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شورا و معیارها         

له
قا

رم
س شوراهای  تشکیل  سالروز  اردیبهشت ماه  نهم 

به  روز  بیست  می داریم.  گرامی  را  اسالمی 
باقی  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراها  انتخابات 

از مباحث مهم  کنون در شهر و روستا یکی  است و ا
از  هستند  این  فکر  در  مردم  شوراهاست.  انتخابات 
و  بهتر  شرایط  که  دهند  رای  کدام  به  نامزدها  بین 
عمومی  حقوق  بتوانند  و  باشند  داشته  مناسب تری 
شاخص های  به  ورود  از  قبل  دارند.  پاس  را  جامعه 
ارکان  از  یکی  شوراها  بگوییم  باید  شورا،  عضو  یک 
قرآن  در  خداوند  می شوند.  محسوب  اسالمی  نظام 
و  مردم  متقابل  رفتار  و  سلوک  اصلی  مبنای  را  شورا 
آن را از ویژگی های برجسته مومنین دانسته است. 
و  خودرأیی  استبداد،  از  شوراها  شدن  نهادینه  با 
خودمحوری جلوگیری شده و با ایجاد زمینه تبادل 
افکار و اندیشه ها، زمینه تفاهم و ایجاد امنیت خاطر 
بین افراد فراهم می شود و بدین ترتیب مناسب ترین 
تمرین  نوعی  حقیقت  در  و  می گردد  اتخاذ  تدابیر 

مردم ساالری در همه نقاط کشور می باشد...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

 هویت اسالمی
مانع دخالت و سلطه دشمنان

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
اساتید، قاریان و حافظان برگزیده ی سی وچهارمین دوره ی 
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آگهی استعالم قیمت

و  بانک کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد عملیات ساخت  مدیریت 

نصب گیشه و دکوراسیون از جنس mdf شعب سطح استان را استعالم 

همراه  با  می گردد  دعوت  شرایط  واجد  پیمانکاران  از  لذا  نماید؛  قیمت 

از مراجع ذیربط  تائید صالحیت  از جمله سوابق کاری و  داشتن مدارک 

آدرس:  به   96/2/14 تاریخ  تا  حداکثر  بها  استعالم  فرمهای  اخذ  جهت 

اصفهان خیابان مطهری حد فاصل پل فلزی و پل آذر جنب آتش نشانی  

طبقه دوم گروه ساختمان مراجعه نمایند. 

 1/31/96*/26
مدیریت بانک کشاورزی استان اصفهان 

امــام خمینــی )ره( می فرماینــد: اگــر خــدای نخواســته 
بــر اســام یــا کشــور اســامی از ناحیــه عــدم دخالــت در 
سرنوشــت جامعــه لطمــه و صدمــه ای وارد شــود، یــک 
یــکِ تمــام ملــت در پیشــگاه خــدای قهــار توانــا مســئول 
خواهیــم بــود و نســل های آینــده کــه ممکــن اســت از 
کناره گیری هــای کنونــی مــورد هــزار گونــه تجــاوز واقــع 
شــوند مــا را نبخشــند. یکــی از وظایــف مهــم شــرعی و 
عقلــی مــا بــرای حفــظ اســام و مصالــح کشــور حضور در 

حوزه هــای انتخابیــه و رای دادن بــه نماینــدگان 
ــر اوضــاع سیاســی  صالــح و کاردان و مطلــع ب

جهــان و ســایر چیزهایــی کــه 
کشــور بــه آنهــا احتیــاج 

دارد اســت. 
صحیفه نور، ج 18

 ص 232

 شرکت فعاالنهپای درس امام ؟ق؟
در انتخابات

م الف 38251

رکود کارخانه های 
 کوچک فرش ماشینی

 در اصفهان
صفحه 3

| افزایش همکاری اصفهان و برلین 
در بخش پزشکی و دارویی   

صفحه 3

کیمیای وطن   یادداشت 
به مناسبت روز شوراها:

 | کارزار انتخاباتی و تب ورود 
به انتخابات شوراها   صفحه 4

امام جمعه اصفهان:

 | باید بر اساس شایستگی
 رأی دهیم   صفحه 2

کشاورزی   |  افتتاح 89 پروژه 
در چهارمحال و بختیاری   صفحه 4

کرد: کیمیای وطن بررسی 

کیفیت، بالی جان  | مصالح بی 
ساختمان سازی در ایران    صفحه 3

 | آغاز به کار رصدخانه 
فرهنگی اجتماعی استان اصفهان   

صفحه 5

اخبار روز

 نگاهی به حساس ترین دیدارهای 
هفته بیست و نهم لیگ برتر:

 | کار سخت اصفهانی ها 
در هفته بیست و نهم   صفحه 6

 وزیر نیرو در آیین بهره برداری 
از  3 پروژه بخش فاضالب در اصفهان:

کشور   بزرگ ترین طرح های زیست محیطی 
در حوزه اجرای طرح های فاضالب است

صفحه 8

  بهره بــرداری از پــروژه تصفیه خانــه و شــبکه فاضـالب شــهرهای ورنامخواســت و سده لنجان

  آغــاز اجـــرای شــبکه فاضــالب شــهرهای دیزیچــه و زیباشــهر با مشارکت بخش خصوصی



یادداشت سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــا  ــات ریاســت جمهــوری ب اولیــن مناظــره نامزدهــای دوازدهمیــن دوره انتخاب
محوریــت اجتماعــی از ســاعت 16:30 دقیقــه دیــروز آغــاز شــد و در دور اول ایــن 
مناظــره بــر روی موضوعاتــی چــون مســکن، ازدواج، محیــط زیســت، اشــتغال، 
حاشــیه نشــینی و ســایر مســائل اجتماعــی بحــث و تبــادل نظــر انجــام گرفــت 

کــه خالــی از حواشــی نبــود.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، در دور اول صحبــت هــای کاندیداهــا در روز گذشــته 
هــر نفــر 4 دقیقــه فرصــت داشــت تــا برنامــه هــای خــود را در مــورد موضوعــی 
خــاص اعــام کنــد. بعــد از آن ســایر کاندیداهــا نظــر و انتقــاد خــود را در مــورد 
ایــن صحبــت هــا بیــان مــی کردنــد و در پایــان کاندیــدای مــورد نظــر 5 دقیقــه 
فرصــت پاســخگویی داشــت. در ادامــه بــه بررســی نقطــه نظــرات کاندیداهــا در 

مناظــره اول مــی پردازیــم. 
 قالیباف:آیامردمرونقکسبوکاررادرزندگیحسمیکنند؟

بخشــی از صحبــت هــای قالیبــاف در اولیــن مناظــره انتخاباتــی بــه شــرح ذیــل 
ست:  ا

ــر  ــون نف ــازده میلی ــه ی ــت ک ــدی اس ــه کلی ــینی نکت ــیه نش ــه حاش  نکت
ــده  ــاد ش ــر ایج ــت نابراب ــل فرص ــه دلی ــه ب ــم ک ــا داری ــهر ه ــیه ش  در حاش

است.
 دولــت در گذشــته بــا یارانــه هــا از ایــن قشــر حمایــت کــرده اســت امــا آنهــا 
گایــه دارنــد کــه ایــن یارانــه همپــای تــورم افزایــش پیــدا نکــرده و از ســوی 

دیگــر چــرا بیــن اقشــار مختلــف مــردم یکســان اســت.
 زمانــی کــه در شــهرداری کار را شــروع کردیــم گفتیــم بایــد فاصلــه و 

ناعدالتــی اقتصــادی شــمال و جنــوب شــهر بایــد از بیــن بــرود.
 امروز شکاف اقتصادی در جامعه ما بیشتر شده است.

 4 درصد از همه امکانات برخوردارند و 96 درصد برخوردار نیستند.
 اکنــون 3 میلیــون خانــه خالــى وجــود دارد و بایــد پرســید ایــن خانــه هــا 
در اختیــار چــه کســانى اســت؟ ایــن خانــه هــا در اختیــار ان 4 درصــد اســت.

ــه  ــم چ ــد ببینی ــم. بای ــارد وام دادی ــزار میلی ــج 530 ه ــود و پن ــال ن  در س
ــر  ــم ب ــت نکنی ــتم را درس ــت و سیس ــر مدیری ــد اگ ــه ان ــا را گرفت ــانی انه کس

ــویم. ــی ش ــروز نم ــکات پی مش
 آقــای روحانــی، در اغــاز دوره و مذاکــرات بــه مــردم قــول دادیــد 4 میلیــون 

شــغل ایجــاد مــی کنیــد.
ــا یــک  ــه نشــاط مــردم ب ــاز ب ــه و نی ــاال رفت  امــروز افســردگى در جامعــه ب

ــى خــوش احســاس میشــود. زندگ
ــت  ــا دول ــه درســت شــده ام  بیــش از یــک دهــه اســت کــه شــورای محل

ــد. ــد انجــام بدهی ــه مــردم را حــق نداری ــذاری کار ب ــرد واگ ــاغ ک اب
 دولت شما مدام اعام می کند نمی شود و نمیتوانیم.

 از حقــوق شــهروندی حــرف مــی زنیــم امــا اولیــن حــق مــردم هــوا اســت 
کــه بــا بــی تدبیــری از انهــا گرفتــه شــده و ادعــای عذرخواهــی داریــم.

 افتخار شهرداری تولید برق از زباله است مابقی کمپوست می شود.
 اگــر بــرای شــما الودگــی هــوا مهــم بــود قانــون را اجــرا مــی کردیــد و پــول 
حمــل و نقــل عمومــی را مــی دادیــد . متــرو را بــا 70 کیلمتــر تحویــل گرفتیــم 

300 کیلومتــر تحویــل دادیــم.
ــت ٤ درصــدى شــما و  ــه ســازى مطــرح اســت دول ــد مرتب  اگــر بحــث بلن

ــب کــرده اســت. وزارت مســکن شــما تصوی

  رییســی:شــاهدافزایــش7واحــدیفاصلــهطبقاتــیدرســالهایاخیــر
هستیم

بخشی از صحبت های ابراهیم رئیسی به شرح ذیل است: 
ــال 92، 12  ــا س ــه ت ــت ک ــار اس ــینی آم ــیه نش ــورد حاش ــئله اول در م  مس

ــد. ــیده باش ــون رس ــه 16 میلی ــاید ب ــون ش ــوده و اکن ــون ب میلیی
 عدالــت اجتماعــی یکــی از اهــداف مهــم نظــام جمهــوری اســامی اســت و 

فاصلــه طبقاتــی زیبنــده نیســت.
 آنچــه نگــران کننــده اســت ایــن اســت کــه ضریــب جینــی نشــان دهنــده 
ایــن اســت کــه در ســال هــای هدفمنــدی یارانــه هــا طبــق آمارهــا ایــن فاصلــه 

کمتــر شــده اســت.
 امــا در ســنوات اخیــر مــا شــاهد افزایــش ایــن فاصلــه هســتیم کــه 7 واحــد 
افزایــش داشــته اســت کــه ایــن افزایــش فاصلــه بایــد مــورد توجــه دولتمــردان 

ــرار بگیرد. ق
 راه حــل بــرون رفــت ایــن اســت کــه مــا بایــد افزایشــی در یارانــه اقشــار کــم 

درامد داشــته باشــیم.
 از حقــوق بگیرانــی کــه امــروز درآمــد آنهــا زیــر 3 میلیــون اســت بایــد در اخذ 

مالیــات تجدیــد نظر شــود.
 در سرکشــی بــه برخــی خانــواده هــا شــاهد بــودم کــه فقــط بــا درآمــد یارانــه 
ــر نیســت و  ــزی امکانپذی ــن چی ــه چنی ــد ک ــی کنن ــی م ــا بهزیســتی زندگ و ی

حتمــا بایــد تغییراتــی در آن صــورت گیــرد.
ــده 5 درصــد وام  ــد و از 50 درصــد باقیمان ــه ان ــردم وام نگرفت  50 درصــد م
بزرگــی گرفتنــد و ســوال مــا ایــن اســت چــرا افــرادی راحــت وام مــی گیرنــد در 
حالــی کــه جوانــان مــا بــرای تســهیات ازدواج بــا ســختی روبــرو مــی شــوند.

 ما باید با برنامه ریزی فاصله طبقاتی را کاهش دهیم.
ــان آن داده  ــل صاحب ــر تحوی ــد زودت ــا بای ــکاتی دارد ام ــر مش ــکن مه  مس

شــود.
 بــا تهیــه مســکن کمتــر از یــک میلیــون در ســال همچنــان بــا مشــکل کمبود 

مســکن مواجــه خواهیــم بود.
 11 میلیــون جــوان آمــاده ازدواج هســتند امــا دولــت هیــچ برنامــه و اقدامــی 

بــرای حــل مشــکل آنهــا نــدارد.
  روحانی:شرایطکسبوکاردرجامعهبهبودیافتهاست

بخشــی از صحبــت هــای حســن روحانــی در اولیــن مناظــره بــه شــرح ذیــل 
اســت: 

 یکی از عوامل حاشیه نشینی بیکاری و عدم در آمد کافی است.
ــرای اشــتغال خــود   کســی کــه در روســتا فاقــد درامــد و اشــتغال اســت ب

بایــد مهاجــرت کنــد.
 بایــد تــاش کــرد تعادلــی میــان شــرق و غــرب کشــور ایجــاد شــود.غرب 

کشــور شــرایط بهتــری دارد.
 شــرق کشــور بــه دلیــل کــم آبــی شــرایط دشــوارتری دارد و بــرای اولیــن بــار 

گاز بــه زاهــدان منتقــل شــد.
 بــرای مســئله مســکن برنامــه هــای مختلفــی در دولتهــای قبــل اجــرا شــد 

و مســکن مهــر طــرح دولــت ســابق بــود.
 بــا وجــود مشــکات بــه دنبــال تکمیــل ایــن پــروژه بودیــم و تــا پایــان کار 
دولــت مشــکات ایــن طــرح بــا وجــود اینکــه در جاهایــی ســاخته شــده کــه 

ــدارد حــل می شــود. ــی ن متقاضیان
ــون وام در  ــرد و 80 میلی ــی گی ــرار م ــا ق ــی ه ــه اول ــار خان  وام الزم در اختی

ــرد. ــن افــراد قــرار میگی ــار ای اختی
 شــرایط کســب و کار درجامعــه بهبــود یافتــه اســت. آمــار کســب و کار از رتبــه 

152 بــه رتبــه 120 رســیده اســت.
 در این دوره مردم به فضای مجازی دست پیدا کردند.

ــن  ــال تدوی ــه در ح ــن زمین ــت و در ای ــئله اس ــن مس ــفافیت مهمتری  ش
الیحــه هســتیم کــه همــه دســتگاهها مخــارج و درامــد خــود را بــه مــردم ارائــه 

دهنــد.
ــاف گفتیــد کــه هــوا را از مــردم گرفتیــم در تهــران چــه کســی   آقــای قالیب

هــوا را گرفتــه اســت.
ــاری کشــاورزی  ــردن آبی ــدرن ک ــرده م ــت ک ــن دول ــه ای  بیشــترین کاری ک

ــت هــای گذشــته. ــه دول اســت بیــش از هم
  جهانگیری:برخیازافرادبهثروتهایبادآوردهدستیافتهاند

بخشــی از صحبــت هــای اســحاق جهانگیــری در ایــن مناظــره بــه شــرح ذیــل 
اســت:

 شورای بازآفرینی مناطق مسکونی را ایجاد کردیم.
ــه ســن تحصیــل رســیده  ــدان حاشــیه نشــین کــه ب ــان و فرزن ــرای جوان  ب
ــای  ــه ه ــت شناســایی شــده و برنام ــن دول ــد در ای ــا محــروم بودن ــد ام بودن

ــن شــد. اموزشــی تعیی
 برخــی از افــراد بــه ثــروت هــای بــاد آورده دســت پیــدا کــرده انــد و عــده ای 

بــا فســاد بــه ثــروت هــای بــاد آورده رســیده انــد.
ــم  ــر می کنی ــه براب ــه را س ــی یاران ــا پایین ــه دهک ه ــده ب ــه ش ــه گفت  اینک

ــود. ــتر می ش ــی بیش ــه طبقات فاصل
ــرای گــروه هــای کــم درآمــد اســت.   اولویتــی مــا در مســکن اجتماعــی ب

ــد اســتحکام بخشــی شــود. ســاالنه 200 هــزار مســکن روســتایی بای
 چــه کســانی بــه ســفارت عربســتان حملــه کردنــد و زمینــه حضــور 

گردشــگران را از بیــن بردنــد.
 بله آقای قالیباف ما نمی توانیم به سفارت خانه ای حمله کنیم.

 بیشــترین عــدم رضایــت مــردم در بیــن دســتگاه هــا از شــهرداری و بانــک 
هــا و دســتگاه قضایــی اســت.

 میــزان شــغل ســال 84 ،22 میلیــون 600 هــزار نفــر بــوده، رئیــس جمهــور 
ســابق بارهــا گفتــه کــه دو ســال بیــکاری را ریشــه کــن میکنــد، بیــکاری ریشــه 

کــن کــردن راهــکار دارد.
ــه ی  ــن زبال ــد همی ــت بگوی ــران اس ــهردار ته ــاله ش ــاف 12 س ــای قالیب  آق

ــد. ــران را چــرا درســت جمــع نمــی کن ته
  میرسلیم:بیشاز10میلیوننفردرکشور،بیسوادکاملهستند

بخشــی از صحبــت هــای مصطفــی میرســلیم در اولیــن مناظــره انتخاباتــی بــه 
شــرح ذیــل اســت: 

 عــدم توجــه بــه سیاســت های آمایــش ســرزمین باعــث شــده کــه بســیاری 
از افــراد از روســتاها بــه شــهرها بیاینــد.

 بــرای اینکــه شــرف انســانی روســتائیان حفــظ شــود بایــد در حــوزه امــوزش 
و پــرورش اهتمــام بورزیــم کــه بیــش از 10 میلیــون نفــر در جامعــه بــی ســواد 

کامــل هســتند کــه ایــن زیبنــده نیســت.

 امکانــات بهداشــتی کافــی نیســت و بایــد تامیــن شــود تــا ســامت 
اجتماعــی و اعتقــادی و بهداشــتی فراهــم شــود.

 ســوالم ایــن اســت کــه آیــا اقداماتــی کــه در طــول برنامــه پنجــم توســعه 
صــورت گرفتــه و توانســته بــه ســرانجام مطلــوب برســد؟

 ســرمایه گذارانی هســتند کــه دارنــد پــول خــود را خــرج مســکن های 
ــت. ــی اس ــم خال ــی از آن ه ــه بخش ــد ک ــی می کنن تجمل

ــن ســرمایه گذاری ها را متوجــه ســاختمان های ارزان و مناســب  ــه ای  چگون
بــرای زوج هــای جــوان بکنیــم؟

 شــما مســکن ارزان را چگونــه می بینیــد؟ یــا دولــت بایــد مســکن رایــگان 
و ارزان بدهــد؟

ــل  ــرا راه ح ــد؟ چ ــدن می بینی ــکن دار ش ــوان را در مس ــای ج ــاره زوج ه  چ
ــد؟ ــرح نمی کنی ــک را مط ــرط تملی ــه ش ــاره ب ــا اج ــاره ی اج

ــت  ــه خدم ــزه آن عشــق ب ــدی شــغل مقدســی اســت و انگی  شــغل کارمن
ــن. ــه کیســه دوخت اســت ن

 چرا زیر میزی گرفتن رواج دارد و آزادی اطاعات وجود ندارد.
 چــرا هنــوز برخــی کارمنــدان دولــت از محــل اطاعــات امانتــی درآمــد کســب 

ــی کنند؟ م
ــاد  ــران ایج ــت در ته ــز جمعی ــت را دارد؟ تمرک ــدر جمعی ــران چق ــن ته  ای

ــه؟ ــا ن ــد ی ــی کن ــاکنان م ــرای س ــت ب مزاحم
 مشــکل دیگــری کــه داشــتیم ایــن اســت کــه اســتفاده بــی رویــه از آب های 
ســطحی و زیــر زمینــی مشــکل ســاز شــده و بســیاری از ســفره هــای آب زیــر 

زمینــی دیگــر همچــون گذشــته نخواهــد بــود.
  هاشمیطبا:ایراندچاربحرانشدیدزیستمحیطیاست

بخشی از صحبت های مصطفی هاشمی طبا به شرح ذیل است: 
 آمایــش ســرزمینی و زیســت محیــط یــک میراثــی از خداونــد اســت و مــا 

بایــد بــرای بحثهــا اولویــت قائــل باشــیم تــا مــورد عنایــت قــرار گیــرد.
ــاد  ــران دچــار بحــران شــدید زیســت محیطــی اســت و مصادیــق آن زی  ای

اســت.
ــت  ــت. دول ــدر اس ــدن چق ــزرگ ش ــرای ب ــت ب ــی دول ــم توانای ــد ببینی  بای

ــود. ــزرگ ش ــد ب ــش از ح ــد بی نمیتوان
 حقیقــت ایــن اســت کــه امــکان بزرگتــر شــدن دولــت بــدون بهبــود اقتصــاد 

و افزایــش درآمــد ملــی امــکان نــدارد.
ــا پرداخــت وام و ســاخت مســکن های کوچــک   مشــکل مســکن امــروز ب

ــود. ــل می ش ح
 از مســکن واجــب تــر مســئله کار اســت و بــدون ســرمایه گــذاری بــرای کار 

نمیتــوان رو بــه جلــو حرکــت کــرد.
ــود در  ــود رک ــه وج ــه ب ــا توج ــد ب ــی دهن ــا م ــه بانک ه ــی ک ــا وام ــروز ب  ام
بــازار مســکن می تــوان اطــراف شــهرهای بــزرگ خانــه خریــد کــه حــدود یــک 

میلیــون و ســیصد هــزار تومــان قیمــت آن اســت.
 نبایــد فقــط بگوییــم حــال همــه مشــکات دولــت اســت. دولــت هــم بــرای 

خــود محدودیتهایی دارد.
ــام  ــول حضــرت ام ــه ق ــد ب ــا بتوانن ــد شــغل داشــته باشــند ت ــان بای  جوان

ــد. ــی کنن ــم بســازند و زندگ ــا ه ــی ب خمین
 متاسفم بابت آماری بودن برنامه ششم توسعه که فقط آرزو است.

ــات  ــردم در انتخاب ــت: م ــهرکرد گف ــه ش ــام جمع ام
ــودش  ــه خ ــد ک ــی رأی دهن ــه کس ــد ب ــوراها بای ش
ــئوالن  ــی، مس ــای سیاس ــردان، جناح ه ــه دولتم را ب
ــه   ــوذ نفروخت ــای صاحب نف ــی از آدم ه ــدار و برخ پول

ــام باشــد. ــردم و نظ ــر م ــه فک ــا ب و تنه
نکونــام  المســلمین محمدعلــی  حجت االســام و 
ظهــر دیــروز در خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه 
شــهرکرد بــا بیــان اینکــه ایــن روزهــا دشــمنی 
کــرد:  خاطرنشــان  می شــود،  بیشــتر  دشــمنان 
 دشــمنی دشــمنان مــا بــه دلیــل انقــاب اســت 
رهبــری  معظــم  مقــام  فرمایشــات  بــر  بنــا  و 
پیشــبرد  در  صهیونیســت  و  آمریــکا  »متاســفانه 
اهدافشــان و اختاف افکنــی در جهــان اســام موفــق 

نــد.« بوده ا
وی گفــت: دشــمن بــا اختاف افکنــی ضایعاتــی 
 را بــه جهــان اســام وارد کــرده، منابــع را غــارت

ــانده  ــروش رس ــه ف ــود را ب ــی خ ــاح های نظام  و س
و فلســطین بــه دســت فراموشــی ســپرده شــده 
در  نکونــام  المســلمین  و  حجت االســام  اســت. 
ادامــه بــا اشــاره بــه 9 اردیبهشــت، روز شــوراها 
ــش  ــه اهل ــد ب ــورا بای ــرد: کار را در ش ــان ک خاطرنش
انتخابــات شــوراهای شــهر و  ســپرد؛ در آســتانه 
روســتا هســتیم؛ مــردم بایــد کســی را انتخــاب کننــد 

ــه دولتمــردان، جناحــان سیاســی،  کــه خــودش را ب
مســئوالن پولــدار و برخــی از آدم هــای صاحــب نفــوذ 
ــورا  ــد وارد ش ــتقل بای ــراد مس ــت. اف ــه اس نفروخت

ــند. ــام باش ــردم و نظ ــر م ــه فک ــا ب ــه تنه ــوند ک ش
وی بــا بیــان اینکــه خداونــد همیشــه مؤمــن را 
امتحــان می کنــد، تصریــح کــرد: فکــر نکنیــد انقــاب 
کردیــد و دیگــر امتحــان نمی شــوید؛ مؤمــن همیشــه 
ــد  ــا بای ــرد، ام ــرار می گی ــد ق ــان خداون ــورد امتح م
ــر  ــود و ب ــروز ش ــان پی ــن امتح ــد در ای ــاش کن ت

ــنیم ــد. تس ــق آی ــکات فائ مش

ســید یوســف طباطبایی نــژاد ظهــر دیــروز در خطبه هــای نمــاز 
جمعــه اصفهــان گفــت: همان طــور کــه مقــام معظــم رهبــری 
فرمودنــد اگــر مــا بــا قــرآن آشــنا شــویم، عــزت مــال ماســت؛ 
اگــر نــه، افــکار دیگــران در مــا نفــوذ و سرنوشــت مــا تغییــر 
ــد. امــام جمعــه اصفهــان تصریــح کــرد: ســنت دیگــر  می کن
خــدا، امتحــان اســت؛ یکــی از ســنت هایی کــه همــواره بــوده 
ــوت  ــوره عنکب ــت. در س ــان اس ــن امتح ــود، همی ــد ب و خواه
آمــده مــردم گمــان می کننــد همیــن کــه گفتنــد ایمــان 
ــا  ــم؛ ام ــان نمی کنی ــم و امتحانش ــان می کنی ــم، رهایش آوردی
ــا  ــن امتحان ه ــوند و ای ــش ش ــد آزمای ــت و بای ــور نیس این ط
بــرای رشــد انســان اســت. امــام جمعــه اصفهــان خاطرنشــان 

ــا را  ــو م ــود ت ــه می ش ــیطان گفت ــه ش ــت ب ــرد: در روز قیام ک
ــوت  ــط دع ــن فق ــد م ــخ می ده ــا او پاس ــردی؛ ام ــراه ک گم
کــردم و شــما اجابــت کردیــد؛ خودتــان را مامــت کنیــد و مــن 
ــه مــا توفیــق دهــد کــه  را مامــت نکنیــد. امیدواریــم خــدا ب
مســتحق مامــت شــیطان نشــویم. طباطبایــی نــژاد در ادامــه 
بــا اشــاره بــه روز کارگــر، اذعــان داشــت: یکــی از اشــتباهات 
در کشــور، کارگــر گرفتــن بــه صــورت قــراردادی اســت؛ 
می گوییــم هــزاران نفــر را ســرکار بردیــم امــا ایــن ســبک کــه 
کار نیســت؛ چــرا کــه اینگونــه کارگــران نمی تواننــد روی چیــزی 
حســاب کننــد. وی بیــان کــرد: کاندیداهــای ریاســت جمهــوری 
بایــد بــا برنامــه بیاینــد، نــه بــا آمارهــای نادرســت کــه بــه ضرر 
ــم؛  ــدنی نداری ــکل حل نش ــور مش ــا در کش ــت؛ م ــردم اس م
مشــکل مــا انســان های دلســوز اســت کــه بــرای رضــای خــدا 
کار کننــد و نــه بــرای رأی آوردن. طباطبایی نــژاد بــا بیــان اینکــه 
ــئولیت  ــرای مس ــوب را ب ــد آدم خ ــف بای ــای مختل کاندیداه
کارهــا انتخــاب کننــد، ادامــه داد: مــا نبایــد خط هــای سیاســی 
ــتگی رأی  ــاس شایس ــر اس ــد ب ــه بای ــم؛ بلک ــر بگیری را در نظ
ــر  ــدون رهب ــی ب ــچ مملکت ــان داده هی ــه نش ــم و تجرب دهی
دینــی نمی توانــد درســت روی پــای خــود راه بــرود و مطمئنــا 
زمیــن می خــورد. وی تأکیــد کــرد: نگوییــد چــرا بعضــی تأییــد 
صاحیــت نشــدند؛ بــه قــول امــام فعلیــت افــراد مهــم اســت؛ 
طلحــه و زبیــر و امثــال آن هــا نیــز تــا وقتــی کــه خــوب بودنــد 

مــورد تأییــد بودنــد. فــارس
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شورا و معیارها                                           
ادامه از صفحه یک: 

 کــه نحــوه تعامــل ســازنده اکثریــت و اقلیــت را رقــم 
می زنــد. 

از نتایــج مفیــد محوریــت اصــل شــورا از بیــن رفتــن 
ــود  ــی از اســتعداد های موج ــدرت و بهره جوی ــز ق تمرک

در جامعــه بــرای حــل مشــکات آن هاســت.
شــوراها بسترســاز مشــارکت و رقابــت در ســطح ملــی 
هســتند؛ شــوراها شــرایطی را در الیه هــای زیریــن 
مــردم  مشــارکت  تــا  می بیننــد  تــدارک  اجتمــاع 
ــان  ــه جری ــف ب ــطوح مختل ــالم تر در س ــاده تر و س س
افتــد و زمینــه مناســب تری بــرای رقابــت ســالم 

ایجــاد می شــود. 
ــورت  ــت مش ــوص اهمی ــام)ص( درخص ــر اس پیامب
ــا صاحــب  ــد: »دوراندیشــی آن اســت کــه ب می فرماین

ــی.«  ــه نظــر او عمــل کن نظــر مشــورت و ب
و درجــای دیگــر می فرماینــد: »هیــچ پشــتیبانی قابــل 

اعتمادتر از مشــورت نیســت.« 
مایــه  را  مشــورت  دیگــر  جایــی  در  حضــرت 
ســعادتمندی دانســته و می فرماینــد: »هیــچ کــس از 
ــده  ــبخت نش ــی خوش ــت و از خودرأی ــورت بدبخ مش

اســت.« 
ــی  ــانه نادان ــردن را نش ــورت نک ــر مش ــی دیگ و درجای
ــدا را  ــه خ ــس ک ــن ب ــرد همی ــش م دانســته اند: »دان
پرســتد و نادانــی مــرد همیــن بــس کــه دل بســته رأی 
خویــش باشــد.« مشــورت ســیره پیامبــر اکــرم)ص( 
ــد  ــون مانن ــع گوناگ ــت. در مواق ــی)ع( اس ــام عل و ام
ــاع را خــارج از شــهر  جنــگ احــد پیامبر)ص(کــه دف

ــد.  ــه را می پذیرفتن ــر صحاب ــد، نظ ــام دادن انج
ــز یکــی از ارکان مهــم حکومــت  ــی)ع( نی  حضــرت عل
و اداره جامعــه را مشــورت دانســته و آن را تضــارب آراء 
افــکار و اندیشــه های موافــق و مخالــف می داننــد تــا از 
ــان  ــن و بهترینش ــت ترین، کامل تری ــا درس ــان آن ه می
اســتخراج شــود. ایشــان فلســفه وجــود مشــورت 
و وجــود مشــاوران آگاه را بــرای یافتــن راه هــای 
درســت اداره جامعــه و بــرای تحکیــم قــدرت و ادامــه 
ــتباهات  ــز از اش ــث پرهی ــه باع ــد ک ــت می دانن  حاکمی
و هدررفتــن نیروهــا در سیاســتگذاری ها و اجــرای 

ــت.  آن اس
ــد  ــه چن ــوراها ب ــات ش ــی انتخاب ــه نزدیک ــه ب ــا توج ب
ویژگــی اعضــای شــوراهای اســامی اشــاره می کنیــم: 
ــا  ــد ت ــور باش ــرس و خدامح ــد خدات ــورا بای ــو ش عض
ــه نحــوی شایســته  ــر ایــن اســاس تمــام کارهــا را ب  ب
و مطابــق اصــول و موازیــن اخاقــی درســت  و شــرعی 

ــری کند. رهب
 دوم بایــد صــادق و امانتــدار باشــد و توجــه بــه 
محرومــان و قشــر فقیــر جامعــه ســرلوحه کارش قــرار 
گیــرد و نیــز دارای فکــری بــاز و اندیشــه ای نــو باشــد. 
ــه گاه  ــدر ک ــه آنق ــه ن ــو، خــوب اســت؛ البت اندیشــه ن
خیالــی یــا از حیطــه اختیــارات شــورا ها خــارج باشــد. 
ــت  ــرای هدای ــی ب ــه مدون ــه برنام ــد اینک ــی بع ویژگ
مدیریــت شــهری داشــته باشــد؛ ابتــدا شــناخت 
نیازهــای جامعــه و ســپس تدویــن برنامــه بــرای 
ــد  ــت و بای ــر آن هاس ــد نظ ــه م ــی ک ــرای طرح های اج
تعریــف دقیــق و درســتی از شــهر و شــهرداری و 
شــهروندی  و روســتا و شــرایط آن داشــته باشــد.

ــودن  ــادل ب ــری  و دری ــم انتقادپذی ــاخص ه ــک ش ی
اســت و بی توجــه بــه تمجیــد و تکریــم افراطــی 
اطرافیــان و اینکــه دانــش و اطاعــات او بــه روز باشــد 
ــد  ــای جدی ــو و ایده ه ــه های ن ــی اندیش ــه عبارت ــا ب ی

داشــته باشــد.
بــودن  فقرســتیز  و  مردم محــور  ویژگــی   یــک   
و  تبعیــض  رفــع  بــرای  بتوانــد  بایــد  اســت؛ 
عملــی  برنامــه  شــهری  مدیریــت  در  بی عدالتــی 
از شــعارگرایی  و  باشــد  اهــل عمــل  ارائــه دهــد؛ 
جهــت  الزم  شــجاعت  و  شــهامت  بپرهیــزد، 
داشــته را  خــود  برنامه هــای  و  طرح هــا   اجــرای 

 باشد.
آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی مثل اصــول دموکراســی 
ــارت  ــر، مه ــان و ارتباطــات موث ــان، فــن بی و آزادی بی
از  شــهروندان  وفــاق  و  همدلــی  وحــدت،  ایجــاد 

ــت. ــهر و روستاس ــورای ش ــو ش ــای عض ویژگی ه
امــروز بایــد یادمــان باشــد کــه بناســت از میــان 
صدهــا و ده هــا هــزار نفــر شــهروند تعــداد چنــد نفــر را 
انتخــاب کنیــم تــا شــهرمان را از طــرف مــا اداره کننــد.

شــورای شــهر، محــل آزمــون و خطــا نبــوده و جایــی 
محلــی  شــهر،  شــورای  نیســت.  اشــتغال  بــرای 
ــخاص  ــادی اش ــداری اقتص ــا و بنگاه ــرای فعالیت ه  ب

نیست. 
شــورای شــهر، محلــی بــرای کارآمــوزی و هزینــه 
شــهر،  شــورای  نیســت.  ملــت  جیــب  از  کــردن 
ــرای  ــال ب ــل م ــد و تحصی ــب درآم ــرای کس ــی ب محل
برج ســازی و تشــکیل شــرکت های ســاخت و ســاز و 

و…نیســت. رانت خــواری  و  رانــت 
چگونــه اســت کــه اگــر بــرای اداره یــک مغــازه کوچــک 
ــق  ــه تحقی ــه گون ــم، هم ــتخدام می کنی ــی را اس کس
و بررســی را انجــام می دهیــم و اگــر رســیدیم بــه 
ــامت  ــد کاری، س ــر دارای تعه ــخص مدنظ ــه ش اینک
نفــس، صداقــت و امانتــداری اســت، ولــی بــاز بــه او 
ــی  ــه از توانای ــی ک ــا زمان ــم و ت ــل نمی کنی ــاد کام اعتم
و تخصــص او بــرای انجــام کار مدنظــر یقیــن حاصــل 
نکردیــم، کاری را بــه او واگــذار نمی کنیــم، ولــی بــرای 
اداره شــهر خــود اجــازه می دهیــم افــرادی بــا هــر قــد 

و قــواره ای انتخــاب شــوند؟! 
بایــد  ســنگین  مســئولیت  ایــن  تصــدی  بــرای 
ــند.  ــته باش ــده را داش ــای اشاره ش ــت کم ویژگی ه دس
همچنیــن بایــد قــادر بــه انجــام کارهــای بــزرگ 
ــد  ــزرگ کنن ــک را ب ــای کوچ ــه کاره ــه اینک ــند، ن  باش
و اســتقال داشــته و بلــه قربان گــوی دیگــران نباشــند؛ 
همچنیــن اهــل دورویــی و دروغ و عوام فریبــی، رانــت 

و رانت بــازی به ویــژه درخصــوص اطرافیــان نباشــند.
ــرت  ــد بصی ــه در پیــش اســت، نیازمن ــی ک  آری، آزمون
ــت  ــا نامزدهاس ــاالت و رفتاره ــق در ح ــه دقی و مطالع

ــد متوجــه آن باشــیم. ــه همــه بای ک

تأمل الزم است                                 

M.Hajian@eskimia.ir
محمد حاجیانجانشین مدیرمسئول

ــم  ــراد را می بینی ــر اف ــورت ظاه ــوال ص ــان ها معم ــا انس   م
قضاوت هــای  بیشــتر  یعنــی  می کنیــم؛  قضــاوت  و 
ــل  ــی تام ــا کم ــت، ام ــطحی اس ــران س ــاره دیگ ــا درب م
ــام  ــه  ام ــناخت. چنانچ ــراد را ش ــوان اف ــا بت ــت ت الزم اس
رضــا)ع( در کامــی شــریف  از امــام ســجاد )ع( نقــل 
ــد کســی اهــل نمــاز و روزه اســت،  ــد: اگــر دیدی می فرماین
ــد،  ــام می ده ــم انج ــوب ه ــای خ ــد و کاره ــاه نمی کن گن
عجلــه نکــن، گولــش را نخــور؛ ممکــن اســت ُعرضــه گنــاه 

ــد. ــته باش ــردن نداش ک
ســپس ایشــان می فرماینــد: اگــر کســی عرضــه گنــاه 
ــب  ــاش، فری ــرد، آرام ب ــاه نمی ک ــا گن ــت، ام ــردن داش ک
نخــور؛ ممکــن اســت گناهــی را تــرک می کنــد، امــا 
مرتکــب گنــاه دیگــری می شــود؛ زیــرا شــهوات مــردم 
ــهوت  ــا ش ــال دارد، ام ــهوت م ــی ش ــت؛ یک ــف اس مختل
ــرام  ــا ح ــی دارد، ام ــهوت جنس ــی ش ــدارد؛ یک ــی ن جنس
نمی خــورد. همچنیــن می فرماینــد: اگــر کســی هیــچ 
گناهــی نکــرد عجلــه نکــن، گولــش را نخــور؛ ممکــن اســت 

ــد.  ــته باش ــابی نداش ــت و حس ــل درس عق
در ادامــه می فرماینــد: اگــر کســی عقــل درســت و حســابی 
ــش  ــوای نفس ــا ه ــن آی ــور؛ ببی ــب نخ ــت، فری ــم داش ه
ــر هــوای  ــا عقلــش مســلط ب ــر عقلــش اســت ی مســلط ب
ــد  نفــس اســت؟ حضــرت در انتهــای بحــث مثــال می زنن
ــک  ــام دارد، ی ــّب  مق ــه ح ــی ک ــد کس ــد: مانن و می فرماین
دفعــه ای بــا یــک هــوس و هــوای حــّب  مقــام، کل مراتــب 

ــد.  ــود می کن ــش را ناب ــی قبل ایمان
ــد:  ــه می فرماین ــام)ع( در ادام ــی اســت. ام ــث عجیب حدی
ــدا  ــِق هللا«، از خ ــی »إتَّ ــی می گوی ــن آدم ــه چنی ــی ب وقت
ة«، بــه غــرورش  بتــرس، ناراحــت می شــود. »َاَخَذتــُه الِعــزَّ
تقــوا  بــا  می گویــی  مــن  بــه  می گویــد  برمی خــورد، 
باشــم؟ تــا حــاال کســی از مــن گنــاه ندیــده. بعــد امــام)ع( 
ــار  ــوند و دچ ــم نمی ش ــر آدم ه ــا دیگ ــد: این ه می فرماین
ص   ،8 ج  )وسائل الشــیعه،  می شــوند.  خداونــد  لعــن 
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شورای همکاری خلیج فارس
دولت هــای عربــی حاشــیه خلیــج فــارس بــاز هــم در نشســتی 
جدیــد مدعــی شــدند کــه جمهــوری اســامی ایــران در امــور 
داخلــی آنــان مداخلــه می کنــد و آن هــا نیــز قصــد مقابلــه بــا 
ایــن مســئله را دارنــد. وزرای کشــور دولت هــای عضــو شــورای 
همــکاری خلیــج فــارس شــامگاه پنجشــنبه ادعاهــای تکــراری 
خــود را علیــه جمهــوری اســامی ایــران دوبــاره مطــرح کردنــد.

ایــن کشــورها مدعــی شــدند تصمیــم دارند بــا تروریســم مبارزه 
ــران در امــور  ــد ای ــه کشــورهای خارجــی مانن کــرده و از مداخل
داخلــی خــود جلوگیــری کنند.کشــورهای شــورای همــکاری بــا 
انتشــار بیانیــه ای همچنیــن اعــام کردنــد کــه می خواهنــد مانع 
ــات  ــای تروریســتی، اقدام ــت از گروه ه ــزی حمای از تفرقه انگی
جنایتکارانــه و تبلیغــات رســانه ای خصمانــه ای شــوند کــه نقض 
آشــکار اصــل حســن همجــواری، حقــوق بین الملــل و منشــور 

ســازمان ملــل متحــد اســت. فــارس

ــاب  ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
اســامی، روز پنجشــنبه در دیــدار بــا اســتادان قاریــان 
ــده  ســی وچهارمین دوره  مســابقات  و حافظــان برگزی
بین المللــی قــرآن کریــم از 83 کشــور جهــان، هویــت 
اســامی را مانــع از دخالــت و ســلطه  دشــمنان 
ــرای  ــر ب ــه  کف ــدف جبه ــه ه ــاره ب ــا اش ــد و ب خواندن
نابــود کــردن ایــن هویــت ایمانــی خاطرنشــان کردنــد: 
معــارف قرآنــی، نجات بخــش و ســازنده  زندگــی 
ــد  ــه  امــت اســامی اســت و بای ــه و عزتمندان مقتدران
بــه گفتمــان رایــج و روشــن در جوامــع اســامی 

ــل شــود. تبدی
ــج  ــرای تروی ــاش ب ــه ای ت ــت هللا خامن ــرت آی  حض
ــتند  ــنات دانس ــن حس ــرآن را از بزرگ تری ــم ق  و فه
و بــا تأکیــد بــر لــزوم ادامــه یافتــن حرکــت قرآنــی در 
ــا ملت هــای مســلمان  ــد: متأســفانه م کشــور افزودن
ــا  ــم و ب ــرآن دور افتاده ای ــامی از ق ــورهای اس و کش

مفاهیــم واقعــی آن ناآشــنا هســتیم.
ــدا« را  ــه خ ــان ب ــوت و ایم ــه طاغ ــر ب ــان »کف ایش
قرآنــی  از مفاهیــم مهــم و هویت ســاز  نمونــه ای 
ــت  ــر »هوی ــد ب ــد: تأکی ــد و خاطرنشــان کردن خواندن
ایمانــی« بــه معنــای جنگیــدن یــا عــدم ارتبــاط 
مرزبنــدی  معنــای  بــه  بلکــه  نیســت؛  تبــادل   و 
و اســتقال اســت تــا هویــت ایمانــی بتوانــد خــود را 
در مقابــل »هویــت طاغــوت و کفــر« حفــظ کنــد و بــه 

پیشــرفت خــود ادامــه دهــد.

ــت  ــروز ام ــارِی ام ــه ای گرفت ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــت  ــاد و سیاس ــگ، اقتص ــلطه  فرهن ــامی را »س اس
غــرب« خواندنــد و افزودنــد: امــروز بســیاری از 
 کشــورهای اســامی، »هویــت اســامی« ندارنــد 
و اگرچــه مــردم عامــل بــه نمــاز و روزه هســتند 
ــامی  ــی و اس ــت جمع ــدان هوی ــل فق ــه  دلی ــا ب  ام
دشــمنان قــادر بــه دخالــت در فرهنــگ، باورهــا 
اقتصــاد سیاســت و روابــط اجتماعــی آن هــا هســتند و 
در میــان مســلمانان، جنــگ و تنافــر ایجــاد می کننــد.

رهبــر معظــم انقــاب اســامی فهــم و عمــل بــه اصــل 
ــوت« را  ــه طاغ ــر ب ــدا و کف ــه خ ــان ب ــِی »ایم قرآن
تحول ســاز و موجــب عــزت امــت اســامی دانســتند 
و افزودنــد: امــروز دنیــای کفــر بــه  دنبــال نابــود کــردن 

هویــت اســامی در هــر نقطــه از دنیاســت.
ــرآن را موجــب سوء اســتفاده   ــودن از ق ایشــان دور ب
دشــمنان و تزریــق بی ایمانــی، وابســتگی و الابالی گــری 
و  دولت هــا  امـــروز  وضــع  و گفتنــد:  دانســـتند 
کشــورهای اســامی در مقابــل آمریــکا و صهیونیســم 

و غارتگــران، ناشــی از دوری از قــرآن اســت و اگــر بــه 
قــرآن و هویــت اســامی نزدیــک شــویم، همــه  ایــن 

مشــکات رفــع خواهــد شــد.
هنرمنــدان  نقــش  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
شــاعران و نویســندگان را در ترویــج مفاهیــم قرآنــی 
برجســته خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد: تبدیــل 
کــردن مفاهیــم قرآنــی بــه گفتمــان عمومــی در 
میــان مــردم، بــا همــت اهــل دل و اهــل دیــن، کاری 

شــدنی و در دســترس اســت.
ایشــان بــا اشــاره بــه مهجوریــت قــرآن کریــم 
جلســات  یافتــن  رونــق  و  طاغــوت  دوران   در 
انقــاب  برکــت  بــه  ایــران  در  قرآنــی  معــارف  و 
ــد: امــروز مــا مفتخریــم کــه مــردم   اســامی، افزودن
قــرآن  بــا  آشــنای  و  عاقه منــد  مــا  جوانــان  و 
هســتند و در هــر نقطــه از کشــور کــه جلســات 
 قرآنــی برگــزار شــود، جوانــان فراوانــی از آن اســتقبال  

می کنند.
ــرآن را  ــرای ق ــامی کار ب ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
تمام نشــدنی خواندنــد و بــا تشــکر از دســت اندرکاران 
برگــزاری مســابقات قــرآن افزودنــد: بایــد همــه  
ــا قــرآن مأنــوس و از  مــردم، خانواده هــا و جوانــان ب

ــوند. ــد ش ــرآن بهره من ــا ق ــس ب ــع ان مناف
در ابتــدای ایــن دیــدار تعــــدادی از اســـتادان و 
قــرآن کریــم  بین المللــی  برگزیــدگان مســابقات 

را تــاوت کردنــد. از کام هللا مجیــد  آیاتــی 

رهبر معظم انقالب در دیدار با استادان، قاریان و حافظان برگزیده  سی وچهارمین دوره  مسابقات بین المللی قرآن کریم تاکید کردند:

هویت اسالمی، مانع دخالت و سلطه دشمنان
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جهــان  زلزله خیزتریــن کشــورهای  از  یکــی  ایــران، 
ــارات دکتــر حمیدرضــا خانکــه  ــر اســاس اظه اســت. ب
معــاون حــوادث و بالیــای اورژانــس کشــور، 97 درصــد 
ــت.  ــه اس ــه مواج ــر زلزل ــا خط ــا ب ــور م ــاک کش از خ
متاســفانه گســل های فراوانــی در ســرزمین مــا وجــود 
ــر  ــا در زی ــن آن هــا دقیق دارد و بعضــی از خطرناک تری
کالن شــهرهایی ماننــد تهــران قــرار دارنــد. ایــن موضــوع 
در  ساختمان ســازی  بــزرگ  چالش هــای  از  یکــی 
ایــران اســت و بــا همــه تالش هایــی کــه صــورت 
می گیــرد بخــش بزرگــی از ســاختمان های ایــران 
نه تنهــا در مقابــل زلزلــه ایمــن نیســتند، بلکــه بــه 
می تواننــد  نامرغــوب،  مصالــح  از  اســتفاده  دلیــل 
بــدون زلزلــه هــم خطرنــاک باشــند. بررســی های 
ــاره زلزله هــای رخ داده در ایــران  علمــی انجام شــده درب
نشــان می دهــد کــه بیــش از 79 درصــد علــل تخریــب 
ســاختمان ها در ایــن زلزله هــا، مربــوط بــه اســتفاده از 

ــت. ــوده اس ــتاندارد ب ــح غیراس مصال
   استاندارد نبودن مصالح در ایران

بــا وجــود اینکــه ایــران، یکــی از غنی تریــن کشــورهای 
جهــان از نظــر داشــتن منابــع مختلــف زیرزمینــی 

اســت، امــا مصالــح تولیدشــده در کشــور مــا بــه دلیــل 
رعایــت نکــردن اســتانداردهای جهانــی و همچنیــن 
قدیمــی بــودن تکنولــوژی ســاخت بــه هیــچ عنــوان از 

ــی برخــوردار نیســتند.  ــت مطلوب کیفی
ــح  ــوع مصال ــدود 1000 ن ــان از ح ــده کارشناس ــه عقی ب
فرعــی(  و  اصلــی  ســاختمانی )شــامل گروه هــای 
مــورد اســتفاده در صنعــت ســاختمان، بســیاری از 
ــوده  ــح ســاختمانی دارای اســتاندارد مناســب نب مصال
 و از کیفیــت الزم بــرای ساخت وســاز برخــوردار نیســت 
و عمــر مفیــد ســاختمان در بخــش عمومــی در کشــور 
ــا ۳0 ســال اســت؛ ولــی در کشــورهای  مــا بیــن ۲۵ ت
اروپایــی بــا اســتفاده از همیــن میــزان از مصالــح     
ــه  ــد ک ــز می رس ــال نی ــه 1۵0 س ــاختمان ها ب ــر س عم
ــی  ــت ســرمایه های مل ــه نوعــی هدررف ــن مســئله ب ای

اســت.
   نبود نظارت

و  کارگاه هــای  در  نظــارت کافــی  نبــود  متاســفانه 
ایــن  شــده  باعــث  مصالــح  تولیــد  کارخانه هــای 
مصالــح از پایین تریــن ســطح اســتاندارد برخــوردار 
ــح  ــدگان مصال ــرگاه تولیدکنن ــن ه ــار ای ــند؛ در کن باش
ــردن محصــوالت خــود  ــران ک ــر گ ــت در براب ــا مخالف ب
مواجــه می شــوند، بــرای جبــران ایــن کار تنهــا راهــکار 

موجــود را کاســتن از کیفیــت می بیننــد و فــارغ از 
اینکــه ایــن کار چــه عواقــب وحشــتناکی را می توانــد در 
ــه ســود خــود می اندیشــند.  ــا ب ــر داشــته باشــد، تنه ب
ــدود ۳0  ــه ح ــد ک ــان معتقدن ــاط کارشناس ــن ارتب در ای
ــه مصالــح  ــوط ب درصــد از مشــکالت ساخت وســاز مرب
نامرغــوب و 70 درصــد از مشــکالت بــه دلیــل اســتفاده 

نادرســت از مصالــح ســاختمانی اســت. 
ــه از طــرف  ــم ک ــف ه ــای انجــام تخل ــن هزینه ه قوانی
ــی  ــر بازدارندگ ــد اث ــده، نمی توان ــع ش ــهرداری وض ش
داشــته باشــد و عمــال راه فــراری بــرای افــراد ســودجو 
شــده اســت. تــا زمانــی کــه درآمــد شــهرداری ها فقــط 
منــوط بــه ساخت وســاز باشــد، امــکان نادیــده گرفتــن 
واســطه جریمــه حاصــل  بــه  معایــب ســاختمان 
 می شــود. بنابرایــن تــا زمانــی کــه تولیــد، توزیــع 
ــور  ــاختمانی در کش ــتاندارد س ــح اس ــرف مصال و مص
اجبــاری نشــود، نمی تــوان انتظــار داشــت بــا خواهــش 
و تبلیغــات رعایــت اصــول ایمنــی در ساخت وســاز 

ممکــن شــود.
   معضلی به نام مسکن

از دهــه 70 شمســی عمــال مســکن در ایــران بــه 
ــوع  ــن موض ــد و همی ــل ش ــرمایه ای تبدی ــی س کاالی
فراهــم  ســودجویان  گســترده  بــرای حضــور  را  راه 

ــدن  ــران ش ــا گ ــودجویان ب ــرایط س ــن ش ــرد. در ای ک
قیمــت زمیــن، راهــکار رســیدن بــه ســود بیشــتر را در 
کاســتن از کیفیــت دیدنــد و همیــن عامــل هم اکنــون 
بــه یکــی از بزرگ تریــن معضــالت صنعــت ســاختمان 
ــت  ــد گف ــت بای ــل شــده اســت. در نهای ــران تبدی در ای
هزینه هایــی کــه در ایــن زمینــه و در بلندمــدت از 
ــه طــور  دســت مــی رود، ســرمایه های ملــی اســت و ب
ــی  ــی بســیاری را در پ ــی و مال قطــع آســیب های جان

ــت. ــد داش خواه

کیمیای وطن بررسی کرد:

مصالح بی کیفیت، بالی جان ساختمان سازی در ایران

موکــت  ماشــینی،  فــرش  اتحادیــه  ســابق   رئیــس 
ــودن  ــت: همخــوان نب ــان گف ــات ســاختمان اصفه و تزئین
ــرش  ــه ف ــواد اولی ــت م ــش قیم ــا و افزای ــه و تقاض عرض
 بــه رکــود بیــش از حــد در صنعــت فــرش ماشــینی 

و تعطیلــی ۲0 تــا ۳0 کارخانــه کوچــک فــرش 
ماشــینی در اصفهــان منجــر شــده اســت. 

اینکــه  بیــان  بــا  پوســتین دوز  حبیــب هللا 
ــان  ــازار اصفه ــینی در ب ــرش ماش ــروش ف ف
ــار داشــت:  ــه، اظه کاهــش چشــمگیری یافت
قیمــت فــرش ماشــینی 10 تــا 1۵درصــد 
ــود  ــل رک ــه دلی ــا ب ــته، ام ــی داش ــیر نزول س
ــد  ــدرت خری ــی، ق ــود نقدینگ ــادی و نب اقتص

مــردم ۴0 تــا ۵0 درصــد افــت کــرده اســت. وی بــا اشــاره 
بــه رکــود بیــش از ۲0 تــا ۳0 درصــدی در فــرش ماشــینی 
ــینی  ــرش ماش ــد ف ــر، تولی ــال های اخی ــی س ــزود: ط  اف
و موکــت بســیار کاهــش یافتــه و رکــود اقتصــادی حاکــم 
ــار  ــرش را دچ ــدگان ف ــدگان و توزیع کنن ــازار تولیدکنن ــر ب ب
مشــکل کــرده اســت. وی مشــکالت تولیدکننــدگان فــرش 

ماشــینی را بیــش از توزیع کننــدگان خوانــد و بیــان داشــت: 
بــه دلیــل قــدرت اندک خریــد و وضــع اقتصادی نامناســب 
مــردم توزیع کننــدگان بــا مشــکل نخریــدن فــرش روبــه رو 
هســتند. وی دربــاره اینکــه بــا وجــود رکــود اقتصــادی در 
ــاالنه  ــد س ــای تولی ــرش، هزینه ه ــازار ف ب
بیــن 10 تــا 1۵ درصــد افزایــش یافتــه، 
ــدی  ــش ۵0 درص ــا کاه ــرد: ب ــح ک تصری
قــدرت خریــد مــردم، افزایــش هزینه هــای 
تولیــد بــر تولیدکننــدگان فشــاری دوچندان 
وارد کــرده و تولیــدات فــرش هــم کاهــش 
یافتــه اســت. پوســتین دوز بــا بیــان اینکــه 
ــر  ــد دیگ ــینی همانن ــرش ماش ــت ف صنع
صنایــع کشــور درگیــر رکــود اســت، گفــت: وضعیــت بــازار 
فــرش مطلــوب نیســت و بســیاری از کارگاه هــای کوچــک 
ــب  ــت نامناس ــل وضعی ــه دلی ــینی ب ــرش ماش ــد ف تولی
ــه  ــزرگ ک ــای ب ــده اند و کارخانه ه ــل ش ــادی تعطی اقتص
هنــوز فعــال هســتند بــا ظرفیــت پاییــن بــه کار خــود ادامــه 

ــا ــد. ایمن می دهن

اســاس  بــر  گفــت:  توانیــر  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــت  ــت 1۵0 مگابای ــرار اس ــه ق ــای صورت گرفت پیش بینی ه
ــد  ــه می توان ــود ک ــدار ش ــاس وارد م ــروگاه کوچک مقی نی
بــرای دور زدن خاموشــی تابســتان امســال مفیــد باشــد. 

ــل  ــال قب ــه س ــان اینک ــا بی ــردی ب آرش ک
نیــز 1۵0 مگابایــت نیــروگاه کوچک مقیــاس 
ــه مــدار آمــد، گفــت: در مجمــوع از ســال  ب
ــه  ــت ب ــا پیــک امســال، ۳00 مگابای ــل ت قب
ظرفیــت نیروگاه هــای کوچک مقیــاس کشــور 

ــود.  ــه می ش اضاف
مســئله  ایــن  بی شــک  وی  بــه گفتــه 
ــکل  ــار مش ــه دچ ــی ک ــه مناطق ــد ب می توان

در زمینــه بــرق هســتند، بــه صــورت نقطــه ای کمک رســان 
ــرای  ــددی را ب ــای متع ــل برنامه ه ــن دلی ــه همی باشــد؛ ب
ــم.  ــر گرفته ای ــاس در نظ ــای کوچک مقی ــعه نیروگاه ه توس
مدیــر عامــل توانیــر درخصــوص صــادرات بــرق بــه عــراق 
ــدن  ــام ش ــل تم ــه دلی ــی ب ــه زمان ــک وقف ــت: در ی گف
ــا در  ــف شــد؛ ام ــراق متوق ــه ع ــرق ب ــرارداد، صــادرات ب ق

ــادرات  ــه ص ــت ک ــاه اس ــک م ــش از ی ــر بی ــال حاض ح
ــای  ــده و تفاهم نامه ه ــه ش ــر گرفت ــور از س ــن کش ــه ای ب
ــه امضــا رســیده اســت.  متعــددی در همیــن خصــوص ب
کــردی میــزان صــادرات بــرق بــه عــراق را ۸00 تــا 900 هــزار 
مگابایــت دانســت و افــزود: ایــران در زمینــه 
پتانســیل های  توانســته  بــرق  صــادرات 

ــه دســت آورد.  ــی را ب ــب توجه جال
بــه گفتــه وی در دولــت فعلــی جــذب 
بــرق نســبت  ســرمایه گذاری در صنعــت 
ــته  ــی داش ــب توجه ــد جال ــته رش ــه گذش ب
ــت در  ــوان گف ــا می ت ــه تقریب اســت؛ چــرا ک
ــخصی در  ــرمایه گذاری مش ــل س ــت قب دول
ایــن حــوزه وجــود نداشــت؛ امــا در حــال حاضــر شــرایط 
بســیار بهبــود یافتــه اســت. مدیــر عامــل توانیــر درخصوص 
ــار کــرد:  ــوار اظه ــاالی 10 خان ــه روســتاهای ب برق رســانی ب
ــرق   ــوار ب ــاالی 10 خان در حــال حاضــر تمــام روســتاهای ب
ــت  ــور از نعم ــا کل کش ــه تقریب ــت ک ــوان گف ــد و می ت دارن

ــنا ــتند. ایس ــد هس ــرق بهره من ب

ــتان  ــز اس ــاف مرک ــاق اصن ــادی ات ــیون اقتص ــس کمیس رئی
ــا            ــرای زولبی ــی ب ــزار تومان ــرخ 11 ه ــب ن ــان از تصوی اصفه
ــر داد.  ــان خب ــز اســتان اصفه ــاف مرک ــاق اصن ــه در ات و بامی
ــر  ــت: ب ــار داش ــگاران اظه ــع خبرن ــر در جم روح هللا چلونگ
اســاس قانــون، اتحادیــه گــز وشــیرینی موظــف بــود کــه نــرخ 

ــاق اصنــاف پیشــنهاد دهــد.  ــه ات ــا و بامیــه را ب زولبی
ــن  ــنهادی ای ــرخ پیش ــع ن ــه موق ــالم ب ــه اع ــاره ب ــا اش وی ب
شــیرینی بــرای بررســی های کارشناســی بیــان داشــت: 
ــرخ پیشــنهادی دو مــاه  ــار ن ــرای نخســتین ب خوشــبختانه ب
پیــش از رســیدن مــاه مبــارک رمضــان بــه کمیســیون اعــالم 
ــرای  ــی ب ــت کاف ــز فرص ــادی نی ــیون اقتص ــا کمیس ــد ت ش
بررســی و آنالیــز قیمت هــای پیشــنهادی را در اختیــار داشــته 

باشــد. 
رئیــس کمیســیون اقتصــادی اتــاق اصنــاف مرکــز اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: بــا همــکاری خــوب اتحادیــه و بــرای 
رعایــت شــرایط اقتصــادی همشــهریان، تمــام کارشناســان بــه ثابــت مانــدن قیمــت زولبیــا و بامیــه همچــون ســال قبــل 

بــه افزایــش نیافتــن قیمــت ایــن شــیرینی رأی دادنــد تــا کام مــردم در مــاه میهمانــی خــدا شــیرین شــود. 
ــان  ــاعت زم ــش از 70 نفرس ــه بی ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــز اس ــاف مرک ــاق اصن ــادی ات ــیون اقتص ــس کمیس رئی
کارشناســی بــرای آنالیــز قیمت هــای پیشــنهادی صــرف شــده، گفــت: در اینجــا بایــد از کارشناســان مدیریــت بازرســی 
و نظــارت اســتان اصفهــان، کمیســیون فنــی اتحادیــه و کمیســیون اقتصــادی اتــاق اصنــاف بــه دلیــل همدلــی و بررســی 

ــرد. ایســنا ــر ک ــذاری در ســطح شــهر تقدی ــذار در قیمت گ شــاخص های تأثیرگ

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

ابتدایــی آمــوزش و پــرورش  معــاون آمــوزش 
ــه  ــوز پای ــزار دانش آم ــرد: ۴۳0 ه ــار ک ــان اظه اصفه
ابتدایــی در مــدارس اســتان اصفهــان مشــغول 
ــم  ــی در مراس ــهین جوان ــتند. ش ــل هس ــه تحصی ب
جشــن ســتارگان برترین هــای علمــی دوره ابتدایــی 
ــون شــهید مفتــح اردســتان گفــت: آمــوزش   در کان
ــر و  ــرورش اردســتان در برنامه هــای طــرح جاب و پ
طــرح پلکانــی فعالیت هــای خوبــی داشــته اســت؛ 
لــذا انتظــار مــی رود بــا ظرفیت هــای موجــود در ایــن 

ــرد.  ــه، فعالیت هــای بیشــتری صــورت گی زمین
ــا بیــان اینکــه تمــام افتخاراتــی را کــه امــروز  وی ب
در کشــور بــه دســت آورده ایــم، مرهــون رهبــر 
کبیــر انقــالب حضــرت امــام خمینــی)ره( هســتیم 

تصریــح کــرد: پــدران و مــادران نیــز زمینه ســاز رشــد و خــردورزی دانش آمــوزان ایــن ســرزمین هســتند. 
ــت  ــوش دادن اس ــنیدن و گ ــوب ش ــوزان، خ ــت دانش آم ــای موفقی ــی از رازه ــه یک ــان اینک ــا بی ــی ب جوان
تصریــح کــرد: اهمیــت دوره ابتدایــی بســیار اســت و حتــی اقتصاددانــان آمــوزش ابتدایــی را محــور توســعه 
ــت،  ــه خالقی ــان روحی ــتان اصفه ــرورش اس ــوزش و پ ــی آم ــوزش ابتدای ــاون آم ــد. مع ــور می دانن کش
پرسشــگری و کار تیمــی را از فعالیت هــای دوران ابتدایــی دانســت و تصریــح کــرد: دانش آمــوزان در واقــع 
ــب  ــا کس ــوزان ب ــه دانش آم ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــی را فرامی گیرن ــای زندگ ــای الزم مهارت ه ــا آموزش ه ب
ــی  ــس از دوران ابتدای ــوزان پ ــرد: دانش آم ــح ک ــد، تصری ــن می کنن ــی را تمری ــای زندگ ــه مهارت ه تجرب

ــد.  ــرا می کنن ــه اج ــود در جامع ــردی خ ــای ف ــا توانایی ه ــد ب ــب کرده ان ــه کس ــی را ک ــای زندگ مهارت ه
مدیــر آمــوزش و پــرورش اردســتان در ادامــه اظهــار کــرد: دوران آمــوزش ابتدایــی یکــی از حســاس ترین 
پایه هــای آموزشــی مدنظــر اســت. عیســی شــفیعی بــا بیــان اینکــه برنامه هــای ابتدایــی بایــد بــا خالقیــت 
ــی  ــن دوران ابتدای ــح کــرد: یکــی از بهترین هــای علمــی شهرســتان، از همی ــرد، تصری و نشــاط  صــورت گی
ــتان  ــوزان در شهرس ــد دانش آم ــارکت ۵0 درص ــا مش ــتان ب ــان اردس ــرح جابربن حی ــزود: ط ــت. وی اف اس
اردســتان انجــام شــده و هــر مدرســه بــا ارائــه یــک اثــر بــه جشــنواره راه یافتــه کــه در نهایــت ســه طــرح 

برتــر بــه مرحلــه اســتانی راه یافتنــد.

قیمت زولبیا و بامیه ماه رمضان، ۱۱ هزار تومان تعیین شد

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش اصفهان:

اقتصاددانان آموزش ابتدایی را محور توسعه کشور می دانند

حتما بخوانید!
3رکود کارخانه های کوچک فرش ... شنبه   09  اردیبهشت ماه  1396

ـــمـــاره 415 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

 افزایش همکاری اصفهان و برلین 

در بخش پزشکی و دارویی

کیمیای وطن

هیئــت تجــاری برلیــن آلمــان در بخش هــای پزشــکی، 
ــاق  ــا عضــو هیئت رئیســه ات ــی و خدمــات بهداشــتی ب داروی
بازرگانــی اصفهــان بــا هــدف توســعه همکاری هــای دو 
طــرف دیــدار و گفت وگــو کردنــد. بــه گــزارش اتــاق بازرگانــی 
قاســمعلی جبــاری، عضــو هیئت رئیســه اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان در ایــن دیــدار اظهــار داشــت: اســتان اصفهــان 
در بخش هــای صنعتــی، کشــاورزی و پزشــکی، یکــی از 
روابــط  برلیــن  بــا  و می توانــد  اســتان های پیشروســت 

نزدیــک تجــاری و ســرمایه گذاری برقــرار کنــد. 
وی اضافــه کــرد: اصفهــان بــا داشــتن مراکز آموزش پزشــکی، 
واحدهــای تولیــدی دارویــی و لــوازم پزشــکی، می توانــد 
ــان را فراهــم  ــران و آلم ــه همکاری هــای چندبخشــی ای زمین
 کنــد. جبــاری بــا انتقــاد از کاهــش مــراودات تجــاری ایــران 
و آلمــان گفــت: آلمــان بــه  عنــوان مهم تریــن شــریک 
ــه  ــی ب ــت؛ ول ــوده اس ــر ب ــه اخی ــک ده ــران در ی ــاری ای تج
ــل  ــه حداق ــاری ب ــط تج ــادی، رواب ــای اقتص ــل تحریم ه دلی
ــان در  ــاری آلم ــت تج ــس هیئ ــمیتر، رئی ــرت اش ــید. گ رس
ــان  ــتان اصفه ــای اس ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــدار ب ــن دی ای
برلیــن  تجــاری  هیئــت  مختلــف گفــت:  زمینه هــای  در 
متشــکل از تولیدکننــدگان تجهیــزات آزمایشــگاهی تــدارکات و 
لجســتیک دارویــی، تکنولــوژی وکیــوم اندازه گیــری اپتیــک، 
ــه خواســتار بررســی  ــوازم پزشــکی اســت ک ــز ذرات و ل آنالی
شــرایط همــکاری تجــاری بــا ایــران، به ویــژه اســتان اصفهــان 
ــا  ــاری ب ــط تج ــی در رواب ــرد: محدودیت ــه ک ــت.وی اضاف اس
ایــران نیســت و شــرکت های آلمانــی آمــاده برقــراری ارتبــاط 

ــی هســتند. ــان ایران ــا همتای ب

 تأمین اعتبار 

برای قطار سریع السیراصفهان- تهران
ــاز  ــورد نی ــار م ــن اعتب ــه تأمی ــا اشــاره ب ــان ب اســتاندار اصفه
بــرای اجــرای محــور اصفهان-قم-تهــران بــه مبلــغ ۲.۵ 
ــت  ــق جه ــدی دقی ــه زمانبن ــن برنام ــر تدوی ــورو، ب ــارد ی میلی

ــرد. ــد ک ــروژه تأکی ــن ابرپ ــی ای ــات اجرای ــریع در عملی تس
ــرفت  ــی پیش ــه بررس ــان، در جلس ــتاندار اصفه ــور، اس زرگرپ
بــا  کــه  اصفهان-تهــران  سریع الســیر  قطــار  ابرپــروژه 
ــران  ــدادی از مدی ــروژه و تع ــئوالن پ ــاوران و مس ــور مش حض
ــنیدن  ــا ش ــد، ب ــزار ش ــط برگ ــی ذی رب ــتگاه های اجرای دس
ــژه  ــروه وی ــکیل کارگ ــر تش ــاوران ب ــئوالن و مش ــزارش مس گ
ــی  ــاون عمران ــه ریاســت مع ــده مســیر ب آزادســازی باقی مان
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار اصفه ــرد. اس ــد ک ــتانداری تأکی اس
ــتگاه  ــدور ایس ــوص ۳ کری ــه درخص ــای جلس ــنهاد اعض پیش
ــی  ــس از بررس ــت پ ــت: الزم اس ــار داش ــان اظه ــهر اصفه ش
دقیــق و کارشناسی شــده توســط مشــاور، طــرح در ایــن 
خصــوص در جلســه آینــده جهــت تصمیم گیــری نهایــی 

ــود.  ــه ش ارائ
مجــری طــرح نیــز بــا تشــکر از حمایت هــای اســتاندار 
و ســایر مســئوالن اســتانی بیــان داشــت: امیــدوارم بــا 
همــکاری مســئوالن اســتان اصفهــان، شــاهد تســریع ادامــه  
عملیــات اجرایــی ایــن طــرح بــزرگ باشــیم و بــه زودی مردم 

ــا ــوند. ایمن ــوردار ش ــرکات آن برخ از ب

 نمونه گیری آلمانی ها از گاز ایران 

برای ساخت خودرو
مدیــر طــرح احــداث جایگاه هــای گاز طبیعــی فشــرده 
)CNG( از اتمــام نمونه گیــری از گاز فشــرده )CNG( ایــران 
بــا هــدف ســاخت خــودروی پایــه گازســوز بــرای کشــور خبــر 
داد. علــی مهرابــی بــا اشــاره بــه آمادگــی شــرکت های خارجی 
ــار  ــور اظه ــرای کش ــوز ب ــای پایه گازس ــد خودروه ــرای تولی ب
کــرد: نماینــده شــرکت فولکــس واگــن آلمــان هفتــه جــاری 
ــیراز،  ــواز، ش ــتان های اه ــت و در اس ــور داش ــران حض در ای
 اصفهــان، مشــهد و تبریــز بــه نمونه گیــری گاز مشــغول 
ــران در روز  ــتان ته ــری از گاز در اس ــن نمونه گی ــود. همچنی ب
ــای  ــداث جایگاه ه ــرح اح ــر ط ــد. مدی ــام ش ــنبه انج چهارش
گاز طبیعــی فشــرده )CNG( ادامــه داد: آلمانی هــا مخــازن 
ــد و  ــان وارد کردن ــه را از آلم ــزات مربوط ــت گاز و تجهی برداش
ایــن مخــازن را پــس از نمونه گیــری از ایســتگاه های گاز 
CNG بــرای بررســی بــه آلمــان می برنــد تــا مــورد آزمایــش 
ــر  ــزات زمان ب ــردن تجهی ــزا و وارد ک ــن وی ــد. گرفت ــرار دهن ق
ــان  ــط آلم ــی توس ــه نهای ــالم نتیج ــاره اع ــی درب ــود. مهراب ب
گفــت: انجــام آزمایش هــای الزم و طراحــی موتــور بــه زمــان 
زیــادی نیــاز دارد. بــر اســاس ایــن گــزارش مهرابــی در اواســط 
ســال 1۳9۵ اعــالم کــرده بــود شــرکت های خارجــی آمادگــی 
خــود را بــرای تولیــد خــودروی پایــه گازســوز اعــالم کرده انــد 
و در ایــن راســتا شــرکت فولکــس واگــن آلمــان در آبان مــاه 
تقاضــا کردنــد کــه گاز ایــران را مــورد مطالعــه قــرار دهنــد. بــه 
ــد و  ــه شــهرهای مختلــف برون آن هــا مجــوز داده شــد کــه ب
ــد  ــد دارن ــد قص ــر می رس ــه نظ ــد و ب ــرداری کنن از گاز نمونه ب
خودرویــی متناســب بــا گاز ایــران تولیــد کننــد. شــرکت های 

داخلــی هــم بایــد در ایــن زمینــه اقــدام کننــد. مهــر

 کاهش چشمگیر اکتشاف نفت

 در سال ۲۰۱۶
تازه تریــن گــزارش آژانــس بین المللــی انــرژی نشــان 
می دهــد کــه در ســال ۲01۶ پروژه هــای اکتشــاف 
ــود  ــزان خ ــن می ــه پایین تری ــت ب ــد نف ــر جدی ذخای
رســید. در ســال ۲01۶ حــدود ۲.۴ میلیــارد بشــکه 
ــا  ذخایــر جدیــد نفتــی کشــف شــد کــه در مقایســه ب
ــال  ــده در 1۵ س ــکه کشف ش ــارد بش ــط 9 میلی متوس

ــت.  ــمگیری اس ــش چش ــر کاه ــته، بیانگ گذش
در همیــن حــال، حجــم منابــع متعــارف برنامه ریــزی 
ــارد  ــه ۴.7 میلی ــرای توســعه ســال گذشــته ب شــده ب
ــش  ــه ســال پی ــه نســبت ب ــت ک بشــکه کاهــش یاف
تعــداد  همچنیــن  اســت.  درصــد کمتــر   ۳0 آن  از 
پروژه هایــی کــه تصمیــم نهایــی بــرای ســرمایه گذاری 
دربــاره آن هــا گرفتــه شــد، کمتریــن حــد از دهــه 19۴0 

ــن ــوده اســت. اقتصادآنالی ــون ب تاکن

 افزایش اجاره نشینی 

با کم شدن نقدینگی مردم
برنامــه   حســینعلی حاجی دلیگانــی، عضــو کمیســیون 
ــودن نقدینگــی  ــم ب ــه ک ــان اینک ــا بی ــس، ب و بودجــه مجل
ــش  ــینی را افزای ــردم اجاره نش ــد م ــدرت خری ــش ق و کاه
ــد مســکن  ــرای خری ــد نرخــی را ب ــت بای ــت: دول  داده، گف
ــا شــهروندان بتواننــد  و اجاره بهــای خانه هــا تعییــن کنــد ت
بــر طبــق درآمدهــای اقتصــادی خــود بــدون تحمیــل 
فشــارهای اقتصــادی، مســکنی مناســب را انتخــاب کننــد. 
ــود  ــت رک ــاد از وضعی ــا انتق ــی ب ــینعلی حاجی دلیگان حس
ــازار مســکن اظهــار داشــت: رکــود موجــود در  موجــود در ب
ــرار  ــر ق ــکن را تحت تأثی ــروش مس ــد و ف ــازار خری ــن ب ای
ــا،  ــرخ اجاره به ــش ن ــه افزای ــاره ب ــا اش ــت. وی ب داده اس
افــزود: بــا توجــه بــه رکــود حاکــم در بــازار مســکن، انتظــار 
ــا متاســفانه  ــت باشــد؛ ام ــز ثاب ــا نی ــرخ اجاره به ــی رود ن م
ــی در  ــاله و گاه ــر س ــا را ه ــا اجاره به ــی دالل بازی ه بعض

ــد.  ــر می کن ــتخوش تغیی ــر دس ــی کمت ــازه زمان ب
نماینــده مــردم شاهین شــهر، میمــه و برخــوار در مجلــس 
بــا تاکیــد بــر اینکــه افزایــش مــداوم نــرخ اجاره بهــا نشــان 
گرانی هــای  کــرد:  تصریــح  نظارت هاســت،  ضعــف  از 
ــی  ــه تحرک ــت ک ــی اس ــه نوع ــا ب ــازار اجاره به رخ داده در ب
ایجــاد            مســکن  تولیــد  رونــق  و  مســکن  بــازار  در  را 

نمی کنــد. خانــه ملــت

 مسئوالن به قاچاق پیاز زعفران

 حساس تر باشند
اینکــه  بیــان  بــا  نایب رئیــس شــورای ملــی زعفــران 
فــروش داخلــی زعفــران نســبت بــه گذشــته کمتــر شــده، 
ــه مســئله قاچــاق پیــاز  گفــت: از مســئوالن می خواهیــم ب

ــد.  ــان دهن ــتری نش ــیت بیش ــران حساس زعف
ــران روال  ــادرات زعف ــه ص ــان اینک ــا بی ــری ب ــا می غالمرض
عــادی و معمولــی خــود را دارد، اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه 
ثبــات قیمتــی کــه در حــال حاضــر وجــود دارد، خریــداران 
ــود  ــاز خ ــدازه نی ــه ان ــد ب ــح می دهن ــول ترجی ــن محص ای
ــران  ــروش زعف ــش ف ــن از کاه ــد. وی همچنی ــد کنن خری
در بــازار داخــل نســبت بــه گذشــته خبــر داد و اضافــه کــرد: 
ــدار  ــر کاهــش نقدینگــی شــرکت های خری ــن ام ــل ای دلی
اســت. نایب رئیــس شــورای ملــی زعفــران در بخــش 
دیگــری از ســخنان خــود دربــاره قیمــت زعفــران بــا بیــان 
اینکــه در ۲ تــا ۳ مــاه گذشــته نــرخ طــالی ســرخ در بــازار 
ــر  ــت ه ــر قیم ــال حاض ــزود: در ح ــته، اف ــری نداش تغیی
کیلوگــرم زعفــران دســت کم ۴ میلیــون و ۳00 هــزار تومــان 

ــون و ۶00 هــزار تومــان اســت.  ــر ۵ میلی و حداکث
ــران از  ــاز زعف ــاره مســئله قاچــاق پی ــری همچنیــن درب می
کشــور اضافــه کــرد: ایــن کار ممکــن اســت کــه گاهــی کــم 

ــب ــه دارد. ایران جی ــا ادام ــود، ام ش

نیروگاه های کوچک مقیاس به کمک بحران خاموشی می آیندرکود کارخانه های کوچک فرش ماشینی در اصفهان
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حتما بخوانید!
اصفهان از وجود متکدیان اتباع ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه در شهر

مجلــس شــورای اســامی بــرای اولیــن بــار درآذرمــاه 
۱۳۶۱ قانــون تشــکیات، وظایــف و انتخابــات شــوراهای 
اســامی کشــور را در ۵۳ مــاده بــه تصویــب رســاند و در 
ــس  ــط مجل ــوراها توس ــی ش ــون کنون ــاه ۱۳۷۵، قان خردادم
چکــش کاری شــد و بــا آنکــه کاســتی هایی در آن وجــود 
داشــت، اولیــن انتخابــات رســمی شــوراها در چارچــوب 
اجــرای قانــون اساســی روز ۷ اســفند ۱۳۷۷، یعنــی ۲۰ 
برنامــه  چارچــوب  در  انقــاب  پیــروزی  از  پــس  ســال 
ــی و مشــارکت  ــای مدن توســعه سیاســی و گســترش نهاده
 عمومــی برگــزار شــد و حــدود ۱۸۵ هــزار نفــر اعضــای اصلــی 
ــده شــدند و باالخــره در  ــردم برگزی ــدل از ســوی م و علی الب
ــه طــور  روز 9 اردیبهشــت ۱۳۷۸ شــوراهای شــهر و روســتا ب
رســمی دوره چهــار ســاله مســئولیت خویــش را بــرای تحقــق  
بخشــی از حاکمیــت مــردم کــه عملی شــدن آن در گــرو 

فعالیــت ایــن نهــاد اســت، آغــاز کردنــد.
    اصالح قانون شوراها به صورت کارشناسی

اگرچــه دســت اندرکاران امــور شــوراها در وزارت کشــور از تهیــه 
و تنظیــم الیحــه اصــاح قانــون شــوراها خبــر می دهنــد، امــا 
ــن و  ــه تدوی ــن زمین ــی در ای ــع کارشناس ــرات جام ــوز نظ هن

ارائــه نشــده اســت. 
ــه کار شــوراها  ــاز ب ــد ســال ازآغ ــون پــس از گذشــت چن اکن
چنــد نکتــه بیــش از پیــش آشــکار شــده اســت. بــدون تردید 
ــا  ــت ی ــر تقوی ــائل ب ــن مس ــا ای ــا ب ــه م ــورد جامع ــوع برخ ن
ــاد در اداره  ــن نه ــده ای ــاد شــورا و چشــم انداز آین تضعیــف نه
امــور کشــور بســیار تأثیرگــذار اســت. اگرچــه در قانون شــوراها 
آمــده کــه بــا تأســیس شــوراها قــدرت بخشــی از نهادهایــی 
ــده داشــته اند  ــر عه ــا را ب ــف آن ه ــود شــوراها وظای ــه در نب ک
ــش  ــی چال ــبب نوع ــر س ــن ام ــا ای ــد، ام ــش یاب ــد کاه بای
حفــظ قــدرت بیــن ســازمان ها از یــک ســو و شــوراها بــرای 

کســب قــدرت واقعــی از ســوی دیگــر شــده اســت.
    فراز و فرود شوراها

ــارم در  ــورای چه ــه ش ــی ک ــراز و فرودهای ــه ف ــا هم ــا ب  ام
ــر عضــو  ــا ۲۱ نف طــول عمــر ۴ســاله از ۲۴ خــرداد ۱۳9۲ و ب
اصلــی خــود طــی کــرد، ا کنــون شــورای پنجــم بــه گونــه ای 
انتخابــات کرســی های  بــه  ورود  آســتانه  در  متفاوت تــر 
شــهری اســت کــه قــرار اســت نماینــدگان مــردم بــرای انجــام 

ــد.  ــه زنن ــه آن تکی ــود ب ــای خ مأموریت ه
ــان در  ــاور اصفه ــات دور پنجــم شــوراها در اســتان پهن انتخاب
حالــی رقــم می خــورد کــه فرمانــداری ایــن شهرســتان اعــام 
کــرده اســت اعضــای ایــن دوره کرســی های پارلمــان شــهری 

بــر اســاس قانــون جدیــد شــوراهای اســامی شــهر و روســتا، 
بــا جمعیــت یــک تــا دو میلیــون نفــر، ۱۳ نفــر عضــو اصلــی و 

۸ نفــر عضــو علی البــدل دارد.
ــان  ــات اســتان اصفه ــی ســتاد انتخاب ــر اســاس آمــار نهای  ب
ــن دوره  ــی پنجمی ــر صندل ــتن ب ــرای نشس ــب ب ۸۴۵ داوطل
ــن  ــد. ای ــت می کنن ــر رقاب ــا یکدیگ ــان ب ــهر اصفه ــورای ش ش
آمــار در دوره گذشــته ۴۰۰ نفــر بــرای ۲۱ کرســی شــورای شــهر 

بــود.
    تب ورود به پارلمان شهر

ــه شــوراهای شــهر  ــب ورود ب ــی از آن اســت ت ــا حاک  آماره
ــب  ــی ترغی ــن کارزار انتخابات ــه ای ــرای ورود ب ــیاری را ب بس
کــرده اســت؛ بــه گونــه ای کــه در دوره هــای اخیــر چهره هــای 

غیرسیاســی بــدون هیچ گونــه ســابقه مدیریــت بــا اســتفاده 
ــن  ــه ای ــد ک ــه شــورای شــهر راه یافته ان ــت خــود ب از محبوبی
رونــد در دوره هــای اخیــر، زمینــه ورود چهره هــای سرشــناس 
ــرده  ــم ک ــه شــورای شــهر فراه ــری کشــور را ب ورزشــی و هن
ــا  ــن دوره ب ــت در ای ــی اس ــب حاک ــن مطل ــه ای ــت. ادام اس
ــش  ــم. افزای ــه رو بودی ــا روب ــدی ثبت نام ه ــش ۸ درص افزای
و  شــهر  اســامی  شــوراهای  در  ثبت نام کننــدگان  آمــار 
ــی های  ــداد کرس ــه تع ــت ک ــی اس ــتان در حال ــتای اس روس
شــورای شــهر در ایــن دوره نســبت بــه دوره گذشــته کاهــش 
یافتــه اســت. حائــز اهمیــت اســت در دوره گذشــته ۳ هــزار 
و ۷۰ و در ایــن دوره ۳ هــزار و ۲9۰ کرســی بــه شــوراهای 
روســتایی اصفهــان اختصــاص یافتــه و از این تعــداد داوطلب 
ــم  ــر خان ــا و 9۷۵ نف ــر آق ــزار و 9۰۸ نف ــده، 9 ه نام نویسی ش

هســتند.
 همچنیــن ۸۴۵ داوطلــب بــرای ورود بــه پنجمیــن دوره 
ــن اســاس  ــر ای ــد. ب ــام کرده ان ــان ثبت ن شــورای شــهر اصفه
و بــا توجــه بــه وجــود ۱۳ کرســی در شــورای شــهر اصفهــان 
می تــوان گفــت بــرای هــر صندلــی ۶۵ اصفهانــی بــا یکدیگــر 
رقابــت می کننــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه بــا کاهــش تعــداد 
ــت  ــا، رقاب ــاد نامزده ــتقبال زی ــه ۱۳ و اس ــا از ۲۱ ب صندلی ه

ــود. ــد ب ــن دوره حســاس تر خواه ــان ای داوطلب

یادداشت کیمیای وطن به مناسبت روز شوراها:

کارزار انتخاباتی و تب ورود به انتخابات شوراها

اصفهان از وجود متکدیان اتباع بیگانه 

خالی می شود
ــهرداری  ــهری ش ــات ش ــع تخلف ــگیری و رف ــر پیش مدی
اصفهــان گفــت: ظــرف ۲ مــاه آینــده شــهر خالــی از 

متکدیــان اتبــاع بیگانــه می شــود. 
مجتبــی کاظمــی اظهــار کــرد: طــرح پاک ســازی متکدیــان 
اتبــاع بیگانــه از شــهر بــرای امنیــت و آرامــش شــهروندان 

در دســتور کار اســت. 
ــته  ــه گذش ــرح از هفت ــن ط ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــان  ــزود: متکدی ــه دارد، اف ــده ادام ــاه آین ــا ۲ م ــاز و ت آغ
اتبــاع بیگانــه بــه صــورت غیرقانونــی وارد کشــور شــده اند 
ــن اســت بعضــی از  ــه ممک ــد ک ــی دارن و بهداشــت پایین

ــد.  ــود آورن ــه وج ــهروندان ب ــرای ش ــا را ب بیماری ه
ــهرداری  ــهری ش ــات ش ــع تخلف ــگیری و رف ــر پیش مدی
اصفهــان عنــوان کــرد: از همیــن رو از هفتــه گذشــته 
تاکنــون، ۳9 نفــر از متکدیــان اتبــاع بیگانــه از ســطح شــهر 

شــده اند.  جمــع آوری 
از  بــا سوء اســتفاده  ایــن متکدیــان  کاظمــی گفــت: 
احساســات دینــی و عواطــف مذهبــی شــهروندان مبــادرت 
بــه تکدیگــری کــرده و روزانــه از ایــن راه، درآمدهــای 

زیــادی را عایــد خــود می کننــد. ایمنــا

  جشنواره »فن آفرینی شیخ بهایی« 

در اصفهان آغاز شد
بــرای  بهایــی«  ملــی »فن آفرینــی شــیخ  جشــنواره 
ــا حضــور ســرمایه گذاران  ــه ب ســیزدهمین دوره روز جمع
ــه کار  ــاز ب ــان آغ ــان کشــور و اســتان در اصفه و فن آفرین
کــرد. ایــن جشــنواره در دو روز بــه تبــادل اطاعــات بیــن 

کارآفرینــان و ســرمایه گذاران خواهــد پرداخــت.
از  اســتفاده  بــا  دانش بنیــان  اقتصــاد  توســعه   
ظرفیت هــای کارآفرینــی از جملــه اهــداف ایــن جشــنواره 

ــر ــت. مه اس

شهردار گلپایگان مطرح کرد:
لزوم ارتقای فرهنگ ترافیکی شهروندان

ــک  ــوان ی ــه عن ــگان ب ــت: گلپای ــگان گف ــهردار گلپای ش
شــهر توریســتی بایــد فرهنــگ ترافیکــی شــهروندان را بــا 

آمــوزش روشــمند ارتقــا دهــد. 
محمدامیــن جمالــی در آییــن تجلیــل از تعــدادی از 
راننــدگان برتــر حــوزه حمــل و نقــل درون و برون شــهری 
ــاش  ــگان ت ــرد: شــهرداری گلپای ــار ک و شــهرداری، اظه
ــک و  ــگ ترافی ــه فرهن ــا در زمین ــرده اســت ت خــود را ک
شــهروندی بــا آموزش هایــی در مقاطــع پیش  دبســتانی، 

ــا دبســتان و... رســالت خــود را انجــام دهــد. ایرن

اخبار کوتاه

اصفهان، رتبه اول پرداخت تسهیالت
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اصفهــان گفــت: اســتان 
بــه  اصفهــان در ســال 9۵، رتبــه اول پرداخــت تســهیات 
بنگاه هــای اقتصــادی و تولیــدی در کشــور را بــه خــود اختصــاص 
ــزی  ــه برنامه ری ــری در جلســه کمیت ــت هللا اکب داده اســت. نعم
شهرســتان آران و بیــدگل افــزود: حــدود ۳ هــزار و ۴۸۰ واحــد 
ــزار و ۸۰۰  ــه ه ــد ک ــام کردن ــت وام ثبت ن ــرای دریاف ــدی ب تولی
ــتند و ۴۵  ــت وام داش ــرای دریاف ــب را ب ــرایط مناس ــد ش واح
واحــد بیــش از ۱۰۰ نفــر اشــتغال نیــز موافقت نامــه وام دریافــت 
ــزوم حمایــت از بخــش خصوصــی در  ــا بیــان ل ــد. وی ب کرده ان
اقتصــاد افــزود: دولــت در راســتای ایــن حمایت هــا در ســال 9۵ 
حــدود ۱۸۰۰ میلیــارد تومــان تســهیات بــه بنگاه هــای اقتصــادی 

ــرده اســت.  و بخــش خصوصــی در اســتان پرداخــت ک
وی بــا بیــان اینکــه سیاســت های غلــط گذشــته موجــب رکــود 
در بــازار مســکن شــده، افــزود: بــر اســاس خوداظهــاری حــدود 
۲ میلیــون و ۴۸۰ هــزار مســکن خالــی در کشــور داریــم کــه آمــار 
واقعــی ۲۰ درصــد بیشــتر اســت کــه ایــن ناشــی از تــورم بیــش 

از ۲۰ درصــدی در گذشــته بــوده اســت. ایســنا

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد:

 پیشرفت طرح انتقال آب خلیج فارس 

به یزد مطلوب است
ــزد از پیشــرفت  ــی اســتاندار ی معــاون هماهنگــی امــور عمران
ــه یــزد و  مطلــوب طــرح خــط انتقــال آب از خلیــج  فــارس ب
اســتان های همجــوار خبــر داد. ســیدمحمدرضا سیدحســینی 
ــه  ــور ب ــفر رئیس جمه ــات س ــی از مصوب ــه یک ــان اینک ــا بی ب
ــعه  ــدوق توس ــون دالری از صن ــک ۴۰۰ میلی ــزد کم ــتان ی اس
ــات  ــه ف ــارس ب ــج  ف ــال آب خلی ــه طــرح خــط انتق ــی ب مل
ــرح  ــن ط ــرفت ای ــرد: پیش ــار ک ــت، اظه ــران اس ــزی ای مرک
تاکنــون رونــد مطلوبــی را ســپری کــرده اســت. وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه خــط اول طــرح بــا تخصیــص اعتبــار در حــال انجــام 
ــا  ــازی آب ب ــز شیرین س ــی مرک ــد اجرای ــزود: رون ــت، اف اس

ــه دارد.  ــی ۴۰ درصــد ادام پیشــرفت فیزیک
ــه مســافت ۱۰۰  سیدحســینی خاطرنشــان کــرد: قطعــه اول ب
ــای  ــز در روزه ــه دوم نی ــده و قطع ــذاری ش ــر لوله گ کیلومت
ــز کارگاه  ــال تجهی ــناخته و در ح ــود را ش ــکار خ ــر پیمان اخی
اســت. معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار یــزد گفــت: 
ــرای لوله گــذاری در طــول مســیر از مراجــع  مجوزهــای الزم ب
قانونــی و ذی صــاح گرفتــه شــده و پیشــرفت فیزیکــی منابــع 

ــز ۳۰ درصــد اســت.  الزم در مســیر نی
ــی  ــت عزم ــه دول ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــینی در پای سیدحس
جــدی بــرای اتمــام ایــن طــرح بــا ســرعتی قابــل قبــول دارد 
خاطرنشــان کــرد: طــرح خــط انتقــال آب از خلیــج  فــارس بــه 
ــن طرح هــای حــال  ــران، یکــی از فعال تری ــزی ای ــات مرک ف

حاضــر دولــت یازدهــم اســت. خبــر فارســی

اخبار کوتاه

ــاد  ــازمان جه ــادی س ــور اقتص ــزی و ام ــاون برنامه ری مع
کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری از افتتــاح ۸9 پــروژه 

کشــاورزی در اســتان طــی ســه مــاه آتــی خبــر داد. 
مهــراب فرجــی اظهــار کــرد: در ســال گذشــته ۱۲۲ میلیارد 
تومــان تســهیات از منابــع مختلــف بــه ۶۲۰ واحــد 

تولیــدی اســتان در بخــش کشــاورزی 
شــیات  تولیــدات گیاهــی،  جملــه  از 
تولیــدات دامــی و صنایــع کشــاورزی 

ــد.  ــت ش پرداخ
وی افــزود: ســال گذشــته از مجمــوع 
۶۱ میلیــارد تومــان اعتبــارات عمرانــی 
مصــوب ملــی و اســتانی جهــاد کشــاورزی 

۵۵ میلیــارد تومــان آن جــذب و در ۶۰۱ پــروژه کشــاورزی 
اجــرای ســامانه  باغــی، دامــی،  تولیــدات  از جملــه 
 نویــن آبیــاری و احیــا و بازســازی قنــوات هزینــه شــده 

است. 
ــاورزی  ــدی کش ــع پهنه بن ــام جام ــرای نظ ــی از اج فرج

ــتان  ــاورزی در اس ــش کش ــردار بخ ــزار بهره ب ــرای ۶۶ ه ب
خبــر داد و گفــت: تاکنــون اطاعــات ۲۵ هــزار بهره بــردار 
ــتان  ــه شهرس ــده ک ــل ش ــتان تکمی ــی اس ــی و باغ زراع
ــرداران  ــد از بهره ب ــات 9۲ درص ــت اطاع ــا ثب ــان ب فارس

ــن ســامانه، پیشــتاز اســت.  خــود در ای
اقتصــادی  امــور  و  برنامه ریــزی  معــاون 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بــا اشــاره 
بــه اینکــه ســال گذشــته ۱۱۶ پــروژه بــا اعتبــار 
ــرداری  ــتان بهره ب ــان در اس ــارد توم ۵۷ میلی
ــی  ــاه آت ــه م ــی س ــرد: ط ــح ک ــده، تصری ش
نیــز، ۸9 پــروژه در بخــش کشــاورزی بــا 
ــد  ــاح خواه ــان، افتت ــارد توم ــار 9۵ میلی اعتب

شــد. 
فرجــی خاطرنشــان کــرد: ســال گذشــته در راســتای 
ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد در اســتان، ۱۴۱ 
پرونــده بخــش کشــاورزی بررســی و مشــکات ۱۰۰ 

ــنا ــد. ایس ــع ش ــده مرتف پرون

افتتاح 89 پروژه کشاورزی در چهارمحال و بختیاری
ــتان  ــورم اس ــرخ ت ــودن ن ــر ب ــان از کمت ــتاندار کرم اس
ــر  ــت: ب ــر داد و گف ــور خب ــه کل کش ــبت ب ــان نس کرم
ــان در  ــورم اســتان کرم ــار، ت ــز آم ــزارش مرک اســاس گ

ــد.  ــام ش ــد اع ــته ۸.۶ درص ــال گذش س
علیرضا رزم حســینی در شصـت وپنجمیـــن جلســه ستاد 

ــان، گام  ــتان کرم ــی اسـ اقتصــاد مقاومت
دوم مثلــث توســعه اقتصــادی منطقــه ۶ 
)شهرســتان های انــار، رفســنجان و شــهر 
ــا  ــان ب ــتان کرم ــرد: اس ــار ک ــک( اظه باب
ــعه  ــت توس ــکاری در جه ــی و هم همدل

گام برداشــته اســت. 
وی بــا اشــاره بــه توفیقــات طــرح مثلــث 

ــان  ــارد توم ــزار میلی ــزود: ۷۵ ه ــادی اف ــعه اقتص توس
تفاهم نامــه ســرمایه گذاری در قالــب طــرح مثلــث 
توســعه اقتصــادی اســتان امضــا شــد کــه تاکنــون ۳۵ 
ــن ۳۵  درصــد پیشــرفت داشــته و از محــل اجــرای ای
ــده  ــاد ش ــدار ایج ــغل پای ــزار ش ــدود ۲۰ ه ــد، ح درص

اســت. 
ــارد دالر ســرمایه گذاری خارجــی  رزم حســینی از ۳ میلی
در اســتان کرمــان ســخن بــه میــان آورد و عنــوان کــرد: 
ــان در حــوزه جــذب تســهیات کشــاورزی  اســتان کرم
ــه  ــی رتب ــه تنهای ــز ب ــوب اســتان نی ــه نخســت و جن رتب
ــاورزی کل  ــهیات کش ــذب تس ــت ج نخس

ــور را دارد.  کش
ــاره  ــتان اش ــادی اس ــق اقتص ــه رون  وی ب
و تصریــح کــرد: مصــرف بــرق صنعتــی در 
ــه  اســتان کرمــان ۱۴ درصــد افزایــش یافت
اســت. اســتاندار کرمــان در ادامــه بــه میزان 
ــف  ــی دوران مختل ــده ط ــتغال ایجادش اش
ــتغال  ــا ۸۵ اش ــال ۷۵ ت ــرد: از س ــوان ک ــت و عن پرداخ
ایجادشــده ۲۳ هــزار شــغل بــوده و از ســال ۸۵ تا ســال 
9۰ تولیــد شــغل اســتان کرمــان حــدود ۱۲ هــزار و ۷۰۱ 
ــزار و ۸۰۲  ــا در ســال 9۵ حــدود ۳۲ ه ــوده و تنه ــر ب نف

شــغل ایجــاد شــده اســت. خبــر فارســی

در شهر

نرخ تورم استان کرمان، کمتر از میانگین کشور است

آگهی ابالغ نظریه کارشناس
نظر به اینکه در پرونده 9۴۰۴۵۸ح۳ موضوع دعوی آقای حجت هللا جعفری فرزند امرهللا به طرفیت 
مهدی بیات فرزند حسین مبنی بر تقاضای مطالبه مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت خرید کیسه آهک بموجب 
قره رسید به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم پس از صدور قرار 
کارشناسی نظریه کارشناس تحصیل شده است لیکن خوانده مجهول المکان میباشد لذا در اجرای 
ماده ۷۳ق.آ.د.م مراتب برای یک نوبت آگهی تا خوانده ظرف مدت یک هفته از زمان درج این آگهی 
روزنامه با ارائه کارت شناسایی در این دادگاه حاضر و ضمن اعام نشانی دقیق نظریه کارشناسی اخذ 
و ظرف همین مهلت چنانچه مطلبی نفیا یا اثباتا دارد کتبا ارائه نماید این آگهی به منزله اباغ تلقی 

میگردد و عدم حضور نامبرده مانع از ادامه رسیدگی نمیباشد
اکبر توکلی مدیر دفتر شعبه۳حقوقی فاورجان

تحدید حدود اختصاصی
 9 بخش  ریاخون  واقع   ۴۴/۱۷۵ شماره  پاک  خانه  یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 
ثبت اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی سه دنگ مشاع آن به نام آقای محمد رضا شاه محمدی 
ریاخونی فرزند محمد در جریان ثبت است وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است.
اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده ۱۵قانون ثبت وطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم 
در روزشنبه مورخ 9۶/۳/۶ساعت 9صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمد.لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز وساعت مقرر دراین آگهی درمحل حضور یابند واعتراضات 
روز    ۳۰ تا  تحدیدی  مجلس  تنظیم صورت  تاریخ  از  ثبت  ۲۰قانون  ماده  مطابق  یامجاورین  مالکین 

پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:۱۳9۶.۲.9
اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد واماک فاورجان

آگهی متهم مجهول المکان
شماره نامه : 9۶۱۰۱۱۳۷۲۲۶۰۰۱۱۳ شماره پرونده :9۵۰99۸۳۷۲۲۶۰۱۱۴۵ 

شماره بایگانی شعبه : 9۵۱۲۴۰ تاریخ تنظیم : ۱۳9۶/۰۲/۰۷ شکات   : ندا بهرامی ، نادر مرجانی ، 
علیرضا فرخی ، محسن ابراهیمی و سمیرا ابراهیمی متهم :  سید حسین مدنی فرزند سید محمود  

اتهام :  انجام پیش فروش بدون تنظیم  سند رسمی ، انتقال مال غیر در حکم کاهبرداری 
.نظر به اینکه  متهم مذکور از طریق این شعبه تحت تعقیب بوده و دسترسی به وی به لحاظ مجهول 
المکان بودن مشار الیه  مقدور نمیباشد لذا مراتب در راستای ماده ۱۷۴قانون ایین دادرسی کیفری به 
وی اباغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار اگهی جهت اخذ توضیح راجع به اتهام خود در شعبه دوم   باز 

پرسی  گلپایگان حاضر گردد. در غیر این صورت غیابا رسیدگی و قرار مقتضی صادر میگردد
دفتر شعبه دوم   باز پرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان گلپایگان  م الف ۸۵

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی
احمدی  قلی  جعفر  آقای  طرفیت  به  دادخواستی  یداله  دینانیفرزند  رضائی  حمیدرضا  اینکه  به  نظر 
فرزند زرعلی به خواسته مطالبه تقدیم شعبه سوم شورای حل اختاف فاورجان ارجاع و به کاسه 
و  است  تعیین گردیده  رسیدگی  وقت  عصر   ۱۶/۱۵ 9۶/۰۳/۰۲ساعت  مورخ  برای  و  ثبت   ۱۶۳۸/9۵
خوانده را مجهول المکان نموده است . لذا به تقاضای خواهان و دستور ریاست شورا و به استناد ماده 
۷۳ ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت 
می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه سوم حقوقی فاورجان و اعام نشانی 
و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر درشعبه جهت رسیدگی 
اباغ محسوب و شورا غیابًا رسیدگی و تصمیم  حاضر شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله 

مقتضی اعام خواهد نمود.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان فاورجان
آگهی حصر وراثت

خانم عفت نجفی درچه بشناسنامه شماره  ۶  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه 
ورثه ، درخواستی بشماره 9۶/۱۳۸ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان تقی 
ابراهیمی لنجی بشناسنامه ۱۴ در تاریخ ۱۳9۴/۱۰/۴ درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند از 

:۱-عفت نجفی درچه فرزند محمد شماره شناسنامه ۶ نسبت با متوفی : همسر
۲-توران ابراهیمی لنجی فرزند تقی شماره شناسنامه 9۲۶ نسبت با متوفی : فرزند۳-مهین ابراهیمی 
لنجی فرزند تقی شماره شناسنامه 9۰۱ نسبت با متوفی : فرزند۴-مهدی ابراهیمی لنجی فرزند تقی 
شماره شناسنامه ۴۰۶ نسبت با متوفی : فرزند۵-رسول ابراهیمی لنجی فرزند تقی شماره شناسنامه 
۱۳۶۸ نسبت با متوفی : فرزندپس از تشریفات قانونی درخواست 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

آگهی حصر وراثت
خانم زهرا رهنما زفره بشناسنامه شماره  ۲۷۶  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه 
ورثه ، درخواستی بشماره 9۶/۱۳9 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ناصر 

رهنما زفره بشناسنامه ۴ در تاریخ ۱۳9۵/۰۸/۰۶ درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند از :
: فرزند۲-زهرا رهنما زفره  با متوفی  ناصر شماره شناسنامه ۷۴۶ نسبت  ۱-بهروز رهنما زفره فرزند 
ناصر شماره  : فرزند۳-اکرم رهنما زفره فرزند  با متوفی  ناصر شماره شناسنامه ۲۷۶ نسبت  فرزند 
شناسنامه ۱۲۶۱ نسبت با متوفی : فرزند۴-مهری فرور فرزند حسین شماره شناسنامه ۲ نسبت با 
متوفی : همسرپس از تشریفات قانونی درخواست 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

آگهی حصر وراثت
خانم مرضیه کرمی میان رشیدی بشناسنامه شماره  ۳۰  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت 
است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  تقدیم   9۶/۱۵۰ بشماره  درخواستی   ، ورثه  شناسنامه 
وی  ورثه  و  درگذشته   ۱۳9۲/۰۳/۲۱ تاریخ  در   ۲۱ بشناسنامه  رشیدی  میان  محمد کرمی  شادروان 
درهنگام درگذشت عبارتند از :۱-عفت صفری دشتچی فرزند نادعلی شماره شناسنامه ۵9۸۴ نسبت 
با متوفی : زوجه۲-زهرا کرمی میان رشیدی فرزند محمد شماره شناسنامه 9۴۲۲ نسبت با متوفی 

: فرزند۳-محبوبه کرمی میان رشیدی فرزند محمد شماره شناسنامه ۲ نسبت با متوفی : فرزند
۴-مرضیه کرمی میان رشیدی فرزند محمد شماره شناسنامه ۳۰ نسبت با متوفی : فرزند

۵-علی کرمی میان رشیدی فرزند محمد شماره شناسنامه ۱۱۰۰۰۰۵۴۶۳ نسبت با متوفی : فرزند
۶-مهدی کرمی میان رشیدی فرزند محمد شماره شناسنامه ۴۵۳ نسبت با متوفی : فرزند

پس از تشریفات قانونی درخواست 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
اداره ثبت  اسناد و اماک حوزه ثبت ملک فاورجان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  و  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آیین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
قانون  موضوع  دوم  هیأت   ۱۳9۶۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۰۴۱9 شماره  رأی  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک فاورجان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای جواد نصر اصفهانی فرزند غامحسین 
بشماره شناسنامه ۱9۵9۲ صادره از اصفهان در یک باب خانه به مساحت ۱۲۲.۴۰ متر مربع پاک ۳۸۲ 
فرعی از یک اصلی واقع در کاالدان که متقاضی خود مالک رسمی می باشد محرز گردیده است . لذا 
به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی 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 . 
اکبر پورمقدم رئیس ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی حصر وراثت
آقای عبداله مرادی قهدریجانی بشناسنامه شماره  ۸۶۰۷  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت 
است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  تقدیم   9۶/۱۴۰ بشماره  درخواستی   ، ورثه  شناسنامه 
وی  ورثه  و  درگذشته   ۱۳۸۱/۰۲/۲ تاریخ  در   ۲۶۰ بشناسنامه  قهدریجانی  مرادی  اسداله  شادروان 
درهنگام درگذشت عبارتند از :۱-نصراله مرادی قهدریجانی فرزند اسداله شماره شناسنامه ۸۶۰9 نسبت 
با متوفی : فرزند۲-روح اله مرادی قهدریجانی فرزند اسداله شماره شناسنامه ۷۱۷ نسبت با متوفی : 
فرزند۳-حبیب اله مرادی قهدریجانی فرزند اسداله شماره شناسنامه ۱۱۰۰۰9۴۷۳۳ نسبت با متوفی 

: فرزند۴-عبداله مرادی قهدریجانی فرزند اسداله شماره شناسنامه ۸۶۰۷ نسبت با متوفی : فرزند
۵-علیرضا مرادی قهدریجانی فرزند اسداله شماره شناسنامه ۱۱۰۰۳۷۳۸۳۷ نسبت با متوفی : فرزند

۶-اکرم مرادی قهدریجانی فرزند اسداله شماره شناسنامه ۱۱۱۰۲۴۸۳۷۷ نسبت با متوفی : فرزند
۷-اشرف مرادی قهدریجانی فرزند اسداله شماره شناسنامه ۸۶۰۵ نسبت با متوفی : فرزند

۸-زهرا مرادی قهدریجانی فرزند اسداله شماره شناسنامه ۸۶۰۶ نسبت با متوفی : فرزند
9-مریم مرادی قهدریجانی فرزند اسداله شماره شناسنامه 9۲۳۴ نسبت با متوفی : فرزند
۱۰-اعظم مرادی قهدریجانی فرزند اسداله شماره شناسنامه 9۷۲۱ نسبت با متوفی : فرزند
۱۱-کبری مرادی قهدریجانی فرزند اسداله شماره شناسنامه ۸۶۰۸ نسبت با متوفی : فرزند

۱۲-گلی براتی هارونی فرزند اکبر شماره شناسنامه ۲۰۶۶ نسبت با متوفی : همسر
پس از تشریفات قانونی درخواست 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
آگهی وقت رسیدگی

اباغنامه : 9۶۱۰۱۰۳۷۲۰۳۰۱۰99 پرونده : 9۵۰99۸۳۷۲۰۳۰۱۰۱۷ بایگانی شعبه : 9۵۱۰۱۷ 

معصومه  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  طبیعی  منابع  اداره  خواهان   ۱۳9۶/۰۱/۲9  : تنظیم  تاریخ 
جمالی فرزند حسن و غیره به خواسته اعتراض به رای اصاحی کمیسیون ماده واحد ه بشماره ۴۴۳-

۷۳/۲/۱۱ به انضمام مطلق خسارات دادرسی اعم از هزینه کارشناسی و حق الوکاله نماینده حقوقی و 
دالیل و مدارک ۱ – تصویر دلیل سمت ۲ – تصویر مصدق رای کمیسیون ماده واحد بشماره ۴۴۳ – ۱۱ 
/ ۷۳/۱۲ و رای اصاحی شماره ۵۰۴ – ۷۶/۰9/۳۰  ۳ – تصویر دادنامه شماره ۱۲۵۳ – ۸ / ۱۱ /۷۵  
۴ – نقشه اراضی مستثنیات اعام شده به مقیاس ۱۰۰۰۰ /۱  ۵ – تصویر نظریه مفسرین عکس به 
شماره ۱۸ /۳۱۰ – 9۳/۴/۳ ۶ – عند الزوم جلب نظر کارشناسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان گلپایگان نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه  عمومی ) حقوقی ( دادگستری 
شهرستان گلپایگان واقع در گلپایگان ارجاع و به کاسه 9۵۱۰۱۷ ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۳۱/ 
9۶/۰۳ ساعت ۱۰ صبح تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست  خواهان 
و به تجویز ماده ۷۳ قانون ایین دادرسی  دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود  تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی  حاضر گردد . 
شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری  شهرستان گلپایگان

 م الف ۷۷ 
دادنامه اصالحی ابالغ به مجهول المکان

العاده شعبه سوم حقوقی گلپایگان  فوق  در وقت  پرونده کاسه ۵۶/9۵ ش ۳   9۶/۱/۲۱ تاریخ  به 
بتصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تحت نظر است . ماحظه می شود خواهان در خواست اصاح 
دادنامه صادره از این شعبه را نموده است . لذا این شورا با اعام ختم دادرسی در این خصوص و 
استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان بشرح آتی مبادرت به صدور رای اصاحی می 
: رای اصاحی در خصوص درخواست آقای / خانم خواهان  زینب داودوندی ف عزیزاله به  نماید 
طرفیت خواندگان ۱ – محمد رضا میر افظلی  و ۲ – سید محسن موسوی اشتر جانی  مبنی بر اصاح 
با  دادنامه شماره ۶۱۲ مورخ 9۵/9/۲9 شعبه سوم شورای حل اختاف مورخ 9۵/۰9/۲9 این شورا 
عنایت به اوراق و محتویات پرونده به نظر سهو قلم از حیث درج شماره پاک خودرو محرز است لذا 
با لحاظ نمودن مراتب فوق الذکر ضمن پذیرش تقاضای مشارالیه و در راستای ماده ۳۰9 قانون آیین 
دادرسی مدنی رای بر تصحیح دادنامه مزبور از حیث شماره پاک )۸99 ص ۴۷ ایران ۲۳ (به شماره) 
۵۳۳ هـ ۱۵ ایران ۲۳ (صادر و اعام می دارد .تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای اصاحی 
ممنوع است . رای صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظر خواهی 

از ناحیه طرفین دادگاه حقوقی شهرستان گلپایگان می باشد . 
قاضی مشاور شعبه سوم شورای حل اختاف عامری م الف ۶۶
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

 : شعبه  بایگانی  شماره   9۵۰99۸۳۷۲۰۳۰۱۰۶۶: پرونده  شماره   9۶۱۰۱۰۳۷۲۰۳۰۱۲۴۲  : نامه  شماره 
9۵۱۰۶۶ تاریخ تنظیم : ۱۳9۶/۰۲/۰۲ خواهان اکبر خوشخویی دادخواستی به طرفیت خواندگان احمد 
نعمتی ۲ – مهین طبائی ۳ – مرتضی جوان بخت ۴ – ناهید جوان بخت ۵ – شکوه جوان بخت 
۶ – حشمت جوانبخت ۷ – نوشین جوانبخت فرزند جواد به خواسته الزام خواندگان به حضوردر دفتر 
خانه و تنظیم سند رسمی و انتقال پاک ۴۳۷۲/۱۰9 بخش ۱ و پاک ۸۲ از ۱۰9/۴۳۷۲ بخش ۱ به 
انضمام خسارات دادرسی و هزینه های قانونی مقوم به ۳/۱۰۰/۰۰ ریال و دالئل و منضمات مدارک ) 
فتوکپی مصدق مبایعه نامه ۲ – اتیان سوگند شرعی ۳ – استعام از مراجع ذی صاح و تصریف ۳۰ 
ساله بنده (تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان گلپایگان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان گلپایگان واقع در گلپایگان ارجاع و به کاسه 
9۵۰99۸۳۷۲۰۳۰۱۰۶۶ ثبت گردیده که وقت  رسیدگی  آن ۱۳9۶/۳/۳۰ و ساعت ۱۱ صبح تعیین شده 
است . به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز  ماده ۷۳ قانون ایین 
دادرسی  دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود  تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی  حاضر گردد . منشی دادگاه  حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی  ) حقومی ( دادگستری  

شهرستان گلپایگان – اعظمی 
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای امید شایسته     دارای شماره شناسنامه ۱۵ به شرح دادخواست به کاسه 9۴/9۶ از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان : محمد حسن شایسته      به 
آنمرحوم  ورثه  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 9۵/۱۲/۲۶ در  شماره شناسنامه ۴ در 
منحصر است به :۱.امید شایسته فرزند محمد حسن ش ش ۱۵ صادره گلپایگان ۲.رضا شایسته فرزند 
محمد حسن ش ش ۲۸۶ صادره از گلپایگان ۳.هایده شایسته فرزند محمد حسن ش ش ۳۱9 

صادره از گلپایگان  ۴.حمید شایسته فرزند محمد حسن ش ش ۵۸ صادره از گلپایگان 
۵.زهرا کوکبی فرزند محمد تقی ش ش ۸۸ صادره از گلپایگان متوفی ورثه  دیگری ندارد .

کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا 

تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد .
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف ۸۰ 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پاک ۱۲۵۷ فرعی از ۱۲9۵۳ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت 
اصفهان که طبق رأی شماره ۱۳9۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۲۴۳۸ مورخ ۱۳9۵/۱۰/۰۴ از طرف هیأت حل اختاف 
موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک 
فرزند صفرعلی شناسنامه  عموئی  پری  خانم  نام  به  مرقوم  ملک  به  نسبت  اصفهان  منطقه شرقی 
اینکه تحدید  به  با توجه  از اصفهان و کد ملی شماره ۱۲۸۳۸۰9۳۶۲ صادر گردیده و  ۱۰۷۴9 صادره 
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 ۱۳9۶/۰۳/۰۲ سه شنبه ساعت 
9 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 صورت مجلس 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 این صورت 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.
شماره: ۲۷۰۴/م الف

رییس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان
آگهی ققدان سند مالکیت پالک 793 فرعی از 201 اصلی

خانم مریم دالویز به استناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده 
مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه به شماره ۷9۳ فرعی از ۲۰۱ اصلی واقع 
درحوزه ثبتی قمصر که ذیل شماره ۶۲۲9 و صفحه۳۵۳ دفتر ۴9 به نام رمضان دالویز ثبت و سند 
مالکیت به سریال پ ۰۶۲۷۴۸۶ ب ۸۵ صادر و تسلیم نامبرده گردیده که برابر سند شماره ۱۰۶۶۳ 
مورخ ۱۳9۱/۶/۲9 دفترخانه ۱۵ کاشان تمامی مالکیت خود را به خانم مریم دالویز منتقل نموده که در 
اثر جابجایی مفقود شده است چون درخواست المثنی سند مالکیت نموده و طبق تبصره یک  ماده ۱۲۰ 
اصاحی آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
یا  وجود سند مالکیت نزد خود می 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 صورتمجلس 
واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل 

سند ارائه نشود مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
شماره: ۱۷۲/م الف

رضا طویلی- رییس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر   
دادنامه

کاسه پرونده: 9۶۱/9۵  شماره دادنامه: ۱۱99  مورخ: 9۵/۱۱/۳۰
صالحی،اصفهان  شهریار  خواهان:  اصفهان  اختاف  حل  شورای  اصفهان   ۳۱ رسیدگی:شعبه  مرجع 
خیابان چمران کوچه فرشته جنب نمایشگاه قصر فردوس منزل شخصی خوانده: عباس مردان محمد 
آبادی مجهول المکان خواسته: الزام خوانده حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی یک دستگاه 
اتومبیل پراید به شماره انتظامی ۵۴۸د۲۴ ایران ۵۳ به تاریخ 9۵/۱۱/۲۳ شعبه ۳۱ شورای حل اختاف 
به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است،پرونده کاسه 9۶۱/9۵  مفتوح و تحت نظر میباشد. با ماحظه 
اوراق پرونده و اظهارات طرفین ، شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رأی می نماید.رأی شورا در خصوص دعوی شهریار صالحی به طرفیت عباس مردان محمد آبادی به 
خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم  سند رسمی و انتقال  یک دستگاه اتومبیل پراید 
ایران ۵۳ و همچنین پرداخت  خسارات دادرسی به استناد رونوشت  انتظامی ۵۴۸د۲۴  به شماره 
مصدق قولنامه مورخه 9۴/۱۲/۲۰ مبنی بر خرید خودرو موصوف توسط خواهان  و بررسی محتویات و 
اوراق پرونده و جوابیه استعام از پلیس راهنمایی و رانندگی مبنی بر معرفی آقای عباس مردان محمد 
آبادی به عنوان مالک خودرو مورد دعوی شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت  تشخیص داده و به استناد  
مواد ۱9۸و۵۱9 ق.آ.د.م و مواد ۲۱9،۲۲۰،۲۲۵ قانون مدنی خوانده عباس مردان محمد آبادی را به 
حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم و انتقال سند رسمی خودرو مورد دعوی و همچنین پرداخت مبلغ 
یک میلیون و چهارصد و هفتاد هزار لاير هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق خواهان محکوم 
می نماید.. رأی صادره غیابی و ظرف ۲۰  روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 

۲۰روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
شماره: ۲۸۵۰/م الف قاضی شورای حل اختاف  شعبه ۳۱ حوزه قضایی اصفهان-حسین گازری
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حتما بخوانید!
تجلیل سردبیر سابق کایه دو سینما ...

A.Haji rezazadeh@eskimia.ir
 اعظم حاجی رضازادهاصفهان

فرهنگی اجتماعــی  شناســنامه  از  رونمایــی  مراســم 
رصدخانــه  بــه کار  آغــاز  و  اصفهــان  شــهر  محله هــای 
در  پنجشــنبه  روز  اصفهــان  اســتان  فرهنگی اجتماعــی 
شــد. برگــزار  اصفهــان  شــهرداری  مرکــزی  کتابخانــه 

   اصفهان، همیشــه در مســائل فرهنگی کشــور پیشــقدم 
است بوده 

دبیــر شــواری فرهنــگ عمومــی کشــور در ایــن مراســم اظهار 
ــه  ــا از جمل ــه عرصه ه ــه و در هم ــان همیش ــت: اصفه داش
انقــاب و تحــوالت فرهنگــی و شــهری پیشــقدم بــوده 

اســت.
حجت الســام و المســلمین شــاه مرادی ادامــه داد: اصفهــان در 
بســیاری از مــوارد ماننــد جهــاد و جهــاد ســازندگی پیشــتاز 
ــوده  ــی کشــور ب ــی و اجتماع ــراول مســائل فرهنگ و پیش ق

اســت.
مــا  کــرد:  تاکیــد  عمومــی  فرهنــگ  شــورای  دبیــر 
ــار  ــاع، آم ــود اط ــل نب ــه دلی ــی ب ــائل فرهنگ ــاره مس  درب
ــم  ــم تصمی ــد نمی توانی ــه بای ــه ک ــت، آنگون ــش درس و آمای

ــم. بگیری
وی گفــت: یکــی از وظایــف اصلــی شــورای فرهنــگ عمومــی 

ــت از  ــم درس ــد و فه ــر، رص ــال اخی ــار س ــی چه ــور ط کش
ــی  ــوراهای فرهنگ ــه ش ــه هم ــت ک ــی اس ــائل فرهنگ مس

ــد. ــه آن بپردازن ــد ب ــتان بای اس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن رصــد نه تنهــا در شــهر اصفهــان، 
بلکــه در کل اســتان انجــام می شــود خاطرنشــان ســاخت: 
انجــام ایــن مهــم نیــاز بــه همدلــی و همزبانــی همــه 
ــد  ــه تنهایــی نمی توان دســتگاه ها دارد؛ چــرا کــه شــهرداری ب

کاری انجــام دهــد.
   مســئله مهــم حــوزه فرهنــگ، برنامه ریــزی مبتنــی بــر 

اطالعات اســت
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان 
 بــا اشــاره بــه اینکــه دغدغــه مقــام معظــم رهبــری 
ــن  ــت: در ای ــت، گف ــوژی اس ــگ و ایدئول ــاب، فرهن و انق

ــم. ــل کنی ــوی عم ــد ق ــوزه بای ح
ــائل  ــی از مس ــی یک ــا ارزان ــلمین رض ــام و المس حجت الس
ــار و  ــر آم ــی ب ــزی مبتن ــگ را برنامه ری ــوزه فرهن ــم در ح مه
اطاعــات دانســت و تصریــح کــرد: در ایــن امــر هرچــه ایــن 
ــزی  ــد برنامه ری ــفاف تر باش ــر و ش ــجم تر، دقیق ت ــار منس آم

ــد. ــد ش ــر خواه دقیق ت
می کنــد  تــاش  رصدخانــه  ســاخت:  خاطرنشــان  وی 
اطاعــات دقیــق از وضعیــت موجــود حــوزه فرهنگــی را 

تهیــه کنــد و در اختیــار مســئوالن قــرار دهــد تــا بــه روشــنی 
برنامه ریــزی کننــد.

   شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان، نقطــه عــزم 
رصدخانــه

فرهنگی اجتماعــی  معــاون  مراســم،  ایــن  ادامــه  در 
ــگ  ــوزه فرهن ــه ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــهرداری اصفه ش
هیــچ مشــکلی از نظــر منابــع مالــی و انســانی نــدارد 
اظهــار داشــت: علی رغــم اینکــه در کشــور بــه وفــور در 
نیــرو  زیــادی  تعــداد  و  می شــود  هزینــه  حــوزه   ایــن 
ــگ هســتند در  ــده فرهن ــر پدی در ســمت های رســمی درگی

ــت. ــن اس ــرداری پایی ــال بهره ب ــن ح عی
علــی قاســم زاده تصریــح کــرد: روزبــه روز شــاخص های 
منفــی در بعضــی زمینه هــا در حــال رشــد اســت و بــر 
دغدغــه و نگرانــی مــردم و مســئوالن حــوزه فرهنگــی افزوده 
می شــود.وی علــت پاییــن بــودن بهــره وری حــوزه فرهنــگ 
را تیــر در تاریکــی زدن دانســت و افــزود: در ایــن حــوزه نــه 
ــه اینکــه راه حل هــا  ــه درســتی مشــکل را می شناســیم و ن ب

ــه حــل مســئله می شــود. منجــر ب
ــه داد:  ــان ادام ــهرداری اصفه ــی ش ــاون فرهنگی اجتماع مع
رصدخانــه فرهنگی اجتماعــی اســتان اصفهــان راه حلــی 

ــن مشــکل اســت. ــرای ای ب

ــه  ــت ک ــزی اس ــل مرک ــن مح ــرد: ای ــح ک ــم زاده تصری قاس
ــای  ــب داده ه ــهر در قال ــای ش ــات و رخداده ــن اتفاق آخری
ــات  ــد از اطاع ــئوالن می توانن ــود و مس ــت می ش ــی ثب علم

ــد. ــی اســتفاده کنن ــات فرهنگ ــرای اقدام آن ب
وی تاکیــد کــرد: ادامــه کار ایــن رصدخانــه از ایــن بــه بعــد به 
ــه برنامه ریزی هــای خــود  همــت مســئوالن بســتگی دارد ک

را تــا چــه حــد مبتنــی بــر واقعیــات موجــود قــرار دهنــد.
در پایــان ایــن مراســم از شناســنامه فرهنگی اجتماعــی 
 محله هــا کــه فرآینــد نظــام یافتــه و مســتمری اســت 
و در آن وضعیــت فرهنگی اجتماعــی شــهر بــه تفکیــک ابعــاد 
محلــه ای، منطقــه ای و شــهری بــر اســاس شــاخص ها 
تعییــن می شــود، رونمایــی شــد. درواقــع شناســنامه 
نشــان  محلــه(  منطقــه/  )شــهر/  فرهنگی اجتماعــی 
مؤلفه هــای  نظام منــد  ارائــه  و  بررســی  جهــت  هویــت 
فرهنگی اجتماعــی، ناظــر بــه بافــت محلــه، منطقــه و شــهر 

ــت. اس

- دوازدهمیــن نمایشــگاه نقاشــان لوتــوس در گالــری نــگاه 
نــو برگــزار می شــود. عاقه منــدان بــرای بازدیــد از ایــن 
نمایشــگاه می تواننــد تــا ۱۳ اردیبهشــت ماه ســاعت ۱۷ 
ــان آبشــار ســوم  ــو، واقــع در خیاب ــگاه ن ــری ن ــه گال ــا ۲۱ ب ت
خیابــان مســرور، کــوی شــماره ۳ )بــاغ ارم( مراجعــه کننــد.

نوشــته  دربــه دری«  ریشــه  و  »رگ  نمایشــنامه خوانی   -
تــا جمعــه ۱۵  چهارشــنبه ۱۳  از  غامحســین ســاعدی 
اردیبهشــت ماه بــا حضــور تعــدادی از هنرمنــدان تئاتــر 
در تــاالر قشــقایی تئاتــر شــهر برگــزار می شــود. در ایــن 
نمایشــنامه خوانی مرضیــه برومنــد، ناهیــد مســلمی، راضیــه 
برومنــد و محمــد چرم شــیر بــه عنــوان نقش خــوان حضــور 

ــد. دارن
ــا  ــی ب ــا کاهان ــاخته عبدالرض ــن س ــرداری جدیدتری - فیلمب
عنــوان »مــا شــما را دوســت داریــم خانــم یایــا« در کشــور 
تایلنــد بــه پایــان رســید. حمیــد فرخ نــژاد و امیــن حیایــی در 
کنــار رضــا عطــاران، ســه بازیگــر ایرانــی ایــن فیلــم هســتند.
ــازی  ــا ب ــه ب ــی جــواد عاطف ــه کارگردان - نمایــش »روزن« ب
بازیگــران ســوئدی و ایرانــی در تئاتــر شــهر اســتکهلم بــه روی 

صحنــه رفــت.
ــی  ــی و کارگردان ــه تهیه کنندگ ــا« ب ــتند »قاب ه ــم مس - فیل
کیــوان مهــرگان اواخــر اردیبهشــت در شــبکه نمایــش خانگی 

ــود. ــع می ش توزی
- گزیــده اشــعار نیکــی جیووانــی بــا نــام »فانــوس دریایــی 
وســط ِمــه غلیــظ« بــه زبــان فارســی در ایــران منتشــر شــد.
ــاخته  ــن س ــی«، آخری ــتان واقع ــک داس ــاس ی ــر اس - »ب
ــه همــراه  رومــن پوالنســکی کارگــردان فرانسوی لهســتانی، ب
چهــار اثــر دیگــر بــه جمــع فیلم هــای جشــنواره بین المللــی 

کــن ۲۰۱۷ پیوســت.
ــش«  ــی اثربخ ــاب و بازاریاب ــروش کت ــود ف ــمینار »بهب - س
بــا  ایــران  فرهنگــی  نمایشــگاه های  موسســه  توســط 
ــزار  ــورت برگ ــاب فرانکف ــی کت همــکاری نمایشــگاه بین الملل

می شــود.
ــی، در  ــناس ژاپن ــنده سرش ــی«، نویس ــی موراکام - »هاروک
ــی  ــک ســرگرمی« تلق ــود »ی ــرای خ ــه را ب نشســتی، ترجم

کــرد.
ــال  ــن، در ح ــه انیمیش ــردان عرص ــجاعی، کارگ ــمانه ش - س
ــتری«  ــم خاکس ــوان »جس ــا عن ــی ب ــم کوتاه ــاخت فیل س

اســت.
- ســید علــی میرعایــی، تهیه کننــده فیلــم ســینمایی 
ــی حمیــد ســلیمیان  ــه کارگردان »پنــج سی ســی الالیــی«، ب
دربــاره آخریــن وضعیــت ایــن فیلــم گفــت: در حــال حاضــر 
ــس از  ــت و پ ــی اس ــال بازنویس ــر در ح ــن اث ــه ای فیلمنام
پایــان بازنویســی، زمــان آغــاز پیش تولیــد و فیلمبــرداری آن 

مشــخص می شــود.
- رمانــی تــازه از فریبــا کلهــر بــا عنــوان »مــردی از آنادانــا« از 

ســوی نشــر آمــوت روانــه بــازار کتــاب شــد.

 تولید فاز دوم سریال 

»تاریکی شب، روشنایی روز«
ضبــط و تصویربــرداری فــاز دوم 
ــنایی روز«  ــب، روش ــی ش »تاریک
بــه کارگردانــی حجت قاســم زاده  اصل 

اول خرداد آغاز می شود. 
پیش تولیــد بخش هــای باقی  مانــده 
از ســریال »تاریکی شــب، روشــنایی 
روز« بــه کارگردانی حجت قاســم زاده 
اصــل آغــاز شــد. حــدود ۲۰۰ دقیقــه از ایــن ســریال باقــی مانده 
ــرداری  ــط و تصویرب ــه ضب ــود بودجــه ب ــه دلیــل کمب ــود کــه ب ب
ــخ آن در  ــه تاری ــا ک ــن بخش ه ــت ای ــرار اس ــاال ق ــید و ح نرس
ــط  ــه زودی ضب ــردد، ب ــی گ ــته برم ــه گذش ــد ده ــه چن ــه ب قص
ــاز  ــرداد آغ ــدای خ ــا از ابت ــن بخش ه ــرداری ای ــود. تصویرب ش
ــریال  ــر س ــان معاص ــرداری زم ــاه، تصویرب ــود. ۱۲ دی م می ش
تلویزیونــی »تاریکــی شــب، روشــنایی روز« بــه پایــان رســید. 
فرهــاد قائمیــان، فــرخ نعمتــی، مائــده طهماســبی، بهــاران 
ــی، احســان  ــرداد ضیای ــی، مه ــرداد ضیای بنی احمــدی، ســید مه
امانــی، امیرحســین مــدرس، روزبــه حصــاری، ســیدجال 
فاطمــی، ســام کبودونــد، بهــرام ابراهیمــی، پرویــز پورحســینی 
ناصــر ممــدوح و رضــا امامــی در ایــن مجموعــه بــازی می کننــد. 
ســریال »تاریکــی شــب، روشــنایی روز« بــه نویســندگی و 
ــد  ــی مجی ــل و تهیه کنندگ ــم زاده اص ــت قاس ــی حج کارگردان
رضابــاال در ۱۶ قســمت ۴۵ دقیقــه ای در مرکــز گســترش 
فیلمنامه نویســی رســانه ملــی تولیــد می شــد کــه در تغییــرات 
جدیــد در صداوســیما و پــس از انحــال ایــن مرکــز، ســریال بــه 

ــی ــر فارس ــید. خب ــیمافیلم رس س

 تجلیل سردبیر سابق »کایه دو سینما«

از سینمای ایران
ژان میشــل فــرودون، منتقــد فرانســوی و ســردبیر ســابق مجلــه 
ــی  ــنواره جهان ــی وپنجمین جش ــه در س ــینما« ک ــه دو س »کای
ــی  ــنواره جهان ــت: جش ــت، گف ــه اس ــور یافت ــر، حض ــم فج فیل
فیلــم فجــر بــه تمــام اســتانداردهای یــک جشــنواره بین المللــی 
ــن دوره از جشــنواره  ــه در ای ــرده و خوشــحالم ک ــدا ک دســت پی
ــا  ــم؛ ام ــود را ببین ــی خ ــتان ایران ــم دوس ــور دارم و می توان حض
ــف  ــنواره متأس ــن جش ــن را در ای ــیار م ــه بس ــزی ک ــا چی تنه
ــم  ــی فیل ــی و مل ــنواره جهان ــن جش ــه بی ــت ک ــن اس ــرد ای ک
ــار  ــنواره در کن ــن دو جش ــود دارد و ای ــی وج ــه زمان ــر فاصل فج
هــم برگــزار نمی شــود. میشــل فــرودون گفــت: ایــران طــی ۲۰ 
ســال گذشــته، بهتریــن فیلمســازان را بــه جهــان معرفــی کــرده 
کــه از جملــه می تــوان بــه عبــاس کیارســتمی اشــاره کــرد؛ امــا 
ــار  ــد آث ــران بتوان ــدوارم ســینمای ای ــن شــرایط امی ــام ای ــا تم ب
متفــاوت و در اســتایل های جدیــد بســازد و از تولیــد فیلم هــای 

ــد. مهــر ــی دوری کن ــار تلویزیون ــه آث نزدیــک ب

اخبار کوتاه

رئیــس ســازمان ســینمایی بــا تاکیــد بــر اینکــه موضــوع 
توزیــع غیرقانونــی فیلم هایــی بــا آرم »بازبینــی ارشــاد« در 
دســت بررســی اســت، اظهــار کــرد: در ماه هــای آینــده چند 
فیلــم پربحثــی کــه هنــوز مجــوز اکــران نگرفته انــد دوبــاره 

بازبینــی خواهنــد شــد. 
محمدمهــدی حیدریــان در پــی انتقــاد و 
شــکایت رضــا درمیشــیان، کارگــردان فیلــم 
»عصبانــی نیســتم«، از توزیــع غیرمجــاز 
نســخه ای از فیلمــش بــا مهــر بازبینــی 
ــم  ــد می دان ــی بعی ــرد: خیل ــان ک ــاد بی ارش
ــون  ــد؛ چ ــته باش ــت داش ــر صح ــن خب ای
فیلــم بــا آرم بازبینــی را صاحــب فیلــم 

ــت  ــن اس ــس ممک ــد؛ پ ــینمایی می ده ــازمان س ــه س ب
بــا همــان آرم هــم در جــای دیگــری نمایــش داده شــده 
ــم  ــازمان روی فیل ــه در س ــت ک ــی نیس ــن آرم ــد و ای باش

ــد.  ــورده باش خ
وی افــزود: البتــه نمی خواهــم هیــچ احتمالــی را رد کنــم؛ 

ــازمان  ــیابی س ــارت و ارزش ــاون نظ ــل مع ــن دلی ــه همی ب
ــار،  ــه چه ــک کمیت ــه در ی ــرده ام ک ــف ک ــینمایی را مکل س
پنــج نفــره کــه در ایــن حــوزه اهــل تجربــه هســتند، 
ــه  ــد ک ــط برون ــای خ ــا انته ــد و ت ــی کنن ــوع را بررس موض

ــت.  ــاده اس ــاق افت ــن اتف ــی ای ــه  طریق ــم از چ ببینی
رئیــس ســازمان ســینمایی خاطرنشــان کرد: 
بدیهــی اســت کــه ســازمان ســینمایی بایــد 
امــن و امیــن فیلمســازان باشــد و همین طور 
 هــم هســت و اگــر خطــا و خافــی رخ داده
بایــد طــوری برخــورد کنیــم کــه امــکان تکــرار 
نباشــد؛ امــا بــا ایــن حــال هنــوز در این بــاره 
ــم بررســی های  ــن تی ــا ای ــدارم ت ــی ن قضاوت
 الزم را انجــام دهــد و بعــد نتیجــه را اعــام خواهیــم 

کرد. 
ــش  ــرای نمای ــی ب ــر فیلم ــم اگ ــر می کن ــزود: فک وی اف
ــر از  ــران آن کمت ــاح و اک ــه اص ــکل دارد، هزین دادن مش
هزینــه روانــی و بایگانــی کــردن آن در سینماســت. ایســنا

فیلم های توقیفی بازبینی می شوند
ــن  ــدن هوم ــه ش ــل اضاف ــاره دلی ــتانه درب ــدی گلس مه
کبیــری بــه عنــوان تهیه کننــده بــه ســریال »عاشــقانه« 

ــح داد.  توضی
 مهــدی گلســتانه، تهیه کننــده ســریال »عاشــقانه« 
ــرداری  ــان فیلمب ــدن زم ــی ش ــت طوالن ــه عل ــت: ب گف

ســریال »عاشــقانه« و تداخــل آن بــا 
 اکــران فیلــم ســینمایی »نقطــه کــور« 
و آغــاز تــور اکــران اروپــا و آمریــکای ایــن 
فیلــم از ســه هفتــه آینــده، بــا هماهنگــی 
ســرمایه گذاران محتــرم، جنــاب آقــای 
و  هماهنگــی  جهــت  هومــن کبیــری، 
ــی  ــد روزه انتهای ــاندن چن ــان رس ــه پای ب

ــدند.  ــه ش ــروه اضاف ــه گ ــل اول ب ــریال در فص س
همزمــان ســاخت فیلــم انتخاباتــی یکــی از کاندیداهــای 
ــن  ــدر در ای ــده، آنق ــپرده ش ــده س ــه بن ــه ب ــرم ک محت
ــقانه« را  ــه »عاش ــت ک ــگیر، طاقت فرساس ــن نفس مارات
ــه  ــه ب ــا توج ــش، ب ــود می پندارم ــف خ ــد خل ــه فرزن ک

ــخصه  ــه ش ــروه و ب ــط کل گ ــده توس ــات کشیده ش زحم
ــه احتــرام  ــم و ب ــه گوشــه ای رهــا نکن منوچهــر هــادی ب
مخاطــب کــه همــواره ســرلوحه زندگــی ام می دانــم 
نیمه تمــام نمانــد؛ در نتیجــه چــه کســی بهتــر از هومــن 
ــر گفتــه شــد کــه »عاشــقانه« متوقــف  کبیــری. پیش ت
شــده، ولــی تماشــاگر صبــور، قســمت 
آتــی را دیــد و تصاویــر پشــت صحنــه )کــه 
ــات  ــر صفح ــت( ب ــت داش ــداوم دالل ــر ت ب
مجــازی نقــش بســت. ایــن بــار هــم کافی 
ــگ  ــم درن ــمت هفت ــدن قس ــا آم ــت ت اس
کنیــم. عنوان بنــدی آن، معیــار صــدق و 
ــن  ــه ای کــذب کام مــن اســت. از روزی ک
پــروژه را در دســتور کار قــرار دادم، می دانســتم کــه 
ــر  ــد زد و هــر چــه ب ــه قطــار در حرکــت ســنگ خواهن ب
شــتابت بیفزایــی ســنگ ها بزرگ تــر خواهــد شــد؛ ولــی 
بــه قــول شــاعر شــیراز عاشــقی، شــیوه رنــدان باکــش 

ــر باشــد. مه
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ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت 
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فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزایی نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه 
ارائه شود آزادی  از مهلت سی روز  اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(
م الف ۲88۰ مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی  اصفهان – حمیدرضا ناظمی

اجرائیه 
شماره اجرائیه : 9۶۱۰۴۲۰۳۵۰۱۰۰۰۳8 شماره پرونده : 9۵۰998۰۳۵۰۱۰۰۴۶۵ شماره بایگانی شعبه : 

9۵۰۵۶۱ تاریخ تنظیم : 9۶/۲/۲ 
مشخصات محکوم له : میثم جهدی فرزند علی نشانی اص خ شهیدان شرقی کوچه هشت بن بست 
علی رضا   -۱ محکوم علیه  مشخصات   ۰9۱۳۳۳۵9۵۵۱ همراه  تلفن   ۲ ط  پویا  مجتمع   – گلستان 
خ  اص  غامحسین  فرزند  سلیمانی  سعید   -۲ المکان       مجهول  مرتضی  فرزند  پژوه  حکمت 
عامه مجلسی روبروی مقبره عامه مجلسی کوچه برلین سومین مغازه سمت چپ حجاب سرای 
فرزند  ریزی  زاده  حیدر  مسعود  /محکوم علیه  محکوم له  قانونی  نماینده  مشخصات    ۱ پاک  بانو 
میثم جهدی   وکیل  آراء  مجتمع  ولی عصر  خ  زرین شهر  لنجان  اص شهرستان  استان  نشانی  محمد 
شماره  9۶۱۰۰9۰۳۵۰۱۰۰۳89و  شماره  به  مربوط  حکم  اجرای  درخواست  موجب  به   : محکوم به 
علیرضا حکمت  ۱-  محکوم علیه  به  علیها محکوم اند  مربوطه9۵۰99۷۰۳۵۰۱۰۱۴۶۳ محکوم  دادنامه 
ریال   ۲8۰/۰۰۰۲/۱۷۶ مبلغ  مذکور  مبلغ  از  ریال    ۳۰۰۵۷8۰۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  پژوه 
به  پژوه ملزم  علیرضا حکمت  به همراه محکوم علیه  تضامنی  به صورت  محکوم علیه سعید سلیمانی 
تا  دادنامه صادره  به شرح  فقره چک  تاریخ ۱۳  از  تأدیه  تأخیر  بانضمام خسارت  پرداخت می باشد 
تاریخ وصول بر اساس شاخص اعامی بانک مرکزی ۲- پرداخت مبلغ ۱۰۶۶۲۱۳۰۰ ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ ۶۶۳۰۴۰۴۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰ ریال بابت هزینه نشر آگهی در 
حق محکوم له ۳- پرداخت مبلغ ۱۵۰۲89۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت رأی صادره 

نسبت به محکوم علیه علیرضا حکمت پژوه غیابی است .
محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ 
قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا 
حکم و استیفا محکوم به از آن مسیر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور 

مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات و از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱۳9۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم 
، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا 
و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 
فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزایی نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه 
ارائه شود آزادی  از مهلت سی روز  اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 

خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(
م الف ۲8۷9 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی  اصفهان – حمیدرضا ناظمی

اجرائیه 
شماره اجرائیه : 9۶۱۰۴۲۰۳۵۱۲۰۰۰۳۵ شماره پرونده : 9۵۰998۰۳۵۱۲۰۰۳9۳ شماره بایگانی شعبه : 
9۲۰۳9۶ تاریخ تنظیم : 9۶/۱/۲9 مشخصات محکوم له : بانک مهر اقتصاد تحت مدیریت غامحسین 
ملکشاه نشانی اص خ توحید ساختمان مدیریت جنب تاالر فرشچیان  مشخصات محکوم علیه ۱- 
اصغر موز رمنی ۲- مهرداد موز رمنی ۳- منصور گودرزی ۴- علی اکبر موز رمنی همگی مجهول المکان 

  مشخصات نماینده قانونی محکوم له /محکوم علیه 
پریسا عظیمی یانچشمه فرزند محمد رضا نشانی شاهین شهر خیابان رازی فرعی یک غربی پاک ۲۰ 

همکف وکیل بانک مهر اقتصاد تحت مدیریت غامحسین ملکشاه 
سپیده لطفی فتح آبادی فرزند عبدالحسین نشانی اصفهان خیابان توحید میانی بابای بانک ملت 

موسسه حقوقی جم وکیل بانک مهر اقتصاد تحت مدیریت غامحسین ملکشاه
مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حکم  اجرای  درخواست  بموجب   : به  محکوم 
 ۱۱۰۶8۲۰۰۰ پرداخت مبلغ  به  نحو تضامنی محکوم هستند  به  9۲۰99۷۰۳۵۱۲۰۱۴۲۷ محکوم علیهم 
بابت اصل خواسته و ۶۱۵9۰۰۰ ریال بابت مجموع خسارات دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید ۲۶/9/9۰ تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی 
بر عهده اجرای احکام می باشد در حق محکوم له ضمنا پرداخت ۵ درصد محکوم به بابت حق االجرا 
نیزبر عهده محکوم علیهم میباشد.محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز 
مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن مسیر باشد. چنانچه خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و 
کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات و از اشخاص ثالث ونیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به 
باز داشت می  له  ارائه نماید واال به در خواست محکوم  ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی 
شود) مواد 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 
۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴( 
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای  انتقال مال به دیگری به هر نحو   -۵
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزایی نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳9۴(. ۶- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی ۱۳9۴(
اصفهان –سید مجتبی  دادگاه عمومی حقوقی    ۱۲ دادگاه حقوقی شعبه  دفتر  مدیر  الف ۲8۶۷  م 

طباطبائی 
آگهی حصر وراثت

آقای محمد باقر رنجبران دارای شناسنامه شماره ۲۱9۱ به شرح دادخواست به کاسه 99/9۶ ش ح 
۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا 
رنجبران لودریچه به شماره شناسنامه ۶۲۱ در تاریخ ۱۳8۳/۰9/۲۲  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- عصمت زارعان لودریچه فرزند حسین  ش.ش 
9 )همسر متوفی(  )۲( محمد باقر ش.ش ۲۱9۱ )۳( محمد کاظم  ش.ش 88۵ )۴( محمد حسین 
ش.ش ۱۲ )۵( خدیجه ش.ش ۳۵۶ )۶( محمد علی ش.ش ۶9۰ )۷( مریم ش.ش ۱۴۱۶ )8( 

زهرا ش.ش ۷9۰ )9( فاطمه ش.ش ۷8۵ همگی رنجبران لودریچه فرزند رضا  )فرزندان متوفی( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و 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 اول شورای حل اختاف برخوار 
شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۱۰8/م الف به تاریخ  ۱۳9۶/۰۲/۰۷

آگهی حصر وراثت
آقای حسن جعفری کمشچه دارای شناسنامه شماره 9۶۷9 به شرح دادخواست به کاسه 9۴/9۶ ش 
ح ۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی 
جعفری کمشه چه به شماره شناسنامه ۳8 در تاریخ ۱۳9۵/۰9/۲9  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- سکینه آقا بابائی فرزند حسین  ش.ش ۳۷۲ 
)مادر متوفی(  )۲( بتول آقابابائی فرزند مسلم ش.ش ۱۱۵8 )همسر متوفی( )۳( حسن جعفری 
ش.ش 9۶۷9 )۴( نرگس ش.ش ۱۵۳۷ )۵( اعظم ش.ش ۱ )۶( اکرم ش.ش ۲۴  همگی جعفری 
کمشچه فرزند علی  )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و 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 اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۱۱۰/م الف به تاریخ  ۱۳9۶/۰۲/۰۷
آگهی حصر وراثت

آقای علی شفیعی دارای شناسنامه شماره ۵8 به شرح دادخواست به کاسه 99/9۶ ش ح ۱ )وراثت( 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه اکبری 
زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه    ۱۳9۲/۰8/۲۴ تاریخ  در   ۱۲9 شناسنامه  شماره  به  دستجردی 
علی ش.ش ۵8   )۲( زهرا  ش.ش ۵۵   به:۱-  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  ورثه حین  گفته 
)۳( عبدالحسین  ش.ش ۲9۷ )۴( نعمت اله ش.ش ۱۱۳ )۵( ولی اله ش.ش ۱۷ )۶( رحمت 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزندان  اکبر   فرزند  اله ش.ش ۵۵ همگی شفیعی 
درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و 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 اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۱۰9/م الف به تاریخ  ۱۳9۶/۰۲/۰۷
آگهی حصر وراثت

 ۱ ح  ش   ۱۰۱/9۶ به کاسه  دادخواست  شرح  به   ۱۱۲ شماره  شناسنامه  دارای  نظریان  سعید  آقای 
)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ولی اله 
نظریان به شماره شناسنامه ۷۲8 در تاریخ ۱۳9۶/۰۱/۲۴  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- نسرین صادقیان فرزند قدمعلی  ش.ش 8۴۶ )همسر 
متوفی(  )۲( سعید ش.ش ۱۱۲ )۳( سروش  ش.ش ۶۶۰۰۱۱۰۰۵8 )۴( امیر ش.ش ۶۶۰۰۰۷9۶۶۵ 
)۵( فاطمه ش.ش ۳۷  همگی نظریان فرزند ولی اله  )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و 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 اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۱۰۵/م الف به تاریخ  ۱۳9۶/۰۲/۰۷
آگهی حصر وراثت

خانم صغری معینی دارای شناسنامه شماره ۶۶۰9۵۴۱89۲ به شرح دادخواست به کاسه ۱۰۲/9۶ 
ش ح ۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رمضان معینی به شماره شناسنامه ۱۴۰۲ در تاریخ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- خدیجه معینی فرزند غامعلی ش.ش ۴۲ )همسر متوفی(  
)۲( صغری ش.ملی ۶۶۰9۵۴۱89۲ )۳( کبری  ش.ش ۱۷۲۶ )۴( فاطمه ش.ش ۱۶۱۳  همگی 
معینی فرزند رمضان  )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و 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 اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۱۰۶/م الف به تاریخ  ۱۳9۶/۰۲/۰۷
آگهی حصر وراثت

خانم صغری معینی دارای شناسنامه شماره ۶۶۰9۵۴۱89۲ به شرح دادخواست به کاسه ۱۰۳/9۶ 
ش ح ۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بدرود زندگی  اقامتگاه دائمی خود  تاریخ ۱۳9۶/۰۱/۱8   خدیجه معینی به شماره شناسنامه ۴۲ در 
به:۱-  صغری ش.ش ۶۶۰9۵۴۱89۲ )۲( کبری   آن مرحوم منحصر است  الفوت  ورثه حین  گفته 
ش.ش ۱۷۲۶ )۳( فاطمه ش.ش ۱۶۱۳  همگی معینی فرزند رمضان  )فرزندان متوفی( اینک با 

انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و 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 اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۱۰۷/م الف به تاریخ  ۱۳9۶/۰۲/۰۷
آگهی حصر وراثت

آقای عباسعلی ملکی دارای شناسنامه شماره ۱۳8 به شرح دادخواست به کاسه 9۷/9۶ ش ح ۱ 
)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحومه 
فاطمه ملکی به شماره شناسنامه ۳۰۰ در تاریخ ۱۳۵8/۱۱/۱۵ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- سلیمان ملکی دولت آبادی فرزند رمضان ش.ش 
۲99 )همسر متوفی(  )۲( حسن ملکی فرزند سلیمان ش.ش ۵8۲۳  )فرزند متوفی( اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و 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 اول شورای حل اختاف برخوار 
شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۱۰۳/م الف به تاریخ  ۱۳9۶/۰۲/۰۷

آگهی حصر وراثت
آقای عباسعلی ملکی دارای شناسنامه شماره ۱۳8 به شرح دادخواست به کاسه 98/9۶ ش ح ۱ 
)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سلیمان 
ملکی به شماره شناسنامه ۲99 در تاریخ ۱۳۶۱/۱۱/۰۲ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
)فرزند    ۵8۲۳ ش.ش  سلیمان  فرزند  ملکی  به:۱-حسن  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین 
متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 
دارد و 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 اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۱۰۴/م الف به تاریخ  ۱۳9۶/۰۲/۰۷
آگهی فقدان سند مالکیت

رسما گواهی  شهود  امضا  و  هویت  محلی که  استشهاد  برگ  دو  فرزند کمال  خدائی  حسین  آقای 
شده مدعی شده است که سند مالکیت به میزان یک سهم مشاع از پنجاه سهم مشاع از یک هزار 
ثبت   ۱۶ در بخش  واقع   ۴۰۱ دو حبه ششدانگ پاک  و  هفتاد  از  و هشتصد سهم سه حبه مشاع 
اصفهان که در صفحه ۵۲۳ دفتر ۱۱۲ ذیل ثبت شماره ۳۱۶۲ به نامش ثبت و صادر و تسلیم  گردیده 
و چون درخواست  اثر جابه جایی مفقود شده است  در  مالکیت مرقوم  اند که سند  داشته  اظهار  و 
صدور المثنی سند مالکیت نموده اند طبق ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که 
هر کس مدعی انجام معامله )غیر آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود 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 معاملع تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 

ارائه کننده مسترد گردد .
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۱۳9۶/۰۲/۰9 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:9۶ /۳۷/۰۵/الف/م به تاریخ 9۶/۰۲/۰۴

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای رضا خدائی فرزند کمال دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی 
شده است که سند مالکیت به میزان نیم سهم مشاع از یکصد سهم مشاع از یک هزار و هشتصد 
سهم سه حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ پاک ۴۰۱ واقع در بخش ۱۶ ثبت اصفهان که در 
صفحه ۲۶۵ دفتر ۱۱۷ ذیل ثبت شماره ۳۱۶۲ به نامش ثبت و صادر و تسلیم  گردیده و اظهار داشته 
اند که سند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نموده اند طبق ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله )غیر آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود 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 معاملع تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد .
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
تاریخ انتشار : ۱۳9۶/۰۲/۰9 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:9۵ /۳۷/۰۵/الف/م به تاریخ 9۶/۰۲/۰۴

در پنجاه و چهارمين هفته از سري برنامه هاي هر هفته چند افتتاح شهرداري اصفهان انجام شد: 

آغاز به کار رصدخانه فرهنگي اجتماعي استان اصفهان

پاسخ به حاشیه های اخیر سریال »عاشقانه«
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حتما بخوانید!

قضاوت »علیرضا فغانی« در ... شنبه  09  اردیبهشت ماه   61396
ـــمـــاره  415 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 کیانوش رستمی، سوژه رسانه های خارجی 
کــه  ریــو  المپیــک  قهرمــان 
برگــزاری  محــل  در  هم اکنــون 
ــی  ــرداری قهرمان مســابقات وزنه ب
ــه  ــورد توج ــور دارد، م ــیا حض آس
رســانه های خارجــی قــرار گرفتــه 

است. 
 کیانـــوش رســـتمی، قهرمــان 
المپیــک ۲۰۱۶ ریــو، بــه دعــوت کنفدراســیون وزنه بــرداری آســیا 
ــور دارد.  ــتان، حض ــت ترکمنس ــق آباد، پایتخ ــون در عش هم اکن
ــردار ضمــن تماشــای رقابــت دســته ۸۵ کیلوگــرم،  ایــن وزنه ب
ــانه های  ــت. رس ــور داش ــز حض ــدال نی ــع م ــم توزی در مراس
خارجــی نیــز گفت وگویــی را بــا کیانــوش رســتمی انجــام 

ــد.  ــؤال کردن ــرایطش س ــا و ش ــاره برنامه ه ــد و درب دادن
قــرار اســت در مراســم اختتامیــه مســابقات وزنه بــرداری 
ــود. ورزش 3 ــل ش ــردار تجلی ــن وزنه ب ــیا از ای ــی آس قهرمان

باشگاه تراکتورسازی در آستانه واگذاری
پــروژه واگــذاری باشــگاه تراکتورســازی آغــاز شــد. مســئوالن 
ســپاه پــس از رایزنی هــای مختلــف و جلســه بــا ســران 
باشــگاه تراکتورســازی تبریــز، ایــن تیــم را در آســتانه فــروش 
قــرار دادنــد. در جلســه ای کــه میــان نماینــده مجلــس تبریــز و 
عضــو شــورای شــهر تبریــز بــا اعضــای باشــگاه تراکتورســازی 
از جملــه ســردار آجرلــو و حامــد نجفــی برگــزار شــد، دو طــرف 
بــه صحبــت دربــاره فــروش امتیــاز ایــن باشــگاه پرداختنــد. 
ــه زودی  ــوع ب ــن موض ــاره ای ــدی درب ــات بع ــت جلس ــرار اس ق
تبریــزی  باشــگاه  ایــن  آینــده  دربــاره  تــا  شــود  برگــزار 

ایســنا شــود.  تصمیم گیــری 

نجات لحظه آخری آنژی با پنالتی 

عزت اللهی
هافبــک ملی پــوش ایرانــی آنــژی ماخــاچ کاال بــا گرفتــن یــک 
پنالتــی از شکســت ایــن تیــم برابــر تــام تامســک جلوگیــری 
ــروزی در  ــا پی ــتند ب ــه می توانس ــی ک ــاران عزت الله ــرد. ی ک
ــا وجــود  ــد، ب ــه رده دهــم جــدول صعــود کنن ــن مســابقه ب ای
ــد، دو  ــش بودن ــک پی ــام تامس ــر ۱ از ت ــه ۲ ب ــا نتیج ــه ب اینک
گل در دقایــق 7۰ و 3+9۰ دریافــت کردنــد تــا بــازی بــرده را از 
ــی  ــود و عزت الله ــان کار نب ــن پای ــا ای ــد. ام ــه ببینن دســت رفت
کــه از دقیقــه 74 بــه  عنــوان ســومین تعویضــی آنــژی ماخــاچ 
ــن  ــد، در هفتمی ــن آم ــه زمی ــراون ب ــیو ب ــای فلیس ــه ج کاال ب
دقیقــه وقت هــای اضافــه نیمــه دوم بــا خطــای دانیــل 
ــا  ــد ت ــن ش ــر زمی ــش ب ــه نق ــه جریم ــونوف، در محوط بولش
ــاز هــم خوبولــوف  آنــژی، صاحــب ســومین پنالتــی شــود و ب

ــود ــد. ن ــه گل کن ــل ب آن را تبدی

تیم ملی والیبال مصدومی ندارد
ــا  ــال ب ــی والیب ــم مل ــک تی پزش
ــوب  ــیار خ ــه بس ــه رابط ــاره ب اش
کوالکوویــچ بــا کادر پزشــکی تیــم 
ــه  ــور رو ب گفــت: مصدومیــت غف
بهبــودی اســت. ســیامک افروزی 
دربــاره مصدومیــت مــچ پــای 
جریــان  در  کــه  غفــور  امیــر 
بازی هــای لیــگ اتفــاق افتــاد، بــه صحبــت پرداخــت و اظهــار 
کــرد: خــدا را شــکر امیــر غفــور چنــد روز اســت کــه بــا تیــم بــه 
تمریــن می پــردازد. وی از ناحیــه مــچ پــا دیگــر مشــکل 
چندانــی نــدارد و یــک مقــدار بایــد از نظــر بدنــی آمــاده شــود. 
ــودی او  ــرایط بهب ــته از ش ــه گذش ــه هفت ــبت ب ــوع نس در مجم

راضی هستیم. 
ــه  ــوط ب ــایعات مرب ــزود: ش ــال اف ــی والیب ــم مل ــک تی پزش
ــت و او  ــذب اس ــا ک ــو کام ــه زان ــور از ناحی ــیب دیدگی غف آس
ــا در  ــد. تنه ــاس نمی کن ــو احس ــه زان ــکلی از ناحی ــچ مش هی
انتخابــی المپیــک در ژاپــن بــود کــه ACL پــای او کشــیده شــد؛ 
ولــی اکنــون ایــن مشــکل رفــع شــده اســت. افــروزی دربــاره 
ــت:  ــز گف ــوی نی ــد موس ــرای محم ــده ب ــت پیش آم مصدومی
امــا  نیســت؛  اذیت کننــده  دیگــر  موســوی،  آســیب دیدگی 
ــات  ــد، وی تمرین ــای جدی ــوع صدمه ه ــری از وق ــرای جلوگی ب
پیشــگیری از آســیب انجــام می دهــد تــا بــا طــی ایــن دوره بــا 

ــر فارســی ــد. خب ــی کمــک کن ــه تیــم مل ــد ب قــدرت بتوان

 قضاوت »علیرضا فغانی« 

در جام کنفدراسیون ها
علیرضــا فغانــی نماینــده فوتبــال ایــران در جــام کنفدراســیون ها 
ــزار  ــیه برگ ــاری در روس ــال ج ــتان س ــه تابس ــود ک ــد ب خواه
ــک  ــی کوچ ــام جهان ــه ج ــه ب ــیون ک ــام کنفدراس ــود. ج می ش
معــروف اســت، تابســتان ســال جــاری در کشــور روســیه 
برگــزار خواهــد شــد. مســئوالن برگــزاری ایــن دوره از رقابت هــا 
ــور  ــا حض ــن دوره رقابت ه ــم داوری در ای ــد 9 تی ــام کردن اع
ــی، در آن  ــی، داور ایران ــا فغان ــام علیرض ــه ن ــت ک ــد داش خواه
بــه چشــم می خــورد. 9 داور اصلــی جــام کنفدراســیون ها 
ــد آل  ــران(، فه ــی )ای ــا فغان ــتند: علیرض ــر هس ــرح زی ــه ش ب
ــا(  ــام )گامبی ــاکاری گاس ــعودی(، ب ــتان س ــی )عربس میرداس
ــار  ــن(، ویلم ــان )آرژانتی ــتور پیت ــکا(، نس ــر )آمری ــا گیگ ویلی
رولــدان )کلمبیــا(، میلــوراد مازیــچ )صربســتان(، جیــان 
ــن  ــر اســکومینا )اســلوواکی(. ای ــا( و دامی ــوکا روکــی )ایتالی ل
ــیه  ــی روس ــام جهان ــاد در ج ــال زی ــه احتم ــن ب داوران همچنی
کــه تابســتان ســال آینــده برگــزار خواهــد شــد نیــز، قضــاوت 
خواهنــد کــرد. بــه همیــن دلیــل فیفــا عملکــرد داوران در 
ــت.  ــد گرف ــر خواه ــر نظ ــت زی ــه دق ــیون ها را ب ــام کنفدراس ج
جــام کنفدراســیون ها از ۱7 ژوئــن تــا ۲ جــوالی در مســکو 

ســن پترزبورگ، کازان و ســوچی برگــزار می شــود. ایرنــا
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 در هفتــه بیســت ونهم لیــگ برتــر فوتبــال ایــران 
تراکتورســازی  میزبــان  ســپاهان،  طایی پوشــان 
ــاف  ــه مص ــا ب ــز ذوب آهنی ه ــران نی ــتند و در ته هس

قهرمــان لیــگ، یعنــی پرســپولیس می رونــد. 
در  خانگی شــان  دیــدار  آخریــن  در  ســپاهانی ها 
ــت  ــا را شکس ــد تبریزی ه ــد بتوانن ــان امیدوارن اصفه
رتبــه چهــارم  بــه ســوی  و گام محکمــی  دهنــد 
جــدول بردارنــد و در تهــران نیــز سبزپوشــان اصفهــان 
امیدوارنــد پرســپولیس بی انگیــزه را در آزادی شکســت 

ــد. دهن
   سپاهان – تراکتورسازی

ورزشــگاه  در  تراکتورســازی  و  ســپاهان  مصــاف 
ــه  ــای هفت ــن دیداره ــی از مهم تری ــان، یک نقــش جه
ماقبــل آخــر لیــگ شــانزدهم اســت؛ زیــرا تنهــا بــازی 
ــد  ــه حســاب می آی ــر ب ــگ برت ــه بیســت ونهم لی هفت
ــر ۲  ــرای ه ــاال ب ــد احتم ــه اش در آن واح ــه نتیج ک
ــازی  ــت. تراکتورس ــده اس ــابقه تعیین کنن ــرف مس ط
ــگاه خــود  ــا تثبیــت جای رده دومــی درصــدد اســت ب
در جــدول و کســب عنــوان نایب قهرمانــی لیــگ 
ــام  ــال ج ــش از فرارســیدن روز فین ــا پی شــانزدهم ت
ــت  ــه دس ــیایی را ب ــتقیم آس ــهمیه مس ــی، س حذف
ــن  ــا گرفت ــا ب ــاش اســت ت ــم در ت آورد. ســپاهان ه
ــازش  ــهری هم امتی ــدول از همش ــارم ج ــگاه چه جای
امیدهــای خــود را بــرای کســب ســهمیه پلــی آف 
نگــه دارد و در صــورت قهرمانــی  زنــده  آســیایی 

ــده  ــوان نماین ــه عن ــی ب ــام حذف ــازی در ج تراکتورس
چهــارم ایــران جــواز حضــور در لیــگ قهرمانــان فصــل 
بعــد را بــه دســت آورد. طایی پوشــان اصفهانــی 
امیدوارنــد تــا بــه رونــد مثبتــی کــه از ۶ هفتــه پیــش 
ــد.  ــه دهن ــز ادام ــابقه نی ــن مس ــد، در ای ــاز کرده ان آغ
ــازی  ــار ب ــود در چه ــر خ ــدار آخ ــش دی ــا از ش آن ه

برنــده از زمیــن خــارج شــده و در هــر ســه مســابقه 
ــدار رفــت  ــروزی رســیده اند. دی ــه پی ــر ب خانگــی اخی
دو تیــم در ورزشــگاه یــادگار امــام)ره( بــا برتــری ۲ بر 

ــید. ــان رس ــه پای ــی ب ــان اصفهان ۱ میهم
   پرسپولیس - ذوب آهن

دو تیــم آســیایی ایــران فــارغ از حساســیت های 

ایــن بــازی رقابت هــای ســختی را در آســیا پیــش رو 
دارنــد و عمــا بــازی آخرشــان در آســیا، حکــم مــرگ 
و زندگــی را دارد؛ بــه همیــن دلیــل هــم بایــد بخشــی 
از تــوان خــود را بــرای بــازی حســاس آســیایی خــود 
حفــظ کننــد. در ایــن راه، کار قرمزهــا راحت تــر اســت؛ 
زیــرا آن هــا قهرمانــی لیــگ را در اختیــار دارنــد و هیــچ 
ــه  ــد؛ امــا ذوبی هــا ب ــازی امــروز ندارن استرســی در ب

شــدت نیازمنــد پیــروزی در ایــن دیــدار هســتند. 
دیــدار رفــت دو تیــم در ورزشــگاه فوالدشــهر بــا 
ــید. در آن  ــان رس ــه پای ــن ب ــر ۰ ذوب آه ــری ۱ ب برت
ــش  ــم پی ــاه و نی ــار م ــه چه ــک ب ــه نزدی ــابقه ک مس
برگــزار شــد، میزبــان اصفهانــی بــا ســوپرگل احســان 
پهلــوان پرســپولیس را شکســت داد و اولیــن باخــت 
لیــگ شــانزدهم را در کارنامــه حریفــی بــه ثبــت 
ــام  ــه اتم ــده ب ــه مان ــت ســه هفت ــه در نهای رســاند ک

ــرد.  ــجل ک ــود را مس ــی خ ــا، قهرمان ــن رقابت ه ای
شــاگردان مجتبــی حســینی کــه جایگاهشــان در رده 
چهــارم بــه شــدت از ســوی ســپاهان تهدیــد می شــود 
امیدوارنــد بــا تکــرار نتیجــه دیــدار رفــت برابــر قهرمــان 
لیــگ شــانزدهم، همچنــان رتبــه چهارمــی خــود را از 

دســترس تیــم همشــهری دور نگــه دارنــد. 
پرســپولیس کــه آخریــن باخــت خانگــی اش بــه 
ــردد  ــم بازمی گ ــگ پانزده ــتم لی ــه بیست وهش هفت
ــی  ــچ حریف ــه هی ــه ب ــه در خان ــت ک ــال اس ــک س ی
نباختــه اســت. بایــد دیــد ذوب آهــن موفــق بــه 

ــر. ــا خی ــود ی ــم می ش ــن طلس ــتن ای شکس

نگاهی به حساس ترین دیدارهای هفته بیست ونهم لیگ برتر

کار سخت اصفهانی ها در هفته بیست ونهم

ــه  ــود ب ــد در آســتانه صع ــران هرچن ــال ای ــی فوتب ــم مل تی
جــام جهانــی قــرار دارد، امــا بــه دلیــل رفتارهای نامناســب 
تماشــاگران در چهــار مســابقه، بیــش از ۵ میلیــارد ریــال از 

ســوی فیفــا جریمــه شــده اســت! 
فوتبــال )فیفــا(  بین المللــی  فدراســیون 
ــیون  ــه فدراس ــرد ک ــام ک ــنبه اع روز پنجش
ــات رخ داده  ــل اتفاق ــه دلی ــران ب ــال ای فوتب
در بــازی تیــم ملــی ایــران و چیــن در 
مرحلــه نهایــی انتخابــی جــام جهانــی، 
شــده  جریمــه  فرانــک  هــزار   ۵۰ مبلــغ 
دلیــل  بــه  انضباطــی  رأی  ایــن  اســت. 

ــاب  ــگاه و پرت ــاگران در ورزش ــد تماش ــش از ح ــور بی حض
مــواد محترقــه بــرای ایــران در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ــا  ــران ب ــال ای ــی فوتب ــم مل ــازی تی ــخ ب ــای تل رویداده
چیــن در ورزشــگاه آزادی، آن قــدر پررنــگ بــود کــه شــاید 
ــت  ــرای محرومی ــودش را ب ــم خ ــال ه ــیون فوتب فدراس

ــود.  ــرده ب ــاده ک ــده آم ــابقات باقی مان ــاگران در مس تماش
در جریــان ایــن مســابقه، تماشــاگران بــا پرتــاب نارنجــک 
بــه یک قدمــی کمــک داور مســابقه، وی را نقــش بــر 
ــد  ــن کمــک داور از جــای خــود بلن ــی ای ــد؛ ول زمیــن کردن
شــد و بــازی ادامــه یافــت. خوشــبختانه در 
ایــن مســابقه کــه بــه دلیــل رایــگان بــودن، 
ــی در ورزشــگاه آزادی شــکل  ازدحــام عجیب
ــود، اتفــاق بدتــری رخ نــداد. فیفــا  گرفتــه ب
ــل آنچــه اســتفاده از مــواد آتــش زا،  ــه دلی ب
ــگاه و  ــاگران در ورزش ــدید تماش ــام ش ازدح
همچنیــن اســتفاده نکــردن از عائــم تجــاری 
ــوان شــده، فدراســیون  ــان ایــن مســابقه عن فیفــا در جری
ایــران را بــه ۵۰ هــزار فرانــک جریمــه کــرد تــا جمــع جرائــم 
ــه ۱3۸ هــزار فرانــک برســد کــه  ــا اینجــا ب ــران ت ــی ای مال
ــران  ــای ای ــی، جریمه ه ــک 3۸۰۰ تومان ــاب فران ــا احتس ب
ــر ــود! مه ــان می ش ــون توم ــر ۵۲۶ میلی ــغ ب ــزی بال چی

خسارت ۵۲۶ میلیونی تماشاگرنماها به فوتبال ایران
ســرمربی نفــت تهــران پــس از آنکــه اعــام کــرد از باشــگاه 
پرســپولیس شــکایت کــرده، در واکنــش بــه ســوالی دربــاره 
علــی کریمــی گفــت کــه وقــت نــدارد جــواب هــر کســی را 
بدهــد. وی دربــاره حضــورش در ســال بعــد در تیــم نفــت 
تهــران گفــت: تیمــی کــه صاحــب نــدارد، چــرا بایــد در آن 

تیــم بمانیــم؟ متاســفانه در ایــن تیــم کســی 
پاســخگو نیســت. صحبــت کــردن راجــع بــه 
ــه  ــون هــم ب ایــن تیــم اشــتباه اســت. تاکن
ــام شــود، در اینجــا  ــه فصــل تم ــل اینک دلی
ــوان کار  ــام ت ــا تم ــا ب ــان م ــم. بازیکن ماندی
ــد. ســرمربی نفــت تهــران در پاســخ  می کنن
ــون در نفــت  ــه چــرا تاکن ــن ســؤال ک ــه ای ب

مانــده اســت نیــز، اظهــار کــرد: بــه احتــرام فوتبــال، اخــاق 
ــوان یــک  ــه عن ــم؛ ب ــن دســت، کار می کنی و مســائلی از ای
ــه  ــم. ب ــگاه می کنی ــگ ن ــه لی ــه ادام ــه ای ب ــئله حرف مس
ــه  ــد ب ــه برس ــم، چ ــل می کنی ــم، عم ــه می زنی ــی ک حرف
اینکــه قــراردادی را امضــا کنیــم. هیــچ تیمــی را خــود مــن 

بــا ایــن شــرایط ندیــدم کــه کارش را ادامــه بدهــد. 
ــت دارد از  ــا صح ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس دای
باشــگاه پرســپولیس شــکایت کــرده اســت نیــز، بیــان کرد: 
جــا دارد ابتــدا از آشــتیانی، پیشکســوت پرســپولیس یــادی 
کنــم و آرزو می کنــم کــه حــال او هــر چــه ســریع تر خــوب 
شــود. از باشــگاه پرســپولیس شــکایت کــردم 
ــه نفــع مــن داده؛  و کمیتــه انضباطــی رأی ب
ــت.  ــداده اس ــم ن ــوز حک ــتیناف هن ــی اس ول
نمی دانــم چــه صحبت هایــی مطــرح اســت. 
ــی  ــم قضای ــا حک ــد ب ــالم می گوی ــل س عق
می توانــم حســاب را ببنــدم. مــردم کــه بچــه 
ــه  ــن هم ــپولیس ای ــران پرس ــتند. مدی نیس
بدهــکار هســتند و همــه هــم می داننــد. شــما برویــد 
موجــودی باشــگاه پرســپولیس را بپرســید؛ اگــر بــاالی ۲۰ 
میلیــون بــود، هــر چــه خواســتید بــه مــن بگوییــد. شــما 
فکــر می کنیــد مدیــران پرســپولیس پــول در باشــگاه 

می خواباننــد؟ ایســنا

دایی از پرسپولیس شکایت کرد

 اداره کل ثبت اسناد وامالک استان اصفهان
 اداره ثبت اسناد وامالک فریدونشهر

آگهی  موضوع ماده 3 و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی 

رسمی    سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  تکلیف   تعیین  قانون  موضوع    هیأت  صادره  آراء  برابر 

مستقر در  اداره ثبت اسناد و اماک فریدونشهر  تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز 

گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و اماک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم 

در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 

تاریخ تسلیم  از  از اخذ رسید،  ظرف یک ماه  اداره ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس  به   را  خود 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات     9۵/۱۱/۲۸ مورخ   ۱39۵۶۰3۰۲۰۱3۰۰۱۱4۰ شماره  رای  ۱-برابر 

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

اله بشماره  آقای خلیل جعفری فرزند نصرت  بامعارض متقاضی  مالکانه  فریدون شهر تصرفات 

 ۸۵.۸۰ مساحت  به  مسکونی   فوقانی  و  مغازه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   ۱۱۰ شناسنامه 

مترمربع پاک ۵۱۶ فرعی از ۲3۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پاک ۲ فرعی از۲3۱ اصلی  واقع 

در فریدونشهر،وحدت آباد،خیابان معلم ،نبش کوچه خوشه  خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 

آقای درویش علی رضائی فرزند سیف اله  محرز گردیده است.

۲- برابر رای شماره ۱39۵۶۰3۰۲۰۱3۰۰۱۱44 مورخ 9۵/۱۲/۱  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 بامعارض  شرکت آب معدنی کوهیار به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۰۲37۶  در یک 

قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۰۶۸7.7۰ مترمربع پاک 4۵فرعی از ۲4۰ اصلی مفروز و مجزی 

شده از پاک ۱ فرعی از ۲4۰ اصلی واقع در فریدونشهر، روستای چقیورت  خریداری از مالک رسمی 

آقای  محسن زاد افشار محرز گردیده است.

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    9۵/۱۲/۲ مورخ   ۱39۵۶۰3۰۲۰۱3۰۰۱۱4۶ شماره  رای  برابر   -3

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

فریدون شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای سید محمود شاه کرمی فرزند محمد صادق 

بشماره شناسنامه ۱۸ صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت ۱۸4 مترمربع پاک ۵۱7 

فرعی از ۲3۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پاک۲فرعی از ۲3۱ اصلی  واقع در فریدونشهر،وحدت 

آباد، خیابان معلم  خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای سیف اله رضائی محرز گردیده 

است.

تعیین  قانون  اول  موضوع  هیات  مورخ 9۵/۱۲/۲۲  رای شماره ۱39۵۶۰3۰۲۰۱3۰۰۱۱94  برابر   -4

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

ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای احمد رضا اصانی فرزند رضا بشماره 

شناسنامه ۱۰۸ صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت ۱۵4.3۰ مترمربع پاک ۲۵۱۵ فرعی 

از ۲37 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک3۵۸فرعی از ۲37اصلی  واقع درفریدونشهر،خیابان 

پروین اعتصامی ، کوچه شهید بهرام اصانی ، بن بست پاداش خریداری مع الواسطه  از مالک 

رسمی آقای اسداله اصانی محرز گردیده است.

۵- برابر رای شماره ۱39۵۶۰3۰۲۰۱3۰۰۱۱9۵-9۵/۱۲/۲۲  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 بامعارض متقاضی آقای بهروز اصانی فرزند رحیم بشماره شناسنامه 44 

صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت ۲9.۵۰ مترمربع پاک ۲۸33 فرعی از ۲3۸ اصلی 

مفروز و مجزی شده از پاک ۱ فرعی از ۲3۸ اصلی واقع در فریدونشهر،خیابان 7 تیر،کوچه پردیس 

خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای رضاقلی مقدسی آخوره علیائی  محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  هیات  رای شماره 9۵/۱۲/۲۲-۱39۵۶۰3۰۲۰۱3۰۰۱۱9۶  برابر   -۶

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

اله بشماره  ید  فرزند  اله رشیدی  آقای حفیظ  بامعارض متقاضی  مالکانه  فریدون شهر تصرفات 

پاک  مترمربع   7۶۰.۰۵ مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   3۵7 شناسنامه 

روستای  فریدونشهر،  در  واقع  اصلی   ۲7۰ پاک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   ۲7۰ از  ۶۲فرعی 

 میدانک دوم  خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای شنبه هارون الرشیدی محرز گردیده

 است.

اول موضوع قانون تعیین تکلیف  برابر رای شماره ۱39۵۶۰3۰۲۰۱3۰۰۱۱97-9۵/۱۲/۲۲ هیات   -7

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

بشماره  قلی  رضا  فرزند  موگوئی  مومنی  حمید  آقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  شهر 

شناسنامه 3۸9 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت ۵3۲.9۰ مترمربع پاک۱۲ فرعی 

از ۱۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پاک۱۱ اصلی واقع در فریدونشهر، روستای وهرگان خریداری از 

مالک رسمی آقای رضاقلی مومنی  محرز گردیده است.

۸- برابر رای شماره۱39۵۶۰3۰۲۰۱3۰۰۱۱9۸-9۵/۱۲/۲3  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 بامعارض متقاضی آقای تقی جعفری فرزند امید علی بشماره 

شناسنامه ۱7۰4 صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت 3۶۰.۱۰ مترمربع پاک ۵۱۸ 

فرعی از ۲3۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پاک۱ فرعی از ۲3۱ اصلی  واقع در فریدونشهر، 

وحدت آباد، خیابان امیر کبیر،کوچه تربیت  خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای براتعلی 

جعفری آخوره سفائی محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   9۶/۱/۶-۱39۶۶۰3۰۲۰۱3۰۰۰۰۰3 شماره  رای  برابر   -9

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای جلیل یبلوئی فرزند قهرمان بشماره شناسنامه ۱۲97 

صادره از فریدونشهر در یک باب خانه به مساحت ۱۵۶.۱۰ مترمربع پاک ۱3۶ فرعی از ۲۱ اصلی 

مفروز و مجزی شده از پاک 4۶ فرعی از ۲۱ اصلی واقع در فریدونشهر، شهر برف ا انبار ، محله 

خمسلو  خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای علیداد فرزند خداداد محرز گردیده است.

تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره9۶/۱/۶-۱39۶۶۰3۰۲۰۱3۰۰۰۰۰4   رای  ۱۰-برابر 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون 

شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای جلیل یبلوئی فرزند قهرمان بشماره شناسنامه ۱۲97 

صادره از فریدونشهر در یک باب مغازه و فوقانی مسکونی  به مساحت ۱۰۶.3۰ مترمربع پاک ۱3۵ 

فرعی از ۲۱ اصلی مفروز و مجزی شده از پاک ۱۰۶فرعی از ۲۱ اصلی  واقع در فریدونشهر، شهر 

برف انبار، محله خمسلو  خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای خان بیک فرزند حاجی امان 

محرز گردیده است.

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات     9۶/۱/۱4 مورخ   ۱39۶۶۰3۰۲۰۱3۰۰۰۰۱۵ شماره  رای  ۱۱-برابر 

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

ملک فریدون شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای عبدالرضا الچینانی فرزند رضا قلی 

پاک  مترمربع   ۱37 مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از  صادره   ۵7 شناسنامه  بشماره 

در  واقع  ۲37اصلی   از  فرعی   ۱4 پاک  از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   ۲37 از  فرعی   ۲۵۱9

فریدونشهر،خیابان شهید رفیعی خریداری مع الواسطه  از مالکین رسمی آقایان رضاقلی رستمی 

علیائی  محرز گردیده است.بدیهی  آخوره  لچینانی  دو  اله هر  و محمد حسین  و سیف  فریدنی 

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

 شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 9۶/۱/۲۶      تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه  9۶/۲/9

محسن مقصودی  رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فریدونشهر

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام و نام خانوادگی : شاهین عجمی مختاروند فرزند احمد    نشانی  محل اقامت:  مجهول المکان  

مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی : مرتضی پور جواد فرزند حسین  نشانی محل اقامت : 

اصفهان خ آل محمد بلوار ایمان شرکت رایان پارس  محکوم به: به  موجب رأی شماره ۱۱4۱ تاریخ 

 ............... 9۵/۱۱/۲3 حوزه 3۱ شورای حل اختاف شهرستان اصفهان ) به موجب رأی شماره 

تاریخ............... شعبه ................ دادگاه عمومی ............ ( که قطعیت یافته است. محکوم علیه 

محکوم است  به : پرداخت  سه میلیون و سیصد هزار ریال بابت اصل خواسته و هشتصدو نودوپنج 

هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و یک صد و بیست هزار ریال هزینه نشر آگهی و خسارت تأخیر تأدیه 

از تاریخ ۸9/۱۲/۲۰ و 9۰/۱/۲۰ تا زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و 

همچنین نیم عشر حق االجرا  

ماده 34 قانون اجرای احکام :

 همین که اجرا یه به محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 

آن  از  محکوم به  ء  استیفا  و  حکم  اجرای  معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  محکوم به  پرداخت  برای 

باید ظرف مهلت مزبور صورت  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  و درصورتی که خود  باشد  مسیر 

جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعام نماید. تاریخ اباغ به 

محکوم علیه :................... روز................ ماه.................... سال مشخصات و امضا ئ گیرنده 

اخطار اجرائی:  مشخصات و امضا ء مأمور اباغ: شماره: ۲۸۱4/م الف شعبه 3۱  مجتمع شماره 

دو شهرستان اصفهان 

 اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام و نام خانوادگی : جعفر کرمانی     نشانی  محل اقامت:  مجهول المکان  مشخصات محکوم له: نام 

و نام خانوادگی : حمیدرضا پیمانی مشکله   نشانی محل اقامت : اصفهان خ آپادانا روبروی مسجد 

 9۵۰997۶793۵۰۱۸49 شماره  رأی  موجب  به   محکوم به:  عالی قاپو   هواپیمایی  شرکت  کاظمیه 

تاریخ 9۵/۱۰/۲9 حوزه ۵ شورای حل اختاف شهرستان اصفهان ) به موجب رأی شماره ............... 

تاریخ............... شعبه ................ دادگاه عمومی ............ ( که قطعیت یافته است. محکوم علیه 

محکوم است  به : پرداخت  مبلغ بیست وهشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و جه سفته به 

شماره خزانه داری ۰97۱4۵۲ و 9۱۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 

تقدیم دادخواست 9۵/۶/۱۵ بانضمام نیم عشر دولتی

ماده 34 قانون اجرای احکام :

 همین که اجرا یه به محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 

برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا ء محکوم به از آن مسیر 

باشد و درصورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 

خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعام نماید. تاریخ اباغ به محکوم علیه 

:................... روز................ ماه.................... سال مشخصات و امضا ئ گیرنده اخطار اجرائی:  

شهرستان دو  شماره  مجتمع    ۵ شعبه  الف  ۲۸۱۸/م  شماره:  اباغ:  مأمور  ء  امضا  و   مشخصات 

 اصفهان 

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

نام و نام خانوادگی : احمد فوالدساز     نشانی  محل اقامت:  مجهول المکان  مشخصات محکوم له: 

نام و نام خانوادگی : حیدر زبان دان   نشانی محل اقامت : خ درچه خ امام کوی دل کوی عدالت 

بن بست سلیمانی محکوم به: به  موجب رأی شماره ۱7۸3 تاریخ 9۵/۱۰/۱3 حوزه ۱۱ شورای حل 

اختاف شهرستان اصفهان ) به موجب رأی شماره ............... تاریخ............... شعبه ................ 

دادگاه عمومی ............ ( که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است  به : پرداخت  مبلغ 

هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته مطالبه وجه چک به شماره ۱۸9۱۰۸3 مورخ 9۵/4/3۱ به 

عهده بانک توسعه تعاون و مبلغ ۲۰7۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی ۱۲۰۰۰۰ تعرفه 

قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 9۵/4/3۰ لغایت اجرای حکم در حق 

محکوم له صادر و نیم عشر حق االجرا اعام می گردد.

ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرا یه به محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 

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

و استیفا ء محکوم به از آن مسیر باشد و درصورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 

ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 

سال  ماه....................  روز................   ...................: محکوم علیه  به  اباغ  تاریخ  نماید.  اعام 

مشخصات و امضا ئ گیرنده اخطار اجرائی:  مشخصات و امضا ء مأمور اباغ: شماره: ۲۸۱9/م الف 

شعبه ۱۱  مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان 

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

مشخصات  المکان   مجهول  اقامت:   محل  نشانی   میرزایی      حمید   : خانوادگی  نام  و  نام 

محکوم له: نام و نام خانوادگی : احمد عباسی   نشانی محل اقامت : خ اصفهان خ امام خمینی 

فلکه دانشگاه صنعتی محمودآباد خ زهتاب موبایل مهر محکوم به: به  موجب رأی شماره 9۵۰ تاریخ 

 ............... 9۵/۱۰/۲۶ حوزه 39 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان ) به موجب رأی شماره 

تاریخ............... شعبه ................ دادگاه عمومی ............ ( که قطعیت یافته است. محکوم علیه 

محکوم است  به : پرداخت  مبلغ شانزده میلیون و ششصد و شصت هزار تومان بابت اصل خواسته 

و ۵۱4۵۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک های ۰94۱7۲ مورخ 

94/۱۱/3۰ و ۰94۱7۵ مورخ 94/۱۲/۲۰ و نیم عشر حق االجرا 

ماده 34 قانون اجرای احکام :

 همین که اجرا یه به محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 

آن  از  محکوم به  ء  استیفا  و  حکم  اجرای  معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  محکوم به  پرداخت  برای 

باید ظرف مهلت مزبور صورت  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  و درصورتی که خود  باشد  مسیر 

جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعام نماید. تاریخ اباغ به 

محکوم علیه :................... روز................ ماه.................... سال مشخصات و امضا ئ گیرنده 

اخطار اجرائی:  مشخصات و امضا ء مأمور اباغ: شماره: ۲۸3۰/م الف شعبه 39  مجتمع شماره 

دو شهرستان اصفهان 

 اجرائیه 
شماره اجرائیه : 9۶۱۰4۲۰3۵۱۵۰۰۰3۱ شماره پرونده : 9۵۰99۸۰3۵۱۵۰۰۵۰۱ شماره بایگانی شعبه 

: 9۵۰۶۲3 تاریخ تنظیم : 9۶/۱/3۱ مشخصات محکوم له : فردوس عنایتی فرزند محمد بنشانی 

بلوک 4   طبقه ها   ۵ مجتمع کوثر شمالی   – – کوی کوثر  – خ گلستان  ملک شهر  اصفهان سه راه 

مشخصات محکوم علیه جواد حجازی مجهول المکان  محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم  

شماره 9۵۰997۰3۵۱۵۰۱۵۰۵ ۱- محکوم علیه ملزم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و 

انتقال 3 دانگ از پاک ثبتی ۸4۶97 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان ۲- پرداخت هزینه دادرسی  

به مبلغ 9۰۸/7۵۰ ریال 3- هزینه نشر آگهی ۸۵۰/۰۰۰ ریال در حق محکوم له 4- پرداخت نیم عشر 

دولتی . رأی صادره غیابی است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز 

مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم 

به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن مسیر باشد. چنانچه خود 

را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و 

قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 

نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 

مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات و از اشخاص ثالث 

ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح 

دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له 

باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(  .4- خودداری محکوم 

علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی 

دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی ۱394( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 

اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزایی نقدی معادل 

نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(. 

۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به 

موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(

م الف ۲۸74 مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۱۵ اصفهان – زهرا جعفری 

اجرائیه 
بایگانی  شماره   9۵۰99۸۰3۵۰9۰۰777  : پرونده  شماره   9۶۱۰4۲۰3۵۰9۰۰۰۵۰  : اجرائیه  شماره 

هوایی  صنایع  تحقیقات  مرکز   : محکوم له  مشخصات   9۶/۲/۲  : تنظیم  تاریخ   9۵۰۸93  : شعبه 

هوایی شاهد مشخصات  تحقیقات صنایع  اصفهان خ سجاد خ شهید الوی- مرکز  نشانی  شاهد 

محکوم علیه زهره شکاری مجهول المکان  محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم  شماره 

9۵۰997۰3۵۰9۰۱79۸محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ یک صد و شصت میلیون ریال 

بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 4۸۰۰۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 

و  اجرای حکم محاسبه می گردد  هنگام  در  پرداخت محکوم به که  زمان  9۵/۸/۱۲لغایت  تاریخ  از 

پرداخت ۵۰ درصد حق الوکاله نماینده قضایی در حق خواهان و نیم عشر دولتی  محکوم علیه مکلف 

است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای 

احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 

استیفا محکوم به از آن مسیر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی 

روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح 

مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی 

دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 

دارد و کلیه مطالبات و از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال 

مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 

نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی ۱394(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم 

، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا 

و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه 

مجازات  موجب  نباشد  دیون کافی  پرداخت  برای  اموال  باقیمانده  نحوی که  به  دین  ادای  از  فرار 

تعزیری درجه شش یا جزایی نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲۱ 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 

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

محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(م الف ۲7۸4 
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V.Sadeghi@eskimia.ir
وحید صادقیگروه اجتماعی

بــه  نیازمنــد  مســائل  از  یکــی  ســالمندان،  ســامت 
برنامه ریزی هــای دقیــق و اصولــی اســت. از آنجایــی کــه 
ســالمندی فرآینــدی متوقف نشــدنی اســت، تنهــا بــا داشــتن 
زندگــی ســالم و مراقبت هــای بهداشــتی می تــوان ایــن 
دوران را بــه دورانــی شــیرین و تــوام بــا ســامتی مبــدل کــرد. 
بــا توجــه بــه اینکــه نیازهــای جســمانی در ســنین پیــری از 
ــی ناشــی از  ــادی برخــوردار اســت، مســائل روان ــت زی اهمی
افزایــش ســن نیــز تحوالتــی را در ســبک زندگــی ایــن قشــر 
ــن دوره  ــران در ای ــک دیگ ــت و کم ــد داش ــال خواه ــه دنب ب
ــود.  ــاس می ش ــتر احس ــی بیش ــای اساس ــع نیازه ــرای رف ب
در ایــن راســتا رعایــت راهکارهایــی می توانــد در برطــرف 
کــردن مشــکات جســمی و روانــی ســالمندان نقــش 
ــده  ــت آم ــه دس ــای ب ــق آماره ــد. طب ــته باش ــری داش موث
از جمعیــت ســالمندان شــمار افــراد بــاالی 60 ســال در 
ــه بیــش از 26 میلیــون نفــر خواهــد  ــران در ســال 1420 ب ای
ــه خــود  رســید و حــدود 23 درصــد جمعیــت کل کشــور را ب
اختصــاص خواهنــد داد. جامعــه ایرانــی بــه تبعیــت از ســنت 
ایرانی اســامی احتــرام فراوانــی بــرای ایــن گــروه قائــل 
اســت و کرامــت و عــزت ایشــان را مطالبــه می کنــد و در 
واقــع، ارتقــای کیفیــت زندگــی ســالمندان، نیازمنــد داشــتن 

ــت. ــت آن اس ــی و تقوی ــات اجتماع ــازی ارتباط بازس
   سیاستگذاری برای سالمندان

سیاســتگذاری بــرای ســالمندان و ایجــاد بســترهای موجــود 
اقتصــادی و فرهنگــی در جامعــه، خانــواده و ســایر نهادهــای 
اجتماعــی و برنامه هــای حمایتــی فراگیــر بــه آن هــا از جملــه 

اقداماتــی اســت کــه در راســتای ارج نهــادن و کمــک بــه ایــن 
ــه  ــوع تغذی ــد. ن ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــه ض ــر از جامع قش
ــل کاهــش تدریجــی فعالیت هــای  ــه دلی ــرای ســالمندان ب ب
فیزیکــی و افزایــش بیمــاری در آنــان از جملــه مســائل مهــم 
اســت. گــردش و تفریــح و حضــور در فضاهــای سرســبز 
برون شــهری و درون شــهری نیــز نقــش پررنگــی در افزایــش 
ــتا  ــن راس ــد. در ای ــا می کن ــالمندان ایف ــرژی س ــه و ان روحی
ــوان دفتــر تخصصــی ســالمند ســازمان  ــه عن ــه ب ــه تجرب خان
ــرای  ــر ب ــاغ غدی ــان در ب ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح

برطــرف کــردن بخشــی از نیازهــای ســالمندان در زمینــه 
فرهنگــی، بهداشــتی، ســامت و ســرگرمی بــه تشــکیل 
بازنشســتگان  و  ســالمندان  اقــدام کــرده کــه  مرکــزی 
می تواننــد بــا حضــور در ایــن مرکــز و بهره منــدی از امکانــات 

ــد.  ــم بگذرانن ــد ســاعتی را دور ه موجــود، چن
ــان  ایــن مرکــز شــرایطی فراهــم آورده کــه در طــول هفتــه آن
ــگری  ــامت و گردش ــکی و س ــی، پزش ــای ورزش در برنامه ه
شــرکت و بــا هــم ســن و ســال های خودشــان ارتبــاط داشــته 

باشــند.

   باغ تجربه
بــاغ تجربــه بــرای معرفــی فعالیت هــای خــود در ســال جاری 
در آســتانه عیــد ســعید مبعــث، برنامــه ای مفــرح تــدارک دید 
کــه بــا اســتقبال جمــع زیــادی از مــردم به ویــژه ســالمندانی 
ــه رو  ــز حضــور داشــتند، روب ــز در مرک ــل نی ــه ســال های قب ک
شــد. ایــن مراســم صبــح روز دوشــنبه 4 اردیبهشــت ماه 
ــا اجــرای  ــه ب ــزار شــد. برنام ــه برگ ــاغ تجرب ــاز ب در فضــای ب
ــای  ــا اعض ــت ب ــه صحب ــوع از جمل ــاد و متن ــای ش بخش ه
ــت.  ــه یاف ــر ادام ــی، موســیقی و تئات ــاغ، خاطره گوی ــی ب قبل
در ایــن میــان یــک شــهروند ارشــد 91 ســاله کــه از اعضــای 
قبلــی مرکــز بــود، از زحمــات مســئوالن در بــاغ تجربــه 
تشــکر کــرد و گفــت: از اینکــه بــا ســالمندان همــراه هســتید، 
ــن  ــن جش ــت ای ــی و جذابی ــه زیبای ــه ب ــحالیم. آنچ خوش
می افــزود، حضــور میهمانــان گرانقــدری همچــون دکتــر 
اســماعیل آزرم، شــخصیت علمی ادبــی کشــور، شــاعران 
 بنامــی از جملــه مصطفــی هــادوی متخلــص بــه شــهیر 
بیــدل و کریمــی، معــاون فرهنگــی ســازمان و دکتــر اســحاقی 
ــی  ــر تخصص ــی دفت ــورای علم ــو ش ــگاه و عض ــتاد دانش اس
ســالمند بــود. نیلوفــر پوربابــای 8 ســاله، مهمــان دیگــر برنامه 
ــا از حفــظ داشــتن صدهــا بیــت شــعر از شــعرای  بــود کــه ب
گذشــته و معاصــر تعجــب همــگان را برانگیخــت و بــا خواندن 
 شــعر »گــرگ شــیرین« از فریــدون مشــیری، غزلــی از حافــظ 
و شــعری از حــداد عــادل هنرنمایــی کــرد. دکتــر آزرم در 
ــه اســتاد  ــه افتتاحیــه خان ــا اشــاره ب حاشــیه ایــن مراســم ب
 همایــی، از مــردم خواســت در ایــن افتتاحیــه شــرکت کننــد 
و افــزود: برگــزاری کاس هــای هنــری ویــژه کــودکان و 
ــت.  ــه اس ــن خان ــداف ای ــدک از اه ــه ای ان ــا هزین ــوان ب نوج
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تأثیر کتاب بر مغز کودکان
ــه  ــد ک ــات نشــان می ده مطالع
خوانــدن کتــاب و داســتان بــرای 
ــت  ــه تقوی ــد ب ــودکان می توان ک
بخش هایـــی از مغـــز آن هــا 
ــه 19  ــن مطالع ــد. در ای بینجام
کــودک خردســال 3 تــا 5 ســال 
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. 37 
درصــد از ایــن کــودکان از خانواده هــای کم درآمــد بودنــد. پــدر 
و مــادر هــر یــک از ایــن کــودکان بــه پرسشــنامه ای کــه بــرای 
ــی  ــه طراح ــناختی در خان ــای ش ــزان محرک ه ــی می ارزیاب
ــه ســه حــوزه  ــد. ایــن پرسشــنامه ب ــود، پاســخ دادن شــده ب
کــودک  و  والــد  خوانــدن  کتــاب  می پرداخــت:  مهــم 
ــوع  ــی و ن ــات کتابخوان ــداد دفع ــاب، تع ــه کت ــی ب )دسترس
ــان  ــازی می ــت و ب ــد و کــودک )صحب کتاب هــا(، تعامــل وال
ــر شــمارش  ــز آمــوزش مهارت هــای خــاص نظی  آن هــا( و نی
ــه کــودکان. ســپس فعالیــت مغــزی  ــا اشــکال هندســی ب ی
ایــن کــودکان توســط شــیوه MRI مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
وقتــی کــودکان داشــتند بــه داســتان هایی مناســب سنشــان 
ــد، فعالیــت مغــزی آن هــا  از طریــق هدفــون گــوش می دادن
بررســی شــد. نتیجــه نهایــی نشــان داد کــه هــر قــدر کــودک 
ــت  ــد، فعالی ــراه می ش ــی هم ــا کتابخوان ــتر ب ــه بیش در خان
بخش هــای خاصــی از مغــز کــه بــه پــردازش معنایــی 
)دریافــت معنــا از زبــان( مربــوط می شــد، بیشــتر بــود. ایــن 
ــدن  ــرای خوان ــفاهی ب ــان ش ــی در زب ــش مهم ــا نق بخش ه

دارند. بهداشت نیوز

 برگزاری همایش ملی 

مهارت های ارتباطی کتابداران در اصفهان
کیمیــای وطــن: آذرمــاه امســال، اصفهــان، میزبــان همایــش 
ــای  ــداران کتابخانه ه ــرای کتاب ــی ب ــای ارتباط ــی مهارت ه مل
اداره کل  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش  اســت.  عمومــی 
ــی  ــر هاکوی ــان، امی ــتان اصفه ــی اس ــای عموم کتابخانه ه
سرپرســت اداره کل کتابخانه هــای عمومــی اســتان اصفهــان 
ــای  ــش مهارت ه ــرد: همای ــار ک ــر اظه ــن خب ــام ای ــا اع ب
ــرای در  ــی ب ــای عموم ــداران کتابخانه ه ــرای کتاب ــی ب ارتباط
میــان گذاشــتن تجربه هــا و دانــش کتابــداران، مدیــران 
متخصصــان  و  کتابــداری  دانش پژوهــان  کتابخانه هــا، 
ارتباطــات انســانی در محیط هــای ســازمانی برگــزار می شــود. 
وی هــدف از برگــزاری ایــن همایــش را ارتقــای توانایی هــای 
ــا  ــردم و ب ــا م ــق ب ــاط موف ــردن ارتب ــرار ک ــداران در برق کتاب
همــکاران و مدیــران خــود عنــوان کــرد و افــزود: مهلــت 
ارســال چکیــده مقــاالت بــه دبیرخانــه همایــش 25 خــرداد 
مهلــت ارســال اصــل مقــاالت 25 شــهریورماه و مهلــت 

ــت. ــاری اس ــال ج ــان س ــش 20 آب ــام در همای ثبت ن

اخبار کوتاه

تحصیل 360 هزار دانش آموز افغان در ایران
مدیــر کل امــور اتبــاع بیگانــه 
وزارت کشــور گفــت: ســازمان های 
ــه  ــد ک ــان کرده ان ــی اذع بین الملل
اســامی  جمهــوری  خدمــات 
یــران بــه پناهنــدگان بی نظیــر 
اســت. احمــد محمدی فــر بــا 
فعالیــت کارگــروه  بــه  اشــاره 
ــتان ها  ــدگان در اس ــی پناهن ــه دائم ــه کمیت ــی زیرمجموع فرع
تصریــح کــرد: در ایــن کمیته هــا سیاســتگذاری ها در جهــت 
حمایــت از پناهنــدگان تعریــف شــده و در دبیرخانــه کمیســیون 
در جهــت قانونــی شــدن و حمایــت تصویــب می شــوند. مدیــر 
کل امــور اتبــاع بیگانــه وزارت کشــور ادامــه داد: سیاســتگذاری ها 
در جهــت عــدم تشــویق حضــور اتبــاع بیگانــه غیرمجــاز مصــوب 
می شــود و موضــوع قانونمندســازی حضــور اتبــاع در کشــور را در 

دستور کار داریم. 
وی بــا اشــاره بــه خدمات رســانی مطلوبــی کــه در اردوگاه هــا بــه 
اتبــاع بیگانــه ارائــه می شــود، تاکیــد کــرد: اردوگاه، مکانــی اســت 
ــن  ــئوالن در ای ــگاه مس ــان و ن ــف پناه جوی ــن تکلی ــرای تعیی ب
بخــش نیــز بــر ایــن اســاس اســت و تکریــم انســان و احتــرام 

بــه انســان ها بــر اســاس دیــن اســام در دســتور کار اســت.
 مدیــر کل امــور اتبــاع وزارت کشــور بــا اشــاره بــه اقداماتــی کــه 
 در راســتای اجــرای فرمــان مقــام معظــم رهبــری اتخــاذ شــده 
عنــوان کــرد: در حــوزه  اقدامــات بشردوســتانه بــرای پناهنــدگان 
از  اقدامــی بی بدیــل، 77 هــزار دانش آمــوز  و مهاجــران در 
اتبــاع غیرمجــاز در مــدارس کشــور ثبت نــام  خانواده هــای 
کنــار  در  افغــان  دانش آمــوز  هــزار   360 بــا  و  شــده اند 
دانـش آمـــوزان ایرانـــی در حال تحصیـل هســـتند. خبر فارسی

انتقاد از اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج
نایب رئیــس کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس بــا 
انتقــاد از اجــرا نشــدن قانــون تســهیل ازدواج، کمبــود منابــع 
و قضــات متخصــص و پرســنل کارآمــد در قــوه قضائیــه را از 
عوامــل ســّد راه اجــرای قانــون حمایــت از خانــواده دانســت. 
ــزون  ــش روزاف ــاره افزای ــدار  درب ــا هش ــور ب ــی کمالی پ یحی
آمــار طــاق در کشــور گفــت: متاســفانه در کشــور بــه 
ــده؛  ــه نش ــان توج ــه جوان ــی ب ــای زندگ ــوزش مهارت ه آم
ــه ازدواج را درک  ــواده و مقول ــت خان ــان اهمی ــن جوان بنابرای
ــاق  ــه ط ــم ب ــکل تصمی ــن مش ــا کوچک تری ــد و ب  نمی کنن
ــا بیــان اینکــه مشــکات اقتصــادی نقــش  می گیرنــد. وی ب
موثــری در افزایــش آمــار طــاق دارد، از اجــرا نشــدن قانــون 
تســهیل ازدواج انتقــاد کــرد و گفــت: قوانیــن زیــادی در حــوزه 
ــده و از  ــر روی کاغــذ مان ــا ب ــه تنه ــواده وجــود داشــته ک خان
اجــرای آن هــا غفلــت شــده؛ ایــن در حالــی اســت کــه بــرای 
تدویــن و تصویــب ایــن قوانیــن منابــع زیــادی هزینــه شــده 

اســت. خانــه ملــت

اخبار کوتاه

انجمــن  رئیــس  بندپــی،  محســنی  محمدعلــی 
فیزیوتراپــی ایــران بــه نقــش جدیــد فیزیوتراپــی در دنیــا 
و جامعــه اشــاره کــرد و گفــت:  بــر اســاس تفاهم نامــه ای 
و  بهزیســتی، همــه مهدهــای کــودک  بــا ســازمان 
ســازمان  ایــن  زیرمجموعــه  ســالمندان  خانه هــای 

جهــت پیشــگیری از اختــاالت اســکلتی و 
عضانــی از خدمــات فیزیوتراپــی بهره منــد 

می شــوند. 
اینکــه  بیــان  بــا  بندپــی  محســنی 
اســت،  درمــان  بــر  مقــدم  پیشــگیری 
ــه،  ــن تفاهم نام ــاس ای ــر اس ــه داد:  ب ادام
کــودکان و ســالمندان دچــار مشــکات 
ســتون فقــرات شناســایی شــده و درمــان 

بــه موقــع بــرای آن هــا انجــام می شــود.
بــا خدمــات فیزیوتراپــی در منــزل  ارتبــاط   وی در 
جملــه  از  بیمه گــر  ســازمان های  از  بعضــی  گفــت:  
ــش  ــت پوش ــات را تح ــن خدم ــی ای ــای تکمیل بیمه ه
قــرار می دهنــد؛ البتــه الزم اســت کــه پوشــش بیمــه ای 

گســترده تری در ایــن زمینــه لحــاظ شــود. 

ــی  ــه خدمات ــرادی ک ــه اف ــاره اینک ــی درب ــنی بندپ محس
فیزیوتراپــی در منــزل ارائــه می دهنــد، چــه ویژگی هایــی 
ــا بایــد کارت  بایــد داشــته باشــند، افــزود:  ایــن افــراد ی
ــام  ــر ســازمان نظ ــا مه ــی ی ــت انجمــن فیزیوتراپ عضوی

پزشــکی را داشــته باشــند. 
متاســفانه  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
دســت های آلــوده در بخــش بهداشــت 
و درمــان زیــاد شــده، گفــت: انجمــن 
فیزیوتراپــی ســامانه ای راه انــدازی می کنــد 
کــه در قالــب آن همه فیزیوتراپیســت هایی 
منــزل  یــا  کلینیــک  در  خدمــات  کــه 
ــوند  ــت ش ــامانه ثب ــد در س ــه می دهن  ارائ
 و مــردم امــکان شناســایی آن هــا را داشــته 

باشند. 
ــران از افزایــش نظــارت  ــی ای رئیــس انجمــن فیزیوتراپ
بــر فعالیــت فیزیوتراپیســت هایی کــه در منــزل خدمــات 
ارائــه می دهنــد، خبــر داد و افــزود: بــا راه انــدازی ســامانه 
مربوطــه در ایــن زمینــه تخلفــات در حــوزه فیزیوتراپی در 

منــزل بــه میــزان چشــمگیری کاهــش می یابــد. مهــر

رئیــس انجمــن تغذیــه ایــران تاکیــد کــرد: تمامــی 
ــنتی  ــا س ــگاهی ی ــه ای، آزمایش ــوالت کارخان محص
ــردم  ــتفاده م ــرای اس ــی و ب ــورت عموم ــه ص ــه ب ک
ــد تأییدیه هــای الزم را از  ــروش می رســند، بای ــه ف ب

ــد.  ــط کســب کنن مراجــع ذی رب
بــا  رزاز  میــرزای  جال الدیــن  دکتــر 
ــک  ــه ی ــرف اینک ــه ص ــر اینک ــد ب تاکی
محصــول ســنتی اســت، بــدون داشــتن 
نــدارد اجــازه فــروش   مجوزهــای الزم 
اظهــار کــرد: برخــی مــواردی کــه در 
حــال حاضــر بــر روی آن هــا مانــور داده 
می شــود، محصــوالت و درمان هــای 

ــا طــب ســنتی اســت.  ــط ب مرتب
ــه  ــوالت چ ــی محص ــه تمام ــت ک ــه داش ــد توج بای
کارخانــه ای، آزمایشــگاهی یــا ســنتی کــه بــه صــورت 
عمومــی و بــرای اســتفاده مــردم بــه فــروش 
مراجــع  از  را  الزم  تاییدیه هــای  بایــد  می رســند، 
ذی ربــط کســب کننــد؛ زیــرا بی توجهــی بــه آن 
باعــث سوءاســتفاده از ناآگاهــی افــراد می شــود     

و ممکــن اســت ســامت مــردم را بــه خطــر انــدازد. 
وی ادامــه داد: در نظــر داریــم بــا تشــکیل کارگروهــی 
متشــکل از انجمــن تغدیــه، دانشــکده طــب ســنتی و 
بــا همــکاری ســازمان غــذا و دارو، کمیتــه ای تشــکیل 
دهیــم تــا دربــاره محصــوالت مختلــف ارائه شــده بــا 
ادعاهــای تأثیــر بــر ســامتی و چاقــی و 
الغــری بررســی های علمــی و دقیــق را 
انجــام دهــد و اطاع رســانی های کافــی 
ــق در  ــن طری ــوالت از ای ــاره محص درب

اختیــار مــردم قــرار گیــرد. 
ــد  ــران تاکی ــه ای ــن تغذی ــس انجم رئی
ایــن  بــه  بایــد  مــردم  کــرد: همــه 
نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه بــا 
توجــه بــه شــرایط متفــاوت جســمی افــراد در ایــن 
خصــوص نمی تــوان یــک نســخه واحــد بــرای همــه      

ــد.  پیچی
ــراد در  ــامت اف ــن س ــرای تضمی ــکار ب ــن راه بهتری
ــان  ــه متخصص ــه ب ــری، مراجع ــی و الغ ــه چاق زمین

ــه اســت. ایســنا تغذی

فروش محصوالت طب سنتی فاقد مجوز، ممنوع!ارائه خدمات فیزیوتراپی در مهدهای کودک  بهزیستی

حتما بخوانید!
تأثیر کتاب بر مغز کودکان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 950596 خواهان   سید حمید طباطبائی پور  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  وجه 

چک به طرفیت  غام حسین دادخواه غفرانی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز ..... مورخه 

96/3/31 ساعت 17:45 عصر  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 

شعبه به نشانی مجتمع شماره 2 شهدای مدافع حرم  شورای حل اختاف  اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 

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

اتخاذ می شود.شماره: 2811/م الف مدیر دفتر شعبه 27 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 951659  خواهان   سعید خیر اللهی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت  

مجید قیصری  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز ..... مورخه 96/3/31 ساعت 10صبح تعیین 

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

خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ سجاد اول ارباب روبه روی مدرسه نیلی پور جنب 

ساختمان صبا پاک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختاف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی 

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

اتخاذ می شود.شماره: 2805/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
 : شعبه  بایگانی  شماره   9609980354000007  : پرونده  شماره   9610100354000547  : اباغنامه  شماره 

960074 تاریخ تنظیم : 1396/1/31 

طی دادخواست اعسار آقای سهراب بابایی علیه خواندگان پرونده 960074 رسول پهلوانی نژاد – کوروش 

رفیعیان- محمد احمدی –مصطفی باقریان – مهرداد مومنی – محسن رادان – نرگس زاهدی – احمد رضا 

یزدانی  با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان و عدم امان اباغ وقت رسیدگی براساس قانون اباغ 

وقت رسیدگی به مورخه 1396/3/20 از ساعت 11 صبح در محل شعبه 114 کیفری 2 اصفهان / خ نیکبخت 

دادگستری کل ط 3 شعبه 114 برقرار است  م الف 2859 متصدی امور دفتری شعبه 14 دادگاه کیفری دو 

شهرستان اصفهان )114 جزایی سابق ( علی کیانی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1126/95 خواهان  کمال حاجی کریمیان     دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به 

طرفیت 1- فاطمه مردان 2- شمس اله حاجی عرب  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز .............. 

مورخه 96/3/21 ساعت 16:00 عصر  تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 

به این شعبه واقع اصفهان ابتدای  خ شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا مجتمع  شهدای مدافع حرم شماره 

شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 2800/م الف مدیر دفتر شعبه 16 مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

ابالغیه 
شماره اباغنامه : 9610106794100022 شماره پرونده : 9609986794100105 شماره بایگانی شعبه : 960105 

تاریخ تنظیم : 1396/2/2 مشخصات اباغ شونده حقیقی : محسن شفیعی نیک آبادی بنشانی مجهول 

المکان  تاریخ حضور : 1396/3/23 سه شنبه ساعت 10 محل حضور اصفهان  چهارراه شیخ صدوق چهارراه 

تاریخ حضور : 1396/3/23 ساعت حضور 10 در  وکا مجتمع شدای مدافع حرم شورای حل اختاف  

خصوص دعوی علیرضا کهرنگی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 

م الف 2842 دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان 

ابالغیه 
شماره اباغنامه : 9610106794100032 شماره پرونده : 9609986794100110 شماره بایگانی شعبه : 960110 

تاریخ تنظیم : 1396/2/2 مشخصات اباغ شونده حقیقی : مهناز مهری بنشانی مجهول المکان  تاریخ 

حضور : 1396/3/27 شنبه ساعت 8:30 محل حضور اصفهان  چهارراه شیخ صدوق چهارراه وکا مجتمع 

شهدای مدافع حرم شورای حل اختاف  تاریخ حضور : 1396/3/27 ساعت حضور 8:30 در خصوص دعوی 

مصطفی محمدی زهرانی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م 

الف 2823 دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان 

ابالغیه 
شماره اباغنامه : 9610106794100034 شماره پرونده : 9609986794100111 شماره بایگانی شعبه : 960111 

تاریخ تنظیم : 1396/2/2 مشخصات اباغ شونده حقیقی : سید سروش پیامی بنشانی مجهول المکان  

تاریخ حضور : 1396/3/27 شنبه ساعت 9 محل حضور اصفهان  چهارراه شیخ صدوق چهارراه وکا مجتمع 

شهدای مدافع حرم شورای حل اختاف  تاریخ حضور : 1396/3/27 ساعت حضور 9در خصوص دعوی 

مصطفی محمدی زهرانی به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. م 

الف 2822 دفتر شعبه 11 مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 : شعبه  بایگانی  شماره   9509980350901088 : پرونده  شماره   9610460350900008  : درخواست  شماره 

951247 تاریخ تنظیم : 1396/1/16در خصوص  دعوی خواهان صندوق کارآفرینی امید با وکالت خانم 

بخواسته مطالبه  و حسنعلی اکبری   مرادی  و عبدهللا  ولی هللا جعفری  بطرفیت خواندگان  عزت دهقانی 

وجه دادخواستی  را به شعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم کرده است که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 

96/3/30 ساعت 10/30 دارای وقت رسیدگی می باشد به علت مجهول المکان بودن و با توجه به درخواست 

خواهان مبنی بر نشر آگهی وقت رسیدگی دادگاه با تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی دستور تا 

مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

جهت رسیدگی حاضر گردند. م الف 2785منشی دادگاه حقوقی شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان – محمدرضا محسنی اژیه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 960094 خواهان  بانک صادرات ایران ) مدیریت شعب( وکیل علی کریمی زاده 

دادخواستی مبنی بر)نسخه ثانی پیوست ( :مطالبه  به طرفیت 1- ناصر قادری زفره ئی  2- ناصر محمدی 

فنادگانی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز .............. مورخه 96/3/31 ساعت 9تعیین گردیده 

است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 

مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع اصفهان ابتدای  خ شیخ صدوق 

شمالی چهارراه وکا مجتمع  شهدای مدافع حرم شماره شعبه 33  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 

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

شماره: 2839/م الف مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ 
 : بایگانی شعبه  : 9509980363301463 شماره  پرونده  : 9610100353000365 شماره  اباغنامه  شماره 

951528 تاریخ تنظیم : 1396/1/29شاکی فاطمه قائدی وانانی فرزند محمود شکایتی برعلیه مهدی صفری 

فرزند .... مبنی بر ایجاد مزاحمت برای بانوان معابر و توهین  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه 104 جزایی ارجاع  و به کاسه 951528 ک 104 ثبت گردیده و که وقت 

رسیدگی آن 96/3/28 ساعت 9 صبح تعیین شده است  به علت مجهول المکان بودن متشاکی و به تجویز 

ماده 344 ق . آ. د ک و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود  تا 

متشاکی پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اباغ شده تلقی وفق مقررات دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود 

.م الف 2891 عرفان – مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2 اصفهان 

آگهی ابالغ 
 : بایگانی شعبه  : 9409980358200445 شماره  پرونده  : 9610100353000369 شماره  اباغنامه  شماره 

960096 تاریخ تنظیم : 1396/1/29شاکی سعید بزرگ زاد  فرزند عباس شکایتی برعلیه امین امینی زاده 

پور فرزند عباسعلی مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 

نموده که جهت رسیدگی به شعبه 104 جزایی ارجاع  و به کاسه 960096 ک 104 ثبت گردیده و که وقت 

رسیدگی آن 96/3/29 ساعت 10 صبح تعیین شده است  به علت مجهول المکان بودن متشاکی و به تجویز 

ماده 344 ق . آ. د ک و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود  تا 

متشاکی پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اباغ شده تلقی وفق مقررات دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود 

.م الف 2890 عرفان – مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه کیفری 2 اصفهان 

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: 

المکان   : برومند فرزند حیدر علی شغل آزاد  نشانی  محل اقامت: مجهول  نام: مسعود نام خانوادگی 

نام خانوادگی: سید رضوی فرزند سید محمود شغل کاسب   نام : سید حسین   مشخصات محکوم له: 

نشانی محل اقامت : اصفهان خ ارتش جنب کلینیک رسالت پرده سرای سهند محکوم به به موجب رأی 

شماره 1628 تاریخ 95/9/29 حوزه 14 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان ) به موجب رأی شماره 

است.  یافته  قطعیت  که   )  ............ عمومی  دادگاه   ................ شعبه  تاریخ...............   ...............

محکوم علیه محکوم است به : پرداخت  مبلغ پنجاه میلیون  ریال بابت وجه چک به شماره  175615 به 

عهده بانک ملی و مبلغ یک میلیون سیصد و نود هزار  بابت هزینه دادرسی ونشر آگهی و همچنین خسارت 

تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 85/9/15 تا تاریخ اجرای حکم در محکوم له صادر و نیم عشر اجرای احکام 

اعام می گردد .ماده 34 قانون اجرای احکام :

 همین که اجرایه به محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 

پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا ء محکوم به از آن مسیر باشد و 

درصورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعام نماید. تاریخ اباغ به محکوم علیه :................... 

روز................ ماه.................... سال مشخصات و امضا ئ گیرنده اخطار اجرائی: 

 مشخصات و امضا ء مأمور اباغ: شماره: 2834/م الف شعبه 14 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی : نانا درخشنده و رامین علیپور  نشانی  محل اقامت: هر دو 

مجهول المکان  مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی : شهریار معظممی گودرزی با وکالت آقای محمد 

حاجی حسینلو نشانی محل اقامت : اصفهان خ شریعتی غربی – مجتمع رامین طبقه 2 واحد 5محکوم به: 

به  موجب رأی شماره 1564 تاریخ 95/9/11 حوزه 12 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان ) به موجب 

رأی شماره ............... تاریخ............... شعبه ................ دادگاه عمومی ............ ( که قطعیت یافته 

است. محکوم علیه محکوم است  محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به : پرداخت  مبلغ 150000000ریال  

بخشی ازوجه یک فقره چک 568/590787/50 به عنوان اصل خواسته و مبلغ 3030000 ریال خسارت 

دادرسی و خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 94/12/20  لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان 

صادر و اعام می گردد .

ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرا یه به محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 

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

از آن مسیر باشد و درصورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعام نماید. تاریخ اباغ به محکوم علیه 

اجرائی:   اخطار  گیرنده  ئ  امضا  و  مشخصات  سال  ماه....................  روز................   ...................:

مشخصات و امضا ء مأمور اباغ: شماره: 2832/م الف شعبه 12  مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان 

اخطار اجرائی 
المکان   اقامت:  مجهول  نشانی  محل  میرزایی   : حمید  نام خانوادگی  و  نام  مشخصات محکوم علیه: 

مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی : احمد عباسی نشانی محل اقامت : اصفهان خ امام خمینی جنب 

دانشگاه صنعتی روستای محمودآباد موبایل مهر محکوم به: به  موجب رأی شماره 956 تاریخ 95/10/26 

حوزه 39 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان ) به موجب رأی شماره ............... تاریخ............... شعبه 

................ دادگاه عمومی ............ ( که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است  به : پرداخت  

مبلغ180900000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  5187500 ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از 

تاریخ سررسید چک شماره 94174 مورخ 94/12/12 و 94166مورخ 94/10/30 ونیم عشر حق االجرا   ماده 

34 قانون اجرای احکام : همین که اجرا یه به محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 

بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا ء محکوم به از 

آن مسیر باشد و درصورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعام نماید. تاریخ اباغ به محکوم علیه 

اجرائی:   اخطار  گیرنده  ئ  امضا  و  مشخصات  سال  ماه....................  روز................   ...................:

مشخصات و امضا ء مأمور اباغ: شماره: 2831/م الف شعبه 39  مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان 

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی : فضل اله الموسوی هارونگی   نشانی  محل اقامت:  مجهول 

المکان  مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی : احمد رضا ترابی زیارتگاهی  نشانی محل اقامت : 

به   بزرگمهر گلزار شمالی کوچه کهران کوچه جمال الدین  بن بست سعید طالبی  محکوم به:  اصفهان خ 

موجب رأی شماره 9509976793702144 تاریخ 95/11/20 حوزه 7 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان 

( که   ............ عمومی  دادگاه   ................ تاریخ............... شعبه   ............... رأی شماره  به موجب   (

قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است  به : پرداخت  مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته 

و یک میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 95/7/25 تا تاریخ 

اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق االجرا   

ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرا یه به محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 

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

از آن مسیر باشد و درصورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 

دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعام نماید. تاریخ اباغ به محکوم علیه 

اجرائی:   اخطار  گیرنده  ئ  امضا  و  مشخصات  سال  ماه....................  روز................   ...................:

مشخصات و امضا ء مأمور اباغ: شماره: 2791/م الف شعبه هفتم  مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان 

اخطار اجرائی 
المکان   اقامت:  مجهول  نشانی  محل  رمضانی     رضا   : نام خانوادگی  و  نام  مشخصات محکوم علیه: 

: اصفهان خ جابر  اقامت  : عباس شریف زاده  نشانی محل  نام خانوادگی  نام و  مشخصات محکوم له: 

انصاری – خ 5 آذر کوی ویا پ 967  محکوم به: به  موجب رأی شماره ............. تاریخ .......... حوزه 

33 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان ) به موجب رأی شماره ............... تاریخ............... شعبه 

................ دادگاه عمومی ............ ( که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است  به : پرداخت  

مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و 1225000ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از 

تاریخ سررسید چک 95/3/8 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان و پرداخت نیم عشر حق االجرا   ماده 

34 قانون اجرای احکام :

 همین که اجرا یه به محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 

پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا ء محکوم به از آن مسیر باشد و 

درصورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به 

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعام نماید. تاریخ اباغ به محکوم علیه :................... 

روز................ ماه.................... سال مشخصات و امضا ئ گیرنده اخطار اجرائی:  مشخصات و امضا ء 

مأمور اباغ: شماره: 2787/م الف شعبه 33  مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان

اخطار اجرائی 
مشخصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی : احمد رضا خدیوی    نشانی  محل اقامت:  مجهول المکان  

: اصفهان خ جابر  اقامت  : عباس شریف زاده  نشانی محل  نام خانوادگی  نام و  مشخصات محکوم له: 

انصاری – خ 5 آذر کوی ویا پ 967  محکوم به: به  موجب رأی شماره ............. تاریخ .......... حوزه 

33 شورای حل اختاف شهرستان اصفهان ) به موجب رأی شماره ............... تاریخ............... شعبه 

................ دادگاه عمومی ............ ( که قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است  به : پرداخت  

مورخ   670919 به شماره  فقره چک  یک  وجه  ریال  هزار  و سیصد  میلیون  بیست ویک  و  یک صد  مبلغ 

95/2/22 و 670920 مورخ 95/2/25 به عهده بانک ملی و مبلغ چهار میلیون و شصت هزار ریال بابت 

هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک های موصوف )95/2/22-95/2/25 ( لغایت 

زمان اجرای حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و همچنین مبلغ نیم عشر بابت حق االجرا  

را  به محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن  یه  اجرا  : همین که  قانون اجرای احکام  ماده 34 

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

ء محکوم به از آن مسیر باشد و درصورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 

 صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعام نماید. تاریخ اباغ به 

محکوم علیه :................... روز................ ماه.................... سال مشخصات و امضا ئ گیرنده اخطار 

اجرائی:  مشخصات و امضا ء مأمور اباغ: شماره: 2786/م الف شعبه 33  مجتمع شماره دو شهرستان 

اصفهان

دادنامه
کاسه پرونده: 951132  شماره دادنامه: 9609976794400046 مورخ: 96/1/20

مرجع رسیدگی:شعبه14  شورای حل اختاف اصفهان خواهان: رمضانعلی کوچکی ورنوسفادرانی  نشانی: 

اصفهان،ابتدای خیابان صارمیه، جنب کوچه شادان،خوار و بار فروشی سپاهان کیل: محمد حاجی حسین 

حمزه  حسین  آقای  وکالت  سوم،دفتر  طبقه  رامین  مجتمع  غربی،  شریعتی  اصفهان،خیابان  نشانی:  لو 

خواندگان: 1-مرتضی مدنیان 2- محسن مدنیان 3- مهدی مدنیان  هرسه مجهول المکان خواسته: مطالبه 

وجه دو فقره چک گردشگار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات 

قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا ، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور 

رأی می نماید.رأی قاضی شورا

در خصوص دعوی آقای رمضانعلی کوچکی ورنوسفادرانی به طرفیت 1-مرتضی مدنیان 2- محسن مدنیان 

3- مهدی مدنیان  به خواسته مطالبه یکصد و هفت میلیون و پانصد هزار لاير بابت یک فقره چک به شماره 

639580 مورخ 95/2/3  عهده بانک صادرات در پرونده کاسه 951132  و مطالبه مبلغ یکصد و هفت 

میلیون لاير بابت یک فقره چک به شماره 639581 مورخ 95/2/14 عهده بانک صادرات به انضمام کلیه 

خسارات قانونی وارده اعم از  هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل و محکومیت تضامنی 

خواندگان با توجه به دستور قاضی شورای حل اختاف  مورخ 95/12/7 و با توجه به وحدت خواسته و 

وحدت اصحاب دعوی در خصوص رسیدگی توأمان و با عنایت به اباغ قانونی به خواهان و عدم حضور 

و ارائه الیحه ای مبنی بر دفاع از خویش و با توجه به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق چکها وگواهی 

عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 

آن  دارد. شوری ادعای خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد 310و 313 قانون تجارت و 

522،519،198 ،515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت 

مبلغ 215/000/000 لاير بابت اصل خواسته و 5/635/000 لاير بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 

تعرفه قانونی  و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکها)95/2/3 و 95/2/14( تا تاریخ  اجرای حکم بر 

اساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام میگردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت  بیست 

روز  پس از اباغ قابل واخواهی در این  شعبه و بیست روز پس از مهلت واخواهی قابل  تجدید نظر خواهی 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 

شماره: 2833/م الف

قاضی شورای حل اختاف 14 حوزه قضایی اصفهان

سنا
: ای

س
عک
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امام علی )ع( فرمودند: 
عاقــل کســی اســت کــه رأی خــود را متهــم کنــد 
)نادرســت شــمارد( و بــه هرچــه نفســش در نظــر 

او آراســته جلــوه داد اعتمــاد نکنــد. 
)الحیاة، جلد 1، صفحه 311(

-«  حدیث روز   »-

عکاس:رضاسلطانینجفآبادی
زهرانصیریکیمیایوطن

وزیــر نیــرو در نخســتین روزهــای اردیبهشــت ماه ۹۶ به اصفهــان آمد و پــروژه تصفیه خانه 
 و شــبکه جمــع آوری فاضالب شــهرهای ورنامخواســت و ســده لنجــان را بهره بــرداری کرد 
و از آغــاز اجــرای شــبکه فاضــالب شــهرهای دیزیچــه و زیباشــهر بــا مشــارکت بخــش 

خصوصــی خبــر داد.
ــا  ــن پروژه ه ــرداری از ای ــن بهره ب ــان در آیی ــای اســتان اصفه ــل شــرکت آبف ــر عام مدی
ــت و  ــهرهای ورنامخواس ــالب ش ــع آوری فاض ــبکه جم ــه و ش ــرح تصفیه خان ــت: ط گف
ســده لنجــان بــا تحــت پوشــش قــراردادن 35 هــزار نفــر جمعیــت و بــا ظرفیــت 4۶80 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــب در روز ب ــر مکع مت
هاشــم امینــی بــا بیــان اینکــه هزینــه اجــرای تصفیه خانــه 110 میلیــارد ریــال و هزینــه 
ــزود: در  ــده، اف ــرآورد ش ــال ب ــارد ری ــهرها 250 میلی ــن ش ــالب ای ــبکه فاض ــرای ش اج

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــال ب ــارد ری ــه 3۶0 میلی ــا هزین ــروژه ب ــن پ ــوع ای مجم
شــهرهای  فاضــالب  تصفیه خانــه  و  فاضــالب  شــبکه  اجــرای  داد:  ادامــه  وی 
ورنامخواســت و ســده لنجــان بــا ســرمایه گذاری شــرکت فــوالد مبارکــه بــه روش بیــع 

ــد. ــام ش ــل انج متقاب
همچنیــن مقــرر شــد عملیــات اجــرای شــبکه فاضــالب شــهرهای دیزیچــه و زیباشــهر 
کــه در مجمــوع 1۶7 کیلومتــر اســت، بــا هزینــه  پیش بینی شــده بالــغ بــر ۹۶0 میلیــارد 

ریــال بــا مشــارکت شــرکت فــوالد مبارکــه بــه روش بیــع متقابــل انجــام شــود.

 سرمایه گذاری میلیاردی برای شبکه فاضالب
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان در آییــن بهره بــرداری از 
تصفیه خانــه و فاضــالب شــهرهای ســده لنجــان و ورنامخواســت بــا اشــاره بــه 
بحــران کم آبــی در فــالت مرکــزی و بــه ویــژه اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: یکــی از 
راهکارهــای برون رفــت از ایــن شــرایط بازچرخانــی آب در اســتان اســت کــه در مصوبــه 

ــت. ــده اس ــرح ش ــز مط ــی آب نی ــورای عال ــاده ای ش ۹ م
هاشــم امینــی بــا بیــان اینکــه امــروز شــاهد بهره بــرداری از شــبکه فاضــالب و 
تصفیه خانــه شــهرهای ســده لنجــان و ورنامخواســت هســتیم، ابــراز داشــت: در 
ــن در  ــتیم و ای ــی داش ــر فاضالب کش ــدود ۶2 کیلومت ــا ۹2 ح ــال 70 ت ــهر از س زرین ش

ــت. ــیده اس ــر رس ــه 200 کیلومت ــزان ب ــن می ــروز ای ــه ام ــت ک ــی اس حال
ــهرداری ها،  ــه ش ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــالب اس ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام مدی
ــی را در  ــب توجه بخــش خصوصــی و شــورای اســالمی شــهر و روســتا همــکاری جال
ــته ۶27  ــال گذش ــه س ــه داد: در س ــته اند، ادام ــالب داش ــبکه فاض ــرداری از ش بهره ب
ــان در حــوزه آب و  ــان ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در اســتان اصفه ــارد توم میلی

فاضــالب انجــام شــده اســت.

       آبرسانی به بیش از ۲ هزار و ۹۸۵ روستا در یکسال
وزیــر نیــرو نیــز در حاشــیه افتتــاح مجتمــع آبرســانی فخرآبــاد شهرســتان مبارکه گفــت: فقط 

در ســال گذشــته ایــن وزارتخانــه بیــش از 2 هــزار و ۹85 روســتا را   آبرســانی کرد.
 حمیــد چیت چیــان افــزود: ممکــن اســت در بعضــی از مناطــق کویــری کشــور آب داشــته 
باشــیم، امــا بــه دلیــل کاهــش کیفیــت آب نتوانیــم از آن بهره بــرداری کنیــم و ایــن معضــل 

گرفتاری هایــی را بــرای مــا بــه دنبــال بیــاورد.
وزیــر نیــرو بــا اشــاره بــه اینکــه مصــرف آب می توانــد بــه تنهایــی منشــأ آلودگــی آن باشــد 
چــون بــه صــورت فاضــالب دفــع می شــود، افــزود: بــا توســعه شــهرها و افزایــش جمعیــت 
ــرای  ــود را ب ــش خ ــدرت پاالی ــن ق ــت، زمی ــه طبیع ــالب ب ــزان ورود فاض ــن می ــاال رفت و ب
ــد شــبکه های فاضــالب و  ــه بای ــن حجــم از فاضــالب از دســت می دهــد و اینجاســت ک ای

ــی ایجــاد شــود. ــی و صنعت ــه صــورت علم ــا ب تصفیه خانه ه
وی بــه اهمیــت پاالیــش فاضــالب در بخــش صنعــت اشــاره و خاطرنشــان کــرد: در بخــش 
ــق آب وارد محیــط می شــود کــه عــوارض آن بســیار  ــادی از طری ــی، آلودگی هــای زی صنعت

خطرناک تــر از فاضــالب انســانی و شــهری خواهــد بــود.
چیت چیــان بــا بیــان اینکــه در ایــن زمینــه و در بخــش کشــاورزی هــم ســموم و کودهــای 
ــن  ــت: در اولی ــود را دارد، گف ــاص خ ــرات خ ــود و مض ــت می ش ــیمیایی وارد آب و طبیع ش
مرحلــه منابــع آبــی آلــوده می شــوند و امــکان اســتفاده از ایــن منابــع حتــی بــرای زراعــت 
هــم از بیــن مــی رود و دومیــن مســئله ضــرر رســاندن بــه ســالمت انســان از طریــق شــیوع 

ــت. ــن آلودگی هاس ای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بزرگ تریــن طرح هــای زیســت محیطی کــه امــروز در کشــورمان در 
حــال اجراســت، همیــن طرح هــای فاضالبــی در حــوزه وزارت نیروســت، اظهــار داشــت: از اول 
انقــالب اســالمی تــا ســال ۹2 کــه آغــاز فعالیــت دولــت یازدهــم اســت، بــه طــور متوســط 5 
تصفیه خانــه جدیــد فاضــالب در کشــور ســاخته و وارد مــدار شــده کــه نشــان می دهــد ایــن 

آمــار بــه ســاالنه 11 تصفیه خانــه رســیده اســت.
وزیــر نیــرو گفــت: تــا ابتــدای دولــت یازدهــم بــه طــور متوســط ســاالنه ۹۹ هــزار متــر مکعــب 
ظرفیــت شــبانه روزی تصفیــه فاضــالب ایجــاد شــده و تــا انتهــای ســال ۹5 ایــن آمــار بــه 
1۹4 هــزار متــر مکعــب در شــبانه روز رســیده اســت کــه افزایــش بیــش از 2 برابــری را نشــان 

می دهــد.
وی افــزود: جمعیــت زیــر پوشــش شــبکه های فاضــالب تــا ابتــدای دولــت کنونــی 38.82 
ــه ازای هــر ســال 2 درصــد  ــه ب ــه 45.1 درصــد رســیده اســت ک ــروز ب ــه ام ــوده ک درصــد ب

جمعیــت را پوشــش داده اســت.
ــان ســه ســال  ــع آب در اســتان اصفه ــای مناب ــل محدودیت ه ــه دلی ــت: ب ــان گف چیت چی
پیــش طبــق توافــق وزارت نیــرو و شــورای عالــی آب قــرار شــد بــه تدریــج تمــام مصــارف 
صنعتــی اســتان اصفهــان بــه جــای آب چاه هــا و آب خــام از پســاب فاضالب هــا اســتفاده 

کننــد و ایــن راهــکار در حــال انجــام اســت.
وی دربــاره پیگیــری وضــع آب آشــامیدنی در روســتاهای کشــور هــم افــزود: مــا تــا ســال ۹2 
در بودجــه کشــور ردیفــی بــرای آبرســانی روســتایی نداشــتیم و در 8 ســال گذشــته قبــل از 
ایــن دولــت بــه طــور متوســط هــر ســال 2۹3 روســتا آبرســانی شــده؛ امــا بــا تأکیــد شــورای 
عالــی آب از ســال ۹3 و بــه پیشــنهاد وزارت نیــرو ردیــف بودجــه اختصــاص یافــت و فقــط در 
ســال گذشــته ایــن وزارتخانــه بیــش از 2 هــزار و ۹85 روســتا را در یــک ســال آبرســانی کــرد.

 وزیــر نیــرو گفــت: در مجمــوع فعالیــت دولــت یازدهــم تــا امــروز بــه بیــش از 5 هــزار
و 200 روســتا آبرســانی شــده و بیــش از 4 میلیــون و 100 هــزار نفــر از نعمــت آب 
ــتای  ــانی روس ــع آبرس ــروز در مجتم ــه آن را ام ــه نمون ــدند ک ــوردار ش ــامیدنی برخ آش

ــم. ــاهده کردی ــتا مش ــا 22 روس ــه ب ــتان مبارک ــاد شهرس فخرآب
 وی همچنیــن افــزود: مــردم اســتان اصفهــان بــا گوشــت و پوســت خــود وضــع کمبــود 
و محدودیت هــای منابــع آبــی را لمــس کرده انــد و بــرای رســیدگی بــه ایــن مــردم بایــد 

بدانیــم توزیــع آب بــرای مــا، یــک وظیفــه انســانی و شــرعی اســت.

 صنایع باید زکات دهند
اســتاندار اصفهــان نیــز درآییــن بهره بــرداری از شــبکه فاضــالب و تصفیه خانــه شــهرهای 
ســده لنجــان و ورنامخواســت چالش هــای زیســت محیطی را مهم تریــن مشــکل 
اســتان اصفهــان عنــوان کــرد و افــزود: خوشــبختانه بــا اقدامــات انجام شــده، در حــال 
حاضــر روزهــای هــوای ســالم شــهر اصفهــان از 75 روز در ســال ۹2 بــه 275 روز در ســال 
گذشــته رســیده اســت. رونــد کاهــش روزهــای آلــوده ادامــه دارد تــا بــه صفــر برســیم.

ــان  ــوای اصفه ــل ه ــده تبدی ــال آین ــج س ــه پن ــه برنام ــان اینک ــا بی ــور  ب  رســول زرگرپ
ــز  ــار نی ــرد و غب ــش گ ــوزه کاه ــه داد: در ح ــت، ادام ــاک اس ــه پ ــالم ب ــوای س از ه

برنامه ریــزی خوبــی صــورت گرفتــه اســت.
ــراز  ــت، اب ــری اس ــان کوی ــتان اصفه ــاک اس ــد از خ ــه 30 درص ــان اینک ــا بی ــور ب زرگرپ
داشــت: بــرای مقابلــه بــا پدیــده ریزگردهــا نیــز در ایــن زمینــه طــی چهــار ســال شــش 

هــزار هکتــار تــاغ کاشــت شــده اســت.
ــت  ــع از وضعی ــادی از صنای ــداد زی ــته تع ــال گذش ــار س ــی چه ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
ــه دلیــل قطــع  ــه برخــی شــهرداران ب ــح کــرد: البت ــودن خــارج شــدند، تصری ــده ب آالین

ــتند. ــی هس ــدام ناراض ــن اق ــوارض از ای ع
ــه  ــه مصوب ــا توجــه ب ــع ب ــا بیــان اینکــه مصــرف آب خــام در صنای اســتاندار اصفهــان ب
ــزود:  ــه، اف ــان ۶5 درصــد کاهــش یافت ــی آب در اســتان اصفه ــاده ای شــورای عال ۹ م

ــت. ــرار گرف ــه در دســتور کار ق ــن زمین اســتفاده از پســاب در ای
ــده رود 70  ــه زاین ــر اینکــه در حــال حاضــر در حاشــیه رودخان ــد ب ــا تاکی وی در ادامــه ب
ــده رود  ــرای زاین ــت: فاضــالب 20 روســتا ب ــد شــبکه فاضــالب اســت، گف روســتای فاق

ــاک اســت و بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. خطرن
زرگرپــور در ادامــه تاکیــد کــرد: صنایــع و شــرکت های بــزرگ بایــد زکات دهنــد و ایــن 

زکات بایــد بــرای مردمــان اطــراف ایــن صنایــع هزینــه شــود.

 بازگشت ردیف اعتباری فاضالب مبارکه
 زهــرا ســعیدی، نماینــده مــردم شهرســتان مبارکــه در مجلــس شــورای اســالمی، نیــز بــا 
اشــاره بــه افتتــاح مجتمــع آبرســانی روســتای فخرآبــاد و اجــرای شــبکه های فاضــالب 
در ایــن شهرســتان افــزود: جلســات متعــددی بــرای پیشــروی پــروژه فاضالب شــهرهای 
مبارکــه و کرکونــد بــا مســئوالن تشــکیل شــد کــه خوشــبختانه ایــن پــروژه رو بــه اتمــام 
اســت و امــروز شــاهد اجــرای پــروژه فاضــالب شــهرهای زیباشــهر و دیزیچــه هســتیم.

ســعیدی اولیــن مطالبــه خــود از مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه در اولیــن دیــدار خــود بعــد 
ــده مــردم در مجلــس شــورای اســالمی، دفــع فاضــالب و  ــوان نماین ــه عن از انتخــاب ب
اســتفاده از پســاب آن در صنعــت عنــوان کــرد و خاطرنشــان ســاخت: خوشــبختانه بــا 
توجــه ویــژه مســئوالن و شــرکت فــوالد مبارکــه، ایــن امــر محقــق شــد و امــروز مــردم 

فهیــم شهرســتان شــاهد اجــرای آن هســتند.
نماینــده مــردم مبارکــه در مجلــس شــورای اســالمی افــزود: بــا پیگیری هــای 
ــنایی  ــروی روش ــرای پیش ــرو ب ــط وزارت نی ــار توس ــان اعتب ــارد توم ــده 3 میلی انجام ش

ــت. ــر اس ــایان تقدی ــه ش ــد ک ــاص داده ش ــتان اختص ــهری شهرس ــر ش معاب
وی از حــذف ردیــف اعتبــاری در ســال ۹3 فاضــالب شهرســتان مبارکــه گالیه منــد بــود 
و افــزود: از وزیــر نیــرو خواهشــمندیم ایــن اعتبــار هرچنــد ناچیــز بــه مــردم شهرســتان 

مبارکــه بازگــردد.

ــتان  ــریف شهرس ــردم ش ــرد و از م ــاره ک ــش رو اش ــات پی ــه انتخاب ــعیدی ب ــرا س زه
خواســت: درســت اســت کــه کمبودهــا، مشــکالت و نارضایتی هــا در کشــور وجــود دارد، 
ــردی  ــای رأی، ف ــای صندوق ه ــود در پ ــور خ ــور پرش ــا حض ــردم ب ــد م ــن می طلب ولیک

ــد. ــاب کنن ــور انتخ ــوان رئیس جمه ــه عن ــته را ب ــح و شایس اصل

 الحاق روستاهای گرکن جنوبی به شبکه فاضالب
 فرمانــدار شهرســتان مبارکــه نیــز در آییــن کلنگ زنــی پــروژه فاضــالب شــهرهای دیزیچــه 
و زیباشــهر و افتتــاح مجتمــع آبرســانی روســتای فخرآبــاد، بــا اشــاره بــه تحقــق انتظــار 
ــارکت  ــا مش ــبختانه ب ــزود: خوش ــهرها اف ــن ش ــاکنان ای ــاله س ــن س ــن و چندی دیری
ــن  ــگ ای ــهرها، کلن ــن ش ــهرداری ای ــالمی و ش ــوراهای اس ــه و ش ــوالد مبارک ــرکت ف ش
ــه دســتورکار ابالغــی  ــدی از بندهــای 15گان ــه زمیــن خواهــد خــورد و بن ــروژه مهــم ب پ
ــی( و سیاســت های  ــه العال ــد ظل ــری )م ــام معظــم رهب ــط زیســت از ســوی مق محی

ــد محقــق خواهــد شــد. ــر و امی ــت تدبی دول
ــرح  ــکار ط ــی پیمان ــم کلنگ زن ــا مراس ــان ب ــه همزم ــان اینک ــا بی ــری ب ــر ذاک علی اصغ
کار خــود را آغــاز کــرده اســت، افــزود: بــا توجــه بــه تأمیــن اعتبــار طــرح و شــروع کار 

ــیم. ــا باش ــن طرح ه ــرداری از ای ــاهد بهره ب ــده، ش ــاه آین ــا 15 م ــم ت امیدواری
ــد ۹0  ــه اینکــه پــروژه فاضــالب شــهرهای مبارکــه و کرکون ــا اشــاره ب ــدار مبارکــه ب فرمان
ــالب  ــبکه های فاض ــای ش ــرای طرح ه ــت: اج ــته، گف ــی داش ــرفت فیزیک ــد پیش درص
ــط زیســت، حفــظ ســالمت مــردم،  ــداوم محی ــظ و ت ــه باعــث حف در شهرســتان مبارک
ــت محیطی و …  ــای زیس ــری از آلودگی ه ــالب، جلوگی ــاب فاض ــه از پس ــتفاده بهین اس

خواهــد شــد.
ــن  ــش گرک ــتاهای بخ ــال روس ــاق و اتص ــتان را الح ــردم شهرس ــه م ــری مطالب ذاک
جنوبــی بــه شــبکه فاضــالب و اجــرای فاضــالب شــهر طالخونچــه عنــوان کــرد و افــزود: 
ــی و  ــاهد کلنگ زن ــک، ش ــده ای نزدی ــرو در آین ــژه وزارت نی ــت وی ــا عنای ــم ب امیدواری

ــیم. ــا باش ــن طرح ه ــرای ای اج

  ۷۰ میلیون متر مکعب آب برای صنایع اصفهان
ــی فاضــالب شــهرهای  ــز در آییــن کلنگ زن ــان نی ــی اســتاندار اصفه معــاون امــور عمران
ــون  ــزرگ اســتان بیــش از 70 میلی ــع ب ــه اینکــه صنای ــا اشــاره ب زیباشــهر و دیزیچــه ب
ــد، گفــت: در  ــد مصــرف می کنن ــد تولی ــرای فرآین ــه را ب ــر مکعــب از آب خــام منطق مت
اســتان اصفهــان 107 شــهر و بیــش از 1700 روســتا وجــود دارد کــه در دوره اول مدیریــت 
ــد،  ــروم بودن ــانی مح ــبکه آب رس ــت ش ــه از نعم ــتا را ک ــش از 400 روس ــه بی آب منطق
ــر اندیشیده شــده بســیاری از روســتاها در اســتان  ــا تدابی ــروز ب ــم و ام شناســایی کردی

زیــر پوشــش آبرســانی بهداشــتی قــرار گرفتنــد.
ــرداری می رســد 23  ــه بهره ب ــان اینکــه مجتمعــی کــه امــروز ب ــا بی محمدعلــی طرفــه ب
هــزار نفــر را زیــر پوشــش دارد و اقــدام مؤثــری در بهبــود تأمیــن آب شــرب روســتاهای 
شهرســتان مبارکــه اســت، افــزود: در ســال های اخیــر شــاهد دو اقــدام مهــم در 
ــرای جامعــه  ــری اســت ب ــن آب شــرب کــه خدمــت مؤث ــم؛ یکــی تأمی روســتاها بودی
زحمتکــش روســتایی و دیگــری راه هــای دسترســی بــه روســتاها کــه بهبــود پیداکــرده 

اســت.
طرفــه بــا اشــاره بــه اجــرای مصوبــات ۹ مــاده ای شــورای عالــی آب در اصفهــان گفــت: 
یکــی از مصوبــات ۹ مــاده ای، اســتفاده پســاب در مصــارف صنعتــی و جایگزیــن کــردن 

پســاب فاضــالب شــهرها بــه  جــای آب خــام در صنایــع اســت.
وی ادامــه داد: جایگزینــی پســاب، اقــدام مؤثــری در جهــت ارتقــای مدیریــت منابــع آب 

حفــظ منابــع آب خــام و بهبــود وضعیــت محیــط زیســتی منطقــه اســت.
معــاون امــور عمرانــی اســتاندار اصفهــان گفــت: یکــی از بندهــای ایــن مصوبــه کاهــش 
اســتفاده از آب توســط صنایــع بــود کــه بــا همــکاری صنایــع بــزرگ اســتان در ایــن زمینه 
اقدامــات خوبــی صــورت گرفــت و صنایعــی کــه آب خــام مصــرف می کننــد، می تواننــد 

از ایــن پســاب اســتفاده کننــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه شهرســتان مبارکــه از لحــاظ زمــان شــروع و حجــم فعالیــت 
ــی  ــزود: یک ــک بخــش خصوصــی پیشــرو اســت، اف ــا کم شــرکت آب و فاضــالب و ب
ــش  ــه بخ ــب  توج ــت جال ــور و فعالی ــود دارد، حض ــان وج ــه در اصفه ــی ک از مزیت های
غیردولتــی در فعالیت هــای عمرانــی اســت. همچنیــن در اســفندماه ۹5، 12 طــرح 
ــه در  ــد ک ــف ش ــال تعری ــارد ری ــزار میلی ــه ارزش 10 ه ــان ب ــتان اصفه ــانی در اس آبرس
مجمــوع 80 درصــد توســط بخــش خصوصــی و 20 درصــد توســط بخــش دولتــی تأمیــن  

شــده اســت.

 کاهش برداشت آب، علی رغم افزایش تولید فوالد مبارکه
ــرداری از  ــن بهره ب ــز در آیی ــه نی ــوالد مبارک ــرکت ف ــتیبانی ش ــی و پش ــد فن ــر ارش مدی
ــی از  ــه یک ــت ک ــاره داش ــئله اش ــن مس ــه ای ــه ب ــتان مبارک ــای شهرس ــای آبف پروژه ه
ــرده،  ــه ک ــه آن توج ــد ب ــث تولی ــار بح ــرکت در کن ــن ش ــه ای ــی ک ــن وظایف محوری تری

ــت. ــی اس ــائل اجتماع ــه مس ــن ب پرداخت
مهنــدس نیلــی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت فــوالد مبارکــه در تابســتان ســال گذشــته 
مقــام اول طــرح ذخیــره عملیاتــی بــرق را بــه نــام خــود ثبــت کــرد، افــزود: ایــن مســئله 
ــرق  ــرف ب ــث مص ــت را در بح ــن محدودی ــی کمتری ــترکان خانگ ــه مش ــد ک ــث ش باع

داشــته باشــند.
ــک طــرح ســرمایه گذاری  ــن ی ــان همچنی ــه اصفه ــوالد مبارک ــه داد: شــرکت ف وی ادام
ــا آبفــای اصفهــان در دســت اقــدام دارد. همچنیــن ایــن  بــزرگ 200 میلیــارد تومانــی ب
ــه اجــرای  ــا ســرمایه گذاری 100 میلیــارد تومــان نیــز در حــوزه فــوالد اقــدام ب شــرکت ب
ــده رود  ــه زاین ــود را از رودخان ــت خ ــهم برداش ــد س ــا بتوان ــرده ت ــالب ک ــای فاض طرح ه

بکاهــد و ســهم زیــادی در حفــظ محیــط زیســت ایفــا کنــد.
ــا شــرکت آب و فاضــالب  ــل ب ــع متقاب ــه صــورت بی ــه اجــرای طــرح فاضــالب ب وی ب
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــان اش ــده لنج ــت و س ــهرهای ورنامخواس ــان در ش ــتان اصفه اس
ــد خــود در ســال گذشــته،  ــش 8 درصــدی تولی ــم افزای ــه علی رغ ــوالد مبارک شــرکت ف
ــده رود را در کارنامــه خــود ثبــت کــرد  ــه زاین 1۶ درصــد کاهــش برداشــت آب از رودخان
کــه امیدواریــم بــا اجــرا و خریــد پســاب ایــن شــهرها بتوانیــم میــزان برداشــت آب از 

ــم. ــش دهی ــد کاه ــه 30 درص ــده رود را ب زاین

 تهیه آب شرب سالم برای مردم
 در ادامــه مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب روســتایی اســتان اصفهان هــدف از اجرای

ــتاییان  ــرای روس ــدار ب ــالم و پای ــرب س ــن آب ش ــانی را تأمی ــبکه های آبرس ــرح ش ط
عنــوان کــرد و گفــت: مجتمــع آبرســانی روســتای فخرآبــاد بــا هــدف تأمیــن آب شــرب 
بــرای 24 هــزار َتــن از اهالــی 22 روســتای ایــن شهرســتان از ســال 1385 آغــاز شــد.

قرائتــی افــزود: بــرای ســاخت ایــن مجتمــع 42 کیلومتــر خــط انتقــال آب، 20 کیلومتــر 
اصــالح و بازســازی شــبکه های فرســوده توزیــع آب، 5 ایســتگاه پمپــاژ، 2 هــزار و 550 

متــر مکعــب مخــزن ذخیــره و 3 حلقــه چــاه نیمه عمیــق اجــرا شــده اســت.
ــدوق  ــل صن ــا از مح ــن طرح ه ــار ای ــال اعتب ــارد ری ــن 28 میلی ــه تأمی ــاره ب ــا اش وی ب
توســعه ملــی گفــت: دولــت یازدهــم ســال گذشــته مبلــغ 500 میلیــارد ریــال از اعتبــارات 
ــریع در  ــتایی و تس ــانی روس ــای آبرس ــل طرح ه ــرای تکمی ــی را ب ــعه مل ــدوق توس صن

ــاص داد. ــان اختص ــتان اصفه ــه اس ــا ب ــرداری از آن ه بهره ب
وی افــزود: 33 مجتمــع آبرســانی روســتایی و 47 طــرح تک روســتایی از محــل ایــن 

اعتبــارات در همــه شهرســتان های اســتان اصفهــان اجــرا شــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: از مجمــوع ایــن طرح هــا، در ســال گذشــته 28 پــروژه آبرســانی 
بــه ۶5 هــزار نفــر از روســتائیان اســتان اصفهــان بــا اعتبــاری بیــش از ۶10 میلیــارد ریــال 

ــرداری رســید. ــه بهره ب ب

 فاضالب طالخونچه در حال کارشناسی است
ــی  ــات اجرای ــاز عملی ــز از آغ ــان نی ــای اصفه ــرکت آبف ــعه ش ــی توس ــاون مهندس مع
ــت: در  ــر داد و گف ــان خب ــارد توم ــار ۹۶ میلی ــا اعتب ــه ب ــهر و دیزیچ ــالب در زیباش فاض
ســال ۹1 تمــام اعتبــارات شــبکه فاضــالب شهرســتان مبارکــه از محــل اعتبــارات دولتــی 
صفــر شــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه دوســوم شــبکه فاضــالب ایــن شهرســتان اجرایــی 

نشــده بــود.
ــع  ــت صنای ــی و فعالی ــالی های پیاپ ــه خشکس ــان اینک ــا بی ــان ب ــین حکمتی امیرحس
ــود،  ــرده ب ــن آب ایجــاد ک ــادی را درخصــوص تأمی ــه مشــکالت زی در شهرســتان مبارک
ــهر،  ــهرهای زیباش ــاب ش ــتفاده از پس ــور اس ــه منظ ــتا و ب ــن راس ــت: در ای ــراز داش اب
 ترکونــد، دیزیچــه و مبارکــه، بــا یکــی از شــرکت ها بــرای اســتفاده از پســاب، قــراردادی 
ــارد  ــه 58 میلی ــاز دارد ک ــار نی ــان اعتب ــارد توم ــه 108 میلی ــه در مبارک ــد ک ــد ش  منعق
تومــان توســط بخــش خصوصــی و 50 میلیــارد تومــان هــم توســط دولــت تأمیــن شــده 

. ست ا
ــوان کــرد و  ــل عن ــر ســال های قب ــرداری از شــبکه فاضــالب را 12 براب وی ســرعت بهره ب
گفــت: بــرای مبارکــه تــا پیــش از شــروع دوبــاره بهره بــرداری از فاضــالب، 80 کیلومتــر 
ــر هــم طــی دو  ــی اســت کــه 220 کیلومت ــود؛ ایــن در حال ــدازی شــده ب فاضــالب راه ان

ــرداری شــده اســت. ســال گذشــته بهره ب
معــاون مهندســی توســعه شــرکت آبفــای اصفهــان بــا اشــاره بــه آغــاز عملیــات اجرایــی 
فاضــالب در دو شــهر زیباشــهر و دیزیچــه نیــز ابــراز داشــت: ایــن دو طــرح بــا اعتبــار ۹۶ 

میلیــارد تومــان در بــازه زمانــی دو ســاله بــه بهره بــرداری خواهــد رســید.
وی درخصــوص فاضــالب طالخونچــه نیــز گفــت: ایــن پــروژه در حــال مطالعــات اولیــه 

ــد. ــه کار می کن ــاز ب ــت محیطی آغ ــی های زیس ــس از بررس ــرار دارد و پ ق

 بهره برداری از بزرگ ترین نیروگاه خورشیدی کشور
ــر نیــرو، بزرگ تریــن نیــروگاه خورشــیدی کشــور  ــا حضــور وزی ــز اهمیــت اســت ب حائ
ــن  ــرق ای ــد ب ــت تولی ــرداری رســید. ظرفی ــه بهره ب ــز ب ــان نی ــه ســفلی اصفه در جرقوی
نیــروگاه 10 مــگاوات اســت کــه بــا مشــارکت بخــش خصوصــی ســاخته شــده اســت.

ــه شــده  ــروگاه خورشــیدی هزین ــن نی ــرای احــداث ای ــان ب ــارد توم ــون 55 میلی  تاکن
ــروگاه  ــن نی ــید. در ای ــام رس ــه اتم ــاه ب ــت م ــی هف ــاخت آن ط ــت کار س ــه در نهای ک

ــت.  ــه اس ــه کار رفت ــیدی ب ــل خورش ــزار پن ــیدی 3۹ ه خورش

وزیر نیرو در آیین بهره برداری از  3 پروژه بخش فاضالب در اصفهان:

بزرگ ترین طرح های زیست محیطی کشور در حوزه اجرای طرح های فاضالب است

ـــمـــاره 415 ســـــال سوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 
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