           

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر

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

برابر آراء صادره هیأت موضوع   قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   مستقر 

در  اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است  

لذا مشخصات متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 

15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 

باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد  محل 

تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 

تقدیم نمایند:

1-برابر رای شماره 139560302013000970 مورخ 1395/10/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا اقلیانی فرزند مصطفی قلی بشماره شناسنامه 

14 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 476.80 مترمربع پالک تحت پالک 539 فرعی از 

242 اصلی مفروز و مجزی شده از 1 فرعی از 242 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای سیبک، خریداری 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی حسین عبدالهی محرز گردیده است.

2-برابر رای شماره 1395603020130001001 مورخ 1395/10/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

و  دفاع  وزارت  نمایندگی  به  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر 

پشتیبانی  نیروهای مسلح رده بهره بردار ناحیه مقاومت بسیج سپاه پاسداران فریدونشهر به شناسه 

ملی 14003214490 درششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 166.50 مترمربع پالک 13 فرعی از 

66 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 66 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای کلوسه، ساختمان پایگاه 

بسیج، خریداری مع الواسطه از مالکان رسمی آقایان یداله جعفری، جمعه جعفری، ولی مراد جعفری 

و بیژن بهاء الدین محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 1395603013000965 مورخ 1395/10/20 هیات  3-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای شهریار مراد پور فرزند خداداد بشماره شناسنامه 746 صادره 

از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 74.40 مترمربع پالک 17 فرعی از 60 اصلی مفروز و مجزی 

شده از پالک 60 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای پشندگان، خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

آقایان خداداد و علی مراد جزی محرز گردیده است.

4-برابر رای شماره 139560302013000986 مورخ 1395/10/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسکندر رضائی چقادری فرزند باقر بشماره شناسنامه 29 

صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 411.80 مترمربع پالک 22 فرعی از 236 اصلی مفروز 

و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 236 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای چقادر، خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای جعفر فوالدی چقادری محرز گردیده است.

5-برابر رای شماره 139560302013000924 مورخ 1395/10/09 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد قلی عبداللهی فرزند خسرو بشماره شناسنامه 34 

صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 356.70 مترمربع پالک 188 فرعی از 242 اصلی 

مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 242 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای سیبک، خریداری مع 

الواسطه از مالک رسمی آقای عبدالعلی عبداللهی محرز گردیده است.

6-برابر رای شماره 139560302013000985 مورخ 1395/10/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن گودرزی آخوره سفالئی فرزند علی محمد بشماره 

شناسنامه 109 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 223.80 مترمربع پالک 512 فرعی از 

231 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 231 اصلی واقع در فریدونشهر، وحدت آباد، بلوار 

بسیج، خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای علی حسینی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    95/11/2 مورخ   139560302013001017 شماره  رای  7-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نصرت اله ابراری فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 3534 

صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 303 مترمربع پالک 2744 فرعی از 238 اصلی مفروز 

از 238اصلی  واقع در فریدونشهر،خیابان 7 تیر،نبش کوچه پردیس  از پالک 1 فرعی  و مجزی شده 

خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای احمد میکالنی آخوره علیائی  محرز گردیده است

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    95/11/5 مورخ  شماره139560302013001042  رای  8-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نصرت اله جزی فرزند هیبت اله بشماره شناسنامه 3 صادره 

از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 69.60 مترمربع پالک18  فرعی از 60 اصلی مفروز و مجزی 

شده از پالک   60 اصلی واقع در فریدونشهر، روستای پشندگان   خریداری از مالک رسمی آقای عباس 

جزی  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  مورخ 95/11/3    139560302013001031 شماره  رای  9-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای زند علی اصالنی فرزند رضا بشماره شناسنامه 22 صادره 

از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 175.90 مترمربع پالک 513 فرعی از 231 اصلی مفروز و 

مجزی شده از پالک2 فرعی از 231 اصلی  واقع در فریدونشهر،وحدت ّآباد، کوچه ابریشم 1  خریداری مع 

الواسطه  از مالکین رسمی آقایان  سید محمد موسوی و  رضا موسوی محرز گردیده است.

مالکیت صادر  اعتراض طبق مقررات سند  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  بدیهی است در صورت 

خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول :  چهارشنبه 95/11/20

تاریخ انتشار نوبت دوم : پنج   شنبه 95/12/5 

محسن مقصودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر    95/209 م الف

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تیران

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 

است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 

نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

1- برابر رای شماره 139560302016000394 مورخ 1395/10/13 مالکیت خانم شهناز شاه پوری   فرزند 

مصطفی  در ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 1753/88متر مربع پالک 635فرعی  از 2  اصلی و اقع 

در رضوانشهر بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری مع الواسطه از طرف  حسینعلی شاهپوری ارانی فرزند 

علی و تاج ماه محمدی و رضا شاهپوری

2- برابر رای شماره 139560302016000396 مورخ 1395/10/14 مالکیت آقای علیرضا سلطانی فرزند 

محمد رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکدرب باغ به مساحت ششدانگ 1011/50 متر مربع پالک 

شماره 1264 فرعی از یک اصلی  و اقع در تیران  بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از طرف  ورث 

مرحوم عباسعلی اعتصام که عبارت از محمد صادق -فاطمه -رضوان - طیبه -طاهره -شهین -و خانم 

شهناز جوزقیان نجف آباد-محمد حسین -محمد علی - محمد رضا 

فرزند  یزدانی  اله  عبد  آقای  مالکیت  مورخ 1395/10/27   139560302016000401 رای شماره  برابر   -3

ابراهیم در یک سهم مشاع از شش سهم ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 6641/22متر مربع پالک 

شماره 2465 فرعی  از 2  اصلی و اقع در رضوانشهر بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از طرف  خانم 

اشرف مختاری اسفیدواجانی فرزند رضا

رضوانی  مرتضی  آقای  مالکیت   1395/10/27 مورخ   139560302016000402 شماره  رای  برابر    -4

قهریزجانی   فرزند عشقعلی  در ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 1014/69 متر مربع پالک شماره 1142 

فرعی  از 1  اصلی و اقع در تیران  بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری مع الواسطه از طرف ابو القاسم 

سلیمانیان تهرانی و جهان سلیمانی تهرانی و صغری سلطانی تهرانی فرزندان رضا 

فرزند  مهدی عظیمی  آقای  مالکیت  مورخ 1395/10/27  رای شماره 139560302016000403  برابر   -5

بهرام  در ششدانگ یکدرب باغ  به مساحت 1651.70متر مربع که مقدار859/25 متر مربع از تصرفات 

متقاضی در پالک شماره 2054 فرعی  و مقدار 792/45 متر مربع از تصرفات در پالک 2044 فرعی از 1  

اصلی و اقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان که نامبرده مالک مشاعی می باشد.

6- برابر رای شماره 139560302016000404 مورخ 1395/10/27 مالکیت آقای سعید سلطانی  فرزند 

محمد در ششدانگ یکدرب باغ  به مساحت 1062/61متر مربع پالک شماره 1724 فرعی  از 1  اصلی و اقع 

در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری مع الواسطه از طرف حاج محمد فدائی فرزند کربالئی میرزا

7- برابر رای شماره 139560302016000405 مورخ 1395/10/17 مالکیت خانم اعظم عربپور اسفیدواجانی  

از پالک 2168  به مساحت 303.89متر مربع مجزی شده  یکباب خانه  اله  در ششدانگ  عبد  فرزند 

فرعی  از 2  اصلی و اقع در رضوانشهر بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از طرف  عبد اله عرب پور 

فرزند قربانعلی 

تیرانی   شیرازی  جواد  آقای  مالکیت   1395/10/27 139560302016000406مورخ  شماره  رای  برابر   -8

به مساحت ششدانگ1512/33متر مربع پالک  باغ  فرزند علی در یکدانگ مشاع ازششدانگ یکدرب 

شماره 1578فرعی از یک اصلی و اقع در تیران بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از طرف علی آقای 

شیرازی فرزند رحیم 

 9- برابر رای شماره 139560302016000409 مورخ 1395/11/11 بنام شرکت کشت و توزیع قارچ نارین 

سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت 44920 و شناسه ملی 10260628350با نمایندگی حسین مظاهری 

فرزند احمد در ششدانگ یک واحد تولیدی قارچ های خوراکی به مساحت 13241/26 متربع در قسمتی 

از پالک 32 اصلی واقع در روستای حسین آباد بخش 12 ثبت اصفهان خریداری مع الواسطه از عبد اله 

نادری حسین آبادی فرزند ناد علی 

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان تیران وکرون     مهدی شبان

نوبت اول:95/11/20  

نوبت دوم:95/12/5 412/م الف

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: کریم نام خانوادگی: کریمی  نام پدر: فریدون نشانی محل اقامت: مجهول 

المکان مشخصات محکوم له: نام:سهیل    نام خانوادگی: سلیمانی با وکالت مهدی زندی نام پدر:جعفر 

دفتر  دوم  طبقه  اویسی  بالل ساختمان  بلوار  ابتدای  توحید  اقامت: کرج-میدان  نشانی محل  شغل:- 

وکالت  محکوم به: به موجب رای شماره 1201   تاریخ 95/7/17  حوزه 45  شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل 

خواسته و مبلغ 2/110/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 90/10/18 لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در 

حق محکوم له و نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 

شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 

محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 

که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 

اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. 

شماره:37688/ م الف شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مجید        نام خانوادگی: یوسفی کیچی  نام پدر: - نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: رویا    نام خانوادگی: بهنام حقیقی با وکالت نفیسه مستقل 

نام پدر:اکبر نشانی محل اقامت: شیخ صدوق شمالی خ شیخ مفید تقاطع اول ساختمان 14 طبقه دوم 

تاریخ 95/6/31 حوزه 45       1102 رای شماره  به موجب  به:  تحقیقات حقوقی کتیبه محکوم  موسسه 

به:پرداخت  یافته است.محکوم علیه محکوم است  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 

مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 412/500  ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 240/000ریال 

بابت هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 

چک  93/8/15تا زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و نیم عشر دولتی. 

ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 

یا مالی  به بدهد  برای پرداخت محکوم  ترتیبی  یا  به موقع اجرا بگذارد  را  ظرف مدت ده روز مفاد آن 

معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 

مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. 

شماره:37648/ م الف شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محسن        نام خانوادگی: معماریان  نام پدر: - نشانی محل اقامت: 

محل  نشانی  پدر:کمال  نام  بینا  خانوادگی:  نام  محمد     نام:  له:  محکوم  المکان مشخصات  مجهول 

اقامت: اصفهان-سروش-ال خجند نرسیده به چهارراه اول جنب مطب دکتر آشتی جو پ54محکوم 

به: به موجب رای شماره 9501474   تاریخ 95/9/3 حوزه 8   شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 17/650/000ریال بابت اصل خواسته 

و 259/750/000ریال و هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 

چک به ش 92220211/736589 مورخ 94/9/30 و نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: 

همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را 

اجرای حکم و  یا مالی معرفی کند که  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به موقع 

باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  در صورتی که خود  و  باشد  آن میسر  از  به  استیفاء محکوم 

 ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 

نماید.

شماره: 37631/ م الف دفتر شعبه 8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مصطفی        نام خانوادگی: منصورنژاد  نام پدر: - نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: داود    نام خانوادگی: نصر نشانی محل اقامت: اصفهان-خ 

هزار جریب-دفتر پست-کوی امام جعفر صادق )ع( محکوم به: به موجب رای شماره 1531   تاریخ 

95/9/22 حوزه 5   شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم 

است به: پرداخت مبلغ یکصد و چهل میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته وجه چک به شماره 

213197 مورخ 94/12/15 و 4/380/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 

سررسید چک فوق الذکر به انضمام نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 

به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 

یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 

میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره: 37627/ م الف دفتر شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: محمد        نام خانوادگی: نادری بلداجی  نام پدر: - نشانی محل اقامت: 

اقامت:  محل  نشانی  حیدری  خانوادگی:  نام  اله     روح  نام:  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول 

اصفهان-شهرک صنعتی محمود اباد-خیابان 34 سنگبری آرش محکوم به: به موجب رای شماره 1626   

تاریخ 95/9/22 حوزه 7   شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه 

محکوم است به: پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و سیصد و پنجاه و یک هزار و 

پانصد تومان بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 95/3/30 تا تاریخ اجرای 

حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق االجرا.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه 

به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 

یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 

میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره: 37633/ م الف دفتر شعبه 7 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: مژگان        نام خانوادگی: محمودیان درویشیان  نام پدر: - نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: محسن    نام خانوادگی: جلیلی یکانی نشانی محل 

اقامت: اصفهان-سه راه ملک شهر-خ گلستان خ صفا ک گلستان 187 محکوم به: به موجب رای شماره 

810   تاریخ 95/8/29 حوزه 25   شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم 

علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 100/000/000ریال بابت اصل خواسته و 3/335/000ریال بابت هزینه 

دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 95/2/20 تا تاریخ اجرای حکم در حق 

خواهان و پرداخت نیم عشر اجرائی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 

ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 

پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 

صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

شماره: 37625/ م الف دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد بشارتیان دارای شناسنامه شماره 1270613839  به شرح دادخواست به کالسه 6751/95 از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرسول بشارتیان 

الفوت آن  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  تاریخ 95/11/21    بشناسنامه 677  در 

مرحوم منحصر است به یک پسر-یک دختر-همسر1- محمد بشارتیان - ش ش 1270613839  فرزند 

متوفی 2- مهرنوش بشارتیان - ش ش 1272219232  فرزند متوفی 3- فروغ فانیان - ش ش 1464  

همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی 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. 

رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان
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حضرت فاطمه)س( فرمود:

 کسی که عبادت خالص خود را به خداوند متعال تقدیم 

می کند )و فقط برای رضای او کاری را انجام می دهد( 

خداوند نیز بهترین مصلحت خود را بر او نازل می کند.                      

تحف العقول، ص9۶0

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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نما�ی زیبا از ابیانه  حوادثخواندنی

آهای،کفشاموکجامیبری؟
ــم.  ــی بودی ــوزش نظام ــر آم مق
ــود.  ــب ب ــه ش ــاعت ۳ نصف س
پاســدارا آهســته و آروم اومدنــد 

دم در سالن ایستادند. 
همــه بیــدار بودیــم و از زیــر 
پتوهــا زیــر نظرشــون داشــتیم. 
اول بــدون ســروصدا یــه طنــاب 
بســتند دم در ســالن. می خواســتند مــا هنــگام فــرار بریزیــم 
رو هــم. طنــاب رو بســتند و خواســتند کفشــامونو قائــم کننــد، 

امــا اثــری از کفش هــا نبــود. کمــی گشــتند و رفتنــد.
ــوک  ــا ن ــی از اون ــه یک ــد ک ــچ می کردن ــم پچ پ ــوش ه در گ
ــد. آروم  ــرش دی ــاال س ــو ب ــر پت ــوری رو از زی ــای ن کفش ه
ــاش  ــه از ج ــه دفع ــوری ی ــا؛ ن ــرف کفش ــرد ط ــو ب دستش
پریــد بــاال، دستشــو گرفــت و شــروع کــرد دادوبیــداد کــردن: 
 آهــای، دزد. کفشــامو کجــا می بــری؟ بچه هــا کفشــامو

 بردند. 
ــرادر ســاکت بــاش! منــم؛  پاســدار گفــت: هیــس هیــس، ب
ــغ می کشــید و کمــک می خواســت. پاســدارا  ــوری جی ــا ن ام
ــارج  ــالن خ ــرعت از س ــا س ــتند ب ــه خواس ــد کار خیط دیدن
ــه  ــد ب ــر کردن ــاب دم دره؛ گی ــه طن ــت ک بشــند، یادشــون رف
طنــاب و ریختنــد رو هــم. بچه هــا هــم رو تخت هــا نشســته 

بودنــد و قاه قــاه می خندیدنــد.

میخواهمبهخانهامبروم
ــت  ــر« را قرائ ــوره »تکوی ــاز س ــی در نم ــام جماعت ــد: ام گوین
می کرد.هنگامــی کــه بــه آیــه »فایــن تذهبــون« رســید، 
زلزلــه ای بــر او مســتولی شــد و ایــن آیــه را چندیــن بــار تکــرار 

کــرد.
مــردی کــه پشــت ســر امــام اقتــدا کــرده بــود، چــون چنیــن 
ــت: »مــن می خواهــم  ــد، مشــک خــود را برداشــت و گف دی
بــه خانــه ام بــروم، ولــی ایــن امــام جماعــت را نمی دانــم کــه 

ــرو.« ــه کجــا می خواهــد ب ب

فوتقاضی
قاضــی شــهر فــوت کــرد و جمعیــت انبوهــی بــه تشــییع آمده 

بودند. 
کســی بهلــول را گفــت: زمــان تشــییع جنــازه بهتــر اســت آدم 

در جلــوی تابــوت قــرار گیــرد یــا عقــب تابــوت؟ 
ــد  ــدارد؛ بای ــی ن ــوت فرق ــب تاب ــا عق ــو ی ــت: جل ــول گف بهل

ــت.  ــرار نگرف ــوت ق ــوی تاب ــرد ت ــعی ک س

بازگشتجوانکرمانیبهآغوشخانواده
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان گفــت: جــوان 25 ســاله ای 
کــه چنــدی پیــش ربــوده شــده بــود بــا تــاش پلیــس بــه 
آغــوش خانــواده اش بازگشــت. رضــا بنی اســدی فر، فرمانــده 
انتظامــی اســتان کرمــان، اظهــار داشــت: حــدود ســه هفتــه 
ــر  ــی ب ــی 110 مبن ــای پلیس ــز فوریت ه ــی از مرک ــل گزارش قب
ربــوده شــدن جــوان 25 ســاله ای بــه نــام نیمــا در خیابــان بــه 
دســتمان رســید؛ بــر این اســاس بافاصلــه اکیپــی از ماموران 
پــس از پــی بــردن بــه صحــت موضــوع، تحقیقــات خــود را 
ــی  ــه گوش ــان اینک ــا بی ــدی فر ب ــردار بنی اس ــد. س ــاز کردن آغ
ــده  ــا مان ــه ج ــده در صحن ــرد ربوده ش ــودروی ف ــراه و خ هم
ــد روز از کشــور پاکســتان  ــود، افــزود: پــس از گذشــت چن ب
ــج  ــان پن ــه و از آن ــرد ربوده شــده تمــاس گرفت ــواده ف ــا خان ب
میلیــارد ریــال وجــه نقــد در قبــال آزادی فرزندشــان خواســته 
شــد. فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان ادامــه داد: پلیــس در 
 تحقیقــات اطاعاتــی بــا خبــر شــد افــرادی در حــوزه جنــوب 
ــن  ــر ای ــد؛ ب ــاط دارن ــران ارتب ــا گروگانگی ــتان ب ــرق اس و ش
ــت  ــبانه روزی در نهای ــاش ش ــه ت ــد هفت ــی چن ــاس ط اس
شــب گذشــته محــل اختفــای فــرد ربوده شــده کــه در نقــاط 
صعب العبــور منطقــه بــود، شناســایی و گــروگان نیــز آزاد شــد. 
ــران را مطالباتــی  ــزه گروگانگی ــده انتظامــی کرمــان انگي فرمان
ــه  ــن رابط ــت: در ای ــمرد و گف ــدر برش ــواد مخ ــوص م درخص
ــود. ســردار بنی اســدی فر  ــوده شــده ب ــه اشــتباه رب ــروگان ب گ
افــزود: تــاش جهــت دســتگیری متهمــان فــراری ایــن پرونده 

همچنــان ادامــه دارد. پایــگاه خبــری پلیــس ایــران

نشتگازcoازبخاری

ومسمومیت3نفردرنجفآباد
مدیــر روابــط عمومــی حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان 
ــردن  ــت نک ــده و رعای ــایل گرم کنن ــب وس ــت: نص ــان گف اصفه
ــا گاز منوکســیدکربن شــد.  ــی باعــث مســمومیت ب اصــول ایمن
عابــدی افــزود: استنشــاق گاز منواکســید کربــن از بخــاری 
موجــب مســمومیت ۳ نفــر از شــهروندان نجف آبــاد شــد. 
ــوده کــه در  ــت ایــن مســمومیت نشــت گاز  co از بخــاری ب عل
نجف آبــاد در محــدوده آزادگان در فــاز ۳ اتفــاق افتــاد. وی بیــان 
کــرد: مصدومــان ایــن ســانحه 1 مــرد ۳0 ســاله، 1 زن 25 ســاله 
ــای  ــع نیروه ــزام به موق ــا اع ــه ب ــد ک ــه بودن ــودک 11 ماه و 1 ک
ــوع  ــل وق ــه مح ــکی ب ــس پزش ــای اورژان ــدادی و فوریت ه ام
ســانحه در نجف آبــاد  و انجــام عملیــات احیــا، مصدومــان 
ــتان  ــه بیمارس ــه ب ــای اولی ــه کمک ه ــس از ارائ ــانحه پ ــن س ای

فاطمه الزهــرا)س( منتقــل شــدند.

ــک  ــا ی ــان را ب ــد و روزت ــار بگذاری ــوان نســکافه و چــای را کن  لی
ــو  ــدد لیم ــک ع ــش آب ی ــه روی ــاق ک ــا ات ــا ب ــوان آب هم دم لی
ــل  ــن دالی ــد ای ــان می گوین ــد. محقق ــروع کنی ــد، ش را چکانده ای
ــن ترکیــب کافــی  ــر شــگفت انگیز ای ــه تأثی ــرای ایمــان آوردن ب ب

اســت.
    تناسب اندام

در کنــار همــه تاش هایــی کــه بــرای رســیدن بــه وزن ایده آلتــان 
ــازه  ــوان آب و آب لیمــوی ت ــد، نوشــیدن یــک لی انجــام می دهی
قبــل از هــر ســه وعــده غذایــی را نیــز مــورد توجــه قــرار دهیــد. 
ــان  ــا سوخت وســاز بدن ت ــن کار نه تنه ــا ای ــد ب ــان می گوین محقق
را افزایــش می دهیــد، بلکــه اشــتهای زیــادی را کــه باعــث چــاق 

ــد. شــدنتان می شــود هــم برطــرف می کنی
    سرما نمی خورید

 درســت اســت کــه چیــزی تــا پایــان فصــل ســرما باقــی نمانــده

ــد ــوع کنی ــته تان رج ــال های گذش ــرات س ــه خاط ــر ب ــا اگ  ام
ــرماخوردگی  ــم س ــال ه ــان س ــای پای ــه در روزه ــد ک  می بینی
ــد از  ــل بای ــن دلی ــه همی ــرده؛ ب ــا نمی ک ــما را ره ــاری ش و بیم
ــه  ــه ب ــی را ک ــن فصــل، ترکیب ــل ای ــن کام ــا پایان یافت ــروز ت ام
ــان  ــی بدنت ــا سیســتم ایمن ــد ت ــل کنی ــی کردیم،می شــما معرف

ــر بیمــار شــوید. ــت شــود و کمت تقوی
    سوء هاضمه نمی گیرید

مصــرف ایــن ترکیــب بــه ترشــح اســیدهایی در معــده کــه بــه 
ــود. ــر می ش ــد، منج ــک می کنن ــذا کم ــم غ هض

    سرطان و بیماری قلبی نمی گیرید
 C ــن ــازه و ویتامی ــوی ت ــود در آب لیم ــیدان های موج آنتی اکس
ــرطان  ــون س ــی چ ــه بیماری های ــان ب ــع ابتایت ــراوان آن، مان ف

ــرف  ــان مص ــده محقق ــه عقی ــود. ب ــی می ش ــکات قلب و مش
ــرگ  ــر م ــیاری را از خط ــد بس ــب می توان ــن ترکی ــداوم همی م

ــد. ــات ده زودرس نج
    نمی گذارد بدنتان کم آب شود

ــه  ــوده ب ــرد و آل ــای س ــا در روزه ــی تنه ــن ترکیب ــرف چنی مص
ویــروس آنفلوآنــزا توصیــه نمی شــود. از نظــر محققــان بــا 
نوشــیدن آن در روزهــای گــرم ســال، بدنتــان را از خطــر کــم آب 

ــد. ــات می دهی ــدن نج ش
    جوان می مانید

ــی اکســیر  ــازه را نوع ــوی ت ــب آب و آب لیم ــوان ترکی شــاید بت
جوانــی دانســت کــه می توانــد نیــاز شــما بــه انجــام جراحی هــا 
و اقدامــات جوان ســازی را بــه تأخیــر بینــدازد. محققــان 

ــد ــن معجــون می رون ــد کســانی کــه هــر روز ســراغ ای  می گوین
دیرتر پیر می شوند.

    پتاسیم بدنتان تأمین می شود
 اگــر بــه انــدازه کافــی پتاســیم مصــرف کنیــد، عضــات 
ــان  ــتم عصبی ت ــد و سیس ــالم می مانن ــتخوان های تان س و اس

ــود.  ــم می ش ترمی
    روده، کبد و کبدتان سالم می ماند

ــک  ــه کم ــرای ســالم ماندن ب ــان ب ــزای بدنت ــک اج ــگار تک ت ان
ــب  ــن ترکی ــان ای ــر محقق ــد. از نظ ــاز دارن ــازه نی ــوی ت آب لیم
ــان را هــم حفــظ کنــد. گذشــته  ــد ســامت روده و کبدت می توان
از ایــن، محققــان می گوینــد مصــرف ایــن نوشــیدنی، از ایجــاد 
بــرای  مناســبی  داروی  و  می کنــد  جلوگیــری  ســنگ کلیه 
 کســانی کــه همیشــه بــا ایــن مشــکل درگیــر هســتند، به شــمار 

می رود.

نوشیدنیارزان،اماپرخاصیت
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ــرای  ــه ب ــان، ک ــهردار اصفه ــژاد، ش ــدی جمالی ن مه
ــر از یک مــاه  ــی کمت ــه زمان ــه فاصل ــار و ب ــن ب دومی
شــهرداری  پروژه هــای  افتتاحیــه  بــه  را  خــود 
منطقــه 11 رســانده بــود، در جمــع خبرنــگاران از 
ــردم  ــه م ــد شــهرداری ب ــات جدی ــر خدم ــه چت ارائ
منطقــه 11 اصفهــان خبــر داد و بــه ایــن نکتــه اشــاره 
ــک کارگاه  ــه ی ــون ب ــان اکن داشــت کــه شــهر اصفه

ــت.  ــده اس ــل ش ــی تبدی ــزرگ عمران ب
برنامــه  چهل وهفتمیــن  در  جمالی نــژاد  مهــدی 
»هــر هفتــه، چنــد افتتــاح« در منطقــه 11 از احتمــال 
حضــور رئیس جمهــور بــرای افتتــاح پروژه هــای 
بــزرگ عمرانــی شــهر تــا انتهــای ســال یــا ابتــدای 
ســال آینــده خبــر داد و به افتتــاح دفتر تســهیلگری 
بافــت فرســوده اشــاره کــرد و گفــت: راه انــدازی ایــن 
دفاتــر در مناطــق محــروم و کم برخــوردار تأثیــر 
بســزایی در نوســازی بافــت فرســوده و قدیمــی 

ــات دارد.  مح
ــدان  ــهر، معتم ــورای ش ــای ش ــور اعض ــا حض وی ب
محلــی و خانــواده شــهدا در منطقــه رهنــان، فــاز اول 
ــر  ــن دفت ــت، بوســتان شــهاب، اولی ــان فضیل خیاب
ــت فرســوده و ســاماندهی  ــی تســهیلگری باف محل
ــه  ــمی ب ــورت رس ــه ص ــان را ب ــهدای رهن ــزار ش گل

بهره بــرداری رســاند.
    ۷۰ درصد تخفیف صدور پروانه ساختمانی

ارائــه ۷0 درصــد  از  ادامــه  شــهردار اصفهــان در 
تخفیــف صــدور پروانــه ســاختمانی در قالــب بســته 
تشــویقی ساخت وســاز ســخن بــه میــان آورد و 
ــویقی و وام  ــته تش ــن بس ــه ای ــا ارائ ــه داد: ب ادام
قدیمــی  بافت هــای  می تــوان  دولــت  نوســازی 

شــهر را بــاز زنده ســازی کــرد. 
وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکــه 
پهــن کــردن فــرش قرمــز بــر زیــر پــای ســرمایه گذاران 
بــه نتیجــه رســیده، توضیــح داد: در طــول یــک ســال 
ــر 10 ســال گذشــته ســرمایه گذار جــذب  ــر، ۳ براب اخی

کرده ایــم. 
جمالی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه حضــور و ابــراز 
ــه 11 در  ــوردار منطق ــق کم برخ ــردم مناط ــات م احساس
افتتاحیه هــا مثال زدنــی و کم نظیــر اســت  مراســم 
افــزود: در کنــار پروژه هــای محله محــور، طرح هــای 

ــت. ــداث اس ــال اح ــان در ح ــهر اصفه ــی در ش بزرگ
ــزرگ  ــی ب ــای عمران ــتر پروژه ه ــرد: بیش ــار ک  وی اظه
شــهر اصفهــان تــا پایــان ســال جــاری یــا اوایــل ســال 
ــت:  ــژاد گف ــد. جمالی ن ــرداری می رس ــه بهره ب ــده ب آین
از شــهروندان اصفهانــی کــه در 2 مــاه پایانــی ســال بــه 
دلیــل فعالیت هــای عمرانــی شــهر در رفت وآمــد دچــار 

ــم. ــی می کن ــوند، عذرخواه ــکل می ش مش
    احداث شهرک مبل قطعی شد

ــل  ــهرک مب ــداث ش ــوص اح ــان درخص ــهردار اصفه ش
در منطقــه 11 عنــوان کــرد: تفاهم نامــه احــداث شــهرک 
مبــل بــا مشــارکت بخــش خصوصــی منعقــد شــده و 

ــود.  ــن زده می ش ــه زمی ــگ آن ب ــه زودی کلن ب
جمالی نــژاد تاکیــد کــرد: احــداث شــهرک مبــل در 
ســاماندهی صنایــع چوبــی کــه در ایــن منطقــه فعــال 
هســتند، کمــک شــایانی می کنــد؛ بــه طــور حتــم 
احــداث ایــن شــهرک، اقدامــی بدیــع در ســطح کشــور 
ــه آن را در کشــور نداریــم. ــود؛ چــرا کــه نمون خواهــد ب
بــا برنامه هــای  بودجــه ســال 96 مطابــق      

ــت ــتی اس فرادس
رئیــس شــورای شــهر اصفهــان در ادامــه نیــز بــا 
اشــاره بــه اینکــه بودجــه ســال 96 شــهرداری اصفهــان 

مطابــق بــا برنامه هــای فرادســتی مثــل اصفهــان 
1400 بــوده کــه فشــار مالــی بــر شــهروندان را تــا 
حــد جالــب توجهــی کاهــش داده و مطالبه گــری 
شــهرداری از دولــت را افزایــش داده، گفــت: محصــول 
برنامه ریزی هــای شــهری همــواره بایــد بــه مــردم 
گــزارش شــود کــه آییــن »هــر هفتــه، چندیــن افتتــاح« 
گزارشــی از رونــد فعالیت هــای چنــد ســاله شــهرداری 
ــت.  ــهر اس ــامی ش ــورای اس ــای ش و تصمیم گیری ه
رضــا امینــی از ســاماندهی گلــزار شــهدای شــهر رهنــان 
ــت،  ــان فضیل ــخت خیاب ــاز نس ــزود: ف ــر داد و اف خب
ــان و  ــان درخش ــهیلگری در خیاب ــر تس ــه دفت مجموع
پــارک شــهدای شــهاب در محلــه لیمجیــر بــا مســاحتی 
بالــغ بــر ۷ هــزار متــر مربــع از جملــه طرح هــای 
ــرای شــهروندان خــوب منطقــه  ــود کــه ب ارزشــمندی ب

ــد. ــی ش 11 اجرای

 رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان گفــت: 
اســتقبال گــرم و صمیمــی چنــد صــد نفری شــهروندان 
منطقــه 11 )محلــه رهنــان(، به ویــژه محلــه لیمجیــر از 
ــود کــه قطعــا وظیفــه  ــکات جالــب توجهــی ب ــه ن جمل

ــرد. ــد ک ــنگین تر خواه ــئوالن را س مس
    تالش برای وفاق شهرداری و شورای شهر

وی بــا اشــاره بــه نحــوه عملکــرد شــهرداری و شــورای 
اســامی شــهر اصفهــان طــی یــک ســال گذشــته 
تضــارب  و  افــکار  تعــدد  علی رغــم  تصریــح کــرد: 
ــان  ــه در شــورای اســامی شــهر اصفه اندیشــه هایی ک
وجــود دارد، هــر چــه بــه ســمت انتهــای دوره نزدیک تــر 
می شــویم، تــاش بــرای وفــاق و تعامــل بیشــتر شــده 

ــود. ــل می ش ــی حاص ــج خوب و نتای
 امینــی اظهــار داشــت: یکــی از بهتریــن نتایــج تعامــل 
میــان مدیریــت شــهری و شــورای اســامی شــهر 

اصفهــان، انعقــاد بودجــه ای منطقــی در فرصتــی قانونی 
مطابــق بــا برنامه هــای فرادســتی مثــل اصفهــان 1400 
بــوده کــه فشــار مالــی بــر شــهروندان را تــا حــد جالــب 
توجهــی کاهــش داده و مطالبه گــری شــهرداری از 
ــه  ــه ب ــن هفت ــدای ای ــش داده و در ابت ــت را افزای دول

تصویــب شــورای اســامی شــهر اصفهــان رســید. 
و  خاســتگاه ها  میــان  انطبــاق  کــرد:  تأکیــد  وی 
ــهر  ــادی ش ــات اقتص ــا مقتضی ــردم ب ــای م دیدگاه ه
می توانــد اعتمادســازی بهتــری را فراهــم کنــد تــا 
مســئوالن مطابــق آنچــه وعــده می دهنــد، اعتبــارات را 

پیش بینــی کننــد. نیــز  را  الزم 
    زیباسازی نصف جهان برای نوروز

 وی در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه زیباســازی 
شــهر بــرای نــوروز گفــت: بــرای زیباســازی شــهر 
ــه طــور  ــده شــده و ب ــدارک دی برنامه هــای متنوعــی ت
حتــم بــرای زیباســازی از نظــرات همــه مــردم، به ویــژه 

ــود. ــتفاده می ش ــز اس ــدان نی هنرمن
ــه زمین هــای کشــاورزی   شــهردار اصفهــان در ادامــه ب
ــن  ــه داد: تعیی ــرد و ادام ــاره ک ــیه ای اش ــق حاش مناط
ــاده 5  ــای کشــاورزی در کمیســیون م ــف زمین ه تکلی
ــتان  ــی اس ــروه زیربنای ــزی و کارگ ــورای برنامه ری و ش
مشــخص می شــود و شــهرداری تنهــا یــک رأی در 

ــن موضــوع دارد.  ای
جمالی نــژاد اضافــه کــرد: قــرار نیســت در زمین هــا 
ــی  ــری زمین های ــر کارب ــا تغیی ــود؛ ام ــاز ش ساخت وس
ــیون  ــند، در کمیس ــته باش ــت نداش ــت کش ــه قابلی ک

ــت. ــری اس ــال پیگی ــاده 5 در ح م
ــد  ــه، چن ــار کــرد: در ادامــه برنامــه »هــر هفت  وی اظه
افتتــاح« در ایســتگاه چهل وهفتــم شــاهد افتتــاح 
محــات  در  فضیلــت  خیابــان  و  شــهاب  بوســتان 

بودیــم.  11 منطقــه  کم برخــوردار 

    بازگشایی گلوگاه ترافیکی منطقه 11
 در ادامــه ایــن مراســم مدیــر منطقــه 11 شــهرداری 
اصفهــان از گشــایش یکــی از گلوگاه هــای مهــم 
ایــن منطقــه خبــر داد و بیــان داشــت: یکــی از ایــن 
پروژه هــا، افتتــاح فــاز اول خیابــان فضیلــت در 
محلــه ماشــاده بــه طــول 400 متــر مربع و مســاحت 
6 هــزار متــر مربــع اســت کــه بــا افتتــاح آن، یکــی 
ــد.  ــه 11 گشــایش می یاب ــم منطق از گلوگاه هــای مه
رســالت از افتتــاح بوســتان محلــی شــهاب خبــر داد 
ــداث  ــازی و اح ــک، آزادس ــات تمل ــزود: عملی و اف
»بوســتان شــهاب« بــه مســاحت ۷ هــزار متــر 
مربــع در محلــه لیمجیــر نیــز انجــام شــده و مــورد 

بهره بــرداری قــرار می گیــرد.
    راه انــدازی دفتــر تســهیلگری بافــت فرســوده 

در شــهرداری
 مدیــر منطقــه 11 شــهرداری اصفهــان در ادامــه 
دفتــر تســهیلگری بافــت فرســوده در ایــن منطقــه 
ــن  ــرداری در ای ــاده بهره ب ــای آم ــر پروژه ه را از دیگ
منطقــه اعــام و خاطرنشــان کــرد: بــا افتتــاح ایــن 
دفتــر و ورود مشــارکت کننده و بــا حمایت هــای 
و  نوســازی  ســازمان  و  شهرســازی  معاونــت 
بهســازی شــهرداری اصفهــان در احیــا و بازآفرینــی 
ــمندی  ــای ارزش ــه 11، گام ه ــوده منطق ــت فرس باف

ــد.  ــد ش ــته خواه برداش
 رســالت از ســاماندهی گلزار شــهدای رهنــان خبر داد 
برنامــه  اقدامــات،  ایــن  کنــار  در  گفــت:  و 
شــهدای  بــرای  نرم افــزاری  و  ســخت افزاری 
ــا گوشــی همــراه  ــه شــده کــه مــردم ب ــان تعبی رهن
ــهدا  ــن ش ــور ای ــه قب ــت ب ــگام عزیم ــد هن می توانن
آگاه  شــهدا  خاطــرات  و  وصایــا  عکس هــا،   از 

شوند.

 شهردار اصفهان در افتتاحیه طرح های منطقه 11 از انعقاد تفاهم نامه احداث شهرک مبل با مشارکت بخش خصوصی خبر داد

 احداث شهرک مبل در منطقه 11 حتمی شد
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