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بیش از یک میلیون هکتار اراضی اصفهان 

در معرض فرسایش قرار دارد
صفحه  4

کاندیداها درباره آینده به مردم امید بدهند
در صفحه سیاست )2( بخوانید

مبارزه با انحرافات 
مأموریت منتظران

امـــام  خـــاص  یـــاران  مأموریت هــای  از  یکــی 
زمـــان)عج ( در آغـــاز انقــاب  و قیــام حضــرت مبــارزه 
بــا انحرافات، تـحـریـــفات و بـرداشـــت های نـادرســـت از 
دیـــن و مـذهـــب اســـت.  عـوامـل اصـلی ایـــن انـحـرافات 
یعنــی  تزویــر  صاحبــان  و  زور  صاحبــان  زر،  صاحبــان 
غیراســامی  حـکـــومت های  اشــراف،  و  ســرمایه داران 
ــون  ــعودی روحانی ــکام س ــل ح ــامی  مث ــر اس ــه ظاه و ب
و  حـکـومـــت ها  جـیـره خـــوار  و  دنـیـاپـرســـت  و  وابســته 

طبقــات اشــراف آن هــا هســتند. 
تـــحریفات، برداشــت ها و  در واقــع صاحبــان زر و زور 
تفســیرهای نادرســت را ســفارش می دهنــد و صاحبــان 
کــه  تزویــر آن را اجرایــی و عملیاتــی می کننــد؛ همچنــان 
کشــورهای اســامی ایــن شــیوه جریــان  امــروز در دل 
دارد و صاحبــان زر و زور بدعت هــا و انــواع انحرافــات 
دربــاری  مفتی هــای  و  ماهــا  و  می دهنــد  ســفارش  را 

می کننــد... عملیاتــی 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

آن چیــزی کــه االن الزم اســت بــر همــه آقایــان بر 
همــه شــما جوانــان بــزرگان و بــر همــه قشــرهای 
ملــت ایــن اســت کــه چشم هایشــان را بــاز کننــد 
تعییــن   ... کــه  افــرادی  دقــت  بــا  مطالعــه  بــا 

می کننــد صفــات خاصــی را داشــته باشــند: 
اول اینکــه مؤمــن باشــند، مؤمــن بــه ایــن نهضت 
باشــند، جمهــوری اســامی را بخواهنــد، طرفــدار 

اســامی  باشــند،  امیــن  باشــند،  مــردم 
و  نباشــند  غربــی  و  شــرقی  باشــند، 

انحرافــات مکتبــی 
نداشــته باشــند.« 

رأی با چشم بازپای درس امام ؟ق؟
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آیت اهلل مکارم شیرازی:

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

))آگهی مزایده عمومی - نوبت اول((
نوبت دوم

حق  دارد  نظر  در  شهر  اسالمی  محترم  شورای   94/09/29 مورخ   4/94/1650 مجوز شماره  استناد  به  فوالدشهر  شهرداری 

بهره برداری از مکان های زیر را از طریق مزایده عمومی و با قیمت پایه کارشناسی واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت 

آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96/02/24 به واحد امور قراردادهای 

شهرداری مراجعه نمایند.

1( حق بهره برداری از مکان جهت کیوسک مطبوعاتی واقع در بلوار عترت مسکن مهر فوالدشهر 

2( حق بهره برداری از مکان جهت کیوسک مطبوعاتی روبروی بازار فوژان فوالدشهر

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

»آگهی مزایده«

شهرداری زرین شهر به استناد موافقت نامه شماره 5 مورخ 1396/1/26 شورای اسالمی شهر در نظر 

دارد نسبت به فروش مقدار 75 تن تیرآهن در سایزهای 20-22-24-27 از طریق مزایده عمومی اقدام 

نماید؛ لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطالعات بیشتر از 

تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 96/2/21 به شهرداری مراجعه نمایند.

در صفحه سیاست )2( بخوانید

16 روز تا انتخاب دوازدهم

 رفع بیکاری و اشتغال زایی
وعده نامزدهای ریاست جمهوری

29اردیبهشت 1396، انتخابات ریاست  جمهوری دوازدهم 
و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسامی شهر و روستا 

برگزار می شود...

اخبار روز

| افتتاح اولین خط هوشمند 
اتوبوس تندرو در اصفهان  صفحه 8

 نگاهی به مشکالت قرارداد 
سرمربی طالیی پوشان اصفهان

| کرانچار، معادله مجهول سپاهان  
صفحه 6

 | طراحی باغچه هوشمند 
سبزی خانگی در اصفهان صفحه 4

کرد: کل پست استان اصفهان عنوان  مدیر 

| ارائه سرویس »پست رسانه« 
برای تبلیغات انتخاباتی  صفحه 4

معاون وزیر راه و شهرسازی:

 | وامخانهاولیها
۲۰۰میلیونتومانشد  صفحه 3

کرد: کیمیای وطن بررسی 

 | فرآوری سنگ های قیمتی
صنعت فراموش شده  صفحه 3

 نگاهی به فیلم »خماری« 
اولین ساخته داریوش غذبانی

| نگاه تک بعدی به اعتیاد  صفحه 5

نگاهی به بنای سردر مسجدجامع جورجیر

ل بویه   | »جورجیر«، یادگاری از آ
صفحه 7

اخبار روز
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

محمــــودی  محمـــد   
شاه نشــین گفــت: بــرای 
ــوراهای  ــات شـ انتخـابـ
اســامی شــهر و روســتا 
ــر  ــزار نف ــدود 283 ه ح
ــه  ــد ک ــی کردن نام نویس
ــزار  ــداد 5 ه ــن تع از ای
انصــراف  نفــر   799 و 

ــد. دادن
وی افــزود: پیــش از رســیدگی هیئت هــای 
ــزار و 20  ــهرها از 55 ه ــتانی در ش ــارت اس نظ
داوطلــب، 3 هــزار و 605 نفــر و در روســتاها از 
234 هــزار و 755 نفــر، 6 هــزار و 377 نفــر رد 
صاحیــت شــده اند. ایــن تعــداد رد صاحیــت 
در مقایســه بــا دوره قبــل یــک درصــد افزایــش 

یافتــه اســت. 
وی افــزود: بررســی صاحیــت داوطلبــان در 
هیئت هــای اجرایــی بایــد بــه تأییــد هیئت هــای 

ــد. ــارت برس نظ
رئیــس هیئــت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات 
شــوراها در پاســخ بــه اینکــه آیــا ممکــن 
ــا  ــه ســپرده شــدن تأییــد ی ــا توجــه ب اســت ب
رد صاحیــت داوطلبــان انتخابــات شــوراها 
ــایق  ــن کار س ــس، در ای ــدگان مجل ــه نماین ب
سیاســی دخالــت داده شــود، گفــت: قانــون راه 
ــت دادن ســایق سیاســی را در بررســی  دخال
ممکــن  امــا  اســت؛  بســته  صاحیت هــا 
 اســت در اجــرا مشــکاتی وجــود داشــته 

باشد.
ــع  ــر مراج ــزود: نظ ــین اف ــودی شاه نش محم
چهارگانــه بــرای هیئت هــای اجرایــی و نظــارت 

در تشــخیص صاحیــت 
نامزدهــا مشــورتی اســت 
و هیئت هــای اجــــرایی 
و نظـــارت در نهــایـــت 
را  داوطلــب  صاحیــت 
ــد. ــا رد مـی کننـ ــد ی تأیی

تبلیـغــــات  وی گفــت: 
انتخابــات  نامـزدهـــای 
شــوراها از 21 اردیبهشــت 
و  می شــود  آغــاز  روز  هفــت  مــدت  بــه 
چگونگــی تبلیغــات مجــاز بــه نامزدهــا اعــام 

ــت. ــده اس ش
در  اگــر  داد:  ادامــه  شاه نشــین  محمــودی 
انتخابــات، تخلفــی روی دهــد و  تبلیغــات 
در  نمونــه  عنــوان  بــه  نامزدهــا  طرفــداران 
خــود  نامــزد  تبلیــغ  بــه  ممنوعــه  اماکــن 
بپردازنــد، ممکــن اســت تــا یــک مــاه زندانــی 

شــوند و پرونــده آن هــا کیفــری شــود.
ــه  ــت هایی ک ــه نشس ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف
ــا داشــته ایم  ــس فت ــژه پلی ــا مســئوالن به وی ب
و  تــا حـــدودی کنتــرل  فضـــای مجــازی 
محدودیت هــا بــرای ادمین هــای گروه هــای 

ــت. ــده اس ــام ش ــازی اع ــای مج فض
ــن دوره از  ــت: در ای ــین گف ــودی شاه نش محم
ــات شــوراهای اســامی شــهر و روســتا  انتخاب
گــروه بازرســی متشــکل از هفــت نماینــده 
ــکیل  ــز تش ــامی در مرک ــورای اس ــس ش مجل
ــه  ــتان س ــر اس ــرای ه ــز ب ــا نی ــده و آن ه ش
ــرای  ــر و ب ــک ناظ ــهر ی ــر ش ــرای ه ــر و ب ناظ
منصــوب                   بــازرس  یــک  صنــدوق   15 هــر 

ایســنا کرده انــد. 

احســان قاضــی زاده  درباره شــکایت 
محتــوای  و  زمــان  از  کاندیداهــا 
مطالــب مطروح شــده در برنامــه 
ــت:  ــی اول گف ــره انتخـاباتـ مناظـ
ایــن  درخصــــوص  کمیســـیون 
ــی را  ــاوت زمان ــا تف ــره صرف مناظ
ــه  ــرار داد؛ ب ــری ق ــورد تصمیم گی م
ــی  ــان کاندیدای ــه زم ــا ک ــن معن ای
کــه بیشــترین صحبــت را داشــته بــه عنــوان مــاک در نظــر گرفتــه 
می شــود و بــه تناســب آن بــه بقیــه کاندیداهایــی کــه کمتــر 
ــد  ــاص داده خواه ــت اختص ــره دوم وق ــد، در مناظ ــت کردن صحب

شــد.
وی همچنیــن درخصــوص برنامه هــای ضبطــی کاندیداهــا بــا 
ــب  ــوای مطال ــکایتی از محت ــا ش ــر کاندیداه ــه اگ ــه اینک ــاره ب اش
ــاز  ــی مج ــر قانون ــند، از نظ ــته باش ــاره داش ــده در این ب مطروح ش
ــن  ــه ای ــیون ب ــه کمیس ــت: البت ــتند، گف ــوع هس ــرح موض ــه ط ب
ــده  ــش نیام ــز پی ــکایت نی ــورد ش ــا م ــه و اساس ــوارد نپرداخت م
ــن  ــی نشــده اســت؛ ضم ــای ضبط ــه برنامه ه اســت. اعتراضــی ب
ــاق                                                              ــن اتف ــم ای ــا نگذاری ــت فض ــا مدیری ــم ب ــح دادی ــه ترجی آنک

ــد. بیفت
قاضــی زاده  هاشــمی همچنیــن دربــاره بی برنامگــی در زمــان 
ــورد  ــی دو م ــت: یک ــا گف ــی کاندیداه ــای انتخابات ــش برنامه ه پخ
ناهماهنگــی کــه پیــش آمــده مربــوط بــه صداوسیماســت؛ 
زیــرا کمیســیون کنداکتــور پخــش را بــه صداوســیما اعــام 
ــتاد  ــا س ــیما ب ــی صداوس ــکل ناهماهنگ ــوارد مش ــن م ــرده و ای ک
ــه صداوســیما اعــام کــرده کــه اگــر  کاندیداهاســت؛ کمیســیون ب
ــئله  ــن مس ــه ای ــری ب ــود، جدی ت ــاد ش ــا زی ــن ناهماهنگی ه ای
خواهــد پرداخــت.وی  گفــت: مــوارد اصاحــی بــه یــک دقیقــه هــم 
ــه  ــن آنک ــود؛ ضم ــه بیشــتر نب ــک کلم نرســید و برخــی در حــد ی
همــه نامزدهــا بــه غیــر از یــک نفــر مــوارد اصاحــی داشــتند و همه 

ــنا ــد. ایس ــه بودن ــد را پذیرفت ــن رون ــل ای از قب

ــس  ــی، رئیـ ــی اکبر والیتـ علـ
ــتراتژیک  ــات اس ــز تحقیق مرک
ــت  ــخیص مصلح ــع تش مجم
نظــام، در جمــع خبرنــگاران 
بــا اشــــاره بــه مناظـــرات 
ــانه  ــرد رس ــی و عملک انتخابات
ــار داشــت: از اینکــه  ــی اظه مل
بــه  انتخاباتــی  کار مبــارزات 

خوبــی پیــش مــی رود و شــش کاندیــدای حاضــر کــه تاییــد 
ــا  ــود ب ــی خ ــه کار تبلیغات ــدام ب ــر ک ــت شــده اند، ه صاحی
قــوت تمــام می پردازنــد، ایــن بســیار امیدوارکننــده اســت.

ــخیص  ــع تش ــتراتژیک مجم ــات اس ــز تحقیق ــس مرک رئی
ــوری اســامی  ــرد: در جمه ــام خاطرنشــان ک مصلحــت نظ
ایــران سرنوشــت مــردم بــا انتخابــات بــه دســت خودشــان 
اســت و ایــن ســنت حســنه مردم ســاالری دینــی جــا 

ــود. ــزار می ش ــته برگ ــر از گذش ــال بهت ــر س ــاده و ه افت
ــا حــق  ــار نظــر کاندیداه ــد اظه ــدون تردی ــت: ب ــی گف والیت
آن هاســت و از رســانه ها و  رســانه ملــی تــا بــه حــال خــوب 
اســتفاده شــده اســت. مناظــرات جــزو ضرورت هــای 

دموکراســی اســت.
ــخیص  ــع تش ــتراتژیک مجم ــات اس ــز تحقیق ــس مرک رئی
ــه دار  ــه ریش ــا ک ــردم م ــع م ــزود: توق ــام اف ــت نظ مصلح
و فرهنگــی از لحــاظ تمدنــی هســتند، ایــن اســت کــه 
کاندیداهــا احتــرام یکدیگــر را حفــظ و بــه ارائــه برنامه هــای 
خــود در آینــده بپردازنــد. کاندیداهــا بایــد از تخریــب یکدیگر 
بپرهیزنــد؛ زیــرا ایــن موضــوع نــه مــورد پســند مــردم اســت 

ــرد.  ــامی آن را می پذی ــاق اس ــه اخ و ن
والیتــی خاطرنشــان کــرد: تــا بــه حــال کاندیداهــا در ایــن 
ــا  ــه آن ه ــد ب ــه بای ــا هم ــد؛ ام ــار کردن ــوب رفت ــه خ رابط
توصیــه کنیــم کــه متواضعانــه حرمــت یکدیگــر را نگــه 

ــنیم ــد. تس دارن

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها خبر داد:

رد صالحیت حدود 10 هزار داوطلب انتخابات شوراها

سخنگوی کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات مطرح کرد:

تغییری در ترکیب مناظره ایجاد نشده است

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت:

کاندیداها باید از تخریب یکدیگر بپرهیزند 

حتما بخوانید!
اجرایی بودن افزایش یارانه پنجشنبه  14  اردیبهشت ماه 21396

ـــمـــاره  420  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

مبارزه با انحرافات

مأموریت منتظران                                         

ادامه از صفحه یک: 
ــائم)ع(  ــه قـ ــد: آزاری کـ ــادق)ع( فرمودن ــام ص ام
آخرالزمــان  جاهــان  از  خویــش  قیــام  هنــگام 
ــه  ــت از آن هم ــخت تر اس ــب س ــه مرات ــد، ب می بین

آزار کــه پیامبــر)ص( از مــردم جاهلیــت دیــد. 
راوی گفت: این چگونه می شود؟ 

امــام فرمودنــد: پیامبــر بــه میان مــردم آمــد؛ در حالی 
کــه آن هــا ســنگ و صخــره و چـــوب و تـخـــته های 
ــی  ــتیدند؛ ول ــی( را می پرس ــای چوب ــیده )بت ه تراش
قائــم مــا کــه قیام کنــد، مـردمـــان هـمـــه از کـتـــاب 
خـــدا بـــرای او دلیـل مـی آورنـد و آیـــه های قـرآن را 

ــد. ــه می کنن ــل و توجی تأوی
در واقــع بــا قــرآن بــه جنــگ قــرآن می رونــد؛ 
قیــام(  )هنــگام  قائــم   ... فرمودنــد:  چنانچــه 
رویــاروی  مـی شـــود کـــه  روبــه رو  مردمــی   بــا 
ــر او  ــدا را در براب ــاب خ ــای کت ــتند و آیه ه او می ایس
بــه نظــر خــود تأویــل می کننــد و در همیــن راســتا بــا 

ــد. ــرد برمی خیزن ــه نب او ب
مـأمـــوریت یــاران خــاص حضــرت در اینجــا ســخت 
و مشــکل اســت کــه عبــارت اســت از: افشــای 
خطــوط انحرافــی و جریان هــای فـکـــری مـنـحـــرف 
و  روشــنگری  مســتدل،  و  منطقــی  پاســخگویی 
تبییــن درســت آموزه هــای دینــی و نیــز جنگیــدن بــا 
کســانی کــه دســت از افــکار و اندیشــه های نادرســت 
خویــش برنمی دارنــد و حــق خالــص و اســام نــاب 

نمی پذیرنــد. را 
امــا یـــاران خـــاص مهــدی)ع( در پرتــو تعالیــم 
امــام خویــش، بــه شــناخت  و بصیرتــی دســت 
می یابنــد کــه هیــچ اشـــتباه و انحرافــی در آن وجــود 
ــان راه و روش دیــن خــدا و امــام بزرگــوار  ــدارد. آن ن
خویــش را بـــه طـــور یکدســت، یکســان و منســجم 
بــه  و  تبییــن می کننــد  نــاآگاه  توده هــای  بــرای 
طور هماهنگ بـــه نـشـــر تـعـالیـــم نـــاب اسـامـــی 

مـــی پردازند. 
ــب  ــی جال ــای مدیریت ــر توانمندی ه ــاوه ب ــان ع این
تـوجـــه، در دیـن شـنـاســـی و مســائل سیاســی 
ــد  ــص دارن ــام تخص ــه اس ــوط ب ــادی و...مرب  اقتص
ــن  ــتند. ای ــتین هس ــان راس ــا و اسام شناس و از فقه
ــذار  ــازنده و تاثیرگ ــات س ــخت از اقدام ــت س مأموری
ــود  ــد ب ــاب خواه ــام ن ــعه اس ــرفت و توس  در پیش
و راه توســعه حاکمیــت امــام را همــوار می کنــد. ایــن 
ــا در انتظــارش لحظه شــماری  ــه م ــروزی اســت ک پی
می کنیــم و ان شــاءهللا دور و دیــر نخواهــد بــود، دنیــا 
 بــه ظهــور عدالت گســترش نورانــی خواهــد شــد 

و بشریت طعم انسانیت واقعی را خواهد چشید.
ــواع  ــا ان بی شــک منتظــر واقعــی کســی اســت کــه ب
ــی  ــی، اخاق ــادی، فرهنگ ــات اعتق ــف انحراف  مختل
مقابــل  در  و  مبــارزه کنــد  و سیاســی  اقتصــادی 
نــاب  اســام  همــان  خــدا کــه  دیــن  تحریــف 
ــال  ــان و م ــا ج ــتد و ب ــت بایس ــدی)ص( اس محم
ــد، بلکــه  ــارزه کن ــه فقــط مب ــد. البتــه ن مجاهــدت کن
ــد و  ــا نشناس ــر از پ ــاب س ــام ن ــن اس ــد در تبیی بای
ــا  ــد ت ــکان مشــروع اســتفاده کن از هــر فرصــت و ام

ــود. ــم ش ــور فراه ــات ظه مقدم

حرمت مؤمن                                  
ــاری اســت  ــام ســرمایه و اعتب ــه تم ــه مثاب ــروی مؤمــن ب آب
 کــه در طــول زندگــی بــا ســختی آن را بــه دســت آورده 
اســت؛ امــا ایــن امــر مهــم کــه در آیــات و روایــات اســامی 
تأکیــد بســیاری بــر آن شــده ممکــن اســت در اثــر جهالــت 
یــا غــرض ورزی عــده ای در یــک لحظــه از دســت بــرود؛ آنچــه 
ــذا  ــی غیرممکــن اســت؛ ل ــا حت ــش بســیار مشــکل ی جبران
ــن  ــث ریخت ــه باع ــی ک ــی و عوامل ــای دین ــه آموزه ه توجــه ب
آبــروی مؤمــن می شــود، بســیار ضــروری بــه نظــر می رســد؛ 
ــه  ــد ک ــان می ده ــات نش ــات و روای ــت در آی ــه دق ــرا ک چ
ــی کــه هــر  ــا جای ــه آن داشــته ت ــد توجــه بســیاری ب خداون
ــه  ــود، ب ــن می ش ــروی مؤم ــن آب ــاز ریخت ــه زمینه س ــه ک چ

ــی شــده اســت. ــه آن اشــاره و از آن نه صراحــت ب
ــد آن را  ــه خداون ــدر ارزش دارد ک ــن آنق ــروی مؤم ــظ آب حف
خــود بــر عهــده گرفتــه اســت. پیامبــر اکــرم)ص( در حدیثــی 
ــه در روز حســاب،  ــردم ک ــد درخواســت ک ــد: از خداون فرمودن
حسابرســی امــت را بــه خــودم واگــذار کنــد کــه بنــدگان اگــر 
ــین  ــران پیش ــش پیامب ــن پی ــروی م ــتند، آب ــی داش لغزش

نــرود. 
خداونــد پاســخ داد: حســاب آن هــا را خــودم بــه عهــده 
ــو  ــر لغزشــی داشــتند، آبرویشــان پیــش ت ــه اگ ــرم ک می گی

ــرود. ن
ــراِض  ــن َاع ــفَّ َع ــن کَ ــد: »َم ــز فرمودن ــا)ع( نی ــام رض ام

الُمســِلمیَن َاقاَلــُه هللُا َعثرَتــُه َیــوَم الِقیامــة.«
»کســی کــه از آبروریــزی و لطمــه زدن بــه حیثیت مســلمانان 
خــودداری کنــد، خداونــد از لغزش هــای او در روز قیامــت 

درمی گــذرد.« )بحــار، ج 75، ص 256(
یســع  بن حمزه در حــاالت امــام رضــا)ع( مى گویــد: مــن 
 در مجلســى بــا حضــرت رضــا)ص( مشــغول صحبــت بــودم 
و عــده زیــادى هــم بــراى پرســش از مســائل حــال و حــرام 
جمــع شــده بودنــد. مــردى بلندقامــت و گندمگون داخل شــد 
و ســام کــرد و عرضــه داشــت کــه من دوســتى از دوســتداران 
شــما و اجــداد شــما هســتم و از حــج مى  آیــم. زاد و توشــه  ام 
گــم شــده؛ اگــر ممکــن اســت کمکــى بفرماییــد کــه مــن بــه 
شــهرم برســم و ایــن نعمتــى اســت بــر مــن از جانــب خــداى 
تعالــى؛ پــس چــون بــه شــهرم رســیدم، آن را از جانــب شــما 

صدقــه مى  دهــم؛ چــون مــن احتیاجــى بــه صدقــه نــدارم.
حضــرت فرمودنــد: بنشــین، خــدا تــو را رحمــت کنــد. حضرت 
رو کردنــد بــه مــردم و بــا آن هــا ســخن گفتنــد تــا وقتــى کــه 
پراکنــده شــدند و فقــط آن مــرد و مــن و ســلیمان جعفــرى و 

خیثمــه باقــى ماندیم. 
ــه داخــل منــزل  ــد: اجــازه مى  دهیــد مــن ب حضــرت فرمودن

بــروم؟
بلنــد شــدند و داخــل رفتنــد و بعــد از لحظاتــى آمدنــد 
 پشــت در و دســت مبــارک خــود را از بــاالى در خــارج کردنــد 

و فرمودند: کجاست آن مرد خراسانى؟ 
آن مرد گفت: بله، اینجا هستم. 

حضــرت فرمودنــد: ایــن دویســت دینــار را بگیــر و کار خــود را 
انجــام بــده و بــه آن متبــرک شــو و از طــرف مــن هــم الزم 
نیســت صدقــه دهــى؛ بیــرون بــرو کــه مــن تــو را نبینــم و تــو 

مــرا نبینــى. آن مــرد خــارج شــد.
وقتــى حضــرت آمدنــد، ســلیمان گفــت: فدایــت شــوم شــما 
کــه عطــاى وافــر و زیــادى بــه ایــن مــرد فرمودیــد، چــرا روى 

نازنیــن خــود را از او پوشــاندید؟ 
حضــرت فرمودنــد: تــا مبــادا ذلــت درخواســت را در چهــره  اش 
ببینــم. مگــر نشــینده اى کــه رســول خــدا)ص( فرمودنــد: هــر 
کــس حســنه و کار نیــک خــود را مســتور بــدارد، برابــر اســت 
بــا هفتــاد حــج و هــر کــس کار زشــت خــود را آشــکار کنــد، 
خــوار مى شــود و هــر کــس زشــتى خــود را بپوشــاند و عمــل 

خافــش را در پنهــان انجــام دهــد، بخشــیده خواهــد شــد؟ خبر کوتاه 

اخبار سیاسی  دبیر اشراف فرماندهی کل قوا:

دشمن به دنبال ضربه زدن به سپاه است
فرماندهــی کل  اشــراف  دبیــر  تشــکری،  محمــود  ســردار 
قــوا، طــی ســخنانی خاطرنشــان کــرد: مــا بــرای تهیــه 
دادیــم  تشــکیل  را  اشــراف، کارگروه هایــی  تحــول   ســند 
و بــرای تدویــن ســند راهبــردی، مبانــی خــود را از فرمایشــات 
رهبــری گرفتیــم. وی تصریــح کــرد: انقــاب و نظــام اســامی 
ــد  ــا نیازمن ــا آن ه ــه ب ــد و مقابل ــادی دارن ــمنان زی ــروز دش ام

هوشــیاری بســیاری اســت. 
ســردار تشــکری بــا اشــاره بــه توطئه هــا و هجمه هــای متعــدد 
از ســوی دشــمن در طــول 4 دهــه از عمــر انقــاب، گفــت: البتــه 
مــا در بعضــی از ایــن مقاطــع غافلگیــر شــدیم و بــرای همیــن 
بایــد همیشــه هوشــیار باشــیم تــا ایــن اتفــاق دیگــر رخ ندهــد.

وی افــزود: غافلگیــری در نیروهــای مســلح هزینه هــای بســیار 
بیشــتری نســبت بــه ســایر نهادهــا دارد؛ لــذا بــه هیــچ عنــوان 
ــوا  ــی کل ق ــراف فرمانده ــر اش ــت. دبی ــرش نیس ــل پذی قاب
یــادآور شــد: حضــور داعــش در منطقــه و اشــغال اســتان هایی 
از کشــور عــراق حاصــل ایــن بــود کــه اطاعــات دقیقــی از آن هــا 

در نیروهــای مســلح ایــن کشــور وجــود نداشــت. 
ــال  ــه دنب ــمن ب ــروز دش ــت: ام ــار داش ــکری اظه ــردار تش س
ضربــه زدن بــه ســپاه پاســداران اســت؛ چــرا کــه از تاثیرگــذاری 

ــر دارد. فــارس ــی خب ــه خوب ــاد ب ــن نه ای

اطالعیه شورای نگهبان:

 بررسی صالحیت داوطلبان 

ریاست  جمهوری منتشر نمی شود
ــورای  ــث ش ــرد مباح ــام ک ــه ای اع ــان در اطاعی ــورای نگهب ش
ــه  ــاد ب ــن نه ــی ای ــط عموم ــخنگو و رواب ــوی س ــان از س نگهب
آگاهــی می رســد و بررســی صاحیــت داوطلبــان ریاســت 
بــودن مذاکــرات منتشــر  بــه دلیــل محرمانــه   جمهــوری 

نمی شــود. متــن ایــن اطاعیــه بــه شــرح زیــر اســت:
ِبسمِ هللا الرَّحمِن الرَّحیِم

»َو ال َتقُف ما َلیَس َلَک ِبِه ِعلٌم.« )اإلسراء ـ 36(
»و درباره چیزی که بدان آگاهی نداری، سخن مگوی.«

ــران می رســاند مباحــث  ــه اطــاع مــردم مؤمــن و شــریف ای ب
ــرم  ــا از ســوی ســخنگوی محت ــان تنه ــا شــورای نگهب ــط ب مرتب
ــد  ــی می رس ــه آگاه ــی ب ــط عموم ــا اداره کل رواب ــاد ی ــن نه  ای
و هــر گونــه اظهارنظــر یــا انتشــار مطلــب از ســوی افــراد دیگــر 
موضــع رســمی شــورای نگهبــان نیســت و فاقــد اعتبــار اســت.
شــایان ذکــر اســت کــه بررســی صاحیــت داوطلبــان ریاســت 
جمهــوری در جلســه عمومــی و غیرعلنــی شــورای نگهبــان انجام 
ــان آن  ــرات جری ــودن مذاک ــه ب ــل محرمان ــه دلی ــود و ب می ش
نیــز منتشــر نمی  شــود. اداره کل روابــط عمومــی شــورای نگهبــان

معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی ارتش:

 نیروها باید مجهز به سالح 

ایمان و تقوا باشند
امیرعلــی جهانشــاهی، معــاون هماهنگ کننــده نیــروی زمینــی 
ــرآن  ــان ق ــع معلم ــران، در جم ــامی ای ــوری اس ــش جمه  ارت
و آموزش هــای عقیدتی سیاســی گفــت: نیــروی زمینــی ارتــش 
دارای بیشــترین روحانــی، اســتادان قرآنــی و مباحــث دینــی در 
ســطح نیروهــای مســلح اســت کــه در امــر آمــوزش مباحــث 
ــد  ــای بع ــت و ارتق ــرای هدای ــی را ب ــای خوب ــوی فعالیت ه معن
ــرو  ــن نی ــا در ای ــه و خانواده ه ــور و وظیف ــان پای ــادی کارکن اعتق
ــه  ــه ب ــم ک ــد کســانی را انتخــاب کنی ــا بای ــد. م انجــام می دهن
ســاح ایمــان و تقــوا مجهــز باشــند و در میــدان رزم ســینه های 
مردانه شــان را آمــاج گلوله هــای دشــمن قــرار دهنــد. وی 
ــوزی در  ــی و نمازآم ــای قرآن ــه فعالیت ه ــا در زمین ــزود: م اف
ســطح نیروهــای مســلح، مقام هــای ممتــازی را در مســابقات 

ــنیم ــم. تس ــب کرده ای ــم کس ــرآن کری ق

29 اردیبهشــت  1396 انتخابــات ریاســت  جمهــوری دوازدهــم 
و پنجمیــن دوره انتخابات شــوراهای اســامی شــهر و روســتا 
ــات شــش  ــی تبلیغ ــت قانون ــزار می شــود. 13 روز از مهل برگ
نامــزد انتخابــات ریاســت  جمهــوری می گــذرد و در ایــن مدت 
ــه ارائــه برنامــه   ایــن افــراد در برنامه هــای تبلیغاتــی خــود ب
و دیگاه هایشــان پرداختنــد. یکــی از موضوعــات جالــب 
توجــه و حائــز اهمیــت بــرای اقشــار مختلــف جامعــه 
نظــرات کاندیداهــا درخصــوص رفــع بیــکاری و اشــتغال زایی 
جوانــان اســت. آخریــن مواضــع و دیدگاه هــای کاندیداهــای 
ــن رابطــه در  ــوری دوازدهــم را در ای ــات ریاســت  جمه انتخاب

ــد. ــال کنی ــر دنب زی
   میرســلیم:  توجــه بــه اشــتغال در صــدر اقدامــات دولــت 

ینده  آ
بــه نظــر مــن دلیــل اهتمــام رهبــری بــه موضــوع اشــتغال 
مولــد و تولیــد ملــی بســیار روشــن اســت. بیــکاری غیــر از 
آثــار منفــی اقتصــادی، منشــأ بســیاری از مســائل اجتماعــی 

ــت. ــی اس ــکات امنیت ــی و مش ــای فرهنگ و مصیبت ه
نبایــد بــا موضــوع بیــکاری و ایجــاد اشــتغال بــه عنــوان یــک 
ــوان  ــه عن ــا از آن ب ــوردی برخــورد ی ــا م ــی ی موضــوع مقطع
ــد در  ــرد؛ بای ــتفاده ک ــی اس ــات انتخابات ــرای تبلیغ ــزاری ب اب
نظــر داشــته باشــیم کــه بــا توجــه بــه آمــار افــراد بیــکار، ایــن 
موضــوع همیشــگی اســت و بایــد همــواره مــورد توجه باشــد.

   رئیسی: محوریت تولید و اشتغال
ــه  ــد ب ــای تولی ــه چرخ ه ــرای اینک ــکاری و ب ــع بی ــرای رف ب
حرکــت دربیاییــد، محوریــت تولیــد و اشــتغال در برنامــه مــا 

ان شــاءهللا مــورد تأکیــد اســت.
ــدون  ــود، ب ــال ش ــوب دنب ــتغال خ ــد و اش ــث تولی ــر بح  اگ
ــده  ــل ش ــری عم ــم رهب ــام معظ ــر مق ــه ام ــم ب ــد ه  تردی
و هــم خواســت عمــوم مــردم عزیزمــان محقــق شــده اســت. 
بســیاری از مفاســد حاصــل بیــکاری اســت و بســیاری 
ــت  ــر و محرومی ــل فق ــم حاص ــی ه ــیب های اجتماع از آس
ــد امــروز حتمــا ایــن شــرایط اقتصــادی  ــذا مــا بای اســت؛ ل

ــم.  ــر دهی را تغیی
اّمتــی کــه توانســته پیروزی هایــی را ثبــت کنــد و بــه عنــوان 
ــر را  ــن فق ــد ای ــر می توان ــان مطــرح باشــد، مگ ــو در جه الگ
تحمــل کنــد و آن را حــل نکنــد. مــا مصمــم هســتیم شــرایط 

اقتصــادی را بــه نفــع مــردم تغییــر دهیــم. 
ــی  ــد، راه ــدار و مول ــتغال زایی پای ــرای اش ــی: ب    روحان

جــز توســعه تولیــد نداریــم 
بیــکاری تنهــا مشــکل اقتصــادی نیســت؛ بلکــه باعــث 

مشــکات روانــی و فســاد اخاقــی نیــز می شــود. 
در کاس درس نشســتن و مــدرک گرفتــن بــه معنــای 
ــه  ــوز ب ــجو و دانش آم ــر دانش ــت. اگ ــانی نیس ــرمایه انس س
ــوان از آن  ــت می ت ــل شــود، آن وق ــد تبدی ــروی موّل ــک نی ی

ــت  ــود معیش ــرد. »بهب ــاد ک ــانی ی ــرمایه انس ــوان س ــه عن ب
ــت.  ــدت اس ــادی کوتاه م ــدف اقتص ــن ه ــردم«، مهم تری م
رشــد تولیــد ملــی، افزایــش درآمــد واقعــی خانوارهــا و 
ــی  ــش کاف ــدون افزای ــردم، ب ــت م ــود معیش ــت بهب در نهای

ســرمایه گذاری و رشــد آن امکان پذیــر نخواهــد بــود.
نمی تــوان  زدن  و حــرف  بــا شــعار  جهانگیــری:      

اشــتغال ایجــاد کــرد
ــوان  ــه عن ــه ب ــن مســائل کشــور ک ــی از اصلی تری ــروز یک ام
ــن  ــت و م ــکاری اس ــوع بی ــت، موض ــرح اس ــش مط ابرچال
معتقــدم بــرای حــل مســئله  بیــکاری بــا همــه عظمتــی کــه 

ــم. ــدا کنی ــکار پی ــم راه دارد می توانی
بــا شــعار و حــرف زدن نمی تــوان اشــتغال ایجــاد کــرد؛ 

ــی  ــران هــم رشــد 12 درصــدی و هــم رشــد منف اقتصــاد ای
ــد  ــورم 6 درص ــم ت ــدی و ه ــورم 50 درص ــم ت ــد، ه 7 درص
ــن دوران  ــر در بهتری ــوی دیگ ــت و از س ــرده اس ــه ک را تجرب
ایجــاد اشــتغال، ســاالنه 600 تــا 700 فرصــت شــغلی ایجــاد 
ــن  ــت در بهتری ــن دول ــش از ای ــال های پی ــا در س ــده؛ ام ش
دوران درآمــدی کشــور، میــزان ایجــاد اشــتغال جدیــد برابــر 

ــوده اســت. ــر ب ــا صف ب
   هاشــمی طبا: رفــع بیــکاری بــا رشــد صنعــت و ارتقــای 

کشاورزی
ــظ زیســتگاه کشــور  ــه حف ــا توجــه ب ــد ب اقتصــاد کشــور بای
شــکل بگیــرد. افزایــش درآمــد اقتصــادی مــردم در نهایــت 
قــوی  اقتصــادی  و  بهــره وری  افزایــش  بــه  می توانــد 
بینجامــد. مســائلی کــه در اقتصــاد مقاومتــی آمــده بایــد بــا 
یــک حرکــت جهــادی عملــی شــود. اینکــه شــعار داده شــود 
مــن امــروز اقتصــاد مقاومتــی را در عــرض ســه ســال پیــاده 
ــی را افزایــش می دهــم، یــک ادعــای  ــم و درآمــد مل می کن
ــکاری را  ــئله بی ــد مس ــه می توان ــت.موضوعی ک ــود اس بی خ
 بــا رشــد صنعــت و ارتقــای کشــاورزی رفــع کنــد، گردشــگری 
و ایرانگــردی اســت؛ چــرا بــه بیــکاری که ام الفســاد در کشــور 

اســت، بی توجــه هســتیم و شــعارهای بیخــود می دهیــم.
   قالیباف: مهم ترین موضوع، اشتغال است

بیــکاری و اشــتغال، مهم تریــن دغدغــه امــروز کشــور اســت 
ــر  ــزش را ب ــه تمرک ــد هم ــم بای ــده ه ــت آین ــا دول و طبیعت

بحــث اشــتغال بگــذارد.
اولویــت اول مــن موضــوع اشــتغال اســت و توجــه بــه مــردم 
ــه  ــا یاران ــان ب ــط زندگی ش ــه فق ــان ک ــتضعف و محروم مس

ــت بعــدی اســت. ــن می شــود، در اولوی تأمی
ــژه  ــردم به وی ــرای م ــوب ب ــادی خ ــی اقتص ــک زندگ ــد ی بای
فقیــران، حاشیه نشــینان و روســتاییان فراهــم کنیــم و اگــر 
امــکان رفاهــی بــرای آن هــا فراهــم شــد، ایــن یعنــی همــان 
قــرار مــا در نظــام جمهــوری اســامی، بــا ایــن ظرفیتــی کــه 

در کشــور وجــود دارد.

16 روز تا انتخاب دوازدهم 

رفع بیکاری و اشتغال زایی، وعده نامزدهای ریاست جمهوری

محمدعلــی پورمختــار بــا بیــان اینکــه کابینــه دولــت یازدهــم 
ــت  ــون اس ــاب تاکن ــروزی انق ــان پی ــه از زم ــن کابین پیرتری
ــاد  ــه ســن زی ــم نشــان داد ک ــت یازده ــرد دول ــت: عملک  گف
ــی      ــش ذهن ــه، کش ــتن تجرب ــم داش ــه علی رغ ــری کابین و پی

ــدارد. ــرای کار ن ــمی الزم را ب و جس
پورمختــار خاطرنشــان کــرد: آقــای روحانــی عنــوان کــرده کــه 
اگــر مــن انتخــاب شــوم، ســن کابینــه را پنــج ســال جــوان 
ــده داری  ــه خن ــب و البت ــرِف جال ــن ح ــه ای ــرد ک ــم ک خواه
ــا 70  ــدود 65 ت ــه ح ــه ک ــط کابین ــن متوس ــی س ــت؛ یعن اس

ــد.  ــدا می کن ــش پی ــال کاه ــا 60 س ــت، ت ــال اس س
وی ادامــه داد: ایــن حــرف در حالــی اســت کــه آقــای 
روحانــی خــود 71 ســال ســن دارد؛ ســن خــودش را چــه کار 
ــد     ــاح کن ــنامه اش را اص ــد شناس ــا می خواه ــد؟ حتم می کن

ــارس ــج ســال جــوان شــود. ف و پن

عضو کمیسیون قضایی مجلس:

دولت یازدهم، پیرترین کابینه انقالب است

ــت:  ــس، گف ــان در مجل ــردم اصفه ــده م ــر، نماین فوالدگ
اگرچــه افزایــش یارانــه اقشــار آســیب پذیر جامعــه 
ــس شــورای اســامی ایجــاد شــده،  ــن مجل ــق قوانی طب
ــرده و در  ــام ک ــود تم ــام خ ــه ن ــن کار را ب ــت ای ــا دول ام
ــام خــود  ــه ن ــراد را ب ــن اف ــه ای ــش یاران ــا افزای گزارش ه
ثبــت کــرده اســت. نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس 
ــل  ــد قاب ــراد کم درآم ــه اف ــش یاران ــه افزای ــان اینک ــا بی ب
اجــرا و عملــی شــدن اســت، امــا متاســفانه دولــت ایــن 
ــوان  ــا حــدودی می ت ــد، افــزود: ت کار را غیرممکــن می دان
افزایــش داد؛ همچنیــن  را  افــراد آســیب پذیر  یارانــه 
تعلــق  پاییــن  دهک هــای  بــه  بایــد  نقــدی  یارانــه 
ــه  ــه ایــن شــرط کــه یاران  بگیــرد و افزایــش پیــدا کنــد؛ ب
ــراد  ــد و اف ــه تولی ــد حــذف و از محــل آن ب ــراد پردرآم اف

ــنیم ــود. تس ــک ش ــیب پذیر کم آس

وزارت کشــور،  ســخنگوی  ســامانی،  ســلمان  ســید 
ــت  ــه ســاماندهی فعالی ــه اینک ــا توجــه ب ــرد: ب ــار ک اظه
تبلیغاتــی نامزدهــا در فضــای مجــازی مشــابه آنچــه در 
ــه در  ــت هایی ک ــات و نشس ــی در تجمع ــای حقیق فض
ــی برگــزاری  ــات قانون کشــور برگــزار می شــود، از ضروری
ــود، شــورای  قانونمنــد انتخابــات در تمامــی انتخابــات ب
عالــی فضــای مجــازی، وزارت کشــور را مکلــف کــرد بــا 
ــا  ــط ب ــئول و مرتب ــتگاه های مس ــایر دس ــی س هماهنگ
ــوع  ــن ن ــرای ســاماندهی ای ــن امــر، دســتورکاری را ب ای

ــد. ــاغ کن ــه و اب ــات در فضــای مجــازی تهی تبلیغ
وی گفــت: از مزایــای مهــم ایــن ســامانه ایــن اســت کــه 
تمامــی فعالیت هــا مشــخص، نظام منــد و قابــل دفــاع 

توســط نامزدهــا می شــود. میــزان

ــز نســبت  ــران عزی ــت: کارگ ــی گف ــد جنت ــت هللا احم آی
بــه همــه مــردم کشــورمان حــق دارنــد؛ زیــرا خدمــات 

ــود. ــردم می ش ــه م ــامل هم ــا ش آن ه
رئیــس مجلــس خبــرگان رهبری از مســئوالن خواســت 
بیــش از گذشــته بــه مشــکات کارگــران رســیدگی کنند 

و بــرای رونــق اشــتغال و رفــع بیکاری بکوشــند.
آیــت هللا جنتــی همچنیــن تأکیــد کــرد: شــعارها و 
برنامه هــای کاندیداهــا، حاصــل مشــورت بــا متخصصان 

ــد.  ــان باش و کارشناس
ــارکت  ــش مش ــاهد افزای ــرد ش ــدواری ک ــراز امی وی اب
ــرد:  ــح ک ــیم و تصری ــات باش ــه انتخاب ــردم در صحن م
موجــب  انتخابــات  در  مــردم  مشــارکت  افزایــش 

افزایــش قــدرت کشــور می شــود. تســنیم

امیــر شــجاعان، رئیــس کمیتــه فنــاوری اطاعــات 
ــتگاه های  ــه دس ــاره  اینک ــور، درب ــات کش ــتاد انتخاب س
الکترونیکــی رأی گیــری چنــد روز پیــش از انتخابــات بــه 
ــرد:  ــار ک ــود، اظه ــل داده می ش ــذ رأی تحوی ــعب اخ ش
ــع دســتگاه های  ــون در حــال ارســال و توزی ــا هــم اکن م
ــتیم.  ــور هس ــهرهای کش ــتان ها و ش ــمارش آرا در اس ش
 وی افــزود: طبــق دســتورکاری کــه می دهیــم بایــد 
2 ســاعت پیــش از زمــان اخــذ رأی دســتگاه ها را در 

محل هــای اخــذ رأی مســتقر کــرده باشــند.
شــجاعان اضافــه کــرد: ممکــن اســت بــا تمهیــدات 
خاصــی اجــازه دهیــم تــا در بعضــی از شــعب، دســتگاه ها 

ــر نصــب شــوند. زودت
را در 6  الکترونیــک اخــذ رأی  تاکنــون دســتگاه های 

اســتان توزیــع کرده ایــم. آخریــن خبــر

نماینده مردم اصفهان در مجلس تاکید کرد:

اجرایی بودن افزایش یارانه 

سخنگوی وزارت کشور خبر داد:

  رعایت اصول قانونی تبلیغات 

در فضای مجازی با سامانه بیتاک

دبیر شورای نگهبان:

شعارها و برنامه های کاندیداهای انتخابات 

حاصل مشورت با متخصصان باشد 

رئیس کمیته فناوری اطالعات ستاد انتخابات کشور:

توزیع دستگاه های اخذ رأی در ۶ استان

آیــت هللا مــکارم شــیرازی بــا اشــاره بــه اهمیــت 
ــه  ــی ب ــای انتخابات ــه نامزده ــزوم توج ــات و ل انتخاب
ــزد  ــه نام ــی ک ــه برادران ــم ک ــت: امیدواری ــاق گف اخ
ــا ســایر برنامه هــای تبلیغــی  شــده اند، در مناظــرات ی

ــم  ــه مه ــه نکت ــه س ــاق، ب ــت اخ ــن رعای ــود ضم خ
ــند.  ــته باش ــه داش توج

ــی  ــای انتخابات ــه نامزده ــه اول ب ــان توصی وی در بی
ــن  ــد در ای ــعی کنن ــات س ــای انتخاب ــت: نامزده گف
مــدت مــردم را بــه آینــده امیــدوار ســازند و بــه 
گونــه ای مشــکات کشــور را بــزرگ جلــوه ندهنــد کــه 

ــوند.  ــد ش ــردم ناامی م
ــی  ــد در زندگ ــرد: امی ــار ک ــد اظه ــع تقلی ــن مرج ای
از  بســیاری  و  اســت  تاثیرگــذار  و  خــوب  بســیار 
ــه  ــتی ب ــی و سس ــد تنبل ــا مانن ــات و کجی ه انحراف

دلیــل نبــودن انگیــزه و امیــِد کافــی در زندگــی اســت؛ 
لــذا کاندیداهــا دربــاه آینــده بــه مــردم امیــد بدهنــد. 
بــه  دوم  توصیــه  در  شــیرازی  مــکارم  آیــت هللا   
انتقــادات خــود  انتخاباتــی گفــت: در  نامزدهــای 
از دیگــر نامزدهــا ابتــدا بــه ذکــر نقــاط قــوت و 
خوبی هایــی کــه آن نامــزد انجــام داده، بپردازیــد، 
ســپس از او انتقــاد کنیــد؛ چــرا کــه ایــن روش 
موثرتــر اســت؛ نــه اینکــه تنهــا بــه ذکــر نقــاط ضعــف 
ــای او را  ــد و خوبی ه ــل بپردازی ــرف مقاب ــی ط و منف

ــد.  نبینی

 وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز مشــکل اصلــی کشــور 
اقتصــادی اســت، در توصیــه ســوم خــود تاکیــد کــرد: 
ــم و در  ــیار مه ــادی بس ــکات اقتص ــه مش ــا اینک ب
ــه  ــر ب ــور منحص ــکات کش ــا مش ــت، ام ــت اس اولوی
ایــن موضــوع نیســت؛ بلکــه آمــار بــاالی طــاق، مــواد 
مخــدر و ســایر آســیب های اجتماعــی نیــز مهــم 

اســت. 
ایــن مرجــع تقلیــد افــزود: فضــای مجــازی کــه یکــی 
 از دالیــل عمــده از بیــن رفتــن خانواده هــا شــده 
و مفاســد زیــادی دارد، بایــد مــد نظــر نامزدهــا باشــد 
ــه  ــه اینک ــد؛ ن ــه دهن ــه ارائ ــاح آن برنام ــرای اص و ب
همــه مشــکات کشــور را منحصــر بــه مشــکات 

ــر ــد. مه اقتصــادی بدانن

آیت هللا مکارم شیرازی:

کاندیداها درباره آینده به مردم امید بدهند 

سنا
: ای

س
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ــود  ــاز خ ــی ممت ــت جغرافیای ــل موقعی ــه دلی ــران ب ای
خاســتگاه بســیاری از ســنگ های قیمتــی ارزشــمند 
ــی از  ــمند، یک ــنگ های ارزش ــن س ــرآوری ای ــت. ف اس
صنایــع پرســود دنیــای تجــارت بــه شــمار می آیــد. 
ــان  ــت در جه ــن صنع ــی ای ــردش مال ــه می شــود گ گفت
حــدود ۱۰۰۰ میلیــارد دالر اســت کــه متاســفانه بــا وجــود 
همــه منابــع بی نظیــر در دســترس، ســهم بســیار اندکــی 

در ایــن بــازار داریــم. 
ســنگ های  خــدادادی  منابــع  تنــوع  نظــر  از  ایــران 
قیمتــی و نیمه قیمتــی، پــس از آمریــکای جنوبــی، 
ــه  ــی در رتب ــای جنوب ــد و آفریق ــاره هن ــبه  ق ــد، ش هلن
ــا ارزش صــادرات ســنگ های  ــرار دارد؛ ام ــا ق پنجــم دنی
ــج  ــادل پن ــون دالر و مع ــران حــدود ۵۰۰ میلی ــی ای قیمت
ــت. ــی اس ــودآور جهان ــارت س ــن تج ــد از ای ــدم درص ص

    سنگ های قیمتی
بــه  معمــواًل  نیمه قیمتــی  و  قیمتــی  ســنگ های 
ــتن  ــا داش ــه ب ــود ک ــاق می ش ــا اط ــته ای از کانی ه دس
ــز  ــنگ ها متمای ــایر س ــا را از س ــا، آن ه ــی ویژگی ه بعض
کنــد؛ از آن جملــه می تــوان بــه بعضــی از مــواد آلــی کــه 
ــه کار  ــت ب ــد و در زین ــژه ای دارن ــی وی ــداری و زیبای پای

ــرد.  ــاره ک ــد، اش می رون
بــه غیــر از مرواریــد، مرجــان، کهربــا و چنــد مــاده 
ــد بیشــتر  ــه شــمار می رون ــو هرهــا ب ــه جــزو گ دیگــر ک
ــتند. در  ــی  هس ــور معدن ــواد متبل ــه م ــا از جمل گوهره
ایــران بیــش از ۲۰۰ محــدوده دارای ســنگ قیمتــی 
شناسایی شــده اســت. ســنگ هایی همچــون عقیــق، 
فیــروزه، ســنگ کریســتال، گارنــت و جاســپر در معــادن 
اســتان های خراســان، اصفهــان، آذربایجــان شــرقی، 
ارزش  دارنــد.  وجــود  زنجــان  و  همــدان  لرســتان، 
ــم بیشــتر اســت  ــا ه ــی از ط بعضــی ســنگ های قیمت

ــاوری روز و  ــزی مناســب و اســتفاده از فن ــا برنامه ری و ب
ــود  ــی وج ــطح بین الملل ــت در س ــکان فعالی ــدرن، ام م
در  استفاده نشــده  ظرفیــت  ایــن  از  می تــوان  و  دارد 
انجام شــده  بررســی های  مطابــق  بــرد.  بهــره  کشــور 
ارزش افــزوده ســنگ های نیمه قیمتــی ۲۰ برابــر اســت. بــه 
ــنگ  ــو س ــک کیل ــداری ی ــا خری ــوان ب ــر می ت ــان دیگ بی
ــر  ــا فــرآوری آن، ۲۰ براب ــا قیمــت تعیین شــده، ب خــام ب
ــاره  ــت آورد. درب ــه دس ــزوده ب ــه ارزش  اف ــت اولی قیم
ــزوده  ــر ارزش  اف ــا ۵۰۰ براب ــز ت ــی نی ــنگ های قیمت س

ایجــاد می شــود.

    جای خالی سرمایه گذاری
ــود  ــت و س ــن صنع ــاره ای ــه درب ــه آنچ ــود هم ــا وج ب
تکنولــوژی  نبــود  متاســفانه  شــد،  آن گفتــه  بــاالی 
ــطح  ــای س ــه ارتق ــه ب ــرمایه گذاری و توج ــرفته، س پیش
مهــارت انســانی از مهم تریــن دالیــل نرســیدن ایــران بــه 
ــی  ــنگ های قیمت ــادرات س ــود در ص ــی خ ــگاه اصل  جای

است. 
ســنگ های  از  اســتفاده  پیشــینه  اینکــه  وجــود  بــا 
ــردد،  ــش بازمی گ ــال پی ــه ۵۰۰۰ س ــران ب ــی در ای قیمت
ــرآوری  ــوژی ف ــر تکنول ــال اخی ــت کم در ۵۰ س ــا دس ام
ایــن ســنگ ها در کشــور مــا همــگام بــا جهــان پیشــرفت 
ــود  ــه خ ــورهایی ک ــم کش ــل ه ــن دلی ــه همی ــرده و ب نک
هیــچ نــوع ســنگ قیمتــی ای در اختیــار ندارنــد، تنهــا بــه 
واســطه تکنولــوژی، توانســته اند صدهــا برابــر مــا در ایــن 

ــه درآمــد داشــته باشــند. زمین
ــای  ــرای احی ــکار مناســبی ب ــر راه ــر می رســد اگ ــه نظ ب
ایــن صنعــت در نظــر گرفتــه شــود، ایــران می توانــد تنهــا 
بــا صــادرات محصــوالت تزئینــی یــا جواهــرات بیــش از 

پیــش اقتصــاد غیرنفتــی خــود را گســترش دهــد. 
ــد  ــای جدی ــاد تکنولوژی ه ــه زی ــل هزین ــه دلی ــه ب البت
در زمینــه فــرآوری ســنگ های قیمتــی ایــن بخــش 

نیازمنــد حمایت هــای دولتــی اســت.

کیمیای وطن بررسی کرد:

فرآوری سنگ های قیمتی، صنعت فراموش شده

ــا  ــبختانه ب ــه خوش ــت ک ــازی گف ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
افزایــش وام خانه اولی هــا از ۸۰ بــه ۱۰۰ میلیــون تومــان 
کــه روز گذشــته شــورای پــول و اعتبــار تصویــب کــرد، شــاهد 

ــود.  ــم ب ــای جــوان خواهی ــد زوج ه ــوان خری ــش ت افزای
ــحالیم  ــرد: خوش ــار ک ــان اظه ــد مظاهری حام
بــه اطــاع برســانیم کــه امــروز شــورای پــول 
ــداز  ــپرده پس ان ــهیات س ــم تس ــار رق و اعتب
مســکن یکــم را از ۸۰ بــه ۱۰۰ میلیــون تومــان 
 ۲۰۰ زوج  هــر  بــه  بنابرایــن  داد؛  افزایــش 
ــرد  ــق می گی ــهیات تعل ــان تس ــون توم میلی
کــه می توانــد در توانمنــد کــردن آن هــا کمــک 

بســزایی کنــد. وی افــزود: ســال گذشــته قیمــت مســکن ۵.۶ 
درصــد افزایــش یافتــه و ۳.۷ درصــد تعــداد معامــات زیــاد 
ــق  ــه ســمت رون ــازار مســکن ب ــد ب ــه نشــان می ده شــده ک
مصرفــی در حــال حرکــت اســت و بــرای اولیــن بــار رونقــی 
ــراه  ــش شــدید قیمــت هم ــا افزای ــه ب ــم ک ــه می کنی را تجرب

نیســت. مظاهریــان خاطرنشــان کــرد: برنامــه دولــت کــه در 
ــد داشــت،  ــه خواه ــم ان شــاءهللا ادام ــده ه ــار ســال آین چه
ــای  ــا و زوج ه ــر روی خانه اولی ه ــد ب ــه بتوان ــت ک ــن اس ای
ــای  ــد. زوج ه ــز کن ــته تمرک ــال گذش ــد دو س ــوان همانن ج
جــوان گروهــی هســتند کــه تــازه مبــادرت بــه 
تأمیــن مســکن می کننــد و برنامــه دولــت 
ــداز  ــدوق پس ان ــق صن ــه از طری ــن اســت ک ای
ــون  ــابقه ۱۶۰ میلی ــم بی س ــم و رق ــکن یک مس
تومــان وام، زوج هــای جــوان را توانمنــد کنــد. 
 معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی درخصــوص افزایــش اجاره بهــا 
ــا ۱۳۹۲ حــدود ۳.۴  ــن ســال های ۱۳۸۴ ت ــت: اجــاره بی گف
برابــر شــده و از ســال ۱۳۹۲ تــا ۱۳۹۶ حــدود ۱.۵ برابــر شــده 
اســت. ایــن نشــان می دهــد هم اکنــون شــاهد باثبات تریــن 
ــرای  ــی ب ــه مبنای ــتیم ک ــکن هس ــازار مس ــرای ب ــا ب قیمت ه

ــه ســمت آینــده اســت. ایســنا ــی ب حرکــت اصول

معــاون گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع 
 دســتی و گردشــگری اعــام کــرد: بــا موافقــت وزارت تعــاون 
کار و رفــاه اجتماعــی، راهنمــای گردشــگری شــغل محســوب 
می شــود. مرتضــی رحمانــی موحــد از اعــام موافقــت وزارت 

تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا اعطــای 
بیمــه بــه راهنمایــان گردشــگری خبــر داد 
 و بیــان کــرد: راهــی چهــار ســاله پیمــوده 
و سیاســت هایی بــه عنــوان برنامــه و راهبــرد 
ــس  ــاب پ ــد حس ــروز بای ــده و ام ــیم ش ترس
دهیــم و بگوییــم مجموعــه تاش هــا بــا 
مشــارکت آحــاد و جوامــع ذی نفــع چــه 

دســتاوردی داشــته و کــدام نقطــه از فعالیت هــای اجتماعــی 
ــت. ــرار داده اس ــر ق ــورد تأثی ــور را م ــادی در کش و اقتص

 وی بــه لــزوم عرضــه و معرفــی فعالیت هــا و خدمــات 
گردشــگری اشــاره و عنــوان کــرد: بیــان نکــردن خدمــات ظلم 
ــه طــوری کــه ابهامــات و گایه هــا همیشــه از نبــود  اســت؛ ب

تعامــل و گفت وگــو و مکانیــزم تعاملــی اســت کــه بــا انجــام 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــتاوردها ب ــت دس ــه فهرس ــو و تهی گفت وگ

ــده ایم.  ــم ش ــر مصم ــاط مطلوب ت نق
رحمانــی  موحــد بــا بیــان اینکــه صنعــت گردشــگری از ایــن 
نــوع نــگاه ریشــه می گیــرد و در صــورت وجــود 
آن موفقیــت حاصــل می شــود، ادامــه داد: 
ــت  ــت اس ــک امان ــه ی ــرای هم ــگری ب  گردش
و بایــد بــرای فــردی کــه با امیــد و برنامــه برای 
دیــدن جذابیت هــای کشــور ســفر می کنــد، در 
ــوب کوشــا  ــی مطل ــظ و حراســت و میزبان حف
ــداری  ــه پای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــیم. وی ب  باش
و اســتمرار در حــوزه گردشــگری پیش بینــی شــده، گفــت: بــا 
وجــود گردشــگرِی پایــدار، اقتصــاد و امیــد شــکل می گیــرد 
و آینــده ســاخته می شــود و تــاش در ســازمان میــراث 
فرهنگــی نیــز رســیدن بــه تصمیمــی جامــع و اجرایــی قاطــع 

و مثبــت اســت. خبــر فارســی

مدیــر کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان تهــران می گویــد: اقتصــاد ایــران 
بــرای رســیدن بــه رشــد و توســعه، نیازمنــد نیروهایــی اســت کــه هــم ماهــر 
ــت  ــه حرک ــد را ب ــتغال و تولی ــرخ اش ــد چ ــم بتوانن ــند، ه ــص باش و متخص
درآورنــد. مجیــد تهرانیــان اظهــار کــرد: امــروز در تمــام دنیــا تربیــت نیروهــای 
ماهــر و متخصــص و کاردان، بهتریــن راهــکار حــل معضــل بیــکاری بــه شــمار 
ــدف  ــن ه ــا ای ــی ب ــای مهارت ــه آموزش ه ــم ارائ ــا ه ــور م ــی رود و در کش م
ــه  ــا ب ــب را تنه ــجویان مطال ــگان و دانش ــه دانش آموخت ــرد ک ــورت می گی ص
صــورت تئــوری فرانگیرنــد؛ بلکــه بســتر مناســبی بــرای بهره منــدی آن هــا از 
دانشــی کــه بــه صــورت تئــوری آموخته انــد، فراهــم شــود تــا آن دانــش را بــه 

شــکل عملــی و کاربــردی بــرای ورود بــه بــازار کار بــه کار گیرنــد. 
تهرانیــان در ادامــه بــا اشــاره بــه تــاش دولــت یازدهــم بــرای ایجــاد اشــتغال 
ــم  ــت یازده ــعارهای دول ــی از ش ــزود: یک ــغلی اف ــد ش ــای جدی و فرصت ه
ــت  ــع دول ــا مناب ــت؛ ام ــب و کار اس ــای کس ــاد فض ــرای ایج ــازی ب بسترس
نمی توانــد پاســخگوی نیازهــا باشــد؛ بــه همیــن دلیــل مــردم بایــد در بخــش 

خصوصــی فعــال شــوند.
ــرد  ــه ای را رویک ــی و حرف ــای فن ــانی آموزش ه ــازی و به روزرس  وی کیفی س
مهــم ایــن ســازمان اعــام کــرد و گفــت: در ســطح کشــور حــدود ۴هــزار کارگاه 
و مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای داریــم کــه در حــوزه دولــت بخش هایــی از 
آن بــه روز نیســت؛ بــه همیــن دلیــل امســال رویکــرد کیفی ســازی آموزش هــا 

و واگــذاری مراکــز بــه بخــش خصوصــی را دنبــال می کنیــم. اقتصادآنایــن

گمــرک ایــران در واکنــش بــه ادعایــی درخصــوص واردات چــوب بســتنی 
ــر  ــه ســال ۱۳۹۲ خب ــن کاال نســبت ب از کاهــش ۷۳ درصــدی واردات ای
داد و دلیــل عمــده ایــن کاهــش را راه انــدازی کارخانه هــای تولیــد 
ــا  ایــن محصــول عنــوان کــرد. گمــرک ایــران تاکیــد کــرد: خوشــبختانه ب
الکترونیکــی شــدن گمــرک، تمامــی اطاعــات و آمــار واردات بــه تفکیــک 
نــوع کاال، ارزش، تعرفــه، مجوزهــا و شــرکت های حقیقــی و حقوقــی 
ــات  ــک اطاع ــن بان ــات در بزرگ تری ــن اطاع ــات ای ــده و جزئی واردکنن
تجــارت خارجــی موجــود و بــه صــورت لحظــه ای قابــل دســترس اســت. 
بــر اســاس داده هــای موجــود در ســامانه جامــع گمرکــی مبنــی بــر واردات 
چــوب بســتنی از کشــور چیــن در دولــت یازدهــم، واردکننــدگان ایــن کاال 
ــی واردات  ــد و تمام ــی و بســتنی بوده ان ــی لبن ــع غذای شــرکت های صنای
ــه شــرکت های تولیــدی اختصــاص دارد و مجوزهــای آن نیــز  ایــن کاال ب
موجــود اســت. همچنیــن میــزان واردات چــوب بســتنی در ســال ۱۳۹۵ 
بــر اســاس ثبــت ســفارش ها انجــام شــده و مجوزهــای قانونــی بهداشــت 
ــزار  ــا ارزش ۹۹۳ ه ــن ب ــر ۶۱۷ ت ــغ ب ــه وزن بال و ســامت اخــذ شــده ب
دالر بــوده کــه از ســال ۱۳۸۴ تاکنــون از کمتریــن میــزان واردات برخــوردار 
بــوده. ایــن واردات از کشــورهای چیــن، دانمــارک و امــارات متحــده عربــی 
ــن کاال در ســال  ــه ای ــوط ب ــام مرب ــر اســاس ارق ــه اســت. ب صــورت گرفت
۱۳۸۴، واردات بالــغ بــر ۱۶۱۴ تــن بــه ارزش یــک میلیــون و ۴۸۴ هــزار 

دالر صرفــا از کشــور چیــن بــوده اســت. ایســنا

ــران  ــنگ آهن ای ــدگان س ــدگان و صادرکنن ــن تولیدکنن ــل انجم ــر بین المل مدی
گفــت: انتخابــات ریاســت جمهــوری فرانســه، ایــران، هندوســتان و چیــن کــه 
طــی ســال ۲۰۱۷ برگــزار می شــوند، تأثیــر بســزایی بــر بــازار جهانــی فــوالد دارد. 
کیــوان جعفــری طهرانــی تصریــح کــرد: انتخابــات ریاســت جمهــوری فرانســه 
ــه  ــن کشــور زمزمه هــای خــروج از اتحادی ــه در ای ــم اســت ک ــت مه از آن جه
اروپــا شــنیده می شــود و از ایــن رو ممکــن اســت ســناریوی خــروج انگلیــس 
ــازار  ــورت ب ــن ص ــه در ای ــود ک ــرار ش ــور تک ــن کش ــا، در ای ــه اروپ از اتحادی
ــه  ــد. وی ادام ــر می پذیرن ــدام تأثی ــن اق ــا از ای ــایر کامودیتی ه ــوالد و س ف
ــه شــخصه  ــا، ترســناک اســت و ب داد: خبــر خــروج فرانســه از اتحادیــه اروپ
معتقــدم هــر تغییــری در جابه جایــی دولت هــا و رؤســای جمهــور کشــورهای 
ــا خواهــد  ــوالد و ســایر کامودیتی ه ــازار ف ــر ب ــر شــگرفی ب ــده، تأثی تعیین کنن

داشــت. 
ــیار  ــوالد بس ــی ف ــازار جهان ــر ب ــه ب ــدی ک ــات بع ــت: انتخاب ــه گف وی در ادام
تأثیرگــذار اســت، انتخابــات هندوســتان بــه عنــوان ســومین فوالدســاز جهــان 
در مــاه جــوالی اســت. جالــب اســت کــه امســال از چهــار کاندیــدای اصلــی 
انتخابــات ریاســت جمهــوری هندوســتان، ۳ نفــر زن هســتند و انتخــاب هــر 
یــک از آنــان ممکــن اســت بــر سیاســت های هنــد بــرای تولیــد ۲۵۰ میلیــون 
تــن فــوالد در افــق ۲۰۲۵ تأثیــر بــدی بگــذارد و باعــث شــود هندوســتان بــه 
جــای تبدیــل شــدن بــه قــدرت فــوالد، بــه طــرف مســائل داخلــی از جملــه 

مســئله رفــاه اجتماعــی و کاهــش خــط فقــر متمایــل شــود. ایرنــا

اقتصادایران،نیرویکارماهرمیخواهد

آخرین تغییرات قیمت سکه و دالر
در بــازار روز - چهارشــنبه - ســکه تمام طــرح جدیــد بــدون تغییــر نســبت بــه روز پیــش، یــک میلیــون و 211 هــزار تومــان و هــر دالر 

آمریــکا، 3 هــزار و 763 تومــان عرضــه شــد.
عکس:آرشیو
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مدیر عامل شرکت آب و فاضالب کشور:

متوسطمصرفآبدرایران

همچنانباالست
مدیــر عامـــل شـــرکت آب و 
فاضــاب کشــور گفــت: بــا توجه 
قیمــت  زیــاد  اختــاف  بــه 
تمام شــده آب و آنچــه از مــردم 
ــه  ــت ک ــود، الزم اس ــذ می ش اخ
روش های تعرفــه ای جدیدی در 
حــوزه آب بــه وجــود آیــد؛ چــرا 
کــه کــم بــودن قیمــت آب در کشــور، موجــب افزایــش 

مصرف در کشور شده است. 
حمیدرضــا جانبــاز در کنفرانــس امنیت آبی در ســکونتگاه های 
انســانی در شــرایط کم آبــی بــا بیــان اینکــه افزایــش قیمــت 
آب در برنامــه وزارت نیــرو قــرار نــدارد، اظهــار کــرد: معتقدیــم 
ــد،  ــت نمی کنن ــوی مصــرف آب را رعای ــه الگ ــرادی ک ــد اف بای

ــر شــوند.  ــت تمام شــده نزدیک ت ــه قیم ب
وی بــا بیــان اینکــه متوســط مصــرف آب در حــال حاضــر بــه 
ــا توجــه  زیــر ۲۰۰ لیتــر در روز کاهــش یافتــه، عنــوان کــرد: ب
بــه اقلیــم ایــران، همچنــان ایــن عــدد بــزرگ اســت و بایــد 
ــرف آب در  ــش مص ــرای کاه ــددی ب ــای متع برنامه ریزی ه

کشــور صــورت بگیــرد. 
ــا بیــان اینکــه  مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب کشــور ب
ــرب  ــن آب ش ــرای تأمی ــی را ب ــای خوب ــرو برنامه ه وزارت نی
ســالم در دســتور کار خــود قــرار داده، اظهــار کــرد: عمده تریــن 
مشــکلی کــه در ایــن مســیر وجــود دارد، مهاجــرت شــهروندان 
ــهرهای  ــه ش ــک ب ــهرهای کوچ ــهر و از ش ــه ش ــتا ب از روس
بــزرگ اســت. جانبــاز ادامــه داد: ایــن مســئله موجــب شــده 
ــود  ــه وج ــهرها ب ــیه ش ــمی در حاش ــکونتگاه های غیررس س
ــن  ــرده و ای ــن آب ایجــاد ک ــرای تأمی ــه چالشــی را ب ــد ک آین
در حالــی صــورت گرفتــه کــه در بســیاری از کانشــهرها بــرای 
زیرســاخت های ایــن مســئله نیــز برنامه ریــزی مناســبی 

ــر فارســی ــه اســت. خب صــورت نگرفت

مرغبازهمارزانشد
ــی  ــش ۲۰۰ تومان ــی از کاه ــده و ماه ــه پرن ــس اتحادی رئی
ــر داد  ــه خب ــی هفت ــه روزهــای ابتدای قیمــت مــرغ نســبت ب
و گفــت: قیمــت ایــن مــاده پروتئینــی بــه کیلویــی ۶ هــزار و 

ــت.  ــیده اس ــان رس ۴۵۰ توم
ــرغ  ــت م ــی قیم ــش ۲۰۰ تومان ــف خانی از کاه ــدی یوس مه
ــت  ــر قیم ــال حاض ــت: در ح ــار داش ــر داد و اظه ــازار خب در ب
ایــن کاال در مراکــز خرده فروشــی بــه کیلویــی ۶ هــزار و ۴۵۰ 

تومــان رســیده اســت. 
در  طبــخ  آمــاده  مــرغ  قیمــت  همچنیــن  افــزود:  وی 
عمده فروشــی درب کشــتارگاه ۵۷۰۰ تومــان، تحویــل درب 
واحدهــای صنفــی ۵۸۵۰ تومــان و خرده فروشــی واحدهــای 

ــت.  ــان اس ــی ۶۴۵۰ توم صنف
یوســف خانی قیمــت هــر کیلوگــرم ران مــرغ بی کمــر را 
ــان  ــان توم ــر را ۵۴۵۰ توم ــا کم ــرغ ب ــان و ران م ۶۴۵۰ توم
ــا  ــرغ ب ــرم ســینه م ــر کیلوگ ــت: قیمــت ه ــرد و گف ــام ک اع
کتــف نیــز ۱۱۰۰۰ تومــان، ســینه مــرغ بی کتــف، ۱۲۰۰۰ تومــان 

ــر ــت. مه ــان اس ــرغ ۱۴۵۰۰ توم ــه م و فیل

ایجاداشتغالازطریق

کسبوکارهایاینترنتی
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، ایجــاد اشــتغال از طریق 
کســب و کارهــای اینترنتــی را از اولویت هــای ایــن وزارتخانــه 

برشمرد. 
 محمــود واعظــی اظهــار کــرد: ایجــاد اشــتغال از کســب 
و کارهــای اینترنتــی بــا توجــه بــه اینکــه امســال ســال تولیــد 
و اشــتغال اســت، یکــی از مهم تریــن موضوعــات ماســت کــه 
ــی کــه در ایــن حــوزه هســتند  ــه دانش آموختگان ــا توجــه ب ب
ــی را  ــای الکترونیک ــب و کاره ــتر کس ــت بیش ــا جدی ــد ب بای

پیــش ببریــم. 
ــه  ــش تعرف ــرای کاه ــت ب ــن وضعی ــا آخری ــاط ب وی در ارتب
ــا  ــا تعرفه ه ــت: م ــز گف ــی نی ــوای داخل ــرای محت ــت ب اینترن
ــر  ــال حاض ــی در ح ــم؛ یعن ــش داده ای ــد کاه ــاه درص را پنج
تعرفــه بــرای تمــام کســانی کــه از محتــوای داخلــی اســتفاده 
می کننــد، اگــر بســته ای نباشــد، پنجــاه درصــد و اگــر 
ــن  ــت: ای ــر اســت. واعظــی گف بســته ای باشــد، بســیار کمت
ــل  ــه خدماتشــان را مث ــی ک ــرای شــرکت های مختلف ــم ب رق
ــر از  ــد، بســیار کمت ــه می دهن ــر ارائ ــای دیگ ــم و برنامه ه فیل

پنجــاه درصــد تخفیــف می شــود. ایران جیــب

لغومجوزهایخارجیدوشرکتهواپیمایی
مدیــر روابــط عمومــی ســازمان هواپیمایــی کشــوری از برخورد 
بــا دو شــرکت هواپیمایــی ایــران ایرتــور و آتــا بــه علــت ضعف 
ــل  ــه تعل ــر گون ــت: در صــورت ه ــر داد و گف ــزی خب برنامه ری
شــرکت های هواپیمایــی بــه توصیه هــای ایــن ســازمان 

دربــاره مجــوز فعالیــت آن هــا تجدیــد نظــر خواهــد شــد. 
رضــا جعفــرزاده اظهــار داشــت: ســازمان هواپیمایــی کشــوری 
شــرکت هواپیمایــی ایــران ایرتــور را بــه تجدیــد نظــر در برنامــه  
ــه مقاصــد خارجــی و کاهــش تاخیــرات آن  پــروازی خــود ب

شــرکت ملــزم کــرد. 
وی افــزود: بــه علــت بــروز مشــکات در برقــراری بــه موقــع 
پروازهــا و بــروز تاخیــرات متعــدد در اســفندماه ۹۵ و نــوروز 
۹۶ کــه منجــر بــه نارضایتــی مســافران شــد، بعضــی از 

ــت.  ــده اس ــو ش ــرکت لغ ــی آن ش ــای خارج مجوزه
جعفــرزاده تصریــح کــرد: ســازمان هواپیمایــی کشــوری 
همچنیــن بــا اخطــاری، شــرکت هواپیمایــی آتــا را بــه 
بازنگــری در برنامه ریــزی و بخــش بازرگانــی آن شــرکت 

ــرد. ــزم ک مل
ــرکت در  ــرد آن ش ــف عملک ــه ضع ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــل  ــی از قبی ــی و اعمــال اقدامات ــزی و بازرگان حــوزه برنامه ری
ــر  ــدون در نظ ــرواز ب ــزی پ ــازاد، برنامه ری ــت م ــروش بلی ف
ــع  ــه موق ــرویس دهی ب ــود س ــاوگان و نب ــت ن ــن ظرفی گرفت
ــرودگاه  ــی مســافران و ف ــه نارضایت ــه منجــر ب ــرودگاه ک در ف
شــده اســت، مدیــران ایــن بخش هــا بایــد هرچــه ســریع تر 
ــروش  ــوه ف ــروازی و نح ــزی پ ــری در برنامه ری ــرای بازنگ ب

ــا ــد. ایمن ــات الزم را انجــام دهن خــود اقدام

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار شد:

برگزارینمایشگاهمتقابل

دربانکوکواصفهان

کیمیای وطن

ــادی و  ــیون اقتص ــس کمیس رئی
مالــی مجمــع قانونگــذاری تایلنــد 
ــران  ــه دو کشــور ای ــان اینک ــا بی ب
و تایلنــد در ابتــدای راه توســعه 
روابــط اقتصــادی  قــرار دارنــد 
گفــت: تایلنــد و ایــران می تواننــد روابــط اقتصــادی عمیق تــری 
بــا یکدیگــر در زمینه هــای صنعتــی، کشــاورزی، گردشــگری 
ــاق  ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــی داشــته باشــند. ب و خدمات
بازرگانــی اصفهــان، چــان بــه همــراه ۸ عضــو پارلمــان تایلنــد در 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان تصریــح کــرد: تایلنــد بــه عنــوان دروازه 
ورود بــه شــرق آســیا و ایــران بــه عنــوان دروازه ورود بــه آســیای 
میانــه، می تواننــد روابــط اقتصــادی و ســرمایه گذاری تنگاتنگــی 
ــع  ــه تشــکیل فدراســیون صنای ــا اشــاره ب داشــته باشــند. وی ب
تایلنــد گفــت: بیــش از ۵۰ ســال اســت این فدراســیون مشــغول 
ــا  ــم ب ــت و امیدواری ــی اس ــای بین الملل ــت در بازاره ــه فعالی ب
ــود. وی  ــف ش ــی تعری ــط نزدیک ــان رواب ــی اصفه ــاق بازرگان ات
هــدف از ســفر هیئــت پارلمانــی تایلنــد را بــه ایــران جمــع آوری 
اطاعــات و مذاکــره بــا مقامــات ایرانــی بــرای افزایــش حجــم 

تجــارت دو کشــور برشــمرد. 
مصطفــی رناســی، نایب رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان در 
ــا تولیــد ۷ میلیــون تــن  ــان ب ــدار گفــت: اســتان اصفه ایــن دی
فــوالد و دارا بــودن بزرگ تریــن پاالیشــگاه و پتروشــیمی، زمینــه 
ــگری را  ــد دارد. وی گردش ــا تایلن ــکاری ب ــرای هم ــبی ب مناس
یکــی از مزایــای اقتصــادی و ســرمایه گذاری اصفهــان برشــمرد 
ــی  ــای تاریخ ــد از جاذبه ه ــد می توانن ــگران تایلن ــت: گردش و گف
ــد. رناســی خواســتار برگــزاری  ــد کنن ــان بازدی و فرهنگــی اصفه
نمایشــگاه متقابــل در بانکــوک و اصفهــان از توانمندی هــای 
ــی  ــادل هیئت هــای تجــاری و معرف دو طــرف شــد و گفــت: تب
تایلنــد  و  اصفهــان  تجــاری  و  ســرمایه گذاری  فرصت هــای 

ــود. ــر ش ــادی منج ــط اقتص ــعه رواب ــه توس ــد ب می توان

۶۵درصدناوگانعمومیکشور

گازسوزاست
رئیــس هیئت مدیــره انجمــن صنعــت ســی.ان.جی ایــران 
گفــت: ۶۵ درصــد نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی کشــور 
گازســوز اســت و می طلبــد ورود نــاوگان گازســوز بــه ایــن 
ــاره  ــا اش ــیر دادرس ب ــود. اردش ــتر ش ــه روز بیش ــه روزب چرخ
ــتند،  ــوز هس ــور گازس ــی ها در کش ــد تاکس ــه ۹۵ درص ــه اینک ب
ــی  ــزان آلودگ ــش می ــوز در کاه ــاوگان گازس ــت: ن ــار داش اظه
ــن و  ــری از واردات بنزی ــوخت، جلوگی ــی در س ــوا، صرفه جوی ه
ــدون  ــزود: ب ــن اف ــت. وی همچنی ــن اس ــیار نقش آفری ... بس
ــی.ان. ــت س ــد صنع ــی و رش ــش خصوص ــا ورود بخ ــک ب ش

ــن  ــرف بنزی ــر در مص ــون لیت ــه ۲۱ میلی ــور روزان ــی در کش ج
ــره انجمــن صنعــت  ــی می شــود. رئیــس هیئت مدی صرفه جوی
ســی.ان.جی ایــران از صرفه جویــی ۲ میلیــارد دالری بنزیــن بــا 
ــر  ــر در کشــور خب ــی ســی.ان.جی طــی یکســاله اخی جایگزین
ــع اقتصــادی، ثمــرات  ــر مناف ــزون  ب ــر اف ــن ام ــزود: ای داد و اف
دیگــری همچــون کاهــش آالیندگی هــای زیســت محیطی، 
جلوگیــری از ســرمایه گذاری در ایجــاد زیرســاخت جدیــد بــرای 
انتقــال فرآورده هــای نفتــی وارداتــی، کاهــش هزینــه و حجــم 
تــردد تانکرهــای حمــل ســوخت و در نتیجــه کاهــش تصادفــات 
جــاده ای را هــم بــه دنبــال داشــته اســت. وی افــزود: بــا توجــه 
ــد صنعــت خودروســازی  ــران بای ــع گازی فــراوان در ای ــه مناب ب
بــه ســمت تولیــد خودروهــای گازســوز حرکــت کنــد. وی یــادآور 
شــد: صــرف نظــر از نــوع وســایل نقلیــه، اســتفاده از ســوخت 
ــش  ــط زیســت نق ــای محی ســی.ان.جی در کاهــش آالینده ه

ــد داشــت. صداوســیما بســزایی خواه

تولیدانبوهدناپالسوپژو۲۰۰۸آغازشد
تولیــد انبــوه دو خــودرو »دناپــاس« ایران خــودرو و »پــژو 
۲۰۰۸« شــرکت ایــکاپ بــا حضــور رئیس جمهــور در ســایت 
مرکــزی گــروه صنعتــی ایران خــودرو آغــاز شــد. محصــول 
»دناپــاس« مــدل جدیــدی از خــودروی ملــی دناســت کــه در 
ــزات  مرکــز تحقیقــات ایران خــودرو از جنبه هــای کیفــی و تجهی
و ظاهــری ارتقــا یافتــه اســت. دناپــاس، نخســتین خــودروی 
ــن  ــده و از ای ــاخته ش ــگ س ــار ایرب ــا چه ــه ب ــت ک ــی اس داخل
ــرار دارد.  ــی ق ــی از اســتانداردهای ایمن ــت در ســطح مطلوب جه
توســط کارشناســان  صرفــا  دناپــاس  خــودروی  طراحــی 
ایران خــودرو انجــام شــده و در ســاخت ماشــین آالت مــورد 
نیــاز خــط جدیــد تولیــد، همکاری هایــی بــا شــرکت های 
بین المللــی صــورت گرفتــه اســت. ایــن خــودرو نخســتین 
ــا ســان روف، دوربیــن دیــد عقــب  محصــول ملــی اســت کــه ب
ــای  ــا مالتی مدی ــد ب ــانه ای جدی ــتم چندرس ــی سیس و جایگزین
ــی  ــک داخل ــول گرافی ــود. تح ــه می ش ــازار عرض ــه ب ــی ب فعل
ــه شــکل  چراغ هــا، باعــث جذابیــت بیشــتر خــودرو شــده؛ البت
ــده  ــی مان ــر باق ــدون تغیی ــی آن ب ــاد فیزیک ــراغ و ابع ــی چ کل
اســت. پــژو ۲۰۰۸ نیــز نخســتین محصــول »ایــکاپ«، شــرکت 
ــه  ــران ب ــژو فرانســه اســت کــه در ای مشــترک ایران خــودرو و پ

ــن ــت. خبرآنای ــیده اس ــد رس ــه تولی مرحل

نیازامروزکارگران
رئیــس کانــون انجمــن صنفــی کارگــران گفــت: عــاوه بــر امنیــت 
شــغلی کارگــر، کشــور بایــد بــرای او ارزش قائــل باشــد. عباســی 
افــزود: در پــی ایــن هســتیم کــه فاصلــه دخــل و خــرج کارگــران 
ــران در  ــی کارگ ــن دریافت ــم میانگی ــی ه ــم؛ از طرف ــم کنی را ک
کشــور یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان اســت کــه بــا خــط فقــر 
کــه یــک میلیــون و ۳۰۰ هــزار تومــان اســت نیــز، فاصلــه دارد. 
وی افــزود: کارگــران بــا توجــه بــه معیشــت فعلــی واقعــا 
ــن  ــد ای ــی بای ــد؛ ول ــش یاب ــان افزای ــه حقوقش ــد ک ــاز دارن نی
ــری  ــه کارگ ــه جامع ــه ن ــد ک ــه ای باش ــه گون ــوق ب ــش حق افزای
آســیب ببینــد نــه کارگــران. عباســی گفــت: وقتــی تولیــد 
داخلــی راه بیفتــد اقتصــاد داخلــی شــکوفا می شــود کــه بــرای 
ــم  ــه شش ــد. در برنام ــا یاب ــری ارتق ــوان کارگ ــد ت ــن کار بای ای
برنامه ریــزی شــده کــه امیدواریــم محقــق شــود. کارگــران 
 نیــاز بــه حمایــت دولــت و کارفرمایــان دارنــد تــا تولیــد شــکوفا

 شود. آخرین خبر

معاون وزیر راه و شهرسازی:

وامخانهاولیها،۲۰۰میلیونتومانشد

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی:

راهنمایگردشگریشغلشد

یو
رش

س: آ
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حتما بخوانید!
اصفهانی ها 24 هزار جلد کتاب نذر کردند

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

 40 درصــد از اماکــن شــهر اصفهــان هنــوز پالک کوبــی 
نشــده و بــرای ارســال مرســوالت پســتی در حاشــیه شــهر 
ــون  ــدد همچ ــکالت متع ــود مش ــل وج ــه دلی ــان، ب اصفه
فقــدان تابلــوی کوچــه یــا پــالک، توزیع کننــدگان پســت در 
نقــاط مختلــف شــهر ناگزیــر بــه مراجعــه چندبــاره هســتند.
مدیــر کل پســت اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه نداشــتن 
ــده یــک شــهر هوشــمند  پــالک در بعضــی از محــالت زیبن
و دولــت الکترونیــک نیســت، گفــت: استانداردســازی 
آدرس هــا بــا مشــورت دانشــگاه تهــران بــه زودی در اصفهــان 
ــتاندارد  ــیالبی اس ــای 3 س ــا آدرس ه ــد ت ــد ش ــرا خواه اج

ــود.  ــهروندان درج ش ــوض ش روی قب
ــز اشــاره داشــت:  ــه نی ــن نکت ــه ای ــی ب ســید ســعید رجال
اصفهــان، نخســتین شــهری اســت کــه شــهرداری آن 
ــرار  ــار شــرکت پســت ق نقشــه های پارســل بندی را در اختی

داده اســت.
ــت  ــی پس ــرکت مل ــال 96 ش ــعار س ــه ش ــاره ب ــا اش  وی ب
ــردم،  ــت م ــمند در خدم ــت هوش ــالمی »پس ــوری اس جمه
رقابــت، تحــول و تکامــل«، ادامــه داد: جدیدتریــن سرویســی 
کــه ایــن شــرکت در آســتانه انتخابــات پیــش رو بــه 

ــرویس  ــه س ــامل ارائ ــد ش ــه می ده ــود ارائ ــتریان خ مش
»پســت رســانه« بــرای تبلیغــات انتخاباتــی نامزدهاســت که 
ــا ایجــاد زیرســاخت های جدیــد در شــرکت ملــی پســت،  ب
اشــتغال جدیــد بــرای 500 نفــر در پســت اســتان اصفهــان 

ایجــاد خواهــد شــد.
     افزایش نقش پست در امور حاکمیتی

مدیــر کل پســت اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه در ســال 
96 نقــش پســت در امــور حاکمیتــی افزایــش پیــدا خواهــد 
ــامانه  ــزاری س ــاخت های نرم اف ــاد زیرس ــت: ایج ــرد، گف ک
اقتصــاد  پروژه هــای  جــزو  امــالک کشــور،  مدیریــت 
ــواری  ــناد و زمین خ ــل اس ــری از جع ــه جلوگی ــی ب مقاومت

ــرد.  ــی خواهــد ک ــب توجه کمــک جال
وی بــا بیــان اینکــه از ســال 93 تاکنــون، 512 هــزار )بیش از 
40 درصــد( کارت هوشــمند ملــی توســط واحدهــای پســتی 
ــی از  ارســال شــده و در ســال گذشــته 286 هــزار کارت مل
طریــق دفاتــر پیشــخوان و پســت بــه هم اســتانی ها تحویــل 
داده شــده، افــزود: شــرکت ملــی پســت کشــور مکلــف بــه 
ــر ICT روســتایی اســت کــه 10  ایجــاد ســاالنه 2 هــزار دفت

درصــد از ایــن میــزان بــر عهــده اســتان اصفهــان اســت.
     سامانه مبادله پستی

 رجالــی بــا بیــان اینکــه تــا پایــان ســال گذشــته 14 میلیــون 

و 491 هــزار مرســوله در داخــل اســتان توزیــع شــده، عنــوان 
ــال 95 از  ــوله در س ــزار مرس ــون و 381 ه ــت: 16 میلی داش

اســتان اصفهــان خــارج شــده اســت. 
ــه  ــتی ب ــه پس ــامانه مبادل ــز س ــت: 35 مرک ــان داش وی بی
صــورت یکپارچــه در اســتان اصفهــان وجــود دارد؛ همچنیــن 
نرم افــزار هوشــمند »همــراه نامه رســان« در گوشــی های 
ــرار  ــت ق ــوالت پس ــدگان مرس ــمند توزیع کنن ــراه هوش هم

گرفتــه تــا امضــا و تصویــر نامه رســان از گیرنــده بــه 
ــود. ــال ش ــتنده ارس فرس

 رجالــی ابــراز کــرد: 2 هـــزار و 232 صنــدوق پســـت 
الکترونیــک بــه شــهروندان ارائــه شــده. همچنیــن 4 
اطالعــات  بهنگام ســازی  رکــورد  هــزار   300 و  میلیــون 
 کــد پســتی بــا اعتبــاری بالــغ بــر 5 میلیــارد تومــان 
و قــرارداد بــا ســازمان زیباســازی شــهرداری اصفهــان انجــام 
شــده کــه بــر همیــن اســاس 100 درصــد اماکــن شــهری و 

روســتایی اســتان اصفهــان بهنــگام شــده اســت.
    امور پستی برای شورای حل اختالف

وی اظهــار داشــت: 5 قــرارداد بــا امــور مالیاتــی، 3 قــرارداد 
بــا فنــی و حرفــه ای و 2 قــرارداد بــا تأمیــن اجتماعــی منعقد 
شــده اســت؛ همچنیــن توزیــع عــوارض در 9 شهرســتان بــا 

یــک میلیــون فقــره ترافیــک انجــام شــده اســت. 
رجالــی تأکیــد کــرد: طــی قــرارداد بــا دادگســتری، ســفارش 
ــه شــورای  ــرای ابالغیــه و اخطاری 103 هــزار فقــره پســتی ب

حــل پذیرفتــه و بــه اجــرا درآمــده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه قانــون اساســنامه شــرکت ملــی پســت 
مأموریت هــای جدیــدی را بــه عهــده پســت گذاشــته 
افــزود: ایــن مأموریت هــا در ســال 96 توســط شــرکت ملــی 

ــران اجــرا خواهــد شــد. پســت جمهــوری اســالمی ای

مدیرکل پست استان اصفهان عنوان کرد:

 ارائه سرویس »پست رسانه« برای تبلیغات انتخاباتی

شهردار شاهین شهر:

 روند رو به رشد جمعیت شاهین شهر 

ادامه خواهد داشت

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهانشاهین شهر

ــهردار  ــری، شــ ــین امیـ حســ
ــران  ــع مدی ــهر در جم شاهین ش
ــرورش  ــوزش و پ ــان آم و معلم
تبریــک  ضمــن  شاهین شــهر 
و گرامیداشــت  معلــم  هفتــه 
اســتاد فرزانــه شــهید مطهــری گفــت:  یــاد و خاطــره 
ــا  ــود ظرفیت ه ــعه یافتگی و وج ــل توس ــه دلی ــهر ب شاهین ش
و پتانســیل های موجــود در شــهر، جمعیــت زیــادی را در 
خــود جــای داده و ایــن رونــد رو بــه رشــد جمعیــت، همچنان 

ــت.  ــد داش ــه خواه ادام
ــه  ــهر ب ــت شاهین ش ــون جمعی ــت: هم اکن ــه گف وی در ادام
حــدود 180 نفــر رســیده و در ایــن راســتا بــا توجــه بــه رشــد 
روزافــزون جمعیــت در شــهر بــه امکانــات شــهری وســیعی از 
ــا بتــوان جوابگــوی  ــاز اســت ت ــه فضاهــای آموزشــی نی جمل

ایــن حجــم جمعیــت بــود.  
وی تصریــح کــرد: بــا رایزنی هــای صورت گرفتــه بــا معاونــت 
وزارت راه و شهرســازی مقرر شــد ســهم 50 درصدی وزارت راه 
و شهرســازی در احــداث مــدارس مســکن مهــر شاهین شــهر 
ــا مشــکل فضاهــای  ــد ت ــل کن را شــهرداری شاهین شــهر تقب

آموزشــی محلــه مســکن مهــر شــهر مرتفــع شــود.

اصفهانی ها ۲۴ هزار جلد کتاب نذر کردند
مدیــر کتابخانــه مرکــزی شــهرداری اصفهــان گفــت: از ســال 
ــزار  ــه 24 ه ــک ب ــا نزدی ــان ب ــردم اصفه ــون، م گذشــته تاکن
ــه مرکــزی مشــارکت داشــته اند کــه  ــا کتابخان ــاب ب ــد کت جل

ــد.  ــف بوده ان ــات مختل ــا در موضوع ــن کتاب ه ای
ــار  ــاب اظه ــذر کت ــه طــرح ن ــا اشــاره ب ــا ب حمیدرضــا میرپوی
کــرد: نزدیــک بــه یــک ســال و نیــم از اجــرای ایــن طــرح در 
اصفهــان می گــذرد و در ایــن مــدت مــردم اصفهــان اســتقبال 

ــته اند.  ــی داش خوب
مدیــر کتابخانــه مرکــزی شــهرداری اصفهــان افــزود: از ســال 
گذشــته تاکنــون مــردم اصفهــان نزدیــک بــه 24 هــزار جلــد 
ــه  ــاب ب ــذر کت ــب ن ــف در قال ــات مختل ــاب را در موضوع کت
ــه ای  ــرد: هفت ــان ک ــد. وی بی ــزی اهــدا کرده ان ــه مرک کتابخان
2 بــار ســازه نــذر کتــاب بازگشــایی می شــود کــه کارشناســان 
اقــدام  دســته بندی کتاب هــا  و  جداســازی  بــه  نســبت 
می کننــد. وی ادامــه داد: تعــدادی از ایــن کتاب هــا صحافــی 
ــا و  ــی، ارگان ه ــای حمایت ــروم، جمعیت ه ــق مح ــه مناط و ب
مراکــزی کــه بــه کتــاب نیــاز دارنــد، توزیــع می شــوند ایمنــا

اخبار کوتاه

 افزایش تولید گوشت مرغ 

در چهارمحال و بختیاری
مدیـــر کل جهـــاد کشـــاورزی 
از  بختیــــاری  و  چهـارمحـــال 
افزایــش تولیــد گوشــت مــرغ در 

این استان خبر داد. 
ــا اشــاره بــه  ذبیــح هللا غریــب ب
ــرغ در  ــت م ــد گوش ــه تولی اینک
ایــن اســتان ۷50 تــن افزایــش 
ــده در  ــای انجام ش ــا برنامه ریزی ه ــت: ب ــار داش ــه، اظه یافت
ــتان  ــن اس ــای ای ــد مرغداری ه ــزان تولی ــته، می ــال گذش س
ــته  ــال گذش ــرد: در س ــوان ک ــت. وی عن ــه اس ــش یافت افزای
ــد  ــتان تولی ــن اس ــرغ در ای ــت م ــن گوش ــزار و 505 ت 22 ه
ــاری  ــال و بختی ــاورزی چهارمح ــاد کش ــر کل جه ــد. مدی ش
ــت  ــن اســتان فعالی ــداری در ای ــرد: حــدود 190 مرغ ــان ک بی
می کننــد. وی تاکیــد کــرد: گوشــت مــرغ تولیــدی ایــن 
اســتان از بــا کیفیت تریــن گوشــت های مــرغ تولیدشــده 

کشــور اســت. ایســنا

 کمبود فضای آموزشی 

دغدغه آموزشی شهر پیربکران

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

ــهر  ــت: در ش ــران گف ــه پیربک ــرورش منطق ــوزش و پ ــر آم مدی
پیربکــران بــا کمبــود فضــای آموزشــی )زمیــن( روبــه رو هســتیم 
ــا بحــران جــدی  ــده ب ــد، در آین ــه یاب ــد ادام ــن رون ــر ای ــه اگ ک

ــویم.  ــه می ش ــران مواج ــی در پیربک ــای آموزش فض
ــدرس  ــهید م ــت و ش ــه بعث ــرد: دو مدرس ــه ک ــهرابی اضاف س
شــهر پیربکــران بســیار قدیمــی و نیازمنــد تخریــب و نوســازی 
ــن  ــر اســت و ای ــر از 2 هــزار مت ــا کمت ــا فضــای آن ه اســت؛ ام
فضــا جوابگــوی احــداث فضــای آموزشــی الزم نیســت؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه شــهر پیربکــران نیــاز بــه احــداث ســه مدرســه 
دارد و مقــرر شــد شــهرداری پیربکــران 3 هــزار متــر زمیــن بــه 
ــوز  ــر هن ــن ام ــه ای ــد ک ــذار کن ــه واگ ــرورش منطق ــوزش و پ آم
محقــق نشــده اســت. وی در ادامــه اظهــار داشــت: شــهر بهــاران 
ــد احــداث  ــد احــداث دو مدرســه و شــهر ســهلوان نیازمن نیازمن
یــک مدرســه اســت. وی افــزود: بــه جهــت افزایــش رو بــه رشــد 
مقطــع ابتدائــی کــه هــر ســاله بیــن 100 تــا 120 نفــر دانش آمــوز 
بــه جمعیــت آن هــا افــزوده می شــود، نیازمنــد جــذب 30 معلــم 
هســتیم کــه تاکنــون از نیروهــای بازنشســته بــه کار گرفته انــد و 
در مقطــع متوســطه اول و دوم کمبــود نیــروی انســانی احســاس 
ــه از نیروهــای  نمی شــود؛ مگــر دربعضــی رشــته های خــاص ک
حق التدریــس بهــره می بریــم. ســهرابی آمــار دانش آمــوزان 

اتبــاع افاغنــه منطقــه پیربکــران را 360 نفــر اعــالم کــرد.

اخبار کوتاه

معــاون فنــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اصفهــان 
گفــت: هم اکنــون از وســعت 3 میلیــون و 200 هــزار هکتــاری 
ــار  ــی اصفهــان، بیــش از یــک میلیــون و 90 هــزار هکت بیابان

کانــون بحرانــی فرســایش بــادی اســت. 
مهــدی مهاجــر در جمــع نماینــدگان قاره هــای مختلــف 

 در بحــث بیابــان در منطقــه کویــری آران 
ــون 30  ــه اینکــه هم اکن ــا اشــاره ب ــدگل ب و بی
درصــد از وســعت حــدود 11 میلیــون هکتــاری 
اســتان اصفهــان را بیابــان تشــکیل داده 
اظهــار داشــت: از پنــج دهــه گذشــته تاکنــون 
بیــش از 300 هــزار هکتــار از کانون هــای 
نهــال کاری  بــادی  فرســایش  بحرانــی 

ــتیم  ــروز می خواس ــر ام ــرد: اگ ــد ک ــت. وی تاکی ــده اس ش
فعالیت هــای تثبیــت شــن انجام شــده در مــدت پنــج دهــه 
ــاری  ــه اعتب ــم، ب ــام دهی ــاره انج ــان دوب ــته را در اصفه گذش
ــی  ــاون فن ــتیم. مع ــاز داش ــون دالر نی ــه 500 میلی ــک ب نزدی
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اصفهــان تصریــح 

کــرد: اولویــت نخســت اداره منابــع طبیعــی اســتان در بحــث 
ــان، حفــظ جنگل هــای دست کاشــت موجــود و ســپس  بیاب

ــت.  ــادی اس ــایش ب ــی فرس ــای بحران ــار کانون ه مه
فرمانــدار آران و بیــدگل نیــز گفــت: شهرســتان آران و بیــدگل 
ویتریــن عملکــرد ســازمان جنگل هــا و مراتــع کشــور در 
کشــور  در  بیابان زدایــی  طرح هــای  موضــوع 

ــت.  اس
وی اظهــار کــرد: ایــن شهرســتان علی رغــم 
ــه  ــبی ک ــوای نامناس ــودن و آب و ه ــری ب کوی
دارد، در همــه زمینه هــا پیشــرفت داشــته و 
شــاهد توســعه آن هســتیم و ایــن مهم در ســایه 
شــن های  تثبیــت  و  بیابان زدایــی  اقدامــات 

ــت.  ــرده اس ــدا ک ــود پی روان نم
ابوالفضــل معینی نــژاد بــا اشــاره بــه موفقیــت و تجــارب ایــن 
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــه طرح هــای بیابان زدای شهرســتان در زمین
ــارب  ــال تج ــی انتق ــر آمادگ ــن ام ــان ای ــران و کارشناس مدی

ارزنــده خــود را بــه ســایر کشــورها دارنــد. مهــر

بیش از یک میلیون هکتار اراضی اصفهان در معرض فرسایش قرار دارد
ــاوران دو شــرکت دانش بنیــان مســتقر در شــهرک علمــی  فن
و تحقیقاتــی اصفهــان موفــق بــه طراحــی و ســاخت باغچــه 

هوشــمند ســبزی خانگــی شــدند. 
دکتــر مهــدی کشــمیری، رئیــس ایــن شــهرک علمــی 
ــن  ــت: ای ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــان، ب ــی اصفه و تحقیقات

همــکاری  بــا  دانش بنیــان  شــرکت  دو 
یکدیگــر موفــق بــه ســاخت دســتگاهی 
بــا عنــوان »دســتگاه نانوفــارم رویشــگر« 
ــالم  ــاورزی س ــوالت کش ــد محص ــرای تولی ب
توســط خانواده هــای ایرانــی، بــر اســاس 
ــی  ــی و بین الملل ــر داخل اســتانداردهای معتب
شــدند. محســن کریمیــان، مدیــر عامــل 

یکــی از ایــن شــرکت های دانش بنیــان، گفــت: ایــن شــرکت 
ــدون  ــت ب ــش کش ــتفاده از دان ــا اس ــرد ب ــالش ک ــدا ت از ابت
خــاک، محصوالتــی را طراحــی کند کــه در صنعت کشــاورزی و 
دامــداری کشــور باعــث رشــد و بهبــود و همچنیــن صرفه جویی 
در مصــرف انــرژی شــود. وی افــزود: در حــال حاضــر بــا توجه 

بــه تمایــل خانوارهــای ایرانــی بــه ســالمت خانــواده و مصــرف 
محصــوالت ارگانیــک و جذابیــت کشــت خانگــی محصــوالت 
متخصصــان ایــن شــرکت بــر آن شــدند کــه محصــوالت خــود 
ــه  ــز ارائ ــه صــورت خانگــی نی ــی ب ــت صنعت ــر حال را عــالوه ب
ــد ســبزیجات و محصــوالت  ــون دســتگاه تولی ــد و هم اکن کنن
ــده  ــد ش ــی و تولی ــی، طراح ــاورزی خانگ کش
ــر  ــریفیان، مدی ــی ش ــن امیرعل ــت. همچنی اس
ــن  ــز درخصــوص ای ــن شــرکت نی ــل دومی عام
ایــن شــرکت  فنــاوری گفــت: متخصصــان 
توانســتند با اســتفاده از دانــش هیدروپونیک در 
دســتگاه نانوفــارم رویشــگر، خــاک را از فرآینــد 
رشــد گیــاه حــذف کننــد و نیــز مصــرف آب را تــا 
90 درصــد کاهــش دهنــد. وی ادامــه داد: در ایــن دســتگاه بــا 
اســتفاده از آب مغناطیســی، یون هــای محلــول در آب، جــذب 
ــا اســتفاده از حداکثــر ظرفیــت گیــاه، مقــدار  گیــاه شــده و ب
کشــت آن را در مســاحت یکســان 4 برابــر و ســرعت رشــد آن 

ــنا ــد. ایس ــش می ده ــر افزای ــا 6 براب را ت

در شهر

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد 

اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان 

ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 

اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار 

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

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

انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 139560302018003863 کالسه پرونده 

1391114402018003154 آقای عباسعلی ناظم دلیگانی فرزند حسین  بشماره شناسنامه 36 صادره از 

دلیگان  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  218.82 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از 

پالک 4۷  اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای علی محبی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/01/30      

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/02/14

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:41 /3۷/05/الف/م به تاریخ 95/01/23

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

اراضی و ساختمانهای فاقد  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آئین  ماده 3 قانون و ماده 13 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  های  آرای شماره  برابر  رسمی  سند 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت 

اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و 

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می 

شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند 

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

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

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

شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. برابر رای شماره 139560302018004029 

کالسه پرونده 1393114402018000020 آقای محمد زینلی فرزند مهدی بشماره شناسنامه 225 صادره 

روی  بر  احداثی  مربع  متر  به مساحت  19۷.49  باب خانه  به ششدانگ یک  نسبت  از شاهین شهر  

قسمتی از پالک 45  اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای 

غالمحسین زینلی کتایونچه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/01/30       

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/02/14

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:3۷ /3۷/05/الف/م به تاریخ 95/01/23

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

اراضی و ساختمانهای فاقد  نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آئین  ماده 3 قانون و ماده 13 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  های  آرای شماره  برابر  رسمی  سند 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت 

اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و 

بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می 

شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از 

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

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

در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر رای شماره 1395603020180039۷3 

کالسه پرونده 1391114402035001502 آقای محمدعلی سخائی فرزند میرزا  بشماره شناسنامه 453 

صادره از گلپایگان  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  138.86 متر مربع احداثی بر روی 

قسمتی از پالک 28  اصلی واقع در شهرک ولیعصر بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه 

از آقای حسین کوچکی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/01/30     

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/02/14

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:38 /3۷/05/الف/م به تاریخ 95/01/23

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9600026
بدینوسیله به آقایان احمدرضا وکیلی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 16 ساکن سهرفیروزان محله 

کارجان برنکوبی وکیلی و رمضان صالحی بشماره شناسنامه 1256 ساکن اشترجان خ کشاورزی کوچه 

حافظ و علیرضا صالحی بشماره شناسنامه 16 ساکن اشترجان خیاطی رمضان صالحی و قاسم کیانی 

به شماره شناسنامه 16 ساکن اشترجان منزل شخصی و محمدرضا بوسعیدی بشماره شناسنامه 45 

ساکن اشترجان خ گلزار شهدا کوچه رمضان کیانی بدهکاران پرونده کالسه 138504002003000015/2 که 

برابر گزارش مأمورین ابالغ شناخته نگردیده¬اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد ۷91100002-۷9/5/9 و 

فرم تعهدنامه شماره 80 بین شما و مدیریت شعب بانک تجارت اصفهان مبلغ 165/000/000 ریال اصل 

و مبلغ 50/12۷/682 ریالتات تاریخ 85/01/20 بابت خسارت تأخیر و مبلغ 104426 ریال دیرکرد روزانه 

از تاریخ مذکور بانضمام حقوق دولتی بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 

صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجرائیه مطرح می باشد 

لذا طبق ماده18/19 آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که 

تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کیمیای وطن.چاپ اصفهان درج و منتشر 

می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و درغیر این صورت بدون انتشار آگهی 

دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد . 

م/الف : 122 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی فالورجان اکبر پورمقدم

آگهی حصر وراثت
آقای احمد مرادی فرتخونی بشناسنامه شماره  2  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه 

ورثه ، درخواستی بشماره 96/1۷3 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ابراهیم 

مرادی فرتخونی بشناسنامه 1۷ در تاریخ 1396/01/11 درگذشته و ورثه وی درهنگام درگذشت عبارتند از 

:1-احمد مرادی فرتخونی فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 2 نسبت با متوفی : فرزند2-حسین فرتخونی 

فرزند ابراهیم شماره شناسنامه ۷0 نسبت با متوفی : فرزند3-مریم مرادی فرتخونی فرزند ابراهیم شماره 

شناسنامه 3۷5 نسبت با متوفی : فرزند4-شهربانو ابراهیمی پالرتی فرزند رمضان شماره شناسنامه 6 

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 اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
آقای اکبرمحمودی بشناسنامه شماره  1۷32  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت شناسنامه ورثه 

، درخواستی بشماره 96/182 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حسینقلی 

درگذشت  درهنگام  وی  ورثه  و  درگذشته   1395/05/25 تاریخ  در   8 بشناسنامه  باغوحوشی  محمودی 

عبارتند از : 1- محسن محمودی فرزند حسینقلی شماره شناسنامه 1100140948 نسبت با متوفی : فرزند 

2- اکبر محمودی فرزند حسینقلی شماره شناسنامه 1۷32 نسبت با متوفی : فرزند 3- مریم محمودی 

باغوحوشی فرزند حسینقلی شماره شناسنامه 42 نسبت با متوفی : فرزند 4- اعظم محمودی فرزند 

حسینقلی شماره شناسنامه 100 نسبت با متوفی : فرزند 5- فرزانه محمودی باغوحوشی فرزند حسینقلی 

شماره شناسنامه 21 نسبت با متوفی : فرزند 6- فاطمه محمودی باغوحوشی فرزند حسینقلی شماره 

با متوفی : فرزند ۷- زینت محمودی فرزند عبدالحسین شماره شناسنامه 6  شناسنامه 38۷ نسبت 

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 اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
آقای حسن جعفری قهدریجانی بشناسنامه شماره  29۷  باستناد شهادتنامه و گواهی فوت رونوشت 

شناسنامه ورثه ، درخواستی بشماره 96/184 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 

درهنگام  وی  ورثه  و  درگذشته   1395/02/10 تاریخ  در   123 بشناسنامه  قهدریجانی  جعفری  اله  نعمت 

درگذشت عبارتند از : 1- رمضانعلی جعفری قهدریجانی فرزند نعمت اله  شماره شناسنامه 162 نسبت با 

متوفی : فرزند 2- حسن جعفری قهدریجانی فرزند نعمت اله  شماره شناسنامه 29۷ نسبت با متوفی : 

فرزند 3- عباسعلی جعفری فرزند نعمت اله  شماره شناسنامه 198 نسبت با متوفی : فرزند 4- مهری 

جعفری قهدریجانی فرزند نعمت اله  شماره شناسنامه 18۷ نسبت با متوفی : فرزند 5- پروین مرادی 

قهدریجانی فرزند محمد شماره شناسنامه 5082 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 اختالف شعبه اول

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-109۷ ش51ح خواهان بانک ملت دادخواستی مبنی بر:مطالبه   به طرفیت 

احمدرضا محمدی کمال آبادی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز  شنبه مورخ96/4/3 ساعت 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در  با توجه به مجهول  8:30 صبح تعیین گردیده 

جراید منتشر، خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه 

پیروزی روبروی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۷39/م الف مدیر دفتر شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 13966030200۷000149 هیات دوم موضوع قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات 

آقای احمد رهنما فالورجانی فرزند محمدحسین  بشماره شناسنامه 159   مالکانه بالمعارض متقاضی 

صادره ازفالورجان در یک باب خانه   به مساحت 446.96 متر مربع پالک 408  اصلی واقع در کوپان 

گارماسه  خریداری از مالک رسمی آقای  علی ایزدی گارماسه   محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 

مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 

خود را به این اداره تسلیم وپس 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 وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .

تاریخ انتشارنوبت اول : 1396/2/14

تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/2/30

اکبر پور مقدم رییس ثبت اسناد وامالک علیرضا طالبی –کلیشاد  م/الف ۷1ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت رسیدگی
نظربه اینکه اقای بانک مهراقتصاداستان اصفهان به مدیریت علیرضا زمانی با وکالت آقای علیرضا رضایی   

دادخواستی بطرفیت اقای 1- ابراهیم اسدی 2- مرتضی اسدی  فرزند 1- احمد  2- بهمن   بخواسته 

مطالبه  تقدیم که به  شعبه سوم شورای حل اختالف فالورجان  ارجاع وبه کالسه 15۷۷ /95 ش 3  

ح  ثبت وبرای  مورخه  96/3/6 ساعت 15/30 عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده است وچون خوانده 

مجهول المکان اعالم گردیده است لذا به تقاضای خواهان ودستور ریاست شورا و  به استناد  ماده ۷3 

ق.آ.د.م. مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار رسمی درج  اگهی میشود  واز خوانده دعوت 

می شودکه با مراجعه به دبیر خانه شورای حل اختالف شعبه 5 حقوقی فالورجان   اعالم نشانی وادرس 

دقیق ودریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت ودر وقت مقرردر شعبه  جهت رسیدگی حاضر 

شوند.ودر غیراینصورت این آگهی به منزله ابالغ قانونی محسوب وشورا/ دادگاه غیابا رسیدگی وتصمیم 

مقتضی اعالم خواهد نمود.

رییس شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شعبه حقوقی فالورجان

آگهی احضار متهم
در خصوص شکایت محمد جعفر پور موالیی علیه محمد معتمدی   فرزند حسن   به اتهام تحصیل یک 

گوشی موبایل از طریق نامشروع تحت کالسه 960099  وقت رسیدگی مورخ 96/5/14 ساعت 8  صبح 

تعیین گردیده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم در راستای ماده 344 قانون آئین دادرسی 

کیفری به موجب این آگهی به متهم فوق الذکر ابالغ میگردد که در تاریخ تعیین شده در شعبه 103 دادگاه 

کیفری دو فالورجان حاضر ودر برابر اتهام منتسبه از خود دفاع نموده یا نسبت به معرفی وکیل قانونی 

قانونی  ابالغ  به منزله  آگهی  این  یا عدم معرفی وکیل  بدیهی است در صورت عدم حضور  نماید  اقدام 

محسوب و دادگاه وفق مقررات قانونی مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود  .

سادات – رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری دو فالورجان

ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله بدلیل نقل مکان کردن خوانده آقای روز علی کریمی زاده فرزند صفرعلی و اینکه پرونده کالسه 

4۷ /96 مطالبه وجه تامین خواسته دراین شعبه تحت نظر است خواهشمند است درصفحه آگهی درج 

که مورخ 1396/2/25 راس ساعت 1۷/30 بعداز ظهر به آدرس اصفهان فالورجان پیربکران شعبه ششم 

حقوقی حضور بهم رساند .

دبیر شورای حل اختالف شعبه ششم حقوقی فالورجان

ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله بدلیل نقل مکان کردن خوانده آقای علی باقری  فرزند قربان و اینکه پرونده کالسه 48 /96 

مطالبه وجه تامین خواسته دراین شعبه تحت نظر است خواهشمند است درصفحه آگهی درج که مورخ 

1396/2/25 راس ساعت 1۷/30 بعداز ظهر به آدرس اصفهان فالورجان پیربکران شعبه ششم حقوقی 

حضور بهم رساند .

دبیر شورای حل اختالف شعبه ششم حقوقی فالورجان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه : نام : سعید   نام خانوادگی : پیری سهلوانی     نام پدر : قدرت اله  - شغل 

المکان(  مجهول  مجتبی )  امام حسن  خ  بهاران –محله سهلوان  : شهر  اقامت  نشانی محل    - آزاد   :

مشخصات محکوم له : نام : محمود  نام خانوادگی : زارع    نام پدر :عبدالرسول  -  شغل :آزاد   نشانی 

محل اقامت : فالورجان الرگان خ روبروی دهیاری منزل شخصی   محکوم به : به موجب رای شماره 

1263  تاریخ 95/8/2۷ حوزه دوم حقوقی سابق شورای حل اختالف شهرستان فالورجان شعبه  - دادگاه 

عمومی - که قطعیت یافته است .  محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال بابت 

اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سفته – چک لغایت زمان اجرای حکم 

وهزینه دادرسی در حق محکوم له ونیم عشر از محکوم به بابت هزینه عملیات اجرایی درحق صندوق 

دولت . ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف 

است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 

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

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

ندارد صریحا اعالم نماید .

قاضی شورای شعبه سوم  حقوقی فالورجان  محمد حسین حیدری    

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه : نام : زهره    نام خانوادگی : زمانی      نام پدر : حسن   - شغل :  -  نشانی 

محل اقامت :  مجهول المکان مشخصات محکوم له : نام : محمود  نام خانوادگی : زارع    نام پدر 

الزمان     امام  قرض الحسنه صاحب  : فالورجان  خ  اقامت  :عبدالرسول  -  شغل :-    نشانی محل 

محکوم به :  به موجب رای شماره 1656   تاریخ 95/11/9  حوزه دوم حقوقی سابق شورای حل اختالف 

شهرستان فالورجان شعبه  - دادگاه عمومی - که قطعیت یافته است .  محکوم علیه محکوم است به : 

پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 

لغایت زمان اجرای حکم وهزینه دادرسی در حق محکوم له ونیم عشر از محکوم به بابت هزینه عملیات 

اجرایی درحق صندوق دولت . ماده 34 قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 

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

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

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

تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید .

قاضی شورای شعبه سوم  حقوقی فالورجان  محمد حسین حیدری    

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه : نام :فضل اله   نام خانوادگی : یاری برئی  نام پدر : بادعلی    شغل :-    نشانی 

محل اقامت : مجهول المکان  مشخصات محکوم له : نام :علیرضا  نام خانوادگی :غفاری باالئی   نام 

پدر :محمد    شغل : آزاد   نشانی محل اقامت :پیربکران خ شهید بهشتی کوچه شهید غالمرضا قاسمی    

محکوم به :  به موجب رای شماره 4۷9  تاریخ 94/12/4 حوزه قضایی شورای حل اختالف شهرستان 

فالورجان شعبه  - دادگاه عمومی - که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : به حضور 

در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند اتومبیل سواری پیکان به شماره انتظامی 916 ب 19 ایران 31  به 

انضمام مطلق خسارات دادرسی به  نام خواهان و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دادگستری . ماده 34 

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

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

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

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

شعبه پنجم حقوقی فالورجان 

طراحی باغچه هوشمند سبزی خانگی در اصفهان

منا
: ای

س
عک
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حتما بخوانید!
جشن اردیبهشت تئاتر حذف شد

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه فرهنگ

فیلــم ســینمایی »خمــاری«، اولیــن ســاخته داریــوش 
غذبانــی اســت کــه در گــروه هنــر تجربــه اکــران شــده 
اســت. داریــوش غذبانــی پیــش از ایــن فیلــم، فیلــم 
ــل  ــت در داخ ــه توانس ــاخت ک ــه« را س ــاه »حنان  کوت
و خــارج کشــور موفقیت هــای بســیاری را کســب کنــد. 
فیلــم خمــاری کــه پیــش از اکــران »از نفــس افتــاده« 

نــام داشــت، فیلمــی دربــاره اعتیــاد اســت.
    داستان

»خمــاری«، ملودرامــی اجتماعــی اســت و زندگــی 
ــر  ــه تصوی ــیقی را ب ــه موس ــد ب ــوان عالقه من ــک ج ی
می کشــد کــه همزمــان بــا یــک امتحــان مهــم، درگیــر 
اتفاقــات عجیــب و غریبــی می شــود کــه امتحــان 

ــد و... .  ــوش می کن ــی فرام ــه کل ــود را ب خ
آمریکایــی اش کــه  همتــای  برخــالف  »خمــاری« 
ــودرام  ــی مل ــود، فیلم ــو ب ــز و هج ــوع طن ــی از ن فیلم
و تلــخ اســت. البتــه فیلــم الیه هــای ظریفــی از طنــز 
ــران  ــم در ته ــن فیل ــد ای ــش از 90 درص ــز دارد. بی نی
فیلمبــرداری شــده اســت؛ تنهــا 10 درصــد از آن در 
ــم  ــای فیل ــتر نماه ــذرد و بیش ــی می گ ــای داخل نماه

ــت.  ــی اس خارج
نوشــته  را فرهــاد توحیــدی   فیلمنامــه »خمــاری« 
بیشــتری  متــن خالقیت هــای  انتظــار می رفــت  و 
داشــته باشــد، امــا متأســفانه داســتان تک ُبعــدی 
اســت، نقــاط بحــران و گره هــای فیلــم سســت و 
ــی  ــت زمان ــی و بی گسس ــت خط ــتند، روای ــام  هس خ

پیــش مــی رود و هیــچ چیــز در فیلمنامــه اثــر، شــما را 
غافلگیــر نمی کنــد.

    تحلیل
مقولــه »اعتیــاد« بارهــا دســتمایه  ســاخت فیلم هــای 
بســیاری - چــه در تلویزیــون و چــه در ســینما - قــرار 
گرفتــه اســت و از ایــن بابــت موضــوع بکــری نیســت؛ 
امــا در ســینمای ایــران نمونه هــای موفــق در ایــن 

ــان در  ــاید موفق ترینش ــه ش ــته ایم ک ــم نداش ــه ک زمین
ســال های اخیــر »خون بــازی« بــه کارگردانــی رخشــان 
ــی ســعید  ــه کارگردان ــک روز« ب ــد و ی ــاد و »اب بنی اعتم
ــه  ــه مقول ــه  نگاهشــان را ب ــه زاوی روســتایی باشــند ک
ــه انســانی را از  ــن فاجع ــد و ای ــر می دهن ــاد تغیی اعتی

ــد.  ــر می بینن ــی دیگ نگاه
در فیلمنامــه »خمــاری« چنیــن اتفاقــی رخ نمی دهــد؛ 

ــدارد  ــاد ن ــه  حســاس اعتی ــه مقول ــوی ب ــگاه ن ــم ن  فیل
و آنچــه از اعتیــاد بــه مخاطــب بازمی نمایــد تصویــری 
تکــراری و کلیشه ای اســت کــه بارهــا و بارهــا آن را 

دیــده اســت. 
فیلــم هیچ گونــه جذابیــت دراماتیکــی نــدارد. بســیاری 
از منطق هــای ِعّلــی در آن کنــار گذاشــته شــده اند 
و روایــت، بــدون داشــتن پختگــی کامــل پیــش 
ــط  ــه خ ــته ک ــر آن داش ــعی ب ــاز س ــی رود. فیلمس م
 روایــت را در فیلــم خــود پررنــگ نــگاه دارد؛ امــا 
بــه ســبب نقصان هــای علــت و معلولــی و نپرداختــن 
از  باورپذیــر  داســتان  نــه  شــخصیت ها،  درســت 
قابــل  فیلــم  شــخصیت های  نــه  و  درآمــده  آب 

هســتند. همذات پنــداری  
    بازیگران

بــازی مهــرداد صدیقیــان در نقــش اصلــی فیلــم 
بــه شــدت تصنعــی و ضعیــف اســت و بــه طــرز 
چشــمگیری تــوی ذوق می زنــد. کاظــم ســیاحی بــازی 
قابــل قبولــی دارد، امــا بــه دلیــل اینکــه مخاطــب او را 
ــده   ــاد دی ــک معت در ســریال لیسانســه ها در نقــش ی

ــدارد.  ــت الزم را ن ــازی او آن جذابی ــر ب دیگ
تنهــا نقطــه قابــل دفــاع در بازیگــران فیلــم را می تــوان 
بــازی ســوگل خلیــق و لی لــی فرهادپــور دانســت 
کــه بــازی بــه نســبت بهتــری در مقایســه بــا دیگــران 
ــه  ــاری« قص ــت »خم ــد گف ــد. در کل بای ــه داده ان ارائ
پرکششــی نــدارد و کارگــردان هــم در طــول فیلــم بــرگ 
ــین ــه تحس ــب را ب ــه مخاط ــد ک ــده ای رو نمی کن  برن

 وادارد.

ــی و  ــه کارگردان ــم« ب ــم ســینمایی »جــاده قدی - فیل
ــن رفــت.  ــوی دوربی ــژه حکمــت جل تهیه کنندگــی منی
ــان در  ــکالت زن ــه مش ــی ب ــا نگاه ــم« ب ــاده قدی »ج
ــت می شــود.  ــی فیلمســاز روای ــای قبل راســتای کاره
در ایــن فیلــم عــالوه بــر مهتــاب کرامتــی، آتیــال 
پســیانی و پرویــز پورحســینی نیــز بــه ایفــای نقــش 

می پردازنــد.
- مهــران مهــام درباره ســریال 100 قســمتی »بی همگان« 
ایــن  دارد، گفــت:  را  آن  تهیه کنندگــی  قصــد  کــه 
ــاز اول آن در ۵0  ــدا ف ــت ابت ــرار اس ــه ق ــه ک مجموع
ــور  قســمت ســاخته شــود، توســط علیرضــا کاظمی پ

ــد. ــگارش درمی آی ــه ن ب
پوریــا  کارگردانــی  بــه  پنالتی هــا«  »ضیافــت   -
کاکاونــد و »زبــان اصلــی« بــه کارگردانــی رســول 
ــه  ــه از نیم ــتند ک ــازه ای هس ــش ت ــی، دو نمای کاهان
اردیبهشــت در تماشــاخانه پالیــز روی صحنــه خواهنــد 

ــت. رف
- ســریال »ِســّر دلبــران« کــه بــه عنــوان ســریال مــاه 
مبــارک رمضــان در نظــر گرفتــه شــده، قــرار اســت هــر 
شــب ســاعت ۲1 و ۳0 راهــی آنتــن شــبکه دو ســیما 
شــود. محمدکاســبی، فرهــاد قائمیــان، اســماعیل 
محرابــی، بــرزو ارجمنــد، متیــن ســادات ســتوده 
جعفــر دهقــان، جهانبخــش ســلطانی و رضــا توکلــی 

ــران« هســتند. ــّر دلب بازیگــران ســریال »ِس
- »وات هــا«، نــام مجموعــه شــعری اســت از مجتبــی 

ویســی کــه به تازگــی منتشــر شــده اســت.
- محمدرضــا نــادری، مدیــر اجرایــی پروژه »عاشــقانه« 
ــا ایجــاد جــّو  گفــت: متأســفانه ایــن روزهــا برخــی ب
نامناســب قصــد دارنــد میــزان عرضــه و ارائــه قانونــی 
»عاشــقانه« را کاهــش دهنــد. حتــی در روزهــای 
اخیــر عــده ای بــا نیــت ضربــه زدن بــه پــروژه، اقــدام 
ــد  ــگان قســمت های ســریال کرده ان ــه بارگــذاری رای ب

کــه بــه زودی ایــن اتفــاق پیگیــری خواهــد شــد.
- احتمــاال بــه زودی فیلــم بیســت وپنجم »جیمــز 
بانــد«، کارگــردان خــود را خواهــد شــناخت و روشــن 
ــه  ــی ب ــی کارگردان ــی روی صندل ــه کس ــود چ می ش

ــیند. ــدس می نش ــم من ــای س ج
 - محمدرضــا تخت کشــیان، تهیه کننــده فیلــم »خوابــم 
ــرای  ــی ب ــچ صحبت ــدا اصــال هی ــت: از ابت ــاد«، گف می
تهیه کنندگــی »بمــب« بــا مــن نشــده بــود و قــرار هــم 
نبــوده کــه صحبتــی انجــام شــود. مــن تهیه کنندگــی 

ــم. ــب می کن ــر را تکذی ــن اث ای
- مراســم تجلیــل از امــرهللا احمدجــو و نمایــش فیلم 
مســتند »مــردی از کویــر« دربــاره  آثــار تصویــری ایــن 
ــگ و  ــگاه فرهن ــت ماه در دانش ــد، 1۳ اردیبهش هنرمن

هنــر اصفهــان برگــزار شــد.

برگزاری دهمین »رخداد« در اصفهان

کیمیای وطن

دهمیــن بازارچــه  هنــری »رخداد« 
اردیبــهشـــت در مجتمــــع   1۵
فرهنگی هنــری فرشــچیان برگــزار 

می شــود. 
همــکاری  بــا  رخــداد  گــروه 
دارد  نظــر  در  فرشـــچیان  فرهنگـی هنـــری  مجموعــه 
ایــن  در  را  »رخــداد«  هنــری  بازارچــه   از  دوره  دهمیــن 
فراخــوان  منظــور  همیــن  بــه  کنــد.  برگــزار  مجتمــع 
 رخــداد جهــت اطــالع کلیــه  هنرمنــدان صنایــع دســتی 
و دست ســازه های هنــری، منتشــر شــده اســت. غرفــه داران 
هنرمنــد بــا اجــاره کــردن میزهــای ایــن جمعه بــازار  می تواننــد 
محصــوالت هنــری خــود، اعــم از محصــوالت چرمــی، چوبــی، 
ــه  ــک و شــیرینی و ... را ک ــورآالت، پوشــاک، کی ــوری، زی دک
و دست ســازه های خــالق  بــه صنایــع دســتی  محــدود 
اســت، بــه مشــتریان عرضــه کننــد. بــر اســاس ایــن فراخــوان 
عالقه منــدان تــا 1۴ اردیبهشــت ماه فرصــت دارنــد بــرای 

ــد.  ــام کنن ــه ثبت ن ــذ غرف ــام و اخ ثبت ن
ــت  ــاس اولوی ــر اس ــه ب ــکان غرف ــاب م ــت انتخ ــی اس گفتن
ــه انتخــاب غرفــه داران اســت. دهمیــن بازارچــه   ــام و ب ثبت ن
هنــری »رخــداد« جمعــه 1۵ اردیبهشــت ماه، در مجتمــع 

فرهنگی هنــری فرشــچیان برگــزار می شــود.

»جسدهای پستی« را در فرشچیان ببینید
ــو  ــو ف ــندگی داری ــه نویس ــتی« ب ــدهای پس ــش »جس  نمای
و کارگردانــی ایمــان جــالل از 1۶ تــا ۳1 اردیبهشــت ماه در 
مجتمــع فرهنگی هنــری فرشــچیان روی صحنــه مــی رود. 
گفــت:  آن  جزئیــات  دربــاره  نمایــش  ایــن  کارگــردان 
»جســدهای پســتی«، یــک نمایــش گروتســک اســت کــه در 
آن موضــوع مــرگ بــه صــورت خنــده آوری بــه تصویــر کشــیده 
می شــود. ایمــان جــالل تصریــح کــرد: اگرچــه در ایــن نمایش 
طنــزی وجــود دارد کــه بعضــی مناســبت های غلــط اجتماعــی 
را در ایتالیــا مــورد نقــد قــرار می دهــد، امــا موضوعــات 
ــل  ــه ای اســت؛ مث ــر جامع ــا ه ــق ب ــل تطبی ارائه شــده  آن قاب
پرداختــن بــه مســئله  طــالق و کاغذبازی هــای اداری و مواجهــه 
بــا انســان هایی کــه بــرای رســیدن بــه مقاصــد خــود دســت به 
ــد. احســان خادمــی، ایمــان جــالل، ســحر  هــر کاری می زنن
رمضانــی، مســعود یزدانبخــش، مهســا واهــب، مونــا ابوشــهاب 
شــکیبا مقــدم و ایمــان عقیلــی در ایــن نمایــش ایفــای نقــش 
می کننــد و جمشــید کاویانــی ترجمــه  نمایشــنامه را بــر عهــده 
ــت  ــز ۲1 و ۲۲ اردیبهش ــه ج ــش ب ــن نمای ــت. ای ــته اس داش
ــاعت  ــب رأس س ــر ش ــت ماه، ه ــا ۳1 اردیبهش ــخ 1۶ ت از تاری
۲0 در ســالن اصلــی مجتمــع فرهنگی هنــری فرشــچیان روی 

صحنــه مــی رود. ایمنــا

اخبار کوتاه

محمــد نشــاط، تهیه کننــده ســینما و تلویزیــون، درخصــوص 
آخریــن وضعیــت ســاخت ســریال »پــرواز در ارتفــاع صفــر« 
ــن مجموعــه انجــام شــده؛ فقــط  ــرداری ای گفــت: کل فیلمب
پنــج درصــد از آن باقــی مانــده کــه طــی یکــی، دو روز آینــده 
بــرای فیلمبــرداری بــه اصفهــان خواهیــم رفــت. وی افــزود: 

ایــن پنــج درصــد شــامل بخش هــای هوایــی 
ــن آن  ــان یافت ــا پای ــه ب ــت ک ــژوال اس و وی

کارهــای فنــی را آغــاز خواهیــم کــرد. 
وی دربــاره جدیدتریــن ســاخته ســینمایی 
ــاخت  ــا س ــرد: ت ــان ک ــود بی ــریال خ ــا س ی
ایــن ســریال بــه پایــان نرســد، ســاخت کاری 

ــرد.  ــم ک ــروع نخواه ــد را ش جدی
مجموعــه تلویزیونــی »پــرواز در ارتفــاع صفــر« بــه کارگردانــی 
ــه تهیه کنندگــی محمــد نشــاط، ۲۴  ــده و ب عبدالحســن برزی
آذر در تهــران کلیــد خــورد. ایــن مجموعــه کــه زندگــی یــک 
ــاع مقــدس  ــی را در دوران دف ــروی هوای ــده نی ــان جنگن خلب
ــوری  ــی جمه ــروی هوای ــکاری نی ــا هم ــد، ب ــت می کن روای

 اســالمی و در 7 قســمت ۴۵ دقیقــه ای درگــروه فیلــم 
و ســریال شــبکه یــک ســیما تهیــه و تولیــد می شــود کــه قرار 
ــده از ایــن شــبکه  اســت در هفتــه دفــاع مقــدس ســال آین
ــتخری  ــاهرخ اس ــی، ش ــی عمران ــرود. عل ــن ب ــه روی آنت ب
عمــار تفتــی، ســوگل خلیــق، محمــد عمرانــی، حمیدرضــا نیکدل 
 بهــاره ریاحــی، رضــا رادمنــش، حدیــث تهرانــی 
مجیــد جعفــری، پیــام داداشــیان و رضــا 
ــرواز  ــی ســریال پ مســعودی از بازیگــران اصل
در ارتفــاع صفــر هســتند. عوامــل ایــن ســریال 
عبارتنــد از: مدیــر تصویربــرداری: ایرج عاشــوری 
طــراح  مهــرگان،  مشــکین  هنــری:  مدیــر 
ــاس:  ــراح لب ــدی، ط ــا دین محم ــه: رض صحن
ــردار:  ــدواری، صداب ــان امی ــرداز: ایم ــزار، چهره پ ــان گل مرج
بهمــن حیــدری، دســتیار اول کارگــردان: پــگاه جهانــدار    
برنامه ریــز: ژرژ هاشــم زاده، مدیــر تولیــد: امیــر نشــاط، دســتیار 
ــری:  ــای کامپیوت ــاش، جلوه ه ــیروس کف ــردار: س اول فیلمب

ــینماپرس ــدی. س ــا معتم ــر امیررض دکت

»پرواز در ارتفاع صفر« به ایستگاه پایانی رسید
مدیــر امــور تئاتــر اســتان های اداره کل هنرهــای نمایشــی 
اعــالم کــرد: بــه دلیــل ثبــت روز ملــی هنرهــای نمایشــی در 
تقویــم رســمی کشــور، دیگــر نیــازی بــه برگــزاری جشــن 

اردیبهشــت تئاتــر ایــران نیســت.
اداره  تئاتــر اســتان های  امــور  نــادری، مدیــر  اتابــک   

فرهنــگ  وزارت  نمایشــی  هنرهــای   کل 
و ارشــاد اســالمی، دربــاره برگــزاری جشــن 
ــاله  ــه س ــه هم ــران ک ــر ای ــت تئات اردیبهش
در اردیبهشــت ماه و بــا مشــارکت اداره کل 
هنرهــای نمایشــی در اســتان های مختلــف 
ــد ســال  ــزار می شــد، گفــت: چن کشــور برگ
ــن  ــان ای ــه هدفم ــل اینک ــه دلی ــته ب گذش

ــان  ــر را در می ــی تئات ــر و روز جهان ــم تئات ــه بخواهی ــود ک ب
بیندازیــم،  جــا  کشــور  مختلــف  اســتان های  مــردم 
ــران در نظــر  ــر ای برنامــه برگــزاری جشــن اردیبهشــت تئات
ــارکتی  ــورت مش ــه ص ــن ها را ب ــن جش ــد و ای ــه ش گرفت
بــا اداره هــای کل  ارشــاد اســتان های مختلــف برگــزار 

ــی هنرهــای  ــار کــرد: حــاال کــه روز مل ــم. وی اظه می کردی
نمایشــی در تقویــم رســمی کشــور بــه ثبــت رســیده، دیگــر 
نیــازی بــه برگــزاری جشــن اردیبهشــت تئاتــر ایــران نیســت 
و طــی برنامه ریــزی انجام شــده از ایــن پــس اســتان های 
روز ملــی  بــه عنــوان  مختلــف در روز 7 فروردین مــاه 
ــی و  ــی اجرای ــی، برنامه های ــای نمایش هنره

ــد.  ــور دارن تولیدمح
ــن روز  ــزاری جش ــه برگ ــاره ب ــا اش ــادری ب ن
ــاه  ــای نمایشــی در 7 فروردین م ــی هنره مل
در تهــران افــزود: مــا امســال در تهــران ایــن 
جشــن را برگــزار کردیــم و در اســتان های 
ــالن های  ــردن س ــر ک ــا دای ــز ب ــف نی مختل
نمایشــی بــه مناســبت روز ملــی هنرهــای نمایشــی، شــاهد 

ــم.  ــر بودی اجــرای تئات
وی در پایــان تأکیــد کــرد: از ایــن پــس مشــارکت و تمرکــز 
ــی در روز 7  ــای نمایش ــی هنره ــن روز مل ــرای جش ــا ب م

ــر ــود. مه ــد ب ــاه خواه فروردین م

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه : نام :حمید  نام خانوادگی : شهباز نام پدر : رمضانعلی     شغل :-    نشانی 

محل اقامت : مجهول المکان  مشخصات محکوم له : نام :احمدرضا  نام خانوادگی :نوروزی    نام پدر 

:حسین     شغل : -   نشانی محل اقامت : کلیشاد افجد خ ابوریحان کوچه شهید آشوری  محکوم 

اختالف شهرستان  تاریخ 9۵/10/۲8  حوزه قضایی شورای حل  رای شماره 7۲۵   به موجب    : به 

فالورجان شعبه  - دادگاه عمومی - که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : به حضور 

در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی سواری سمند  ال ایکس به شماره انتظامی ۴۵7 س 

۶۶ ایران 1۳  به انضمام هزینه های  دادرسی درحق محکوم له  و پرداخت نیم عشر در حق صندوق 

دادگستری . ماده ۳۴ قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه 

مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 

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

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

کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید .

شعبه پنجم حقوقی فالورجان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
این شورا  از  به کالسه 1۲8/9۶  به شرح دادخواست  دارای شماره شناسنامه 70  پهلوانی  آقای داود 

درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی پهلوانی     به شماره 

شناسنامه ۳ در تاریخ 9۵/1۲/۲۳ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر 

است به : 1. داود پهلوانی  فرزند علی ش ش 70 صادره گلپایگان ۲. مهری پهلوانی فرزند علی ش 

ش ۶۲ صادره گلپایگان  ۳. مجید پهلوانی فرزند علی ش ش ۶۲ صادره گلپایگان  ۴. طاهره صدیقی  

فرزند محمد باقر ش ش 7 صادره گلپایگان  متوفی ورثه  دیگری ندارد . اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 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 اختالف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف 100

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 : بایگانی شعبه  شماره نامه : 9۶1011۳7۲0۳00۲۲۴  شماره پرونده :9۴0998۳7۲0۳008۴0  شماره 

9۴08۴0  تاریخ تنظیم : 1۳9۶/0۲/11  خواهان  :  محمد رضا رضائی دادخواستی به طرفیت خوانده 

سجاد حق شناس به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 1۲0000000 ریال بابت چک شماره ۵۴7۲07 

مورخ 9۴/۶/۲۵ عهده بانک سپه با ارائه کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت تقدیم دادگاه  های 

عمومی شهرستان شهرستان گلپایگان نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی 

ثبت  به کالسه 9۴0998۳7۲0۳008۴0  و  ارجاع  گلپایگان  در  واقع  دادگستری شهرستان گلپایگان   )

گردیده که منتهی به وقت رسیدگی و استماع  شهادت شهود مورخ 10 /9۶/۴ ساعت 11/۳0 گردیده و

به علت  مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز  ماده 7۳ قانون آیین دادرسی 

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

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

اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت رسیدگی حاضر  گردد .  

منشی شعبه دوم  دادگاه  عمومی ) حقوقی ( دادگستری  شهرستان گلپایگان  - اعظمی

م الف 99 

آگهی احضار متهم 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 9۶0۲1۳  متهم وحید ابراهیم زاده فرزند قلی  به اتهام فروش مال غیر 

موضوع یک دستگاه خودروی مگان مدل ۲008 موضوع   شکایت حسین کشاورزیان فرزند بختیار 

مجهول المکان میباشد لذا در اجرای ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی 

از روزنامه های کثیر االنتشار درج وآگهی وبدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد در تاریخ 9۶/۴/18 

ساعت 9/۳0 صبح  جهت رسیدگی به اتهام خود در شعبه 10۲ دادگاه کیفری دو فالورجان حاضر واز 

خود دفاع نمایند ودر صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وکیل خود آگهی 

فوق به منزله ابالغ محسوب ومبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد.

غالم حسین ابراهیمی رئیس شعبه 10۲ دادگاه کیفری دوشهرستان فالورجان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
این دادگاه  به  به طرفیت حسین سلیمانی  به خواسته فک پالک  خانم هاجر قنبری  دادخواستی 

تسلیم که به کالسه 9۵/۶۶۲ ثبت و برای تاریخ 9۶/0۵/09 ساعت 0۵:۳0 عصر وقت رسیدگی تعیین 

شده است نظر به اینکه خواندگان مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 7۳ قانون آئین دادرسی 

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

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

وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. جهت استماع شهادت شهود در جلسه شورا.

دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/1۲0/م الف به تاریخ 9۶/0۲/11

دادنامه
خواهان : آقای مصطفی هدایتی فرزند حسین با وکالت آقای حسن سلیمانی درچه فرزند محمدرضا 

به نشانی اصفهان خیابان چهارباغ باال روبروی مجتمع کوثر)ساختمان( مجتمع باران طبقه ۵ واحد 

۳۵ خواندگان : 1- آقای خسروخرمی فرزند عباس ۲- آقای مهدی خرمی فرزند عباس ۳- آقای 

احمد خرمی فرزند عباس همگی مجهول المکان خواسته ها : 1- مطالبه وجه بابت... ۲- مطالبه 

خسارت رای دادگاه در خصوص دادخواست ممصطفی هدایتی فرزند حسین با وکالت حسن سلیمانی 

فرزند عباس  احمد خرمی  و  فرزند حسن  فرزند عباس و خسرو خرمی  به طرفیت مهدی خرمی 

مبلغ  به  پالستیک(  ارسالی)مواد گرانول  وجه کااللی  پرداخت  به  خواندگان  محکومیت  خواسته  به 

۴9۶۴8۵۲00 هزار ریال به انضمام مطلق خسارات دادرسی با عنایت به بررسی صورت گرفته و نظر 

و کپی مصدق  ارسالی  بارنامه  و کپی مصدق  فاکتورها  و کپی مصدق  تقدیمی  دادخواست  مفاد  به 

دعوی  المجموع  حیث  من  دفاع  جهت  قانونی  ابالغ  علیرغم  خواندگان  حضور  عدم  و  صورتحساب 

خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 198 و ۵1۵ و ۵19 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به 

و  دادرسی  هزینه  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۴9۶۴8۵۲00 مبلغ  پرداخت  به  خواندگان  محکومیت 

خسارت تاخیر تادیه از زمان دادخواست لغایت پرداخت اجرای حکم حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه 

صادر و اعالم می دارد. رای غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 

و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان افهان می باشد  .

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/117/م الف به تاریخ  9۶/0۲/1۲

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 9۴00۵1 )اجرا1( 

اجرای احکام به نفع زهرا ایهامی علیه محسن قاسمی به خواسته مطالبه مهریه جلسه مزایده ای در 

تاریخ 9۶/0۳/1۳ ساعت 9 صبح به منظور فروش سهم االرث محکوم علیه محسن قاسمی) یک پنجم 

از ماترک مرحوم عباس قاسمی( از یک قطعه زمین گلخانه به آدرس خورزوق کوی امام حسن به 

ابعاد 11/7*۲۵ متر و مساحت آن حدود ۲9۲/۵ متر فاقد انشعابات که توسط کارشناس شش دانگ 

آن به مبلغ یک میلیار ریال ارزیابی گردیده و فعال در تصرف ورثه مرحوم عباس قاسمی است برگزار 

می نماید. طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام مراجعه 

نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر این اجرا از مبلغ ارزیابی شده شروع و ملک به کسی که باالترین 

قیمت را پیشنهاد نماید فروخته  خواهد شد الزم به ذکر است خریدار میبایستی 10 در صد مبلغ مورد 

مزایده را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید.

اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگاه حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/118/م الف به تاریخ 9۶/0۲/1۲

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه بهاره عباد باقی فرزند حسین به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع  از طرف این دادسرا 

تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت اوممکن نگردیده بدینویله در 

اجرای ماده 17۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 

آگهی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انتقالب شهرستان برخوار جهت پاسخگوئی به اتهام 

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

خواهد شد.

شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/11۶/م الف به تاریخ 9۶/0۲/11

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له/محکوم لهم: مرتضی براتی فرزند اسداله به نشانی دستگرد برخوار بلوار معلم 

آهن فروشی براتی مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: ابراهیم یبلوئی به نشانی مجهول المکان

محکوم به : بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 9۵0997۳7۵1۴00۶۶۵ 

مبلغ  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   1۵0000000 مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  علیه  محکوم 

لغایت   1۳9۴/11/0۳ مورخه  از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   1980000

اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 7۵99000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت .

محکوم علیه محکوم مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد 

)ماده ۳۴قانون اجرای احکام مدنی( ۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.۳- مالی معرفی کند 

که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 

باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول 

به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 

ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 

اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر 

دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 

قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و ۳ قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1۳9۴( ۴- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای 

حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م 

ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 

ادای دین به نحوی که با قیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 

شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود .) ماده ۲1 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1۳9۴( ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 

از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) 

تبصره 1 ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1۳9۴(.

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/119/م الف به تاریخ 9۶/0۲/1۳

اخطار اجرایی
افزا مشخصات  مهر  مریم   -۲ آفائی  محمود   -1 وکال  احمدی  امیر حسین  له:  محکوم  مشخصات 

محکوم علیه: جواد ربیعی به نشانی مجهول المکان محکوم به : به موجب رأی شماره ۴۳8 به تاریخ 

9۵/10/07 محکوم علیه محکوم است به : پرداخت مبلغ یکصد و نود و چهار هزار و سیصد هزار ریال 

بابت اصل خواسته و مبلغ دومیلیون و ششصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت 

بر اساس شاخص  تورم  نرخ  بر مبنای  تاریخ اجرای حکم  تا  ابالغ 9۵/07/0۳  تاریخ  از  تادیه  تاخیر 

اعالمی از سوی بانک مرکزی که توسط واحد اجرای احکام محاسبه خواهد شد و پرداخت حق الوکاله 

وکیل و نیم عشر مبلغ فوق بابت هزینه ی اجرا ماده ۳۴ قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به 

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

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

باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی 

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

دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/101/م الف به تاریخ 9۶/0۲/1۲

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له: امیر حسین احمدی وکال 1- محمود آفائی ۲- مریم مهر افزا به نشانی اصفهان 

خیابان نیکبخت دادگستری مجتمع مدیران طبقه ۴ واحد ۴01 مشخصات محکوم علیه: جواد ربیعی 

به نشانی مجهول المکان محکوم به : به موجب رأی شماره ۴۳8 به تاریخ 9۵/10/07 محکوم علیه 

محکوم است به : پرداخت مبلغ سی و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵80000 ریال 

بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک )9۵/01/1۵( تا تاریخ اجرای 

حکم بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام 

محاسبه خواهد شد و پرداخت حق الوکاله وکیل و نیم عشر مبلغ فوق بابت اجرا. ماده ۳۴ قانون 

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

روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 

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

نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 

صریحا اعالم نماید.  

دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/10۲/م الف به تاریخ 9۶/0۲/1۲

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
الزام به صدور شناسنامه به طرفیت آقای مهدی و  خانم محبوبه سلیمانی دادخواستی به خواسته 

علی هاشمی و اداره ثبت احوال به این دادگاه تسلیم که به کالسه 9۶018۴/ح1 ثبت و برای تاریخ 

المکان  اینکه خواندگان مجهول  به  نظر  است  تعیین شده  09:۳0 وقت رسیدگی  9۶/0۳/۳1 ساعت 

از روزنامه های  میباشند لذا حسب ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 

آید جهت دریافت نسخه  به عمل می  از خواندگان مذکور دعوت  کثیراالنتشار طبع و نشر میشود و 

رسیدگی حاضر نیز جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  و ضمائم  دادخواست   ثانی 

شود. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ۵/۳7/10۳/م الف به تاریخ 9۶/0۲/1۳

آگهی فقدان سند مالکیت 
با تسلیم ۲ برگ استشهاد  به ششدانگ  چون سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان نسبت 

تایید دفتر  به  محلی که هویت و امضا شهود رسما طی شماره ۳8۲9۳-9۶/10/۲۳ گواهی شده و 

شماره  ب  کار  دفتر  ششدانگ  امالک  جامع  سیستم   بابررسی  است  مدعی  رسیده  اصفهان   17۴

1۳180/8واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان  نام سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان  به شماره 

شناسه ۳۴/۳/۲078۳ و شماره شناسه ملی 1۴00011۵0۴7 و به موجب تفکیک شماره ۲117۴ مورخه 

1۳9۶۲0۳0۲70000۶9سندصادر  الکترونیکی  دفتر  شماره  تحت  سند  اصفهان  شرق  ثبت   9۵/1۲/8

گردیده و شماره چاپی سند 9۶۲۴۵9د9۴ می باشد و در رهن و بازداشت نمی باشد به علت سهل 

انگاری سند مالکیت مفقود گردیده است  و تقاضای  صدور سند المثنی نموده است طبق تبصره یک 

اصالحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر 

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

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

سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.  اگر ظرف 

مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی اسناد مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۳۶۲۲/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب قطعه زمین محصور و اتاقک متصله شماره پالک  ۲80 فرعی 

مفروز شده از پالک ۴فرعی از 1۵۲00 اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام 

آقایان حسن و علی و حسین و مهدی شهرت همگی چنکوک  فرزند رضا و علی در جریان ثبت است 

و رای شماره های 1۳9۵۶0۳0۲0۲701۳98۶ و 1۳9۵۶0۳0۲0۲701۳988و 1۳9۵۶0۳0۲0۲701۳99۲و1

از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف  ۳9۵۶0۳0۲0۲701۳99۵مورخه 9۵/10/۲7 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقدسند رسمی  مستقر درثبت اسناد و امالک  منطقه شرق 

اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است  و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی 

به دستور قسمت اخیراز ماده 1۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای  بنا  اینک  نبوده است   فوق قانونی 

نامبرده  متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 9۶/۳/1۳ روز 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 امالک مطابق ماده ۲0 قانون ثبت 

از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه 

قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 

به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر 

اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 

دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  

تاریخ انتشار: 1۳9۶/0۲/1۴

 شماره :۳811/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 9۶009۵ خواهان   حمید رضا کثیری پیکانی  دادخواستی مبنی بر:مطالبه  

به طرفیت  میالد بهرگانی زاده   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز ..... مورخه 9۶/۳/۲8 

تقاضای  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  است  تعیین گردیده  1۶:۳0 عصر   ساعت 

خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 

به این شعبه به نشانی خ شیخ صدوق چهارراه وکال  مجتمع شماره ۲   شورای حل اختالف  اصفهان 

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

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: ۳977/م الف مدیر دفتر شعبه 1۶ مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  آبادی    باقر  معصومی  مهرداد  خواهان     9۵1۵۴8 پرونده کالسه  خصوص  در 

بر:اعسار از پرداخت محکوم به   به طرفیت  الهه رسولی جزی    تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 

بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است  تعیین گردیده   8:۳0 مورخه 9۶/۴/۴ ساعت   ..... روز  برای 

خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 7۳ قانون آئین دادرسی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 

قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ شیخ صدوق چهارراه وکال  مجتمع شماره ۲   شورای 

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

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

شماره: ۳9۶۳/م الف مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان

نگاهی به فیلم »خماری« اولین ساخته داریوش غذبانی

نگاه تک بعدی به اعتیاد

جشن اردیبهشت تئاتر حذف شد

ما
سین

م 
سال

س: 
عک

 



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

حق فوتبال ساحلی ایران، ایستادن ... پنجشنبه  14  اردیبهشت ماه   61396
ـــمـــاره  420 ســـــال سوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزش گزارش

 در رقابت های قهرمانی والیبال 
زیر 23 سال آسیا: 

ژاپن به سختی از سد تایلند گذشت

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

تیــم  برخــاف پیش بینی هــا، 
ژاپــن در مصــاف بــا تیــم تایلنــد 
بــه ســختی توانســت از ســد 
ایــن تیــم بگــذرد. در بــازی اول 
دومیـــن روز مسـابقات قهرمانی 
والیبــال امیدهــای زیــر 23 ســال آســیا و انتخابــی مســابقات 
ــزار  ــالن 6 ه ــد در س ــن و تایلن ــم ژاپ ــر، دو تی ــی مص جهان

ــدار هــم شــتافتند.  ــه دی نفــری رضــازاده اردبیــل ب
در ایــن بــازی پنــج گیمــه کــه قضــاوت آن را یــک داور جــوان 
قزاقســتانی بــر عهــده داشــت، تیــم ژاپــن برابــر تیــم تایلنــد 
بــه ســختی توانســت بــه برتــری 3 بــر 2 دســت پیــدا کنــد. 

در شــرایطی کــه تایلندی هــا بــا دفــاع خــوب یــاران بلندقامــت 
ــا  ــد و ت ــرده بودن ــاز ک ــت اول را آغ ــن س ــای ژاپ ــود پابه پ خ
ــا  ــه ژاپنی ه ــد، تجرب ــش رفتن ــاوی پی ــم مس ــاز 28 ه امتی
کارســاز شــد و ِســت اول 28/30 بــه ســود ژاپــن تمــام شــد؛ 
ــه لطــف  ــرد و ب ــال ک ــه دنب ــد مقتدران ــا ســت دوم را تایلن ام
دفــاع منســجم در روی تــور بــا اختــاف 5 امتیــاز بــا حســاب 
ــدی  ــف توانمن ــه حری ــا ک ــید. ژاپنی ه ــری رس ــه برت 20/25 ب
ــه بــازی ســرعتی روی  را پیــش رو دیدنــد، در ســت ســوم ب
ــدند؛  ــدان ش ــروز می ــاد 19/25 پی ــاف زی ــا اخت ــد و ب آوردن
ــا  امــا علی رغــم بــازی خــوب و منطقــی در ســت چهــارم و ب
ــد  ــاز هــم بیشــتر از تایلندی هــا اندوختــه بودن اینکــه دو امتی
و می توانســتند بــا حســاب 3 بــر 1 پیــروز ایــن بــازی باشــند 
در لحظــات آخــر بــا چنــد اشــتباه فــردی نتیجــه را بــه حریــف 
ــد و  ــت دادن ــارم را از دس ــت چه ــد و 22/25 س ــذار کردن واگ

ــه ســت سرنوشت ســاز پنجــم کشــاندند.  ــازی را ب ب
ــف  ــه لط ــد و ب ــر ش ــدار ظاه ــا اقت ــن ب ــم ژاپ ــت پنج در س
ســرویس های زهــردار و پرشــی و پوشــش از مهاجــم و 
دفــاع روی تــور در یــک چشــم بــر هــم زدن 3 امتیــاز را بــه 
ــه  ــازی یکطرف ــن ب ــه ای ــرد و در ادام ــز ک حســاب خــود واری
ســت پنجــم را 8/15 بــرد و فاتــح 3 بــر 2 ایــن بازی نفســگیر 

و بســیار حســاس شــد. 
ــن  ــم چی ــگیر دو تی ــه و نفس ــازی ماراتن گون ــن در ب همچنی
تایپــه و ازبکســتان در روز دوم رقابت هــای والیبــال امیدهــای 
آســیا و انتخابــی مســابقات جهانــی مصــر، گــوی ســبقت را 
چیــن تایپــه ربــود. تیــم چیــن کــه از جملــه تیم هــای مدعــی 
ایــن دوره بازی هــای آســیایی و انتخابــی مســابقات جهانــی 
مصــر اســت، در آخریــن بــازی روز دوم مقابــل تیــم مالزی 3 
امتیــاز بــه حســاب خــود واریــز کــرد. چینی هــا در مصــاف بــا 
تیــم مالــزی در ســه ســت متوالــی بــا نتایــج 22/25، 19/25 

و 19/25 بــه برتــری رســیدند.

  سنگین وزن جنجالی کشتی آزاد 

به اردو دعوت شد
ــرم  ــار وزن 125 کیلوگـ آزادکــ
تیــم  اردوی  بــه  کشــورمان 
ملــی دعــوت شــد تــا بــه 
جمــع دیگــر نفــرات حاضــر در 

خانه کشتی ملحق شود. 
اردوی تیــم ملــی کشــتی آزاد 
از روز چهارشــنبه در حالــی در 
خانــه کشــتی تهــران آغاز شــده کــه پرویــز هــادی، آزادکار 
ســنگین وزن و جنجالــی رقابت هــای انتخابــی المپیــک، 

نیــز بــه ایــن تمرینــات دعــوت شــد. 
دیــدار انتخابــی تیــم ملــی کشــتی آزاد اعزامــی بــه 
ــته  ــال گذش ــه س ــرم ک ــو در وزن 125 کیلوگ ــک ری المپی
ــد، در  ــزار ش ــادی برگ ــز ه ــمی و پروی ــل قاس ــن کمی بی
پایــان بــا شکســت هــادی و جنجــال و درگیــری همــراه 
بــود کــه همیــن مســئله باعث شــد هــادی نیــز انتقــادات 
ــدی را از فدراســیون کشــتی و رســول خــادم مطــرح  تن

ــد. ایســنا کن

لیونل مسی 20 مدرسه در سوریه می سازد
ســتاره آرژانتینــی قــرار اســت 20 مدرســه بــرای کــودکان 

ســوری در ایــن کشــور جنــگ زده بنــا کنــد. 
لیونــل مســی همــواره در گذشــته بــا کــودکان ســوری ابراز 
همــدردی کــرده اســت. در همیــن رابطــه موسســه خیریــه 
لیونــل مســی بــا کمک هــای مالــی خــود، زمینــه ســاخت 
ــا  ــرده اســت ت ــم ک 20 مدرســه را در کشــور ســوریه فراه
طــی آن 1600 کــودک ســوری از امــکان تحصیــل برخــوردار 
شــوند. ایــن کاس هــای درس بــا امکانــات بســیار 
باالیــی بنــا خواهنــد شــد کــه دارای سیســتم گرمایشــی 
منحصربه فــرد و فضــای آموزشــی بســیار خوبــی خواهــد 

بــود. مــارکا

 کاپیتان تیم ملی بوکس 

از کسب مدال بازماند
کاپیتــان تیــم ملــی بوکــس ایــران در رقابت هــای 
قهرمانــی آســیا بــا شکســت مقابــل حریــف خــود 
ــور 91  ــی، بوکس ــاالر غام ــد. س ــدال بازمان ــب م از کس
کیلوگــرم کشــورمان کــه توانســته بــود بــه مرحلــه 
ــی آســیا برســد،  ــی رقابت هــای قهرمان ــارم نهای یک چه
ــا  ــی تنه ــا حــذف شــد. ســاالر غام ــه رقابت ه از گردون
یــک قــدم بــا کســب مــدال و ســهمیه مســابقات 
قهرمانــی جهــان در آلمــان فاصلــه داشــت کــه بــا قبــول 

شکســت ایــن شــانس را از دســت داد. ورزش 3

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

علی رغــم همــه موفقیت هــای زالتکــو کرانچــار در هفته هــای 
اخیــر، گویــا مشــکاتی بــر ســر راه تمدید قــرارداد ایــن مربی 
ــپاهان  ــرارداد س ــود دارد. ق ــپاهان وج ــان س ــا طایی پوش ب
بــا کرانچــار از همــان ابتــدا نیــز مــورد اعتــراض بســیاری از 
طرفــداران ســپاهان بــود؛ زیــرا در هیــچ کجــای جهــان رســم 
ــال  ــطح از فوتب ــن س ــی ای در ای ــه مرب ــت ک ــن نیس ــر ای ب
ــی  ــم مرب ــه ه ــد؛ این گون ــا کن ــه امض ــه ماه ــراردادی س ق
ــی  ــان اطمینان ــم بازیکن ــدارد، ه ــده ن ــرای آین ــه ای ب برنام
بــه فصــل آینــده و حضــور یــا عــدم حضــور در ترکیــب تیــم 
ــام  ــبی انج ــد مناس ــد خری ــگاه نمی توان ــم باش ــد و ه ندارن
دهــد؛ امــا گفتــه می شــد ایــن قــرارداد موقــت خیلــی زود 
ــان فصــل  ــا پای تمدیــد خواهــد شــد و کرانچــار دســت کم ت
آینــده، ســکان هدایــت ســپاهان را در دســت خواهــد گرفــت. 
بــا رســیدن بــه آخریــن بــازی فصــل ســپاهان، هنــوز هیــچ 

ــا ایــن مربــی کــروات امضــا نشــده اســت. قــراردادی ب
    قرارداد 700 هزار دالری

ــا  ــی ب ــه می شــود باشــگاه ســپاهان و کرانچــار مذاکرات گفت
ــن  ــاد ای ــی زی ــل تقاضــای مال ــه دلی ــا ب هــم داشــته اند؛ ام

ــت.  ــوده اس ــه ب ــرات بی نتیج ــی، مذاک مرب
کرانچــار پیــش از اینکــه هدایــت ســپاهان را در دســت 
ــه ارزش  ــاله ب ــم س ــک و نی ــراردادی ی ــتار ق ــرد، خواس بگی
ــد  ــرای تمدی ــود؛ حــاال ب تقریبــی یــک میلیــون دالر شــده ب
ایــن قــرارداد بــرای یــک فصــل دیگــر، روی مبلــغ 700 هــزار 
ــد  ــان( تاکی ــارد توم ــم میلی ــدود دو و نی ــزی در ح دالر )چی
دارد کــه پرداخــت چنیــن مبلغــی آن هــم بــرای باشــگاهی 

مثــل ســپاهان کــه بــا کــم شــدن بودجــه فصــل بعــد روبــه رو 
شــده، محــال اســت.

    اختالف 350 هزار دالری
در پاســخ بــه ایــن پیشــنهاد، ســپاهانی ها تنهــا بــا پرداخــت 
نیمــی از ایــن مبلــغ موافقــت کــرده و تنهــا راه تمدید قــرارداد 

را موافقــت کرانچــار بــا تخفیــف 50 درصــد از خواســته مالــی 
دانســته اند؛ چیــزی کــه بــه شــدت از ســوی مربــی کــروات 
بــا آن مخالفــت شــده تــا طرفیــن بــرای رســیدن بــه تفاهــم 

فاصلــه بســیار دوری بــا هــم داشــته باشــند. 
ــار  ــم ب ــگ هفده ــرای لی ــت ب ــدوار اس ــه امی ــپاهانی ک س

ــه  ــا توج ــد، ب ــته باش ــی داش ــد قهرمان ــی در ح ــر تیم دیگ
ــن  ــه ای ــد بودجــه ای ب ــی اصــا نمی توان ــه کمبودهــای مال ب
انــدازه بــرای مربــی خــود هزینــه کنــد؛ از همیــن رو در تمــام 
مذاکــرات پیشــین خواســتار تخفیــف از مربــی کــروات شــده 

اســت. 
  نــه مدیــران باشــگاه ســپاهان، نــه کرانچــار در روزهــا 
ــه  ــده ب ــخی قانع کنن ــدام پاس ــته، هیچ ک ــای گذش و هفته ه
ــد؛ در  ــکاری ندادن ــه هم ــرارداد و ادام ــد ق ــت تمدی سرنوش
ــه حضــور  صــورت تحقــق نیافتــن ایــن امــر، دومیــن تجرب
ایــن مربــی کــروات در باشــگاه محبــوب نصــف جهــان تنهــا 
ــم می شــود. ــان خت ــاه حضــور در اصفه ــازی و دو م ــه 6 ب ب

بــا ایــن وضعیــت هنــوز فصــل بعــدی آغــاز نشــده ســپاهان 
کــه روزگاری یکــی از بــا ثبات تریــن باشــگاه های ایــران بــود 
ــود  ــا وج ــرا ب ــه چ ــد. اینک ــی می بین ــود را در بحــران مرب خ
ــپاهان  ــران س ــت، مدی ــر قیم ــر س ــا ب ــاف نظره ــن اخت ای
ــه  ــدند، ب ــار ش ــا کرانچ ــدت ب ــکاری کوتاه م ــه هم ــر ب حاض
درســتی معلــوم نیســت؛ امــا اگــر ایــن همــکاری ادامــه پیدا 
ــاگران  ــی و تماش ــکار عموم ــر اف ــد در براب ــا بای ــد، قطع نکن

ســپاهان پاســخگو باشــند.
 این گونــه بــه نظــر می رســد کــه مدیــران ســپاهان امیــدی 
بــه نتیجــه گرفتــن کرانچــار نداشــته اند و فــرض را بــر ایــن 
ــج  ــب نتای ــس از کس ــی پ ــن مرب ــه ای ــد ک ــته بودن گذاش
ــرارداد خواهــد شــد؛ امــا  ــه تخفیــف در ق ضعیــف حاضــر ب
بــا نتیجــه گرفتــن کرانچــار تمــام برنامه هــا بــه هــم ریختــه 
و حــاال در دامــی کــه خودشــان پهــن کــرده بودنــد، گرفتــار 

شــده اند.

نگاهی به مشکالت قرارداد سرمربی طالیی پوشان اصفهان

کرانچار، معادله مجهول سپاهان

ســرمربی تیــم ملــی تکوانــدو گفــت: کشــورها به شــدت در 
حــال ســرمایه گذاری هســتند و بــا تغییــر قوانیــن و حفــظ 
رونــد فعلــی، جغرافیــای تکوانــدو جهــان در حــال تغییــر 
ــی  ــای بین الملل ــزود: رقابت ه ــاک اف ــدی بی ب ــت. مه اس

یونــان فراتــر از انتظــار مــا برگــزار شــد. 
تکوانــدو  قدرتمنــد  تیم هــای  حضــور 
ــیه و  ــه، روس ــپانیا، ترکی ــه اس ــا از جمل دنی
ــی  ــب اصل ــا ترکی ــب ب ــه اغل ــان ک آذربایج
ــا  ــد ت ــث ش ــد، باع ــده بودن ــان آم ــه یون ب
رقابت هــای ســطح باالیــی را شــاهد باشــیم 
و تکوانــدوکاران مــا هــم مبــارزات خوبــی را 

بــه نمایــش گذاشــتند. وی افــزود: هــدف مــن ایــن بــود 
ــی  ــم مل ــب تی ــابقات، ترکی ــن مس ــان ای ــس از پای ــه پ ک
ــم  ــایی کنی ــی شناس ــای جهان ــور در رقابت ه ــرای حض را ب
ــخت  ــدان س ــک می ــتم ی ــل می خواس ــن دلی ــه همی  و ب
و جــدی را پشــت ســربگذاریم. بــا حضــور در یــک تورنمنت 

ــه خواســته خــود برســیم.  ــن نمی توانســتم ب ســطح پائی
ــان جهــان و المپیــک  ــان اغلــب قهرمان در رقابت هــای یون
ــن  ــی آت حضــور داشــتند و بســیاری از آن هــا دســت خال
را تــرک کردنــد. »دیمیتــری شــوکین« از بکســتانی، یکــی 
از همیــن قهرمانــان بــود کــه بــه جوانــی 18 

ســاله از روســیه باخــت و حــذف شــد. 
ــیل  ــه پتانس ــاره ب ــا اش ــه ب ــاک در ادام بی ب
ــار  ــورها اظه ــی کش ــدو در بعض ــاالی تکوان ب
ــدو  ــه تکوان ــتیم ک ــی هس ــا مدع ــت: م داش
ایــران پشــتوانه قدرتمنــدی دارد؛ ولــی واقعــا 
ســنگین وزن  به ویــژه  اوزان،  بعضــی  در 
ــاال  ــطح ب ــی و س ــدوکار مدع ــک تکوان ــت. ی ــن نیس چنی
نداریــم کــه بــه صــورت جــدی ســجاد مردانــی را بــه خطــر 
ــرایطی  ــن ش ــا چنی ــز تقریب ــدازد. در دو وزن 6 و 7 نی بین
ــی  ــکل آسیب شناس ــن مش ــع ای ــرای رف ــد ب ــم و بای داری

ــر ــم. مه ــدام کنی ــع آن اق ــرای رف ــرد و ب ــورت گی ص

مهدی بی باک:

جغرافیای تکواندو در حال تغییر است
 علــی میرشــکاری، عضــو تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی ایران 
ــابقه  ــچ مس ــت: در هی ــا، گف ــی 2017 باهام ــام جهان در ج

ــودم.  ــده ب ــی را ندی ــن ســطح باالی ــی چنی بین الملل
ــال  ــی فوتب ــم مل ــو تی ــن عض ــکاری، جوان تری ــی میرش عل

ســاحلی در جــام جهانــی 2017 باهامــا، 
گروهــی  مرحلــه  بازی هــای  دربــاره 
گفــت: در مرحلــه گروهــی بــا تیم هــای 
 مکزیــک ایتالیــا و نیجریــه همگــروه بودیــم 
و توانســتیم دو بــازی را ببریــم و با شکســت 
ــه بعــدی  ــه مرحل ــا، در نهایــت ب ــر ایتالی براب

مســابقات راه یافتیــم. 
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه کــدام دیــدار در مرحلــه 
گروهــی ســخت بــود، گفــت: از نظــر مــن در مرحلــه گروهی 
بــه طــور کلــی بازی هــای خــوب و البتــه ســختی را پشــت 
ــروه از  ــم گ ــخت ترین تی ــا س ــا ایتالی ــتیم؛ ام ــر گذاش س

ــود.  ــش ب ــی بودن ــژه اروپای ــگ و به وی لحــاظ رنکین

ــا 20 ســال  عضــو تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی کشــورمان ب
ســن گفــت: حضــور در جــام جهانــی، تجربــه بســیار 
ــاره ای  ــن ق ــیایی و بی ــابقات آس ــه مس ــبت ب ــوب و نس خ
ــرایط  ــع ش ــت. در واق ــی اس ــا متفاوت ــرایط کام دارای ش
داشــتم  تصــور  آنچــه  بــا  جــام جهانــی 
ــه  ــبت ب ــی نس ــت. حت ــاوت اس ــیار متف بس
ــم  ــه 8 تی ــان ک ــاره ای جه ــن ق مســابقات بی
برتــر قاره هــا در آن حضوردارنــد نیــز، شــرایط 
فــرق می کنــد و مســابقات در ســطح بســیار 

ــت.  ــزاری اس ــال برگ ــری در ح باالت
میرشــکاری در پایــان گفــت: خوشــبختانه از 
میــزان آمادگــی خوبــی برخــوردارم. حــدود 2 ســال در اردو 
بوده ایــم و مســابقات رســمی و تدارکاتــی مختلفی را پشــت 
ــان  ــان تاش هایم ــه میزب ــه ب ــا توج ــته ایم. ب ــر گذاش س
ــا  ــای اول ت ــی از جایگاه ه ــه در یک ــت ک ــران اس ــق ای ح

ســوم جــام جهانــی قــرار گیــرد.  فدراســیون فوتبــال

آگهی مناقصه )نوبت اول(
آگهی مناقصه عمومی )مرحله اول(

نوبت دوم

نوبت اول
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مزایده عمومی به مدت یکسال اجاره دهد. لذا عاقمندان شرکت در مزایده می توانند تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 

96/2/21 جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری گز مراجعه نمایند.

شرکت بازیافت گلپایگان و خوانسار در نظر دارد به استناد مصوبه هیئت مدیره محترم شرکت عملیات دیوارکشی سوله 
کارخانه بازیافت را به متراژ حدود 1000متر مربع از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت 
کسب اطاعات بیشتر می توانند به نشانی گلپایگان - میدان بسیج - مجتمع تجاری و اداری پارسیان - طبقه سوم - 

واحد 7 مراجعه نمایند و یا با تلفن 03157420621 تماس حاصل فرمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری روز یکشنبه 96/03/07 محمدحسن رفیع - شهردار گزبرخوار

یاسر جمالی - مدیر عامل

آگهی مناقصه
شهرداری نجف آباد

نوبت دوم

مبلغ  به  اولیه  برآورد  با  نجف آباد  شهرداری  عمرانی  پروژه های  جهت  آماده  بتن  خرید  عملیات  مناقصه:  اعتبار  و  موضوع 
اساس  بر  و  دارایی های سرمایه ای سال 1395  تملک  اعتبارات  محل  از  مابه التفاوت  و  تعدیل  بدون  ریال   9/400/000/000

مشخصات موجود در مدارک مناقصه.
شرایط شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان باید دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه و رزومه کاری منطبق با موضوع 

مناقصه باشند.
مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از واجدین شرایط دعوت می شود جهت کسب اطاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه 
با همراه داشتن مدارک و رزومه شرکت تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 96/02/21 به امور قراردادهای شهرداری 
محرمانه  دبیرخانه  به   96/02/24 مورخ  یکشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  حداکثر  را  خود  پیشنهادات  و  مراجعه  نجف آباد 
شهرداری نجف آباد تحویل نمایند. مبلغ خرید اسناد مناقصه 200/000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبا بانک ملی به 

شماره 0104544156001 درآمد شهرداری می باشد.
شهرداری   0104544150002 شماره  سپرده  به حساب  واریزی  فیش  طی  را  ریال   470/000/000 مبلغ  باید  شرکت کنندگان 
نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکی بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه ارائه نمایند. برندگان اول، دوم و سوم 

مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطاعات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار می باشد.
مسعود منتظری - شهردار نجف آباد

گهی روزنامه کیمیای وطن جذب آ

95013701-4

»آگهی مزایده« نوبت دوم

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد بهره برداری از غرفات و برخی از سوله های میدان مرکزی میوه و 
تره بار اصفهان را از طریق مزایده )با شرایط و مقررات مورد نظر سازمان در جهت بهره برداری( به اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد صاحیت واگذار نماید. 
متقاضیان می توانند از تاریخ 1396/02/07 تا پایان وقت اداری مورخه 1396/02/14 با ارائه اسناد و سوابق کاری مرتبط به قسمت اداری میدان مرکزی 
میوه و تره بار واقع در کیلومتر شش جاده اصفهان- نایین، ساختمان اداری میدان مرکزی میوه و تره بار مراجعه نموده و پس از اخذ تأییدیه نسبت به 
واریز مبلغ 700.000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد مزایده در وجه حساب سپرده کوتاه مدت شماره 7002140948 نزد بانک شهر شعبه حکیم اقدام نموده و 

اسناد مزایده را دریافت نمایند. تلفن تماس 32683601-4
1- متقاضیان بایستی:

- دارای عدم سوء پیشینه کیفری و مالی باشند.
- دارای حسن سابقه، توان مالی و اجرایی مناسب در این زمینه باشند.

- دارای پروانه کسب و یا هرگونه مجوز، تأییدیه و گواهینامه معتبر در زمینه کاربری مورد نظر باشند. )متقاضیان غرفات با کاربری میوه و سبزی می بایست 
گواهی تأیید صاحیت از اتحادیه صنف عمده فروشان میادین میوه و تره بار اصفهان را داشته باشند.(

2- ارائه سپرده شرکت در مزایده طی فیش بانکی الزامی است.
3- مدت قرارداد، در صورت رعایت کلیه قوانین و مقررات سازمان، حداکثر در تاریخ 1396/10/30 خاتمه می یابد که در صورت رضایت از عملکرد بهره بردار 

و توافق کتبی طرفین براساس ضوابط و مقررات مربوطه قابل تمدید خواهد بود.
4- مهلت ارسال پیشنهادات پایان وقت اداری مورخه 1396/02/16 می باشد.

5- پاکت اسناد فنی مزایده در تاریخ 1396/02/17 توسط کمیسیون تشخیص صاحیت بهره برداران بازگشائی می گردد و پس از آن پاکت های الف و ب 
شرکت کنندگان حائز رتبه مورد انتظار مطابق با اسناد مزایده، توسط کمیسیون عالی معامات سازمان در تاریخ 1396/02/23 بازگشائی می گردد. 

6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
7- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده است.

 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

علی میرشکاری:

حق فوتبال ساحلی ایران، ایستادن روی سکوی جام جهانی است
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ـــمـــاره 420 ســـــال سوم              ݡسݒ

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریگروه گردشگری

ســردر مســجد جامــع جورجیــر، یکــی از معــدود 
ــه در اصفهــان اســت.  بناهــای دوران پادشــاهی آل بوی
ــش از 70  ــا بی ــه تقریب ــوی ک ــت صف ــاف حکوم برخ
درصــد بناهــای تاریخــی آن همچنــان پابرجاســت 
ــده  ــی نمان ــری باق ــچ اث ــا هی ــه تقریب از دوران آل بوی

ــت.  اس
ــه ایــران،  متاســفانه پــس از حملــه ویرانگــر مغــوالن ب
مســجد جامــع جورجیــر )یــا بــه گفتــه برخــی مورخــان 
گورگیــر( ویــران شــد و از ایــن بنــا تنهــا همیــن ســردر 
باقــی مانــد. البتــه ایــن ســردر نیــز تــا ســال 1335 در 
میــان انبوهــی از گل مخفــی بــود و بــه صورتــی اتفاقــی 

کشــف و نگهــداری شــد. 
آن طــور کــه کارشناســان می گوینــد ایــن ســردر کــه در 
قســمت شــمال غربــی مســجد حکیــم واقــع شــده از 
ــر آجــرکاری و  ــی هن ــی و عال ــای بســیار قدیم نمونه ه

ــی رود. ــه شــمار م ــان ب ــری در اصفه گچ ب
    معماری

بــا اینکــه در ســاخت ایــن ســردر خیال انگیــز، رنــگ و 
لعــاب کاشــی بــه کار نبــرده شــده، امــا زیبایــی نقــوش 

و جــال و جمالــش آدمــی را بــه وجــد مــی آورد. 
ایــن ســبک معمــاری کــه از ری برخاســته مبتنــی 
بــرای  کوچــک  ابعــاد  در  آجــر  از  اســتفاده  بــر 
بنــا  کالبــد  در  هندســی  مختلــف  نقــوش   ایجــاد 

و تزئین چشمگیر آن بوده است. 
در ســردر جورجیــر، هنــر آجــرکاری در بخش هــای 

ســازه ای و تزئینــی بــه قــوت و اســتادانه در دل یکدیگر 
ــه در  ــه کار رفت ــه ب ــوش یگان ــت. نق ــه اس ــه کار رفت ب
طرح هــای  از  اســت  آمیختــه ای  جورجیــر،  ســردر 
ــای  ــی، طرح ه ــای کوف ــاخه، کتبیه ه ــت ش ــی هف خط
نقــوش  شــاخه،  ســه  شــمعدان های  بــرگ،  و  گل 
ــون، طرح هــای هندســی  ــه شــمعدان، نقــش الله گ  پای
ــوی، شمســه  ــری و پهل ــی شــبیه حــروف عب نقش های

هشــت، درخــت و پرنــده، غنچه هــای محــدب، نقــوش 
شــمعدان  زنجیــری،  تزئینــات  بال ماننــد  گیاهــی 
ــر  ــه ه ــد ک ــه پر الله مانن ــای س ــاخه و گل ه ــت ش هف
یــک هماهنــگ بــا دیگــر نقــوش در جــای خــود 

ند. نشســته ا
    بنایی فراتر از مسجد

ــوس  ــک ق ــر، ی ــردر جورجی ــی س ــاخص ترین ویژگ ش

ــراز آن  ــر ف ــر ب ــازده پ ــزرگ ی ــره ای ب ــا کنگ ــکنج ی ش
اســت کــه در نــوع خــود بی نظیــر اســت و پشــت 
بغل هــای آن بــا نقــوش چلیپــای ایرانــی تزئیــن شــده 

اســت. 
را  شــکنج  ایــن کمــان  از  نمونه هــای کوچک تــری 
بــا پنــج پــر بــر فــراز دو طاق نمــای کوچک تــر در 
دیواره هــای جانبــی ســردر می تــوان دیــد کــه در بــاال و 
پاییــن شــبدری پنج پــر آن هــا نقــوش شمســه هشــت 
و نقــوش شــبیه حــروف الفبــای پهلــوی و عبــری بــه 
ــه  ــا ب ــازندگان بن ــه س ــانه ای از توج ــه نش ــه ک کار رفت

ــت.  ــون اس ــان گوناگ ــای ادی نماده
از کتیبــه ســردر دیلمــی جورجیــر کــه بــه خــط کوفــی 
ــارت  ــط عب ــت فق ــرف راس ــود، در ط ــده ب ــری ش گچب
»بســم هللا الرحمــن الرحیــم« و در طــرف چــپ ســردر 
عبــارت »بالقســط الهللا االّ هوالعزیــز الحکیــم« برجــای 

مانــده و بقیــه کتیبــه از بیــن رفتــه اســت. 
داخــل  در  و  ســردر  طرفیــن  خارجــی  نماهــای  در 
»الالــه االهللا«  عبــارات  آن  آجــری  طاق نماهــای 
ــه«  ــه«، »العظمــه لل ــدره لل »محمــد رســول هللا«، »الق
»ســبحان هللا«، »الحمدلّلــه« بــه خــط کوفــی گچبــری 

ــت.  ــده اس ــی مان ــده و باق ش
بــه  می تــوان  ســردر  ایــن  شــاخصه های  دیگــر  از 
ــوع  ــه در ن ــرد ک ــاره ک ــتان اش ــران باس ــی از ای نمادهای
خــود جالــب اســت. بــه اعتقــاد کارشناســان بــه دلیــل 
همزیســتی مســالمت آمیز ادیــان مختلــف در اصفهــان 
ایــن مســجد، کارکــردی فراتــر از یــک مســجد را داشــته 
ــوده اســت. ــه یکدیگــر ب ــان ب و نمــادی از احتــرام ادی

نگاهی به بنای سردر مسجدجامع جورجیر

»جورجیر«، یادگاری از آل بویه

 چاپ ۱۶۸ میلیون قرآن 

طی ۳۲ سال گذشته
قــرآن  تصحیــح  اداره  مدیــر 
ســازمان دارالقــرآن الکریــم از 
چــاپ بیــش از 1۶۸ میلیــون 
جلــد قــرآن طــی 3۲ ســال 
داد.  خبــر  کشــور  در  گذشــته 
عزیــزهللا مرتضــوی بــا اشــاره بــه 
ســال  در  قــرآن  چــاپ  آمــار 
ــم  ــرآن الکری ــازمان دارالق ــته س ــال گذش ــت: در س 13۹5 گف
۲50 مجــوز چــاپ بــا شــمارگان ۲ میلیــون و ۶0۲ هــزار و ۶00 
نســخه را بــرای ناشــران صــادر کــرده اســت. همچنیــن تعــداد 
مجوزهــای نشــر در ایــن مــدت 1۲7 مجــوز بــا شــمارگان یــک 

میلیون و ۸۹7 هزار و ۶00 نسخه صادر شده است. 
وی افــزود: در یــک ســال گذشــته در راســتای صــدور مجــوز 
چــاپ و نشــر قــرآن بــه ناشــران، 10 هــزار و ۴70 جزء از ســوی 
مصححــان مجــرب و آموزش دیــده ســازمان دارالقرآن الکریــم 
ــاپ  ــار چ ــه آم ــه ب ــوی در ادام ــت. مرتض ــده اس ــح ش تصحی
قــرآن طــی 3۲ ســال گذشــته اشــاره کــرد و گفــت: بــا تشــکیل 
شــورای نظــارت بــر چــاپ و نشــر قــرآن کریــم در ســال 13۶۴ 
معاونــت نظــارت بــر چــاپ و نشــر قــرآن ســازمان دارالقــرآن 
ــن رو از ســال 13۶۴  ــرد؛ از ای ــاز ک ــت خــود را آغ رســما فعالی
ــد  ــزار و 500 جل ــون و 1۸ ه ــاپ 1۶۸ میلی ــوز چ ــون مج تاکن

قــرآن در کشــور صــادر شــده اســت. ایکنــا

 اعالم فراخوان کنگره »امام سجاد)ع(« 

در چهارمحال و بختیاری
مســاجد  فرهنگی هنــری  کانون هــای  دبیرخانــه  مســئول 
ــره  ــن کنگ ــوان هفتمی ــام فراخ ــاری از اع ــال و بختی چهارمح
ــت:  ــر داد و گف ــتان خب ــجاد)ع(« در اس ــام س ــی »ام بین الملل
ــژه اعضــای کانون هــای مســاجد کشــور اســت.  ــن کنگــره وی ای
حجت االســام مــراد یوســفی برگــزاری نقــش نمــاز در زندگــی 
حقیقــی و حقوقــی جامعــه مســلمین از نــگاه امــام ســجاد)ع( 
بررســی و تبییــن حقــوق اعضــای بــدن در رســانه الحقــوق امــام 
ــت  ــتغال و معیش ــئله اش ــی مس ــل و بررس ــجاد)ع( و تحلی س
از موضوعــات هفتمیــن  را  امــام ســجاد)ع(  آموزه هــای  در 
ــرد. مســئول  ــوان ک ــام ســجاد)ع(« عن ــی »ام ــره بین الملل کنگ
چهارمحــال  مســاجد  فرهنگی هنــری  کانون هــای   دبیرخانــه 
ــدگان از  ــد و بن ــل خداون ــوق متقاب ــرد: حق ــراز ک ــاری اب و بختی
نــگاه امــام ســجاد)ع( بــا توجــه بــه رســانه الحقــوق و بررســی 
جایــگاه حقوقــی زوجیــن در زندگــی مشــترک بــا توجــه به رســاله 
الحقــوق از دیگــر موضوعــات هفتمیــن کنگــره بین المللــی »امــام 
ســجاد)ع(« اســت. وی اظهــار داشــت: بــه ســه مقالــه برتــر 10 
ــال و ســه  ــون ری ــده ۸ میلی ــه برگزی ــال، ســه مقال ــون ری میلی
مقالــه منتخــب نیــز ۶ میلیــون ریــال اهــدا می شــود. شبســتان

اخبار کوتاه

 تمهیدات یگان ویژه 

برای تأمین امنیت زائران حسینی
جانشــین فرمانــده یگان هــای 
و  برنامه ریــزی  از  ناجــا  ویــژه 
بــرای  الزم  تمهیــدات  اتخــاذ 
ــه منظــور  ــگان ب آمادگــی ایــن ی
تســهیل در تــردد، خدمت رســانی 
ــر  ــن خب ــران اربعی ــت زائ و امنی

داد. 
ــرزی  ــه م ــد از پایان ــاری« در بازدی ــب هللا جان نث ــردار »حبی س
ــرای  ــرای اج ــده ب ــدات اتخاذش ــه تمهی ــاره ب ــا اش ــران ب مه
داشــت: کارگروه هــای  اظهــار  اربعیــن  بــزرگ  مأموریــت 
مختلفــی بــرای پیگیــری و مرتفــع کــردن نیازمندی هــا در 
ــی  ــه لطــف اله ــه ب ــت هســتند ک ــژه در حــال فعالی ــگان وی ی
ــرای  ــرافیت و ب ــی اش ــای اباغ ــه برنامه ه ــر ب ــال حاض در ح
اجــرای آن هــا آمادگــی کامــل داریــم. وی بــا تاکیــد بــر لــزوم 
ــل از  ــدام، قب ــت اق ــاخت های در دس ــعه زیرس ــز و توس تجهی
ــر  ــد تدابی ــاری بای ــال ج ــت: در س ــینی)ع( گف ــن حس اربعی
الزم جهــت رفــاه زائــران حســینی)ع( اتخــاذ شــود تــا در یــک 
ــردد در  ــهیل ت ــرای تس ــبی ب ــای مناس ــاه، فض ــدی کوت زمان بن
اختیــار زائــران قــرار دهیــم. معایــب و نقــاط قــوت درخصــوص 
ــاز  ــاس نی ــر اس ــا و ب ــته احص ــال گذش ــن س ــات اربعی عملی
زائــران، برنامــه منظمــی بــرای تأمیــن حمــل و نقــل و امکانــات 

ــس ــن شــده اســت. پلی ــی از ســوی مســئوالن تبیی رفاه

 ثبت سه اثر طبیعی استان یزد 

در فهرست آثار ملی
چشــمه انجیــر ندوشــن، دره انجیــر آونــد و محــدوده نیزارهــای 
چــاه افضــل اردکان در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبت رســید. 
ــزد  ــراث  فرهنگــی اســتان ی ــر کل می ــزدی، مدی فاطمــه دانش ی
بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: »اســتان یــزد بــه لحــاظ موقعیــت 
ــت  ــوردار اس ــی برخ ــوای متنوع ــم و آب وه ــی از اقلی  جغرافیای
پتانســیل های  دارای  نیــز  طبیعــی  حــوزه گردشــگری  در  و 
بســیار غنــی اســت کــه بــا ثبــت آن هــا در فهرســت آثــار طبیعــی 
ــداری  ــظ و نگه ــرای حف ــردم ب ــت م ــم از حمای ــور می توانی کش
ــه  ــان اینک ــا بی ــویم.« او ب ــد ش ــمند بهره من ــث ارزش ــن مواری ای
رئیــس ســازمان میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری 
کشــور، بــا ارســال نامــه ای، مراتــب ثبــت ایــن ســه اثــر طبیعــی 
ــاغ کــرده  ــزد اب ــه اســتاندار ی ــی کشــور ب ــار مل  را در فهرســت آث
تصریــح کــرد: »در جلســه کمیتــه تخصصــی ثبــت میــراث 
طبیعــی کشــور، پرونــده ســه اثــر طبیعــی اســتان شــامل 
چشــمه انجیــر ندوشــن، دره انجیــر آونــد و محــدوده نیزارهــای 
چــاه افضــل اردکان بررســی شــد و پــس از تائیــد نهایــی توســط 
کارشناســان، ایــن 3 اثــر ارزشــمند طبیعــی اســتان در فهرســت 

آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســید.« میــراث آریــا

اخبار کوتاه

حســین یزدانمهــر، سرپرســت اداره میــراث فرهنگــی 
ــن   ــت: در فروردی ــز، گف ــع دســتی و گردشــگری نطن صنای
بــه مــدت زمــان مشــابه  مــاه ســال 13۹۶ نســبت 
ــور  ــال 13۹5، حض ــاه س ــی فروردین م ــش، یعن ــال پی س
گردشــگران خارجــی در شهرســتان زیبــا و تاریخــی نطنــز 

ــت.  ــه اس ــش یافت ــد افزای 30 درص
ــاری  ــال ج ــاه س ــزود: در فروردین م وی اف
تعــداد ۴هــزار نفــر گردشــگر خارجــی از 
روســتای تاریخــی ابیانــه نطنــز و هــزار و ۴00 
نفــر گردشــگر خارجــی از مجموعــه مســجد 
جامــع نطنــز و مــوزه باستان شناســی بازدیــد 
کردنــد کــه بیشــتر آن هــا از کشــورهای 

آلمــان، فرانســه، چیــن، کــره جنوبــی، ایتالیــا و ... بوده انــد. 
ــتان  ــی شهرس ــار تاریخ ــا و آث ــاره ظرفیت ه ــر درب یزدانمه
نطنــز بیــان کــرد: نطنــز بــا بیــش از هــزار و ۸00 اثــر 
ــا دوره معاصــر، یکــی از  ــل ت تاریخــی از ۶ هــزار ســال قب
ــه  ــت ک ــوده اس ــور ب ــی کش ــا و تاریخ ــتان های زیب شهرس

همــه ســاله تعــداد زیــادی گردشــگر داخلــی و خارجــی را 
ــد.  ــذب می کن ــود ج ــه خ ب

وی خاطرنشــان کــرد: روســتای ســرخ ابیانــه نطنــز 
مجموعــه مســجد جامــع نطنــز، آتشــکده ساســانی و مــوزه 
باستان شناســی، عمــده مقاصــد گردشــگران خارجــی 
اســت کــه ایــن چنــد اثــر تنهــا تعــدادی از 
آثــار فاخــر و زیبــای شهرســتان نطنز اســت. 
 یزدانمهــر بیــان کــرد: روســتای زیبــای 
ابیانــه نطنــز کــه یکــی از آثــار تاریخــی 
ویژگی هــای  اســت،  نطنــز  شهرســتان 
ــی  ــهرت جهان ــث ش ــردش باع منحصربه ف

آن شــده اســت. 
وی گفــت: مجموعــه مســجد جامــع نطنــز شــامل مســجد 
ــه  ــت ک ــاه اس ــزی و خانق ــد نطن ــیخ عبدالصم ــه ش بقع
متعلــق بــه دو دوره تاریخــی دیلمــی و ایلخانــی اســت کــه 
دارای زیبایی هــا و نــکات نــاب معمــاری ایرانــی و اســامی 

اســت. ایســنا

مطابــق آمــار منتشرشــده توســط میــراث فرهنگــی ورود 
یافتــه  برابــر رشــد  بــه کرمــان 5   گردشــگران خارجــی 
و در ایــن میــان واحدهــای بومگــردی در روســتاها، یکــی از 

جذاب تریــن اقامتگاه هــای گردشــگران هســتند. 
ــار  ــای آث ــا مرمــت و احی ــان ب ــزون همزم ــن شــتاب روزاف ای

ــا زیرســاخت های  ــان اســت؛ ام تاریخــی کرم
گردشــگری در کرمــان طــی ســال های اخیــر 
ثابــت مانــده و شــاهد افتتــاح هتــل جدیــد و 
زیرســاخت های گردشــگری از ایــن دســت 
نیســتیم. یکــی از سیاســت های مســئوالن 
ــرای  ــان ب ــتان کرم ــگری در اس ــوزه گردش ح
حــل مشــکل عــدم تناســب زیرســاخت ها 

شهرســتان های  در  به ویــژه  ورود گردشــگران،  حجــم  بــا 
ــوان مــردم بومــی و  دورافتــاده اســتان کرمــان، اســتفاده از ت

ــی اســت.  محل
در  بومگــردی  واحدهــای  گســترش  شــاهد  هم اکنــون 
شهرســتان های مختلــف اســتان کرمــان هســتیم؛ دلیــل 

ــان از  ــتان های کرم ــه شهرس ــت ک ــن اس ــم ای ــر ه ــن ام ای
نظــر تأسیســات متمرکــز گردشــگری در فقــر جــدی بــه ســر 

می برنــد. 
محمــود وفایــی، مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان کرمــان 
ــاهد  ــته ش ــال گذش ــا در س ــود م ــار موج ــق آم ــد: طب می گوی
حضــور 30 هــزار گردشــگر خارجــی در اســتان 
ــب  ــورد جال ــک رک ــن ی ــه ای ــم ک ــان بودی کرم
توجــه در اســتان بــوده و همیــن ظرفیــت 
نیــز موجــب ایجــاد زمینه هــای اشــتغال و 
ــه  ــت ک ــده اس ــتاهایی ش ــی در روس درآمدزای
مــردم آنجــا خانه هــای خــود را بــه دلیــل 

ــد.  ــرده بودن ــرک ک ــالی ت خشکس
وی تصریــح کــرد: ایــن افزایــش ناگهانــی گردشــگران موجــب 
رونــق صنعــت هتلینــگ و صنایــع وابســته بــه گردشــگری نیــز 
ــت:  ــی گف ــگران خارج ــوص گردش ــت. وی درخص ــده اس ش
ــت  ــتری های صنع ــن مش ــن از مهم تری ــکا و چی ــا، آمری اروپ

گردشــگری اســتان کرمــان هســتند. مهــر

خانه های روستایی کرمان، جایگزین هتل های ۵ ستاره شدرشد ۳0 درصدی حضور گردشگران خارجی در نطنز

حتما بخوانید!
رشد 30 درصدی حضور گردشگران ...
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: مسعود وطن چی فرزند علی نشانی  تاریخ تنظیم : ۹5/1۲/۲5  مشخصات محکوم له   ۹۴0370 :

پستی ۸1۴۶7۴31۶3   باکد   3۲ الدین پ  رشید  بست  بن  رشیدالدین  خاقانی –کوی  اصفهان خ   :

مشخصات محکوم علیه علی وطن چی فرزند محمود نشانی: اصفهان خ استانداری – کوی بکتاش پ 

۴3 طبقه ۲ تک واحد  ۲- مهدی وطن چی  مجهول المکان   مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی 

محکوم له / محکوم علیه  نام : محمد محمودیان فرزند غامرضا  اصفهان خ شیخ صدوق شمالی 

خ شیخ مفید  ساختمان آسمان طبقه اول واحداول وکیل مسعود وطن چی محکوم به : به موجب 

درخواست اجرای حکم  شماره ۹50۹۹70370۶001۸1 محکوم علیها محکوم حکم تجویز انتقال منافع 

به غیر با شرایط قبلی وطی سند رسمی صادر و اعام می گردد اعتبار این رای شش ماه از تاریخ صدور 

می باشد ضمنا رای در خصوص آقای مهدی وطن چی غیابی است ۲- پرداخت نیم عشر حق االجرا 

درحق صندوق دولت  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع 

اجرا گذارد ) ماده3۴ 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 13۹۴(  .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 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 

۲0 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 

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

تعزیری درجه شش یا جزایی نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲1 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 

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

علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴(

م الف ۴053 رئیس شعبه ۲۴ داگاه حقوقی اصفهان – علی رئیسی  

اجرائیه 
شماره اجرائیه : ۹۶10۴۲۶7۹3۶00010  شماره پرونده : ۹50۹۹۸۶7۹3۶01357  شماره بایگانی شعبه : 

۹51370 تاریخ تنظیم : ۹۶/۲/۴  مشخصات محکوم له : محمد نجیمی  فرزند قاسم نشانی : اصفهان 

ذوالفقار  فروشگاه محمدنجیمی   مشخصات محکوم علیه  روبروی مسجد  بزرگ  بازار  خ عبدالرزاق 

حجت اله کاظم زاده قهدریجانی۲- قدرت اله کاظم زاده قهدریجانی فرزند محمد جواد   مجهول المکان   

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه   محکوم به : به موجب درخواست 

اجرای حکم  مربوط به شماره ۹۶100۹۶7۹3۶0010۶ و شماره  دادنامه ۹50۹۹7۶7۹3۶0۲۲۸۲ حکم بر 

محکومیت تضامنی خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ 155000000 ریال بابت اصل خواسته و 

۴5۸0000ریالبابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

سررسید چک موصوف) ۹5/۸/۲5( تا تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر میگردد به انضمام نیم 

عشر دولتی  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 

گذارد ) ماده3۴ 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 13۹۴(  .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 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده 

۲0 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو 

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

تعزیری درجه شش یا جزایی نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲1 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود 

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

علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴(

م الف 3۹۶5

متصدی امور دفتری دادگاه شعبه ۶ حقوقی شورای حل اختاف اصفهان مجتمع شماره یک /

اجرائیه 
شماره اجرائیه : ۹۶10۴۲035۲۴00015  شماره پرونده : ۹۴0۹۹۸035۲۴00۹۹5  شماره بایگانی شعبه 

 : : ۹۶/1/17  مشخصات محکوم له علی مختاری فرزند مانده علی  نشانی  تنظیم  تاریخ   ۹۴10۹۲ :

اصفهان نور باران خ شریف واقفی بن بست سادات ک سادات )37( پ 11۴3 همراه 0۹13۶۹170۴۶  

مشخصات محکوم علیه شهرداری اصفهان   اصفهان میدان اما م حسین   مشخصات نماینده یا قائم 

به  اجرای حکم  مربوط  به موجب درخواست   : له / محکوم علیه   محکوم به  قانونی محکوم  مقام 

دادنامه ۹50۹۹7035۲۴007۲3 محکوم علیه محکوم است  شماره ۹50۹۹7037۶501۴70 و شماره  

فرعی مجزی  ثبتی 3۶۸  پاک  مالکیت   انتقال سند رسمی  به  ملزم  را  اصفهان  1- شهرداری  ب- 

ازباب تسبیب درورود  و  نماید  له می  به محکوم  ثبت اصفهان  از پاک ۲5و31/۲۴ بخش 1۶  شده 

خسارت دادرسی شهرداری را محکو م به پرداخت 5۴۸۹۶00 ریال در حق محکوم له می نماید ۲- نیم 

عشر حقل االجرا در حق صندوق دولت 1000000ریال  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه 

: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ 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 13۹۴(  .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 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 13۹۴( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 

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

نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴(. 

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

محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 13۹۴(

م الف 3۹51 رئیس شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی  اصفهان – علی رئیسی 

اجرائیه 
شماره اجرائیه : ۹۶10۴۲035۲۴00033  شماره پرونده : ۹۴0۹۹۸035۲۴0107۴  شماره بایگانی شعبه : 

۹۴117۸ تاریخ تنظیم : ۹۶/۲/۶  مشخصات محکوم له 1- اعظم صباغی خرزوقی ۲- رسول صباغی3- 

مهری ۴ بتول 5-رجبعلی همگی صباغی خرزوقی همگی فرزندان محمدکاظم همگی بنشانی اصفهان  

خ ابن سینا  کوچه شهید بصیری – صحه میرزا اسداله خان پ  مشخصات محکوم علیه عبدالکریم 

هادیان جزی ۲- عباس عظیمی دستجردی 3- ربابه شیرزادی ۴- کریم عظیمی دستجردی همگی 

مجهول المکان  محکوم به : به موجب درخواست اجرای حکم  غیابی مربوطه به شماره دادنامه  مربوطه 

۹50۹۹7035۲۴01۸۹3 محکوم علیه ممحکوم است  به 1- مستندا به مواد 10و۲1۹و۲۲0 قانون مدنی 

و ماده 51۹ قانون آئین دادرسی مدنی محکوم علیهم راملزم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و 

انتقال مالکیت پاک ۴7۹۸/1 بخش 3 ثبت اصفهان به محکوم لهم می نماید . و نیز محکوم علیهم را 

از بابت تسبیب در ورود خسارت دادرسی به پرداخت 37003۸3 ریال در حق محکوم لهم محکوم می 

نماید ۲- نیم عشر حق االجرا در حق صندوق دولت 1000000 ریال محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ 

اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ 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 13۹۴(  .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 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 13۹۴( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده 

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

نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲1 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴(. 

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

محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 13۹۴(

م الف 3۹۴۹ رئیس شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی  اصفهان – علی رئیسی 

اجرائیه 
شماره اجرائیه : ۹510۴۲03510005۹۶  شماره پرونده : ۹۴0۹۹۸0351000۲7۴  شماره بایگانی شعبه : 

۹۴030۸ تاریخ تنظیم : ۹5/1۲/15  مشخصات محکوم له حبیب هللا  رضایی فرزند محب هللا بنشانی 

اصفهان  مارچین خ شهید اسماعیلی  خ شهید خدا داد  کوچه نیما بن بست فرعی چپ منزل شخصی 

به   : المکان محکوم به  مهدی  مجهول  فرزند  همایونفر  علی محمد  رضایی  مشخصات محکوم علیه 

موجب درخواست اجرای حکم  حکم مربوطه به شماره ۹5100۹035100۴107 و شماره دادنامه مربوطه 

۹۴0۹۹70351001077 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد و چهار میلیون و هشتصد 

هزار ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت ناشی ازتاخیرتادیه  مبلغ مذکور ازتاریخ دادخواست 

۹۴/3/۲۸ تا زمان اجرای حکم وفق جدول شاخص سالیانه  نرخ تورم اعامی از سوی بانک مرکزی  و 

نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله  وکیل وفق تعرفه مصوب در حق خواهان و پرداخت نیم عشر 

دولتی درحق صندوق دولت  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا 

بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ 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 13۹۴(  .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 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا 

و ماده 1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 

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

شش یا جزایی نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲1 قانون نحوه اجرای 

ارائه شود آزادی محکوم  محکومیت مالی 13۹۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 

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

 بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴(

م الف ۴131 مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی  اصفهان – زهرارئوفی  

اجرائیه 
شماره اجرائیه : ۹۶10۴۲۶۸۲530001۹  شماره پرونده : ۹50۹۹۸۶۸۲5300311  شماره بایگانی شعبه : 

۹50۴01 تاریخ تنظیم : ۹۶/1/1۶ مشخصات محکوم له سید حسین حسینی رنانی فرزند سید عباس  

بنشانی اصفهان  رهنان  خ شهدا کوچه ۲5 پ ۴0 کد پستی ۸1۸7۹۹۲۸71  مشخصات محکوم علیه 

شرکت فنی ساختمانی کپر  اصفهانخ فیض  خ ارباب مجتمع رز قرمز ط دوم واحد 3۲- سید هادی 

شریف واقفی  نشانی اصفهان  خ فیض خ ارباب ساختمان رز قرمز واحد 3  مشخصات نماینده قائم 

مقام قانونی محکوم له نام حمیدرضاامنیه افتخاری رنانی نام پدر کریم نشانی اصفهان بوستان ملت 

حدفاصل بین پل آذر وفلزی بن بست ارکیده ۲5 پاک 100نوع رابطه وکیل محکوم له / محکوم لهم 

به شماره  اجرای حکم  حکم مربوطه  به موجب درخواست   : رنانی محکوم به  سید حسین حسینی 

بپرداخت مبلغ سیصد و ده میلیون  بر محکومیت تضامنی خواندگان  ۹50۹۹7۶۸۲5301۲۲۸  حکم 

ریال بابت اصل خواسته و به انضمام خسارت تاخیر تادیه وارزش واقعی  چک بر مبنای نرخ تورم از 

تاریخ چک تا زمان وصول بر اساس شاخص اعامی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران و پرداخت 

مبلغ ده میلیون و دویست و هشتاد و هفت هزار ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه در حق محکوم له پرداخت  مبلغ 15500000 ر یال بابت حق االجرات نیز برعهده محکوم علیه 

می باشد محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) 

ماده3۴ 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 

13۹۴(  .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 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده 

1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 

ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 

شش یا جزایی نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲1 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 13۹۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 

از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) 

تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴(

م الف ۴13۸ مدیر دفتر شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی  اصفهان – اسماعیل صادقی هاردنگی 

اجرائیه 
شماره اجرائیه : ۹۶10۲۴03510000۴۲  شماره پرونده : ۹۴0۹۹۸03510007۶۲  شماره بایگانی شعبه : 

۹۴0۸۴۸ تاریخ تنظیم : ۹۶/۲/7  مشخصات محکوم له : صندوق کار آفرینی امید اصفهان به نمایندگی 

وچهارراه  چهارراه گلزار  فاصل  حد  غربی   بهشت  هشت  خ  بزرگمهر  خ  اصفهان  شهبازی   عبدالصمد 

ملک  صندوق کار آفرینی امید استان اصفهان   مشخصات محکوم علیه محمد نوروزیان  نشانی: اص 

شهرستان اصفهان خ خوراسگان  کوچه شهید قضاوی پشت اداره آب پ ۲1 کد پستی ۸1۹۹۶۴331   

۲- محمد حسن پور  فرزند ابراهیم نشانی : اصفهان  خ هزار جریب  کوی بهاران بلوک۲3 ط سوم کد 

المکان ۴- محمودقادری خوراسگانی   پستی ۴۴۶۴1153۶1 مهدی خردمندفرفرزند مرتضی مجهول 

فرزند علی  نشانی اص خ جی شرقی کوچه شهید احمد احمدی کوچه حسینیه پاک ۶ کد پستی 

۸15۹15۶17   مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه  نام : بهنوش باریک 

رو فرزند نوراله   نشانی اص خ خاقانی روبروی پارکینیگ خاقانی ساختمان پارس واحد یک  وکیل 

صندوق کار آفرینی  امید اصفهان به نمایندگی عبد الصمد شهبازی محکوم به : به موجب درخواست 

اجرای حکم  شماره ۹۶100۹03510003۶1و شماره دادنامه مربوطه ۹۴0۹۹703510017۲۶  محکوم  لهم 

محکوم هستند به پرداخت مبلغ ۹۹۶35775 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۲5۹07 ریال بابت 

هزینه دادرسی و مبلغ 35۸۶۸۸0 ریال بابت حق الوکاله وکیلی وپرداخت خسارت تاخیر تادیه اززمان 

اجرای  تورم  نرخ شاخص  احتساب  با  پرداخت اصل خواسته   لغایت زمان  سررسید چک ۹3/۴/5 

نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ) رعایت تبصذره ۲  احکام مدنی در حق خواهان و پرداخت 

ماده 30۶ ق ا د م الزامی می باشدئ .علیها محکوم حکم تجویز انتقال منافع به غیر با شرایط قبلی 

وطی سند رسمی صادر و اعام می گردد اعتبار این رای شش ماه از تاریخ صدور می باشد ضمنا رای 

در خصوص آقای مهدی وطن چی غیابی است ۲- پرداخت نیم عشر حق االجرا درحق صندوق دولت 

محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده3۴ 

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

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

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 

13۹۴(  .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 3۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲0 ق.م.ا و ماده 

1۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 

ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 

شش یا جزایی نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده ۲1 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 13۹۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 

از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) 

تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 13۹۴(

م الف ۴11۹

 مدیر دفتر  شعبه 10 داگاه عمومی حقوقی اصفهان – زهرا رئوفی 

یو
رش

س: آ
عک

 



پنجشنبه  14  اردیبهشت ماه  1396

امام  رضا ؟ع؟ می فرمایند:

پنهان كردن كار نیک، ]پاداشش[ برابر هفتاد 

حسنه است و آشكاركننده كار بد، سرافكنده 

است و پنهان كننده كار بد، آمرزیده است.

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

نیمه ابری

بارانی

ابری

ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

كرمان

یزد

14   ْC

2   ْC

15   ْC

21   ْC

26  ْC

23   ْC

27   ْC

30   ْC

ـــمـــاره 420 ســـــال سوم                ݡسݒ

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://telegram.me/kimia_vatan :كانال تلگرامی

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

 
بــا ۴۰۰ میلیــارد ریــال اعتبــار، ســامانه اتوبــوس تنــدرو 
ــه  ــهدای ارغوانی ــه ش ــا پایان ــی ت ــام عل ــدان ام از می

ــدازی شــد. راه ان
بــرای  اصفهــان  مــردم  انتظــار  ســال ها  از  پــس 
شــهرداری  تنــدور،  اتوبــوس  خطــوط   راه انــدازی 
اصفهــان در قالــب پنجــاه و هفتمیــن برنامــه از »هــر 
هفتــه، چنــد افتتــاح« ایــن بــار ســامانه دوم خطــوط 
اتوبــوس تنــدور را بــرای مــردم ایــن شــهر کیلــد زد تــا 
اصفهــان نیــز همــگام بــا دیگــر کالنشــهرها در راســتای 
کــم کــردن فواصــل خدمت رســانی حمــل و نقــل 

ــردارد. ــری ب ــهروندان گام موث ــه ش ــی ب عموم
ــدان  ــط می ــدرو در خ ــای تن ــد اتوبوس ه ــیر جدی مس
امــام علــی)ع( تــا پایانــه شــهدای ارغوانیــه اصفهــان 
دســتگاه   ۳۰ آن  واســطه  بــه  و  شــده  راه انــدازی 
ــهر  ــل ش ــل و نق ــه حم ــد ب ــدروی جدی ــوس تن اتوب

می شــود. افــزوده 
    اتوبوس های یورو 4

در آییــن افتتــاح ســامانه جدیــد اتوبــوس تنــدرو کــه 
ــهردار  ــد، ش ــزار ش ــتان برگ ــئوالن اس ــور مس ــا حض ب
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه مدیریــت شــهری 
اصفهــان بــه تمامــی وعده هایــی کــه بــرای پیشــرفت 
ــال  ــت: س ــرده، گف ــل ک ــان داده، عم ــی اصفه و آبادان
پیــش تعهــد کردیــم کــه 8۰۰ دســتگاه اتوبــوس جدیــد 
خریــداری می شــود کــه 2۰۰ دســتگاه آن در ســال 
گذشــته وارد نــاوگان شــد و بقیــه قــرار اســت امســال 

ــود. ــرانی ش ــاوگان اتوبوس وارد ن
مهــدی جمالی نــژاد افــزود: اتوبوس هــای خریداری شــده 
ــط  ــر محی ــه فیلت ــز ب ــورو ۴ و مجه دارای اســتاندارد ی
زیســتی اســت کــه در کاهــش آلودگــی هــوای شــهر 
ــت  ــرار اس ــه ق ــن اینک ــت. ضم ــذار اس ــیار تاثیرگ بس
محــروم  مناطــق  در  خریداری شــده  اتوبوس هــای 
ــه  ــن گالی ــه ای ــه همیش ــرا ک ــد؛ چ ــه کار کن ــروع ب ش
هســته  در  نــو  اتوبوس هــای  داشــت کــه  وجــود 

ــتند. ــال هس ــهر فع ــزی ش مرک

 وی هزینــه احــداث ایــن خــط را ۴۰۰ میلیــارد ریــال 
عنــوان کــرد و ادامــه داد: ایــن اولیــن خــط هوشــمند 
ــا  ــه ب ــان محســوب می شــود ک ــدرو در شــهر اصفه تن
ــه شــهروندان ســرویس دهی  ــوس ب 6۰ دســتگاه اتوب
می کنــد؛ در همیــن راســتا نیــز عملیــات احــداث خــط 
ســوم اتوبــوس تنــدرو و خریــد ۳۰ دســتگاه اتوبــوس 

بــا هزینــه ۴۰۰ میلیــارد ریــال اجــرا شــده اســت.  
شــهردار اصفهــان اضافــه کــرد: 19 ایســتگاه بــرای فــاز 
ــه  ــا پایان ــی)ع( ت ــام عل ــدان ام ــط از می ــن خ اول ای

ــت.  ــده اس ــی ش ــه پیش بین ارغوانی
ــام  ــدان ام ــز از می ــدرو نی ــامانه تن ــط س ــاز دوم خ ف
علــی)ع( آغــاز شــده و بــا عبــور از خیابان هــای 
ــگاه  ــه دانش ــه ب ــید و صمدی ــجد س ــرزاق، مس عبدال

پیــام نــور ختــم می شــود.
ــوس«  ــا اتوب ــنبه های ب ــش »یکش ــرای پوی     اج

ــان در اصفه
وی بیــان کــرد: هــدف مدیریــت شــهری ایــن اســت 
ــت  ــش جذابی ــاخت ها و افزای ــش زیرس ــا افزای ــه ب ک
ــه اســتفاده کمتــر از خودروهــای شــخصی  مــردم را ب
تشــویق کنــد. مســیر خــط اول هوشــمند تنــدرو 

نرده گــذاری نشــده اســت؛ چــرا کــه در نظــر داریــم از 
ــیر   ــده در مس ــی نصب ش ــای ترافیک ــق دوربین ه طری

ــم. ــا دهی ــهروندان را ارتق ــی ش ــگ ترافیک فرهن
ــان  ــل شــهر اصفه ــه داد: حمــل و نق ــژاد ادام جمالی ن
بــه دلیــل تاریخــی بــودن بــه صــورت ترکیبــی از قطــار 
شــهری، ترامــوا، اتوبوس هــای تنــدرو پیش بینــی 
شــده اســت تــا بــه روان ســازی ترافیکــی شــهر کمــک 
کنــد. بــه زودی وعــده تکمیــل فــاز ســوم قطــار شــهری 
ــدان  ــه می ــان ب ــرو اصفه ــود و مت ــق می ش ــز محق نی

آزادی می رســد.
شــهردار اصفهــان درخصــوص برنامه هــای پویــش 
ــک  ــی ترافی ــش مردم ــت: پوی ــک گف ــی ترافی مردم
ــدود  ــودرو« مح ــدون خ ــنبه های ب ــه »سه ش ــط ب فق
ــا  ــنبه های ب ــش »یکش ــت پوی ــرار اس ــود و ق نمی ش

ــم. ــی کنی ــز اجرای ــوس« را نی اتوب
    فعالیت جهادگونه شهرداری

ــر  ــز ب ــان نی ــه اصفه ــام جمع ــن ام ــن آیی ــه ای در ادام
ایــن مســئله تاکیــد داشــت  کــه مجموعــه شــهرداری 
مدت زمــان  در  را  خوبــی  فعالیت هــای  جهادگونــه، 
کوتاهــی بــه ســرانجام رســانده و ایــن درســی اســت 

ــد. ــی کار نمی کنن ــه خوب ــه ب ــانی ک ــرای کس ب
اینکــه  بیــان  بــا  طباطبایی نــژاد  یوســف  ســید 
ــهردار  ــا ش ــور، انصاف ــر کش ــم ب ــود حاک ــم رک علی رغ
اصفهــان در کار خــود موفــق بــوده اســت، افــزود: 
رکــود ســاخت و ســاز بیشــتر بــر روی شــهرداری 
ــل  ــاد حاص ــن نه ــد ای ــه درآم ــرا ک ــذارد؛ چ ــر می گ اث
ــن شــهرداری  ــا وجــود ای از ســاخت و ســاز اســت؛ ب
ــرا  ــدت اج ــن م ــی را در ای ــای خوب ــان پروژه ه اصفه

ــت. ــرده اس ک
ــار  ــه آم ــه ارائ ــاز ب ــهرداری نی ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــا ب ــه فعالیت ه ــرا ک ــدارد، چ ــت ن ــزارش فعالی و گ
ــد  ــت، تاکی ــان اس ــوس و نمای ــهر محس ــی در ش خوب
ــهرداری ها  ــهم ش ــدی از س ــا درص ــر دولت ه ــرد: اگ ک
ــاد کارهــای  ــن نه ــد، ای را از بودجــه پرداخــت می کردن

ــی داد. ــری در شــهرها انجــام م بهت
 آیــت هللا طباطبایی نــژاد بیــان کــرد: وقتــی گردشــگری 
ــر شــهرها  ــی و ظاه ــدا زیبای وارد کشــور می شــود، ابت
ــروی  ــهرها، آب ــر ش ــن ظاه ــد و ای ــاهده می کن را مش
ــم  ــن مه ــه ای ــت ب ــد دول ــن بای ــت؛ بنابرای ــور اس کش

توجــه بیشــتری داشــته باشــد. 
امــام جمعــه اصفهــان افــزود: اصفهــان همــواره 
در همــه زمینه هــا پیشــتاز بــوده و کســانی کــه در 
ــن کالنشــهر از  ــد، نگذاشــتند ای رأس امــور شــهر بودن

ــود. ــف ش ــتازی متوق پیش
ــردم  ــن م ــگ را در بی ــد فرهن ــرد: بای ــح ک وی تصری
تلقیــن کنیــم کــه از مســیر ســامانه اتوبوس هــای 

ــد. ــور نکنن ــدرو عب تن
    انعقاد قرارداد خط اول تراموا تا پایان خردادماه      

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان 
ــا  ــوا ب ــدازی ترام ــم از راه ان ــن مراس ــه ای ــز در ادام نی
ــان  ــهر اصفه ــی در ش ــرمایه گذار خصوص ــارکت س مش
ــدد  ــات متع ــزاری جلس ــاه و برگ ــان خردادم ــا پای ت
بــا شــرکت های خارجــی خبــر داد و اظهــار کــرد: 
ــان  ــاک، یکــی از اهــداف شــهر اصفه حمــل و نقــل پ
 اســت. اســتفاده از دوچرخــه، توســعه خطــوط متــرو و 
بی .آر.تــی از جملــه برنامه هایــی اســت کــه پیشرفتشــان 

بــه دلیــل همــت واالی شــهردار اصفهــان بــوده اســت. 
علیرضــا صلواتــی بــا بیــان اینکــه خــط دوم اتوبوس هــای 
تنــدرو بــه طــول 1۰ کیلومتــر دارای 18 ایســتگاه اســت 
کــه طبــق برآوردهــای صورت گرفتــه، روزانــه ۵۰۰ هــزار 
مســافر را جابه جــا خواهــد کــرد کــه حیطــه ایــن 
ــی)ع(  ــام عل ــدان ام ــا می ــه ت ــه ارغوانی ــردد از پایان ت
اســت، افــزود: در آینــده ای نزدیــک خــط ســوم هــم 
ــه  ــوری اســالمی ب ــدان جمه ــا می ــدس ت ــدان ق از می
بهره بــرداری می رســد و اتوبوس هایــی کــه از پــل 
یزدآبــاد بــه میــدان قــدس می آینــد تــا میــدان 

ــت. ــد رف ــوری هــم خواهن جمه
    13 خط بی.آر.تی در اصفهان 

وی بــا اشــاره بــه چهارمیــن خــط اتوبوس هــای 
ــدان اســتقالل  ــا می ــوری ت ــدان جمه ــه از می ــدرو ک تن
ــط  ــن خ ــت پنجمی ــه داد:  فعالی ــود، ادام ــد ب خواه
ایــن اتوبوس هــا از میــدان جمهــوری تــا میــدان 

آزادی  اســت.
ــان  ــی اصفه ــوط بی.آر.ت ــه خط ــزود: کلی ــی اف صلوات
ــه  ــن خطــوط حلق ــل ای ــا تکمی ــه ب 1۳ خــط اســت ک
ــل  ــدرو کام ــای تن ــیله اتوبوس ه ــه وس ــهر ب ــردد ش ت

می شــود؛ همچنیــن ۷ خــط از ایــن خطــوط تــا پایــان 
ــت  ــم در دس ــی ه ــود. طرح ــل می ش ــال 96 تکمی س
ــه مناطــق  ــان را ب ــه درچــه اصفه ــه منطق اجراســت ک

ــد. ــل می کن ــهر متص ــی ش غرب
    بازسازی ۵۰ دستگاه اتوبوس

ــن  ــان همچنی معــاون حمــل و نقــل شــهرداری اصفه
ــان  ــر داد و بی ــوس خب ــتگاه اتوب ــازی ۵۰ دس از بازس
کــرد: ایــن کار باعــث صرفه جویــی در هزینه هــای 
و کاهــش  ظاهــر  بهبــود  همچنیــن  و  اتوبوس هــا 
ــن اتوبوس هــا شــده اســت. آالینده هــای ناشــی از ای

وی بــا بیــان اینکــه امــروزه حجــم ســفرهای شــهری 
ــه وســیله وســایل نقلیــه عمومــی 1۵ درصــد اســت  ب
ــراه  ــه هم ــاک را ب ــوای پ ــهم ه ــن س ــش ای و افزای
خواهــد داشــت، گفــت:  تــا ســال 1۴۰۰ ایــن عــدد بــه 

ــد. ــش می یاب ــد افزای ۴۵ درص
متــرو  خــط  داشــت:  اظهــار  پایــان  در  صلواتــی 
اصفهــان تــا ایســتگاه تختــی رســیده و تــا خردادمــاه 
ــه  ــان ســال ب ــا پای ــن ت ــه ایســتگاه آزادی و همچنی ب
ــال  ــان س ــا پای ــد؛ ت ــه( می رس ــر )صف ــتگاه آخ ایس

ایــن خــط تکمیــل می شــود.  

افتتاح اولین خط هوشمند اتوبوس تندرو در اصفهان


