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وزنامه ای برای همه ر

اصفهان از نگاه 
ناصرخسرو

صفحه 7

 | طرحی برای 
نونوایی زاینده رود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
نیست  مطلوب  میزان  به  آب  طعم  اینکه 
شرب  آب  تأمین  چاه  شدن  خشک  دلیل  به 

شاهین شهر و اصفهان است ...   صفحه 3

بی اعتمادی به اشتغال در بخش خصوصی

 | استخدام رسمی در دولت 
خواسته اول خانواده بیکاران  صفحه 3

| احتمال کاهش نرخ سود 
وام های مسکن   صفحه 3

ازخودبیگانگی فرهنگی

له
قا

رم
س اخــاق و فرهنــگ )خــودی( در هــر جامعــه، ماننــد 

نظــام ایمنــی بــدن، حافــظ ســامت و بقــای 
 جامعــه اســت. نظــام ایمنــی ارگانیــک، بــدن 

را در برابــر مهاجمــان بیگانــه محفــوظ مــی دارد و بقــای 
ســامتی را تضمیــن می کنــد. بــه همیــن مقیــاس 
تــا زمانــی کــه ماهیــت اخــاق اجتماعــی و نظــام 
فرهنگــی برگرفتــه از مبانــی بوم شــناختی )خــودی( 
برابــر هجــوم  در  و  باشــد، جامعــه حفــظ  جامعــه 
دشــمنان اجتماعــی خــود مقــاوم می شــود. زمانــی کــه 
فرآینــد تهی شــدن اذهــان جامعــه از اخــاق و فرهنــگ 
 )خــودی( محقــق شــود، زمینــه وابســتگی فکــری 

و ازخودبیگانگی فرهنگی فراهم می شود. 
ــی؛  ــم اجتماع ــت و ه ــردی اس ــم ف ــی، ه ازخودبیگانگ
گاه جامعــه ای ازخودبیگانــه می شــود؛ جوامعــی کــه 
اخــاق و فرهنــگ جامعــه دیگــری را بــه جــای فرهنــگ 
و اخــاق اجتماعــی خــود می نشــانند، در فرهنــگ 
ــگ  ــن شــرایط از فرهن دیگــری هضــم می شــوند. در ای

ــری ... دیگ

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

  کورک، دومین باخت 
تیم ملی والیبال ایران را رقم زد  صفحه 6

  دستگیری تفنگداران آمریکایی در آب های 
ایران، باز هم قربانی گرفت  صفحه 2

  بهره برداری از 3 واحد صنعتی بزرگ 
در چهارمحال و بختیاری  صفحه 4

  30 هزار تماس روزانه با سامانه 9990  
صفحه 4

ویژه های امروز

دشمن به دنبال تغییر ریشه هایاخبار روز
کشورمان است فرهنگی و اجتماعی 

گفت: خیلی ساده انگارانه  کل سپاه پاسداران  جانشین فرمانده 
کنیم دشمن در جست وجوی سناریوی  که فرض  است 

ک برنیاید؛ دشمن به  دنبال انفعالی  کردن   خطرنا
نظام جمهوری اسالمی  است...

روحانی در نشست استانداران:

انتقاد سازنده
وظیفه ای همگانی است

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

 رقابت 500 نوجوان 
نخبه قرآنی در اصفهان
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 یادداشت مدیر مسئولسرمقاله 

اخبارکوتاه 

خبر  سیاسی

ــد و دلســوزانه را  ــاد ســازنده، مفی ــور، انتق رئیس جمه
حــق و وظیفــه همگانــی دانســت و گفــت: انتقــاد هیچ 
ــا  ــه جناح ه ــه هم ــت ک ــی اس ــدارد و طبیع ــرادی ن  ای

و احزاب در آستانه انتخابات فعال می شوند.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه 
حجت االســام  جمهــوری،  ریاســت  اطاع رســانی 
والمســلمین حســن روحانــی، دیــروز چهارشــنبه 
در نشســت مشــترک هیئــت دولــت و اســتانداران 
سراســر کشــور، بــا بیــان اینکــه بایــد رفتــار اســتانداران 
ــد  ــر و امی ــای تدبی ــر مبن ــت ب ــار دول ــه از رفت برگرفت
باشــد، اظهــار داشــت: نتیجــه تدبیــر نماینــدگان عالــی 
ــردم  ــور م ــد حــل و فصــل ام ــت در اســتان ها بای  دول

و برطرف شدن مشکات مردم و استان ها باشد.
جامعهدوقطبیدرایراناسالمیمفهومیندارد

ــد احســاس  ــر اینکــه مــردم بای ــد ب ــا تأکی ــی ب روحان
آرامــش و اتحــاد داشــته باشــند، تصریــح کــرد: 
ــی در  ــقاق و دوقطب ــکاف، انش ــاد ش ــه ایج ــر گون ه
ــی  ــان مــردم اســت و جامعــه دوقطب ــه زی ــه، ب  جامع
همــه  لــذا  مفهومــی  نــدارد؛  اســامی   ایــران  در 
ــه  ــد ک ــه دارن ــتانداران وظیف ــژه اس ــئوالن و به وی مس

ــد. ــن کنن ــردم تبیی ــرای م ــه مســائل را ب ــار این گون آث
رئیس  جمهــور اضافــه کــرد: مــردم ایــران دارای قانــون 
اساســی، دولــت و مجلــس واحــدی هســتند و از همه 
مهم تــر والیــت امــور بــر عهــده ولــی فقیــه اســت؛ ایــن 

ــه در ســایه خــون شــهدا  ــه ای اســت ک  اســاس و پای
و انقاب به دست آمده است.

انتقادسازنده،وظیفهایهمگانیاست
ــد و دلســوزانه را حــق  ــاد ســازنده، مفی ــی، انتق روحان

ــاد  ــار داشــت: انتق ــی دانســت و اظه ــه همگان و وظیف
هیــچ ایــرادی نــدارد و طبیعــی اســت کــه همــه 
فعــال  انتخابــات  آســتانه  در  احــزاب  و  جناح هــا 

می شــوند. 
همــه افتخــار مــا بــه ایــن اســت کــه کشــوری 
در  بی تردیــد  اســامی  هســتیم.  و  انقابــی 
چنیــن کشــوری دروغ، تهمــت و مأیــوس کــردن 
اســامی   نظــام  بــا  رابطــه ای  نمی توانــد   مــردم 

و منافع ملی داشته باشد.
ــی ــانعموم ــویشاذه ــرا،دروغوتش ــب،افت تخری

حراموجرماست
ــد  ــد ســازنده مفی ــر چــه نق ــزود: اگ ــور اف رئیس  جمه
اســت و همــه بایــد از آن اســتقبال کننــد امــا در عیــن 
حــال، تخریــب، افتــرا،  دروغ و تشــویش اذهــان 
ــی  ــتگاه قضای ــت و دس ــرم اس ــرام و ج ــی، ح عموم
ــخص  ــا ش ــرد ی ــرای ف ــه ب ــوارد ن ــن م ــا ای ــد ب بای
خاصــی، بلکــه بــه خاطــر صیانــت از آرمان هــای 
ــه  ــم ک ــام کنی ــا اع ــه دنی ــا ب ــد ت ــورد کن ــاب برخ انق
 ایــران کشــوری پیــرو ســیره پیامبــر اســام)ص( 

و ائمه اطهار)ع( است.

روحانی در نشست استانداران:

انتقاد سازنده، وظیفه ای همگانی است

۴ تفنگــدار دیگــر نیــروی دریایــی آمریــکا بــه دلیــل 
اقداماتــی کــه در مــاه ژانویــه منجــر بــه بازداشــت ۱۰ 
تفنگــدار و ۲ فرونــد قایــق نظامــی  توســط نیروهــای 
ایرانــی شــد، هــدف اقدامــات انضباطــی قــرار گرفتند.

بــه گــزارش نیــوی تایمــز، ۴ افســر و ۲ ســرباز 
وظیفــه در کمیتــه انضباطــی نیــروی دریایــی آمریــکا 
ــد. از ایــن ۴ نفــر، ۲ تفنگــدار نیــروی  حضــور یافته ان
ــوق  ــام ماف ــتور مق ــرد از دس ــل تم ــه دلی ــی ب  دریای
و کوتاهــی در انجــام وظیفــه از ســوی فرماندهــی 
ــخ  ــکا، مجــرم شــناخته و توبی ــی آمری ــروی دریای  نی

شدند.
پایــان دوره  بــه معنــای  اقــدام می توانــد  ایــن   
ــر  ــد. افس ــی باش ــروی دریای ــا در نی ــت آن ه فعالی
وظیفــه  انجــام  از  کوتاهــی  درخصــوص   ســوم 

بی گناه تشخیص داده شده است.
تفنگــدار چهــارم نیــز بــه بخــش اداری نیــروی 
دریایــی منتقــل شــده تــا حکــم قطعــی درخصــوص 

ــود. ــادر ش وی ص

۲ ســرباز وظیفــه از ســوی کمیتــه انضباطــی نیــروی 
دریایــی آمریــکا بــا نامه هایــی توبیــخ شــده اند. 
فرماندهــی نیــروی دریایــی آمریــکا حاضــر بــه اعــام 

ــام ایــن تفنگــداران نشــده اســت. ن
ــته وارد  ــه گذش ــی ژانوی ــداران آمریکای ــق تفنگ ۲ قای
آب هــای ســرزمینی جمهــوری اســامی  ایــران شــده 
ــپاه  ــط س ــکا توس ــی آمری ــروی دریای ــان نی و ملوان
ــی  ــدت کوتاه ــرای م ــامی  ب ــاب اس ــداران انق پاس

ــدند. ــت ش بازداش
یــک مقــام آشــنا بــه گــزارش نیــروی دریایــی 
ــران در  ــداران و افس ــت: تفنگ ــاره گف ــکا در این ب آمری
ــرده و نتوانســته اند  ــی ک ــف خــود کوتاه انجــام وظای
برنامه ریــزی مناســبی را بــرای انجــام مأموریــت 
ــن  ــا ای ــد. تفنگــداران ســعی داشــته اند ت انجــام دهن

ــد. ــل کنن ــن منتق ــه بحری ــت ب ــق را از کوی ۲ قای
همچنیــن  افســران  و  تفنگــداران  افــزود:  وی 
ــدند  ــه رو ش ــر روب ــا دردس ــه ب ــی ک ــته اند زمان نتوانس

بــا  افتــاده،  کار  از  آن هــا  موتورهــای  از  یکــی  و 
برقــرار  ارتبــاط  نظامــی  خــود  ارشــد   مقام هــای 

کنند.
ــی  ــترده بین الملل ــه گس ــب توج ــه موج ــن حادث ای
شــد؛ آن هــم در شــرایطی کــه توافــق هســته ای 
ــل  ــی حاص ــای جهان ــران و قدرت ه ــن ای ــی  بی مهم
شــده بــود. ایــن حادثــه در نهایــت منجــر بــه تحقیــر 

ــد. ــکا ش آمری
نیــروی دریایــی آمریــکا نیــز اعــام کــرد یــک 
ناخــدای نیــروی دریایــی آمریــکا کــه در مــاه ژانویــه 
ــت  ــه عل ــت، ب ــت شــده اس ــران بازداش ــط ای توس
ــار  ــمتش برکن ــی، از س ــی در فرمانده ــدان توانای فق

ــت. ــده اس ش
بــوده  فــردی  دومیــن  مــوزس،  کایــل  ناخــدا 
کــه بــه دلیــل ایــن حادثــه، بــه صــورت علنــی 
مــاه  در  اســت.  شــده  برکنــار  خــود  ســمت  از 
مــی  نیــز اریــک راش یکــی دیگــر از تفنگــداران 
ــده ــار ش ــکا از کار برکن ــی آمری ــروی دریای ــد نی  ارش

 بود.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، روزنامــه ایرلنــدی ایندیپندنت 
نوشــت: ایرانی  هــا بــه اردوغــان دربــاره کودتــا اطــاع داده 

بودند.
اخیــر  دیــدار  بــه  گزارشــی  در  ایندیپندنــت  روزنامــه 
رجــب  و  روســیه  رئیس جمهــور  پوتیــن،  والدیمیــر 
اشــاره کــرد  ترکیــه  رئیس جمهــور  اردوغــان،   طیــب 
ــن  ــلطان )پوتی ــزار و س ــدار ت ــا دی ــان ب ــت: همزم  و نوش
ــد  ــار اس ــه )بش ــورگ، خلیف ــن  پترزب ــان( در س و اردوغ
رئیــس جمهــور ســوریه( بــه دقــت اوضــاع را دنبــال 
می  کنــد؛ در حالــی کــه حــزب بعــث طبــق معمــول 

سیاســت صبــر در پیــش گرفتــه اســت.
ــه مواضــع  ــا اشــاره ب ــزارش ب ــن گ ــه ای نویســنده در ادام
متضــاد روســیه و ترکیــه درخصــوص ســوریه نوشــت:  بهتر 
ــار زدن  ــرای کن اســت کــه غــرب دیگــر در تاش هایــش ب
بشــار اســد یــا کنتــرل مــوج مهاجــران روی آنکارا حســاب 
ــن  ــا پوتی ــدارش ب ــش از دی ــان پی ــه اردوغ ــد؛ چــرا ک نکن
ــه عطــف  ــک نقط ــدار ی ــن دی ــن ای ــر م ــود از نظ ــه ب گفت
ــود ــام وج ــا تم ــخصا ب ــت و ش ــه اس ــط دوجانب  در رواب

 و بــه نمایندگــی از ملــت ترکیــه بــه رئیس جمهــور روســیه 
و تمامی  روس ها احترام می  گذارم.

ــد  ــان می  ده ــز نش ــی نی ــانه های روس ــای رس گزارش ه
کــه اردوغــان، رئیس جمهــور روســیه را »رفیــق والدیمیــر« 
خطــاب کــرده و گفتــه هنــوز کارهــای زیــادی وجــود دارد 

کــه دو کشــور می تواننــد بــا هــم انجــام دهنــد.
ــه  ــیاری از جمل ــه »بس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــت ب ایندیپندن
 داعــش، القاعــده، النصــره، فتح الشــام و دیگــر گروه هــا

ســوریه  دولــت  مخالــف  افراطــی   گروه هــای 
و میلیونرهــای ســعودی و قطــر کــه تأمین کننــده ســاح 
بــرای گروه هــای خواهــان ســقوط دمشــق و بغــداد 
هســتند، بازنــده ایــن بازی انــد«، نوشــت: بــه طــور 
ــاره  ــان درب ــه اردوغ ــدار ب ــا هش ــیه ب ــران و روس ــع ای قط
تاش هایــی بــرای اقــدام بــه کودتــا علیــه او، نقــش 

ــد. ــا کردن ــری ایف مؤث
بــه نوشــته ایــن روزنامــه انگلیســی، ایرانی هــا بــه 
اردوغــان دربــاره کودتــا اطــاع داده بودنــد و از اینکــه 
ببیننــد اردوغــان رویکــردش را دربــاره دشــمنان آن هــا در 
ــا ــد شــد. ایلن ــر داده اســت، خرســند خواهن ســوریه تغیی

نماینــده مــردم خمینی شــهر در مجلــس گفــت: 
ــت در  ــن دول ــه در ای ــی ک ــد نفت ــای جدی قرارداده
 حــال انعقــاد اســت، مــا را بــه زمــان مشــروطه 
و حتــی خیلــی بدتــر از آن برمی گردانــد و بایــد همــه 
ــن  ــای ننگی ــن قرارداده ــوی ای ــور جل ــوزان کش  دلس

را بگیرند.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، ســید جــواد ابطحــی بــا 
ــده درخصــوص  ــه  وجــود آم ــه مشــکات ب اشــاره ب
انتصابــات صندوق توســعه ملــی و تذکرات دادســتان 
کشــور بــه رئیس جمهــور اظهــار کــرد: بحــث صنــدوق 
ــر اســاس رهنمود هــا و دیدگاه هــای  ــی ب توســعه مل
مقــام معظــم رهبــری بــه ایــن منظــور تشــکیل شــد 
ــا  ــروش نفــت ب ــه پول هــای اضافــی حاصــل از ف ک
ــد و بازســازی  ــدوق، خــرج تولی ــن صن ــره در ای ذخی

کشــور شــود.
عنــوان  بــه   پــول  ایــن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
پیشــرفت کشــور  بــرای  توجــه  جالــب   منبعــی 
ــلیقه ای  ــد س ــت و نبای ــف اس ــای مختل  در صحنه ه
و جناحــی بــا آن برخــورد شــود، ادامــه داد: در ســابق 
بعضــی مواقــع دولت هــا مجــوز برداشــت از صنــدوق 
را از مجلــس اخــذ می کردنــد و در جاهایــی کــه نیــاز 

بــود، صــرف می شــد.
 ابطحــی تصریــح کــرد: در راســتای اهــداف صنــدوق

اســت  مواجــه  ضعف هایــی  بــا  فعلــی   دولــت 
و اعضــای جدیــد هیئت  مدیــره نیــز آن  طــور کــه بایــد 

طبــق قانــون رفتــار کننــد، عمــل نمی کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دادســتان درخصــوص 
تخلفــات صورت گرفتــه در انتصــاب مدیــر عامــل 
ــی  ــد روال قانون ــه بای ــر اینک ــی ب ــدوق مبن ــن صن ای
ــد، امــا متأســفانه توجهــی  طــی شــود، تذکــر داده ان
ــدگان  ــا نماین ــرد: م ــوان ک ــت، عن ــده اس ــه آن نش ب
نیــز پیگیــر ایــن موضــوع هســتیم و تذکــرات الزم بــه 

رئیس جمهــور داده خواهــد شــد.
ــود  ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ ــی در بخ ابطح
بیــان کــرد:  نفتــی  قراردادهــای  بــه  اشــاره  بــا 
مــا  ایــن دولــت  در  نفتــی   قراردادهــای جدیــد 
ــر از آن  ــی بدت ــی خیل ــروطه و حت ــان مش ــه زم را ب

برمی گردانــد.
عضــو کمیســیون آمــوزش مجلــس شــورای اســامی  
اضافــه کــرد: متأســفانه ایــن قراردادهــا تــا 3۰ ســال 
ــا درصــد ناچیــزی  ــز ادامــه خواهــد داشــت و تنه نی
ــن  ــان ای ــتدالل آقای ــت و اس ــران اس ــرای ای از آن ب
اســت کــه مــا بایــد بــرای شــرکت ها جاذبــه ایجــاد 
کنیــم؛ حــال ســؤال ایــن اســت کــه آیــا ایــن جاذبــه 
بایــد بــه بهــای دادن تمــام ســرمایه های ایــران 

انجــام شــود؟ فــارس

رسانههایبریتانیایی:

ایراندربارهکودتابهاردوغاناطالعدادهبود
نمایندهمردمخمینیشهردرمجلس:

باصندوقتوسعهملی،نبایدجناحیبرخوردکرد

 روزنامــه ایزوســتیا نوشــت: 
ســلیمانی  قاســم  ژنــرال 
ایــران  پنهــان  شــوالیه 
فرماندهــی عملیــات آزادســازی 
شــهر موصــل پایتخــت داعــش 
در عــراق را بــر عهــده می گیــرد.

در  روســی  روزنامــه  ایــن 
ــات  گزارشــی می نویســد: عملی
آزادی موصــل از داعــش تــا 
اجــرا  جــاری  ســال  پایــان 
ــه  می شــود و بــر اســاس بعضــی گزارش هــا نیــز چنــد هفتــه بیشــتر ب

آغــاز آن نمانــده اســت.
ایزوســتیا بــه نقــل از منابــع سیاســی خارجــی حاضــر در عــراق 
می افزایــد: ســردار ســلیمانی، فرمانــده ســپاه قــدس ایــران، فرماندهــی 
ــد  ــده خواه ــر عه ــش را ب ــغال داع ــل از اش ــردن موص ــات آزاد ک عملی
گرفــت. بــه دعــوت رســمی  بغــداد، ایــران در عملیــات آزادســازی موصــل 
ــر  ــوی دیگ ــت و از س ــیده نیس ــی پوش ــه موضوع ــد ک ــرکت می کن ش

ــژه در عرصــه  ــی، به وی ــی  عال ــه نظام ــت تجرب ــه عل ســردار ســلیمانی ب
ــه اســت. ــار یافت ــان اعتب ســوریه در تمامــی  جه

ــی  ــان مل ــران قهرم ــلیمانی در ای ــردار س ــزود: س ــی اف ــه روس روزنام
قــدس  فرمانــده ســپاه  غربــی،  رســانه های  و   شــناخته می شــود 

را شوالیه پنهانی می نامند.

ــت:  ــداران گف ــپاه پاس ــده کل س ــین فرمان جانش
خیلــی ســاده انگارانه اســت کــه فــرض کنیــم 
دشــمن در جســت وجوی ســناریوی خطرنــاک 
برنیایــد؛ دشــمن بــه  دنبــال انفعالــی  کــردن 
ــا  ــن معن ــت؛ بدی ــامی  اس ــوری اس ــام جمه نظ
ــورمان  ــی کش ــی و اجتماع ــه های فرهنگ ــه ریش  ک

را تغییر دهند.
ســردار حســین ســامی  ظهــر دیــروز در ســومین 
ــه فضــای  ــن شــاخص جبه ــی فعالی اجــاس مل
مجــازی انقــاب اســامی  )فصــل وصــل( اظهــار 
داشــت: افتخــار بســیار بزرگــی اســت کــه در دهــه 
کرامــت در میــان جوانانــی حضــور پیــدا کرده ایــم 

ــم  ــل تهاج ــی در مقاب ــه فرهنگ ــتند و در عرص ــی و آگاه هس ــه انقاب ک
بســیار شــدیدی کــه از طــرف نظــام ســلطه و اســتکبار وجــود دارد، بــه 

ــد. ــه پرداخته ان مقابل
ــه  ــه ب ــی ک ــازی وقت ــای مج ــاالن فض ــروز، فع ــرد: ام ــد ک وی تأکی
اســتراتژی دشــمن نــگاه می کننــد، بدیــن معناســت کــه آمریــکا 
چطــور می توانــد ذهــن مردمــان را فتــح کنــد. ایــن بــه معنــای تصــرف 
زمیــن نیســت؛ بلکــه تصــرف افــکار عمومــی  مــردم از طریــق فضــای 
مجــازی اســت. مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه امــام حســین)ع( 

ــد. ــن حقیقــت اشــاره کردن ــه ای ب
ســردار ســامی  گفــت: رونــد فروپاشــی نظــام اجتماعــی دنیــای 

غــرب آغــاز شــده و بــه ســمت شــرق در حــال 
ــزار  ــش از 33 ه ــاالنه بی ــت. س ــروی اس پیش
نفــر جــوان در آمریــکا خودکشــی می کننــد 
ــان  ــخصیت جوان ــران ش ــان دهنده بح ــه نش ک
ــه  ــرخ رشــد طــاق در جامع ــرب اســت. ن در غ
آمریــکا در جهــان رکــورد زده و همچنیــن از هــر 
۴ دختــر دانش آمــوز، یــک نفــر، ســقط جنیــن 

را تجربــه می کنــد.
جانشــین فرمانــده کل ســپاه پاســداران تصریــح 
ــر  ــه اگ ــت ک ــد اس ــی معتق ــه غرب ــرد: جامع ک
ــم،  ــترس کنی ــار اس ــه را دچ ــم جامع می خواهی
بایــد ســاختمان اصلــی جامعــه را تغییــر بدهیم؛ 
بایــد نظــام ارزشــی جامعــه را تغییــر دهنــد. بــر  همیــن اســاس در فتنه 
88 تحلیــل می کردنــد، تغییــر نظــام ارزشــی پیش فرضــی بــرای تغییــر 
جامعــه اســت. وی خاطرنشــان کــرد: خیلــی ســاده انگارانه اســت کــه 
فــرض کنیــم کــه دشــمن در جســت وجوی ســناریوی خطرنــاک 
برنیایــد؛ دشــمن بــه  دنبــال انفعالــی  کــردن نظــام جمهــوری اســامی 
ــی کشــورمان  ــه ریشــه های فرهنگــی و اجتماع ــا ک ــن معن  اســت؛ بدی
را تغییــر دهنــد؛ مفهــوم آمریکایی هــای غیرآمریکایــی، یعنــی افــرادی 
کــه در تابعیــت ایرانــی هســتند، امــا در هویــت آمریکایــی باشــند؛ ایــن 
جــزو برنامــه فرهنگــی آمریــکا علیــه کشــورمان اســت و بنابرایــن مــا 
نیــز در عرصــه فضــای مجــازی بایــد بــه  دنبــال مقابلــه بــا آنــان باشــیم.

ایزوستیا:
سرلشکرسلیمانی،قهرمانآزادسازیموصلاست
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ازخودبیگانگیفرهنگی
ادامه از صفحه یک: 

نمی کننــد  اقتبــاس  و  انتخــاب   
کارشناس علوم اجتماعی

محمد علی اشرفی
ــتند  ــال نیس ــد، فع ــی می گیرن کپ

منفعل محض هستند ...
ــودی  ــگ خ ــه فرهن ــد، ب ــه ش ــه ای ازخودبیگان ــر جامع اگ
ــه  ــده می گیــرد وخودباخت ــد، همــه را نادی ــا می زن پشــت پ
ــه  ــاز ب ــد، نی ــه ش ــه ای ازخودبیگان ــی جامع ــود؛ وقت می ش
تهاجــم فرهنگــی نیســت. در حــال تفاهــم فرهنگــی هــم 

ــود. ــی می ش ــه کپ ــگ بیگان فرهن
ــه دســت  ــا تهاجــم فرهنگــی عمــل شــود، ب  آنچــه بایــد ب
افــراد جامعــه، جامــه عمــل بــه خــود می گیــرد. در چنیــن 
ــد؛  شــرایطی چیــزی از فرهنــگ و ارزش هــا باقــی نمی مان
ــا  ــه ب ــی آن جامع ــتند، ول ــراد هس ــه اف ــال ک ــن ح در عی
ــخ  ــرایط مس ــرا ش ــدارد؛ زی ــود ن ــی اش وج ــت جمع هوی

ــود. ــم می ش ــی حاک فرهنگ
ــه صدمــه شــخصیتی  امــام خمینــی)ره( ایــن شــرایط را ب
قدرت هــای  از  صدمــه کــه  آن  »مــا  می کنــد:  تعبیــر 
ــه شــخصیت  ــه، صدم ــن صدم ــم... باالتری ــزرگ خورده ای ب
ــا  ــا را از م ــه شــخصیت م ــد ک ــا کوشــش کردن ــوده؛ آن ه ب
ــک  ــامی  ی ــی – اس ــخصیت ایران ــای ش ــه ج ــد و ب بگیرن
شــخصیت اروپائــی.... و غربــی بــه جایــش بگذارنــد. 
ایــن بــود کــه از همــان کودکســتان شــروع می کننــد. 
زمینــه  همان جــا  از  را  مــا  اطفــال  برنامــه  ایــن  بــا 
ــد   ــم می کنن ــته فراه ــود وابس ــک موج ــه ی ــان را ب تبدیلش
ــر  ــد باالت ــتان و بع ــل دبیرس ــر مث ــه باالت ــد مرتب ــا برون  ت

از آن...«
ــر وابســتگی  ــر اث ــد آمــد و ب وقتــی وابســتگی روحــی پدی
آســیب پذیر  شــخصیت  نظــام  فرهنگــی،  نظــام 
ــدی  ــأس و ناامی ــار ی ــا دچ ــه عموم ــراد جامع ــت اف  گش
و ازخودبیگانــه می شــوند و ناگزیــر بــه بیگانــه چشــم امیــد 

ــد. می دوزن
اثــر ضعــف  بــر   ازخودبیگانگــی فرآینــدی اســت کــه 
و ناتوانــی گــروه خــودی در  یــک جامعــه در جــذب افــراد 

ــد...  ــد می آی پدی
ایــن فرآینــد می توانــد آن قــدر پیــش رود کــه تعــداد 
 جالــب توجهــی از اعضــای جامعــه باالخــص افــراد جــوان 
ــر  ــورهای دیگ ــذوب کش ــزده و مج ــود دل ــه خ را از جامع
ــه« می شــوند   ســازد. در آن صــورت در نهایــت »ازخودبیگان

و هویت ملی و فرهنگی خود را نفی می نمایند. 
 آن هــا شــیفته فرهنگ هــای دیگــر می شــوند و خــود 
ــد  ــری آن می آراین ــم ظاه ــه عائ ــون ب ــاء گوناگ ــه انح را ب

می آالینــد. و 
در شــرایط ازخودبیگانگــی، کنــش افــراد جامعــه ناخــودآگاه 
تحــت شــرایط تحمیلــی دیگــر نظــام فرهنگــی غیرخــودی 
ــرای  ــد ســودمندی ب ــی فرآین ــی فرهنگ اســت. خودبیگانگ

ــت. ــلطه گران اس ــمنان و س دش

مبارزهبافساددرقرآن
هــر جامعــه ای کــه آلــوده بــه فســاد شــد بــه راحتــی 
ــا  ــاد فن ــه ب ــش ب ــه آرمان های ــد و هم ــقوط می کن س

مــی رود. 
ــا  ــارت را ره ــد اس ــده از بن ــع آزادش ــمنان، جوام دش
نمی کننــد و بــا رواج انــواع فســاد مترصــد بــه اســارت 
ــن  ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــتند و ب ــان هس ــیدن آن کش
ــد؛ از  ــتفاده می کنن ــی اس ــر راه ــدف از ه ــان و ه آرم
جنــگ گرفتــه تــا رواج انــواع مختلــف فســاد. معمــول 
 مــا ایــن اســت کــه تــا واژه فســاد را می شــنویم 
یــا می بینیــم، فســاد مالــی بــه ذهنمــان متبــادر 
ــه  ــد در زمین ــاد می توان ــه فس ــی ک ــود؛ در حال می ش
اخــاق، تربیتــی، سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی و... 
ــل کار  ــه، مح ــواده، محل ــز در خان ــود و نی ــرح ش  مط
ــی  ــای زمان ــهر و موقعیت ه ــتا و ش ــک روس ــا در ی  ی

و مکانی مختلف به وجود آید.
درد  ایــن  بــه  ابتــا  از  پیشــگیری  بــرای  حــال    

و رنج چه باید کرد تا به درمان نیاز نشود؟
دادن  آگاهــی  فســادی،  هــر  از  پیشــگیری  راه    
و آمــوزش اســت و بعــد نظــارت و کنتــرل. ایــن 
 آگاهــی دادن بایــد هــم در ســطح خانــواده باشــد 
ــواده  ــه نظــر می رســد خان و هــم در ســطح جامعــه. ب
مهم تــر از جامعــه باشــد؛ چــرا کــه جامعــه را خانــواده 

می ســازد.
 اینکــه خداونــد متعــال در اولیــن روزهــای مأموریــت 
ــذر عشــیرتک  ــود: »وان ــر فرم ــه او ام ــر اســام ب پیامب

ــر ایــن مدعاســت. االقربیــن«، شــاهدی ب
 فســاد مــن و تــو نمی شناســد؛ کوچــک و بــزرگ 
و شــاه و گــدا و مدیــر و بیــکار و... نمی شناســد؛ بلکــه 
در کمیــن همــه اســت؛ به ویــژه در کمیــن اربــاب 
ثــروت و قــدرت؛ دلیــل آن هــم خیلــی روشــن اســت؛ 
چــون شــیطان کــه قســم نخــورده فقــط یــک جریــان 
ــر او  ــد. تعبی ــاد بکن ــار فس ــا دچ ــه ی ــاص را وسوس خ

ــن اســت: »الغویّنهــم اجمعیــن«.  ای
ــد، مصــون  ــه را از دســتم بربیای ــد مــن هــر ک می گوی
ــت و حــزب  ــا جمعی ــرد ی ــچ ف نخواهــم گذاشــت. هی
مقطعــی  برخــورد  و  نــدارد  مصونیــت  جناحــی   و 
ــک فســاد خســارت بار  ــا فســاد، خــود ی و جناحــی ب

اســت.
متأســفانه  عــده ای حاشــیه امــن پیــدا می کننــد؛ 
بــه دلیــل اینکــه مثــا در جریانــی و در موضوعــی 
خودشــان را در یــک طــرف قــرار داده انــد. فســاد 
ــاد  ــا فس ــد ب ــد. بای ــته باش ــد داش ــن نبای ــیه ام حاش

ــود.  ــورد بش برخ
ــوا  ــوا کون ــن آمن ــا الذی ــد: »ایه ــم می فرمای ــرآن کری ق
ــی انفســکم«. ــو عل ــه ول قوامیــن بالقســط شــهداء لل

 ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد اگــر ادعــای عدالــت 
ــد، حتــی اگــر در اینجــا خــودت دچــار  ــارزه داری و مب

ــی.  ــد آن را حــل کن مشــکل هســتی، اول بای
»ولو علی انفسکم او الوالدین و االقربین« 

و آن کســانی کــه اطــراف و نزدیــک و منتســبین بــه تــو 
ــا جناحــی  ــا منتســبین خانوادگــی ی هســتند! حــاال ی
یــا هــر چیــز دیگــر! شــرط اولــش ایــن اســت. ایــن 

یــک شــاخص قرآنــی اســت. 
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــث مب ــه بح ــال هایی ک ــن س در همی
ــک  ــن ی ــا همی ــر م ــم در کشــور مطــرح شــده، اگ دائ
ــر  شــاخص را انجــام داده بودیــم، امــروز چقــدر جلو ت
بودیــم. پــس قــرآن می فرمایــد کــه بــرای مبــارزه بــا 
ــت؛  ــی و از نزدیکان ــروع کن ــودت ش ــد از خ ــاد بای فس
همچنــان کــه بــرای دعــوت بــه دیــن خــدا بــه همیــن 
شــیوه امــر شــد؛ یعنــی ایــن، شــاخصی مهــم اســت. 
ــد  ــات ده ــاد نج ــود را از فس ــر کســی توانســت خ اگ
ــد  ــواده و نزدیکانــش دور کن و فســاد را از خــود و خان
ــه  ــا آن ب ــد و ب ــم بزدای ــران را ه ــاد دیگ ــد فس می توان

مبــارزه بــر خیــزد.
و نیــز قــرآن می فرمایــد: »یــا ایهــا الذیــن آمنــوا 
ــم  ــط و ال یجرمّنک ــهداء بالقس ــه ش ــن لل ــوا قوامی کون
شــنئان قــوم علــی االّ تعدلــوا«؛ یعنــی در خــود مبــارزه 
ــه  ــط و غیرعادالن ــای غل ــر مبن ــی ب ــاد نمی توان ــا فس ب
عمــل بکنــی. نمی توانــی خــاف تقــوا عمــل بکنــی. در 

ــا تقــوا عمــل کنــی.  ایــن راه بایــد ب
او فرزنــد مــن اســت و از اعضــای خانــواده مــن 
 اســت یــا از هم حزب هــای سیاســی مــن اســت 
و ... جایــی در ایــن مبــارزه نــدارد؛ بلکــه رعایــت تقــوا 
می توانــد ایــن مبــارزه را بــه پیــروزی واقعــی برســاند 
ــای اعمــش  ــه معن ــا فســاد ب ــارزه ب ــد مب و امــروز بای
ــا  ــرد و مخصوص ــرار بگی ــی  ق ــات مردم ــزو مطالب ج
نخبــگان پیگیــر باشــند. اگــر مبــارزه بــا انــواع مختلــف 
فســاد کــه در حــال رشــد و توســعه اســت، بــه مطالبــه 
همگانــی تبدیــل شــود، دســت کم از رشــد و گســترش 
 آن کاســته می شــود و ایــن وظیفــه همــه مــردم 

و مسئوالن است.

وزیردادگستریمطرحکرد:
اعترافآمریکاییها

بهدریافتاطالعاتازشهرامامیری
ــهرام  ــدام ش ــه اع ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــتری ب ــر دادگس وزی
 امیــری بــه جــرم جاسوســی مســلم انجــام گرفــت
ــده شــهرام  ــری گفــت: پرون ــده شــهرام جزای ــاره پرون درب

ــری در حــال رســیدگی اســت. جزای
خبرنــگار  بــا  گفت  وگــو  در  پورمحمــدی  مصطفــی 
ــت  ــن وضعی ــوص آخری ــت درخص ــه  مل ــزاری خان خبرگ
 شــهرام جزایــری گفــت: شــهرام جزایــری دســتگیر 
و بازداشــت شــده اســت و بنــا بــر اظهــارات دادســتان کل 
ــرای اقــدام علیــه امنیــت  ــه اتهــام تبانــی ب کشــور، وی ب
عمومــی  از طریــق اخــال در نظــم و ســلب آســایش 
بــا دســتور دادســتان مشــهد  و  عمومــی  در مشــهد 
بازداشــت شــد؛ هــم اکنــون نیــز پرونــده شــهرام جزایــری 

ــت. ــیدگی اس ــال رس در ح
ــت:  ــری گف ــهرام امی ــوص ش ــتری درخص ــر دادگس وزی
ایــن فــرد بــه جــرم جاسوســی اعــدام شــد. محکومیــت 
جاسوســی مســلم ایــن فــرد از ســوی آمریکایی هــا نیــز 
پــس از اعــدام اعــام شــد. آمریکایی هــا اعتــراف کردنــد 
ــد. ــت کرده  ان ــات بســیاری دریاف ــرد اطاع ــن ف ــه از ای ک

فریبکاریبزرگاوباما
درتعاملاخیرباایران

پایــگاه النیــوز از عــدم صداقــت اوبامــا در قضیــه پرداخت 
ــی  ــگاه آمریکای ــن پای ــرد. ای ــاد ک ــران انتق ــه ای ــول ب پ
ــان  ــا در جری ــد اوبام ــور ســیا می گوی ــک مأم نوشــت: ی
پرداخــت ۴۰۰ میلیــون دالر بــه ایــران، فریبــکاری در 
ــن  ــر اســاس ای ــش گذاشــت. ب ــه نمای ــاال را ب ســطح ب
ــی از  ــل یک ــر عام ــتون« مدی ــپ هوس ــزارش، »فیلی گ
ــدم  ــه ع ــرده ک ــد ک ــیا تأکی ــا س ــکار ب ــرکت های هم ش
صداقــت واشــنگتن در ایــن ماجــرا مشــهود اســت. آقــای 
ــو  ــه »کی ــوم ب ــرکتی موس ــل ش ــر عام ــتون، مدی هوس
وریتــری« اســت کــه بــرای آمــوزش و مشــاوره در زمینــه 
فریبــکاری تخصــص یافتــه اســت. ایــن شــرکت تاکنــون 
هــزاران مصاحبــه و بازجویــی بــرای ســازمان ســیا و دیگر 
ــوز نوشــت:  ــدرال انجــام داده اســت. النی آژانس هــای ف
ــت  ــا پرداخ ــه آی ــاره اینک ــا درب ــو و گمانه زنی ه گفت وگ
آزادی  بــرای  باجــی  ایــران  بــه  دالری  میلیــون   ۴۰۰ 
ــر  ــا خی ــوده ی ــور ب ــن کش ــی در ای ــی زندان  ۴ آمریکای
بــاال گرفتــه اســت. ایــن گــزارش مدعــی اســت: تجزیــه 
ــح  ــرای توضی ــا ب ــرد اوبام ــار و رویک ــا از رفت ــل م و تحلی
پرداخــت ایــن پــول بــه ایــران بــه صــورت تقریبــا قطعــی 
نشــان می دهــد کــه پرداخــت ایــن مبلــغ پیش شــرطی 
بــرای آزادی زندانیــان بــوده اســت.بر ایــن اســاس 
ــت  ــوده و حقیق ــادق نب ــورش ص ــردم کش ــا م ــا ب  اوبام
را دربــاره نحــوه تعامــل بــا ایــران در جریــان پرداخت ۴۰۰ 

میلیــون دالری بــه آنــان نگفتــه اســت. جام

برگزاریجلسهایباموضوع
پروندههایگمشدهدرکمیسیوناصلنود

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حســن نــوروزی، نماینــده 
بــا  خــود  جلســه  برگــزاری  از  رباط کریــم  مــردم 
ــس  ــود مجل ــل ن ــیون اص ــس کمیس ــدی، رئی محم
بــرای تعییــن سرنوشــت پرونده هــای گمشــده در 

ــر داد. ــیون خب ــن کمیس ای
ســخنگوی کمیســیون قضائــی مجلــس تصریــح 
کــرد: پاســخ محمــدی بــه نامــه 17 پرونــده مفقــوده 
خواســته بنــده را بــرآورده نکــرد؛ لــذا بــا وی جلســه ای 
ــه خواهــم داشــت. ــن قضی ــن تکلیــف ای ــرای تعیی ب

وی بــا اشــاره بــه اینکــه 7 پرونــده هنــوز پیــدا نشــده 
اســت، گفــت: 2 عــدد از ایــن پرونده هــا مربــوط 
بــه کیــش و یکــی دیگــر بــه بانــک گردشــگری 
مربــوط اســت و قــرار اســت پــس از تعییــن تکلیــف 
در کمیســیون اصــل نــود، بررســی شــود. باشــگاه 

خبرنــگاران



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

 عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس 
سرویس اقتصاد

 زهرا نصیری

 بــا بیــان اینکــه آب فعلــی در اصفهــان 
و شاهین شــهر هیچ گونــه آلودگــی نــدارد، تصریــح کــرد: 
ــل  ــه دلی ــت، ب ــوب نیس ــزان مطل ــه می ــم آب ب ــه طع اینک
شاهین شــهر  شــرب  آب  تأمیــن  چــاه  شــدن   خشــک 
و اصفهــان اســت کــه آب چــاه جایگزیــن بــدون تصفیــه بــه 
ــت  ــزان کیفی ــل از می ــن دلی ــه همی لوله هــا وارد می شــود و ب

آن کاسته شده است. 
ــذاری  ــه برنامه هــای هدف گ ــا اشــاره ب حســینعلی حاجــی ب
ــک  ــت: در پی ــان گف ــن آب شــرب اســتان اصفه ــت تأمی جه
مصــرف مــردم، بایــد 14.5 متــر مکعــب بــر ثانیــه آب موجــود 
باشــد؛ امــا متأســفانه در حالــی کــه بــا کم آبــی مواجــه 
هســتیم، ایــن میــزان بــه 11.9 متــر مکعــب بــر ثانیــه کاهــش 

ــد.  ــردم را دچــار مشــکل می کن ــه م ــه ک یافت
زاینــده رود آب  احیــای  منظــور  بــه  تصریــح کــرد:   وی 
طرحــی را توســط کارشناســان ایــن حــوزه آمــاده کردیــم کــه 
ــا  ــه احی ــه ارومی ــد دریاچ ــده رود مانن ــه زاین ــی آن، رودخان ط

می شــود. 
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس در ادامــه اشــاره 
ــا  ــر را امض ــؤال از وزی ــرح س ــان ط ــده اصفه ــرد: 1۸ نماین ک

ــد. کردن
 وی در ارتبــاط بــا اینکــه بــه چــه علــت نماینــدگان مجلــس 
بــه جــای رفــع مشــکل اصلــی اصفهانی هــا در ایفــای حق آبــه 
بــه طرح هــای فرعــی بــرای ایــن مطلــب رو می کننــد، اظهــار 
ــز  ــال نی ــدادی از شهرســتان های چهارمح ــه تع داشــت: گرچ

ــی  ــکل اصل ــا مش ــتند، ام ــالی هس ــکل خشکس ــار مش دچ
ناشــی از مدیریــت نادرســت آب بــه عنــوان نعمتــی الهــی در 

ایــن اســتان اســت. 
ــودن  ــی ب ــئله دومدیریت ــویی مس ــه از س ــان اینک ــا بی وی ب
موضــوع آب بــر مشــکالت ایــن منطقــه افــزوده اســت، بیــان 
ــه ای دو  ــت آب منطق ــردن مدیری ــدا ک ــع ج ــت: در واق داش

ــم  ــر ه ــث ب ــاری، باع ــال و بختی ــان و چهارمح اســتان اصفه
خــوردن مدیریــت یکپارچــه زاینــده رود شــده و بــر مشــکالت 
ــن، دو اســتان  ــش از ای ــه پی ــن زده اســت؛ چــرا ک ــی دام آب

ــتند. ــوع آب نداش ــا موض ــر و ب ــا یکدیگ ــکلی ب مش
ناتوانیمجموعهمدیریتیزایندهرود 

ــکل  ــان مش ــیاری از کارشناس ــه بس ــس از اینک ــت: پ وی گف

اصلــی بــرای مشــکالت آب را در ایــن منطقــه، عــدم مدیریــت 
واحــد زاینــده رود برشــمردند، مجموعــه ای بــه نــام مدیریــت 
واحــد تشــکیل شــده اســت؛ امــا تاکنــون فعالیت ثمربخشــی 
ــع شــدن در  ــل واق ــه دلی ــه نداشــته اســت و ب ــن زمین در ای
 تهــران بــه جــای منطقــه اصفهــان و چهارمحــال و بختیــاری 

در ادامه نیز قادر به رفع مشکلی نخواهد بود. 
سؤالاصفهانیهاازوزیرنیرو 

عملکــرد  این گونــه  بــر  عــالوه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اســتان مجــاور در زمینــه تخصیــص آب قــرار اســت 1۲۳ 
 میلیــون متــر مکعــب دیگــر از زاینــده رود برداشــت کنــد

بیــان داشــت: در جلســه شــورای اداری ایــن مبحــث را مطرح 
ــه  ــرد ک ــوع را رد ک ــن موض ــان ای ــتاندار اصفه ــا اس ــردم؛ ام ک
ــرو ــر نی ــا وزی ــتان ب ــن اس ــئوالن ای ــه مس ــتندات جلس  مس

ــت  ــازمان مدیری ــاورزی و س ــاد کش ــه جه ــان وزارتخان  معاون
و مصوب شدن این مطلب را ارائه کردم. 

وی اضافــه کــرد: اســتاندار اصفهــان بیــان داشــته کــه 
ــود؛  ــع ش ــکل رف ــن مش ــاد ای ــا اتح ــد ب ــوا بای ــای دع ــه ج ب
ــه  ــم ک ــا معتقدی ــم؛ ام ــوا نداری ــدال و دع ــد ج ــز قص ــا نی م
 بــه شــکل قانونــی بایــد بتوانیــم حقــوق خــود را ایفــا 

کنیم.
ــر مطــرح  ــه طــرح ســؤال از وزی ــود ک ــن اســاس ب ــر همی   ب
اصفهــان  نماینــده   1۸ هــر  نخســتین بار  بــرای  و  شــد 

کردنــد. امضــا  را  آن  متفق القــول 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد:

 طرحی برای نونوایی زاینده رود
آب فعلی در اصفهان و شاهین شهرهیچ گونه آلودگی ندارد

مدیــر عامــل بانــک مســکن از آمادگــی ایــن بانــک 
ــر  ــرخ ســود وام هــای مســکن خب ــرای کاهــش ن ب
داد. محمدهاشــم بت شــکن در جلســه معاونــان 
وزارت راه و شهرســازی اعــالم کــرد که بانک مســکن 

آمــاده اســت تــا نــرخ ســود مربــوط بــه 
تســهیالت صنــدوق پس انــداز یکــم 
ــه 9  ــد ب ــا( را از 11 درص ــه اولی ه )خان
ــال  ــن ح ــد. در عی درصــد کاهــش ده
ــرای  ــی ب ــی آمادگ ــه وی حت ــه گفت ب
کاهــش نــرخ ســود تســهیالت مســکن 
از محــل خریــد اوراق - کــه هم اکنــون 
حــدود 1۷ درصــد اســت - بــه 1۶ درصد 

ــه  ــه ب ــه ک ــم گفت ــن را ه ــکن ای ــود دارد. بت ش وج
دنبــال کاهــش نــرخ ســود در شــبکه بانکی، شــرایط 
بــرای کمتــر کــردن نرخ هــای ســود بــرای تســهیالت 
ــن در  ــز در بانــک مســکن مهیاســت. ای مســکن نی
حالــی اســت کــه پیش تــر و بــا کاهــش نــرخ ســود 
ســپرده بــه 15 و تســهیالت بــه 1۸ درصــد در شــبکه 

بانکــی، بانــک مســکن نیــز میــزان ســود مربــوط بــه 
ــه 11  ــم را از 1۳ ب ــداز یک ــدوق پس ان ــهیالت صن تس

درصــد کاهــش داده بــود.
بانــک مســکن در ایــن جلســه   مدیــر عامــل 
بانــک  کــه  کــرد  اعــالم  همچنیــن 
ســال  در  تــا  دارد  آمادگــی  مســکن 
ــکن  ــد مس ــزار واح ــه ۲۰۰ ه ــاری ب ج
برنامــه  و  پرداخــت کنــد  تســهیالت 
واحــد  1۰۰ هــزار  بــه  تســهیالت دهی 
دارد  کار  دســتور  در  نیــز  را  فرســوده 
ــت  ــت دول ــب هیئ ــه تصوی ــد ب ــه بای ک
برســد. وی همچنیــن آمــار عملکــرد 
ــالم  ــهیالت دهی اع ــوزه تس ــکن را در ح ــک مس  بان
کــرد و گفــت کــه در مجمــوع بــا رشــد ۷5 درصــدی 
ــه  ــد ک ــادآور ش ــکن ی ــت. بت ش ــوده اس ــراه ب هم
ــرای  ــرارداد ب ــان ق ــارد توم ــزار میلی ــون از 5۰ ه تاکن
 تســهیالت مســکن مهــر، 4۷ هــزار میلیــارد تومــان 

را بانک مسکن پرداخت کرده است. ربیع

مدیرعاملبانکمسکنخبرداد:
احتمالکاهشنرخسودوامهایمسکن

نتایــج مطالعــات جدیــد نشــان می دهــد کــه خواســته اول 
و مهــم خانواده هــا بــرای اشــتغال فرزندانشــان، اســتخدام 
ــه  ــت و جامع ــت اس ــه دول ــا و بدن ــی در وزارتخانه ه دولت

همچنــان اعتمــادی بــه اشــتغال خصوصــی نــدارد. 
ــرات  ــا و مخاط ــود ناامنی ه ــل وج ــه دلی ب
خصوصــی بخــش  در  افــراد   اشــتغال 

بــرای  می دهنــد  ترجیــح  بســیاری 
ــر  ــه خط ــر گون ــک و ه ــری از ریس جلوگی
کــردن در آینــده، شــغلی دولتــی بــه دســت 

بیاورنــد. 
ــود  ــا وج ــا ب ــده ت ــث ش ــئله باع ــن مس ای
ــن بخــش  ظرفیــت محــدود اشــتغال در ای

صــف طوالنــی و ترافیــک درخواســت های شــغلی در بدنــه 
ــرد. ــت شــکل گی دول

زیرســاخت ها  ایــران  در  دارنــد  عقیــده    کارشناســان 
ــود  ــراد وج ــغلی اف ــت ش ــرای هدای ــی ب ــات کاف و ملزوم
ــام  ــز انج ــتعدادیابی نی ــر اس ــی اگ ــن رو حت ــدارد؛ از ای ن
 شــود، افــراد دربــاره آینــده شــغلی کــه انتخــاب می کننــد

اطالع چندانی به دست نخواهند آورد. 
ــایت هایی  ــی و س ــای اطالعات ــورها بانک ه ــی کش در بعض
 وجــود دارد کــه تمامــی مشــاغل موجــود در جامعــه 
اســت مشــخص  ظرفیت هــا  کــرده،  آوری  جمــع   را 

ــی  ــت درآمــدی و حت ــده شــغلی، وضعی آین
تحلیلــی از دورنمــای کار نیــز قابــل دریافــت 
 اســت؛ از ایــن رو انتخــاب شــغل آینــده 
ــا  ــی قطع ــن فضای ــرمایه گذاری در چنی و س
بــا درصــد موفقیــت بســیار بیشــتری همــراه 

خواهــد بــود. 
مســلم  خانــی، کارشــناس عالــی کارآفرینــی 
مــدل  قهــری،  کارآفرینــی  در   می گویــد: 
و الگــو نداریــم و ایــن موضــوع در کشــورهای کمتــر 
ــود. از  ــده می ش ــعه دی ــال توس ــا در ح ــه ی ــعه  یافت توس
ــددی  ــای متع ــا دســتگاه ها و وزارتخانه ه ــروز ب آن ســو ام
ــی از  ــن یک ــم و ای ــب و کار مواجهی ــوز کس ــدور مج در ص
 دالیلــی اســت کــه بــا تکــرار کســب و کارهــا مواجــه 

می شویم. مهر

ــد.  ــی ندارن ــرد خودروســازان داخل ــت نســبی از عملک ــدگان رضای مصرف کنن
ــردم از خودروســازان  ــادات م ــک نظرســنجی، بیشــترین انتق ــر اســاس ی ب
ــه  ــنجی صورت گرفت ــت. در نظرس ــم اس ــی و مه ــور اساس ــج مح ــاره پن درب
بــا موضــوع »میــزان رضایتمنــدی مشــتریان از فرآینــد فــروش خودروهــای 
ــاره  ــی را درب ــادات مختلف ــدگان انتق ــال 1۳94«، مصرف کنن ــواری در س س
بــر  مطــرح کرده انــد.  خــودرو  واردکننــدگان  و  خودروســازان  عملکــرد 
اســاس ایــن نظرســنجی، 5 موضــوع »تناســب نداشــتن قیمــت بــا کیفیــت 
 خــودرو«، »تأخیــر در زمــان تحویــل خــودرو«، »دیرکــرد در تحویــل مــدارک 
و پــالک خــودرو«، »وجــود ایــراد در خــودرو در زمــان تحویــل« و »کــم بــودن 
ــدگان  ــادات مصرف کنن ــد از انتق ــش از 5۰ درص ــور بی ــن ها«، مح ــوع آپش تن
ــن  ــدگان خــودرو را تشــکیل می دهــد. ای از عملکــرد خودروســازان و واردکنن
ــدگان  ــوم مصرف کنن ــان عم ــج در می ــاور رای ــن ب ــده ای ــادات، تأییدکنن انتق
اســت کــه تناســبی بیــن قیمــت و کیفیــت خودروهــای عرضه شــده در ایــران 
ــت آن هــا ــا کیفی ــی در مقایســه ب ــع خودروهــای داخل ــدارد. در واق  وجــود ن

از  اطمینانــی  ایرانــی  آن، مصرف کننــدگان  بــر  عــالوه  گــران هســتند. 
خودروســازان  ســوی  از  تولیــدی  صفرکیلومتــر  خودروهــای  صحــت 
داخلــی ندارنــد. در ایــن زمینــه در نظرســنجی ای کــه پیــش از ایــن از 
 خواســته های مشــتریان ایرانــی از فرآینــد فــروش انجــام شــده بــود

ــی از  ــوان یک ــه عن ــر را ب ــودروی صفرکیلومت ــالمت« خ ــخ دهندگان »س پاس
ــنا ــد. ایس ــرده بودن ــرح ک ــازان مط ــود از خودروس ــی خ ــته های اساس خواس

در حالــی کــه حــدود یــک مــاه تــا پایــان برداشــت اســتراتژیک ترین 
ــر  ــاون وزی ــت، مع ــده اس ــدم« باقی مان ــی »گن ــاورزی، یعن ــول کش محص
کشــاورزی از رکوردشــکنی بی ســابقه تولیــد و خریــد تضمینــی ایــن محصــول 
خبــر داد و اعــالم کــرد کــه بــرای برگــزاری جشــن خودکفایــی آمادگــی کامــل 
ــل  ــر عام ــاد کشــاورزی و مدی ــر جه ــاون وزی ــری، مع ــی قنب وجــود دارد. عل
شــرکت بازرگانــی دولتــی، کــه مســئولیت خریــد تضمینــی گنــدم را بــر عهــده 
ــه خریــد تضمینــی 1۰ میلیــون و ۲5۰  ــا توجــه ب دارد، پیش بینــی کــرد کــه ب
ــا پایــان فصــل برداشــت، میــزان خریــد ایــن محصــول  هــزار تنــی گنــدم ت
ــورد بی ســابقه ای  ــن برســد و رک ــون ت ــه بیــش از 11 میلی ــت ب از ســوی دول
در خریــد تضمینــی گنــدم در تاریــخ کشــاورزی ایــران بــه ثبــت برســد. وی 
ــش از 1۳  ــه بی ــون ب ــدم خریداری شــده از کشــاورزان تاکن ــزود: ارزش گن اف
هــزار میلیــارد تومــان رســیده کــه حــدود ۶۰۰۰ میلیــارد تومــان آن پرداخــت 
ــز  ــات کشــاورزان نی ــده مطالب ــان باقی مان ــارد توم شــده و حــدود ۷۰۰۰ میلی
ــاورزان  ــاب کش ــه حس ــاه ب ــل مهرم ــی اوای ــت، یعن ــل برداش ــان فص ــا پای ت
واریــز می شــود. مدیــر عامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی ادامــه داد: بــا توجــه 
بــه میــزان خریــد تضمینــی گنــدم، هیــچ نیــازی بــه واردات ایــن محصــول 
ــیده ایم و  ــول رس ــن محص ــد ای ــی در تولی ــه خودکفای ــه ب ــرا ک ــم؛ چ نداری
اگــر دولــت اجــازه بدهــد پتانســیل صــادرات حــدود ۲ میلیــون تــن گنــدم 
وجــود دارد. قنبــری تأکیــد کــرد: گنــدم تولیدشــده در ایــران جــزو بهتریــن 

ــی ــت. خبرفارس ــه اس ــده در منطق ــد ش ــای تولی گندم ه

ــه  ــانی ب ــرای آبرس ــت: ب ــان گف ــتان اصفه ــایر اس ــور عش ــر کل ام مدی
عشــایر اســتان اصفهــان بــا توجــه خشکســالی و کمبــود منابــع آبــی بــه 
4.5 میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز داریــم. علی اکبــر نجفــی بــا اشــاره بــه 
اینکــه در حــال حاضــر بیــش از ۳هــزار خانــواده عشــایر و یــک میلیــون 
رأس دام عشــایر در اســتان اصفهــان وجــود دارد، اظهــار داشــت: بیــش 
از ۲میلیــون هکتــار از اراضــی اســتان اصفهــان در حــال حاضــر در اختیار 
ــن  ــزار ت ــر ســاله، 1۰ ه ــه عشــایر ه ــان اینک ــا بی عشــایر اســت. وی ب
گوشــت قرمــز در قالــب 4۰۰ هــزار بــره و بزغالــه را وارد بــازار می کننــد، 
اضافــه کــرد: همچنیــن ایــن عشــایر 55 هــزار تــن مــواد لبنــی را نیــز از 
ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بــه بــازار اســتان اصفهــان وارد کرده انــد. 
ــاورزی  ــرای کش ــاری ب ــال ج ــه در س ــر از جامع ــن قش ــزود: ای وی اف
اراضــی خــود بــا مشــکالت زیــادی روبه روســت؛ بــه گونــه ای کــه بــرای 
مثــال خشکســالی در شهرســتان ســمیرم بی ســابقه بــوده اســت. وی 
ــه بیــش از  ــه اینکــه در حــال حاضــر آبرســانی ب ــا اشــاره ب در ادامــه ب
ــه  ــود، اضاف ــام می ش ــیار انج ــورت س ــه ص ــایر ب ــواده عش ــزار خان ۳ه
کــرد: بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه بــرای تأمیــن آب شــرب دامــی 
و انســانی عشــایر در اســتان اصفهــان، بــه 1.5 میلیــارد تومــان اعتبــار 
ــی  ــای آب ــرای پروژه ه ــن ب ــرد: همچنی ــح ک ــی تصری ــم. نجف ــاز داری نی
ــارد تومــان  ــه ۳میلی ــان ب ــز در اســتان اصفه و کشــاورزی عشــایری نی

اعتبــار نیــاز داریــم. 

5انتقادمردمازخودروسازان

آخوندی: یک هزار و هفتاد کیلومتر بزرگراه در دست ساخت است
 وزیــر راه وشهرســازی گفــت: اکنــون یــک هــزار و هفتــاد کیلومتــر بزرگــراه و 121 کیلومتــر آزادراه در اجــرای برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی 

و تسهیل بخش های مختلف حمل ونقل کشور در حال ساخت است که امیدواریم امسال و اوایل سال آینده به بهره برداری برسد.

در قاب تصویر

آبرسانیبه3هزارخانوادهعشایراستاناصفهانآمادگیبرایجشنخودکفاییگندم

حتما بخوانید!
3احتمال کاهش نرخ سود وام های مسکن پنجشنبه 21 مردادماه  1395

ـــمـــاره 224 ســـــال دوم         ݡسݒ
اقتصـــاد

لیست قیمت تلویزیون ال جی 

مدل

49UF69000 LG
GI3,070,000

49UF85000 LG
GI3,980,000 

43UF69000 LG
GI2,350,000

43LF54000 LG
GI1,670,000 

43UF64000 LG
GI

2,170,000 

49UF77000 LG
GI

3,770,000 

قیمت )تومان(

افزایش۴۰۰۰مگاواتی
پیکمصرفبرق

پیــک مصــرف بــرق روز سه شــنبه در مقایســه بــا 
ــادل 4۶  ــه رقمــی مع مــدت مشــابه ســال گذشــته ک
ــت، ۳9۳۰  ــده اس ــزارش ش ــگاوات گ ــزار و ۷۲۳ م ه

ــت.  ــته اس ــش داش ــگاوات افزای م
گفتنــی اســت در ایــن روز، کل مبــادالت روزانــه بــرق 
ــگاوات آن  ــه 1۲۶5 م ــد ک ــزارش ش ــگاوات گ 1۸۲۷ م
ــالوه  ــت. ع ــده اس ــگاوات آن وارد ش ــادر و 5۶۲ م ص
بــر ایــن، ذخیــره نیروگاهــی در ایــن روز معــادل 
1۷۰9 مــگاوات گــزارش شــد کــه در مقایســه بــا 
نشــان  را  افزایــش  مــگاوات   ۲91 مشــابه،   مــدت 

می دهد.

سازمانحمایت
بایدباگرانیگوشتبرخوردکند

رئیــس  کــه  حالــی  در 
اتحادیــه گوشــت گوســفندی 
معتقــد اســت کــه صــادرات 
ــت  ــاز گوش ــاز و غیرمج  مج
 و دام زنــده باعــث کمبــود 
شــده  گوشــت  گرانــی  و 
وزارت کشــاورزی  و  اســت 
بایــد نســبت بــه ایــن مســئله پاســخگو باشــد، رئیــس 
مرکــز اصــالح نــژاد دام ایــن وزارتخانــه اعــالم کــرد کــه 
وزارت کشــاورزی بــا هرگونــه افزایــش قیمــت و گرانــی 
گوشــت مخالــف اســت و اگــر صــادرات بی رویــه دام 
ــده  ــت دام زن ــرا قیم ــت، چ ــی اس ــل گران ــده عام زن

تغییر نکرده است؟ 
ــژاد  ــالح ن ــز اص ــس مرک ــی، رئی ــا مالصالح محمدرض
 دام و بهبــود تولیــدات دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی

تصریــح کــرد: بایــد دســتگاه های نظارتــی ماننــد 
 ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان

تولیدکننــد  بــه  کــه  کننــد  عمــل  گونــه ای   بــه 
و مصرف کننده اجحاف نشود. 

وزارت جهــاد کشــاورزی کــه در صــادرات دام زنــده 
قیمــت  برابــر  چنــد  بــه  می توانــد  و  دارد  مزیــت 
محصولــش را صــادر کنــد، منطقــی نیســت کــه 
ــز  ــی گوشــت قرم ــا گران صــادرات را انجــام ندهــد. ام
ــه  ــد ب ــی بای ــتگاه نظارت ــه دس ــری دارد ک ــل دیگ عوام

ــد. ــه کنن آن توج

پوندودالرگرانشد،یوروارزان
در روزهــای اخیــر در بــازار ارز

بــا  پونــد  و  دالر  نــرخ 
همــراه  نســبی  نوســانات 
شــد و از ســوی دیگــر یــورو 
را  بیشــتری  ثبــات  لیــر  و 

تجربه کردند. 
ــد انگلســتان  ــازار ارز پون در ب
از جملــه ارزهایــی بــود کــه بــا نوســاناتی همــراه بــوده 
اســت؛ بــه طــوری کــه از اولیــن روز هفتــه - 1۶ مــرداد 
 - تــا روز گذشــته، 1۶ تومــان نوســان پیــدا کــرده 

است. 
پونــد در ابتــدای هفتــه جــاری بــه طــور متوســط 4۶51 
تومــان در بــازار آزاد عرضــه شــد و در روزهــای بعــد بــه 
ــان  ــه 4۶۶1 توم ــه داد و ب ــود ادام ــودی خ ــد صع  رون
و بعــد بــه 4۶۶۷ تومــان رســید تــا هفتــه نســبتا 
ــکا از  ــن دالر آمری ــد. همچنی ــپری کن ــانی را س پرنوس

ــت. ــه اس ــن هفت ــان ای ــای پرنوس ــر ارزه دیگ
 دالر در اولیــن روز هفتــه رونــد خــود را در بــازار ۳5۲9 
تومــان آغــاز کــرد؛ امــا در روز بعــد، یعنــی 1۷ مــرداد 
بــا جهــش 11 تومانــی مواجــه شــد و بــه ۳54۰ تومــان 

رســید. 
دالر آمریــکا در روزهــای بعــد تــا حــدودی شــیب 
کاهشــی بــه خــود گرفــت و روی ۳5۳۸ تومــان 
ایســتاد. لیــر ترکیــه نیــزدر بــازار آزاد در ایــن هفتــه بــا 
۷ تومــان نوســان همــراه شــد. لیــر ترکیــه در روزهــای 
اخیــر در هفتــه جــاری در کمتریــن نــرخ 119۲ تومــان 
و در بیشــترین نــرخ 1199 تومــان فروختــه شــد. 
 همچنیــن یــورو در ایــن روزهــا بــازار کم نوســانی 

را سپری می کند.
ــن قیمــت ۳94۰ و در  ــورو در کمتری ــه ی ــن هفت  در ای
ــا  ــا ب ــان عرضــه شــد ت ــت ۳94۶ توم بیشــترین قیم

ــه رو شــده باشــد. ــی روب ــر ۶ تومان تغیی

ورودشورایرقابتبهپروندهگرانیتلفن
ــرخ  ــری ن ــش 4 براب   افزای
اتصــال و رشــد 5۰ درصــدی 
ــت خــالف  ــن ثاب ــه تلف تعرف
رقابــت  شــورای  مصوبــه 
ارتباطــات  وزارت   اســت. 
بــا  اطالعــات  فنــاوری  و 
اســتناد بــه مصوبــه ســازمان 
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی در حالــی نــرخ 
ــد 4  ــا رش ــت را ب ــن ثاب ــط تلف ــال( خ ــری )اتص دای
برابــری از 5۰ بــه ۲۰۰ هــزار تومــان و نــرخ هــر دقیقــه 
ــاه  ــدای مردادم ــال از ابت ــه 45 ری ــه را از ۳۰ ب مکالم
جــاری افزایــش داده کــه رئیــس شــورای رقابــت، ایــن 
گرانی هــا را خــالف مصوبــه قبلــی شــورای رقابــت 
مبنــی بــر تعییــن نــرخ خدمــات تلفــن ثابــت توســط 

شرکت مخابرات و رگوالتوری اعالم کرد. 
رضــا شــیوا بــا بیــان اینکــه شــورای رقابــت در نامــه ای 
مســتندات  ارائــه  خواســتار  ارتباطــات  وزیــر  بــه 
ــد  ــط جدی ــال خ ــه اتص ــد تعرف ــرای رش ــوری ب رگوالت
ــت  ــن ثاب ــات تلف ــه مکالم ــش تعرف ــری( و افزای )دای
شــده اســت افــزود: در افزایــش هزینــه دایــری 
تلفــن ثابــت از 5۰ بــه ۲۰۰ هــزار تومــان، به طــور 
 مشــخص دســتورالعمل شــورای رقابــت رعایــت نشــده 

است.

معاونوزیرصنعتعنوانکرد:
حفظجایگاهویژهفوالدمبارکه

درحوزهتوسعهکشور
 دکتــر کرباســیان، معــاون وزیر 
صنعــت، معــدن و تجــارت و 
رئیــس هیئــت عامــل ســازمان 
معــادن  نوســازی  و   توســعه 
و صنایــع معدنــی ایــران بــا 
عملکــرد  از  خشــنودی  ابــراز 
ــال های  ــی س ــه ط ــوالد مبارک ف
گذشــته و اجــرای پروژه هــای مهمــی کــه بــه مرحلــه 
ــگاه  ــرکت، جای ــن ش ــت: ای ــت، گف ــیده اس ــرداری رس بهره ب
ــژه خــود را در حــوزه توســعه کشــور حفــظ کــرده اســت.  وی
دکتــر کرباســیان افــزود: بحــث اقتصــاد مقاومتــی کــه مــورد 
 تأکیــد مقــام معظــم رهبــری و همچنیــن ریاســت جمهــور 
ــت های  ــی از سیاس ــوان یک ــه عن ــت، ب ــت اس ــت دول و هیئ
ــار  ــت و افتخ ــد گرف ــرار خواه ــم ق ــه شش ــی در برنام اساس
ــث  ــدا از بح ــه ج ــوالد مبارک ــرکت ف ــه ش ــت ک ــی اس بزرگ
پروژه هایــش  اجــرای  در  همــواره  کــه  زیســت محیطی 
مدنظــر داشــته و جــزو تأکیــدات دولــت و ســازمان ایمیــدرو 
ــا  ــر دارد و ب ــزوده را مدنظ ــه ارزش اف ــه ب ــوده، توج ــز ب نی
ــد کــه ارزش  اســتفاده از ضایعــات، محصولــی تولیــد می کن
افــزوده زیــادی را ایجــاد کــرده؛ ایــن دقیقــا همــان اقتصــاد 
مقاومتــی یعنــی اســتفاده از ضایعــات و حفــظ محیــط 
ــی  ــد مل ــش تولی ــزوده و افزای ــاد ارزش اف ــت و ایج زیس

است.
 اســتفاده از تکنولــوژی روز دنیــا در اجــرای پروژه هــای فــوالد 
ــل  ــت عام ــس هیئ ــه رئی ــود ک ــواردی ب ــر م ــه از دیگ مبارک
ســازمان نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی در ادامــه بــه آن 
اشــاره کــرد و گفــت: بایــد بــه مدیــران و متخصصــان فــوالد 
مبارکــه و پیمانــکار اجــرای پــروژه آب دمیــن تبریــک گفــت؛ 
ــی آب  ــا، صرفه جوی ــوژی روز دنی ــتفاده از تکنول ــرا در اس  زی
و تأمیــن تجهیــزات ایــن پــروژه و جلوگیــری از واردات ایــن 
تجهیــزات بــه داخــل کشــور اقــدام کرده انــد. ایشــان تصریــح 
کــرد: در صــورت خــروج از رکــود و فعال ســازی کارگاه هــای 
تولیــدی و رونــق صنعــت ساخت وســاز، ظرفیــت تولیــد 

ــن می رســد. ــون ت ــه ۲4 میلی ــوالد در کشــور ب ف

توسطاتاقبازرگانیاصفهانصورتگرفت:

تجلیلازکارآفرینوصادرکنندهنمونه
صنعتبرقاصفهان

در مســیر  رویــداد   ششــمین 
موفقیــت معاونــت جوانــان اتــاق 
بازرگانــی اصفهــان بــه تجلیــل از 
علــی صفرنــورهللا، کارآفریــن و 
صادرکننــده نمونــه صنعــت بــرق 

اختصاص یافت. 
عمومــی  روابــط  بــه گــزارش 
ــان، »ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی«  ــی اصفه ــاق بازرگان ات
مراســم  ایــن  در  اصفهــان،  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
کــه بــا حضــور گســترده جوانــان و فعــاالن اقتصــادی 
اصفهــان  اتــاق  بین المللــی  همایش هــای  ســالن  در 
بــا  کارآفرینانــی کــه  از  تجلیــل  افــزود:  شــد،  برگــزار 
ــور  ــهر و کش ــادی ش ــعه اقتص ــه توس ــود زمین ــت خ  فعالی
ــهل آبادی  ــت. س ــذار اس ــی اثرگ ــد، اقدام ــم می کنن را فراه
برگــزاری رویــداد در مســیر موفقیــت توســط معاونــت 
ــه  ــان ب ــت: جوان ــت و گف ــر دانس ــایان تقدی ــان را ش جوان
از تجــارب   عنــوان طالیــه داران آینــده کشــور می تواننــد 

و مسیر موفقیت کارآفرینان نمونه بهره مند شوند.
 وی خواســتار مشــارکت فعــال جوانــان اصفهــان در معاونــت 
جوانــان اتــاق شــد و گفــت: اتــاق بازرگانــی بــا آغــوش بــاز 
ــاد  ــول در اقتص ــتار تح ــه خواس ــت ک ــی اس ــرای جوانان پذی

شــهر و اســتان و کشــور خــود هســتند.
 ســهل آبادی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود راه انــدازی 
مرکــز پیمانــکاری فرعــی اصفهــان )SPX( و کمیتــه توســعه 
 )ITDO( اصفهــان  اســتان  ســرمایه گذاری  و   فنــاوری 
ــان  ــی اصفه ــاق بازرگان ــورهللا در ات ــژه صفرن ــات وی را از خدم
برشــمرد و گفــت: توســعه کســب و کار اعضــا در بخــش 
فناوری هــای نویــن و ســرمایه گذاری بــر روی ایده هــای 
نــو، یکــی از دســتاوردهای وی در طــول چنــد ســال گذشــته 

ــان اســت. ــاق اصفه در ات

کنترلبحرانکمآبیدرشهرستانسامان
عمومــی  روابــط  مســئول   
شــرکت آب و فاضــالب شــهری 
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح اس
بحــران  خوشــبختانه  گفــت: 
ســامان  منطقــه  در  کم آبــی 

کنترل شده است. 
ــا بیــان  ــژاد ب حبیــب هللا مطهری ن
ــت آب  ــود وضعی ــور بهب ــه منظ ــرد: ب ــار ک ــب اظه ــن مطل ای
ــه  ــه ای را ک ــی آب تصفیه خان ــامان، خروج ــتان س در شهرس
دو ســال گذشــته فــاز اول آن راه انــدازی شــد، افزایــش 

می دهیــم. 
وی افــزود: از هفــت چــاه موجــود در شهرســتان ســامان دو 
حلقــه چــاه خشــک شــده و مابقــی بــا کاهــش 5۰ درصــدی 

آب روبــه رو هســتند. 
ــرد  ــر ف ــی ه ــرانه مصرف ــه س ــان اینک ــا بی ــژاد ب مطهری ن
اســت،  لیتــر   15۰ روز  در ۲4 ســاعت شــبانه  در کشــور 
ــه  ــگر ب ــش ورود گردش ــت افزای ــه عل ــرد: ب ــان ک خاطرنش
ایــن شهرســتان و بــه مراتــب افزایــش مصــرف آب، مصــرف 
ــر در روز  ــه ۲5۰ لیت ــتان ب ــن شهرس ــرد در ای ــر ف ــرانه ه س

ــت.  ــیده  اس رس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر مشــکلی در 
زمینــه کمبــود آب در شهرســتان ســامان وجــود نــدارد 
ــور  ــت، مجب ــن وضعی ــود ای ــور بهب ــه منظ ــرد: ب ــح ک تصری
ــه  ــن منطق ــه در ای ــی آب از تصفیه خان ــش خروج ــه افزای ب
ــن  شــدیم کــه خوشــبختانه در حــال حاضــر مشــکلی در ای
 زمینــه وجــود نــدارد؛ ولــی ایــن جریــان اجتناب ناپذیــر 

است.

بیاعتمادیبهاشتغالدربخشخصوصی
استخدامرسمیدردولت،خواستهاولخانوادهبیکاران

z.Nasiri@eskimia.ir
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واحــد   3 گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
چهارمحــال  در  دولــت  هفتــه  در  بــزرگ   صنعتــی 
ــگاه  ــزارش پای ــه گ ــرداری می رســد. ب ــه بهره ب ــاری ب و بختی
خبــری ربیــع، قاســم ســلیمانی دشــتکی در نشســت اقتصاد 
مقاومتــی بــا اشــاره بــه اینکــه 3 واحــد صنعتــی بــزرگ در 
ــرداری  ــه بهره ب ــاری ب ــال و بختی ــت در چهارمح ــه دول هفت
ــی شــامل  ــن واحدهــای صنعت ــار داشــت: ای می رســد، اظه
کارخانــه تولیــد چــادر مشــکی، فــوالد و کارخانــه بســته بندی 

آب معدنــی اســت. 
   روندصنعتیشدناستانشتابمیگیرد

بــا  کــرد:  عنــوان  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار   
اشــتغال  صنعتــی  واحدهــای  ایــن  از  بهره بــرداری 
می شــود  ایجــاد  اســتان  ســطح  در  توجهــی   جالــب 
و بــا راه انــدازی آن هــا رونــد صنعتــی شــدن اســتان شــتاب 

می گیــرد.
ایجاداشتغالوکاهشنرخبیکاری 

و کاهــش  اشــتغال  ایجــاد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اهــداف  از  بــازار  رونــق  همچنیــن  و  بیــکاری  نــرخ 
چهارمحــال  اســتان  در  جــاری  ســال  در   اصلــی 
و بختیــاری اســت، تأکیــد کــرد: بایــد از ظرفیت هــای 

اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــرای توســعه اســتان 
ــای  ــکالت واحده ــل مش ــه داد: ح ــرد. وی ادام ــتفاده ک اس
ــن  ــد از مهم تری ــا در مســیر تولی ــرار دادن آن ه ــی و ق صنعت
اقدامــات دولــت در ایــن اســتان به شــمار مــی رود. اســتاندار 
چهارمحــال و بختیــاری تصریــح کــرد: تالش هــای بســیاری 
ــال  ــعه چهارمح ــرای توس ــم ب ــت یازده ــت دول ــی فعالی ط

ــن  ــا از مهم تری ــعه راه ه ــه توس ــده ک ــام ش ــاری انج و بختی
ــاد  ــق اقتص ــت: تحق ــی رود. وی گف ــمار م ــه ش ــات ب اقدام
ــا و  ــرداری از ظرفیت ه ــالش و بهره ب ــایه ت ــی در س مقاومت

پتانســیل ها محقــق می شــود.
ترویجفرهنگایثاروشهادت 

قاســم ســلیمانی دشــتکی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد ترویــج 

ــتر  ــه بیش ــورد توج ــه م ــهادت در جامع ــار و ش ــگ ایث فرهن
قــرار گیــرد، اظهــار داشــت: ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت 
در جامعــه یکــی از مــوارد بســیار مهــم اســت کــه مســئوالن 
ــوان  ــد. وی عن ــدی بردارن ــن راســتا گام هــای بلن ــد در ای بای
ــی در  ــش مهم ــهادت نق ــار و ش ــگ ایث ــج فرهن ــرد: تروی ک
ــتاندار  ــور دارد. اس ــمنان در کش ــای دش ــا توطئه ه ــه ب مقابل
ــه اینکــه هشــت ســال  ــا اشــاره ب چهارمحــال و بختیــاری ب
گری هــا  ایثــار  و  فداکاری هــا  صحنــه  مقــدس  دفــاع 
بــوده اســت، افــزود: شــهدا بــا ایثارگری هــای خــود مقابــل 
ــربلندی  ــیر س ــوان در مس ــام ت ــا تم ــتادند و ب ــمن ایس دش
ایــران از جــان گذشــتند. وی ادامــه داد: بایــد فرهنــگ 
ــج داده شــود. اســتاندار چهارمحــال  شــهدا در جامعــه تروی
ــه اینکــه دشــمن در هــر  ــا اشــاره ب ــه ب ــاری در ادام و بختی
ــت ــد اس ــه ای جدی ــاد فتن ــه و ایج ــال توطئ ــه دنب ــه ب  لحظ

تأکید کرد: باید در مقابل دشمنان کشور ایستاد.
باغموزهدفاعمقدس 

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــتکی در ادام ــلیمانی دش ــم س قاس
ــال  ــن اســتان در ح ــدس در ای ــاع مق ــوزه دف ــاغ م ــز ب مرک
ســاخت اســت، ادامــه داد: بهــره بــرداری از ایــن مرکــز نقش 
مهمــی در ترویــج فرهنــگ دفــاع مقــدس در جامعــه دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

بهره برداری از ۳ واحد صنعتی بزرگ در چهارمحال و بختیاری

حتما بخوانید!
اصفهان، 15 درصد رنگ کشور ...

پنجشنبه  21 مردادماه    1395
ـــمـــاره 224 ســـــال دوم            ݡسݒ

در شهر

معاونتجارتشرکتمخابراتاستاناصفهانمطرحکرد:
30هزارتماسروزانه
باسامانه9990

 
کیمیای وطن

بهمن توکلی فرد

دکتــر مشــایخی، معــاون تجــارت 
اســتان  مخابــرات  شــرکت 
اصفهــان در بازدیــد ســخنگوی 
ــان  شــورای اســالمی شــهر اصفه
مرکــز  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
اســت،  اول مخابــرات  پاســخگویی همــراه  9990، مرکــز 
ــون  ــا پشــتیبانی از حــدود 10 میلی ــز ب ــن مرک ــار کــرد: ای اظه
نفــر جمعیــت در چهــار اســتان، پاســخگوی مشــکالت و 
ســؤاالت تلفــن همــراه از جملــه آگاهــی از ســرویس ها 
ــی  ــکالت آنتن ده ــیم کارت، مش ــازی س ــا، فعال س کمپین ه
و مشــکالت شــبکه اســت و تمــام ورودی هــا ثبــت و ضبــط 
می شــود. وی افــزود: ایــن مرکــز، مجهــز بــه تکنولــوژی روز 
اســت و نحــوه پاســخگویی نیــز بــه صــورت مکانیــزه انجــام 
ــالمی  ــورای اس ــو ش ــیانی پور، عض ــدا واش ــم ن ــود. خان می ش
شــهر اصفهــان نیــز از فعالیت هــای مخابــرات به ویــژه در 
ــراز خرســندی کــرد و گفــت:  زمینــه ســرعت اینترنــت 3G اب
ــوان  ــن ســرعت را می ت ــه تبلیغــات 2020، اآلن ای ــا توجــه ب ب
ــر  حــس کــرد. وی از مدیریــت خــوب معــاون تجــارت تقدی
ــتیم.  ــد هس ــرفت های روبه رش ــاهد پیش ــزود: ش ــرد و اف ک
ــا  ــراه ب ــخگویی هم ــهر پاس ــالمی ش ــورای اس ــخنگوی ش س
تکریم مشــترکین را در ســامانه 9990 توســط بانوان ســتود. در 
ادامــه نیــز خانــم فرشــته صبایــی، رئیــس مشــرکین همــراه 
 اول درخصــوص ارائــه پوشــش 4G همــراه اول و نســل های 

3 و 4 همراه اول مطالبی بیان کرد.

جایگزینی48تاکسیفرسوده
درشهرداریبهارستان

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری  کیمیای وطن
بهارســتان، 48 دســتگاه پــژوی 405 مــدل 
در  تاکســی های  فرســوده  خودروهــای  جایگزیــن   ،1395
همگانــی  حمل ونقــل  ســازمان  نظــارت  تحــت  گــردش 
عامــل  مدیــر  رحمتــی،  می شــود.  بهارســتان  شــهرداری 
ســازمان حمل ونقــل همگانــی شــهرداری بهارســتان بــا بیــان 
ــوس خریداری شــده و بازسازی شــده  اینکــه 13 دســتگاه اتوب
بــه نــاوگان حمل ونقــل همگانــی افــزوده می شــود، گفــت: بــا 
هماهنگی هــای بــه عمــل آمــده، 48 دســتگاه تاکســی پیــکان 
ــا  ــاوگان حمل ونقــل خــارج و جایگزیــن آن هــا ب فرســوده از ن
تســهیالت مناســب بــه واگذارکننــدگان تحویــل داده می شــود. 
وی افــزود: تاکنــون 3 دســتگاه از خودروهــای ثبت نامــی وارد 

ناوگان حمل ونقل همگانی در شهر بهارستان شده است.

اخبار کوتاه

مدیرعاملشرکتتوزیعبرقشهرستاناصفهان:
امسال،مصرفبرقاصفهانیها
بیشازسالگذشتهبودهاست

کیمیای وطن
زهرا نصیری 

ــر  ــران، مدی ــا پیرپی حمیدرض
توزیــع  شــرکت  عامــل 
اصفهــان  شهرســتان  بــرق 
استانداردســازی  گفــت: 
همــه قطعــات و تجهیــزات 
دنبــال  بــه  را  توزیــع  استانداردســازی شــبکه های 

دارد.   
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان 
در مراســمی کــه بــه مناســبت نکوداشــت روز خبرنــگار 
اصفهــان  غــرب  شــمال  بــرق  توزیــع  شــرکت  در 
ــد  ــه تولی ــه در چرخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب ــزار ش  برگ
ــود دارد  ــیاری وج ــای بس ــرق پیچیدگی ه ــع ب و توزی
ــن  ــه گرانبهاتری ــد ک ــد بدانن ــردم بای ــت: م ــار داش اظه
انــرژی کــه همــان انــرژی الکتریکــی اســت، در اختیــار 
ــوب از آن اســتفاده  ــه نحــو مطل ــد ب ــان اســت و بای  آن

کنند.
حمیدرضاپیرپیــران بــا اظهــار تأســف از اینکــه امســال 
افزایــش مصــرف مشــترکین بیشــتر از ســال گذشــته 
ــه  ــد ک ــان می ده ــه نش ــن مسءل ــت و ای ــوده اس ب
مــردم  بــه  اطالع رســانی  بــرای  واالیــی  رســالت 
اتوماســیون  ماننــد  طرح هایــی  افــزود:  داریــم، 
ــه پروژه هــای مهمــی  ــع و هوشمندســازی از جمل توزی
ــی شــدن ــال اجرای ــرق در ح ــت ب ــه در صنع  اســت ک

 است.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان 
ــاخص های  ــه ش ــیدن ب ــرای رس ــت: ب ــن گف همچنی
جهانــی در بخــش توزیــع در ســال جــاری، هزینــه ای 
بالــغ بــر ۶0 میلیــارد ریــال را بــه منظــور کاهــش 
ــا در  خاموشــی ها و اســتفاده از فن آوری هــای روز دنی

ــم. ــرار داده ای دســتور کار خــود ق
ــاق  ــاد ات ــرای کاهــش خاموشــی ها ایج ــزود: ب وی اف
کنتــرل هوشــمند، فرمان هــای قطــع و وصــل خــودکار 
ــترکین  ــرق مش ــع ب ــن قط ــه کمتری ــه ای ک ــه گون  را ب
ــم  ــزی کرده ای ــد، برنامه ری ــته باش ــراه داش ــه هم را ب
ــا در کوتاه تریــن زمــان، شــبکه را تعمیــر و بازســازی  ت

کنیــم. 
پیرپیــران، دربــاره اعتبــارات تخصیــص یافتــه در حــوزه 
هوشمندســازی شــبکه افــزود: در صــورت اجــرای ایــن 
ســامانه، 30 درصــد خاموشــی ها کاهــش می یابــد.  
ــان ایــن مراســم از پیشکســوتان  گفتنــی اســت در پای
عرصــه خبــر و خبرنــگارن فعــال رســانه ای تجلیل شــد.

اخبار کوتاه

ــا  ــان ب ــت اصفه ــه موق ــام جمع ام کیمیای وطن
ــان  ــهرداری اصفه ــدام ش ــم اق تکری
جهــت اجــرای اقتصــاد مقاومتــی و فــروش کاالهــای 
ایرانــی گفــت: ایــن خدمــت بزرگــی بــه کشــور و مردم 

در  داخلــی  کاالهــای  کــه  اســت 
فروشــگاه ها عرضــه شــود؛ چــرا کــه 
اعتمــاد  و  ارتقــای کیفیــت  موجــب 
ــی  ــای داخل ــرمایه گذاران در بخش ه س
اداره  گــزاش  بــه  می شــود.  کشــور 
ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهان، 
المســلمین  و  حجت االســالم 
محمدتقــی رهبــر بــا اشــاره بــه برگــزاری 

ــای روز  ــه در بازاره ــی ک ــد کاالی ایران ــنواره خری جش
کوثــر شــهرداری اصفهــان برگــزار خواهــد شــد، اظهــار 
ــی  ــر اجرای ــواره ب ــری هم ــم رهب ــام معظ ــرد: مق ک
ــد  ــژه ای می کنن ــد وی ــی تأکی شــدن اقتصــاد مقاومت
ــن  ــق ای ــتای تحق ــز در راس ــور نی ــئوالن کش ــه مس ک
ــد. وی  ــد تــالش گســترده ای انجــام دهن اهــداف بای

بــا بیــان اینکــه کاالهــای خارجــی بازارهــای کشــورمان 
ــن  ــفانه ای ــرد: متأس ــد ک ــت، تأکی ــرده اس ــر ک را پ
مســئله، داد همــه مــردم را درآورده و موجــب شــده 
ــه آن  ــدی ب ــش ج ــز واکن ــالب نی ــم انق ــر معظ رهب
نشــان دهنــد. امــام جمعــه موقــت 
اصفهــان تصریــح کــرد: کارخانه هــای 
ــی  ــا مشــکالت فراوان ــی کشــورمان ب مل
روبــه رو هســتند و نیروهــای آن عمــال در 
شــهر  همیــن  در  اخراجنــد.  حــال 
در  زیــادی  کارخانه هــای  اصفهــان، 
معــرض خطــر ورشکســتگی قــرار دارند و 
اخــراج  کار  از  آن  نیروهــای  از  نیمــی 
ــی در  ــی کاالی خارج ــرد: وقت ــان ک ــده اند. وی بی ش
ــال در  ــا انفع ــه ب ــوم اســت ک ــاد باشــد، معل ــازار زی ب
ــم  ــه رو خواهی ــی روب ــای ایران ــروش کااله ــش ف بخ
شــد. اصــل قانونــی و شــرعی ایــن اســت کــه صنعــت 
ملــی را ایجــاد کنیــم و آن را ارتقــا بخشــیم تــا شــاهد 

بیکاری و تعطیلی کارخانه ها نباشیم.

امامجمعهموقتاصفهان:
شهرداریاصفهان،خدمتبزرگیبهاجرایاقتصادمقاومتیمیکند

هشــتمین نمایشــگاه رنــگ، رزیــن،  کیمیای وطن
مــواد شــیمیایی پوشــش های صنعتــی 
ــی در و  ــت و ســومین نمایشــگاه تخصص ــواد کامپوزی و م
ــاون  ــور مع ــا حض ــته ب ــع وابس ــزات و صنای ــره، تجهی پنج

ــی و توســعه تجــارت ســازمان  ــور بازرگان ام
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان و رئیــس 
محــل  در  اصفهــان  رنــگ  اتحادیــه 
اســتان  بین المللــی  نمایشــگاه های 
اصفهــان واقــع در پــل شهرســتان گشــایش 
ــزارش واحــد رســانه شــرکت  ــه گ ــت. ب یاف
اســتان  بین المللــی  نمایشــگاه های 
ــتان  ــگ اس ــه رن ــس اتحادی ــان، رئی اصفه

پــس از بازدیــد از ایــن نمایشــگاه گفــت: در حــال حاضر در 
ــوالت  ــگ و محص ــد رن ــه تولی ــش از ۶00 کارخان ــران، بی ای
ــن  ــاخص ای ــد ش ــدود ۶ برن ــه ح ــود دارد ک ــط وج مرتب

صنعت در استان اصفهان مستقر است.
ســید حســن خاتون آبــادی بــا بیــان اینکــه اســتان 
اصفهــان، 10 تــا 15 درصــد تولیــد رنــگ کشــور را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت، افــزود: پــس از اســتان 
تهــران، اســتان اصفهــان در ایــن صنعــت پیشــتاز اســت؛ 
امــا به تازگــی اســتان های یــزد، فــارس و آذربایجــان 
ــان را از آن  ــتان اصفه ــازار اس ــهم ب ــی از س ــرقی، بخش ش
ــاده  ــد م ــه داد: چن ــد. وی ادام ــود کرده ان خ
اولیــه تولیــد رنــگ، وارداتــی اســت کــه 
باعــث  گذشــته  ســال های  تحریم هــای 
ــن مــواد شــد. همچنیــن  ــه ای دشــواری تهی
قیمــت ایــن مــواد وارداتــی در زمــان تحریــم 
بــه شــدت افزایــش یافــت و تولیدکننــده از 

ــت. ــی اس ــت ناراض ــن وضعی ای
ــان  ــان، اذع ــگ اصفه ــه رن ــس اتحادی  رئی
ــزان  ــتر از می ــیار بیش ــران بس ــگ در ای ــد رن ــت: تولی داش
مــورد نیــاز اســت و بــه دلیــل مشــکالت موجــود، امــکان 
ــدارد. گفتنــی اســت  صــادرات ایــن مــازاد تولیــد وجــود ن
ــان  ــور همزم ــه ط ــاه ب ــا 22 مردادم ــگاه 19 ت ــن نمایش ای
در محــل برگــزاری نمایشــگاه های بین المللــی اســتان 

ــت. ــتان برپاس ــل شهرس ــع در پ ــان واق اصفه

دادنامه
 : پرونده  شماره   1394/10/24  : تنظیم  تاریخ   9409970350701741  : دادنامه  شماره 
9309980350701101 شماره بایگانی شعبه : 931282 خواهان : بانک سرمایه با وکالت آقای روح 
اله شیری فرزند حسین به نشانی قم بلوار کشاورز شمالی ک 37 پ27 خواندگان : 1. شرکت 
کارتن گستر اصفهان به نشانی اصفهان خیابان احمدآباد کوی خواجه نظام الملک پالک 55 2. خانم 
مینا قلجائی 3. آقای سید علی نایب پور همگی به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه 
سفته دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مباردت به صدور رای 
می نماید.)را ی دادگاه(در خصوص دادخواست بانک سرمایه با وکالت روح اله شیری بطرفیت 1- 
شرکت کارتن گستر اصفهان 2- سید علی نایب پور3- مینا قلجانی مبنی بر مطالبه مبلغ 300000000 
ریال از وجه 3 برگ سفته به شماره های 717581 الی 717583 با احتساب کلیه خسارات دادرسی 
، حق الوکاله ، هزینه دادرسی تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای کامل حکم که سفته ها 
در تاریخ 92/8/18 واخواست شده اما تاریخ سررسید 92/8/25 اعالم شده و خوانده اول صادر 
کننده اسناد و خوانده دیگر ظهرنویس آن بعنوان ضامنند با توجه به محتویات پرونده ، تصویر 
مصدق سفته و واخواست نامه آن و اینکه ماندن سفته در دست دارنده نشان اشتغال ذمه صادر 
کننده آن است و خواندگان دلیلی بر برادت ذمه خودارایه و ایرادیا دفاعی نکرده اند، ادعای خواهان 
ثابت و مسلم تشخیص داده میشود و مستندا به مواد 403و307و252و254 قانون تجارت و مواد 
198و519و502و515و522 قانون ایین دادرسی مدنی و حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخت مبلغ 300000000 ریال اصل خواسته و مبلغ 8400000. ریال حق الوکاله وکیل و 9485000 
ریال هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از سررسید 92/8/25 تا زمان اجرای حکم 
که در زمان اجرا وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
محاسبه خواهد شد، در حق خواهان صادر میگردد. رای صادر شده غیابی و ظرف 20 روز  از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و با انقضای مهلت مزبور ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه 
تجدید نظر استان اصفهان است.شماره : 14332/ م الف دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی- 

حقوقی اصفهان هادی وطن خواه.
دادنامه

کالسه پرونده : 95-108 مرجع رسیدگی: شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان شماره دادنامه : 
393 مورخ 95/4/27 خواهان : محمد نصیری هرمدانی به نشانی اصفهان خ بزرگمهر خ آراسته 
کوچه گلنار پ 23 خواندگان: 1- محسن رنجکش به نشانی اصفهان سه راه ملک شهر خ بهارستان 
شرقی کوچه بهار آزادی بن بست آذر پ دوم طبقه دوم سمت چپ 2- زهرا مدرسه : بنشانی مجهول 
المکان خواسته: الزام خوانده/خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی یک دستگاه 
اتومبیل به شماره انتظامی 1۶8د11 ایران 53 مدل 1385 به تاریخ 95/4/8 شعبه 42 شورای حل 
اختالف به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل، پرونده کالسه 95-108 مفتوح است با مالحظه اوراق 

پرونده ، شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای شورا
به  به طرفیت 1- محسن رنجکش 2- زهرا مدرسه  در خصوص دعوی محمد نصری هرمدانی 
خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی سند یک دستگاه خودرو سواری نیسان ماکسیما به شماره 
انتظامی 1۶8د11 ایران 53 مدل 1385 نظر به اینکه خودرو تا بحال چند بار خرید و فروش شده 
و صدور حکم انتقال سند به نام خواهان مستلزم اثبات و احراز رابطه قراردادی با بقیه فروشندگان 
با  ارائه تعداد دو برگ تصویر قولنامه های قبلی رابطه قراردادی خود را  با  می باشد که خواهان 
فروشندگان قبلی احراز نموده با توجه به استعالم انجام شده از معاونت راهور اصفهان، خواسته 
خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 519 ق.آ.د.م و مواد 220و219و225 قانون 
مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم ) زهرا مدرسه ( به تنظیم و انتقال سند خودرو فوق 
الذکر و پرداخت مبلغ 3/130/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد 
و در مورد بقیه خواندگان نیز به لحاظ عدم مالکیت ، مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی 
مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز  از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد/.شماره : 13137/م الف قاضی شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان
مفادآراء

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف 
ثبتی منطقه مرکزی  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمان های  اراضی  ثبتی  وضعیت 
اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و 

امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 

قضایی تقدیم نمایند. 
شکر  تقی  محمد  آقای   1395/04/30 1395۶0302023000495مورخ  شماره  رای  برابر   -1 ردیف 
بر  اله   نصر  فرزند  اصفهان   از  صادره   128۶3۶9۶0۶ 1450 کدملی  شناسنامه  شماره  به  آمیز  
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 72/40متر مربع مفروزی از پالک شماره 1 الی 3 فرعی 
از 2251و2251- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز 

گردیده است.
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  انقضای مدت مذکور و عدم وصول  بدیهی است در صورت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/5/21
تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/۶/۶ 

شماره : 140۶۶ / م الف 
امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان
رونوشتآگهیحصروراثت

خانم خدیجه بهشتی  دارای شناسنامه شماره 10 متولد 1350  به شرح دادخواست به کالسه 95 
/412 ش 1  از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسن بهشتی   بشناسنامه ۶98مورخ 1315/4/17 در تاریخ 1392/7/24 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و سه دختر  و یک همسر 
دائمی که به شرح ذیل می باشد:  1- محمد رضا بهشتی فرزند حسن  به ش ش 1089متولد 
1353صادره از گلپایگان 2- ابوالقاسم بهشتی     فرزند حسن   به ش ش14متولد 1345  صادره 
از گلپایگان 3- سکینه بهشتی فرزند حسن به ش ش 31متولد 1341 صادره از گلپایگان 4- فاطمه 
بهشتی  فرزند حسن به ش ش 998 متولد 1347 صادره از گلپایگان 5- خدیجه بهشتی فرزند 
حسن به ش ش 10 متولد 1350 صادره از گلپایگان ۶- حبیبه سلطان صبوحی فرزند محمد مهدی 
به ش ش 734 متولد1322 صادره از گلپایگان والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 
20۶/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

آگهیمتهممجهولالمکان
شعبه  بایگانی  شماره   9409983721700214: پرونده  نامه:9510113722۶00۶83شماره  شماره 
:940081 تاریخ تنظیم:1395/04/29 شاکی:سهراب و مهدی شهرتین سلمانی  متهم:رضا فیوجی 
)زمانی( موضوع: ایراد ضرب و جرح عمدی باتوجه به اینکه متهم مذکور از طریق این شعبه تحت 
تعقیب بوده و دسترسی به وی به لحاظ مجهول المکان بودن مشار الیه مقدور نمیباشد لذا مراتب در 
راستای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به وی ابالغ تاظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی جهت 
اخذ توضیح راجع به اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی گلپایگان حاضر گردد. در غیر اینصورت غیابا 
رسیدگی و قرار مقتضی صادر میگردد. دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب گلپایگان

گواهیحصروراثت
رونوشت  و  و گواهی فوت  باستناد شهادتنامه   بشناسنامه شماره 1012  آقای حمید روشن دل  
است  داشته  اشعار  چنین  نموده  شورا  این  بشماره 95/794تقدیم  خواستی  در  ورثه  شناسنامه 
که شادروان غالمعلی روشن دل    بشناسنامه شماره 7در تاریخ 1395/4/17در گذشته و ورثه 
وی در هنگام در گذشت عبارتند از 1- ابوالفضل روشن دل   فرزند غالمعلی  شماره شناسنامه  
110055۶9۶۶ 2- مصطفی روشن دل  فرزند غالمعلی شماره شناسنامه 125۶ 3- حسن روشن 
دل فرزند غالمعلی  شماره شناسنامه 1212 4- مرتضی روشن دل فرزند غالمعلی شماره شناسنامه 
393 5- مهدی روشن دل  فرزند غالمعلی شماره شناسنامه 1100۶97535 ۶- حسین روشن دل 
فرزند غالمعلی شماره شناسنامه 1419 7- مریم روشن دل  فرزند غالمعلی  شماره شناسنامه 289 
8- حمیده روشن دل  فرزند غالمعلی  شماره شناسنامه  1012 9- زینب روشن دل فرزند غالمعلی 
شماره شناسنامه 1750 10- اشرف جمشید وند فرزند میرزا عباس شماره شناسنامه 122پس از 
تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر 
اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختالف شعبه اول خانواده و امور حسبی

آگهیفقدانسندمالکیت–پالک3108فرعیاز6اصلیبخشچهارگلپایگان
آقای حسن ثمری  فرزند امیر باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما 
گواهی شده مدعی است که تمامی ششدانگ یکباب عمارت پالک ۶/3108 در گلپایگان بخش 4 
که در صفحه 509دفتر 88 امالک ذیل ثبت 23474بنام حسن ثمری  فرزند امیر  ثبت و صادر و 
تسلیم گردید و بموجب  سند رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری 
هم انجام نشده به بموجب سند رسمی شماره -  مورخ  - دفتر - در قبال مبلغ - -  ریال – در 

رهن  - است. 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی  

از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند  مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند  مالکیت 

مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشارآگهی : 1395/05/21 مسئول دفتر امالک گرجی
رونوشتآگهیحصروراثت

کالسه  به  دادخواست  شرح  32۶8به  شماره  شناسنامه  دارای  آرانی   اکرمیان  مسعود  آقای 
داده که  توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  دادگاه  این  از    1 5۶7/95/ش 
بدرود  خود  دائمی  95/4/21اقامتگاه  تاریخ  21۶در  بشناسنامه  آرانی   اکرمیان  شادروان حسین 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  1- سعید اکرمیان آرانی به ش ش 290  
2- مهدی اکرمیان آرانی  به ش ش 29۶ 3- ابوالفضل اکرمیان آرانی  به ش ش 330  4- مسعود 
اکرمیان آرانی  به ش ش 32۶8همگی پسران آن مرحوم  5- اشرف کاظمی  آرانی به ش ش 
145 و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا 
هرکسی اعتراضی داردو یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین  آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد شماره :5/22/95/292/ م الف رئیس شعبه 

اول دادگاه شورای حل اختالف آران و بیدگل
گواهیحصروراثت

رونوشت  و  فوت  و گواهی  شهادتنامه   باستناد   277 شماره  بشناسنامه  دادیان   اله  امیر  آقای 
شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 95/778تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که 
شادروان پرویز اله دادیان فالورجانی    بشناسنامه شماره 23در تاریخ 1395/4/2۶در گذشته و ورثه 
وی در هنگام در گذشت عبارتند از 1- امیر اله دادیان   فرزند پرویز  شماره شناسنامه  277 2- جواد 
اله دادیان   فرزند پرویز  شماره شناسنامه 1409 3- عذرا اله دادیان فالورجانی فرزند پرویز  شماره 
شناسنامه 170 4- مریم اله دادیان فالورجانی  فرزند پرویز  شماره شناسنامه 47 5- جهان اله 
دادیان فالورجانی  همسر  پرویزشماره شناسنامه 9 پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. 

شورای حل اختالف شعبه اول خانواده و امور حسبی
اخطاراجرائی

مشخصات محکوم علیه: نام:محمد  نام خانوادگی: حیدری یوسف کندی    نام پدر : اسماعیل 
نشانی محل اقامت:  مجهول المکان  مشخصات محکوم له: نام: علی آقا نام خانوادگی:نساجی  
 32 شماره  رای  موجب  به:به  7محکوم  سلمان کوچه  خ   – بیدگل  و  آران  اقامت:  محل  نشانی 
است. یافته  قطعیت  بیدگل که  و  آران  اختالف شهرستان  اول شورای حل  حوزه  تاریخ95/1/1۶ 

محکوم علیه محکوم است به:تضامنی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز 
هزینه دادرسی به مبلغ 230/000 ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک )93/12/25( تا 
زمان پرداخت آن در حق خواهان.ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 

خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.شماره:5/22/94/294/ م 
الف شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان آران و بیدگل
آگهیابالغ

شعبه:  بایگانی  9509983720100502شماره  پرونده:  951010372010351۶شماره  ابالغیه:  شماره 
950507 تاریخ تنظیم: 1395/05/0۶ خواهان / شاکی انسیه سرلک دادخواستی به طرفیت خوانده 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  زوجه  درخواست  به  طالق  خواسته  به  مجید حسینی  سید  متهم   /
دادگاه عمومی )حقوقی(  اول  به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  شهرستان شهرستان گلپایگان 
دادگستری شهرستان گلپایگان  واقع در گلپایگان ارجاع و به کالسه  9509983720100502ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/14 و ساعت 09:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  

رسیدگی حاضر گردد. منشی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان گلپایگان- اعظمی
دادنامه

شماره  تنظیم:1395/05/03  تاریخ   9509970353800۶87 دادنامه:  شماره 
پرونده:94099803538000۶۶ شماره بایگانی شعبه:941307 پرونده کالسه 94099803538000۶۶ 
شماره  نهایی  سابق(تصمیم  جزایی   112( اصفهان  شهر  دو  کیفری  دادگاه   112 شعبه 
9509970353800۶87 خواهان : آقای علیرضا داورزنی فرزند محمد رضا با وکالت آقای علی اصغر 
نیک نژاد فرزند حسن به نشانی اصفهان- بهارستان – میدان ولی عصر ساختمان ولی عصر طبقه 
سوم واحد سوم خواندگان:1.خانم نسرین محبی به نشانی استان اصفهان – شهرستان اصفهان – 
بهارستان – فاز 2- خ فروردین – کوی پرند2- پالک 85 2. آقای حسن صادق پور فرزند عباس به 
نشانی اصفهان- خ جی – خ همدانیان – کوچه شهید طاهری – پالک 4 طبقه دوم 3.آقای مهدی 
محمدی فرزند مصطفی به نشانی تهران – افسریه بین 15 متری اول و دوم کوچه 10 پ 208 4. 
آقای شعبان سربندی به نشانی تهران – خ پیروزی – بعد از چهارراه شکوفه-کوچه مستوفی-

پالک25-طبقه همکف 5. آقای ابراهیم احمدی به نشانی تهران- امیرآباد شمالی- خ جانبازان 
– کوی 2۶-پالک ۶- واحد 7 ۶.آقای میالد بهارلویی به نشانی اصفهان – شهرستان شاهین شهر 
و میمه-شاهین شهر – خ حافظ شمالی – نبش کوچه 2 شرقی – پالک1 7. آقای وحید سینا به 
نشانی تهران – نیاوران – کاشانک – خ صبوری – کوی کهزادی – واحد 11-پالک 20 8.آقای علی 
ابراهیمی به نشانی تهران – خ پاسداران – گلستان یکم-واحد 1۶ – پالک 123 خواسته : اعسار از 
پرداخت محکوم به گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه:در خصوص دادخواست آقای علیرضا داورزنی فرزند محمد رضا با وکالت آقای 
علی اصغر نیک نژاد به طرفیت آقایان وحید سینا و مهدی محمودی و شعبان سربندی و حسن 
صادق پور و ابراهیم احمدی و علی ابراهیمی و میالد بهار لویی و خانم نسرین محبی به خواسته 
صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به مذکور در دادنامه شماره 9209970353800۶28 با توجه به 
اینکه خواهان در پرونده کیفری به علت سرقت های متعدد خودرو محکوم گردیده و علیرغم اینکه 
مال خواندگان را برده دلیل کافی در جهت اثبات عدم مالئت خود ارائه نکرده دادگاه دعوی مطروحه 
را ثابت ندانسته و حکم به رد خواسته خواهان صادر و اعالم می نماید . رای صادره ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر محترم استان اصفهان می باشد./ض 

شماره:14330/م الف رئیس شعبه 112 دادگاه کیفری 2 اصفهان توانگر
آگهیابالغ

در خصوص تجدید نظر خواهی غالمرضا خشویی  به طرفیت احمد جانقربان نسبت به دادنامه 
9509970350200507 مورخه 95/03/25 شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
المکان بودن تجدید نظر خوانده و در خواست تجدید نظر  اتاق شماره 304 به علت مجهول   3
خواه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا تجدید نظر خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن ظرف ده روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود چنانچه پاسخی 
دارند به دادگاه تحویل نمایند در غیر اینصورت پرونده با همین وضعیت به دادگاه تجدید ارسال 
میگردد. شماره:14312/ م الف مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان – سید مهدی 

موسوی نژاد

رئیساتحادیهرنگاستاناصفهان:
اصفهان،15درصدرنگکشورراتأمینمیکند



5اطالع رسانی  پنجشنبه  21  مردادماه  1395
ـــمـــاره 224 ســـــال دوم               ݡسݒ

مفاد آراء
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  هیات  از  صادره  آرا  مفاد  ابالغ  »آگهی 
اصفهان  ثبت  شمال شرق  در  رسمی  مستقر  فاقد سند  و ساختمانهای   اراضی 
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  یک  ماده  دراجرای 
فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات 
دو  در  گردیده  صادر  متقاضی  مفروزی  سهم  یا  و  عادی  انتقال  تایید  بر  مبنی 
مذکور  آرا  به  اشخاصی که  یا  تا شخص  می شود  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این  از تاریخ اولین  اعتراض دارند 
دارند  فرصت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مهلت  در  و  نموده  تسلیم  اداره 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی 
بود و  ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد  به  اقدامات ثبت موکول  و  نمایند  اقدام 
در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
 خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .

عبدالرسول   1395/02/18 مورخ   139560302027001828 شماره  رای   -1
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   126 شناسنامه  بشماره  فرزند كاظم  اعتباریان 
1291338551 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مترمربع.   101/79 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6547 پالک 

خریداری طی سند رسمی.
عبدالرسول   1395/02/19 مورخ   139560302027001892 شماره  رای   -2
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   126 شناسنامه  بشماره  فرزند كاظم  اعتباریان 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مغازه  یکباب  ششدانگ  در   1291338551
زمین پالک 6577 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 10/51 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
بهمنی  محمد   1395/02/28 مورخ   139560302027002404 شماره  رای   -3
فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 10 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649633071 
 13 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در 
فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 234 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
4- رای شماره 139560302027002756 مورخ 1395/03/01 مصطفی مقتدائی 
خوراسگانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 351 صادره از اصفهان بشماره ملی 
روی  بر  احداثی  حال ساخت  در  ساختمان  یکباب  در ششدانگ   1291486011
قسمتی از قطعه زمین پالک 6600 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

245/40 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
قاضی  اصغر   1395/03/09 مورخ   139560302027003123 شماره  رای   -5
از اصفهان بشماره ملی  خیادانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 889 صادره 
1283916541 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مترمربع.   215/92 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   7949 پالک 

خریداری طی سند رسمی.
6- رای شماره 139560302027003125 مورخ 1395/03/10 سید حسن رضوی 
زاده هونجانی فرزند سیدجعفر بشماره شناسنامه 62 صادره از شهرضا بشماره 
ملی 1199728845 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
7- رای شماره 139560302027003126 مورخ 1395/03/10 فاطمه بیگم قائم 
بشماره  از سمیرم  بشماره شناسنامه 9983 صادره  عباس  فرزند سید  مقامی 
ملی 1209090120 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 4 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

20/136 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
8- رای شماره 139560302027003202 مورخ 1395/03/11 محمد علی سعادت 
فرزند مراد  بشماره شناسنامه 16 صادره از جرقویه بشماره ملی 5649618410 در 
سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 144/75 مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی یدهللا طغیانی .
گرامی  فاطمه   1395/03/11 مورخ   139560302027003203 شماره  رای   -9
ولندانی فرزند نعمت اله  بشماره شناسنامه 92 صادره از شهرضا بشماره ملی 
1198668334 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مترمربع.  به مساحت 144/75  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  پالک 7897 

خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی یدهللا طغیانی .
اكبر  10- رای شماره 139560302027003278 مورخ 1395/03/12 سید علی 
موسوی فرزند سید حسن بشماره شناسنامه 234 صادره از بروجن بشماره ملی 
4650285021 در چهار دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 13105 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

126/76 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
11- رای شماره 139560302027003281 مورخ 1395/03/12 پروانه رضاكرمی 
فرزند رحمان بشماره شناسنامه 6 صادره از بروجن بشماره ملی 6299790989 
در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13105 
 126/76 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
12- رای شماره 139560302027003286 مورخ 1395/03/12  غریبعلی تقی 
زاده کتکی فرزند رمضانعلی  بشماره شناسنامه 3 صادره از شهركرد بشماره ملی 
4621917811 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مترمربع.   108/27 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10242 پالک 

خریداری طی سند رسمی.
وفائی  پروین   1395/03/16 مورخ  شماره 139560302027003393  رای   -13
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   39335 شناسنامه  بشماره  اسداله  فرزند 
1280818931 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/95 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
14- رای شماره 139560302027003397 مورخ 1395/03/16 منصور صفدریان کرویه  
فرزند حسین بشماره شناسنامه 49 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199740438 در 
ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 182 فرعی از 
اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 28/86 مترمربع. خریداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی باقر دهقانی فرزند رضا.
15- رای شماره 139560302027003409 مورخ 1395/03/16 مرتضی شوره ای ابری 
 1291341803 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره  شناسنامه 38  بشماره  محمد  فرزند 
از قطعه زمین پالک 12530  بر روی قسمتی  در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
باقیمانده واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 189/42 مترمربع. خریداری 

مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمد شوره ای ابری .
16- رای شماره 139560302027003415 مورخ 1395/03/16 ماشاءاله نظری 

فرزند یداله بشماره شناسنامه 38 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199533548 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13 فرعی 
از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 103/30 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
17- رای شماره 139560302027003434 مورخ 1395/03/16  رحیمه امراللهی 
ملی  بشماره  تهران  از  420 صادره  بشماره شناسنامه  اله  فرزند حبیب  رامشه  
0044391358 در سه دانگ یکباب مغازه و مسکونی احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 95/95 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

سید علی شاهزیدی.
18- رای شماره 139560302027003441 مورخ 1395/03/16 طاهره امراللهی 
رامشه  فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه 4779 صادره از تهران بشماره ملی 
0042462721 در سه دانگ یکباب مغازه و مسکونی احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 95/95 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی 

سید علی شاهزیدی.
19- رای شماره 139560302027003493 مورخ 1395/03/18 صدرهللا كریمی 
ملی  بشماره  سفلی  سمیرم  از  صادره   47 شناسنامه  بشماره  اسداله  فرزند 
5129767756 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15200 اصلی  از  فرعی   5 پالک 

186/29 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
غیومیان  اصغر   1395/03/18 مورخ   139560302027003516 رای شماره   -20
از نطنز بشماره ملی 1239299192  فرزند تقی بشماره شناسنامه 1450 صادره 
پالک  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب ساختمان  دانگ  در سه 
1575-1576 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

190 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
21- رای شماره 139560302027003518 مورخ 1395/03/18 محمد غیومیان 
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 2630 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289710686 
پالک  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  یکباب ساختمان  دانگ  در سه 
1575-1576 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

190 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
22- رای شماره 139560302027003584 مورخ 1395/03/19  فخری اتحادی 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1188 شناسنامه  بشماره  رحیم  فرزند  ابری 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مغازه  یکباب  ششدانگ  در   1283640732
زمین پالک 2 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

23/81 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
فریبا   1395/03/19 مورخ   139560302027003585 شماره  رای   -23
بشماره ملی  از سیمرم  بشماره شناسنامه 726 صادره  ابوتراب  فرزند  عبدالهی 
1209366843 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 3 فرعی از اصلی 10348 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 133 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
24- رای شماره 139560302027003650 مورخ 1395/03/22 حسین پهلوانی 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1356 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  ابری 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1283642433
زمین پالک 12963 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 299/70 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
مجید  سید   1395/03/22 مورخ   139560302027003656 شماره  رای   -25
ملی  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 87 صادره  فرزند سیدرضا  حسینی 
1291429311 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 2 فرعی از اصلی 6405 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 94/27 
مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسن جوانمرد 

خوراسگانی.
مجلسی  زهره   1395/03/22 مورخ   139560302027003660 شماره  رای   -26
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1338 شناسنامه  بشماره  محمدرضا  فرزند 
1286632676 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی   2461 پالک  زمین 

مساحت 152/72 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
گلی  حسن   1395/03/22 مورخ   139560302027003701 شماره  رای   -27
خوراسگانی  فرزند عباس بشماره شناسنامه 236 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291208585 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مترمربع.  مساحت 246/36  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   5995 پالک 

خریداری طی سند رسمی.
قربانعلی   1395/03/24 مورخ   139560302027003776 شماره  رای   -28
مهرآموز  فرزند غالمعلی  بشماره شناسنامه 160 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291236491 در ششدانگ یکباب واحد تجاری احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 4 فرعی از اصلی 7843 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

34/63 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
29- رای شماره 139560302027003778 مورخ 1395/03/24 اصغر مهرآموز  
فرزند قربانعلی  بشماره شناسنامه 4 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291417761 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7843 
مترمربع. خریداری طی  به مساحت 35/58  اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع 

سند رسمی.
مسعود   1395/03/24 مورخ   139560302027003800 شماره  رای   -30
ملی  بشماره  از شهرضا  صادره   39 شناسنامه  بشماره  فرزند حسین  صفدریان 
1199732923 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 180 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
عباس  مالک رسمی  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع  مترمربع. خریداری   48/2

سلمانی کردآبادی.
محمد  سید   1395/03/25 مورخ   139560302027003828 شماره  رای   -31
ملی  بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 128 صادره  رسول  فرزند  حكیمیان 
1291070801 در ششدانگ یکباب اتاق و زمین محصور باستثناء بها ثمنیه اعیانی 
ثبت   5 در بخش  واقع  پالک 10393  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی 

اصفهان به مساحت 827 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
32- رای شماره 139560302027003867 مورخ 1395/03/25 عصمت حبیب 
اللهی کیانی فرزند جعفر بشماره شناسنامه 101 صادره از اصفهان بشماره ملی 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مغازه  یکباب  ششدانگ  در   1284027831
زمین پالک 9030 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 39/30 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
حسین   1395/03/26 مورخ   139560302027003907 شماره  رای   -33

صفری فرزند براتعلی بشماره شناسنامه 1587 صادره از اصفهان بشماره ملی 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1283645769
زمین پالک _ فرعی از اصلی 12967 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

230/30 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
جان  سعید    1395/03/29 مورخ   139560302027003939 شماره  رای   -34
نثاری الدانی  فرزند علی بشماره شناسنامه 1549 صادره از اصفهان بشماره ملی 
یکباب ساختمان  از 458 سهم ششدانگ  90 سهم مشاع  در   1283456567
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 439 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
35- رای شماره 139560302027003942 مورخ 1395/03/29 علی اكبر اسدی 
ملی  بشماره  نائین  از  صادره   14 شناسنامه  بشماره  اله  حبیب  فرزند  اسدآباد 
ساختمان  یکباب  سهم ششدانگ   458 از  مشاع  سهم   90 در   1249645034
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 439 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
محمود   1395/03/29 مورخ   139560302027003946 شماره  رای   -36
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   697 شناسنامه  بشماره  عباس  فرزند  قاسمی 
ساختمان  یکباب  ششدانگ  سهم   458 از  مشاع  سهم   90 در   1287122043
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 439 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
37- رای شماره 139560302027003952 مورخ 1395/03/29 عباس قاسمی 
سلیمان آبادی فرزند عوضعلی بشماره شناسنامه 5 صادره از اردستان بشماره 
ملی 1189721848 در 94 سهم مشاع از 458 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 439 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
38- رای شماره 139560302027003955 مورخ 1395/03/29 طاهره قاسمی 
سلیمان آبادی فرزند عباس بشماره شناسنامه 1980 صادره از اصفهان بشماره 
ملی 1288098464 در 94 سهم مشاع از 458 سهم ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 439 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
كاظم  علی   1395/03/30 مورخ   139560302027004026 شماره  رای   -39
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   51492 شناسنامه  بشماره  موسی  فرزند  پور 
1280938226 در چهار دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
باقری  زهرا   1395/03/30 مورخ   139560302027004029 شماره  رای   -40
اصفهان بشماره ملی  از  مارچوبه فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 628 صادره 
1287947042 در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 2 فرعی از اصلی 12384 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
الهه گودرزی   1395/03/31 مورخ   139560302027004077 شماره  رای   -41
فرزند علی بشماره شناسنامه 2182 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288191219 
پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  یکباب ساختمان  در ششدانگ 
به مساحت 84/62  اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع   15201 اصلی  از  فرعی   4

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
42- رای شماره 139560302027004121 مورخ 1395/04/01 مصطفی مهرمزین 
فرزند براتعلی بشماره شناسنامه 69 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291267689 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3 فرعی 
از اصلی 5948 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 287/61 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
حسین  سید   1395/04/01 مورخ   139560302027004124 شماره  رای   -43
حسینی خوراسگانی فرزند سید رضا بشماره شناسنامه 224 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1291611851 در چهار دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 9450 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 171/83 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
44- رای شماره 139560302027004130 مورخ 1395/04/01 مهری سعیدیان فر 
فرزند رضا بشماره شناسنامه 1727 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291626972 
در دو دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک _ فرعی 
از اصلی 9450 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/83 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
دهقانی  رضا   1395/04/03 مورخ   139560302027004187 شماره  رای   -45
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1 شناسنامه  بشماره  بمانعلی  فرزند  کردآبادی 
1291350934 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 131 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

115/46 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
عالقه  علیرضا   1395/04/03 مورخ   139560302027004199 شماره  رای   -46
مندان فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 1274 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1284710319 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 284 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 240 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
طوقانی  پرویز   1395/04/06 مورخ  رای شماره 139560302027004314   -47
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   70917 شناسنامه  بشماره  مصطفی  فرزند  پور 
1281807605 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10393 اصلی  از  فرعی   _ پالک 
از مالک رسمی حاج  الواسطه بصورت عادی  131/75 مترمربع. خریداری مع 

هادی فرحناکیان فرزند عبدالوهاب.
شیخی  زینب   1395/04/06 مورخ   139560302027004320 شماره  رای   -48
بشماره ملی  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 2669 صادره  فرزند محمد  ماربینی 
1286849306 در سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10393 اصلی  از  فرعی   _ پالک 
از مالک رسمی حاج  الواسطه بصورت عادی  131/75 مترمربع. خریداری مع 

هادی فرحناکیان فرزند عبدالوهاب.
حسین    1395/04/12 مورخ   139560302027004487 شماره  رای   -49
ملی  بشماره  نائین  از  صادره   1 شناسنامه  بشماره  قدمعلی  فرزند  جنت  قربان 
1249772443 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 
179/35 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی خانم 

آغا ایروانی .
زهرا    1395/04/12 مورخ   139560302027004488 شماره  رای   -50
ملی  بشماره  از خمین  بشماره شناسنامه 665 صادره  قدمعلی  فرزند  زاهدی  

0558409415 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
84/06 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مصطفی 

مسائلی.
بهرامی  یونس   1395/04/12 مورخ   139560302027004503 شماره  رای   -51
ملی  بشماره  فریدونشهر  از  صادره   2098 شناسنامه  بشماره  رضاعلی  فرزند 
1129032061 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
 150 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 اصلی  از  فرعی   _ پالک 
از مالک رسمی عزیزهللا زارعی  الواسطه بصورت عادی  مترمربع. خریداری مع 

فرزند حیدر.
52- رای شماره 139560302027004619 مورخ 1395/04/14 حسین احمدی 
مورنانی فرزند محمود بشماره شناسنامه 13084 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283832641 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
مترمربع.   196/50 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   9485 پالک 
خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی عبدالعلی ناظمی و محمد 

برکت.
53- رای شماره 139560302027004621 مورخ 1395/04/14 رخسار جمالی 
ملی  بشماره  الهیجان  از  صادره   1 شناسنامه  بشماره  بازعلی  فرزند  اروشكی 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   5179833981
زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 176/64 مترمربع. 
خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی مرتضی مظاهری ارزنانی.

الملوک  فخر    1395/04/19 مورخ   139560302027004740 شماره  رای   -54
روستائی زاده شیخ یوسفی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 3 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1291405021 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 1567 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 199/85 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
55- رای شماره 139560302027004741 مورخ 1395/04/19 محمد فالح فرزند 
محراب بشماره شناسنامه 1459 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287977057 
از قطعه زمین پالک 237  در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 111/09 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
شجاعی  زهرا   1395/04/19 مورخ   139560302027004742 شماره  رای   -56
باصیری فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 30 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1291931201 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 9534 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 70 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
صفرعلی   1395/04/20 مورخ   139560302027004867 شماره  رای   -57
از  صادره   45 شناسنامه  بشماره  شعبان  فرزند  دروازه  پائین  عباسی 
احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1288520905 ملی  بشماره  اصفهان 
در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی   6 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر 
سند  طی  خریداری  مترمربع.   26/77 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5  بخش 

رسمی.
58- رای شماره 139560302027004873 مورخ 1395/04/20 رضا ناظر فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 27578 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282202782 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11731 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 11/43 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
59- رای شماره 139560302027004874 مورخ 1395/04/20 رضا ناظر فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 27578 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282202782 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11731 
طی  خریداری  مترمربع.   34/30 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

سند رسمی.
60- رای شماره 139560302027004876 مورخ 1395/04/20 رضا ناظر فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 27578 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282202782 
در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11731 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 20/86 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
61- رای شماره 139560302027004934 مورخ 1395/04/21 زهرا اکبری فرزند 
از اصفهان بشماره ملی 1287862543 در  نادر بشماره شناسنامه 950 صادره 
سه دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 277 فرعی 
از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/97 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
علی   1395/04/21 مورخ   139560302027004937 شماره  رای   -62
شهرضا  از  صادره   5 شناسنامه  بشماره  عبداله  فرزند  آبادی  قوام  اکبری 
روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  دانگ  سه  در   1199533971 ملی  بشماره 
بخش  در  واقع   15201 اصلی  از  فرعی   277 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی 
سند  طی  خریداری  مترمربع.   132/97 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 

رسمی.
63- رای شماره 139560302027005024 مورخ 1392/04/23  علیرضا رجبی 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   219 شناسنامه  بشماره  اصغر  فرزند  جلوانی 
1286680999 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 10614 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

28/22 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
علیرضا   1395/04/23 مورخ   139560302027005025 شماره  رای   -64
اصفهان  از  صادره   219 شناسنامه  بشماره  اصغر  فرزند  جلوانی   رجبی 
روی  بر  احداثی  مغازه  یکباب  ششدانگ  در   1286680999 ملی  بشماره 
در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی   10614 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی 
سند طی  خریداری  مترمربع.   14/45 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5  بخش 

رسمی.
65- رای شماره 139560302027005400 مورخ 1395/05/02 مرتضی نیرومند 
فرزند فرج اله بشماره شناسنامه 21 صادره از نائین بشماره ملی 1249452406 
در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7949 
به مساحت 205/75 مترمربع. خریداری طی  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

سند رسمی.
 م الف : 13042
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 »                                                      رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شمال شرق اصفهان 
                                                                              حسین هادیزاده«

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
ء  زهرا  خانم   1395/04/31 رای شماره 139560302023000449مورخ  برابر   -1 ردیف 
زارع پور آدریانی  به شماره شناسنامه 1266 کدملی 1284853454 صادره از اصفهان  
فرزند محمد علی  بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 86/80 متر مربع مفروزی 

از پالک شماره 1339- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی 
اولیه محرز گردیده است.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
 : انتشار نوبت دوم  انتشار نوبت اول : 95/5/6تاریخ  مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ 

 95/5/21
شماره : 13091 / م الف 

امیر حسین صفائی رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان
دادنامه

کالسه پرونده:93-1748 شماره دادنامه:9509976796300829 مورخ:95/4/26 تاریخ 
:شرکت  خواهان  اصفهان  اختالف  حل  شورای  رسیدگی:شعبه33  مرجع  رسیدگی:- 
ارکان ساختار نوین ایرانیان نشانی:اصفهان – شهرک صنعتی مورچه خورت فازاول خ 
ابوریحان سوم گروه صنعتی انتخاب وکیل :مهدی رحیمی نشانی:اصفهان خ شریعتی 
نرسیده به حکیم نظامی مجتمع آریا طبقه 3 خوانده:کارگاه تولیدی پاسارگاد نمایندگی 
از  خواسته:- گردشکار:پس  نشانی:-  وکیل:-  المکان  نشانی:مجهول  عاطفی  فریبرز 

ارجاع پرونده به این شعبه وثبت آن به کالسه فوق وطی تشریفات قانونی واخذ نظریه 
مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی رااعالم وبه شرح زیرمبادرت بصدور رای می 

نماید:
رای قاضی شورا:درخصوص دعوی شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان باوکالت مهدی 
رحیمی به طرفیت کارگاه تولیدی پاسارگاد به نمایندگی فریبرز عاطفی به خواسته الزام 
خوانده به انجام تعهد مبنی برتحویل عین موضوع قراردادشماره 13/ت/92 بااحتساب 
خسارات قانون وصول مقعوم به یک میلیون ریال بدین توضیح که حسب قرارداد مورخ 
92/5/22 خوانده متعهد گردیده ظرف مدت 30 روز قطعات مورد نیازشرکت خواهان 
رامطابق قراردادتحویل نماید که به تعهد خود عمل ننموده واز طرفی دیگر علیرغم ارسال 
اظهار نامه برای مشارالیه جهت تعیین کارشناس رسمی ورفع اختالف در این خصوص 
نیز اقدامی بعمل نیاورده وباتوجه به شرط ضمن عقد قرارداد مبنی بر تحویل مبیح  ظرف 
مهلت قانونی ذکر شود در قرارداد)30روز(لذا شورادعوی خواهان راوارد تشخیص داده 
وباستناد شرط ضمن عقدقراردادوصال 10 قانون آئین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت 
خواسته به تحویل عین موضوع قراردادشماره 13/ت/93 ومطلق خسارات دادرسی در 

حق خواهان صادرواعالم می داردرای صادره غیابی وظرف مدت 20 روز قابل واخواهی 
دراین شعبه وپس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 

باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه 33 حوزه قضایی اصفهان-

شماره:14281/م الف 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

هادی  فرزند  نژاد  بیدار  مهدی  به طرفیت   3 پرونده کالسه 197/95 ش  در خصوص 
ساعت  مورخ 95/7/3  شنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  عباس،  فرزند  ربیعی  فرهاد  و 
در  مراتب  خواندگان  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده   3:45
جراید منتشر تا خواندگان قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ساختمان شورا 
)عمران رسالت غربی جنب سپاه( مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
 نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
شماره: 213/م الف - مسئول شعبه 3 شورای حل اختالف گلپایگان



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

پیام پروین به استقاللی ها پنجشنبه  21  مردادماه   61395
ـــمـــاره  224 ســـــال دوم             ݡسݒ

گزارشاخبار کوتاه

 برگزاری کالس درجه سه داوری 
والیبال در اصفهان

عملــی  و  تئــوری  کالس  دوره  یــک 
سرویس ورزشی

رامین قلندری
داوری درجــه ســه والیبــال توســط 
انجمــن والیبــال اداره امــور ورزش کارگــران اســتان 
اصفهــان بــه مــورد اجــرا درآمــد. در ایــن دوره 16 
اســتان های  مختلــف  شــهرهای  از  شــرکت کننده 
شهرســتان های  از  جملــه  از  اصفهــان،  و  مرکــزی 
دلیجــان، زرین شــهر، مبارکــه و اصفهــان حضــور پیــدا 
ــگاه  ــوری را در باش ــدا دروس تئ ــه ابت ــد ک ــرده بودن ک
ــی از  ــدری، یک ــهباز ص ــتاد ش ــر اس ــر نظ ــران زی کارگ
ممتــاز  )داور  ایــران  والیبــال  برجســته  اســاتید 
ــال  ــیون والیب ــمی فدراس ــدرس رس ــی( و م بین الملل
جمهــوری اســالمی ایــران گذراندنــد و بــا مباحــث 
مختلــف داوری و آخریــن قوانیــن و مقــررات والیبــال 
نویــن و پیشــرفته جهــان آشــنا شــدند. شــرکت کنندگان 
ــنبه 19  ــی را از روز سه ش ــای عمل ــن کالس، کاره در ای
باشــگاه  در ســالن چندمنظــوره  جــاری  مردادمــاه 
کارگــران ســپری کردنــد و در پایــان بــه کلیــه شــرکت 
کننــدگان گواهــی شــرکت در کالس اهــدا شــد. ضمــن 
ــه  ــت کارت داوری درج ــه دریاف ــدگان ب ــه قبول ش اینک

سه نائل خواهند شد.

سردار آزمون در راه علی کریمی
بنــا بــر آنچــه کــه روزنامــه بیلــد 
ــردار  ــت س ــته اس ــان نوش آلم
ــورد  ــی م ــون، مهاجــم ایران آزم
مثــل  تیم هایــی  توجــه 
بایرلورکــوزن و شــالکه 04 قــرار 
ــر در  ــن خب ــت. ای ــه اس گرفت
هــواداری  وب ســایت های 
شــالکه نیــز منتشــر شــده امــا منابــع رســمی مثــل کیکــر 
ــد در  ــه بیل ــه روزنام ــری ک ــد. در خب ــد نکرده ان آن را تأیی
نســخه الکترونیکــی خــود منتشــر کــرده از باشــگاه هایی 
دیگــر  عنــوان  بــه  هــم  مارســی  و  لیورپــول  مثــل 
عالقه منــدان بــه اســتخدام آزمــون نــام بــرده شــده 
اســت. آخریــن بازیکنــی کــه در فوتبــال ایــران حضــور در 
ــی کریمــی اســت  ــه کــرده، عل ــزرگ را تجرب ــم ب ــک تی ی
کــه از اســتیل آذیــن بــه شــالکه ملحــق شــد. پیــش از او 
ــمیان و  ــد هاش ــا، و حی ــدی مهدوی کی ــی، مه ــی دای عل
ــه  ــی را تجرب ــاالت بزرگ ــل و انتق ــی نق ــه خــود کریم البت
ــی مثــل جــواد  ــد. البتــه در ایــن ســال ها بازیکنان کرده ان
علیرضــا جهانبخــش،  تیموریــان،  آندرانیــک  نکونــام، 
ــز در ســطحی  اشــکان دژاگــه، مســعود شــجاعی و ... نی
ــی از  ــه و بخش ــت پرداخت ــه فعالی ــط ب ــر از متوس باالت
اخبــار روزانــه فوتبــال ایــران را بــه خــود اختصــاص 

داده اند.

 برگزاری طرح جنبش ورزش و سالمت 
در محله های اصفهان

کیمیای وطن

ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــهرداری  ورزش  ســازمان 
زیــدی  فــرزاد  اصفهــان، 
ســالمت  کمیتــه  مســئول 
شــهرداری  ورزش  ســازمان 
ــش ورزش  ــرح جنب ــرای ط ــوص اج ــان درخص  اصفه
و ســالمت مجتمع هــای مســکونی شــهر اصفهــان 
گفــت: ایــن طــرح بــا هــدف افزایــش ســطح ســالمت 
شــهروندان از طریــق افزایــش دانــش و بینــش آن هــا 
ــم  ــور منظ ــالمتی و حض ــای س ــه فاکتوره ــبت ب نس
از  ســالمت محور  ورزشــی  فعالیت هــای  در  آن هــا 
ــه  ــا ب 25 فروردین مــاه ســال جــاری آغــاز شــد کــه ت
حــال در 9 مســجد شــهر اصفهــان اجــرا شــده اســت 
ــور در  ــا حض ــهروندان ب ــر از ش ــوع 1224 نف و در مجم
ایــن طــرح از خدمــات آن بهــره برده انــد؛ از ایــن 
بیــن حضــور پررنــگ بانــوان بــا 956 نفــر قابــل تأمــل 

اســت. 
گفتنــی اســت ایــن طــرح در محله هــای آتشــگاه 
ــان  ــه اصفه ــه، خان ــگان، زینبی ــی، خوراس ــام خمین ام
قائمیــه و مجتمع هــای مســکونی آفتــاب، اندیشــه 

ــت. ــده اس ــرا ش ــن اج ــالد و نگی ــوان، می ــق ارغ اف
از ۳0 محلــه و مجتمــع  بیــش   در حــال حاضــر 
 مســکونی بــرای اجــرای ایــن طــرح شناســایی شــده 
قــرار  تندرســتی  و  ســالمت  حــوزه  تقویــم  در  و 
گرفته انــد. فــرزاد زیــدی در ایــن خصــوص  افــزود: در 
ــی از قبیــل آمــوزش تکنیک هــای  ایــن طــرح، خدمات
بدنــی  تمرینــات  انجــام  اصــول  پیــاده روی، 
می شــود. داده  آمــوزش  افــراد  بــه  ســالمت محور 

 همچنیــن پایــش قنــد و فشــارخون و چــکاپ قامــت 
اســکلتی شــهروندان انجــام گرفتــه و برنامه هــای 
ــه می شــود.  ــا ارائ ــه آن ه ــت اصالحــی ب ــن حرک تمری
ــی  ــت بدن ــش فعالی ــرح افزای ــن ط ــر ای ــن اث بارزتری

افــراد شــركت كننده در آن اســت.
ــن  ــرای ای ــای اج ــی مكان ه ــه در تمام ــه شــكلی ك  ب
طــرح یــک نفــر مربــی مأمــور شــده كــه افــراد را ســه 
ــه  ــا ب ــد و ت ــاده روی کن ــر كالس پی ــه درگی روز در هفت
ــن  ــتفاده از ای ــال اس ــر در ح ــش از ٣٠٠ نف ــال بی ح

ــتند. ــا هس كالس ه
شــهروندی  نفــر   ٣٠٠ طــرح  ایــن  اجــرای  بــا 
ورزش  دقیقــه   ٢٠ از  هفتــه كمتــر  طــول  در  كــه 
ــه  ــاعت ب ــه ای ٣ س ــر هفت ــال حاض ــد درح می كردن
 شــکل منظــم بــه ورزش و فعالیــت بدنــی منظــم 

می پردازند.

ــن  ــران در دومی ــال ای ــی والیب ــم مل تی
سرویس ورزشی

 اصغر قلندری
المپیــک  دربازی هــای  دیــدار خــود 
2016 ریــو بــه مصــاف تیــم ملــی والیبــال لهســتان رفــت 
 و علی رغــم شایســتگی و بــازی خــوب و پرانگیــزه خــود
ــگا  ــاگردان آنتی ــه ش ــر 2 ب ــاب ۳ ب ــا حس ــه را ب نتیج
واگــذار کــرد. ایــن بــازی ســاعت 1 بامــداد روز چهارشــنبه 
20 مردادمــاه بــه وقــت ایــران در ســالن ماراکانــای شــهر 
ــا از  ــل و ماری ــا قضــاوت تروســی از برزی ــرو ب ریودوژانی
ــول  اســپانیا برگــزار شــد و شــاگردان ســرمه ای پوش رائ
ــه  ــی ک ــود و در حال ــازی اول خ ــا ب ــاوت ب ــو متف لوزان
 انگیــزه و اعتمادبه نفــس در وجودشــان مــوج مــی زد 
مصــاف  بــه  اول  روز  باخــت  جبــران  بــرای 
ــد  ــالف رون ــد و برخ ــتان رفتن ــان لهس قرمزوسفیدپوش
 بــازی درآســتانه پیــروزی کــه انصافــا ســزاوار آن بودنــد

تن به دومین شکست دادند.
   ترکیب

تیــم ملــی ایــران بــا ترکیــب شــهرام محمــودی، میــالد 
ــزه  ــوی، حم ــد موس ــروف، محم ــعید مع ــور، س عبادی پ
 زرینــی و مهــدی مرنــدی )بازیکــن آزاد( ســت اول 
ــاز را از دســت داد  ــد امتی ــی زود چن ــرد و خیل ــاز ک را آغ
و بــا در خشــش فــوق تصــور کــورک 10 - 5 عقــب مانــد 
ــابقه  ــه س ــورمان ک ــی کش ــم مل ــرمربی تی ــو س ــا لوزان ت
ــت ــم داراس ــتان را ه ــم لهس ــن تی ــری در همی  مربیگ

بــا دو تعویــض و آوردن امیــر غفــور و مهــدی مهــدوی بــه 
بــازی بــا تغییــر تاکتیــک، نتیجــه را 1۳ـ  10 کنــد.

دریافت هــای نامتعــادل حمــزه زرینــی باعــث شــد 
ــی  ــد؛ ول ــن وی کن ــم جایگزی ــی را ه ــاد قائم ــا فره ت
ســرویس های بــا ســرعت بــاالی کــورک و کوبیــاک کــه 
ــرای  ــر زده می شــد، عرصــه را ب ــش از 1۳0 کیلومت ــا بی ب
ــا  ــه در دریافت ه ــران ک ــم ای ــن تی ــب زمی ــان عق مدافع
ضعــف داشــتند، تنــگ کــرده بــود تــا بــا اختــالف زیــاد 
ــه پایــان  ــه ســود تیــم لهســتان ب )17/25( ســت اول ب
برســد. در ایــن زمــان جــای خالــی محمدجــواد معنــوی 

نــژاد، دریافت کننــده قدرتــی تیــم ملــی را بیــش از 
ــش احســاس شــد. پی

   ست دوم
ــم  ــی تی ــب اصل ــی در ترکی ــاد قائم ــت دوم، فره در س
ایــران قــرار گرفــت و دو تیــم پابه پــای هــم کســب 
امتیــاز کردنــد و یــاران مــا اندک انــدک بــه بــازی 
ــم در ســت  ــری دو تی واقعــی خودشــان برگشــتند. براب
دوم تــا امتیــاز 2۳ ادامــه داشــت کــه اســپک های 
 زهــردار کوبیــاک از پشــت خــط یــک ســوم منطقــه دو 
و کــورک کــه پرفروغ تریــن روز بازیکنــی خــود را ســپری 

ــر  ــا حســاب 25 ب می کــرد، نتیجــه ایــن ســت را هــم ب
2۳ بــه ســود لهســتان کــرد.

   بازگشت ایران
امــا از شــروع ســت ســوم تیــم ایــران بــا چهــره ای کامــال 
متفــاوت نســبت بــه دو ســت قبلــی بــه کســب امتیــاز 
ــق  ــه الح ــورک ک ــتگی ک ــتفاده از خس ــا اس ــت. ب پرداخ
یــک تنــه در دو ســت اول و دوم لهســتان را پیــروز 
ــا  ــت را ب ــن س ــت ای ــران توانس ــود، ای ــرده ب ــدان ک می

ــذارد. ــر بگ ــت س ــروزی 25-2۳ پش پی
ــی کشــورمان  ــم مل ــق تی ــری مطل ــا برت ــارم ب ســت چه
ــت  ــا سرنوش ــید ت ــان رس ــه پای ــه 25 -20 ب ــا نتیج ب
ــه  ــایی ب ــذاب و تماش ــان، ج ــا، پرهیج ــازی زیب ــن ب ای
ــدرت  ــام ق ــا تم ــم ب ــد. دو تی ــیده ش ــم کش ــت پنج س
بــه طــور مســاوی کســب امتیــاز کردنــد و تــا امتیــاز 16 
برابــری حفــظ شــد؛ امــا درســت در لحظــات حســاس 
ــاران مــا و اســپک قائمــی  ــی ســرویس ناموفــق ی پایان
ــبب  ــت، س ــن رف ــارج زمی ــه خ ــدرت ب ــام ق ــا تم ــه ب ک
ــود  ــه س ــاب 18 - 16 ب ــا حس ــم ب ــت پنج ــا س ــد ت ش
تیــم لهســتان بــه پایــان برســد و فاتــح ۳ بــر 2 
ــتان  ــی لهس ــم مل ــا، تی ــاده زیب ــوق الع ــازی ف ــن ب ای
ــا( باشــد. بهتریــن بازیکــن ایــن میــدان  )قهرمــان اروپ
 کــورک از تیــم لهســتان و میــالد عبادی پــور از تیــم 

ایران بودند.

در پنجمین روز مسابقات المپیک ریو:

کورک، دومین باخت تیم ملی والیبال ایران رارقم زد

رئــال  فرانســوی  ســرمربی  زیــدان،  زین الدیــن 
بــه  تبدیــل  شــد  موفــق  سه شنبه شــب  مادریــد 
ــن  ــوان بازیک ــه عن ــم ب ــه ه ــود ک ــی ش ــمین کس شش
اروپــا  ســوپرکاپ  فاتــح  مربــی،  عنــوان  بــه  هــم   و 

ــان  ــال زم ــک س ــر از ی ــده اند. کمت ش
الزم بــود تــا زیــدان بتوانــد نــام خودش 
را در بیــن افــرادی ثبــت کنــد کــه هــم 
ــوان  ــه عن ــم ب ــن و ه ــوان بازیک ــه عن ب
ــده اند.   ــوپرکاپ ش ــح س ــرمربی، فات س
شــاگردان زیــدان سه شنبه شــب بــا 
گل دقایــق پایانــی کارواخــال بــا نتیجــه 
ــد و جــام  2-۳ ســویا را شکســت دادن

ــد. ــاالی ســر بردن ــی را ب قهرمان
ــا  ــدار ت ــن دی ــدان در ای ــاگردان زی  ش

ــب  ــف عق ــه از حری ــای اضاف ــای وقت ه ــن ثانیه ه آخری
از زدن گل تســاوی در دقیقــه 92،  بعــد  امــا  بودنــد؛ 
ــند و  ــوم برس ــه گل س ــه ب ــای اضاف ــتند در وقت ه توانس

ــوند.  ــا ش ــوپرکاپ اروپ ــح س فات
تعــداد  اروپــا،  ســوپرکاپ  فتــح  بــا  مادریــد  رئــال 

رســاند   20 عــدد  بــه  را  بین المللــی خــود  جام هــای 
برابــری  بارســلونا  رکــورد  بــا  حیــث  ایــن  از   تــا 

کند.
  بدیــن ترتیــب رئالی هــا حــاال 11 قهرمانــی چمپیونزلیــگ،
باشــگاه ها جهانــی  جــام   4 

ــا  ــام یوف ــا و 2 ج ــوپرکاپ اروپ ۳ س
ــی  ــارات بین الملل ــه افتخ را در کارنام
خــود دارنــد و بــا رکــورد 20 جــام 
بارســلونا برابــری کردنــد. رئالی هــا 
جهانــی  جــام  در  امســال  اواخــر 
ــا  ــد ت ــت را دارن ــن فرص ــگاه ها ای باش
ــه تنهایــی ایــن رکــورد را از آن خــود  ب
کننــد. حــاال در آســتانه شــروع اللیــگا 
ــن  ــا ای ــدان و ســتارگان تیمــش  ب زی
قهرمانــی بــرای تمــام رقبــای ریــز و درشــت بــه خصــوص 
بارســایی هــا خــط و نشــان کشــیده انــد. زیــدان  بــا ایــن 
قهرمانــی ثابــت کــرد کــه نــه تنهــا در دوران بــازی ســتاره 
ــه  ــی گــری نیــز ب ــود بلکــه در دوران مرب ــد ب ــی مانن ای ب

ــت. ــش اس ــرای عالقمندان ــگفتی ب ــق ش ــال خل دنب

تاریخ سازی زیدان با فتح سوپرکاپ اروپا

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز صنایع کوچک:

دولت، بخشودگی 90درصدی برای جرائم صنایع کوچک و متوسط اعمال کرد
تا قبل از تصویب برنامه ششم، فعاالن اقتصادی باید پشت درب مجلس بنشینند

علــی پرویــن، پیشکســوت و اســطوره پرسپولیســی ها 
دربــاره وضعیــت امســال قرمزهــا گفــت: بــا ایــن دو ســه 
 تــا بــازی ابتدایــی لیــگ نمی شــود نظــر دقیقــی داد؛ ولــی 
ــی  ــی خوب ــم خیل ــپولیس تی ــال پرس ــن امس ــر م ــه نظ ب

ــه در  ــردی ک ــن ب ــا ای ــی ب ــت؛ یعن اس
تبریــز مقابــل گســترش بــه  دســت آورد 
مــن فکــر می کنــم ان شــاءهللا مــی رود 
ــا  ــه تیم ه ــه هم ــی. البت ــرای قهرمان ب
ــتان  ــتقالل خوزس ــتند؛ اس ــوب هس خ
ــپاهان  ــت، س ــوب اس ــی خ ــم خیل ه
اســتقالل  مقابــل  کــه  دیــداری  در 
 خوزســتان داشــت، خیلــی خــوب بــود 
خــوب  خیلــی  هــم  تراکتورســازی 
ــران هــم تیمــش  اســت. اســتقالل ته

ــای  ــزی از ارزش ه ــر چی ــای اخی ــت؛ باخت ه ــوب اس خ
آن هــا کــم نمی کنــد. او دربــاره مهــدی طارمــی هــم گفــت: 
ــش  ــی حواس ــد خیل ــدی بای ــم مه ــم می گویی ــا االن ه م
جمــع باشــد؛ تلویزیــون خیلــی چــاق نشــانش می دهــد.

یــک مقــدار مــن فکــر می کنــم چــاق شــده اســت. خودش 

بایــد مراقــب باشــد. یــک مقــدار بایــد تمریناتش را بیشــتر 
ــد  ــما می دانی ــد. ش ــت کن ــش دق ــم غذای ــه رژی ــد، ب کن
همیشــه عشــق مــا پرســپولیس اســت؛ چــه باشــیم، چــه 
نباشــیم، پرســپولیس خانــه ماســت. اســتخوان بندی تیــم 
خــوب اســت و اگــر لیــگ ادامه داشــت 
 تیــم، دو، ســه بــرد دیگــر مــی آورد 
ــی متأســفانه  ــاد؛ ول ــرد می افت و روی ب
لیــگ تعطیــل می شــود. البتــه آن  هــم 
بــه  خاطــر تیــم ملــی اســت. نمی شــود 

زیــاد ایــراد گرفــت.
پرســپولیس  باشــگاه  اســطوره   
ــه هــواداران اســتقالل گفــت:  خطــاب ب
باشــند؛  صبــور  هــم  اســتقاللی ها 
در  اســت.  خــوب  خیلــی  تیمشــان 
بازی هــای آینــده نتایــج الزم را کســب خواهنــد کــرد. ایــن 
ــد.  ــم نمی کن ــان ک ــای منصوری ــزی از ارزش ه ــج چی نتای
هــواداران اســتقالل از او حمایــت کننــد. شــما بدانیــد هــر 
ــی  ــم مل ــوی باشــند، تی وقــت اســتقالل و پرســپولیس ق

ــود. ــد ب ــد خواه ــم قدرتمن ه

پیام پروین به استقاللی ها

A.Ghalandari@eskimia.ir

ــت  ــن نکوداش ــارت در آئی ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی   مع
کیمیای وطن
   پریساخاکبازان

ــاق  ــران در ات ــور صنعتگ ــا حض ــه ب ــک ک ــع کوچ ــت از صنای حمای
بازرگانــی اصفهــان برگــزار شــد، گفــت: در ایــن روزهــا بایــد صنعتگــران و فعــاالن 
اقتصــادی پشــت درب مجلــس بنشــینند؛ چــرا کــه پــس از تصویــب برنامــه ششــم 
ــع  ــرای رف ــد ب ــه بای ــه اینک ــا اشــاره ب ــی ب ــی یزدان ــوان انجــام داد. عل کاری نمی ت
مشــکالت موجــود در صنعــت بــه یــک راهــکار واحــد برســیم و در ایــن راســتا بــه 
صــورت همگــرا بــا هــم حرکــت کنیــم، ادامــه داد: در کشــور حــدود 80 هــزار صنایــع 
ــا وجــود انباشــتی از مشــکالت، شــبانه روز در حــال  کوچــک وجــود دارد؛ دولــت ب
تــالش گســترده بــرای رفــع ایــن مشــکالت و معضــالت اســت. وی بــه بنرهایــی در 
تهــران بــا ایــن متــن کــه شــش مــاه از برجــام گذشــت، امــا اتفاقــی نیفتــاد، اشــاره 
کــرد و گفــت: آن آقایانــی کــه در 10 یــا 12 ســال قبــل در هشــت ســال از دولتشــان 
تصمیمــات شــورای امنیــت را کاغذپــاره توصیــف می کردنــد، مشــکالت را فــراروی 
صنعــت قــرار دادنــد؛ حــاال چگونــه انتظــار دارنــد مشــکالت تولیــد در شــش مــاه 
برطــرف شــود؟ در تمــام فناوری هــای روز از دنیــا عقــب افتاده ایــم. در ســال های 
ــد  ــای چن ــا چرخش ه ــی ها ب ــایش ال س ــرای گش ــددی ب ــای متع ــل، دالل ه قب

کشور دست کم 10 درصد مبلغ را طلب می کردند.
    باید مشکالت را در داخل حل کنیم

ــرای  ــرد: ب ــه ک ــران اضاف ــی ای ــع کوچــک و شــهرک های صنعت ــل صنای ــر عام مدی
شــنیدن حــرف تولیدکننــدگان و صنعتگــران بــه اســتان های مختلــف ســفر کــردم 
تــا از نزدیــک بــا مشــکالت آن هــا آشــنا شــوم. در ســه مــاه گذشــته بــه ۳1 اســتان 
کشــور ســفر کــردم و بــه بیــش از 700 نفــر در دفتــر پاســخ دادم. بایــد مشــکالت 

را در داخــل حــل کنیــم؛ چــرا کــه از بیــرون کســی بــه مــا کمــک نخواهــد کــرد.
یزدانــی بــا بیــان اینکــه ســرمایه گذاری ای کــه بــدون مبنــا انجــام و حمایــت شــود 
ــی در 780  ــه داد: در داخــل شــهرک های صنعت ــد شــد، ادام دچــار مشــکل خواه
شــهرک و ناحیــه صنعتــی کشــور ۳7 هــزار واحــد صنفــی مســتقر اســت کــه از ایــن 
ــا در  ــن تعطیلی ه ــد ای ــت. 58 درص ــده اس ــل ش ــد آن تعطی ــزار واح ــداد، 7 ه تع
دولــت قبــل اتفــاق افتــاده؛ در حالــی کــه 42 درصــد آن در دولت هــای ســازندگی 
ــه هــر مشــکلی کــه ایجــاد شــده  ــوده اســت. البت ــد ب ــر و امی  و اصالحــات و تدبی

در حال حاضر توسط ما باید مرتفع شود. 
وی ادامــه داد: اکنــون بایــد بــرای برنامــه ششــم، راهکارهایــی از ســوی صنعتگــران 
ــد  ــا بای ــن روزه ــود. در ای ــرار داده ش ــس ق ــدگان مجل ــار نماین ــه و در اختی تهی
صنعتگــران و فعــاالن اقتصــادی پشــت درب مجلــس بنشــینند؛ چــرا کــه پــس از 

ــام داد.  ــوان انج ــه ششــم کاری نمی ت ــب برنام تصوی
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه فضــای بیــرون اصفهــان 
علیــه اصفهــان اســت و همــه، اصفهــان را یــک اســتان برخــوردار می داننــد، ادامــه 
داد: در تبریــز بیــن مســئوالن و نخبــگان در بخــش خصوصــی، امنیــت و همگرایــی 
ــی در خــارج از اســتان باعــث  ــه ســرمایه گــذاران بیرون ــگاه ب ــوع ن وجــود دارد و ن

انجــام کارهــای بــزرگ شــده اســت.
    اصالح قانون، نیاز است

وی خطــاب بــه حاضــران در جلســه بیــان داشــت: بــا تمــام افــرادی کــه 
 امــروز مشــکالت خــود را در قالــب یــک نامــه ارائــه دهنــد، تمــاس گرفتــه 

و مشکالتشان پیگیری می شود.
ــه جهــت شــرایط رکــود  ــد ســال گذشــته ب وی افــزود: واحدهــای صنعتــی در چن
ــه 400  ــر ب ــت منج ــوع در نهای ــن موض ــه ای ــد ک ــل نکرده ان ــود عم ــدات خ ــه تعه ب
میلیــون تومــان جریمــه شــد. در راســتای ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل 
و در چهارچــوب منویــات مقــام معظــم رهبــری، جرائــم صنایــع کوچــک و متوســط 

مشــمول 90 درصــد تخفیــف و بخشــودگی خواهــد شــد.
ــون اســت، گفــت: هــر  ــه اصــالح قان ــاز ب ــا بیــان اینکــه در بعضــی مــوارد نی وی ب
مجموعــه ای کــه درخواســت شــهرک صنعتــی خصوصــی بدهــد، در کمتریــن زمــان 
بــرای او مجــوز صــادر می شــود و تمــام مزیت هــای شــهرک های صنعتــی دولتــی 

را خواهنــد داشــت.
ــگاه  ــا ن ــط ب ــک و متوس ــع کوچ ــری صنای ــای رقابت پذی ــه ارتق ــان اینک ــا بی وی ب
بــه صــادرات از برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی اســت، ادامــه داد: تحقــق اقتصــاد 
ــکل های  ــز تش ــانه و نی ــاب رس ــه، اصح ــه، مقنن ــوای قضائی ــون ق ــی، مره مقاومت
صنفــی و صنعتــی اســت. بــرای اقتصــاد مقاومتــی همــه بایــد به میــدان عمــل وارد 
ــرای همــه آحــاد ملــت و همــه زمان هاســت. شــوند. تحقــق اقتصــاد مقاومتــی ب

ــه  ــا پایــان ســال جــاری 12 هــزار بنــگاه و واحــد صنعتــی ب ــا بیــان اینکــه ت وی ب
ــا حجــم ســرمایه گذاری  ــرد: 124 طــرح ب ــه ک ــد، اضاف ــی برمی گردن چرخــه صنعت
ــن  ــه از ای ــیده ک ــور رس ــرمایه گذاری کش ــت س ــب هیئ ــه تصوی ــارد دالر ب 1.4میلی

ــدازی شــده و 70 طــرح در دســت اجراســت. تعــداد طــرح، 54 طــرح راه ان

ــس  ــژه پ ــد و به وی ــر و امی ــت تدبی ــور دول ــع حض ــه تب ــه ب ــی ک ــزود: موج  وی اف
ــی  ــه بین الملل ــت. 82 تفاهم نام ــتودنی اس ــزرگ و س ــه، ب ــکل گرفت ــام ش از برج
مشــترک بــا طــرف ایرانــی تحــت نظــر وزارت صنعــت، منعقــد شــده کــه تاکنــون 

ــی شــده اســت. 29 مــورد آن اجرای
وی اضافــه کــرد: در ســه ماهــه ســال جــاری در مقایســه بــا ســال گذشــته 
مجوزهــای صادرشــده در حــوزه صنفــی و پروانه هــای بهره بــرداری در حــوزه 

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش ــب 58 و 15 درص ــه ترتی ــت ب صنع
   همگرایی، راه حل مشکالت است 

ــه اینکــه مشــکل  ــا اشــاره ب ــر ارشــد اســتان اصفهــان نیــز در ایــن مراســم ب   مدی
را بایــد در خودمــان جســت وجو کنیــم و مشــکل اصفهــان برخــوردار بــودن و نبــودن 
 نیســت، گفــت: بــه جــای اینکــه در مشــکالت بــا یــک همبســتگی پیــش برویــم

عکس آن عمل می کنیم و این معضل ماست.
ــا بیــان اینکــه ایــن اســتان، نیازمنــد فرهنــگ همگرایــی اســت  رســول زرگرپــور ب
ــته  ــم داش ــر تفاه ــا یکدیگ ــی ب ــه روی موضوعات ــم ک ــادت نکرده ای ــوز ع ــا هن و م
باشــیم، افــزود: از روزی کــه بــه اصفهــان آمــدم از همگــی درخواســت کــردم کــه بــه  
جــای بیــان معضــالت در پشــت تریبون هــا، در ســازوکارهایی کــه تعریف شــده از 

مشــکالت ســخن بگوینــد.
ــی  ــان مبن ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات ــخنان رئی ــه س ــاره ب ــا اش ــن ب  وی همچنی
ــت: در  ــت، گف ــور اس ــرطان کش ــت ام اس و س ــان پایتخ ــتان اصفه ــه اس ــر اینک ب
ــان داشــتم، آن هــا  ــوم پزشــکی اصفه پرســش هایی کــه از مســئوالن دانشــگاه عل

ــت. ــت نیس ــه درس ــا به هیچ وج ــن ادع ــه ای ــتند ک ــد داش تأکی
ــرمایه گذاری  ــان س ــتان اصفه ــرا در اس ــم چ ــه بفهمی ــرای اینک ــرد: ب ــد ک وی تأکی
ــدام  ــی اق ــرمایه گذاران بوم ــتان ها س ــایر اس ــه در س ــرد، درحالی ک ــورت نمی گی ص
بــه ایــن کار می کننــد، جــواب را بایــد در خودمــان بررســی کنیــم و جویــا شــویم.

زرگرپــور تصریــح کــرد: مــا بــه  جــای اینکــه در همــه امــور در یــک همگرایــی قــرار 
ــن  ــان در ای ــزرگ اصفه ــل ب ــم و معض ــل می کنی ــی عم ــیم، در واگرای ــته باش داش

مســئله اســت.
نجــات  مــاده ای   9 طــرح  اینکــه  وجــود  بــا  مثــال،  بــرای  داد:  ادامــه  وی 

زاینــده رود بــه تصویــب شــورای عالــی آب رســید و تاکنــون نیــز 70 درصــد 
ــی  ــی و سیاس ــائل امنیت ــه مس ــز ب ــالت آن نی ــتر معض ــته و بیش ــرفت داش پیش
زاینــده رود  احیــای  اصفهــان، کارگــروه  بازرگانــی  اتــاق  در  امــا  بازمی گــردد، 
تشکیل شــده و ایــن مســئله واگرایــی در مســائل اســتان را نشــان می دهــد؛ 
در واقــع هــر کــس بــرای خــود طــرح دارد و هــر کــس کار خــود را انجــام 
 می دهــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه شــاهد ایــن امــر در بقیــه اســتان ها 

نیستیم.
ــرا  ــم؛ چ ــرار دهی ــان ق ــای کارم ــی را مبن ــگ همگرای ــد فرهن ــرد: بای ــد ک وی تأکی
کــه بیــان مشــکالت در پشــت تریبــون و خــارج از چارچوب هــا و همچنیــن 

ســیاه نمایی، هیــچ نتیجــه ای دربرنخواهــد داشــت. 
    وزارت صنعت باید از واردات غیرضروری جلوگیری کند

 رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان گفــت: از وزارت صنعــت 
 و معــدن انتظــار بیشــتری در جهــت کنتــرل ورود کاالهــای ســاخت داخــل 

و کاالهای غیرضروری داریم.
ــرایط  ــت در ش ــم دول ــت: می دانی ــم گف ــن مراس ــز در ای ــن نی ــا برکتی  محمدرض
ــی  ــوان مال ــه و ت ــر بودج ــم از نظ ــون ه ــد و اکن ــی روی کار آم ــش بین الملل تن
ــط  ــود رواب ــت بهب ــدت در جه ــن م ــود در ای ــن وج ــا ای ــت؛ ب ــده اس ــر ش محدودت

ــت.  ــی اس ــایان قدردان ــات ش ــن اقدام ــه ای ــرد ک ــت ک ــل حرک بین المل
وی بــا بیــان اینکــه کاهــش نــرخ بهــره از نظــر مــا شــایان قدردانــی اســت، افــزود: 
از وزارت صنعــت و معــدن انتظــار بیشــتری در جهــت کنتــرل ورود کاالهــای ســاخت 

داخــل و کاالهــای غیرضــروری داریــم.
   50 درصد از فارغ التحصیالن، بیکار هستند

رئیــس خانــه صنعــت و معــدن ایــران نیــز بــا بیــان اینکــه از هــر 5 خانــوار یــک 
ــتند و از  ــکار هس ــالن بی ــد از فارغ التحصی ــت: 50 درص ــتند، گف ــکار هس ــوار بی خان

ــان ایــن شــهر شــاغل هســتند. طرفــی فقــط ۳0 درصــد از زن
ــع  ــاره صنای ــه درب ــی ک ــی از موضوعات ــزود: یک ــاب ســهل آبادی اف   ســید عبدالوه
کوچــک مطــرح اســت، وحــدت مالکیــت و مدیریــت، مالکیــت فــردی و خانوادگــی 
ــم  ــی کنی ــوارد را بررس ــن م ــر همی ــت؛ اگ ــب و کارهاس ــایر کس ــتقالل از س و اس

متوجــه اوضــاع اقتصــاد خواهیــم شــد.
 وی خطــاب بــه اســتاندار اصفهــان گفــت: بــرق کارخانه هــا مرتــب در حــال قطــع 
ــا هماهنگــی فرماندارهــا  ــد ب ــن موضــوع بای ــد ای شــدن اســت؛ مگــر شــما نگفتی

ــد. ــکاری نمی کنن ــا هم ــا نهاده ــرد، ام ــورت بگی ص
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حتما بخوانید!
گمانه زنی ها درباره جاده سنگفرش ...

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری برخواردر خصوص پرونده کالسه 940168 اجرای احکام که در آن محکوم 
علیه امیر فخاری نیا محکوم است به پرداخت 130800000 در حق شهرداری دولت آباد  و مبلغ 
6104500 ریال بابت هزینه اجراء در حق دولت در نظر دارد جلسه مزایده ای در تاریخ 95/06/20 
ساعت 9 صبح در محل دادگستری برخوار دفتر اجرای احکام برگزار نماید مزایده از مبلغ ارزیابی 
به  مزایده  زمان  در  را  ارزیابی شده  مبلغ  درصد  ده  حداقل  است که  برنده کسی  و  شده شروع 
همراه داشته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 1- 998  سهم از هزار سهم شرکت مهتاب 
فخاران سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت 49067-مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی 

برخوارشماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/528/م الف به تاریخ 95/05/17
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

کالسه پرونده: 95/46 وقت رسیدگی : 95/06/24 ساعت 18 خواهان : هادی منصوری فرزند احمد 
به نشانی حبیب آباد بلوار شهید بهشتی ک ش محمود نور بخش پ 4 خوانده: فرشاد کدخدایی 
ایادرونی فرزند حسین مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 60000000 
ریال خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 حقوقی 
برخوار ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی میشود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف ی ماه بدفتر شورای 
حل اختالف حبیب آباد مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی 
الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.دفترشعبه هشتم مجتمع شماره یک  
شهرستان برخوارشماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/425/م الف به تاریخ 95/05/13

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 940112 اجرای 
احکام به نفع محمد فالح و علیه محمد علی سلیمی نزاد – خانم ملکه حامدی به خواسته مطالبه 
جلسه مزایده ای در تاریخ 95/06/21 ساعت 09:30 صبح به منظور فروش تمامی 160 سهم مشاع 
از 320 سهم از 33750 پالک ثبتی 313 واقع در منطقه صنعتی دولت آباد خیابان دکتر حسابی 
پالک  شماره 10 کارگاه 113 طبق نظر کارشناسی ملکی محکوم علیه فوق توقیف شده در قبال مبلغ 
611604730 ریال طلب محکوم له محمد فالح که توسط کارشناس مبلغ 2005000000 ریال ارزیابی 
گردیده و فعال در تصرف محکوم علیهم است برگزار نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده جهت 
بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر 
اجرای از مبلغ ارزیابی شده شروع و ملک به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته 
خواهد شد. الزم به ذکر است خریدار می بایستی 10 در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به 
حساب دادگستری واریز نماید.مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی برخوارشماره نامه اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/525/م الف به تاریخ 95/05/16
آگهی حصر وراثت

به کالسه  به شرح دادخواست  اکبر دارای شناسنامه شماره 22  نیره مظاهری فرزند علی  خانم 
89/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان علی اکبر مظاهری کمشچه بشناسنامه 1052 در تاریخ 1384/01/01 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-فاطمه علی نقی کمشچه ش.ش 
1065 )2( حسین ش.ش 47 )3( علی ش.ش 17 )4( عباس ش.ش 45 )5( داود ش.ش 2 
)6 ( نیره ش.ش 22 همگی مظاهری کمشچه فرزند علی اکبر )فرزندان متوفی( اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد.رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

5/37/529/م الف به تاریخ 95/05/17
دادنامه

خواهان : آقای جعفر معصومی باقر آبادی فرزند حسن به نشانی اصفهان خ جابر انصاری کوی 
شهید پرویز پور مرادی  کوی شقایق پ  105 ساختمان آسمان واحد 7 خوانده: آقای مسعود 
حیدری گوجانی فرزند کوچک علی به نشانی اصفهان خ امام خمینی محله کوجان خ اصلی ک 
دادگاه:در  رای  انضمام مطالبه مطلق خسارت  به  مبلغ...  : مطالبه  1  خواسته  بهشتی پ  شهید 
خصوص دادخواست آقای جعفر معصومی فرزند حسن به طرفیت آقای مسعود حیدری کوجانی 

فرزند کوچکعلی به خواسته مطالبه مبلغ 202500000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه و دستمزد کارشناس به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به کپی مصدق مدارک مالکیت 
ارسال  و عدم  و عدم حضور خوانده  آگهی  نشر  و  دادگستری  نظریه کارشناس رسمی  و  خودرو 
هرگونه الیحه دفاعیه یا مدرکی که دال بر رد ادعای خواهان باشد و سایر قرائن و امارات موجود 
دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده را به پرداخت فوق الذکر به انضمام هزینه دادرسی و 
دستمزد کارشناسی و خسارت تاخیر تادیه وفق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید این رای 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست 
دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.مدیر دفتر 
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار-شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/530/م 

الف به تاریخ  95/05/17
دادنامه

خواهان : صندوق کار آفرین امید ) صندوق مهر امام رضا ع( با نمایندگی خانم عزت دهقانی فرزند 
مراد به نشانی اصفهان خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی نرسیده به چهار راه سعدی 
جنب داروخانه عباسی خواندگان : 1- آقای محسن قصابی فرزند ولی اله 2- آقای بهرام قربانی 
فرزند حسین همگی به نشانی مجهول المکان 3- آقای علی قربانی فرزند حسن به نشانی سین 
خ منتظری ک شهید چمران پ 12  خواسته ها  : 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه 
خسارات دادرسی 3- مطالبه وجه بابت...رای دادگاه :در خصوص دادخواست صندوق کار آفرین 
امید با وکالت خانم عزت دهقانی بطرفیت محسن قصابی و بهرام قربانی و علی قربانی به خواسته 
مطالبه مبلغ 60000000 ریال بابن وجه یک فقره چک به شماره 252919 مورخ 91/09/19 با توجه به 
شرح دادخواست کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت که توسط خواهان ارائه گردیده و عدم 
حضور خوانده در جلسات دادرسی علیرغم ابالغ اخطاریه و نشر آگهی و عدم ارسال الیحه علیهذا 
دعوی خواهان وارد تشخیص با استناد مواد 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم به پرداخت مبلغ فوق الذکر با نضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص ساالنه بهای کاالها و خدمات مصرفی 
توسط خوانده در حق خواهان صادر و اعالم میگرد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در مرکز استان است.مدیر دفتر 
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار-شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/439/م 

الف به تاریخ  95/04/23
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم له: مجید معتمدی فرزند محمد به نشانی محسن آباد خیابان شهید مهاجر روبه 
روی مدرسه شهید مطهری محکوم علیه : مسلم شیر محمدی  به نشانی مجهول المکان محکوم 
به : به موجب رأی شماره 71 به تاریخ 95/03/26 حوزه 5 شورای حل اختالف برخوار محكوم 
عليه محکوم است به : پرداخت مبلغ 30500000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 907500000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا اجرای حکم در حق 
خواهان و نیز پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت ضمنا رای صادره غیابی است .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 قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید.شعبه پنجم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار -شماره نامه اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمی 5/37/531/م الف به تاریخ 95/05/18
آگهی حصر وراثت

خانم فاطمه افشار دارای شناسنامه شماره 93 به شرح دادخواست به کالسه 265/95 ش ح 1 
)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سکینه 
فتاحی دولت آبادی بشناسنامه 402 در تاریخ 1393/27/07 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-احمد ش.ش 6392 )2( عباس ش.ش 162 )3( 
مصطفی ش.ش 292 )4( حسین ش.ش 15 )5( عزت ش.ش 243  )6 ( فاطمه ش.ش 93 
همگی افشار فرزند عبداله )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.رئیس شعبه اول شورای حل 
اختالف برخوار -شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/532/م الف به تاریخ 95/05/18

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
 خواهان : محمد کریم حاجی زاده فارسون دادخواستی به طرفیت خوانده : رمضانعلی پورغالمحسین 
و محمود شهابی و شهرداری دولت آباد   به خواسته ابطال جواز ساختمانی   تقدیم دادگاه های 
اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی (   عمومی شهرستان دولت 
واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پرونده 9509983751400020  ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1395/08/01 و ساعت 08:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردددفتر 
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار-شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/533/م 

الف به تاریخ 95/05/18
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

آقای امین رفیعی دادخواستی به خواسته مطالبه   به طرفیت حمیدرضا صالحی به این شورا تسلیم 
که به کالسه 95/744 ثبت و برای روز 95/06/03 و ساعت 05:15 وقت رسیدگی تعیین شده است، 
المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  اینکه خوانده مجهول  نظر به 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت 
به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت 
مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست ابالغ شده محسوب و 
شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج 

و مدت آن ده روز است.
دفترشعبه سوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار - شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

5/37/520/م الف به تاریخ 95/03/16
آگهی احضار متهم

نظر به اینکه آقای حجت اله موحدی فر فرزند فتح اله به اتهام فروش مال غیر )یک دستگاه لودر( 
و کالهبرداری از طریق این دادسرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت نامبردگان ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب به نامبردگان ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب 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 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب برخوار-شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

5/37/536/م الف به تاریخ 95/05/20
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

 خواهان : الله محمدی سامانی دادخواستی به طرفیت خوانده : امیر شیخ سامانی   به خواسته 
طالق به درخواست زوجه   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی 
پرونده  به کالسه  و  ارجاع  برخوار  شهرستان  در  واقع    ) )حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  به 
9509983751300386  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/23 و ساعت 10:30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطالع ازمفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  نامه  شماره  برخوار-  حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه  دفتر   

5/37/530/م الف به تاریخ 95/05/03
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم له/محکوم لهم: علی آقائی فرزند خیراتعلی به نشانی شاهین شهر خ مخابرات 
نبش فرعی بین 9 و 10 غربی لوازم خانگی سعادت مشخصات محکوم علیه/محکوم علیهم: امید 
داوری فرزند هادی به نشانی مجهول المکان محکوم به : بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه 
به شماره دادنامه غیابی مربوطه 9509973751400034 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ 283780000 ریال بابت اصل خواسته )بابت وجه 4 فقره چک به شماره 94/03/31-210360 
به مبلغ 55000000 ریال و 210398-94/03/31 به مبلغ 74390000 ریال و 603779-94/04/31 به 

مبلغ 80000000 ریال و 210396-94/05/31 به مبلغ 74390000 ریال ( به انضمام مبلغ 8463400 
ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چکها تا زمان 
اجرای حکم طبق شاخص ساالنه بهای کاال و خدمات مصرفی در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 
14612170 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 34قانون اجرای احکام مدنی( 
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به 
از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال 
خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد 
ثالث  نزد اشخاص  به هر نحو  او  اموالی که  به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه 
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 3 قانون نحوه اجرای 
به منظور فرار  اموال  اعالم کامل صورت  از  محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه 
از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد.) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
و ماده 20 ق.م ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی( 5- 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 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از 
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه 
 یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 

مالی 1394(.
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/534/م الف به تاریخ 95/05/18
نظریه کارشناسی

در خصوص دعوی الله محمدی سامانی فرزند سیاوش با وکالت آقای ولی اله حاتمی به طرفیت 
امیر شیخ سامانی فرزند بهروز در مهلت مقرر فوق )ظرف یک هفته( جهت مالحظه نظریه کارشناس 

و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا در این شعبه حاضر شوید.
 دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/531/م الف به تاریخ 95/05/03
دادنامه

کالسه پرونده اصلی:154/95 شماره دادنامه:449 مورخ 95/5/10 تاریخ رسیدگی:- مرجع رسیدگی 
کننده:شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان خواهان:علی آذرخشی به نشانی:اصفهان-خ مدرس-

کوی باغ سهیل –کوچه رجایی –پالک 2/12 وکیل خواهان:- به نشانی: - خوانده:حسین رشیدی 
– اکبر بابایی به نشانی:مجهول المکان خواسته:مطالبه به تاریخ 95/4/29 شعبه 15 شورای حل 
به شرح  متعال  از خداوند  بااستعانت  پرونده کالسه 154/95  اوراق  با مالحظه  اصفهان  اختالف 
آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا:درخصوص دعوی علی آذرخشی با وکالت 
– به طرفیت حسین رشیدی – اکبر بابایی به خواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال موضوع یک 
فقره چک به شماره 892/06634320 مورخ 93/6/11 به انضمام مطلق خسارات قانونی باعنایت 
بانک  توسط  پرداخت  عدم  وگواهی  ید خواهان  در  اصول مستندات  وبقای  پرونده  به محتویات 
وجه  مطالبه  در  خواهان  واستحقاق  خوانده  ذمه  واشتغال  دین  استقرار  بر  ظهور  علیه که  محال 
چک رادارد ونظربه اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضورنیافته وهیچگونه 
ابراز  خویش  ذمه  برائت  بر  مبنی  مطروحه  دعوی  درخصوص  موثرقانونی  ومدرک  موجه  دلیل 
مواد 515-198- به  ومستندا  داده  تشخیص  وثابت  را محرز  ننموده شورادعوی خواهان  واقامه 

519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خواندگان به صورت تصامنی به پرداخت 
مبلغ 2/5000/000 ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 845/000 ریال بابت هزینه های دادرسی وهزینه 
بانک  براساس آخرین شاخص  تاریخ سررسید)93/6/11(تازمان وصول  از  تاخیرتادیه  نشرآگهی 
مرکزی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر واعالم می نماید.رای صادره غیابی 
انقضای  از  وپس  شعبه  همین  در  واخواهی  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز   20 مدت  وظرف  محسوب 
 مهلت مذکور ظرف 20 روزقابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان – شماره:14265/م الف

قبادیانــی  ناصرخســرو  ســفرنامه   
سرویس فرهنگی

هامون رشدیان

بلخــی، یکــی از کتاب هــای بی نظیــر 
در حــوزه شــناخت اجتماعــی و فرهنگــی مــردم ایــران 

و خاورمیانه حدود 1000 سال پیش است. 
ســفرنامه ناصرخســرو قبادیانــی بلخــی، گزارشــی 
از یــک ســفر هفت ســاله اســت. ایــن ســفر در 
مــرو  از  قمــری   437 ســال  جمادی الثانــی   6
 444 ســال  جمادی الثانــی  در  و  شــد  آغــاز 
قمــری بــا بازگشــت بــه بلــخ پایــان پذیرفــت. 
اســت  ســبک  صاحــب  نــگارش  در   ناصرخســرو 
ــود  ــه خ ــرم« ب ــه ناص ــن ک ــن »م ــا گفت ــب ب و اغل
اشــاره می کنــد و از عملــی خــاص یــا چیــزی کــه در 

ــد.  ــخن می گوی ــده س ــی دی جای
می تــوان  ســفرنامه  خــود  در  موجــود  شــواهد  از 
روی  از  ســفر  از  بعــد  را  آن  اســتنتاج کــرد کــه 

اســت. نوشــته  راه  میــان  یادداشــت های 
 ناصرخســرو بــا توصیــف قصبــات و شــهرها بــا نثــری 
ــه  ــی ک ــا و عجایب ــا شــرح دیدنی ه نســبتا ســاده و ب
طــی ســفر مشــاهده کــرده، اعتمــاد خواننــده را جلــب 
ــف  ــه توصی ــفرنامه ب ــن س ــی از ای ــد. در بخش می کن

ــردازد: ــان می پ اصفه
   توصیف اصفهان

نهــاده هامــون  بــر  اســت  شــهری  اصفهــان،   ... 
آب و هوایــی خــوش دارد و هــر جــا کــه 10 گــز 
چــاه فروبرنــد، آبــی ســرد خــوش بیــرون آیــد 

و دروازه هــا  دارد  بلنــد  دیــواری حصیــن   و شــهر 
و جنگ گاه هــا ســاخته و بــر همــه بــارو کنگــره 
ســاخته و در شــهر جوی هــای آب روان و بناهــای 
نیکــو و مرتفــع و در میــان شــهر مســجد آدینــه 
ســه  گفتنــد  را  شــهر  بــاروی  و  نیکــو  بــزرگ 
انــدرون شــهر، همــه  و  اســت  نیــم  و  فرســنگ 
ــای  ــدم و بازاره ــراب ندی ــچ از وی خ ــه هی ــادان ک  آب

بسیار. 
ــدر او دویســت  ــازاری دیــدم از آن صرافــان کــه ان و ب

مــرد صــراف بــود و هــر بــازاری را دربنــدی و دروازه ای 
ــا  ــن دربنده ــا را همچنی ــا و کوچه ه ــه محلت ه و هم
ــود  ــزه ب ــراهای پاکی ــم و کاروانس ــای محک  و دروازه ه
ــود کــه آن را کوطــراز می گفتنــد و در آن  و کوچــه ای ب
 کوچــه، 50 کاروانســرای نیکــو و در هــر یــک بیاعــان 

و حجره داران بسیار نشسته.
و ایــن کاروان کــه مــا بــا ایشــان همــراه بودیــم یــک 
هــزار و 300 خــروار بــار داشــتند کــه در آن شــهر 
ــد  ــه فروآمدن ــه چگون ــد ک ــد نیام ــچ بازدی ــم هی رفتی

 کــه هیــچ جــا تنگــی موضــع نبــود و نــه تعــذر مقــام 
ابوطالــب  بیــک  طغــرل  ســلطان  علوفه.چــون  و 
ــه  ــه هللا علی ــلجوق رحم ــن س ــل ب ــن میکائی محمدب
ــردی جــوان آنجــا گماشــته  ــود، م ــه ب آن شــهر گرفت
بــود نیشــابوری. دبیــری نیــک بــا خــط نیکــو، مــردی 
ــد.  ــد می گفتن ــه عمی ــا و او را خواج ــته، نیکولق آهس

ــم.  ــخن و کری ــود و خوش س ــت ب ــل دوس فض
و ســلطان فرمــوده بــود کــه ســه ســال از مــردم هیــچ 
چیــز نخواهنــد و او بــر آن می رفــت و پراکنــدگان همــه 
ــران  ــن مــرد از دبی ــد و ای ــاده بودن ــه وطــن نه روی ب
ــی  ــا قحط ــیدن م ــش از رس ــود و پی ــوده ب ــوری ب ش
ــیدیم  ــا رس ــا آنج ــون م ــا چ ــود؛ ام ــاده ب ــم افت عظی
ــدم  ــان گن ــم ن ــن و نی ــک م ــد و ی ــو می درویدن ج
ــم  ــن ه ــان جوی ــن ن ــه م ــدل و س ــک درم ع ــه ط  ب
و مــردم آنجــا می گفتنــد هرگــز بدیــن شــهر هشــت 
ــت  ــده اس ــس ندی ــک درم ک ــه ی ــر ب ــان کمت ــن ن  م
 و مــن در همــه زمیــن پارســی گویان، شــهری نیکوتــر 

و جامع تر و آبادان تر از اصفهان ندیدم.
 و گفتنــد اگــر گنــدم و جــو و دیگــر حبــوب 20 
ســال نهنــد، تبــاه نشــود و بعضــی چیزهــا بــه زیــان 
ــه  ــود و ب ــان اســت کــه ب ــد؛ امــا روســتا همچن می آی
ــاد، 20 روز  ــه راه می افت ــر ب ــه کاروان دیرت ــبب آنک س

ــدم. ــان بمان در اصفه

اصفهان 1000 سال پیش

اصفهان از نگاه ناصرخسرو

کشــورهای عضــو شــورای جهانــی صنایــع دســتی تاکنــون 
ــورای  ــی ش ــع عموم ــن مجم ــرکت در هجدهمی ــرای ش ب
ــه در  ــد ک ــی کرده ان ــالم آمادگ ــتی اع ــع دس ــی صنای جهان
ایــن میــان، هنــد بــا 70 نفــر و چیــن بــا 50 نفــر بزرگ ترین 
ــد.  گروه هــای شــرکت کننده در مجمــع را تشــکیل می دهن

عمومــی  روابــط  از  گــزارش  بــه 
اســترالیا دســتی،  صنایــع   معاونــت 
بنــگالدش، چیــن، دانمــارک، مصــر 
قزاقســتان  اردن،  ایتالیــا،  هنــد، 
کویــت، لبنــان، ماداگاســکار، پاکســتان 
تایلنــد، امــارات، انگلیــس و اروگوئــه 
از کشــورهای حاضــر در هجدهمیــن 
جهانــی  شــورای  عمومــی  مجمــع 
ــتند. ــان هس ــتی در اصفه ــع دس صنای

ــر از  ــد و 50 نف ــور هن ــر از کش ــام 70 نف ــا ثبت ن ــون ب تاکن
چیــن بــرای شــرکت در هجدهمیــن مجمــع عمومــی 
ــای  ــن گروه ه ــتی، بزرگ تری ــع دس ــی صنای ــورای جهان ش

شــرکت کننده در ایــن اجــالس مربــوط بــه ایــن دو کشــور 
ــوده اســت. ب

صنایــع  نمایشــگاه  برگــزاری  بــرای  الزم  اقدامــات 
دســتی مربــوط بــه اجــالس شــورای جهانــی صنایــع 
ــای  ــتون در ردیف ه ــی چهلس ــه تاریخ ــتی در مجموع دس
ویــژه  غرفه هــای  بــا  مشخص شــده 
اروپــا  اقیانوســیه،  و  آســیا   ایــران، 
و آمریــکا و نیــز 4 شــهر جهانــی ایــران 

انجــام شــده اســت.
شــرکت کننده  غرفه هــای  همچنیــن 
بــا آثــاری برتــر و فاخــر از صنایــع 
دســتی کشــور و منطقــه خــود در ایــن 

نمایشــگاه حضــور دارنــد. 
منظــور  بــه   عمومــی  اطالع رســانی 
ــوم  ــه س ــتی ک ــع دس ــگاه صنای ــن نمایش ــام در ای ثبت ن
ــز در  ــود، نی ــزار می ش ــان برگ ــاه در اصفه ــم مهرم ــا شش ت

روزهــای آینــده انجــام می شــود.

اعالم آمادگی ۱۷ کشور برای شرکت در اجالس جهانی صنایع دستی
ــان، راه  ــتان کرم ــرج اس ــه فه ــن در منطق ــان ش ــی طوف در پ
ــواره  ــا دی ــا ی ــک بن ــای ی ــه بقای ــد ک ــان ش ــی نمای سنگفرش
اســت. مدیــر روابــط عمومــی و امــور فرهنگــی اداره کل میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان گفــت: 
ــر  ــر در اث ــر شــده در کوی ــه ســنگفرش ظاه ــن اســت ک ممک

وزش طوفــان، بقایــای یــک بنــا یــا دیــواره 
ــت  ــی نیس ــز قطع ــر نی ــن ام ــه ای ــد ک باش
ــس  ــان پ ــر کارشناس ــالم نظ ــر اع و منتظ
از بررســی خواهیــم بــود. محمدمهــدی 
افضلــی افــزود: بــا توجــه بــه اظهارنظرهــای 
موضــوع،  ایــن  دربــاره  صورت گرفتــه 
ــا  ــی ت ــراث فرهنگ کارشناســان اداره کل می
ــزام  ــه اع ــه منطق ــاری ب ــه ج ــان هفت پای
می شــوند و بعــد از بررســی نتیجــه بــه طــور 

رســمی اعــالم خواهــد شــد. کارشناســان میــراث فرهنگــی بعد 
از دیــدن تصویــر منتشرشــده در فضــای مجــازی، در اظهارنظــر 
اولیــه اعــالم کردنــد کــه بعیــد اســت ایــن ســنگفرش، بقایــای 

ــی  ــرایط آب و هوای ــه ش ــه ب ــا توج ــد و ب ــه باش ــاده ادوی ج
ــختی  ــنگفرش کار س ــورت س ــه ص ــاده ب ــداث ج ــه، اح منطق
ــده  ــان شــن وزی ــی طوف ــه گذشــته و در پ ــوده اســت. هفت ب
شــده در منطقــه فهــرج اســتان کرمــان، راه سنگفرشــی نمایان 
شــد کــه از آن بــه عنــوان یکــی از کهن تریــن جاده هــای 
ــاد  ــر ی ــوس کوی ــاورت فان ــران در مج ای
شــده بــود. وجــود صدهــا کاروانســرا 
ــه  ــد ک ــان می ده ــان نش ــتان کرم در اس
ــی از  ــتان یک ــن اس ــخ ای ــول تاری در ط
مســیرهای اصلــی حمل ونقــل کاال در 
ــن محســوب می شــده اســت.  ایران زمی
ماجراجوهــا  اخیــر  ســال های  طــی 
سفرهایشــان  در  راهگشــایان کویــر  و 
ــا،  ــاری از راه ه ــا آث ــوت، باره ــر ل ــه کوی ب
ــوت کشــف  ــف ل ــر بی آب وعل ــب کوی ــی در قل چاه هــا و بناهای
کردنــد کــه نشــان مــی داد ایــن بیابــان نیــز جــزو مهم تریــن 

ــراث ــت. می ــوده اس ــم ب ــاده ابریش ــعابی از ج ــای انش راه ه

فعالیت های قرآنی وزارت ورزش و جوانان 
افزایش می یابد

وزیــر ورزش و جوانــان بــا بیــان 
ــواره  ــه هم ــن وزارتخان ــه ای اینک
فعالیت هــای  ترویــج  بــه 
ــت  ــته اس ــام داش ــی اهتم قرآن
قرآنــی  فعالیت هــای  گفــت: 
وزارت ورزش و جوانــان افزایش 
گــودرزی  محمــود  می یابــد. 
وزیــر ورزش و جوانــان بــا اشــاره بــه ســالروز تأســیس جهــاد 
ــادی مقــدس و بســیار موفــق دانســت   دانشــگاهی، آن را نه
 و گفــت: افتخــار می کنــم عضــوی از ایــن نهــاد بــوده ام 

و همچنان خود را جهادی می دانم. 
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه وزارت ورزش تــا چــه 
ــت: ســال  ــام دارد، گف ــی اهتم ــای قرآن ــه فعالیت ه ــدازه ب ان
گذشــته رتبــه نخســت فعالیت هــای قرآنــی را در بیــن نهادهــا 
ــت دادن وزارت ورزش  ــه نشــانگر اهمی ــم ک ــه دســت آوردی  ب

و جوانان به این بخش است.
 گــودرزی افــزود: بــه تبلیــغ و ترویــج فعالیت هــای قرآنــی در 
بیــن جوانــان بســیار اهمیــت داده ایــم و کســب ایــن رتبــه نیز 
نشــان از تــالش وزارت ورزش و جوانــان در ایــن زمینــه اســت؛ 
ــم داد  ــه خواهی ــد را ادام ــن رون ــز همی ــاری نی ــال ج  در س
ــی  ــای قرآن ــی فعالیت ه ــد کّم ــرد در بع ــم ک  و ســعی خواهی

را افزایش دهیم. ایسنا

 برگزاری آئین تکریم و معارفه 
دبیر بنیاد غدیر در چهارمحال و بختیاری

ــاختمان  ــر، س ــی غدی ــاد بین الملل ــر کل بنی ــور دبی ــا حض ب
ــال  ــر در چهارمح ــی غدی ــاد بین الملل ــی بنی ــر نمایندگ دفت

و بختیــاری افتتــاح و آئیــن تکریــم و معارفــه دبیــر اجرایــی 
ایــن بنیــاد انجــام شــد. 

بنیــاد  نمایندگــی  دفتــر  ســاختمان  افتتاحیــه  مراســم 
بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  در  غدیــر   بین المللــی 
و آئیــن تکریــم و معارفــه دبیــر اجرایــی بنیــاد غدیــر بــا حضور 
ــر  ــی غدی ــاد بین الملل ــر کل بنی ــی دبی ــت هللا کاظــم صدیق آی
کشــور و امــام جمعــه موقــت تهــران و جمعــی از مســئوالن 

اســتان برگــزار شــد.
 در ایــن مراســم حجت االســالم نکونــام، نماینــده ولــی فقیــه 
ــر  ــت غدی ــت: ظرفی ــهرکرد گف ــه ش ــام جمع ــتان و ام در اس
ظرفیــت بی منتهاســت؛ ظرفیــت بزرگــی اســت کــه اگــر 
ــرد  ــر قــرار گی  کســی توفیــق داشــته باشــد کــه در بحــر غدی
 و شــنا کنــد و توفیــق شــناگری ماهرانــه داشــته باشــد، قطعــا

زیباتریــن عرصــه بــرای رســیدن بــه کمــال را در اختیــار دارد. 
ــوان  ــه عن ــمی ب ــای هاش ــم آق ــن مراس ــت در ای ــی اس گفتن

دبیــر اجرایــی ایــن بنیــاد معرفــی شــد. ایکنــا

اخبار کوتاه

سفر به غار نباتی یزد
 

سرویس گردشگری
آیدین بهاری

ــری  ــی در 60 کیلومت ــار نبات غ
شهرســتان  غربــی  شــمال 
تفــت در حوالــی روســتای 
تاریخــی و زیبــای »ندوشــن« 
از توابــع بخــش خضرآبــاد 
ــت.  ــده اس ــع ش ــکذر( واق ــدوق )اش ــتان ص شهرس
بارگاه هــای  و  زیبــا  ســتون های  غــار  ایــن  در 
ــی ایجــاد شــده از اســتاالگمیت و اســتاالکتیت   طبیع
و همچنیــن بلورهــای گل کلمــی در داالن هــای مختلف 
آورده انــد.  پدیــد  بدیعــی  و  آن، فضاهــای جالــب 
ــاری  ــه غ ــار، آن را ب ــن غ ــد ای ــای نبات مانن قندیل ه

ــرده اســت.  ــل ک ــزد تبدی ــا در اســتان ی زیب
ــه اســت؛ بدیــن نحــو کــه در  ایــن غــار دارای دو دهان
ــرود 3  ــک ف ــد ی ــه نیازمن ــی آن، ک ــه اصل ــار دهان کن
ــه صــورت مصنوعــی  ــه دیگــری ب متــری اســت، دهان

ــدارد.  ــرود ن ــه ف ــازی ب ــر نی ــه دیگ ایجــاد شــده ک
ــتن  ــر گذاش ــت س ــار و پش ــه درون غ ــد از ورود ب بع
ــیم.  ــه راهی می رس ــک س ــه ی ــش رو ب ــیبی پی سراش
مســیر ســمت چــپ بــا شــیبی تنــد بــه چشــمه 
آب قابــل شــربی در عمــق 19 متــری غــار منتهــی 
می شــود. مســیر ســمت راســت نیــز بــا شــیبی 
ــود.  ــی می ش ــاالر منته ــک ت ــه ی ــن ب ــمت پایی ــه س ب
اســت کــه  غــار  اصلــی  مســیر  روبــه رو،  مســیر 
 بــا دورزدن یــک اســتالگمیت بــه تــاالر اول غــار 

می رسد. 
ســمت  راه  اســت؛  موجــود  راه  دو  تــاالر  ایــن  در 
راســت حفره هایــی اســت کــه بــه دهلیــزی کــه 
 در بــاالی تــاالر دوم قــرار گرفتــه منتهــی می شــود 
ــه  ــی اســت ک و مســیر ســمت راســت ســوراخ کوچک
می بایــد بــه صــورت نشســته از آن وارد تــاالر دوم 

شــد. 
در ایــن تــاالر نیــز دو راه پیــش رو داریــم؛ مســیر 
ســمت راســت دهلیــزی اســت کــه در دو طــرف خــود 
ــم می شــود و مســیر ســمت  ــا خت ــک زیب ــه دو اتاق ب
چــپ بــا شــیبی تنــد وارد تــاالر ســوم کــه آخریــن تــاالر 
غــار اســت و بــا قطعــه ســنگی بــزرگ بــه دو قســمت 

ــود.  ــت، می ش ــده اس ــیم ش تقس
نبات ماننــد  بلورهــای  بــا  شــگفت انگیز  غــار   ایــن 
و ســفیدرنگ، عــروس غارهــای اســتان یــزد اســت کــه 
ــوان در آن شــنید  ــوز صــدای چکه هــای آب را می ت هن
ــه در آن  ــال شــناخته می شــود ک ــای فع و جــزو غاره
ــم در  ــا ســرعتی بســیار ک ــی و رســوب گذاری ب غارزای

حــال تــداوم اســت.

گمانه زنی ها درباره جاده سنگفرش کرمان ادامه داردگشت وگذار

A.Bahari@eskmia.ir
D.Rashidzade@eskmia.ir
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-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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حوادث

کودک خیابانی 
ــازه  ــک مغ ــرقت از ی ــام س ــه اته ــه ب ــی ک ــر نوجوان ــا، پس رض
ــاوره  ــد مش ــده در واح ــتگیر ش ــری دس ــوران کالنت ــط مأم توس
ــان  ــتان اصفه ــی  اس ــی انتظام ــش فرمانده ــددکاری آرام و م
درخصــوص ماجــرای زندگــی و دســتگیری اش به خانم مشــاور 
ــا  ــودم. ت ــان ب ــناختم در خیاب ــودم را ش ــی خ ــد:از وقت می گوی
ــود کــه مــادرم مــرد.   ــد، شــش ســالم ب ــادم می آی آنجــا کــه ی
وقتــی مــادرم زنــده بــود، خیلــی حواســش بــه مــا بــود. همــه 
چیــز ســر جــای خــوش بــود. مــا مثــل یــک خانــواده بــا هــم 
زندگــی می کردیــم؛ امــا بعــد از مــرگ مــادر، پــدرم دیگــر ســر 
کار نمی رفــت و همیشــه داخــل خانــه بــود و چــون پولــی بــرای 
ــار  ــه چه ــرم ک ــرادر کوچک ت ــن و ب ــتیم، م ــردن نداش ــرج ک خ
ــان می فرســتاد.  ــه کوچــه و خیاب ــی ب ــرای گدای ــود را ب ســاله ب
چهــارراه  ســر  غــروب  تــا  زود  صبــح  از  بــرادرم  و  مــن 
ــم و شــب  ــی می کردی ــا و ســرما، گدای می ایســتادیم و در گرم
وقتــی بــه خانــه برمی گشــتیم، هــر چــه پــول جمــع می کــردم 
را پــدرم از مــا می گرفــت و غــذای ناچیــز بــرای مــا می خریــد 
و مابقــی را بــرای خــودش برمی داشــت. البتــه بعدهــا فهمیــدم 
کــه پــدرم بــا آن پولــی کــه می مانــد، مــواد می خریــد و صــرف 

اعتیــادش می کــرد. 
 یــک روز کــه غــروب بــه خانــه برگشــتم دیــدم پــدرم نیســت 
و وقتــی از همســایه ها پرســیدم گفتنــد پلیس هــا ریختنــد تــوی 
خانــه و پــدرت را بردنــد. حــاال مــن و بــرادرم تنهــا مانــده بودیــم. 
ــود، مــا  ــه کــه از ماجــرا مطلــع شــده ب  روز بعــد هــم صاحبخان
 را از خانــه بیــرون کــرد. مــن و بــرادرم روز هــا گدایــی می کردیــم 

و شب ها هم در خیابان می خوابیدیم.
ــان گدایــی می کردیــم مــردی  ــا اینکــه یــک روز کــه در خیاب  ت
40 ســاله  بــه اســم »علــی« کــه کارش جمــع کــردن ضایعــات 
ــه مــا  ــرادرم را دیــد و گفــت کــه حاضــر اســت ب ــود، مــن و ب ب
جایــی بــرای خــواب بدهــد بــه شــرطی کــه برایــش کار کنیــم 
ــول  ــم چــاره ای نداشــتم؛ قب ــن ه ــم. م ــع کنی ــات جم و ضایع

کــردم. 
فقــط  و شــب ها  علــی کار می کردیــم  بــرای  و شــب  روز 
جــای خوابــی داشــتیم و غــذای ناچیــزی بــرای خــوردن؛ 
از  بــرای فروختــن پیــدا نمی کردیــم،  اگــر روزی چیــزی 
جــای خــواب و غــذا خبــری نبــود. روز گذشــته نزدیــک 
ــه مــن فشــار آورد و چیــزی  ــود کــه گرســنگی خیلــی ب ظهــر ب
بــرای فــروش پیــدا نکــردم می دانســتم کــه اگــر پیــش 
ــد  ــری نخواه ــواب خب ــای خ ــذا و ج ــروم، از غ ــم ب ــی ه عل
رفتــم  افتــادم.  بــه فکــر دزدی  دلیــل  بــه همیــن  بــود. 
از صاحــب مغــازه جنســی   درب مغــازه ســوپر مارکــت و 
را تقاضــا کــردم کــه در آخــر مغــازه بــود و وقتــی صاحــب مغــازه 
دنبــال آن جنــس رفــت، دخــل او را خالــی کــردم. هــر چــه پــول 

در آن بــود، برداشــتم و فــرار کــردم.
بــرادرش  و  رضــا  آنجــا شــروع می شــود کــه  از  مشــکل 
مادرشــان را بــه علــت بیمــاری از دســت می دهنــد و پــدر 
معتــاد خانــواده، آن هــا را مجبــور بــه گدایــی می کنــد تــا هزینــه 
اعتیــادش را فراهــم کننــد. پــس از دســتگیری پــدر نیــز بــدون 
ــا گدایــی و کارتن خوابــی روزگار  ــان ب هیــچ سرپرســتی در خیاب
خــود را می گذراننــد تــا اینکــه بــرای پیــدا کــردن محلــی بــرای 
ــگاری  ــه بی ــن ب ــد و ت ــی را می پذیرن ــنهاد عل ــدن پیش خوابی
می دهنــد تــا اینکــه در نهایــت رضــا بــرای رفــع گرســنگی خــود 

ــود.    ــازه می ش ــرقت از مغ ــه س ــور ب مجب

حمایت شهرداری اصفهان از برگزاری نخستین مسابقات ملی قرآنی بیان
رقابت 500 نوجوان نخبه قرآنی در اصفهان 

از سوی شرکت مهندسی آبفای کشور
 دفتر مدیریت مصرف آبفای استان اصفهان

 جزو 6 شرکت برتر در کاهش آب بدون درآمد معرفی شد
اســتان  آبفــای  شــرکت  بهره بــرداری  معــاون 
اصفهــان گفــت: در اولیــن همایــش ملــی مدیریــت 
مصــرف و کاهــش آب بــدون درآمــد، دفتــر مدیریت 
مصــرف آبفــای اصفهــان، بــه دلیــل عملکــرد موفــق 
ــدون درآمــد  در کاهــش جالــب توجــه مقــدار آب ب
ــه کســب تندیــس و لــوح تقدیــر از ســوی  موفــق ب
 مدیــر عامــل شــرکت مهندســی آبفــای کشــور

 شد.
بــدون درآمــد  حســن غالمی گفــت: مقــدار آب 
شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان در ســال 86 حــدود 
31 درصــد بــوده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه بــا 
تــالش مســئوالن ذی ربــط در ســال گذشــته میــزان 
آب بــدون درآمــد آبفــای اصفهــان بــه حــدود 17/5 
ــاس  ــن اس ــر ای ــت. ب ــه اس ــش یافت ــد کاه درص
ــد در  ــدون درآم ــزان آب ب ــن می ــون کمتری هم اکن
ــور  ــهری کش ــالب ش ــرکت های آب و فاض ــان ش می

ــان اختصــاص دارد. ــه اســتان اصفه ب
ــپ  ــز دو اکی ــدازی و تجهی ــه راه ان ــان اینک ــا بی وی ب
ــش  ــر کاه ــیاری ب ــر بس ــت یابی تأثی ــتقل نش مس
ــت  ــته اس ــد داش ــدون درآم ــرف آب ب ــزان مص می
اعــالم کــرد: طــی 3 ســال گذشــته بــه طــور متوســط 
ســاالنه بیــش از 150 لیتــر در ثانیــه بــا رفــع نشــتی 
از میــزان هدررفــت آب کاســته شــده اســت کــه ایــن 
مهــم بــا راه انــدازی و تجهیــز اکیــپ نشــت یابی 

میســر شــد.
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــرداری آبف ــاون بهره ب مع
ــر کاهــش میــزان  ــر ب بعضــی از عوامــل بســیار مؤث
آب بــدون درآمــد پرداخــت و تصریــح کــرد: تعویــض 
از 40 هــزار کنتــور فرســوده آب  ســاالنه بیــش 

ــبکه های  ــر ش ــش از 150 کیلومت ــاالنه بی ــالح س اص
توزیــع آب، استانداردســازی و بهســازی ســاالنه 
 بیــش از 5 هــزار فقــره انشــعاب فرســوده آب 

تجهیــز آزمایشــگاه تســت کنتــور بــه تکنولــوژی روز 
دنیــا و تســت صددرصــدی کلیــه کنتورهــای نــو 
خریداری شــده، بعضــی از عوامــل مؤثــر بــر کاهــش 

ــت. ــوده اس ــان ب ــرف آب در اصفه ــزان مص می
غالمــی  بــا اشــاره بــه برنامه ریــزی و تهیــه نرم افــزار 
ــاد  ــور ایج ــه منظ ــات ب ــر اطالع ــت ب ــع مدیری جام
زیرســاخت مبتنــی بــر اطالعــات مکانــی GIS گفــت: 
طراحــی و راه انــدازی بخــش پایــش اطالعات فشــار 
بــا روش ابتــکاری و کم هزینه تابلوهای فشارســنجی 
ــرای 325 نقطــه در ســطح شــهرهای  کنارمعبــری ب
اســتان بــوده اســت؛ ســامانه پایــش آنالیــن فشــار 
شــبکه توزیــع، بزرگ تریــن ســامانه پایــش در 
ــناخته ــبکه ش ــار ش ــد فش ــور رص ــه منظ ــور ب  کش

 شد. 
اصفهــان  اســتان  آبفــای  بهره بــرداری  معــاون 
کاهــش مدت زمــان مهــار حــوادث را در میــزان 
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــد بس ــدون درآم ــش آب ب کاه
برشــمرد و اظهــار داشــت: طراحــی و اجــرای ســامانه 
 AVLS مدیریــت خودروهــای خدماتــی شــرکت بــه
ــات  ــریع تر خدم ــر و س ــاماندهی بهت ــور س ــه منظ  ب
ــوده  ــه حــوادث ب ــان رســیدگی ب  و کاهــش مدت زم

است.
غالمــی  افــزود: طراحــی و راه انــدازی پرتــال مدیریت 
مصــرف آب شــرب کشــور در ســامانه اینترنتــی 
abdasht.ir بــرای نخســتین بار بــه منظــور آشــنایی 
بــا  بهینــه  مصــرف  روش هــای  بــا  مشــترکین 
همــکاری دفتــر مدیریــت مصرف شــرکت مهندســی 
آبفــای کشــور و نیــز طراحــی و راه انــدازی اپلیکیشــن 
موبایــل ســامانه مدیریــت مصــرف آب بــا همــکاری 
ــر مدیریــت مصــرف شــرکت مهندســی آبفــای  دفت
کشــور از دیگــر عوامــل مؤثــر بــر کاهــش میــزان آب 

بــدون درآمــد اســت.

ویــژه  بیــان،  قرآنــی  مســابقات  دوره  نخســتین 
نوجوانــان سراســر کشــور بــا حمایــت شــهرداری اصفهــان 
ــرداد در  ــا 23 م ــه از 21 ت ــی بین و همــت مؤسســه قرآن
ــات  ــزارش اداره ارتباط ــه گ ــود. ب ــزار می ش ــان برگ اصفه
ــژه  ــابقات وی ــن مس ــان، ای ــهرداری اصفه ــانه ای ش رس
ــر 18 ســال و در گروه هــای  ــر زی ــان پســر و دخت نوجوان
ســنی زیــر 13 ســال، 13 تــا 16 ســال و 16 تــا 18 ســال 
اســت کــه در 2 بخــش قرآنــی و هنــری، اجــرا می شــود.

در بخــش قرآنــی ایــن مســابقات کــه بــرای نخســتین بار 
ــر  ــان پس ــود، نوجوان ــزار می ش ــان برگ ــطح نوجوان در س
تقلیــدی  قرائــت  تطبیقــی،  قرائــت  رشــته های   در 
ــم، اذان، ترتیــل و تواشــیح  ــات قــران کری ــی آی فراز خوان
ــد و در بخــش هنــری نیــز رقابــت  ــه رقابــت می پردازن ب
تصویر ســازی  نقاشــی،  خوشنویســی،  رشــته های   در 

و عکس ویژه نوجوانان پسر و دختر برگزار می شود.
ــد  ــاز ش ــت ماه آغ ــابقات در اردیبهش ــن مس ــوان ای فراخ
و عالقه منــدان بــرای شــرکت در ایــن مســابقات تــا 
ــه  ــه دبیرخان ــار خــود را ب ــاه فرصــت داشــتند آث 21 تیرم
 ایــن مســابقات ارســال کننــد کــه پــس از بررســی آثــار 
و داوری آن هــا، در مجمــوع 500 نفــر از تمــام اســتان های 
ــی  ــه پایان ــه مرحل ــاز ب ــا کســب بیشــترین امتی کشــور ب
ــا حضــور  ــاه ب ــه 21 مرداد م ــد. مراســم افتتاحی راه یافتن
ــور  ــتان و کش ــان، اس ــهر اصفه ــئوالن ش ــی از مس جمع
می شــود  برگــزار  اهل البیــت)ع(  ســالن  محــل  در 
ســالن های  در  عصــر  و  صبــح  شــرکت کنندگان  و 
رقابــت  بــه  مشــروطیت  خانــه  و  اهل البیــت)ع( 
ــرداد  ــز 23 م ــه نی ــم اختتامی ــت. مراس ــد پرداخ خواهن
ــا)ع(  ــام رض ــعادت ام ــا س ــالد ب ــب می ــا ش ــان ب همزم
 پــس از نمــاز مغــرب در میــدان تاریخــی امــام)ره( 

و بــا معرفــی نفــرات برتــر و بــا حضــور جمــع زیــادی از 
شــهروندان برگــزار می شــود و تعــدادی از برگزیــدگان در 
ــد. در طــول برگــزاری  ایــن مراســم، اجــرای برنامــه دارن
ایــن دوره از مســابقات، در هــر منطقــه شــهرداری اصفهان 
محفــل ُانــس بــا قــرآن بــا اجــرای نوجوانــان راه یافتــه بــه 
ــزار می شــود.بخش  ــان برگ ــی مســابقات بی ــه نهای مرحل
ویــژه ایــن مســابقات، بخــش هنــری اســت کــه اســامی 
برگزیــدگان نهایــی آن نیــز اعــالم شــده و قرار اســت عالوه 
ــان،  ــور در اصفه ــه و حض ــم اختتامی ــر در مراس ــر تقدی ب
نمایشــگاهی از آثــار برگزیــدگان در ســالن های برگــزاری 
مراســم برپــا شــود.ا ســاتید برجســته ای همچــون 
ــدم  ــان و عنایتی مق ــان، گلب ــاه میوه، نجاری ــتوده نیا، ش س
ــی  ــه، عباس ــام جمع ــمتی، ام ــی، حش ــان، دولت  از اصفه
ــور  ــالن، محمدپ ــا از گی ــران، لطفی نی و ابوالقاســمی از ته
از اردبیــل و ســادات فاطمــی از خراســان رضــوی در 
ــان  ــن نوجوان ــان ای ــت می ــه داوری رقاب ــی ب ــه نهای  مرحل

می نشینند.
ــزاری مراســم  ــن مســابقات، برگ ــب ای ــای جال از نکته ه
ــود  ــد ب ــان خواه ــام)ره( اصفه ــدان ام ــه در می اختتامی
کــه عمــوم مــردم نیــز می تواننــد در ایــن مراســم 
بــزرگ کــه همــراه بــا اهــدای جایــزه بــرای حضــار 
ــا شــب  ــن مراســم همزمــان ب ــد. ای اســت، شــرکت کنن
میــالد امــام رضــا)ع( از ســاعت 20 و 30 دقیقــه در 
ایــن مــکان برپــا خواهــد شــد. مســابقات قرآنــی بیــان 
ــه  ــوده ک ــور ب ــرآن کش ــی ق ــورای عال ــوز از ش دارای مج
ــگ و ارشــاد اســالمی  ــر  نظــر وزارت فرهن ــن شــورا زی ای
اســت. مؤسســه فرهنگــی قــرآن و عتــرت بینــه بــا 
ــزار  ــابقات را برگ ــن مس ــان ای ــهرداری اصفه ــت ش  حمای

می کند. 

ــی بیــان  ــد فرهنگــی مســابقات قرآن    تثبیــت برن
ــرای اصفهــان ب

شــهردار اصفهــان نیــز در در همیــن زمینــه بــا اشــاره بــه 
ــژه  ــوری وی ــی کش ــابقات قرآن ــن دوره مس ــه اولی اینک
جوانــان زیــر 18 ســال بــا عنــوان بیــان در اصفهــان برگزار 
ــهرداری از  ــت ش ــی حمای ــدف اصل ــت: ه ــود، گف می ش
ایــن مســابقات، تثبیــت برنــد فرهنگــی آن بــرای اصفهان 
و برگــزاری همــه ســاله ایــن مســابقات در نصف جهــان 
ــن  ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــدی جمالی ن ــت. مه اس
 برنامــه بــزرگ بــا همــکاری و حمایــت شــهرداری 
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــد ش ــرا خواه ــه اج ــه بین و مجموع
22 و 23 مردادمــاه در برنامــه مســابقه قرآن خوانــی 
بیــش از 500 نوجــوان برگزیــده قرآنــی از سراســر کشــور 
ــار  همــراه مــا هســتند. وی ادامــه داد: شــهرداری در کن
ــاز  ــای ب ــا را در فض ــود، برنامه ه ــرد خ ــت و رویک سیاس
برگــزار می کنــد. در همیــن راســتا، اختتامیــه ایــن 
مســابقه قرآنــی در میــدان امــام)ره( برگــزار خواهد شــد. 
ــان  ــهرداری اصفه ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژاد ب جمالی ن
ــه مؤسســه های  ــار ب ــال اعتب ــارد ری ــز 10 میلی امســال نی
ــاص  ــی اختص ــای قرآن ــام فعالیت ه ــرای انج ــی ب قرآن
ــای شــاخص  ــرای فعالیت ه ــار ب ــن اعتب ــت: ای داده، گف
ایــن  و  می شــود  پرداخــت  جریان ســاز  و  قرآنــی 
بودجــه بــه مؤسســه هایی پرداخــت می شــود کــه فقــط 
فعالیت هــای قرآنــی انجــام می دهنــد. وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه 40 درصــد ایــن بودجــه در قالــب بودجــه حمایتــی 
زیرســاخت ها  توســعه  و  جــاری  اقدامــات  بــرای   و 
پرداخــت می شــود  نرم افــزاری  ایجــاد بســترهای  و 
اضافــه کــرد: 60 درصــد دیگــر نیــز بــه اقدامــات شــاخص 

ــد. ــاص می یاب ــارکتی اختص ــی و مش قرآن


