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شاخصه دولت اسالمی  

له
قا

رم
س امروز  هستیم.  دولت  هفته  از  روز  سومین  در 

روز  این  کرده اند.  نامگذاری  کارمند«  »روز  را 
خدمت  در  که  عزیزی  کارمندان  خدمت  را 

پا نمی شناسند  از  آنان سر  به مردم و رفع مشکالت 
صداقت  با  کرده،  اسالمی  جامعه  وقف  را   خود 
و روی باز با مردم برخورد می کنند و خود را به واقع 
خادم مردم و مردم را ارباب خود می دانند، خالصانه 

و خاضعانه تبریک و تهنیت عرض می کنیم.
 در این هفته، کوتاه،  چند مورد از  شاخصه های دولت 
عدالت  به  گذشته  در  می نمائیم؛  تقدیم  را   اسالمی 
مهم  شاخصه های  عنوان  به  بودن  مردمی  و 
کنون ادامه مطلب:  حکومت اسالمی اشاره کردیم و ا
کنیم  بیان  را  حکومت  شاخصه های  بخواهیم  گر  ا
کنیم. اولین  شاید ده ها شاخصه مهم را بتوانیم ذکر 
اسالمی  دولت  در  شاخصه  اصلی ترین  و  شاخصه 
کمیت در قبال دین  اقامه دین الهی است؛ یعنی حا

مردم، مسئول است. آیه  شریفه می فرماید...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

))آگهی مناقصه عمومی((
)نوبت اول(

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/95/524 مورخ 95/3/19 شورای اسالمی  شهر در نظر دارد عملیات موضوع 
ذیل را برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه ذیل دعوت به عمل می آید.

مبلغ برآورد اولیه شماره مناقصهموضوع مناقصهردیف
اعتبار )ریال(

مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

1
بازسازی و تجهیز سالن ورزشی 

محله ب 5

95/12646

95/5/25
2/500/000/000125/000/000

متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95/6/14 جهت اطالع از شرایط شرکت در مناقصه به واحد امور 
قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر   

»آگهی مناقصه عمومی«
سوله(  تجهیزات  )فنداسیون  اول  فاز  اجرای  دارد  نظر  در  زفره  دهیاری 

سالن ورزشی روستا را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط 

واگذار نماید.

تا  و مشخصات  نقشه  دریافت  دعوت می گردد جهت  مندان  از عالقه   

تاریخ 1395/06/12 به آدرس ذیل مراجعه نمایید.

اصفهان - فالورجان - روستای زفره - خیابان دانش جنوبی - دهیاری 

زفره      

چاپ دوم

شهرداری فوالدشهر

03137522600    

پیام شهردار بهارستان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت
تاریخ ایران اسالمی همواره شاهد فداکاری ها و ازخودگذشتگی های مردان و زنانی است 
که تمام هدفشان خدمت به مردم شریف کشورمان و اعتالی نظام جمهوری اسالمی بوده 

است.
شهیدان رجایی و باهنر نیز تجلی راستینی از روحیه خدمتگزاری به مردم هستند. بی شک 
ترسیم نمایی دقیق از زندگی و دولت این دو شهید می تواند الگوی خدمتگزاران مردم باشد 
تا در زندگی فردی و سیاسی خود به آنان تأسی نمایند. اما هفته دولت، فرصتی است تا 
نیروهای خدوم دولت در تجدید پیمان با شهیدان رجایی و باهنر افق های تازه ای از پیشرفت 
 و توسعه را طراحی و همدلی و همزبانی را به منصه ظهور رسانده و با تدبیر، زمینه های رشد 
و پیشرفت روزافزون کشور را در حیطه های مختلف، به ویژه در زمینه گسترده شدن روحیه 

امید در دل تمامی ایرانیان فراهم آورند.
 اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واالمقام دولت و به ویژه شهیدان رجایی 
و باهنر ، هفته دولت و روز کارمند را به همه دولتمردان و کارمندان خدوم و متعهد و به ویژه 
تبریک عرض نموده و موفقیت همه  بهارستان  کارمندان و کارگزاران دولت  و شهرداری 

دولتمردان و کارمندان را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم .

                                                 مهدی فاتحی
                                                         شهردار بهارستان

نگهداری  به  مربوط  خدمات  حجم  انجام  دارد  نظر  در  اصفهان  صنعتی  دانشگاه 

فضای سبز خود را از طریق برگزاری مناقصه با لیست محدود واگذار نماید. لذا به 

منظور ارزیابی کیفی مناقصه گران، پیمانکاران واجد شرایط می توانند با مراجعه به 

وبگاه http://cso.iut.ac.ir و دریافت اسناد مربوطه و تکمیل آن و ارائه مدارک 

درخواستی، مطابق با زمانبندی ذکر شده در اسناد، نسبت به تحویل آن به دبیرخانه 

دفتر نظارت و امور قراردادهای دانشگاه صنعتی اصفهان اقدام نمایند.                     

   آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران نگهداری فضای سبز

 دانشگاه صنعتی اصفهان

   دفتر نظارت و امور قراردادهای دانشگاه صنعتی اصفهان

کشور است اقتصاد، مسئله اول 
رهبر  معظم انقالب اسالمی  در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت:

گفت وگو با دکتر زهرا طالب، به مناسبت روز داروساز

گاز استان اصفهان  مدیر روابط عمومی شرکت 
کرد: کیمیای وطن عنوان  در بازدید از 

اخبار روز



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

اخبار سیاسی 

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
ــور  ــی، رئیس جمه ــای روحان ــا آق ــدار ب ــروز در دی ــح دی  صب
 و اعضــای هیئــت دولــت ضمــن قدردانــی از زحمــات 
و تاش هــای دولــت یازدهــم، هفتــه دولــت را فرصتــی 
کارهــای  از  مــردم  بــه  گــزارش  ارائــه  بــرای  مغتنــم 
قالــب  در  مهمــی  را  نــکات  و  خواندنــد  انجام گرفتــه 
مقاومتــی« »اقتصــاد  زمینه هــای  در  ســرفصل   ۷ 

»امنیــت«  فنــاوری«،  و  »علــم  خارجــی«،  »سیاســت 
ــه  ــازی« ب ــای مج ــم« و »فض ــه شش ــگ«، »برنام »فرهن
 عنــوان اولویت هــای اصلــی کشــور و نقشــه راه دولــت 
یازدهــم در یــک ســال پیــش رو بیــان کردنــد. رهبــر معظــم 
ــاد شــهیدان  ــت، ی ــه دول ــک هفت ــا تبری ــاب اســامی  ب انق
ــرکاری  ــاص، پ ــوی اخ ــوان »الگ ــه  عن ــر را ب ــی و باهن رجای
ــی  ــه بعض ــاره ب ــا اش ــتند و ب ــی  داش ــودن« گرام و مردمی ب
ــن  ــل ای ــه عام ــان روســیاه ک ــر منافق ــرای تطهی ــا ب تاش ه
جنایــت بودنــد، افزودنــد: متأســفانه برخــی تــاش دارنــد تــا 
ــادی  ــردم ع ــر از م ــزاران نف ــه ه ــی ک ــن جنایتکاران ــرای ای ب
ــهادت  ــه ش ــته را ب ــخصیت های برجس ــئوالن و ش ــا مس ت
ــی امــام  رســاندند، فضــای مظلومیــت ایجــاد و چهــره نوران
راحــل)ره( را خدشــه دار کننــد؛ امــا ایــن دســت های خبیــث 
ــته  ــد گذش ــید و همانن ــد رس ــه نخواهن ــه نتیج ــرض ب و مغ

ــد.  ــد مان ــاکام خواهن ن
گــزارش  بــه  ســپس  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
اقدامــات  از  دولــت  اعضــای  برخــی  و  رئیس جمهــور 
ــد: ایــن گزارش هــا  ــه اشــاره و خاطــر نشــان کردن انجام گرفت
بســیار خــوب بودنــد و بایــد بــه اطــاع مــردم رســانده شــود؛ 
زیــرا ســرمایه اصلــی، مــردم و اعتمــاد و امیــد آنــان اســت.
ایشــان اداره کشــور بــه  وســیله قــوه مجریــه را بــا توجــه بــه 
گســتردگی و تنــوع مســائل و انتظــارات فــراوان و همچنیــن 
مســائل و مشــکات، بســیار ســخت دانســتند و بــا اشــاره بــه 
ــد:  ــت یازدهــم گفتن گذشــت ســریع ســه ســال از عمــر دول
دولــت بایــد بــا برنامه ریــزی و جدیــت، حداکثــر بهره بــرداری 
را بــرای کار و تــاش در یــک ســال باقیمانــده انجــام دهــد.

رهبــر انقــاب اســامی  دولــت را بــه دوری از حواشــی 
به خصــوص در ماه هــای آینــده کــه همــراه بــا مباحــث 
ــد: دولــت نبایــد  ــد و افزودن انتخاباتــی اســت، توصیــه کردن
انتخاباتــی  را ســرگرم بحث هــای  بــه هیچ وجــه خــود 
ــاش  ــرای کار، ت ــن روز کاری، ب ــا آخری ــد ت ــه بای ــد؛ بلک  کن
و حــل مشــکات برنامه ریــزی کنــد و بهتریــن تبلیــغ بــرای 

دولــِت در رأس کار، اقــدام و عمــل آن دولــت اســت.
ــرای  ــم ب ــی مغتن ــت را فرصت ــه دول ــن هفت ایشــان همچنی
ارزیابــی منصفانــه عملکــرد دولــت از جانــب مــردم و نخبگان 
دانســتند و گفتنــد: انتقــاد، ضــرری نــدارد؛ امــا ایــن انتقــاد 

بایــد منصفانــه و همــراه بــا ارائــه راهــکار صحیــح باشــد.
 حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بعــد از بیــان نــکات مقدماتــی

ــور  ــی کش ــای اصل ــوان اولویت ه ــه  عن ــرفصل را ب ــت س  هف
»مســائل  بیــان کردنــد.  یازدهــم  دولــت  راه  نقشــه  و 
 اقتصــادی و اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی«

اولیــن ســرفصلی بــود کــه رهبــر انقــاب اســامی  بــه 
ــای  ــکات و گره ه ــروز مش ــد: ام ــد و گفتن ــاره کردن آن اش
 اقتصــادی، مســئله اول کشــور اســت کــه بایــد حــل شــوند 
و حــل آن هــا در گــرو اجــرای صحیــح و دقیق سیاســت های 

اقتصــاد مقاومتی اســت.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا قدردانــی از گــزارش معــاون 
اقدامــات  و  فعالیت هــا  درخصــوص  رئیس جمهــور  اول 
ــری  ــزوم پیگی ــر ل ــی، ب ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده س
بــه  رســیدن  تــا  همــه طرح هــا  قدم به قــدم  و  جــدی 
ــی  ــتاد فرمانده ــد: س ــد و افزودن ــد کردن ــر تأکی ــه آخ مرحل
 اقتصــاد مقاومتــی، بایــد همــه فعالیت هــای پرحجــم 
ــی  ــی و خصوص ــای دولت ــادی در بخش ه ــترده اقتص و گس
فعالیت هــا ایــن  همــه  مراقبــت کنــد کــه  و  رصــد   را 

همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی باشند.
ایشــان تأکیــد کردنــد: بایــد قاطعانــه مانــع از ادامــه طرح هــا 
یــا برنامه هــای اقتصــادی غیرهمســو بــا سیاســت های 

اقتصــاد مقاومتــی شــد.
ــرای اجــرای  ــر اینکــه ب ــد ب ــا تأکی ــر انقــاب اســامی  ب رهب

ــای  ــه ظرفیت ه ــد هم ــی بای سیاســت های اقتصــاد مقاومت
کشــور در بخش هــای کشــاورزی و صنعــت بــه میــدان آورده 
ــی  ــد: یکــی از الزامــات مهــم عمل شــوند، خاطرنشــان کردن
شــدن سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی، »گفتمان ســازی« 
ــا تبییــن صحیــح ایــن سیاســت ها و تأثیــرات  اســت کــه ب

ــر اســت. ــب مســئوالن، امکان پذی آن، از جان
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، حرکــت علمــی  ســال های 
ــو ــا، نان ــای هوافض ــرفت ها در بخش ه ــور و پیش ــر کش  اخی

گفتمان ســازی  از  ناشــی  را  زیســت فناوری  و  هســته ای 
ــته  ــال گذش ــزاری در ۱۲ س ــت نرم اف ــی  و نهض ــت علم حرک
دانســتند و خاطرنشــان کردنــد: در موضوع اقتصــاد مقاومتی 

هــم بایــد چنیــن گفتمانــی در جامعــه شــکل بگیــرد.
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه اجــرای سیاســت های اقتصــاد 
ــارف  ــای متع ــر از کاره ــی فرات ــد اقدامات ــی نیازمن مقاومت
دولــت در عرصــه اقتصــادی اســت، افزودنــد: بــرای عملــی 
شــدن سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی بایــد کاری جهشــی 
و خــارج از رواِل کارهــای روزمــره و متعــارف انجــام شــود.

اختیــارات  »واگــذاری  خامنــه ای،  آیــت هللا  حضــرت 
ــت تســهیات بانکــی  ــه اســتان ها«، »هدای ــری ب تصمیم گی
ــد« ــوی تولی ــه  س ــی ب ــم نقدینگ ــم عظی ــن حج  و همچنی

»مشــوق های صادراتــی«، »پرداخــت بــه  موقــع بهــای 
 محصــوالت کشــاورزی« و »توجــه جــدی بــه روســتاها 
و صنایــع تبدیلــی« را از جملــه اقدامــات اساســی و ممکــن 
بــرای عملــی شــدن سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی 

ــد. خواندن
»مقــررات  و  »دیوان ســاالری«  موضــوع  ایشــان 
دســت وپاگیر بــرای تولیدکننــدگان و کارآفرینــان« را یکــی از 
موانــع اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی برشــمردند 
 و افزودنــد: یکــی دیگــر از الزامــات تحقــق اقتصــاد مقاومتی

حمایت از شرکت های دانش بنیان است.
ــه در  ــی ک ــد: طرح های ــد کردن ــامی  تأکی ــاب اس ــر انق رهب
ــرا  ــل اج ــان قاب ــرکت های دانش بنی ــیله ش ــه  وس ــل ب داخ
هســتند، نبایــد بــه شــرکت های خارجــی داده شــوند.حضرت 
ــت  ــی »سیاس ــرفصل دوم، یعن ــه س ــه ای ب ــت هللا خامن آی
خارجــی« پرداختنــد و بــا اشــاره بــه اینکــه سیاســت 
از اولویت هــای دولــت آقــای روحانــی  خارجــی یکــی 
ــم  ــوع موافق ــن موض ــا ای ــن ب ــد: م ــت، افزودن ــوده اس  ب
و همــواره معتقــد بــه کار دیپلماســی بــوده ام؛ امــا بایــد تــوان 
دیپلماســی را بــه صــورت مناســب و متــوازن در دنیــا توزیــع 

. کرد
ــا  ــد: آســیا، آفریق ــر انقــاب اســامی  خاطرنشــان کردن  رهب
و آمریــکای التیــن، بایــد ســهم مناســب خــود را در سیاســت 

خارجی کشــور داشــته باشــند.
ــال در  ــع فع ــاذ موض ــرورت اتخ ــر ض ــد ب ــا تأکی ــان ب ایش
ــائل  ــون مس ــائلی همچ ــد: در مس ــی گفتن ــت خارج سیاس
ــا  ــد ب ــده اســت، بای ــده و درهم تنی ــه کــه بســیار پیچی منطق
ــذار وارد  ــال و اثرگ ــر، و فع ــدرت فک ــت و هوشــیاری و ق دق

ــد. ــدان ش می

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای لــزوم اســتفاده از ظرفیــت 
ــد  ــورد تأکی ــز م ــاد نی ــرفت اقتص ــرای پیش ــی را ب دیپلماس
ــاره  ــا اش ــه ب ــامی  در ادام ــاب اس ــر انق ــد. رهب ــرار دادن ق
ــای  ــری در فض ــای ظاه ــودن رفتاره ــکا ب ــل ات ــه غیرقاب ب
دیپلماســی گفتنــد: تنهــا چیــزی کــه در دیپلماســی می توانــد 
ــده  ــّلم، امضاش ــت، مس ــرد، کار ثاب ــرار گی ــاد ق ــورد اعتم  م

و قابل احتجاج است.
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد از بدحســابی آمریکایی هــا 
در قضیــه برجــام تجربــه آموخــت، خاطرنشــان کردنــد: ایــن 
تجربــه بــه مــا می آمــوزد کــه بــه وعده هــای هیچ یــک 
ــد در  ــرد و نبای ــاد ک ــوان اعتم ــکا نمی ت ــا در آمری از دولت ه

مقابــل وعــده آن هــا اقــدام نقــد انجــام داد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودنــد: انتقــاد مــن بــه 
موضــوع برجــام بــه بدعهــدی و خباثت طــرف مقابــل مربوط 
ــا  ــدگان م ــرا مذاکره کنن ــان؛ زی ــر خودم ــه عناص ــود، ن می ش
ــد  ــام دادن ــبانه روزی انج ــاش ش ــود ت ــوان خ ــدازه ت ــه ان  ب

و ما قدردان این زحمات هستیم.
رهبــر انقــاب اســامی  در ادامــه ســخنان خــود بــه موضــوع 
ــه راه  ــوم نقش ــرفصل س ــوان س ــه  عن ــاوری« ب ــم و فن »عل
دولــت اشــاره کردنــد و گفتنــد: کشــور بــرای پیشــرفت 
نیازمنــد علــم و فنــاوری اســت و در ســال های گذشــته 
پیشــرفت های خوبــی در ایــن عرصــه بــه  دســت آمــد.

ــتاب  ــش ش ــاد از کاه ــا انتق ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
رشــد حرکــت علمــی  در ســال های اخیــر خاطرنشــان کردنــد: 
ــا  ــز ب ــه مــا نی ــاال و فاصل ــا ب ســرعت حرکــت علمــی  در دنی
پیشــرفت علمــی  دنیــا زیــاد اســت؛ بنابرایــن بــرای جبــران 
ــتاب  ــش ش ــز افزای ــاره ای ج ــچ چ ــی هی ــن عقب ماندگ ای
رشــد حرکــت علمــی  وجــود نــدارد و بایــد گفتمــان پیشــرفت 

ــود. ــف نش ــد و متوق ــه یاب ــور ادام ــی  در کش علم
ــی  ــه پژوهش ــش بودج ــزوم افزای ــر ل ــن ب ــان همچنی ایش
کنونــی  ناچیــز  بودجــه  پرداخــت کامــل  و   دانشــگاه ها 
و همچنیــن ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت تأکیــد کردنــد.
چهارمیــن ســرفصلی کــه رهبــر انقــاب اســامی  به آن اشــاره 

ــود.  ــت« ب ــد، موضــوع »امنی کردن
ــد  ــف خداون ــه لط ــد: ب ــه ای گفتن ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــی   ــای نظام ــر نیروه ــل تقدی ــات قاب ــاش و زحم ــا ت  و ب
و امنیتــی در حالــی کــه کشــورهای منطقــه مملــو از حــوادث 
و ناامنــی هســتند، کشــور از یــک ســپر امنیتــی مســتحکمی 
 برخــوردار اســت. ایشــان، »روحیــه انقابــی و دینــی مــردم« 
ــی مســتحکم کشــور  ــی ســپر امنیت ــی از عناصــر اصل را یک
دانســتند و تأکیــد کردنــد: بــه هیچ وجــه نبایــد در ایــن ســد 

دفاعــی ملــی خللــی ایجــاد شــود.
ــکیات  ــه تش ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــامی  ب ــاب اس ــر انق رهب
نظامــی  و امنیتــی کشــور، یکــی دیگــر از عناصــر ســپر 
امنیتــی مســتحکم کشــور اســت، خاطرنشــان کردنــد: بایــد 
ــورد تشــویق  ــن تشــکیات کمــک شــود و م ــه ای ــواره ب هم

ــد. ــرار گیرن ــز ق نی
ــی  ــات دفاع ــزات و امکان ــه ای تجهی ــت هللا خامن حضــرت آی

ــد  ــی خواندن ــپر امنیت ــاد س ــر ایج ــومین عنص ــور را س  کش
ــکی  ــی و موش ــوان دفاع ــش ت ــمن از افزای ــد: دش و افزودن
ــوان  ــش ت ــه افزای ــد ب ــن بای ــت؛ بنابرای ــران اس ــور نگ کش
ــگ«  ــئله »فرهن ــرد. مس ــت ک ــک و از آن حمای ــی کم دفاع
ــه  ــامی  ب ــاب اس ــر انق ــه رهب ــود ک ــرفصلی ب ــن س پنجمی
عنــوان یــک اولویــت بســیار مهــم کشــور بــر آن تأکیــد کردنــد 
و افزودنــد: فرهنــگ شــامل ادبیــات، هنــر، ســبک زندگــی، 
ــی اســت و دســتگاه های فرهنگــی  ــار و اخــاق اجتماع رفت
در تمــام ایــن بخش هــا مســئولیت و وظیفــه دارنــد. ایشــان 
افزودنــد: بنــده طرفــدار جزم اندیشــی، فشــار و اختنــاق 
ــاد  ــه آزاداندیشــی اعتق در عرصــه فرهنــگ نیســتم؛ بلکــه ب
راســخ دارم؛ امــا آزاداندیشــی بــه معنــای ولنــگاری و اجــازه 

ــرای لطمــه زدن نیســت. ــه دشــمن ب دادن ب
ــب  ــام اغل ــه انج ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــان مؤمــن  ــه  دســت جوان کارهــای خــوب و مفیــد کشــور ب
و انقابــی ایــن ســؤال را مطــرح کردنــد کــه چــرا بایــد تئاتــر 
یــا فیلمــی  تولیــد شــود کــه تیشــه بــه ریشــه ایمــان ایــن 

ــد؟ جــوان بزن
ــی  ــتگاه های فرهنگ ــرد دس ــامی، عملک ــاب اس ــر انق رهب
را در هــر دو ســطح »آفنــدی« و »پدافنــدی« ضعیــف 
ارزیابــی کردنــد و بــا تأکیــد بــر اهمیــت پرداختــن بــه 
ــن  ــر گرفت ــن در نظ ــی و همچنی ــوع فرهنگ ــای متن عرصه ه
ــا  ــد: آی انگیزه هــا و ســوابق شــخصیت های فرهنگــی افزودن
ــرش را در  ــه عم ــی را ک ــی، آن کس ــئوالن فرهنگ ــد مس نبای
ــه فــردی  ــده، ب ــه دیــن و انقــاب اســامی  گذران خدمــت ب
کــه در تمــام عمــر خــود قدمــی  در راه دیــن و انقــاب 
ــح  ــت، ترجی ــز زده اس ــه نی ــی ضرب ــی گاه ــته و حت  برنداش

بدهند؟
ــرفصل  ــن س ــدی ای ــه ای در جمع بن ــت هللا خامن ــرت آی حض
تأکیــد کردنــد: در فرهنــگ بایــد روحیــه آزاداندیشــی همــراه 
بــا برنامه ریــزی عادالنــه وجــود داشــته باشــد و بــا هدایــت 
و کمــک بــه رویش هــای خــوب، جلــوی ضربــات فرهنگــی 

گرفتــه شــود.
ششــمین ســرفصل از اولویت هــای کشــور و نقشــه راه 
ــزوم  ــعه و ل ــم توس ــه شش ــت برنام ــوع اهمی ــت، موض دول

ــود. ــردن آن ب ــی ک ــریع در نهای تس
ایشــان بــا اشــاره بــه تأخیــر در ارائــه برنامــه ششــم توســعه 
افزودنــد: برنامه هــای توســعه، هماهنگــی و هم افزایــی 
ایجــاد می کننــد و همچــون حلقه هــای یــک زنجیــر، کشــور 
ــا  ــن ب ــانند؛ بنابرای ــم انداز می رس ــه چش ــداف برنام ــه اه را ب
پیــش بــردن ســریع برنامــه ششــم، نگذاریــد کار بیــش از 

ایــن متوقــف شــود.
ســرفصل  هفتمیــن  خامنــه ای  آیــت هللا   حضــرت 
ــه دولــت را مســئله فضــای مجــازی  از توصیه هــای خــود ب
ــد،  ــی روبه رش ــازی، دنیای ــای مج ــد: فض ــد و گفتن خواندن
ــای  ــه فرصت ه ــت ک ــف اس ــل توق ــیع و غیرقاب ــیار وس بس
ــه  ــد ب ــم می توان ــی را ه ــال تهدیدهای ــن ح ــزرگ و در عی ب

همــراه داشــته باشــد.
ایشــان بــا تأکیــد بــر ضــرورت اســتفاده حداکثــری از 
فرصت هــای فضــای مجــازی و دفــع تهدیدهــای آن، هــدف 
از تشــکیل شــورای  عالــی فضــای مجــازی را همیــن مســئله 
ــی  ــبکه مل ــاد ش ــد در ایج ــد: بای ــان کردن ــان و خاطرنش بی

ــود. ــریع ش ــدازی آن تس ــات و راه ان اطاع
رهبــر انقــاب اســامی  در بخــش پایانــی ســخنان خــود بــه 

موضــوع حقوق هــای نجومــی  اشــاره کردنــد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه نبایــد از ایــن 
ــاد  ــد: اعتم ــرد، خاطرنشــان کردن ــور ک ــه آســانی عب ــه ب قضی
ــرا  ــت؛ زی ــورده اس ــی خ ــه فراوان ــه ضرب ــن قضی ــردم در ای م
ــا ایــن  ــان تحصیلکــرده دریافت هــای خــود را ب مــردم و جوان
ــد و ایــن ســؤال را  ــه مقایســه می کنن دریافت هــای غیرعادالن
می پرســند کــه بــر اســاس چــه معیــار و امتیــازی و بــه دلیــل 
انجــام کــدام کار ویــژه، ایــن حقوق هــا پرداخــت شــده اســت؟

ایشــان بــا تأکیــد بــر لــزوم عــزم راســخ و برخــورد قاطــع بــا 
ــازمان ها  ــوا و س ــام ق ــی  در تم ــای نجوم ــئله حقوق ه مس
افزودنــد: در مــوارد بجــا و الزم، قــوه قضائیــه نیــز بایــد ورود 

و بــا متخلفــان برخــورد کنــد.

رهبر معظم انقالب اسالمی  در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت:

اقتصاد، مسئله اول کشور است

نماینــده همــدان در مجلــس بــا تأکیــد بــر اینکــه میلیاردهــا تومــان از شــرکت های اقتصــادی توســعه کــه بــه غــارت رفتــه بــود 
را بــه بیت المــال برگرداندیــم، تصریــح کــرد: بــه طــور مثــال، تعــدادی از قراردادهــای معــروف ماننــد تکلــم و کاونــده، تعییــن 

تکلیــف شــدند و دســت ســلطان شــکر از شــرکت های اقتصــادی قطــع شــد.
بــه گــزارش مشــرق، امیــر خجســته، رئیــس هیئــت تحقیــق و تفحــص از بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران در حاشــیه جلســه 
علنــی دیــروز بــا حضــور در جمــع خبرنــگاران بــه توضیحاتــی دربــاره رونــد ایــن تحقیــق و تفحــص پرداخــت. خجســته بــا بیــان 
اینکــه مــا نمی توانســتیم بنشــینیم و ببینیــم کــه چــه اتفاقاتــی در بنیــاد شــهید می افتــد، گفــت: 3 ســال بــا فرازونشــیب های 
مختلــف توانســتیم ایــن کار را بــه ســرانجام برســانیم. رئیــس هیئــت تحقیــق و تفحــص از بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران بــا 
اشــاره بــه فرآینــد تحقیــق و تفحــص از بنیــاد شــهید اظهــار کــرد: بــه طــور نمونــه، کاهبــرداری از صرافــی بانــک دی بــه دبــی 
بــه مبلــغ 433 میلیــون درهــم توســط شــرکت »فرخ نــاز تجــارت کیــش« رخ داده بــود کــه بــا پیگیری هــای هیئــت تحقیــق و 

تفحــص و بــا بــرآورد ســود و خســارتی کــه انجــام شــد، مبلــغ 500 میلیــارد تومــان را بــه بیت المــال بازگرداندیــم. 
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از مدیــران تشــکیات ایــن بانــک، مبلــغ ۷ میلیــارد تومــان اختــاس کــرده بــود، عنــوان کــرد: بــا 

ــد. ــده ش ــال برگردان ــه بیت الم ــغ ب ــتگیر و مبل ــده دس ــتیم، اختاس کنن ــی داش ــتگاه های نظارت ــا دس ــه ب ــی ک هماهنگ
ــان ارزش داشــت  ــارد توم ــه حــدود ۱00 میلی ــی ک ــدر انزل ــل ســفیدکنار در بن ــزود: هت ــس اف ــدان در مجل ــردم هم ــده م  نماین
ــرداری  ــا کاهب ــود، ب ــه ب ــرار گرفت ــر ق ــار شــرکت های ســاختمانی کوث ــی کــه در اختی ــک دی و اموال و ســاختمان مرکــزی بان
ــر اینکــه میلیاردهــا تومــان از شــرکت های  ــا تأکیــد ب ــه بیت المــال بازگرداندیــم. وی ب ــود کــه مــا آن هــا را ب از دســت رفتــه ب
اقتصــادی توســعه کــه بــه غــارت رفتــه بــود را بــه بیت المــال برگرداندیــم، تصریــح کــرد:  دســت ســلطان شــکر از شــرکت های 

اقتصــادی قطــع شــد. ســلطان شــکر، فــردی بــود کــه در شــرکت ســبحان، کارهــای عجیبــی انجــام داده بــود.
ــق  ــت تحقی ــار هیئ ــا فش ــت: ب ــت، گف ــود داش ــده وج ــوخته ش ــارد وام س ــزار میلی ــک دی ۱00 ه ــه در بان ــام اینک ــا اع  وی ب
و تفحــص، ایــن مبلــغ بازگردانــده شــد. خجســته افــزود: آهــن قراضــه را هــر کیلــو ۱۲5 تومــان خریــداری کــرده بودنــد و بــا 
تبانــی بــه بانــک دی 850 تومــان فروختــه بودنــد کــه ۲8 میلیــارد تومــان بــا قــرارداد جعلــی و صــوری پــول بیت المــال غــارت 

شــده بــود و از حلقــوم ســران مفاســد اقتصــادی بیــرون کشــیده شــد.
ــه داد:  ــم، ادام ــی متوقــف کرده ای ــام قضائ ــه دســتور مق ــک دی را ب ــان اینکــه تمــام پرونده هــای تســهیات در بان ــا بی وی ب
حــدود 8 هــزار میلیــارد بانــک دی وام داده کــه بــدون تضمیــن اســت و ۱800 میلیــارد نیــز مجهول الوصــول اســت کــه در حــال 

پیگیــری آن هســتیم.

دست سلطان شکر از شرکت های اقتصادی قطع شد 

معــاون طــرح و برنامه ریــزی راهبــردی ســپاه گفــت: 
ــه در  ــی ک ــه مقاومت ــهدا، جبه ــون ش ــت خ ــه برک ب
منطقــه شــکل  گرفتــه، تمــام نقشــه های ابرقدرت هــا 
ــیونی از  ــه کلکس ــا ب ــه م ــد و منطق ــی می کن را خنث

ــت. ــده اس ــل  ش ــکا تبدی ــت های آمری شکس
بــه گــزارش خبرگــزاری کیمیــای وطــن، ســردار 
ســرتیپ دوم پاســدار محمــد توالیــی، شــامگاه 
سه شــنبه در یــادواره شــهدای کارگــری کاشــان 
کــه  نباشــند  افــرادی  اگــر  داشــت:  اظهــار 
ــادت های  ــرات و رش ــان خاط ــرای بی ــی ب زمینه های
ــه  ــد، روحی ــم نکنن ــام فراه ــدگان اس ــهدا و رزمن ش
شــهادت طلبی در جامعــه مــا جریــان پیــدا نخواهــد 

ــرد. ک
 وی افــزود: اگــر فرهنگــی در جامعــه ســیال نباشــد

 مــرگ آن فرامی رســد و اگــر فرهنــگ شــهادت 
ــه  ــلی ب ــد از نس ــم، بای ــده نگه داری ــم زن را بخواهی
ــی  ــهدا، فرصت ــای ش ــد؛ یادواره ه ــر برس ــل دیگ نس
بــرای انتقــال ایــن فرهنــگ ایثــار و شــهادت اســت.

ســپاه  راهبــردی  برنامه ریــزی  و  طــرح  معــاون 
بیــان کــرد: تنهــا گروهــی کــه حیــات جاودانــه 
ــهادت  ــگ ش ــتند. فرهن ــهدا هس ــد، ش ــدا می کنن پی

ــه بــودن یــک ملــت و یــک تمــدن  فرهنــگ جاودان
ــت. اس

وی خاطرنشــان کــرد: بــه برکــت خــون شــهدا 
 جبهــه مقاومتــی کــه در منطقــه شــکل  گرفتــه

 تمــام نقشــه های ابرقدرت هــا را خنثــی می کنــد 
شکســت های  از  بــه کلکســیونی  مــا  منطقــه  و 

آمریــکا تبدیــل  شــده اســت.
امــور  ادامــه داد: خانــم رایــس، وزیــر  توالیــی 
خارجــه ســابق آمریــکا، در ســخنرانی در اتــاق فکــر 
ــر کاری  ــا ه ــد م ــکا می گوی ــه آمری ــت خارج سیاس
بــرای مهــار انقــاب اســامی  انجــام دادیــم، نه  تنهــا 
 موجــب شکســت آن نشــد، بلکــه باعــث تقویــت آن

گردید.
ســپاه  راهبــردی  برنامه ریــزی  و  طــرح  معــاون 
تصریــح کــرد: در جریــان مشــاجرات انتخاباتــی 
آمریــکا، یکــی از مشــاوران ارشــد ایــن کشــور خطاب 
ــدن  ــه کوتاه آم ــم ب ــا را مته ــه اوبام ــرادی ک ــه اف ب
مقابــل ایــران می کننــد، گفــت شــما چــه می دانیــد 
ــران چیســت. افســران مــا کــه در خلیــج  قــدرت ای
 فــارس بــا ایــن قــدرت مواجــه هســتند، بایــد 

ــد. ــح دهن توضی

نماینــده مــردم شاهین شــهر در مجلــس گفــت: 
ــم  ــه سال هاســت مقی ــم ک ــی را دو خان ــرارداد نفت ق
ــه ســابقه  ــردی ک ــراه ف ــه هم انگلســتان هســتند، ب
ــد. ــم کرده ان ــته تنظی ــم داش ــنت را ه ــم کرس تنظی

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از فــارس 
حســینعلی حاجی دلیگانــی بــا اشــاره بــه ابــاغ 
قراردادهــای نفتــی اظهــار کــرد: متأســفانه در قضیــه 
قراردادهــای نفتــی، کاه بزرگــی ســر نماینــدگان 
مجلــس گذاشــتند کــه ایــن در واقــع کاه گذاشــتن 

ــردم اســت. ــر ســر م ب
وی افــزود: قــواره ایــن قراردادهــا دارای اشــکال 
زیــادی بــود و خــود معــاون اول رئیس جمهــور 
ــراد آن را بررســی  بارهــا اذعــان کــرد کــه مــا ۱50 ای

و رفــع کرده ایــم.
نماینــدگان شاهین شــهر و برخــوار در مجلــس بیــان 
ــه  ــک مجموع ــت ی ــب نیس ــای تعج ــا ج ــرد: آی ک
از  ایــراد  مصوبــه ای کــه ۱0 صفحــه اســت، ۱50 
آن گرفتــه شــود؛ بنابرایــن مشــخص اســت کــه 

زیرســاخت ایــن قــرارداد اشــکال دارد.
عضــو فراکســیون والیــت تأکیــد کــرد: ایــن قــرارداد 
را دو نفــر خانمــی  کــه ســالیان ســال در انگلســتان 
بودنــد و در آنجــا زندگــی کرده انــد، بــه همــراه یــک 

ــم کرســنت را هــم داشــته  ــردی کــه ســابقه تنظی ف

تنظیــم کرده انــد و مشــخص اســت ایــن قــراردادی 
کــه زیرســاخت آن بــر مبنــای تفکــر درســت نباشــد 
و برخــاف منافــع ملــی و منافــع ایرانیــان باشــد، بــه 

کشــور لطمــه خواهــد زد.

حاجی دلیگانــی اضافــه کــرد: ایــن قراردادهــا حقــوق 
ملــت ایــران را از بیــن بــرده و حتــی مــا را بــه زمــان 
ــد؛  ــت بازمی گردان ــت نف ــدن صنع ــی ش ــل از مل قب
ــروی  ــتند نی ــم می خواس ــان ه ــه در آن زم ــرا ک چ
 انســانی را بــه ســخره بگیرنــد و نفــت را ببرنــد 
ــاده  ــاق افت ــن اتف ــا ای ــن قرارداده ــون در ای و تاکن

ــت. اس

سردار توالیی عنوان کرد:
خاورمیانه، کلکسیون شکست های آمریکا 
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شاخصه دولت اسالمی    
ادامــه از صفحه یک: 

ــوَة  ــوا الّصل ــی االَرِض َاقاُم ــم ِف ــَن اِن َمکَّّنُه ذی لَّ کــه »َا
کــوَة َو َاَمــروا ِبالَمعــروِف َو َنَهــوا َعــِن  َو ءاَتــُوا الزَّ
متعــال  خــدای  انتظــاری کــه  یعنــی  الُمنکَــر«؛ 
اّولــش  این هاســت:  دارد،  ارض  در  متمکّنیــن  از 
ــروا  ــوَة َو َاَم ک ــُوا الزَّ ــد »َو ءاَت ــوة«، بع ــوا الّصل »َاقاُم
عاِقَبــُة  للــهِ   َو  الُمنکَــرِ  َعــِن  َنَهــوا  َو  ِبالَمعــروِف 
ــط  ــه قس ــا ب ــر م ــه اگ ــت ک ــور نیس ــور«. این ط ااُلم
ــه   ــه از اقام ــم، حــق داشــته باشــیم ک توجــه می کنی
نمــاز و اهمیــت دادن بــه نمــاز یــا زکات یــا امــر بــه 
ــه »َاِن  ــم؛ بلک ــت کنی ــر غفل ــی از منک ــروف و نه مع
ــار  ــه چندین ب ــوت« - ک ــوا الّطاغ ــُدوا هللَا َو اجَتِنُب اعُب
ایــن لفــظ و ایــن مضمــون در قــرآن تکــرار شــده - 
نشــان می دهــد کــه اصــا خــدای متعــال پیغمبــران 
 را فرســتاد بــرای توحیــد، بــرای اجتنــاب از طاغــوت

ــت.  ــن اس ــاس کار ای ــد؛ اس ــت خداون ــرای عبودی ب
ــه  ــی ک ــد: در وصیت ــری می فرماین ــام معظــم رهب مق
ــوری ــوره  ش ــریفه  س ــه  ش ــال در آن آی ــدای متع  خ

بــه نــوح و بــه ابراهیــم و بــه موســی  و بــه بقیــه کــرده 
ــت ــر اس ــورد نظ ــه م ــن، آنک ــوا الّدی ــت: َان َاقیُم  اس

اقامــه  دیــن اســت؛ یعنــی همــه  دیــن را بایــد 
ــی الُمشــرِکیَن  ــَر َعَل ــِه کَُب قــوا فی اقامــه کــرد؛ َو الَتَتَفرَّ
َلیــِه َمــن َیشــآُء َو  َلیــِه هللُا َیجَتبــی اِ ماَتدعوُهــم اِ
َلیــِه َمــن ُینیــب؛ یعنــی همــه  دیــن - همــه   َیهــدی اِ
اجــزا و همــه  ارکان دیــن - مــورد توجــه اســت. 
معلــوم شــد کــه شــاخصه اصلــی و اولیــه حکومــت 
ــرم  ــدا و رأس ه ــن اســت و ابت ــه دی اســامی،  اقام
اقامــه دیــن،  توجــه بــه نمــاز، زکات و امــر بــه 

ــت.  ــر اس ــی از منک ــروف و نه مع
یکــی  بــه  دولتــی  ناکــرده  خــدای  اگــر  حــال 
باشــد  بی تفــاوت  همــه  بــه  یــا  مــوارد  ایــن  از 
ایــن معیــار ســنجش  دولــت اســامی  نیســت. 
نشــانه اش  خــدا کــه  دیــن  بــه  توجــه  اســت؛ 
ترویــج و ترغیــب نمــاز اســت؛ توجــه بــه زکات 
ایثــار  و  انفــاق  و  می کنــد  پــاک  را  مــال   کــه 
را در کشــور رواج می دهــد و نیــز توجــه بــه خوبی هــا 
ــر  ــا و ام ــا و رفتارهــای پســندیده و معروف ه و کاره
ــت.  ــه اس ــر هم ــی ب ــی دین ــه تکلیف ــروف ک ــه مع ب
ــی  ــه اله ــن فریض ــه ای ــد زمین ــامی  بای ــت اس  دول
از آمــران بــه معــروف حمایــت  را فراهــم کنــد؛ 
ــرات  ــا منک ــد، ب ــرات را نده ــازه رواج منک ــد اج کن
منکــرات  از  را  جامعــه  و  برخیــزد  مبــارزه  بــه 
مصون ســازی کنــد. حــال اگــر کســی در دولتــی 
امــوری  یــا  منکــرات  تقویــت  جهــت  در  موضــع 
شــبهه ناک  بگیــرد از مســیر اســامی  فاصلــه گرفتــه 
 کــه بایــد علمــا و اندیشــمندان و رهبــران دینــی 

و مــردم او را از راه ناصواب بازدارند.
 در واقــع میــزان ســنجش هــر دولتــی چنانچــه 
ــن  ــه دی ــد، اقام ــامی  باش ــور اس ــت کش در حاکمی
خداســت. اگــر حکومــت یــا دولــت اســامی  نتوانــد 
اقامــه دیــن خــدا کنــد آن حکومــت، حکومــت 
همــه  اســامی،  درنظــام  نیســت.امروز  علــوی 
ــری، از  ــاال از رهب ــا ب ــن ت کارگــزاران حکومــت از پایی
ــد  ــت کنن ــد هم ــه، بای ــور از وزرا و... هم رئیس جمه
تــا در جمهــوری اســامی  دولــت اســامی  منظــور بــر 

یابــد.  تحقــق  تعریف شــده  پایــه شــاخص های 
آن دولــت  اســامی  و  دیگــر حکومــت   شــاخصه 

مبــارزه بــا فســاد و رانت خــواری اســت؛ یعنــی 
مبــارزه بــا فســاد بایــد از پایه هــای اصلــی حکومــت 

ــد.  ــامی  باش ــت اس و دول
مبــارزه بــا فســاد و رانت خــواری بایــد از همیــن 
بــه  تــا  شــود  شــروع  حاکمیتــی  دســتگاه های 
اصــرار  برســد.  جامعــه  پائین دســت   طبقــات 
در  سال هاســت  معظــم  رهبــری  تأکیــدی کــه  و 
ــر همیــن اســاس اســت  ــد، ب ــا فســاد دارن ــارزه ب مب

ــت. ــامی  اس ــت اس ــاخصه دول ــه ش ک
کارگــزاران  اســت.  پاکدامنــی  دیگــر  شــاخصه 
از  اســامی  بایــد  و حکومــت  دولــت  اعضــای  و 
حکومــت  در  اگــر  باشــند.  دور  بــه  آلودگی هــا 
اســامی  خــدای ناکــرده مدیــری آلــوده باشــد 
عــدل  اقامــه  فریضــه  اجــرای  مدیــر،  آن  از 
نمــاز، زکات، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
عــدل  اقامــه  نتوانــد  فــرد  آن  اگــر   برنمی آیــد. 
و اقامــه دیــن الهــی نمایــد، بــه تبــع بــر هــر 
آلودگــی دیگــری رضایــت می دهــد و چــون رضایــت 
ــار ــاد دچ ــه فس ــر، ب ــی ام ــتگاه متول ــد، آن دس  ده

می شود. 
ــه  ــت ک ــئوالن اس ــتی مس ــر ساده زیس ــاخص دیگ ش
ــام)ره(  ــت؛ ام ــی اس ــرافیگری و تجمل گرای ــد اش ض

ــر آن تأکیــد زیــاد داشــتند و رهبــری عزیــز نیــز. ب
ــر    شــاخصه دیگــر صداقــت و صراحــت اســت. مدی
و عضــو دولــت اســامی  در هــر جایگاهــی کــه 
هســت، بایــد آنچــه را بــه بیــان حقایــق و حــق 
نزدیــک اســت، بــا مــردم در میــان بگــذارد و مطــرح 
ــت  ــور دول ــاح ام ــه اص ــه را ب ــد آنچ ــد. وی بای  کن
و جامعــه کمــک می کنــد، عمومــی  نمایــد. اگــر 
ــه برنامــه و اهدافــش  ــر نشــد ک ــد، اگ ــد کار کن نتوان

ــد. ــد کن ــود را نق ــد، خ ــق نیاب تحق
 مســئول بایــد راســت بگویــد و از ارائــه آمــار و ارقــام 
ــان  ــه او اطمین ــز ب ــردم نی ــا م ــزد ت غیرواقعــی بپرهی
اعتمــاد  ســاختار  و  او  بــه  مــردم  وقتــی  کننــد. 
ــام  ــداری نظ ــت و پای ــای مقاوم ــد آن گاه پایه ه کنن
ــد  ــد رش ــی تنومن ــون درخت ــد و همچ ــم می مان  محک

می کند.

روز کارمند
ــد  ــه کارمن ــهریور ب ــت، روز ٤ش ــه دول ــاله در هفت ــه س هم
 اختصــاص می یابــد تــا پــس از یکســال خدمــت و کار 
دولــت جمهــوری  کارگــزاران  از  روز  ایــن  در  تــاش،  و 
اســامی  تجلیــل و بــه خادمــان شــاخص ارج گــذاری 
ــک ارزش  ــوان ی ــه عن ــب خدمــت ب ــن ترتی ــه ای ــد. ب نماین
ــن  ــرد. در ای ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــه م ــی در جامع متعال
روز بــا تبییــن ماک هــای انتخــاب، کارمنــدان نمونــه 
ــام در  ــان نظ ــم کارکن ــل عظی ــدگان خی ــوان نماین ــه عن ب
ــر  ــویق و تقدی ــورد تش ــاب و م ــور، انتخ ــاط کش ــی نق اقص
ــت  ــا درس ــت ماک ه ــوم نیس ــه معل ــد. البت ــرار می گیرن ق
ــوط  ــا آن مخل ــخصی ب ــات ش ــرا نظری ــود؛ زی ــت ش رعای
ــاال  ــن و ب ــی را پایی ــی حقوق ــرات آن گاه ــود و تأثی می ش
ــه  ــت ک ــمند اس ــت و ارزش ــس کار درس ــا نف ــد؛ ام می کن
بایــد انجــام شــود تــا انگیــزه خدمــت بــه مــردم رواج پیــدا 
ــتر  ــان بیش ــفانه فارغ التحصی ــروزه متأس ــه ام ــد. البت کن
بــه دنبــال کار اداری و پشــت میزنشــینی هســتند کــه 
ــتغال  ــمت اش ــه س ــود و ب ــاح ش ــد اص ــگ بای ــن فرهن ای
 مولــد گام برداشــت و دایــره اداری را کــه بــر هزینــه کشــور 
ــرده در  ــانی تحصیلک ــروی انس ــدود و از نی ــد، مح می افزای
ــای  ــد مغزه ــرد. بای ــتفاده ک ــور اس ــکوفایی کش ــت ش جه
ــت باشــیم و پشــت  ــا مســتخدم دول خــود را از اینکــه تنه
میــز بنشــینیم، خالــی کنیــم و برگردیــم بــه اینکــه انســانیت 
انســان  بــه وجــود می آیــد.  بــا کار  رابطــه  انســان در 
ــق  ــد خال ــاب می کن ــه انتخ ــیله کاری ک ــه وس ــد ب می توان
ــام  ــت در نظ ــای مدیری ــت اعت ــی اس ــد. بدیه ــود باش خ
اداری و ارتقــای منزلــت اجتماعــی کارکنــان دولــت، از 
ــود؛  ــوب می ش ــن روز محس ــت ای ــم بزرگداش ــداف مه اه
ــه  ــبت ب ــردم نس ــرش م ــاح نگ ــه اص ــد ب ــن بای همچنی
خدمــات ایــن قشــر شــریف و زحمتکــش پرداختــه شــود 
ــود؛  ــل ب ــرام قائ ــز ارزش و احت ــر عزی ــن قش ــرای ای و ب
 نــه اینکــه فکــر کنیــم وظیفه شــان را انجــام می دهنــد 
ــم.  ــا آن هــا برخــورد کنی ــا ب ــگاه ی ــه آن هــا ن ــه ب و طلبکاران
البتــه کــه کارمنــدان محتــرم نیــز بایــد خــود را در خدمــت 
ــد  ــرام بگذارن ــاب رجــوع خــود احت ــه ارب ــد و ب مــردم بدانن
مــردم را تکریــم کننــد و از اخــاق و رفتــار شــهیدان رجایــی 
ــاش،  ــد، ت ــه امی ــاد روحی ــد. ایج ــو بگیرن ــر الگ ــا هن و ب
ــه مشــارکت در امــور و نمایــش  نشــاط و تشــویق مــردم ب
ــد  ــوب جامعــه را بای ــوان حکومــت اســامی  در اداره مطل ت
از اهــداف بزرگداشــت ایــن روز محســوب نمــود. ایــن روز 
ــک  ــت تبری ــدوم و مردم دوس ــدان خ ــه کارمن ــارک را ب مب

می گوئیــم.
در پایــان در اهمیــت کار و خدمــت بــه مــردم از کام 
پیامبــر)ص( یــاری می گیریــم: »َمــن قضــی ألخیــِه 

ــَه َدهــَرُه.«  الُمؤِمــِن حاَجــًة کاَن کََمــن َعَبَداللَّ
 »کســی کــه حاجــت بــرادر مؤمــن خــود را بــرآورده ســازد

ماننــد کســی اســت کــه عمــر خــود را بــه عبــادت گذرانــده 
باشــد.« )األمالــی، طوســی، ص 48۱( 

و طوبی لهم 

 روایت وزیر اطالعات 
از امتیازاتی که ایران از آمریکا گرفت 

وزیــر اطاعــات بــا اشــاره بــه مذاکــرات انجام شــده توســط 
ایرانــی  زندانیــان  تبــادل  راســتای  در  اطاعــات   وزارت 
ــارد دالری کــه  ــر 2 میلی ــار کــرد: عــاوه ب ــی اظه و آمریکای
 توســط آمریــکا مــورد تعــرض قــرار گرفتــه، یــک میلیــارد 
و 710 میلیــون دالر نیــز از پــول ایــران در اختیــار آمریکا قرار 

دارد کــه ماجــرای آن بــه پیــش از انقــاب بازمی گردد.
 وی ادامــه داد: پیــش از انقــاب بــرای خریــد ســاح

ــغ  ــن مبل ــا ای ــد، ام ــکا داده ش ــه آمری ــون دالر ب ٤00 میلی
از آن زمــان در حســاب های آمریــکا وجــود داشــت؛ در 
جریــان مذاکراتــی کــه مــا بــا نظــر مقــام معظــم رهبــری 
ــوی وزارت  ــی از س ــت مل ــی امنی ــورای عال ــم ش و تصمی
ــی  ــی و آمریکای ــان ایران ــه زندانی ــاره مبادل ــات درب اطاع
ــی از  ــه یک ــم ک ــور گرفتی ــرای کش ــی ب ــتیم، امتیازات داش
آن هــا بازگردانــی ایــن ٤00 میلیــون دالر بــود. ایــن ٤00 
ــه همــراه یــک میلیــارد و 310 میلیــون دالر  میلیــون دالر ب
ســود آن را بــرای کشــور مســترد کردیــم و امیدواریــم کــه 
دولــت و دیپلماســی دولــت موفــق شــود ایــن پــول را نیــز 

ــد. ــارج کن ــا خ ــگ آن ه از چن

وزیر کشور اعالم کرد:
 دی ماه، زمان رسمی  ورود 

وزارت کشور به انتخابات
ــاه  ــما از دی م ــور رس ــت: وزارت کش ــور گف ــر کش وزی
 وارد کار انتخابــات می شــود و ســتادهای انتخابــات 
را تشــکیل می دهــد. بــه گــزارش کیمیــای وطــن ازجــام 
جــم آنایــن، عبدالرضــا رحمانی فضلــی بــا اشــاره 
ــفند 95  ــوراها از اس ــات ش ــام انتخاب ــه ثبت ن ــه اینک  ب
ــن  ــوری در فروردی ــات ریاســت جمه ــام انتخاب و ثبت ن
ــل  ــی کام ــا آمادگ ــرد: م ــار ک 96 انجــام می شــود، اظه
ــاره احتمــال  ــم.وی درب ــات داری ــرای برگــزاری انتخاب ب
برگــزاری انتخابــات بــه صــورت الکترونیــک نیــز اظهــار 
ــا  ــم و ب ــه داری ــن زمین ــل در ای ــی کام ــا آمادگ ــرد: م ک
ــم.  ــزار کردی ــه برگ ــد جلس ــم چن ــان ه ــورای نگهب ش
ــه  ــورد؛ البت ــکلی برنخ ــه مش ــد ب ــن رون ــم ای امیدواری
ــات شــوراها ــژه در انتخاب ــات الکترونیکــی، به وی  انتخاب
هزینــه زیــادی دارد و دولــت بایــد بــه مــا کمــک 
کنــد. رحمانــی فضلــی در بخــش دیگــری از اظهــارات 
خــود دربــاره وضعیــت امنیــت در مرزهــای کشــور 
ــا  ــرقی م ــایه ش ــورهای همس ــرد: کش ــان ک خاطرنش
ــد  ــر مرزهــای خــود ندارن اســتقال و کنتــرل کاملــی ب
ــت  ــا امنی ــن م ــت؛ بنابرای ــدار اس ــا ناپای ــن مرزه و ای
مرزهــا را بــه عهــده گرفته ایــم و بــه ایــن کشــورها هــم 
کمــک می کنیــم. مرزهــای شــرقی و غربــی کشــور مــا 
می توانــد بــا توجــه بــه اوضــاع منطقــه ای آســیب پذیر 
باشــد؛ البتــه بــا اســتقرار نیروهــای مســلح در مرزهــای 
 شــرقی و غربــی امنیــت کشــور مــا حفــظ شــده 

و تقریبا ما هیچ ناامنی نداریم.



کوتاه از اقتصاداخبار اقتصادی

ــای  ــه از دغدغه ه ــت همیش ــرعت اینترن ــش س افزای
ــر ارتباطــات  ــران اینترنتــی اســت. از طرفــی وزی  کارب
و فنــاوری اطالعــات وعــده کاهــش قیمــت اینترنــت 
ــت  ــور، کیفی را می دهــد و از طــرف دیگــر رئیس جمه
ــد.  کنونــی اینترنــت را در شــأن مــردم ایــران نمی دان
ــن  ــر نمی رســد ای ــه نظ ــم ب ــوز ه ــن وجــود هن ــا ای ب
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــرده باش ــی ک ــر چندان ــرایط تغیی ش
ــرای  ــده ب ــای داده ش ــع، وعده ه ــری ربی ــگاه خب پای
ــی اســت  ــران در حال ــت در ای کاهــش قیمــت اینترن
کــه در حــال حاضــر کارشناســان عقیــده دارنــد 
پهن بانــد در بعضــی کشــورها بــه ســمت رایــگان 
شــدن مــی رود و در بیشــتر کشــورها نیــز هزینــه 
دسترســی بــه پهنــای بانــد اینترنــت در حــال کاهــش 
ــه   ــه ســمت ارائ ــا ب ــا در دنی ــد اپراتوره اســت و درآم
خدمــات مــی رود؛ بــا ایــن وجــود هنــوز هــم در ایــران 
ــه صــورت فــروش پهنــای بانــدی  عرضــه اینترنــت ب

ــی دارد. ــی غیرمنطق ــه قیمت ــت ک اس
لزومکاهشتعرفهها 

ــزوم کاهــش تعرفه هــا  ــه ل ــر ارتباطــات معتقــد ب وزی
بــرای دسترســی بیشــتر مــردم بــه خدمــات اینترنتی 
اســت و می گویــد: مــردم ایــران بــرای دریافــت 
ــد؛ امــا  ــی پرداخــت می کنن ــول خوب ــن خدمــات پ ای

ــد.  ــار ندارن ــی در اختی کیفیــت مطلوب
واعظــی همچنیــن از تأکیــد دولــت بــر ســرمایه گذاری 
ــاد دارد  ــد و اعتق ــخن می گوی ــی س ــش خصوص بخ
ــات  ــه از خدم ــتفاده بهین ــش در اس ــن بخ ــور ای حض
کمــک شــایانی خواهــد کــرد. بدیــن ترتیــب کاهــش 

تعرفــه و قیمــت اینترنــت از اول مــرداد شــکل اجرائی 
ــه کمیســیون تنظیــم  ــه خــود گرفــت و طبــق مصوب ب
ــدگان  ــام ارائه کنن ــی، تم ــات رادیوئ ــررات و ارتباط مق
ــای  ــال تعرفه ه ــه اعم ــف ب ــت، موظ ــات اینترن خدم
ــا داده  ــه باره ــی ک ــه از وعده های ــدند. البت ــد ش جدی
شــده، کاهــش قیمــت اینترنــت بــا راه انــدازی شــبکه 

ملــی اطالعــات اســت.
شــرکت  عامــل  مدیــر  جهرمــی،  محمدجــواد   
بــا  این بــاره می گویــد:  در  زیرســاخت،  ارتباطــات 
راه انــدازی مرکــز تبــادل داده شــبکه ملــی اطالعــات، 

ــبکه  ــن ش ــزات ای ــی از تمای ــه دسترس ــث تعرف بح
بــود. خواهــد  اینترنــت  بین المللــی 

کیفیت،فدایقیمتنشود 
ــت در  ــت اینترن ــه قیم ــر ســر کاهــش تعرف بحــث ب
شــرایطی اســت کــه رمضانعلــی ســبحانی فر رئیــس 
ــت  ــش قیم ــن کاه ــس، ای ــات مجل ــه ارتباط کمیت
ــن  ــترکین تلف ــت مش ــب رضای ــه موج ــرای اینک را ب
همــراه شــود، مشــروط بــه افزایــش کیفیــت می دانــد 
و می گویــد: مــردم خواســتار حفــظ یــا افزایــش 
بــا کاهــش قیمــت  اینترنــت همزمــان  کیفیــت 

هســتند؛ نــه اینکــه بــا کاهــش قیمــت، کیفیــت نیــز 
فــدا شــود. چــرا بــا کاهــش قیمــت کیفیــت اینترنــت 

ــود؟  ــظ ش ــد حف نبای
وی شــبکه ملــی اطالعــات و اســتفاده از فنــاوری 
ــراه  ــن هم ــت تلف ــت اینترن ــش کیفی ۴G را در افزای
ــترهای  ــه بس ــا ک ــد: از آنج ــته و می گوی ــر دانس مؤث
ســخت افزاری شــبکه ملــی اطالعــات فراهــم شــده بــا 
اتصــال پایگاه هــای داده دســتگاه ها بــه ایــن شــبکه، 
ــش  ــت کاه ــی اینترن ــک داخل ــار ترافی ــی از ب بخش
یافتــه و ســرعت اینترنــت بایــد افزایــش یابــد؛ عــالوه 
بــر آن، بــا جایگزیــن شــدن ســرویس ۴G بــه جــای 
ــت  ــت اینترن ــرعت و کیفی ــی، س ــرویس های فعل س

ــد. ــش می یاب ــز افزای ــراه نی ــن هم تلف
اینترنتداخلی 

ارتباطــات  حوزه هــای  بــر  حاکــم   مســئوالن 
و فنــاوری اطالعــات، راه انــدازی شــبکه ملــی اطالعات 
ــی ارزان  ــد و از طرف ــده دادن ــت وع ــه دول ــه هفت را ب
ــدازی  ــن راه ان ــه ای ــوط ب ــم من ــت را ه ــدن اینترن  ش

دانستند. 
اینکــه اینترنــت داخلــی کــه گفتــه می شــود بــا 
ــمگیر  ــی چش ــش قیمت ــات کاه ــی اطالع ــبکه مل ش
دارد، تــا چــه انــدازه می توانــد نیــاز کاربــران اینترنتــی 
ــر  ــه نظ ــرا ب ــت؛ زی ــخص نیس ــد، مش ــم کن را فراه
ــی  ــت بین الملل ــای اینترن ــش تعرفه ه ــد کاه می رس
ــورد  ــوای م ــه در حــال حاضــر بخــش اعظــم محت ک
اســتفاده را شــامل می شــود، منفصــل از شــبکه ملــی 

ــات اســت. اطالع

چالش های مهم اینترنت در ایران

کاهش قیمت یا کاهش کیفیت؟

کیمیای وطن باالخــره پــس از ماه هــا کــش و قــوس 
ــورای  ــس ش ــردم در مجل ــدگان م نماین
ــا  ــد ت ــای ســوخت دادن ــه حــذف کارت ه اســالمی، رأی ب
پرونــده پرماجــرای عرضــه بنزیــن مطابــق نظــر وزارت نفت 

به پایان برسد.
ــالمی در  ــورای اس ــس ش ــدگان مجل  نماین
ــون  ــه الیحــه اصــالح قان ادامــه رســیدگی ب
بودجــه ســال 1395 بــا حــذف بنــد ح 
تبصــره 1۴ قانــون بودجــه 1395 بــا حــذف 

ــد.  ــت کردن ــوخت موافق کارت س
در  مجلــس  اســت کــه  درحالــی  ایــن 
بررســی جزئیــات الیحــه بودجــه 1395 

در فروردین مــاه ســال جــاری، دولــت را مکلــف کــرده 
بــود حداکثــر چهارمــاه پــس از تصویــب ایــن قانــون 
ــی ــم از بنزین ــنگین اع ــبک و س ــه س ــایل نقلی ــه وس  کلی
ــوخت  ــه کارت س ــوز را ب ــی( و دوگانه س ــت گاز )گازوئیل نف

مجهــز کنــد. 

 باوجــودی کــه ظاهــر امــر ســاده بــه نظــر می رســید
ــت  ــوخت و قیم ــت کارت س ــاد وضعی ــه افت ــی ک اتفاقات
بنزیــن را پیچیده تــر از چیــزی کــرده بــود کــه دولــت 
بــرای ســوخت  فکــرش را می کــرد. تصمیــم دولــت 
ــدون  ــی و ب ــن تک نرخ ــه بنزی ــبک، عرض ــای س خودروه
ــرای  ــه ب ــی ک ــود؛ تصمیم ــوخت ب کارت س
موافقــت  جلــب  بــه  شــدن  اجرائــی 
احتیــاج  بهارســتان  در  ملــت  نماینــدگان 
 داشــت؛ امــا اتفاق هــای پیش بینی شــده 
ــده  ــن ای ــق ای ــازه تحق ــره اج  و گاه غیرمنتظ
ــان  ــتانه پای ــود و در آس ــه ب ــون گرفت را تاکن
زمــان باقیمانــده تــا تعییــن تکلیــف یکــی از 
بزرگ تریــن معــادالت اقتصــادی دولــت یازدهــم، باالخــره 
مجلــس رأی نهایــی را صــادر کــرد. بــه گفتــه وزارت نفــت 
 طــی 1۰ ســال اســتفاده از ســامانه هوشــمند ســوخت 
ــق  ــده از طری ــات جمع آوری ش ــتفاده ای از اطالع ــچ اس هی

ایــن ســامانه نشــده اســت.

خداحافظکارتسوخت!
 نماینــدگان مجلــس در نشســت روز چهارشــنبه خــود

عــالوه بــر تصمیــم پایــان دادن بــه عمــر کارت هــای 
ســوخت، تصمیــم مهــم دیگــری نیــز گرفتنــد کــه در 
هیاهــوی حــذف کارت هــای ســوخت گــم شــد؛ تصمیمــی 
بــر  می کنــد.  قبــل  از  را گران تــر  آب  قبض هــای  کــه 

 اســاس مصوبــه روز چهارشــنبه مجلــس 
ــره 6  ــد ج تبص ــه بن ــاس اصالحی ــر اس و ب
الیحــه اصــالح قانــون بودجــه ســال 1395، 
ــای  ــرکت های آبف ــق ش ــرو از طری وزارت نی
شــهری سراســر کشــور، مکلــف اســت 
عــالوه بــر دریافــت نــرخ آب بهــای شــهری، 
بــه ازای هــر متــر مکعــب فــروش آب 

ــال از مشــترکان  ــغ یکصــد و پنجــاه )15۰(  ری شــرب، مبل
آب دریافــت و بــه خزانــه داری کل کشــور واریــز کنــد. 
صددرصــد وجــوه دریافتــی تــا ســقف 7۰۰ میلیــارد ریــال 
ــرب  ــانی ش ــت آبرس ــا جه ــور صرف ــاب مذک ــل حس از مح

روســتائی و عشــایری اختصــاص می یابــد. 

ــرب  ــود آب ش ــاخص کمب ــاس ش ــر اس ــور ب ــار مذک اعتب
ــه ماهه از  ــع س ــور در مقاط ــتان های کش ــن اس ــالم بی س
ــع  ــور توزی ــالب کش ــی آب و فاض ــرکت مهندس ــق ش طری
ــه موافقت نامــه بیــن ســازمان  ــا پــس از مبادل می شــود ت
شــرکت های  و  اســتان ها  برنامه ریــزی  و  مدیریــت 
اســتان ها  روســتائی  فاضــالب  و   آب 
یــا ســازمان عشــایری هزینــه شــود؛  و 
ــود.  ــات نمی ش ــمول مالی ــوق مش ــوه ف وج
ــران  ــد گ ــم، هــر چن ــن تصمی ــر اســاس ای ب
درآمدهــای  بــرای  تفاوتــی  آب  شــدن 
ــاد  ــالب ایج ــرکت های آب و فاض ــت ش ثاب
نمی کنــد، امــا قبــوض آب مشــترکان بــا 
ــی  ــن درحال ــد. ای ــد ش ــه رو خواه ــی روب ــر افزایش تغیی
ــاره  ــود درب ــه ب ــن گفت ــش از ای ــرو پی ــر نی ــه وزی اســت ک
افزایــش قیمــت آب و بــرق، فعــال هیــچ تصمیمــی گرفتــه 
ــس، آب  ــم مجل ــن تصمی ــا ای ــال ب ــا عم نشــده اســت. ام

ــد. ــد ش ــران خواه ــدک، گ ــد ان ــر چن ه
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ــه  ــان ب ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــی ش ــط عموم ــر رواب ــت مدی ــه دول ــتانه هفت درآس
ــا مدیــر مســئول روزنامــه  همــراه مســئوالن حــوزه روابــط عمومــی ایــن شــرکت ب
کیمیــای وطــن و هیئــت تحریریــه ایــن روزنامــه دیــدار و از نزدیــک از بخش هــای 

مختلــف ایــن روزنامــه بازدیــد کــرد.
  در ایــن دیــدار، مدیــر روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان اصفهــان از پیگیــری و 
درج اخبــار ایــن شــرکت در روزنامــه کیمیــای وطــن و پایــگاه خبــری ربیــع قدردانــی 
ــل  ــا تعام ــت: خوشــبختانه ب ــه گف ــن روزنام ــر مســئول ای ــه مدی ــاب ب ــرد و خط ک
خــوب رســانه ها توانســتیم بــه بخشــی از اهــداف خــود بــرای روشن ســازی افــکار 
ــته  ــی داش ــرد خوب ــی از گاز عملک ــوادث ناش ــات و گاه ح ــه خدم ــی در زمین عموم

باشــیم. 
ســید حســن موســوی، در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن بــا اشــاره بــه اهــم 
فعالیت هــای ایــن شــرکت در ســال جــاری از گازرســانی بــه ۴ شــهر باقیمانــده در 
ــر از یکســال  ــد، در کمت ــد نبودن ــت گاز ســال ها بهره من ــه از نعم ــان ک اســتان اصفه
آینــده از طریــق ســی ان جی خبــر داد و گفــت: بــا بهره بــرداری از پــروژه گازرســانی 

ــش  ــوذ گاز در بخ ــب نف ــهرها، ضری ــن ش ــه ای ب
شــهری اســتان بــه صددرصــد می رســد و 
ــد ــل خواه ــبز تبدی ــتان س ــه اس ــان ب  اصفه

 شد. 
از  بهره بــرداری  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــه ۴ شــهر و 2 روســتای  ــروژه گازرســانی ب پ
ــای  ــوار از مزای ــزار و 132 خان ــده، 5 ه یادش
ایــن  در  افــزود:  می شــوند،  برخــوردار  گاز 
ــادر(  ــی )م ــدا گاز در ایســتگاه اصل روش، ابت
ــن احــداث می شــود،  ــه در شهرســتان نائی ک
توســط کمپرســور تــا فشــار 3 هــزار پونــد بــر 
ــل  ــازی و داخ ــع )PSI( فشرده س ــچ مرب این
مخــازن مخصــوص تزریــق و پــس از آن 
توســط کامیون هــای مخصــوص، حمــل و 
ــل  ــر( منتق ــرف )دخت ــتگاه های مص ــه ایس ب

می شــود. وی در ادامــه، از برگــزاری موفقیت آمیــز ســومین المپیــاد ورزشــی 
فرزنــدان زیــر 18 ســال پســر شــرکت ملــی گاز ایــران کــه در 8 رشــته در اصفهــان 
ــه از  ــی ک ــای فرهنگ ــرای برنامه ه ــه اج ــن ب ــت و همچنی ــخن گف ــزار شد،س برگ
ــزی ــده،  گری ــرا درآم ــه اج ــرکت ب ــن ش ــتمر در ای ــوت و مس ــا ق ــل ب ــال قب  دو س

 زد.
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ــان  ــه فرهنگــی در شــرکت گاز اســتان اصفه ــن دبیرخان ــدازی اولی موســوی از راه ان
بــه صــورت پایلــوت کشــوری خبــر داد و افــزود: راه انــدازی دارالقــرآن امیرالمؤمنیــن 
ــه  ــن دبیرخان ــدازی ای ــرات راه ان ــور از ثم ــی در کش ــر قرآن ــای برت ــب رتبه ه و کس
در اســتان اصفهــان بــوده اســت. مــا معتقدیــم شــرکت های خدماتــی تنهــا 
دربرگیرنــده ابعــاد اقتصــادی نیســتند و توجــه بــه مســائل فرهنگــی نیــز زمینه ســاز 

پیشــرفت اســت.
ــان شــرکت گاز از طــرح  ــی از اســتقبال خــوب خانواده هــای کارکن ایــن فعــال قرآن
ــی از دیگــر  ــه صــورت تلفن ــر داد و ادامــه داد: آمــوزش قــرآن ب ــی خب ــی تلفن قرآن
برنامه هــای ایــن شــرکت اســت کــه بــا حضــور قاریــان ممتــاز اســتان و در قالــب 

کلیــه رشــته های قرآنــی اعــم از مفاهیــم، روانخوانــی، تجویــد و ... بــه صــورت ســه 
مــاه و همــراه بــا آزمــون کتبــی تلفنــی در حــال انجــام اســت. 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه هم اکنــون 13۰ نفــر )7۰ نفــر خانــم و بقیــه آقــا( 
تحــت پوشــش ایــن طــرح هســتند، ادامــه داد: امســال نیــز بــه مناســبت 
ــی  ــت و آینده پژوهش ــز مهدوی ــکاری مرک ــا هم ــج( ب ــعبان، دارالمهدی)ع ــه ش نیم
ــواده شــرکت گاز در حــال برگــزاری دوره هــای مختلــف  ــا حضــور 12۰ خان  اســتان ب

است. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه همزمــان بــا بازگشــایی مــدارس بــه 5 هــزار مدیــر مدرســه 
تفاهم نامــه ای  ارائــه کرده ایــم، گفــت:  را  ایمنــی  مختلــف  آموزش هــای  نیــز 
ــورت  ــه ص ــف ب ــای مختل ــه آموزش ه ــتان در زمین ــت اس ــت بهداش ــا معاون ــز ب نی
دوجانبــه منعقــد شــده اســت. همچنیــن بــا کمیتــه فرهنــگ شــهروندی شــهرداری 
 اصفهــان نیــز تعامالتــی در زمینــه آمــوزش نــکات ایمنــی گاز برقــرار شــده

 است.
ضرورتاجرایمبحث22ساختمانهاتوسطسازماننظاممهندسی 

مدیــر روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان اصفهــان در پاســخ بــه پرســش 
خبرنــگار کیمیــای وطــن دربــاره اجــرای مبحــث 22 در ســاختمان هــا کــه 
بــه رعایــت مســائل ایمنــی ســاختمان تأکیــد دارد بــه ایــن نکتــه اشــاره 
ــف  ــاختمان موظ ــی س ــام مهندس ــی، نظ ــد قانون ــن بن ــاس ای ــر اس ــه ب ــت ک داش
اســت هــر 3 ســال یکبــار از لوله کشــی های گاز بازرســی داشــته باشــد؛ امــا 
ــه صــورت کامــل اجــرا ــه مشــکالتی وجــود دارد و طــرح ب ــن زمین  متأســفانه در ای

 نمی شود.
بــه جهــت  اینکــه ســاختمان هایی کــه مشــکالتی  بــه  اشــاره  بــا  موســوی 
جابه جایــی تأسیســات گازی دارنــد موظفنــد ایــن مســئله را بــه کارشناســان 
ــد و  ــاق رخ نده ــن اتف ــو ای ــر نح ــه ه ــر ب ــت: اگ ــد، گف ــالع دهن ــرکت گاز اط ش
کارشناســان بــه صــورت اتفاقــی یــا شــکایت مردمــی از ایــن موضــوع آگاه 
 شــوند، جریمــه دو برابــری از شــهروند بــه دلیــل نقــض قانــون و تخلــف دریافــت 

می شود.
 وی از جلســه ای چندجانبــه بیــن شــهرداری، نظــام مهندســی ســاختمان و شــرکت 
گاز اســتان اصفهــان بــرای رفــع مشــکالت ناشــی از دریافــت مجــوز حفــاری نصــب 
علمــک گاز و ... بــه شــهروندان خبــر داد و بیــان داشــت: بــه دلیــل حساســیت هایی 
کــه درنشــت یابی و ســیکل حفــاری گاز وجــود دارد، تعامالتــی بــا شــهرداری صــورت 
ــادر  ــت اندازهای اداری ص ــدون دس ــریع و ب ــوارد س ــه م ــوز این گون ــه مج ــت ک گرف

شــود تــا حادثــه ای در شــهر رخ ندهــد.
خدماتشرکتگازبهمردم،رشدچشمگیریداشتهاست 

ــرفت های  ــه پیش ــدار ب ــن دی ــز در ای ــن نی ــای وط ــه کیمی ــئول روزنام ــر مس مدی
قابــل مالحظــه شــرکت گاز در طــول ســال های بعــد از انقــالب اشــاره کــرد و گفــت: 
ــتاهای  ــهرها و روس ــردم در ش ــه م ــانی ب ــرای گازرس ــون ب ــه هم اکن ــرایطی ک ش
مختلــف فراهــم شــده، در قبــل از انقــالب وجــود نداشــت و ایــن بــه برکــت نظــام 

ــوری اســالمی اســت.  جمه
مظفــر حاجیــان بــا اشــاره بــه اینکــه امنیــت و رفــاه، دو مقولــه شــاخص 
ــط  ــاط رواب ــت: ارتب ــار داش ــی رود، اظه ــمار م ــه ش ــی ب ــان کنون ــردم در زم ــرای م ب
دررفــع  می تــوان  کــه  اســت  ســازنده  ارتباطــی  رســانه ها،  بــا  عمومی هــا 
تنگناهــای مختلــف مؤثــر واقــع شــود؛ حتــی زمانــی کــه دســتگاه اجرائــی 
باالدســتی  مســئوالن  بــه  را  خــود  انتقــاد  حتــی  و  پیشــنهاد  پیــام،  نتوانــد 
 برســاند، رســانه ها در ایــن زمینــه می تواننــد بــازوی توانمنــدی بــرای آنــان

 باشند.

ــرق شهرســتان شاهین شــهر و میمــه طرح هایــی را  ــر ب مدی
کــه قــرار اســت در هفتــه دولــت در ایــن شهرســتان افتتــاح 
شــود، اعــالم کــرد. حســین شــکراللهی طرح هــای تقویــت 
شــبکه واقــع در خیابــان صائــب، بوســتان، امــام علــی)ع(، 
کــوی کارمنــدان، خیابــان شــهید بیــدرام و محلــه هســا بــا 
نصــب هفــت دســتگاه ترانســفورماتور، احــداث 225۰ متــر 
شــبکه فشــار متوســط، 1۴۰۰ متــر شــبکه فشــار ضعیــف را 
ــش  ــدف افزای ــا ه ــرق ب ــن اداره ب ــای ای ــه طرح ه از جمل
ــن  ــرار اســت در ای ــوان کــرد کــه ق ــدی مردمــی عن رضایتمن

هفتــه افتتــاح شــود. وی دو طــرح فیــدر گیــری از دو پســت 
ــول 57۰۰  ــا ط ــورت ب ــس و مورچه خ ــت گلدی ــو ول 63 کیل
متــر شــبکه فشــار متوســط را موجــب افزایــش قــدرت مانور 
شــبکه های ایــن شهرســتان دانســت و افــزود: تعمیــرات و 
نوســازی شــبکه های شــهر و منطقــه صنعتــی گــز بــه طــول 
ــه  ــاح در هفت ــل افتت ــای قاب ــه طرح ه ــر از جمل 17 کیلومت
دفــاع مقــدس اســت. گفتنــی اســت اعتبــار هزینه شــده در 
ــال  ــون ری ــارد و ۴۰ میلی ــر 6 میلی ــغ ب ــوق بال ــای ف طرح ه

اعــالم شــده اســت.

مدیرروابطعمومیشرکتگازاستاناصفهاندربازدیدازکیمیایوطنعنوانکرد:
اجرایمبحث22ساختمانها،پیگیریجدیسازماننظاممهندسیرامیطلبد

بهمناسبتهفتهدولتصورتمیگیرد
افتتاحچندطرحازسویادارهبرقشهرستانشاهینشهر

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 236 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

بازدیددکترسیفازپروژهموردحمایت
بانکمهراقتصاد

ــزی از  ــک مرک ــس کل بان رئی
ــا  ــه ب ــن E ک ــه ویتامی کارخان
حمایــت بانــک مهر اقتصــاد در 
آق قــالی  صنعتــی  شــهرک 
راه انــدازی  اســتان گلســتان 
ــی هللا  ــرد. ول ــد ک ــده، بازدی ش
بانــک  کل  رئیــس  ســیف، 
مرکــزی، بــه همــراه حســن صادقلــو، اســتاندار گلســتان، 
حســینقلی قوانلــو، مدیــر کل صنعــت معــدن و تجــارت اســتان، 
مدیــران کل بانک هــا و مســئوالن اســتانی در آغازیــن روز هفتــه 
دولــت از پــروژه تولیــد ویتامیــن E در شــهرک صنعتــی آق قــال 
بازدیــد کــرد. رئیــس کل بانــک مرکــزی در بازدیــد از ایــن 
کارخانــه گفــت: نظــام بانکــی، اولویــت اصلــی خــود را حمایــت 
از تولیــد و واحدهــای صنعتــی و بنگاه هــای متوســط و کوچــک 
قــرار داده و در ایــن راســتا 75۰۰ واحــد در کشــور جهــت حمایت 
ــد  ــط تولی ــزی خ ــک مرک ــس کل بان ــده اند. رئی ــایی ش شناس
ویتامیــن E را گامــی مهــم در تحقــق اقتصــاد مقاومتی دانســت 
ــارد  ــادل ۴5 میلی ــرمایه ای مع ــا س ــه ب ــن کارخان ــزود: ای و اف
تومــان راه انــدازی شــده و فــاز دوم آن بــا هــدف مصــرف 
انســانی بــرای دهــه فجــر امســال آمــاده بهره بــرداری خواهــد 
ــد محمــد ســنچولی، رئیــس اداره  ــن بازدی ــود. در حاشــیه ای ب
امــور شــعب بانــک مهــر اقتصــاد اســتان گلســتان، گزارشــی از 
حمایــت مالــی بانــک مهــر اقتصــاد از تولیــد و صنعــت داخلــی، 
ــن  ــت: ای ــرد و گف ــه ک ــن E  ارائ ــد ویتامی ــروژه تولی ــژه پ به وی
ــدن  ــی ش ــدف اجرائ ــا ه ــات را ب ــن اقدام ــی ای ــک تمام بان
اســت.  داده  صــورت  مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های 
ســنچولی افــزود: پــروژه ویتامیــن E بــا حمایــت مالــی بانــک 
مهــر اقتصــاد گلســتان بــا اعتبــاری بالــغ بــر 3۴۴ میلیــارد ریال 
کــه بخــش عمــده هزینــه راه انــدازی آن را شــامل مــی شــود، 
ــن  ــه نوی ــا اشــاره ب ــرده اســت. وی ب ــاز ک ــت خــود را آغ فعالی
بــودن فنــاوری تولیــد ویتامیــن E و انحصــار ایــن تکنولــوژی در 
ــن  ــردن ای ــی ک ــرد: بوم ــان ک ــدود خاطرنش ــور مح ــد کش چن
ــی،  ــاد مقاومت ــت اقتص ــا محوری ــان ب ــالش جوان ــش و ت دان
بیانگــر نوعــی اقــدام و عمــل در راستاســت کــه قطعــا به توســعه 
و پیشــرفت اســتان گلســتان و رونــق اقتصــادی منطقــه منجــر 
خواهــد شــد. رئیــس کل بانــک مرکــزی در پایــان بازدیــد از این 
پــروژه از دســت اندرکاران و حامیــان مالــی آن و مجموعــه 
بانــک مهــر اقتصــاد تشــکر کــرد. همچنیــن اســتاندار گلســتان و 
مدیــر کل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان نیــز از همراهــی و 
ــد.  حمایــت بانــک مهــر اقتصــاد در ایــن پــروژه قدردانــی کردن
گفتنــی اســت فــاز اول کارخانــه ویتامیــن E، اولیــن واحــد در 
خاورمیانــه و پنجمیــن واحــد تولیــد در دنیــا بــا حمایــت بانــک 
مهــر اقتصــاد در تیرمــاه امســال بــا حضــور ســید ضیــاء ایمانــی، 
مدیــر عامــل ایــن بانــک و مســئوالن اســتانی مــورد بهره بــرداری 

قرار گرفت.

بهدستمتخصصانایرانیصورتگرفت
ساختموتورآسیابهای
واحدگندلهسازیفوالدمبارکه

محمــد خدابنده، سرپرســت 
ابــزار  و  بــرق  تعمیــرات 
دقیــق واحــد گندله ســازی 
ــرای  ــت: ب ــه گف ــوالد مبارک ف
از  یکــی  نخســتین بار 
خــط  آســیاب  موتورهــای 
واحــد  یــک  شــماره 
گندله ســازی بــا موتــور ســاخت داخــل جایگزیــن 
شــد و پــس از نصــب در توقــف ســرد 13 روزه اخیــر 

با موفقیت در شرایط بهره برداری قرار گرفت. 
وی در تشــریح موتورهــای مــورد اســتفاده در هــر یــک 
ــدام  از آســیاب های واحــد گندله ســازی گفــت: هــر ک
ــا  ــگاوات ب ــور 2.2 م ــیاب ها دارای دو موت ــن آس از ای
ســرعت چرخــش روتــور 1۰۰۰ دور در دقیقــه و وزن 
ــش  ــرای چرخ ــرک ب ــروی مح ــه نی ــت ک ــن اس 12 ت
 کپســول آســیاب بــا ســرعت 13.9 دور در دقیقــه 
را از طریــق گیربکــس و پینیــون بــه چــرخ دنــده 
ــیاب  ــول آس ــد. کپس ــل می کن ــیاب منتق ــی آس اصل
حــاوی بیــش از 2۰۰ تــن گلولــه فــوالدی بــا ســایز 3۰ 
تــا ۴۰ میلیمتــر و قطــر 5.2 متــر اســت کــه بــا توجــه 
بــه طراحــی داخــل کپســول آســیاب و تجهیــزات 
تــن کنســانتره   2۴۰ ســاعت،  هــر  در  آن  داخــل 
زبــره از دانه بنــدی 95 درصــد زیــر 1 میلیمتــر بــه 
دانه بنــدی 8۰ درصــد زیــر ۴5 میکــرون تبدیــل شــده 
و بــه دانه بنــدی مناســب بــرای تشــکیل گندلــه خــام 
می رســد. رحمــت هللا ســلطانی، فورمــن تعمیــرات 
ــت:  ــز گف ــازی نی ــد گندله س ــق واح ــزار دقی ــرق و اب ب
ایــن موتــور طبــق هماهنگــی مدیریــت خریــد قطعــات 
ــازی  ــه آهن س ــرات ناحی ــی تعمی ــر فن ــی و دفت یدک
ــط  ــل و توس ــل تبدی ــد داخ ــه خری ــارج ب ــد خ از خری
در  شــد.  ســاخته  نیــرو  صنعــت  رشــد  شــرکت 
ــرق  ــکاری متخصصــان ب ــا هم ــور ب ــن موت ســاخت ای
ــه  ــرات ناحی ــی تعمی ــر فن ــازی و دفت ــد گندله س واح
 آهن ســازی و کارشناســان خریــد قطعــات یدکــی 
بازدیدهــای حیــن ســاخت و تســت های مختلــف 
عملکــردی موتــور در شــرکت رشــد صنعــت نیــرو 
ــت  ــرد درس ــان از کارک ــس از اطمین ــد و پ ــام ش انج
شــد  حمــل  مبارکــه  فــوالد  بــه  موتــور   موتــور، 
و برنامه ریزی هــای الزم جهــت نصــب و راه انــدازی 
آن در توقــف تیرمــاه واحــد گندله ســازی صــورت 
پذیرفــت. ایــن فعالیــت بــزرگ بــا حمایــت مدیریــت 
واحــد  پرســنل  پیگیــری  آهن ســازی،  ناحیــه 
گندله ســازی، مدیریــت خریــد قطعــات یدکــی، دفتــر 
ــر  فنــی تعمیــرات واحــد گندله ســازی و حمایــت مدی
بازرســی فنــی و نظــرات ســازنده بازرســی فنــی بــرق 
و ماشــین های دوار و شــرکت رشــد صنعــت نیــرو 
انجــام پذیرفــت. در پایــان الزم اســت از همــکاری 
واحدهــای خریــد، بازرســی فنــی، دفتــر فنــی تعمیرات 
و حمایــت مدیــران ناحیــه آهن ســازی وخریــد تشــکر 

ــود. ــی ش و قدردان

خریدتضمینی2۴۵هزارتنگندم
دراصفهان

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد 
کشــاورزی بــا اشــاره بــه خریــد تضمینــی 2۴5 هــزار 
تــن گنــدم از کشــاورزان گفــت: پرداخــت بدهــی جهــاد 
ــاز  ــه جــاری آغ ــز از هفت ــه کشــاورزان نی کشــاورزی ب
ــی درخصــوص  ــن زاده کرمان ــر مؤم شــده اســت. اصغ
ــار  ــان اظه ــتان اصفه ــدم در اس ــی گن ــد تضمین خری
ــیم  ــته باش ــه داش ــد توج ــتا بای ــن راس ــت: در ای داش
کــه در اســتان اصفهــان، 2۴5 هــزار تــن گنــدم از 
ــاره  ــا اش ــت. وی ب ــده اس ــداری ش ــاورزان خری کش
ــن  ــزار ت ــان 29۰ ه ــه در ســطح اســتان اصفه ــه اینک ب
گنــدم برداشــت شــده، بیــان داشــت: بخشــی از ایــن 
ــز در  ــی نی ــاره و بخش ــت دوب ــذر کاش ــرای ب ــدم ب گن
ــود  ــه می شــود. معــاون بهب بخــش خصوصــی فروخت
تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی بــا تأکیــد 
بــر اینکــه در ســال جــاری بــه دلیــل مبــارزه بــا ســن 
ــدم  ــت گن ــاری کاش ــزار هکت ــاالی 8۰ ه ــطح ب در س
ــزود:  ــد، اف ــت وارد نش ــوع کش ــن ن ــه ای ــارتی ب خس
تنهــا در بعضــی مــوارد و در ســطح محــدودی از گنــدم 
ــد.  اســتان، آفــات و بیماری هــا خســاراتی را وارد کردن

))آگهی مزایده عمومی((

)نوبت دوم(

چاپ اول

 مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده )ریال( 

مبلغ پایه ماهیانه 
)به ریال( 

 ردیف موضوع مزایده شماره مزایده

3/6۰۰/۰۰۰ 6/۰۰۰/۰۰۰
95/1319۴  اجاره زمین های تنیس واقع در پارک پرنیان

فوالدشهر 1

2/52۰/۰۰۰ ۴/2۰۰/۰۰۰
95/13195  اجاره واحد تجاری واقع در بازارچه شهر و روستا

فوالدشهر 2

۴/5۰۰/۰۰۰ 7/5۰۰/۰۰۰
95/13196

اجاره پارکینگ ورزشگاه بزرگ فوالدشهر 3

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه های شماره ۴/95/75۴ مورخ 95/۰۴/22 و شماره ۴/9۴/366 مورخ 9۴/3/11 شورای اسالمی  شهر در نظر دارد 

عملیات موضوعات ذیل را برگزار نماید. لذا از کلیه متقاضیان جهت شرکت در مزایده های ذیل دعوت به عمل می آید.

95/۰6/1

95/۰6/1

95/۰6/1

امور  واحد  به  از شرایط و شرکت در مزایده ها  اطالع  روز یکشنبه مورخ 95/۰6/21 جهت  اداری  تا آخر وقت  دارند  متقاضیان فرصت 

قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.
عباس مرادی - شهردار فوالدشهر   

شهرداری فوالدشهر

آب،گرانشد

مدیــر مســئول روزنامــه کیمیای 
ــرای  وطــن:  شــرایطی کــه هم اکنــون ب
و  شــهرها  در  مــردم  بــه  گازرســانی 
روســتاهای مختلــف فراهــم شــده، در 
قبــل از انقــاب وجــود نداشــت و ایــن 
اســامی  جمهــوری  نظــام  برکــت  بــه 
اســت.  ارتبــاط روابــط عمومی هــا بــا 
اســت  ســازنده  ارتباطــی  رســانه ها، 
تنگناهــای  دررفــع  می تــوان  کــه 
مختلــف مؤثــر واقع شــود؛ حتــی زمانی 
کــه دســتگاه اجرائــی نتوانــد پیــام، 
پیشــنهاد و حتــی انتقــاد خــود را بــه 
مســئوالن برســاند، رســانه ها در ایــن 
زمینــه می تواننــد بــازوی توانمنــدی 

بــرای آنــان باشــند.
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اصفهــان  اســتان  امــاک  و  اســناد  ثبــت  کل  مدیــر 
 درآئیــن افتتــاح ســاختمان جدیــد منطقــه ای ثبــت اســناد 
و امــاک جنــوب اصفهــان کــه بــا حضــور مســئوالن اســتانی 
ــوع  ــاب رج ــم ارب ــه تکری ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش  برگ
و ایجــاد زیرســاخت های الکترونیــک در ایــن ســازمان 
بــرای کاهــش مراجعــات مردمــی همــواره مــد نظــر بــوده، 
گفــت: طراحــی فضــای اداری ادارات ثبــت، دارای مدلــی بــا 
ویژگــی مدیریــت بــاز اســت.  بــا تأســیس ایــن ســاختمان 
ــه  ــه ب ــه مراجع ــازی ب ــردم نی ــر م ــان، دیگ ــوب اصفه در جن
ســاختمان اســتیجاری، مســکونی و بــدون کیفیــت نخواهند 
ــن  ــای ای ــه ویژگی ه ــزود: از جمل ــی اف ــی بهبهان ــت عل داش
ــرویس دهی  ــرای س ــخوانی ب ــدل پیش ــه م ــاختمان، ارائ س
ــی  ــه از تمام ــه ک ــت؛ بدین گون ــی اس ــای مردم ــه تقاضاه ب
شــعب واحــد ثبتــی مذکــور، نماینــده ای در پیشــخوان 
طراحی شــده در طبقــه اول مســتقر اســت و نیــازی بــه 
ــر  ــی، دفت ــه بایگان ــر از جلم ــه قســمت های دیگ ــه ب مراجع
امــاک، دفتــر بازداشــتی و ... نخواهــد بــود. مدیــر کل ثبــت 
اســتان اصفهــان بــا تأکیــد بــر اینکــه در شــعبه جنــوب، 300 
هــزار پرونــده ثبتــی وجــود دارد کــه مــا بــرای کاهــش تــردد 
شــهروندان در بهارســتان نیــز یــک ســاختمان بــا مدیریــت 

ــر  ــکار دفت ــا ابت ــه داد: ب ــم، ادام ــدازی کرده ای ــز راه ان متمرک
ــه  ــی ب ــات مردم ــد مراجع ــون 70 درص ــخوان، هم اکن پیش
ــا اشــاره  ــی ب ــه اســت. بهبهان دیگــر بخش هــا کاهــش یافت
ــر پیشــخوان  ــه دفات ــا برون ســپاری خدمــات ب ــه اینکــه ب ب
دولــت، حجــم ورود مراجعــان در طــول دو ســال بــه میــزان 
ــخوان  ــرح پیش ــزود: ط ــه، اف ــش یافت ــر کاه ــون نف 5 میلی
طــول ســال های  در  آپارتمان هــا کــه  اعیانــی  تفکیــک 
قبــل 22 مرحلــه داشــت و از دیگــر مشــکات ثبــت اســناد 
بــود، خوشــبختانه از ســال گذشــته تاکنــون از طریــق 
ــر  ــه دفات سیســتم های الکترونیکــی و کاهــش مراجعــان ب
مرتفــع شــد. وی از اســتقرار 2 واحــد ثبتــی شــهر اصفهــان 
در میــدان اللــه نیــز ســخن گفــت و هزینــه مــورد نیــاز بــرای 
ــان  ــون توم ــارد و 200 میلی ــک میلی ــروژه را ی ــن پ ــام ای اتم

عنــوان کــرد.
    دست دالالن را از سر مردم کوتاه کنیم

 در ادامــه ایــن نشســت نیــز مدیــر کل دادگســتری اســتان 
اصفهــان بــا اشــاره بــه کمبــود اعتبــارات و امکاناتــی کــه در 
قســمت های مختلــف قضائــی وجــود دارد، گفــت: علی رغــم 
تمامــی ایــن مشــکات، بــاز هــم خدمت رســانی بــه مــردم 
ــد خســروی وفا  ــل نشــده اســت. احم دچــار مشــکل و خل
ــنگینی  ــار س ــی ب ــتگاه قضائ ــر دس ــال حاض ــت: در ح  گف
ــه 7 هــزار  ــه دوش می کشــد؛ چــرا کــه مراجعــات روزان را ب

نفــری مــردم به دادگســتری اســتان و نبــود بعضــی امکانات 
ــا همــه  مشــکاتی جــدی را ایجــاد کــرده کــه نیــاز اســت ت
ــی  ــف قضائ ــای مختل ــی بخش ه ــرای پویای ــتگاه ها ب دس
ــوب  ــدازی شــعبه اســناد در جن ــد. وی راه ان مســاعدت کنن
ــکاب  ــات و ارت ــری از تخلف ــت جلوگی ــی جه ــان را گام اصفه
بعضــی جرائــم عنــوان کــرد و افــزود: متأســفانه افــرادی بــه 
دنبــال ایــن هســتند کــه در راســتای برنامه هایــی کــه بــرای 
رفــاه مــردم در سیســتم قضائــی در حال اجراســت، مفســده 

و ســنگ اندازی کننــد کــه از ایــن راه نیــز بــرای خــود گــردش 
ــئوالن  ــه مس ــن زمین ــد. در ای ــم کرده ان ــادی فراه ــی زی مال
 دســتگاه قضــا بایــد بــا هوشــیاری دســت ایــن دالالن 
را از ســر مــردم کوتــاه کننــد. وی بــه طومارنویســی عــده ای از 
ســودجویان کــه بــه علــت در خطــر بــودن منافعشــان درصدد 
 هســتند سیســتم دســتگاه قضــا را بــا مشــکل روبــه رو کننــد

اشــاره کــرد و گفــت: مــا از فعالیت هــای ثبــت اســناد 
ــه در  ــی ک ــای نوین ــم طرح ه ــم و امیدواری ــت می کنی حمای
ایــن سیســتم بــرای کاهــش مراجعــان بــه اجــرا درآمــده در 

ــد. ــم یاب کشــور تعمی
 ضرورت احساس امنیت بیشتربرای مردم

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی اســتاندار 
ــم  ــه امیدواری ــد کــرد ک ــن مســئله تأکی ــر ای ــز ب ــان نی اصفه
بــا ایجــاد شــرایط بهتــر در ادارات احســاس امنیــت خاطــر 

ــم.  ــم کنی ــردم فراه ــرای م ــتری را ب بیش
ــه اینکــه یکــی از ســازمان هایی کــه  ــا اشــاره ب سیســتانی ب
در طــول ســال های قبــل امــکان خطــا داشــت، ثبــت اســناد 
بــود، افــزود: خوشــبختانه در طــول ســال های گذشــته 
بــا مدیریت هــای خــوب اعمال شــده، ایــن خطاهــا بــه 
ــم  ــا امیدواری ــت و م ــته اس ــش داش ــادی کاه ــزان زی می
ــات  ــق خدم ــم از طری ــدن ادارات بتوانی ــک ش ــا کوچ ــه ب ک

ــم. ــانی کنی ــردم خدمت رس ــه م ــی ب الکترونیک

 مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان خبر داد:

کاهش مراجعات مردمی با راه اندازی دفتر پیشخوان درجنوب اصفهان

حتما بخوانید!
بازگرداندن 2 هزار هکتار از اراضی ...

پنجشنبه  4 شهریورماه    1395
ـــمـــاره 236 ســـــال دوم               ݡسݒ

در شهر

 افتتاح نمادین دو طرح برتر 
جهاد کشاورزی شهرضا

ــداری  ــاورزی و دام ــرح کش ــوع 36 ط ــر از مجم ــرح برت دو ط
جهــاد کشــاورزی شــهرضا بــه مناســبت هفتــه دولــت افتتــاح 
ــم  ــیه مراس ــهرضا در حاش ــاورزی ش ــاد کش ــر جه ــد. مدی ش
افتتــاح اولیــن مرکــز بــاغ مــادری ارقــام هســته دار و دانــه دار 
 بیســیک کشــور در ایــن شهرســتان بــه مناســبت هفتــه دولــت
ــه  ــی ب ــز در زمین ــن مرک ــرد: ای ــار ک ــگاران اظه ــع خبرن در جم
مســاحت 7 هکتــار در منطقــه زراعــی »مهیــار« شــهرضا 
و بــا ســرمایه گذاری 7 هــزار و 950 میلیــون ریــال ایجــاد 
ــن  ــتغال زایی ای ــت اش ــی ظرفی ــا تاک ــت. عبدالرض ــده اس ش
ــح کــرد: از مجمــوع تســهیات  ــوان و تصری مرکــز را 6 نفــر عن
ــال ــون ری ــز، 450 میلی ــن مرک ــاد ای ــرای ایج ــده ب  هزینه ش

 از محــل تســهیات بانکــی و 7 هــزار و 500 میلیــون ریــال 
از ســوی ســرمایه گذار، تأمیــن شــده اســت. وی تصریــح کــرد: 
ــف در  ــای مختل ــام نهال ه ــواع ارق ــدد از ان ــزار و 265 ع 7 ه
ــهرضا در  ــاورزی ش ــاد کش ــر جه ــود دارد. مدی ــز وج ــن مرک ای
بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه افتتــاح پــروژه 
ــه  ــن شهرســتان ب ــی ای ــد ســبزی و صیف ــه تولی واحــد گلخان
ــرداری  ــه بهره ب ــوان دومیــن طرحــی کــه در هفتــه دولــت ب عن
ــوان یکــی از 5  ــه عن ــه ب ــن واحــد ک ــرد: ای ــار ک می رســد، اظه
پــروژه شــاخص مدیریــت جهــاد کشــاورزی اســتان اســت در 
مســاحت 20 هــزار مترمربــع بــا اختصــاص اعتبــاری بالــغ بــر 
18 میلیــارد ریــال و ایجــاد زمینــه اشــتغال بــرای 20 نفــر ایجــاد 

شــده اســت.

 بهره برداری از 11 پروژه صنعتی 
در چهارمحال و بختیاری

11 طــرح و پــروژه صنعتــی، بازرگانــی و تجــاری در روز دوم 
 از هفتــه دولــت بــا حضــور معــاون صنایــع وزیــر صنعــت
ــرداری  ــه بهره ب ــاری ب ــال و بختی ــارت در چهارمح ــدن و تج مع
می رســد. ســید نعیــم امامــی 3 شــهریورماه در دیــدار بــا معــاون 
امــور صنایــع وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، اظهــار کــرد: ایــن 
11 طــرح عمدتــا بــا پیشــرفت فیزیکــی بیــش از 60 درصــد بــوده 
کــه ارزش ریالــی آن هــا 100 میلیــارد تومــان اســت. وی افــزود: 
ــه  ــدازی می شــود و ب ــاره راه ان ــز 11 واحــد دوب ــده نی ــه آین در هفت
ــز  ــه تمای ــن وج ــت: مهم تری ــی گف ــد. امام ــرداری می رس بهره ب
ــی  ــه تمام ــت ک ــن اس ــته ای ــال های گذش ــا س ــاری ب ــال  ج س
ــز  ــا نی ــیاری از آن ه ــده  و بس ــال ش ــال، فع ــای نیمه فع طرح ه
ــرداری از  ــد. وی بهره ب ــرداری می رس ــه بهره ب ــاری ب ــال  ج در س
پــروژه فــوالد سفیددشــت و تنهــا واحــد تولیــد چــادر مشــکی در 
کشــور را از طرح هــای مهــم کشــوری در چهارمحــال و بختیــاری 
عنــوان کــرد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بخــش صنعــت تــا امروز 
ــاری  ــال ج ــی در س ــاد مقاومت ــداف اقتص ــد از اه ــه 25 درص ب
دســت یافته ایــم، گفــت: امــا تــا نقطــه مطلــوب فاصلــه داریــم.

اخبار کوتاه

نصب تمثال شهدا در اردستان 

H.Farokhi@eskimia.ir
حمیدفرخیاردستان

ــرد:  ــار ک ــتان اظه ــهردار اردس ش
ــای  ــظ ارزش ه ــتای حف در راس
خصوصــا  و  مقــدس  دفــاع 
شــهادت  و  ایثــار  فرهنــگ 
تمثــال  عــدد   52 تعــداد 
ــارک شــهدا توســط شــهرداری و شــورای شــهر اردســتان  مب
ــوی  ــادی موس ــد. ه ــب ش ــه و نص ــوز تهی ــوار دانش آم در بل
در آئیــن پرده بــرداری از تمثــال شــهدای شــهر اردســتان 
ــهید و  ــگ ش ــج فرهن ــور تروی ــه منظ ــه ب ــن برنام ــت: ای گف
ــهیدان  ــره ش ــاد و خاط ــت ی ــدف پاسداش ــا ه ــهادت و ب ش
اجــرا شــده و در واقــع فضــای شــهر اردســتان را آغشــته بــه 
ــا ورود مســافران  ــور مبــارک شــهدای گرانقــدر نمــوده کــه ب ن
بــه شــهر شــهیدان اردســتان، تداعی بخــش رشــادت ها و 
ــا  ــود. وی ب ــد ب ــار خواه ــن دی ــان ای ــای مردم دالورمردی ه
ــت  ــرح در مدیری ــن ط ــه ای ــحالم ک ــن خوش ــه م ــان اینک بی
بنــده افتتــاح می شــود و امیــد اســت بــا همــکاری مجموعــه 
شــورای شــهر و شــهرداری و بنیــاد شــهید، شــاهد ایــن 
ــال  ــه تمث ــن ب ــر شــهری شــهر را مزی ــا تمــام معاب باشــیم ت
مبــارک ایــن عزیــزان کنیــم، تصریــح کــرد: ایــن طــرح مبلــغ 
ــت.  ــته اس ــه داش ــال هزین ــون ری ــارد و 500 میلی ــک میلی ی
در ادامــه ایــن مراســم فرمانــدار اردســتان اظهــار کــرد: هفتــه 
دولــت را تبریــک عــرض می کنــم و از کار بســیار خوبــی کــه 
بــه هــر حــال در راســتای حفــظ ارزش هــای دفــاع مقــدس 
و خصوصــا حفــظ فرهنــگ ایثــار و شــهادت توســط شــورای 
ــا  ــم. علیرض ــکر می کن ــد، تش ــام ش ــهرداری انج ــهر و ش ش
غیــور گفــت: ایــن طــرح، یکــی از خواســته های بحــق 
ــی  ــا زیبای ــه ب ــوده ک ــردم ب ــم م ــهدا و ه ــواده ش ــم خان  ه

و شایستگی تمام انجام شد.

بهره برداری از یک شرکت بتن در کاشان

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکیمیای وطن

همزمــان بــا هفتــه دولــت یــک شــرکت تولیــدی بتــن 
بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه 50 هــزار متــر مکعــب بــا 
ســرمایه گذاری 25 میلیــارد ریــال در شهرســتان کاشــان 
بهره بــرداری رســید. ســید محمــد  بــه  و  افتتــاح شــد 
طباطبائــی، مدیــر عامــل ایــن شــرکت بــا بیــان اینکــه 
ــور  ــه ط ــر ب ــن شــرکت اشــتغال زایی 25 نف ــدازی ای ــا راه ان ب
مســتقیم در فــاز اول فراهــم شــده، گفت: محصــوالت تولیدی 
ایــن کارگاه در فرآینــد تکمیــل پروژه هــای عمرانــی و توســعه 
شــهری و روســتایی و ساخت وســازها اثرگــذاری زیــادی 
صنعتــی  محصــوالت  پرمصرف تریــن  از  یکــی  و  داشــته 

می شــود. محســوب 

اخبار کوتاه

اســتاندار اصفهــان در کارگــروه توســعه دولــت الکترونیک 
بــر ضــرورت اجرائــی شــدن ســند توســعه دولــت 

ــرد.  ــد ک ــتان تأکی ــل در اس ــور کام ــه ط ــک ب الکترونی
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی اســتانداری اصفهــان 

رســول زرگرپــور در کارگــروه توســعه دولــت 
ــی شــدن  ــر ضــرورت اجرای ــک ب الکترونی
ســند توســعه دولــت الکترونیــک بــه طــور 
کامــل در اســتان تأکیــد و اظهــار کــرد: 
ریاســت جمهــوری از ابتــدای آغــاز بــه کار 
ــک  ــت الکترونی ــتقرار دول ــر اس ــت ب دول
ایــن کار تقریبــا روی  تأکیــد داشــتند. 

ریــل اجــرا قــرار گرفتــه اســت و اســتان اصفهــان در نظــر 
ــت  ــه دول ــد ک ــتان هایی باش ــن اس ــزو اولی ــه ج دارد ک

ــت.  ــده اس ــاد ش ــک در آن ایج الکترونی
ــهولت  ــک را در س ــت الکترونی ــدن دول ــی ش وی اجرائ
ــارت  ــت و نظ ــرعت در خدم ــش س ــا، افزای ــام کاره انج

و کنتــرل بیشــتر بــر روی فرآیندهــای انجــام کار در 
محیط هــای اداری مؤثــر خوانــد و گفــت: از آنجایــی کــه 
ــه  ــن ب ــران اســت و همچنی ــن ته ــان معی اســتان اصفه
ــع  ــی و مناب ــی، فن ــیل های علم ــودن پتانس ــل دارا ب دلی
ــد  ــاوری اطاعــات بای انســانی در حــوزه فن
اجرائــی  پــروژه  ایــن  ســریع تر  هرچــه 

شــود. 
گفتنــی اســت در ایــن جلســه مقــرر شــد 
ــعه  ــند توس ــی س ــه اجرائ ــت برنام در جه
دولــت الکترونیــک در اســتان اصفهــان 
متشــکل  فنــی  تیــم  هماهنگــی  بــا 
فنــاوری  ســازمان  اســتانداری،  فنــاوری  دفتــر  از 
ــه ای   اطاعــات و ارتباطــات، ســازمان نظــام صنفــی رایان
و یکــی از معاونــان وزیــر نســبت بــه تفکیــک پروژه هــای 
ملــی- اســتانی و تخصیــص اعتبــار بــا زمان بنــدی 

ــروژه اقــدام شــود. ربیــع مشــخص هــر پ

استاندار اصفهان:
اصفهان باید اولین استانی باشد که دولت الکترونیک در آن ایجاد می شود

ــی  ــروژه مل ــی پ ــات اجرائ ــت: عملی ــان گف ــتاندار کرم اس
ــد  ــد ش ــاز خواه ــده آغ ــی 20 روز آین ــر ط ــگری خب گردش
 کــه بنــا بــه گفتــه رئیــس ســازمان محیــط زیســت کشــور

ــاب  ــد از انق ــور بع ــی کش ــزرگ مل ــای ب ــی از پروژه ه یک
اســت.

اینکــه  بیــان  بــا   علیرضــا رزم حســینی 
مشــکات اقتصــادی مســتقیما در مســائل 
فرهنگــی  و  اجتماعــی  آســیب های  و 
تأثیــر می گــذارد، تصریــح کــرد: توســعه 
اقتصــادی اســتان کرمــان بــا همــکاری 
همــه مســئوالن ســه قــوه پیــش مــی رود.

حرکــت هماهنــگ و همــدل مســئوالن اســتان در مقابلــه 
ــار  ــا حاشیه نشــینی موجــب شــد بیــش از 2 هــزار هکت ب
ــه  ــود ک ــده ش ــت برگردان ــه دول ــده ب ــی تصرف ش از اراض
 نشــان می دهــد اگــر مســئله اصلــی اســتان و کشــور 
را اقتصادی فرهنگــی بدانیــم، شــاید سیاســی کاری مرحلــه 

بعــدی نبایــد اصــا باشــد. وی بیــان کــرد: معتقدیــم 
ــه  ــادی را ب ــعه اقتص ــازه توس ــاالری اج ــتگاه دیوان س دس
زیــاد  این قــدر  اداری  بروکراســی  و  نمی دهــد  کشــور 
ــان  ــه وجــود آوردن تحــول، خودم ــه جــای ب ــه ب اســت ک
ــتیم.  ــاالری هس ــام دیوان س ــن نظ ــع ای تاب
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه تأکیــد 
ــم  ــام معظ ــی مق ــی اباغ ــاد مقاومت اقتص
ــبندگی  ــن چس ــه ای ــت ک ــن اس ــری ای رهب
کاهــش یابــد و دولــت در عرصــه اقتصــادی 
کنــار  در  بایــد  افــزود:  شــود،  چابک تــر 
اقتصــادی  نهادهــای  دولتــی،  کارهــای 
خصوصــی ایجــاد کنیــم تــا مســئولیت های دولــت را 
ــه  ــان ب ــد. در اســتان کرم ــال کن در توســعه اقتصــادی دنب
ــن  ــی هســتیم و در ای ــال نهادســازی اقتصــاد مقاومت دنب
راســتا نیــاز بــه همگرایــی هــر چــه بیشــتر و فاصلــه 

ــنا ــم. ایس ــی داری ــائل سیاس ــن از مس گرفت

استاندار کرمان خبر داد:
بازگرداندن 2 هزار هکتار از اراضی تصرف شده به دولت

احضار محترم
)مربوط به دادگاه بافرض وجود کیفر خواست(شماره اباغیه:9510100354403197   

شماره پرونده:9509980359900239شماره بایگانی شعبه:950644

به موجب کیفر خواست  اصفهان  دادگستری شهرستان  دو  تنظیم:1395/05/18پیوست:-محاکم کیفری  تاریخ 

در پرونده کاسه 9509980359900239 برای شکایت مرضیه سلیمانی علیه اسماعیل محسنی فرزند فتحعلی 

)اسمعیل محسنی(به اتهام توهین به اشخاص عادی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی  به موضوع به این شعبه 

ارجاع ووقت رسیدگی برای مورخه95/4/7 ساعت8/30  تعیین گردیده است باعنایت به مجهول المکان بودن 

وعدم دسترسی به متهم ودر اجرای مقررات مواد 344 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور 

کیفری مراتب یک نوبت منتشر تامتهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی 

است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیلبی به عمل خواهد آمد .

شعبه 118 دادگاه کیفری دو شهراصفهان)118 جزایی سابق(شماره:14958/م الف

وقت رسیدگی
 55/000/000 مبلغ  مطالبه چک  بر  مبنی  دادخواستی  رفیعی  علی  خواهان   480-95 پرونده کاسه  درخصوص 

ریال به طرفیت 1.مسعود جودی 2.صادق معلوری فر تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 

95/7/4 ساعت 10 صبح تعیین گردیده باتوجه به مجهول المکان بودن خونده حسب تقاضای خواهان مراتب 

در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در بهارستان – انتهای خیابان الفت – جنب 

صورت  در  نماید  رااخذ  وضمائم  دادخواست  ثانی  ونسخه  مراجعه  بهارستان  قضائی  مجتمع  ن-  عمرا  شرکت 

عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی وتصمیم مقتضی انتخاب می شود.مدیر دفتر شعبه 38 شورای حل 

اختاف اصفهان

شماره:15523/م الف

دادنامه
شماره  پرونده:9409980360101164  شماره  تنظیم:1395/05/14  تاریخ   9509970354500654: دادنامه  شماره 

عاملی  صالح  سید  آقای  باوکالت  اله  سیدحبیب  فرزند  عاملی  سیدعلی  شعبه:950226شاکی:آقای  بایگانی 

فرزند سید علی به نشانی اصفهان – خیابان رودکی روبروی مدرسه محسنیه ساختمان نقش جهان طبقه اول 

ها:1.جعل  اتهام  المکان  نشانی مجهول  فرزند جعفربه  متهم:آقای غامعلی رضایی  کد پستی:8176848874 

2.استفاده از اوراق مجعول 3.سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاءگردشکار:دادگاه پس ازبررسی محتویات 

پرونده ختم رسیدگی اعام به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.رای دادگاه:درخصوص اتهام آقای غامعلی 

رضایی فرزند جعفر دایر برسوء استفاده از سفید امضا موضوع شکایت آقای سیدعلی عاملی فرزند سیدحبیب 

بمبلغ   92/12/5 مورخ   9504769 شماره  به  یکفقره چک  عنه  مشتکی  اظهارداشته  شاکی  شرح که  بدین  اله 

140.000.000 ریال عهده پست بانک شعبه مسجد سید اصفهان به اینجانب تحویل داد که پس از صدور گواهی 

عدم پرداخت وشکایت کیفری مشخص شد که صاحب حساب چک مذکور امضاکننده آن نبوده ومتهم مبادرت 

به اخذ چک سفید از صاحب نموده وپس از درج تاریخ وعددوامضابه اینجانب خرج نموده است دادگاه باتوجه به 

محتویات پرونده تحقیقات انجام شده محتویات پرونده کاسه 1038-93 همین دادگاه که موید اظهارات شاکی 

می باشد وعدم حضور ودفاع موثر از ناحیه متهم اتهامش راباتغییر واصاح عنوان اتهامی در کیفرخواست دایر 

بر کاهبرداری محرز تشخیص ومشارالیه رابه استناد ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختاس 

وکاهبرداری به تحمل سه سال حبس وپرداخت مبلغ 140.000.000 ریال بعنوان رد مال در حق شاکی وپرداخت 

همین مبلغ بعنوان جزای نقدی در حق صندوق محکوم می نمایدودر خصوص اتهام دیگرمتهم دایربر جعل باتوجه 

به فقدان ادله اثباتی ودر مورد استفاده از سند مجعول نظرباینکه یکی از اجزاءتشکیل دهنده بزه کاهبرداری می 

باشد بااستظهار از اصل برائت وبه استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری  اسامی ایران حکم بر برائت متهم 

موصوف صادر واعام می گردد همچنین در خصوص اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب شماره 95-99 

صادره از باز پرسی شعبه 22 اصفهان که در مورد اتهامات جعل واستفاده از سند مجعول وکاهبرداری صادر شده 

چون موضوع تعیین مصداق بزه می باشد ودر رای فوق که به آن توجه گردیده نتیجتا به استناد ماده 270قانون 

آئین دادرسی کیفری اعتراضی رد می گردد رای صادره غیابی است وظرف 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی 

در همین دادگاه استان است./ک رستم پور – رئیس شعبه 119 دادگاه کیفری دو اصفهان شماره:15456/م الف

دادنامه
رسیدگی کننده:شعبه  مرجع    - رسیدگی:  516-95-573تاریخ  دادنامه:  اصلی:225/95 شماره  پرونده  کاسه 

نشانی:اصفهان-خ  به  وکالت محمود سنجدی    با  :غامرضا مهدی  اصفهان  خواهان  اختاف  17 شورای حل 

اول واحد3 خوانده:حسن  هاتف-کوی مشیر)یخچال(روبروی مجتمع تجاری مهدی ساختمان  تحسیری ط 

 95/4/15 تاریخ  به  چک گردشکار:  فقره  یک  وجه  خواسته:مطالبه  المکان  مجهول  نشانی  به  سجادیه  شیخ 

شعبه 17 باعنایت به محتویات پرونده کاسه 225/95 واخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شوراء ضمن ختم 

رسیدگی بااستعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا:درخصوص 

دعوی غامرضا مهدی باوکالت محمود سنجدی به طرفیت حسن شیخ  سجادیه  به خواسته مطالبه مبلغ پنج 

میلیون وهفتصد هزارریال موضوع فقره چک به شماره 956758 مورخ95/12/13 و 956756 مورخ 95/12/16  

به انضمام مطلق خسارات قانونی باعنایت به محتویات پرونده وبقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور 

براستقرار دین واشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه چک رادارد واینکه خوانده علیرغم اباغ 

قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته وهیچگونه دلیل موجه ومدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه 

مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز واقامه ننموده شورا دعوی خواهان را محرز وثابت تشخیص داده ومستندا به مواد 

313-314 قانون تجارت ومواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ پنج میلیون وهفتصد هزار ریال بابت اصل خواسته ومبلغ ششصد وسی وپنج هزار ریال )635/000 

ریال(  بابت هزینه های دادرسی  وهزینه نشرآگهی تاابراز کامل حکم وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وخسارات 

بانک مرکزی در  تازمان وصول براساس آخرین شاخص  تاریخ سررسید 85/12/16-85/12/13  از  تاخیرتادیه 

حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی محسوب وظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی 

در همین شعبه وپس از انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان می باشد. 

قاضی شعبه 17 شورای حل اختاف اصفهان  شماره:15485/م الف

دادنامه
:شعبه  رسیدگی کننده  مرجع  رسیدگی:-  516-95-572تاریخ  دادنامه:  شماره   221/95: اصلی  پرونده  کاسه 

مشیر)یخچال( هاتف-کوی  نشانی:اصفهان-خ  به  مهدی  خواهان:غامرضا  اصفهان  اختاف  حل  شورای   17

روبروی مجتمع تجاری مهدی ساختمان  تحسیری طبقه  اول واحد3  وکیل خواهان:محمود سنجدی به نشانی 

:اصفهان-خ امام خمینی – خ شریف شرقی کوچه 35 شهید رفیعیان پ 124   خوانده:زهره معین نجف آبادی  

به نشانی مجهول المکان خواسته:مطالبه وجه چک     به تاریخ 95/4/15 شعبه 17شورای حل اختاف اصفهان 

باماحظه اوراق پرونده کاسه 221/95 بااستعانت از خداوند متعال به  شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای قاضی شورا:درخصوص دعوی غامرضا مهدی باوکالت محمود سنجدی به طرفیت زهره معین نجف آبادی 

به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال موضوع یک فقره چک به شماره 759368 مورخ90/3/28 به انضمام 

مطلق خسارات قانونی باعنایت به محتویات پرونده وبقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت 

توسط بانک محال علیه که ظهور براستقرار دین واشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه چک 

رادارد ونظر به اینکه خوانده علیرغم اباغ  از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور نیافته وهیچگونه دلیل 

موجه ومدرک موثر قانونی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خود ابراز واقامه ننموده شورا دعوی 

خواهان را محرز وثابت تشخیص داده ومستندا به مواد 313-314 قانون تجارت ومواد 522-519-515-198 

بابت اصل خواسته  ریال  به پرداخت مبلغ پنج میلیون  بر محکومیت خوانده  آیین دادرسی مدنی حکم  قانون 

ومبلغ ششصد وسی وپنج هزار ریال بابت هزینه های دادرسی  وهزینه نشرآگهی تاابراز کامل حکم وخسارات 

تاخیرتادیه از تاریخ سررسید 90/3/28تازمان وصول براساس آخرین شاخص بانک مرکزی وحق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه در حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی محسوب وظرف مدت 20 روز از تاریخ اباغ 

انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم  از  قابل واخواهی در همین شعبه وپس 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

 قاضی شعبه 17 شورای حل اختاف اصفهان  شماره:15486/م الف

دادنامه
اصفهان   اختاف  :13 شورا ی حل  مورخ:95/3/12 مرجع رسیدگی شعبه  دادنامه:454  پرونده:119/95  کاسه 

انبار  چپ  سمت  مادی  جنب  سپیده کاشانی  ابتدای  معراج  خ  پروین  :خ  نشانی  دارانی   خواهان:امیدیاوری 

نشانی:-  وکیل:-  المکان  مجهول  :فعا  نشانی  ساطجی  حسنی  خوانده:جعفر  نشانی:-   - وکیل:  غذایی  مواد 

خواسته:مطالبه مبلغ یکصدو شصت وهفت میلیون وپانصد هزار ریال به انضمام خسارات قانونی  گردشکار:باعنایت 

به محتویات پرونده واخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی بااستعانت از خداوند متعال به 

شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا:در خصوص دعوی آقای امید یاوری دارانی فرزند محمد 

تقی به طرفیت آقای جعفر حسنی ساطجی فرزند حاجی به خواسته مطالبه مبلغ یکصدوشصت وهفت میلیون 

وپانصد هزار ریال بابت وجه دو فقره چک به شماره های 420495 به سررسید 94/3/20 به مبلغ چهل میلیون ریال 

و964745به سررسید 94/5/14 به مبلغ یکصدووبیست وهفت میلیون وپانصد هزار ریال هردو به عهده بانک سپه 

شعبه بازار اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده وبقاء اصول مستندات در ید 

خواهان وصدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان 

در مطالبه وجه آنها را دارد واینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی)نشرآگهی (در جلسه دادرسی شرکت نداشته واعتراضی 

هم نسبت به دعوی مطروحه خواهان به عمل نیاورده وباتوجه به وصف تجریدی بودن چکهای موصوف بنابراین شورا 

دعوی خواهان رامقرون به صحت تلقی ومستندا به مواد 310و313 قانون تجارت 198و515و519 قانون آئین دادرسی 

حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدو شصت وهفت میلیون وپانصد هزار ریال بابت اصل خواسته ودو 

میلیون وپانصد ودو هزار وپانصد ریال بابت هزینه دادرسی وهزینه نشر آگهی با احتساب اجرای احکام وخسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف 94/3/20 مبلغ 40/000/000 و94/5/14 مبلغ 127/500/000 لغایت 

تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر واعام می گردد رای صادره غیابی محسوب وظرف 20 روز پس از اباغ قابل 

واخواهی در این شعبه و20 روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه سیزدهم شورای حل اختاف اصفهان – مریم نباتی-شماره:15495/م الف

دادنامه
اختاف  حل  شورای  هشت  رسیدگی:شعبه  مرجع  مورخ:95/4/29  دادنامه:671  شماره  پرونده:941601  کاسه 

اصفهان خواهان:محمدصادقی فرزند عبدهللا نشانی:اصفهان امیرکبیر خ استقال شمالی بلوک 5 واحد5 شرکت 

:مجهول  نشانی  هللا  نعمت  فرزند  شاهدانی  احمدی  خوانده:مرتضی  نشانی:-  وکیل:-  الملل  بین  ونقل  حمل 

المکان وکیل:- نشانی:- خواسته:مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال یک فقره چک به شماره 858547/20 مورخ 

94/11/28به انضمام مطلق خسارات قانونی وتاخیرتادیه با عنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه ی مشورتی 

اعضا شورا ختم رسیدگی رااعام وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختاف :در 

خصوص دعوی آقای /خانم محمد صادقی فرزند عبدهللا به طرفیت آقای / خانم مرتضی احمدی شاهدانی به 

خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه چک به شماره ی 121197/858547/20 مورخ  94/11/28 به عهده 

بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به محتویات پرونده وبقای اصول مستندات در ید خواهان 

بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه  وگواهی عدم پرداخت توسط 

وجه آن داردواینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته وهیچگونه الیحه ودفاعیات 

مستند ومحکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز وارایه ننموده لذا دعوی خواهان 

علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت و198و515و519و522 قانون آیین 

دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و1/990/000 ریال 

بابت هزینه دادرسی وهزینه نشر آگهی به مبلغ120/000 ریال وخسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 

94/11/28 تاتاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روز 

پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد وپس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز  قابل تجدید 

نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

قاضی شعبه هشت شورای حل اختاف اصفهان شماره:15494/م الف

دادنامه
کاسه پرونده:90/95 شماره دادنامه:367 مورخ 95/4/30 تاریخ رسیدگی:-  مرجع رسیدگی :شعبه 4 شورای حل 

اختاف اصفهان خواهان:نیلوفر خزاعی نشانی :اص،خ نظرشرقی،ک مهرگان، ک نیاوران،پ 11 وکیل:- نشانی:- 

خوانده:حامد ماحسینی نشانی:مجهول المکان وکیل:- نشانی:- خواسته :افزایش نفقه گردشکار:پس از ارجاع 

پرونده به این شعبه وثبت آن به کاسه فوق وطی تشریفات قانونی واخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم 

رسیدگی رااعام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا :در خصوص دعوی خواهان نیلوفر 

خزاعی فرزند مرتضی قلی به طرفیت خوانده حامد ماحسینی فرزند مرتضی به خواسته مطالبه افزایش نفقه فرزند 

مشترک به نام هلنا ماحسینی  از تاریخ تقدیم دادخواست باجلب نظر کارشنا س بااحتساب کلیه خسارات دادرسی 

وقانونی نظربه محتویات پرونده واسناد ومدارک ابرازی وباتوجه به کپی مصدق گواهی طاق به شماره 514433 که 

در دفتر خانه شماره 97 اصفهان به ثبت رسیده است وباعنایت به گزارش کارشناسی مورخ 95/4/27 که مصون از 

اعتراض باقی مانده است لذا شورا خواسته خواهان راوارد دانسته ومستندا به  مادتین 515 و 198 قانون آئین دادرسی 

مدنی و1199و1204قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون وششصد هزار ریال بابت نفقه 

معوقه فرزند مشترک از مورخ 95/2/1 از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت 95/3/25 وماهیانه مبلغ سه میلیون ریال 

بابت نفقه  آتی ومستمراز 95/3/26 به انضما م مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی به مبلغ پانصدوسی هزار 

ریال وهزینه نشرآگهی در حق خواهان محکوم واعام می نماید رای صادره غیابی محسوب وظرف بیست روز پس از 

 اباغ قابل واخواهی در همین شعبه وبیست روز پس از آن قابل اعتراض وتجدید نظرخواهی در محاکم محترم دادگاه 

است. احمد نوریان-قاضی شورای حل اختاف حوزه قضائی اصفهان شماره:15537/م الف

مفقودی برگ سبز
شاسی  شماره  و   12490173261 موتور:  شماره  و   1390 مدل  و  سفید  رنگ  به  پارس  پژو  سواری  سبز  برگ 

:زهره  مالک  نام  و  895و76    66 : انتظامی  و شماره    bk126832 : بدنه  و شماره   naan21ca4bk126832:

فخرائیان مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

آگهی ابالغ اجرائیه
نظر به اینکه در پرونده کاسه 470/95 اجرای احکام شوراهای حل اختاف شهرستان لنجان حسب مفاد دادنامه 

به  از شعبه یازدهم حقوقی محکوم علیه: علی فغانی فرزند : محمد محکوم  شماره 20 مورخ 95/1/28 صادره 

پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون و پانصد هزار ریال وجه یک فقره چک به شماره 45318 بعنوان اصل خواسته 

و پرداخت دو میلیون و هفتصد و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 

چک 90/7/11 تا زمان پرداخت بدهی بر اساس شاخص نرخ تورم اعامی بانک مرکزی در حق محکوم له نعمت 

اله هدایت و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت   گردیده است و حسب محتویات پرونده محکوم علیه 

مذکور مجهول المکان می باشد علیهذا مراتب یک نوبت آگهی میگردد تا نامبرده ظرف مهلت ده روز پس از انتشار 

آگهی نسبت به اجراء مفاد حکم اقدام نماید واال وفق مقررات اقدام میگردد.

قاضی اجرای احکام شوراهای حل اختاف لنجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره  اجرائی940197 موضوع علیه روح اله دهقان  و له 

محسن دهقان   در تاریخ 95/6/23 به منظور فروش یک دانگ مشاع از شش دانگ طبقه دوم یک باب منزل 

مسکونی دو طبقه دارای 190 متر عرصه و 150 متر اعیان ملکی آقای روح اله دهقان  واقع در کلیشاد – کمربندی 

شهید باهنر – ک 16 ک ش کرمعلی فتاحی پ 3 کد پستی 8456134118 می باشد و ملک مذکور مفروز می 

باشد و متعلق حق غیر می باشد / نمی باشد  از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در در دفتر اجرای احکام 

مبلغ  به  دادگستری  رسمی  توسط کارشناس  مزایده  موضوع  اموال  نماید.  برگزار   224 اطاق  فاورجان  حقوقی 

200/000/000 ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در محل این 

اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین قیمت را 

پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت 

نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. دادورز اجرای احکام حقوقی فاورجان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای براتعلی تاجداری فرد   دارای شناسنامه شماره 972 متولد 1312  به شرح دادخواست به کاسه 95 /518 

داده که شادروان صدیقه حبیبی      توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  این شورای  از   1 ش 

بشناسنامه 83مورخ 1309/7/5 در تاریخ 1394/8/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به دو دختر  و یک همسر دائمی   که  به شرح ذیل می باشد:  1- معصومه تاجداری      

فرزند براتعلی     به ش ش311متولد 1344 صادره از گلپایگان 2- پروانه تاجداری    فرزند براتعلی   به ش 

ش 238متولد 1350  صادره از گلپایگان 3- براتعلی تاجداری     فرزند حاجی    به ش ش 972 متولد 1312 

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 : 272/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9510423620200195شماره پرونده: 9409983620200632

شماره بایگانی شعبه : 940648تاریخ تنظیم: 1395/05/17 مشخصات محکوم له ردیف 1 - نام :سید مرتضی  

نام خانوادگی : رزاقی نشلجی   نام پدر : سید محمد   نشانی: روستای نشلج ، ابتدای روستا – جنب نانوایی – 

منزل شخصی  مشخصات محکوم علیه ردیف 1- نام: علیداد   نام خانوادگی : نکوریان  نام پدر: صید مراد  نشانی 

: مجهول المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9510093620201488 

و شماره دادنامه مربوطه 9509973620200202 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال 

به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات به مبلغ 2/295/000 ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه بر 

اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی از تاریخ سر رسید چک 94/6/10 تا زمان پرداخت آن در حق محکوم 

له . رای صادره غیابی است. هزینه اجرا به عهده محکوم علیه میباشد .  محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ 

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

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

اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 

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

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

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

یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست 

محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم 

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

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

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

موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره : 5/22/95/302/م الف متصدی امور دفتری شعبه دوم حقوقی 

دادگستری شهرستان آران و بیدگل 

آگهی احضار متهم 
شماره نامه : 9510113654000327 شماره پرونده :9309983654801810 شماره بایگانی شعبه : 930902 تاریخ 

تنظیم :1395/05/03 نظر به اینکه در پرونده کاسه 930903 انقاب متهم دستان صادقی فرزند حاجی محمد به 

اتهام مشارکت در کاهبرداری موضوع شکایت علی خلیل طهماسبی فرزند حمزه علی  مجهول المکان اعام گردیده 

است  لذا در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 

درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده اباغ می گردد در تاریخ 95/7/17 ساعت 10 صبح جهت رسیدگی به اتهام خود 

در شعبه 102 فاورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و عدم معرفی 

وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد . شماره : 336/ م الف شعبه 

102 دادگاه کیفری دو فاورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره نامه : 8510113620100400 شماره پرونده : 9509983620100088 شماره بایگانی شعبه : 950122تاریخ تنظیم 

با وکالت  : 1395/05/21 بدینوسیله آگهی میگردد در پرونده کاسه 950122/ح 1 خانم مهین هوائی و غیره 

فرزند  شیرینی  تخت  هوشنگ کرمی  آقای  طرفیت  به  نفقه  مطالبه  بر  دایر  دادخواستی  عابدی  حسین  آقای 

علی حسن در این دادگاه مطرح نموده اند لذا به خوانده )هوشنگ کرمی تخت شیرینی(اباغ میگردد در تاریخ 

95/08/18 ساعت 12/30 جهت رسیدگی در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل حاضر شود. شماره : 

5/22/95/308 / م الف دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن
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حتما بخوانید!
استاد علی اصغر شعرباف درگذشت

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگی

هــر چــه از کتــاب و کتابخوانــی بگوئیــم، کــم گفته ایــم. بــه 
ــک  ــر از ی ــز از راه رســید و کمت ــاه شــهریور نی هــر روی م
مــاه دیگــر بــا شــروع مــدارس و دانشــگاه ها، قشــر جــوان 
ــی  ــای غیردرس ــدن کتاب ه ــرای خوان ــری ب ــت کمت فرص
دارنــد. بــه همیــن بهانــه قصــد داریــم تــا چنــد کتــاب از 

ــه شــما معرفــی کنیــم. تازه هــای دنیــای نشــر را ب
   اپرای مردان سبیل استالینی

نوشــته  اســتالینی«  ســبیل  مــردان  »اپــرای  رمــان 
بــا  صفحــه   157 در  حاجی علیــان  محمداســماعیل 
ــر  ــان در نش ــت 9500 توم ــخه و قیم ــمارگان 1100 نس ش
هیــا بــه چــاپ رســیده اســت. در معرفــی پشــت جلــد 
ایــن کتــاب نوشــته شــده اســت: »اپــرای مــردان ســبیل 
اســتالینی«، رمانــی اجتماعی سیاســی اســت بــا محوریت 
ــل  ــه فص ــان در س ــن رم ــرداد 1332. ای ــای 28 م  کودت
و بــا ســه نــگاه نســبت بــه ایــن حادثــه بــزرگ و تأثیرگذار 
تاریــخ معاصــر نوشــته شــده اســت. رمان از ســور و ســات 
ــا مواجهــه او   عروســی توران شــاهی شــروع می شــود و ب
و نامــزدش، آبنــوس، بــا حــوادث قبــل و بعــد کودتــای 28 

مــرداد 1332 همــراه می شــود.
   هیتلر را من کشتم

ــژاد در  ــادی معیری ن ــن کشــتم« نوشــته ه ــر را م »هیتل
112 صفحــه بــا شــمارگان 660 نســخه و قیمــت 7000 

ــه چــاپ رســیده اســت. ــن نشــر ب ــان در همی توم
ــت:  ــده اس ــز آم ــاب نی ــن کت ــد ای ــت جل ــته پش در نوش
ــد  ــر می کنی ــاده دل ها فک ــه س ــل بقی ــم مث ــما ه ــر ش اگ

هیتلــر در زیرزمیــن مخوفــش در برلیــن از تــرس حملــه 
روس هــا خودکشــی کــرده و معشــوقه ا ش هــم قبلــش 
ــر فناســت؛ چــون  ــون ب خــودش رو کشــته، نصــف عمرت
داســتان ها ســاخته دســت روس هــای  ایــن  همــه 
دروغگوئــه. »حقیقتــش اینــه کــه هیتلــر رو من کشــتم.« 
شــاید باورتــون نشــه، امــا ایــن آخریــن جملــه ای بــود کــه 

ــه مــن گفــت. ــل از مرگــش ب پدربزرگــم قب
   ارتش ایران ساسانی

کتــاب »ارتــش ایــران ساســانی« نوشــته دیــود نیکــول بــا 
ترجمــه محمــد آقاجــری در 212 صفحــه با شــمارگان 1100 
نســخه و قیمــت 15000 تومــان در انتشــارات ققنــوس بــه 

چــاپ رســیده اســت.

در نوشــته پشــت جلــد کتــاب آمــده اســت: ارتــش ایــران 
ــاک  ــداری از خ ــال پاس ــد س ــش از چهارص ــانی بی ساس
ایــران را بــر عهــده داشــت و در سراســر ایــن دوران، انبــوه 
دشــمنانی را کــه پیرامــون ایــن کشــور چنبــره زده بودنــد 
ــاکام گذاشــت. کتابــی کــه در  در پــس مرزهــای ایــران ن
دســت داریــد بــر آن اســت کــه بعضــی جنبه هــای فنــی 

ایــن ارتــش را معرفــی کنــد.
 دیویــد نیکــول، نویســنده کتــاب ارتــش ایــران ساســانی

کارشــناس تاریــخ نظامــی اســت کــه آثــار بســیار 
گوناگونــی در ایــن زمینــه بــه رشــته تحریــر درآورده 
ــس  ــات ب ــود، اطاع ــدک خ ــم ان ــاب در حج ــت. کت اس
ارزنــده ای را فراهــم آورده اســت و نویســنده از موضوعاتــی 
ماننــد اســتفاده از رکاب و تعــداد تیرهــای کمانــداران، تــا 
تأثیرگــذاری ارتــش و ســنن رزمــی ایــران بــر ارتش هــای 
اســامی و اروپایــی ســخن گفتــه و بارهــا بــه برتری هــای 
رزمــی و فنــی ایــران بــر ارتش هــای روم و بیزانــس 

ــرده اســت. ــراف ک اعت
   نه فردا، نه دیروز

ــه ای  ــر، مجموع ــن نش ــده در ای ــاب منتشرش ــر کت دیگ
 از داســتان های کوتــاه اووه تیــم بــا نــام »نــه فــردا

ــی در  ــین تهران ــه حس ــا ترجم ــه ب ــت ک ــروز« اس ــه دی ن
ــت 8500  ــخه و قیم ــمارگان 1100 نس ــا ش ــه ب 142 صفح
ــش رو  ــاب پی ــم در کت ــت. تی ــده اس ــر ش ــان منتش توم
ــخصیت های  ــره ش ــادی روزم ــر ع ــه نظ ــای ب موقعیت ه
بــه  نتیجــه اش  تعریــف می کنــد کــه  را  داســتانش 
وجــود آمــدن شــش داســتان »زیبــا، جــدی، خنــده دار و 

غم انگیــز اســت...«

گزارش کیمیای وطن:

کتابگردی در شهریور

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

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

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

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

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

مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده 

است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور 

اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 

مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 

را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره 139560302018001839 کاسه پرونده 1392114402018000391 آقای مهدی معینی کربکندی 

به مساحت  آباد نسبت به ششدانگ یک باب خانه  از دولت  فرزند رمضان  بشماره شناسنامه 595 صادره 

182.86 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 323 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان 

خریداری به طور مع الواسطه از آقای علی معینی کربکندی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/20

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/04

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/512/الف/م به تاریخ 95/05/13

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

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

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

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

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

مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده 

است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور 

اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 

مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 

را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 

به مراجع قضایی تقدیم نمایند .

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

شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه  نیست.

برابر رای شماره 139560302018001831 کاسه پرونده 1392114402018000542 آقای علیرضا رسولیان فرزند 

مهدی بشماره شناسنامه 70 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 159 متر مربع 

احداثی بر روی قسمتی از پاک 28 اصلی واقع در شهرک ولیعصر بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت 

مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/20

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/04

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/513/الف/م به تاریخ 95/05/13

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

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

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

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

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

مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده 

است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور 

اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 

انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض  از تاریخ  مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند 

خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.برابر 

رای شماره 139560302018001732 کاسه پرونده 1391114402023000975 آقای مهدی صلواتی زاده فرزند 

حسین بشماره شناسنامه 41 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 970.67 متر 

مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 391 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری به طور 

مع الواسطه از آقای محمد علی جزایری طرقی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/20

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/04

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/517/الف/م به تاریخ 95/05/13

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
 خواهان : میر احمد تیموری دادخواستی به طرفیت خوانده : ثریا هاشمی به خواسته الزام به تمکین  تقدیم 

اول دادگاه عمومی )حقوقی (   به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  اباد  دادگاه های عمومی شهرستان دولت 

واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 9509983751300520  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 

1395/07/28 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 انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 

یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن 

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

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/568/م الف به تاریخ 95/06/02

آگهی احضار متهم
توهین تحت  و  انفاق  ترک  اتهام  به  این شعبه محمد علی طائی  پرونده کاسه 9509983752400722  در 

آئین  بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون  المکان  به مجهول  با عنایت  تعقیب قرار گرفته است 

دادرسی دادگاه های عمومی و  انقاب در امور کیفری به نامبرده اباغ می گردد تا ظرف مهلت سی روز از انتشار 

این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسیدگی بعمل خواهد آمد . دفتر شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/571/م الف به تاریخ  95/06/02

دادنامه
خواهان : آقای وحید طغیانی فرزند حسن به نشانی دولت آباد خ سلمان غربی پ 132 خوانده: آقای جواد 

به فک پاک خودرو 2- دستور  الزام   -1 : المکان  خواسته  به نشانی مجهول  اسماعیلی فرزند محمدرضا 

موقت رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای وحید طغیانی فرزند حسن به طرفیت آقای جواد اسماعیلی 

قهساره فرزند محمد رضا به خواسته الزام خوانده به فک پاک خودرو به شماره انتظامی 43- 827 د 97 بدوا 

تقاضای دستور موقت به انضمام خسارات قانونی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مدارک و مستندات 

ابرازی و کپی مصدق سند مالکیت خودرو و وکالت تعویض پاک و عدم حضور خوانده و عدم ارسال الیحه 

دفاعیه خواسته خواهان را وارد تشخیص با استناد به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به 

فک پاک مذکور و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به دستور موقت نظر 

به عدم واریز خسارت احتمالی از سوی خواهان به استناد مواد 310 و 319 قانون مرقوم رایب بر رد خواسته 

خواهان صادر می گردد این رای غیابی و بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی و بیست روز دیگر قابل تجدید 

نظر خواهی است.

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/570/م الف به تاریخ  95/06/02

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری برخوار در خصوص پرونده کاسه 950049 اجرای احکام که در آن محکوم علیه رمضان 

داوری فرزند حسن  محکوم است به پرداخت 96202254 ریال در حق خانم صدیقه داوری فرزند حسین و 

مبلغ 2662500 ریال بابت هزینه اجراء در حق دولت در نظر دارد جلسه مزایده ای در تاریخ 95/06/24 ساعت 

12 صبح در محل دادگستری برخوار دفتر اجرای احکام 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.

1-خودرو پژو 405 رنگ نقره ای GLX  اتوماتیک  مدل 1386

اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/566/م الف به تاریخ 95/06/02

آگهی احضار متهم
آقایسید غامرضا شیخان فرزند سید حسن در پرونده شماره  950008  این شعبه به اتهام تحصیل مال از راه 

نامشروع تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری به شما اباغ  

می شود ظرف مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضاء 

مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود.شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/576/م الف به تاریخ 95/06/03

دادنامه
شماره دادنامه : 9509973653900326 تاریخ تنظیم : 1395/03/08 شماره پرونده : 9409983655600302 

شهر  دو  دادگاه کیفری   101 شعبه   9409983655600302  : پرونده کاسه   941427  : شعبه  بایگانی  شماره 

فاورجان )101 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره  9509973653900326 شکات : 1.خانم صدیقه کاظمی 

ونهری فرزند عباس به نشانی طاد- خ ش طالبی – چهارراه 2 - پ 59 2- آقای محمد کاظمی ونهری فرزند 

اصفهان-فاورجان-فاورجان خ  نشانی  به  علی  فرزند محمد  رضائی کلیشادی  علیرضا  آقای  وکالت  با  صفر 

کربندی- مجتمع سجاد طبقه 2 متهم : آقای رضا هداوندخانی فرزند جعفر به نشانی ورامین- پیشوا- شهرک 

اردستانی-رواز 18-واحد 7 مجهول المکان اتهام : تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه با بررسی مجموع 

اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور 

رای می نماید.رای دادگاه در خصوص اتهام آقای رضا هداوندخانی فرزند جعفر دائر بر تحصیل مال از طریق 

کاهبرداری اعام می نماید به حکایت از محتویات پرونده متهم ) که مبالغ به حساب وی واریز شده است ( 

با انجام عملیات متقلبانه از جمله ارسال پیامک حاوی پیام برنده شدن شکات در قرعه کشی و ... مبادرت به 

انتقال وجوه از حساب شکات به حساب خود می نماید که استعام به عمل امده از بانک و اظهارات شکات 

و عدم حضور متهم جهت پیگیری و دفاع در مجموع حکایت از بزهکاری متهم دارد لذا دادگاه با استناد به 

ماده 1 از قانون مجازات و مرتکبین ارتشا، اختاس و کاهبرداری رای بر محکومیت متهم به تحمل سه سال 

و  غیابی  رای صادره  نماید  اعام می  و  نقدی صادر  ریال جزای  میلیون  پرداخت سی  نیز  و  تعزیری  حبس 

ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض 

در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد./ شماره : 329 / م الف دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو 

فاورجان- میثم جمالی

دادنامه
شماره دادنامه : 9509973653900507 تاریخ تنظیم : 1395/04/28 شماره پرونده : 9409983655600302 

شهر  دو  دادگاه کیفری   101 شعبه   9409983655600302 پرونده کاسه   941427  : شعبه  بایگانی  شماره 

فاورجان )101 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509973653900507 شکات : 1- آقای محمد کاظمی 

ونهری فرزند صفر با وکالت آقای علیرضا رضائی کلیشادی فرزند محمد علی به نشانی اصفهان – فاورجان- 

فاورجان خ کربندی- مجمتع سجاد طبقه 2 2. خانم صدیقه کاظمی ونهری فرزند عباس به نشانی طاد- خ 

ش طالبی – چهارراه 2 - پ 59 متهم : آقای رضا هداوندخانی فرزند جعفر به نشانی ورامین- پیشوا- شهرک 

اردستانی-رواز 18-واحد 7 مجهول المکان اتهام : تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه با توجه به محتویات 

پرونده ختم رسیدگی را اعام و مبادرت به صدور رای می نماید.تصمیم دادگاه در خصوص دادنامه صادره به 

شماره 9509973653900326 صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان فاورجان اعام می نمایدعاوه 

بر مفاد رای متهم محکوم به رد وجوه ماخوذه از شاکی می باشد رای صادره در اجرای ماده 381 قانون آیین 

دادرسی کیفری صادر و برای طرفین الزم اتباع و از هر جهت تابع رای اصلی بوده و تسلیم رای اصلی بدون 

این رونوشت ممنوع است.شماره : 332/ م الف میثم جمالی-دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان 

فاورجان

دادنامه
اختاف  16 شورای حل  رسیدگی شعبه  95/3/16 مرجع  مورخ  دادنامه 226  پرونده: 23/95 شماره  کاسه 

اصفهان خواهان: غامرضا مهدی   نشانی اصفهان- خیابان هاتف – کولر مشیر )یخچال( روبروی مجتمع 

تجاری مهدی ساختمان تحسیری طبقه اول واحد1 وکیل : محمود سنجری نشانی: اصفهان – خیابان امام 

خمینی – خ شریف شرقی کوچه 35 شهید رفیعیان پاک 194 خوانده: محمد امینی الرگانی  نشانی : مجهول 

المکان خواسته: مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه 

در حق الوکاله وکیل و غیره  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 

را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.))رای قاضی شورا((در خصوص دعوی غامرضا مهدی 

باوکالت محمود سنجری   به طرفیت مهدی امینی الرگانی به خواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک 

به شماره 24558552 مورخ 93/10/30 به عهده بانک پست بانک ایران  به انضمام مطلق خسارات قانونی، با 

توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت صادره از سوی  بانک محال علیه که ظهور در 

اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده عباتوجه به اباغ قانونی در 

جلسه رسیدگی حاضر نگردیده  و الیحه و دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا  به استناد 

مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198  و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و1/015/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه قانونی  و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس 

نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید.  رای 

صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد شماره : 15439/م الف 

قاضی شعبه 16 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
اختاف  دادنامه 234 مورخ 95/3/16 مرجع رسیدگی شعبه 16 شورای حل  پرونده: 24/95 شماره  کاسه 

اصفهان خواهان: غامرضا مهدی   نشانی اصفهان- خیابان هاتف – کولر مشیر )یخچال( روبروی مجتمع 

تجاری مهدی ساختمان تحسیری طبقه اول واحد1 وکیل : محمود سنجری نشانی: اصفهان – خیابان امام 

خمینی – خ شریف شرقی کوچه 35 شهید رفیعیان پاک 194 خوانده: مهدی صادقی درچه عابدی   نشانی : 

مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 53/700/000 ریال وجه دو فقره چک به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر 

تادیه و حق الوکاله وکیل با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 

اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

))رای قاضی شورا(( در خصوص دعوی غامرضا مهدی باوکالت محمود سنجری   به طرفیت مهدی درچه 

عابدی  به خواسته مطالبه مبلغ 53/700/000 ریال وجه چک به شماره 291860 مورخ 93/11/5 و 050256 

مورخ 94/5/12 به عهده بانک کشاورزی و ملی   به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به بقای اصول 

مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 

باتوجه به اباغ قانونی در جلسه رسیدگی  اینکه خوانده  و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 

حضور نگردیده و الیحه و دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده برشورا ثابت است  لذا به استناد مواد 310 و 

313 قانون تجارت و 198  و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ 53/700/000 ریال  بابت اصل خواسته و1/470/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 

تعرفه قانونی  و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از 

سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید.  رای صادره غیابی 

و ظرف مهلت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد شماره : 15438/م الف قاضی شعبه 

16 شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
 14 شعبه  رسیدگی  مرجع   95/4/22 مورخ   9509976794401187 دادنامه  شماره   950179 پرونده:  کاسه 

شورای حل اختاف اصفهان خواهان: محمود میرزایی   نشانی اصفهان- خ هشت بهشت شرقی کوچه 24 

فرعی 3 پاک 42  وکیل : مسرور گیتی فر  نشانی: اصفهان – خ حکیم نظامی ج بانک انصار پاک 781 

خواندگان : محسسن ایزدی    نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ 51/000/000 ریال بابت دو فقره 

چک و هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی 

مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

))رای قاضی شورا((

در خصوص دعوی محمود میرزایی با وکالت خانم سرور گیتی فر به طرفیت محسن ایزدی   به خواسته مطالبه 

مبلغ 51/000/000 ریال وجه چک به شماره 449386 و 449389 به عهده بانک تجارت   به انضمام مطلق 

خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت 

اینکه  آندارد،   بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه  توسط 

خوانده علی رقم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 

پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 

ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 

دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و یک میلیون   ریال  معادل پنج میلیون و 

صد هزار ریال بابت اصل خواسته ویکصد و بیست و دو هزار و پانصد تومان ریال بابت هزینه دادرسی و حق 

الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه قانونی  و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 

تا )94/2/5و 94/3/5( تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده 

اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از 

اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد شماره : 15503/م الف قاضی شعبه 14 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه شماره پاک2 فرعی مفروز شده از پاک 7235 اصلی  واقع در بخش 

5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای احمد درستکار خوراسگانی   فرزند حسین   در جریان ثبت 

است و رای شماره 139460302027028689مورخه 1394/12/02 از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق 

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

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 

تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/07/04 روز یکشنبه ساعت 9 صبح در محل 

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

مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید 

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

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

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

اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1395/06/04 

شماره :16508/ م الف رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

 - افشــین شــحنه تبار، مدیــر انتشــارات شــمع و مــه 
ــل  ــن قات ــاب »م ــی کت ــخه انگلیس ــع آوری نس از جم
ــا  ــان و »دموکراســی ی ــد دهق پســرتان هســتم« احم
دموقراضــه« ســیدمهدی شــجاعی از نمایشــگاه کتــاب 

ــر داد. ــن خب پکــن توســط مأمــوران سانســور چی
ــاری  ــت شــیوه و ســبک معم ــا محوری - همایشــی ب
مرکــز  ســوی  از  اصفهانــی  علی اکبــر  اســتاد 
می شــود.  برگــزار  ملــل  خانــه  و  اصفهان شناســی 
روز  معمــاری«  »شــیوه های  همایــش  برنامــه 
محــل  در   18 ســاعت  شــهریورماه   4 پنجشــنبه 
کتابخانــه مرکــزی واقــع در خیابــان بــاغ گلدســته بــه 

می شــود. برگــزار  رایــگان  و  آزاد  صــورت 
- کتــاب »دیــن و اخــاق« بــه تحقیــق و ترجمــه 
دســترس  در  هم اکنــون  رضایــی،  ابراهیــم  دکتــر 
ــر در 464  ــن اث ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــدان ق عاقه من
ــه  ــان ب ــه قیمــت 21000 توم صفحــه در قطــع رقعــی ب

ــت. ــده اس ــه ش ــاب عرض ــازار کت ب
- صفحــه رســمی اینســتاگرام و کانــال تلگرامــی 
امیرحســین مقصودلــو از بازداشــت ایــن خواننــده 
ــرای  ــام دادس ــق اع ــت. طب ــر داده اس ــی خب زیرزمین
ــه فســاد و فحشــا  ــه تشــویق ب فرهنــگ و رســانه او ب

ــت. ــده اس ــم ش مته
ــت  ــن وضعی ــدی درخصــوص آخری ــر عب ــاد اکب - دام
ــبختانه وی در  ــت: خوش ــر گف ــن بازیگ ــمانی ای جس
ــرد  ــر می ب ــه س ــی ب ــمی و روح ــل جس ــامت کام  س
و بــرای ادامــه دوره نقاهــت و رســیدن بــه نقطــه 
ــرده  ــفر ک ــور س ــارج از کش ــه خ ــمانی، ب ــده آل جس ای

ــت. اس
ــای عطــش  ــس، ســتاره ســری فیلم ه ــر الرن - جنیف
ــر  ــد. ه ــال ش ــر زن س ــن بازیگ ــارزه، پردرآمدتری مب
چنــد کــه درآمــد ایــن بازیگــر هنــوز هــم خیلــی کمتــر 

ــرد اســت. ــران م ــن بازیگ پردرآمدتری
- کمپانــی آمــازون از تصمیــم بــرای ســاخت ســریالی 
ــگان« ســاخته  ــده اســکار »رفت ــم برن ــر اســاس فیل ب

ــر داد. »مارتیــن اسکورســیزی« خب
ــاس  ــی عب ــه کارگردان ــا« ب - »فصــل فراموشــی فریب
رافعــی، فیلــم افتتاحیــه فســتیوال »ســالنتو« ایتالیــا 

شــد.
- پــس از قطعــی شــدن حضــور محمدرضــا گلــزار در 
مجموعــه »عاشــقانه«، ســاره بیــات نیــز به تازگــی بــه 

ایــن پــروژه پیوســت.
- فیلمبــرداری »گشــت 2« بــه کارگردانــی ســعید 
ــد  ــپری می کن ــود را س ــی خ ــای پایان ــهیلی روزه  س

و 8 شهریورماه به طور کامل به پایان می رسد.
- یوســف کارگــر، داور بخــش مســابقه ســومین 
جشــنواره فیلــم کوتــاه »ســینما پــوورو« ایتالیــا شــد.

استاد علی اصغر شعرباف درگذشت
کیمیای وطن

شــعرباف«  »علی اصغــر 
ــای  ــات بناه ــت کار تزئین مرم
ــار  ــتادکار معم ــی و اس تاریخ
سه شنبه شــب  پیشکســوت، 
ســالگی   85 ســن  در 
درگذشــت.از جملــه مهم تریــن آثــار علی اصغــر شــعرباف، 
کتــاب گرانقــدر »گــره و کاربندی« اســت. نخســتین چاپ 
کتــاب »گــره و کاربنــدی« ســال 1361 در قطــع خشــتی 
بــزرگ منتشــر و بــه ســرعت نایــاب شــد. اما ســال 1372 
کتــاب یادشــده دوبــاره ویرایــش شــد و انتشــار یافــت. در 
ــره ــواع گ ــاره ان ــی درب ــدی«، مطالب ــره و کاربن ــاب »گ  کت
رســمی بندی، یزدی بنــدی و مقرنــس کــه از تزئینــات 
اساســی معمــاری ســنتی ایــران اســت در 12 جلــد تهیــه 
ــاپ رســیده  ــه چ ــد آن ب ــا دو جل ــون تنه ــه تاکن  شــده ک
و امیــد اســت کــه بــرای چــاپ بقیــه آن ها فکری اساســی 
 شــود. اســتاد طــی ســالیان طوالنــی مرمــت آثــار تاریخــی
ــته  ــه داش ــاب عرض ــن کت ــود را در ای ــارب خ ــل تج حاص
ــا  ــی آن ه ــات اجرائ ــا و جزئی ــاخت کاربندی ه ــرز س  و ط

را به رشته تحریر در آورده است.

برگزاری نخستین جشنواره ادبی هنری 
»در وصف آب«

ــان گفــت: نخســتین  ــه 10 شــهرداری اصفه ــر منطق مدی
جشــنواره ادبی هنــری بــا عنــوان »در وصــف آب« برگــزار 
ــتین  ــرد: نخس ــار ک ــی اظه ــول امام ــود. عبدالرس می ش
جشــنواره ادبی هنــری در منطقــه 10 شــهرداری اصفهــان 
بــا موضــوع الهام گیــری از کام نبــوی »مــن کنــت 

ــزار می شــود.  ــواله« برگ ــی م ــذا عل ــواله فه م
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن جشــنواره بــا هــدف 
ادبــی  نخبــگان  به کارگیــری  و  معرفــی  شناســایی، 
 و هنــری منطقــه 10 اجــرا می شــود افــزود: اشــاعه 
و ترویــج فرهنــگ غدیــر، گســترش فعالیت هــای، 
ــر  ــر، از دیگ ــه غدی ــا واقع ــط ب ــی مرتب ــری و مذهب هن

ــت.  ــنواره اس ــن جش ــداف ای اه
مدیــر منطقــه 10 شــهرداری اصفهــان عنــوان کــرد: ایــن 
جشــنواره در بخش هــای ادبــی شــامل رشــته های شــعر 
ــن در  ــی اســت. همچنی ــر ادب ــو، شــعر کاســیک و نث ن
ــد  ــتر، تولی ــی پوس ــای طراح ــری در حوزه ه ــش هن بخ
و ســاخت کلیــپ، نماهنــگ و فیلــم 3 دقیقــه ای برگــزار 
می شــود. امامــی عنــوان کــرد: عاقه منــدان بــرای 
ــا  ــود را ت ــار خ ــد آث ــابقه می توانن ــن مس ــرکت در ای ش
www. 10 ــه ــی منطق ــهریورماه در درگاه الکترونیک 20 ش

isfahan.ir/shahr یــا بــه صــورت دســتی بــه دبیرخانــه 
ــد. ــگاه ارســال کنن ــه فرهنــگ پ جشــنواره واقــع در خان

اخبار کوتاه

تهیه کننــده »امروزی هــا« کــه قــرار اســت از شــبکه 
یــک پخــش شــود، دربــاره ایــن برنامــه زنــده اعــام 
کــرد: در ایــن برنامــه بــه معضــات جوانان بــا روش 

و رویکــرد جدیــدی می پردازیــم.
 احســان ارغوانــی دربــاره برنامــه »امروزی هــا« 

کــه قــرار اســت از شــنبه هفتــه آینــده 
شــبکه  آنتــن  روی  شــهریورماه   6
برنامــه  ایــن  گفــت:  بــرود،  یــک 
ــوم  ــوز تم ــروز هن ــارم »ام ــری چه س
ــه  ــل اینک ــه دلی ــه ب ــت ک ــده« اس نش
دارد  تفــاوت  قبلــی  ســری های  بــا 
برخــوردار  مختلفــی  آیتم هــای  از  و 

آنتــن  روی  »امروزی هــا«  عنــوان  بــا   اســت 
می رود. 

وی ادامــه داد: پــدرام کریمــی اجــرای ایــن برنامــه 
را بــر عهــده دارد و روزبــه نعمت اللهــی تیتــراژ اولیــه 
و علی اکبــر قلیــچ، تیتــراژ انتهایــی آن را می خوانــد. 

همچنیــن نماهنگ هایــی بــا حضــور خواننــدگان 
ــول  ــرور در ط ــه م ــه ب ــاخته ایم ک ــور س ــد کش جدی

برنامــه پخــش می شــود. 
ارغوانــی دربــاره تفاوت هــای ایــن برنامــه بــا »امــروز 
ــا در  ــعار م ــرد: ش ــوان ک ــده«، عن ــوم نش ــوز تم هن
»امــروز هنــوز تمــوم نشــده« بــا توجــه 
بــه زمان بنــدی روز بــود و اینکــه بگوئیــم 
ــوان  ــده و می ت ــام نش ــوز تم ــان هن زم
کاری انجــام داد؛ امــا در ســری چهــارم 
ــرار اســت  ــه »امروزی هــا« ق و در برنام
حوزه هــای  در  را  جوانــان  معضــات 
مختلــف بررســی کنیــم. برنامه هــای 
ــری از  ــن س ــت و در ای ــان اس ــص جوان ــا مخت م
را  معضاتشــان  می خواهیــم کــه  مــردم  خــود 
طــرح کننــد. در واقــع اتــاق فکــر ایــن برنامــه 
ــد  ــان می کنن  مــردم هســتند کــه مشکاتشــان را بی

و به آن ها پرداخته می شود. ایسنا

»امروزی ها« از ۶ شهریور می آیند
ــن  ــانی انجم ــع انس ــعه مناب ــزی و توس ــاون برنامه ری مع
ســینمای  دو  راه انــدازی  از  ایــران  جوانــان  ســینمای 
دیجیتــال در چهارمحــال و بختیــاری خبــر داد. علــی 
جعفــری در دیــدار بــا مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
چهارمحــال و بختیــاری بــا تنظیــم تفاهم نامــه ای بــه 

مناســبت هفتــه دولــت در شــهرکرد افــزود: 
بــه زودی در شــهرهای  ایــن دو ســینما 
ــن  ــکاری انجم ــا هم ــان ب ــهرکرد و فارس ش
ــور  ــازمان ام ــران، س ــان ای ــینمای جوان س
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد  ســینمایی و 
وی  می شــود.  دایــر  اســتان  اســامی 
گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت ســینما 

ســطح  افزایــش  و  فرهنگــی  محصــوالت  ارائــه  در 
اخیــر  ســال های  در  تولیدشــده  فیلم هــای   کیفــی 
ــر هفتــم، ایــن  و همچنیــن اســتقبال خــوب مــردم از هن
انجمــن اقــدام بــه توســعه ســینماهای دیجیتــال در 
شــهرهای مختلــف ایــران خواهــد کــرد. مدیــر کل فرهنــگ 

ــل  ــز از تبدی ــاری نی و ارشــاد اســامی چهارمحــال و بختی
ــر  ــه ســینما غدی ــر ب ــری غدی ــع فرهنگی هن شــدن مجتم
ــر داد.  ــان کشــور خب ــا همــکاری انجمــن ســینمای جوان ب
جــواد کارگــران دهکــردی در ایــن نشســت افــزود: انجمــن 
ــگ و ارشــاد  ــه اداره فرهن ــی از بدن ــوان، جزئ ســینمای ج
اســامی اســت کــه می توانــد در توســعه 
ــاه  ــم کوت ــد فیل ــینمایی و تولی ــگ س فرهن
نقــش داشــته باشــد. طیبــه فلکیــان، مدیــر 
امــور اســتان های انجمــن ســینمای جوانــان 
ایــران نیــز گفــت: اعطــای نمایندگــی انجمن 
شهرســتان های  بــه  جوانــان  ســینمای 
ــاری در دســت  ــف چهارمحــال و بختی مختل
بررســی اســت و انجمــن ســینمای جوانــان کشــور آمادگــی 
ــون  ــف کشــور را دارد. هم اکن ــاط مختل ــر در نق ایجــاد دفات
ــهریور  ــم ش ــهرکرد و هفده ــن ش ــینمای بهم ــا دو س تنه
بروجــن در چهارمحــال و بختیــاری فعــال اســت؛ در حالــی 

ــع ــر جمعیــت دارد. ربی ــن اســتان 900 هــزار نف ــه ای ک

راه اندازی دو سینمای جدید در چهارمحال و بختیاری
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

پیشنهادبیشرمانهجیووابهکیروش
داســتان تیــم ملــی و جیــووا 
تازه تــری  ابعــاد  روز  هــر 
پیــدا می کنــد. در آخریــن 
داســتان  ایــن  ســکانس 
شــرکت  می شــود  گفتــه 
ــم  ــرمربی تی ــه س ــووا ب جی
ــا  ــه ب ــی پیشــنهاد داده ک مل
توافــق بــا ایــن شــرکت از البســه ایــن تولیــدی 

استفاده و از کیفیت آن ابراز رضایت کند. 
گفتــه می شــود شــرکت جیــووا پیشــنهادی را بــه 
بــا دریافــت مبلغــی  ارائــه کــرده کــه   کــی روش 
و انجــام توافــق از البســه ایــن تولیــدی اســتفاده و از 
کیفیــت آن نیــز ابــراز رضایــت کنــد کــه ایــن پیشــنهاد 

بــا پاســخ منفــی کــی روش روبــه رو شــده اســت. 
بایــد دیــد کــه داســتان تیــم ملــی و جیــووا بــه کجــا 
ــمی  ــای رس ــی بازی ه ــم مل ــا تی ــود و آی ــم می ش خت
ــا  ــد ی ــاز می کن ــت آغ ــد و کیفی ــن برن ــا ای ــود را ب خ

خیــر.

استقاللبهمصافصبایقممیرود
ــای  ــه برنامه ه ــان در ادام ــا منصوری ــاگردان علیرض ش
ــم  ــاف تی ــه مص ــده ب ــه آین ــود، هفت ــازی خ آماده س

ــت.  ــد رف ــم خواهن ــای ق صب
تیــم فوتبــال اســتقالل تهــران جهــت آمادگــی هــر چــه 
بیشــتر بــرای شــروع دوبــاره لیــگ، قــرار اســت اوایــل 
هفتــه آینــده یــک دیــدار دوســتانه را در زمیــن شــماره 
ــد. آبی پوشــان  ــم برگــزار کن ــای ق ــل صب ۲ آزادی مقاب
ــر  ــگ ه ــاره لی ــروع دوب ــا ش ــی و ت ــه قبل ــق برنام طب
هفتــه دو بــازی تدارکاتــی را در دســتور کار خــود قــرار 

داده انــد.

باقلبمانبهمصافقطرمیرویم
هافبــک تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــا بیــان اینکــه بــا 
ــرق  ــا ِع ــم، گفــت: ب ــه مصــاف قطــر می روی قلبمــان ب
ــای  ــر کمبوده ــوان ب ــی می ت ــگی مل ــب همیش و تعص
ــه  ــلح مقابل ــان مس ــا حریف ــه ب ــی در مقایس احتمال

کــرد.
ــی در  ــم مل ــه اردوی تی ــاره ب ــا اش ــری ب ــد امی  وحی
ایتالیــا گفــت: اردوی خیلــی خوبــی را در ایتالیــا برگــزار 
ــود کــه تیــم  کردیــم. ایــن اردو از جملــه کمپ هایــی ب
ملــی بــه آن نیــاز دارد و امیــدوارم بــا تــداوم برگــزاری 
چنیــن اردوهایــی بتوانیــم بــه شــرایط بهتــر و ایــده آل 
تــری دســت پیــدا کنیــم. خیلــی امیــدوارم کــه بتوانیــم 
ــا  ــازی ب ــده را در ب ــای انجام ش ــن تالش ه ــواب ای ج

قطــر بــا کســب 3 امتیــاز بگیریــم.

ستارگاناسبقبارسلوناورئالمادرید
درتهران

اعضــای تیــم فوتبــال ســتارگان 
ــت  ــرار اس ــه ق ــگا ک ــابق اللی س
عصــر امــروز مقابــل منتخبــی از 
پیشکســوتان فوتبال کشــورمان، 
قــرار گیرنــد بامــداد دیــروز وارد 
ایــران شــدند و مــورد اســتقبال 
هنرمنــدان  باشــگاه  اعضــای 

ایران قرار گرفتند.
 فرنانــدو ســانز، فرنانــدو مورینتــس، داویــد آلبلــدا، خــوان 
ــزکا  ــاوون و گای ــوس ســنا، فرانسیســکو پ ــال، مارک کاپدوی
ــه  ــد ک ــی بودن ــابق اللیگای ــان س ــه بازیکن ــا از جمل مندیت
ــدند و  ــی ش ــام خمین ــرودگاه ام ــنبه وارد ف ــح چهارش صب
پــس از یــک ســاعت حضــور در CIP فــرودگاه بــه هتــل 

رفتنــد.

عقیلی:اینهمهبیاحترامیکافیاست!
ــده  ــر ش ــد حاض ــپاهان می گوی ــم س ــابق تی ــان س کاپیت
ــئوالن  ــا مس ــد، ام ــا کن ــفید امض ــرارداد س ــپاهان ق ــا س ب
باشــگاه رضایــت ندادنــد. هــادی عقیلــی می گویــد: 
همیشــه دوســت داشــتم بــا پیراهــن ســپاهان از فوتبــال 
خداحافظــی کنــم. هــواداران خــوب ســپاهان بداننــد کــه 
مــن می خواســتم قــرارداد ســفید امضــا کنــم، امــا ظاهــرا 
امکان پذیــر نیســت. حــاال کــه ایــن شــرایط پیــش آمــده 
ــپاهان  ــگاه س ــت باش ــی در خدم ــرارداد قبل ــان ق ــا هم ب
خواهــم بــود. ایــن همــه بی احترامــی دیگــر کافــی اســت. 
مــن بــه خاطــر وضعیتــم بــا ســپاهان پیشــنهادهایی کــه 
ــه  ــا توج ــت دادم. ب ــتم را از دس ــر داش ــای دیگ از تیم ه
بــه قــراردادم نتوانســتم بــا تیم هــای دیگــر مذاکــره کنــم 
و االن تنهــا بازیکنــی هســتم کــه بیــرون مانــده ام. دلیــل 
ــه  ــط ب ــه ای را هــم انجــام دادم فق ــن مصاحب اینکــه چنی
خاطــر ایــن اســت کــه مــردم شــریف اصفهــان از وضعیتــم 

بــا خبــر شــوند.

والسکوزیرحرفشزد
ــد از  ــود بع ــرده ب ــالم ک ــن اع ــی آرژانتی ــم مل ســرمربی تی
ــی  ــری خداحافظ ــای مربیگ ــو از دنی ــک ری ــان المپی پای
ــو  ــک توکی ــا المپی ــراردادش را ت ــا او ق ــرد؛ ام ــد ک خواه
ــران  ــال ای ــی والیب ــم مل ــد کــرد. ســرمربی ســابق تی تمدی
ــم  ــادی در کشــورمان دارد، تصمی ــت زی ــوز محبوبی ــه هن ک
گرفــت تــا پایــان دوران مربیگــری اش، در آرژانتیــن بماند و 
بــه کارش ادامــه دهــد. والســکو قــرار بــود پــس از المپیــک 
بــرای همیشــه کنــار بکشــد امــا تصمیــم گرفــت تــا ســال 
ــد. ــد کن ــی کشــورش تمدی ــا تیــم مل ۲0۲0 قــراردادش را ب
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اگــر کیمیــا علیــزاده را از کاروان تکوانــدوی ایــران کنــار 
بگذاریــم، بــا یکــی از ضعیف تریــن تیم هــای ســال های 
اخیــر تکوانــدوی ایــران مواجــه می شــویم. ایــن تیــم کــه بــا 
 کلــی امیــد و آرزو راهــی بازی هــای المپیــک ریــو شــده بــود
ــی  ــا دســت خال ــف ب ــده و ضعی ــش ناامیدکنن ــک نمای ــا ی ب
ــر  ــا تلخ ت ــن ناکامی ه ــه ای ــا از هم ــت. ام ــن بازگش ــه میه ب
ــه  ــه ب ــود ک ــدو ب ــر، رئیــس فدراســیون تکوان ســخنان پوالدگ
ــان  ــی بازیکن ــا فرافکن ــران ب ــردم ای ــی از م ــای عذرخواه  ج
و مربیــان ایرانــی را کــه بــرای تیــم آذربایجــان مبــارزه 
می کردنــد، مــزدور خوانــد. ایــن اتفــاق تلــخ بــا موجــی 
ــه  ــا ب ــد. ام ــه رو ش ــان روب ــوی کارشناس ــا از س از واکنش ه
راســتی مــزدور کیســت؟ پوالدگــر در حالــی رضــا مهماندوســت 
و میــالد بیگــی را مــزدور خوانــد کــه دربــاره رفتــن ایــن دو، بــه 
ــان  ــن مربی ــی از موفق تری ــت، یک ــا مهماندوس ــوص رض خص

ــت. ــا را نگف ــیاری از واقعیت ه ــان، بس ــدوی جه تکوان
چرامهماندوسترفت؟ 

پوالدگــر این هــا را گفــت، امــا نگفــت چگونــه بــه دلیــل 
برخــی اختالفــات شــخصی، رضــا مهماندوســت را در آســتانه 
مســابقات المپیــک ۲0۱۲ از ســمت ســرمربیگری تیــم ملــی 
ــار  ــت مهماندوســتی را برکن ــر نگف ــرد. پوالدگ ــار ک ــران برکن ای
کــرده کــه ایــران را بــرای نخســتین بار در ســال ۲009 بــه 
مقــام قهرمانــی جهــان رســاند و بــه اقتــدار ســنتی کره ای هــا 
ــان داد. او نگفــت کــه رضــا مهماندوســت  در ایــن رشــته، پای

دو بچــه معلــول داشــته و گفتــه بــوده اگــر قــرار باشــد پولــی 
بــه او ندهنــد تــا مخــارج فرزنــدان معلولــش را بپــردازد 
ــدو کار کنــد. پوالدگــر گفــت؛ امــا  ــرای تیــم تکوان ــد ب نمی توان

ــا را نگفــت!  ــی چیزه خیل
بــود  ایــران  در  هنــوز  کــه  زمانــی  مهماندوســت   رضــا 
در مصاحبــه رســانه ای خــود، بــا غــم فــراوان از مــرگ 
ــی  ــر داد. وقت ــش خب ــدان معلول ــی از فرزن ــراب«، یک »مح
ــده ای  ــت: حــاال فای ــن موضــوع از او پرســیدند، گف ــاره ای درب
نــدارد کــه دیگــران را دادگاهــی کنــم. دیگــر پســرم را از دســت 
ــئوالن  ــه مس ــیون، بلک ــا فدراس ــان نه تنه ــن می داده ام. در ای
ــن  ــرایط م ــم از ش ــک ه ــی المپی ــه مل وزارت ورزش و کمیت
ــی  ــر پول های ــته و اگ ــاال کار از کار گذش ــد. ح ــر بودن ــا خب  ب
 را کــه بایــد می دادنــد تــا بــرای درمــان فرزنــدم هزینــه کنــم
بپردازنــد، بایــد بــرای ختمــش خــرج کنــم. فوالدگــر نگفــت 
مهماندوســت کارش را بــه دلیــل تیــم ملــی تکوانــدو از دســت 
ــه  ــتان« ب ــف دوس ــه لط ــه »ب ــت ک ــد. نگف ــراج ش داد و اخ
ســایپا برگشــت، امــا مجبــور بــود از 5 صبــح در محــل کارخانــه 
ــای  ــا ناگفته ه ــت، ام ــا را گف ــد! او این ه ــر باش ــایپا حاض س
بســیاری را باقــی گذاشــت. رضــا مهماندوســت بــه دلیــل تمام 
ایــن بی مهری هــا از تکوانــدوی ایــران رفــت تــا جــای خالــی 

او را مدیــران بی کفایــت صندلی گــرا پــر کننــد. مهماندوســت 
ــک صــدا  ــران ی ــدوی ای ــه تکوان ــام جامع ــاال تم ــا ح ــت ت رف
ــند.  ــت او باش ــتار بازگش ــردهند و خواس ــا س ــاد وامصیبت فری
ــدو  ــن مــدال در تکوان ــا آرزوهــای گرفت مهماندوســت رفــت ت
 بــه ســراب تبدیــل شــود. آیــا اگــر اســتعداد کیمیــا علیــزاده 
و مربــی خوبــش نبــود، اکنــون آقــای پوالدگــر چه دســتاوردی 
ــا  ــدال کیمی ــن م ــد همی ــر چن ــت؟ ه ــو داش ــک ری از المپی
ــط داد؛  ــدو رب ــه فدراســیون تکوان ــوان ب ــز را نمی ت ــزاده نی علی
 زیــرا کمتریــن حمایــت از ایــن ورزشــکار صــورت گرفــت 
ــه  ــی ک ــد زمان ــت ندادن ــان زحم ــه خودش ــان ب ــی آقای و حت
کیمیــا بــرای مــدال برنــز می جنگیــد، در ســالن حاضــر 

ــوند. ش
بهراستیمزدورکیست؟ 

 نتایــج ضعیــف کشــتی فرنگــی، تکوانــدو و بســیاری رشــته ها 
ــن  ــف ای ــت ضعی ــل مدیری ــه دلی ــط ب ــی فق ــد دوومیدان مانن
ــد  ــه حاضرن ــی ک ــوده؛ مدیران ــر ب ــال های اخی ــته ها در س رش
 هــر کاری انجــام دهنــد تــا صندلی شــان حفــظ شــود 
ــردم  ــا، اشــک های م ــظ کردن ه ــی حف ــن صندل و حاصــل ای
و درهــم شکســتن اسطوره هاشــان اســت. بــه راســتی مــزدور 

کیســت؟

 واکاوی یک اتفاق تلخ در تکواندوی ایران

مزدور کیست؟

ســرمربی تیــم تأسیســات دریایــی حمایــت همــه جانبــه ای 
ــه  ــون ک ــت اکن ــیان خواس ــرد و از کفاش ــریعه ک از ناظم الش
سرپرســتی کمیتــه فوتســال را بــه عهــده گرفتــه، بــرای ایــن 

رشــته وقــت کافــی را اختصــاص دهــد. وحید 
ــیان  ــی کفاش ــاب عل ــاره انتخ ــایی درب شمس
بــه عنــوان سرپرســت کمیتــه فوتســال و 
ــت،  ــاب او داش ــش از انتص ــه پی ــی ک حمایت
اظهــار کــرد: مــن حمایــت کــردم، امــا دنبــال 
منصــب و پســت نبــودم. خــود کفاشــیان هــم 
می دانســت و همیشــه ایــن مثــال را می زنــد 
کــه ارتبــاط مــن بــا او بــه زمانــی برمی گــردد 

ــت  ــازمان تربی ــاون س ــزاده، مع ــت مهرعلی ــع ریاس ــه موق ک
ــود؛ امــا در هشــت ســالی کــه ریاســت فدراســیون  ــی ب بدن
ــم.  ــه دفتــرش رفت ــار ب ــا دو ســه ب ــده داشــت، تنه ــر عه را ب
ــی  ــم مل ــرمربی گری تی ــت س ــره جه ــرای مذاک ــار ب ــک ب  ی
مســائل  دربــاره  بــرای صحبــت  هــم  بــار  دو  یکــی   و 

و مشکالت فوتسال.

 وی افــزود: احتیــاج داریــم فوتســال بــه روزهــای اوج 
 برگــردد. فوتســال ایــران پخــش تلویزیونــی، بــرد بین المللــی 
ــک  ــه ی ــد ب ــت از باشــگاه ها را می خواهــد. همــه بای و حمای
چشــم دیــده شــوند تــا فوتســال رونــق پیــدا 
کنــد. آقــای گل جهــان در ادامــه بــا اشــاره بــه 
ریاســت همزمــان رئیــس فدراســیون فوتبــال 
ژاپــن در کمیتــه فوتســال ایــن کشــور در ســال 
۲006 نیــز تأکیــد کــرد: زمانــی کــه ایــن اتفــاق 
افتــاده بــود، فوتســال ژاپــن پیشــرفت عجیبی 
کــرد. بنابرایــن حضــور همزمــان کفاشــیان در 
ــال  ــه فوتس ــیون و کمیت ــی فدراس نایب رئیس
ــیان  ــد. کفاش ــال باش ــع فوتس ــه نف ــت ب ــد در نهای می توان
ــرای  ــدوارم او ب ــن امی ــه فوتســال اشــراف دارد و م ــاًل ب کام
ــران در  ــال ای ــه فوتس ــی ک ــذارد. زمان ــت بگ ــته وق ــن رش ای
ــس  ــیان رئی ــید، کفاش ــل درخش ــی ۲008 برزی ــام جهان ج
ــی  ــا ایــن حــال معتقــدم در مقطــع کنون ــود. ب فدراســیون ب

بایــد نــگاه ویــژه ای داشــته باشــد و زمــان بگــذارد. مهــر

شمسایی:
کفاشیانبرایفوتسالوقتبگذارد

عضــو شــورای فنــی کشــتی فرنگــی بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــاره عملکــرد تیــم ملــی در المپیــک  ــد درب ــا بای محمــد بن
ریــو پاســخگو باشــد، گفــت: جلســه شــورای فنــی هفتــه 

آینــده بــا حضــور خــادم و بنــا برگــزار خواهد 
شــد تــا تمامــی مســائل روشــن شــود. 

ــی خــود  ــاره ارزیاب حســین مالقاســمی درب
ــتی  ــی کش ــم مل ــار تی ــج دور از انتظ از نتای
اظهــار  ریــو   ۲0۱6 المپیــک  در  فرنگــی 
ــم  ــور نمی کردی ــه تص ــچ وج ــه هی ــرد: ب ک
تیــم کشــتی فرنگــی ایــران این گونــه از 
ــا کار  ــد بن ــه محم هــم پاشــیده شــود. البت

ــن  ــه طــور منظــم تمری ــرد و کشــتی گیران ب خــودش را ک
ــی  ــور کل ــه ط ــه ب ــت ک ــن معناس ــه ای ــن ب ــد. ای می کردن
ــه  ــی ک ــی در گزارش های ــود و مــن حت اشــتباهی در کار نب
ــه  ــن کمیت ــه ای ــی المپیــک ب ــه مل ــوان ناظــر کمیت ــه عن ب
ارائــه می کــردم، گفتــم می توانیــم روی یــک طــالی 
ــوریان ــد س ــز حمی ــک برن ــره و ی ــی و دو نق ــم رضای  قاس

ــم.  ــاز کنی ــاب ب ــوروزی حس ــد ن ــی و امی ــد ول ــعید عب س
حتــی خــود محمــد بنــا هــم 80 تــا 90 درصــد روی طــالی 
قاســم رضایــی حســاب بــاز کــرده بــود؛ امــا متأســفانه در 
نرســیدیم  پیش بینی هایمــان  بــه  عمــل 
ــه  ــم ب ــه تی ــردم ک ــور نمی ک ــخصا تص و ش

ــد.  ــال و روزی بیفت ــن ح چنی
عضــو شــورای فنــی کشــتی فرنگــی فشــار 
مهم تریــن  را  تمرینــات  حــد  از  بیــش 
فرنگــی  نتایــج ضعیــف کشــتی  عامــل 
دانســت  ریــو   ۲0۱6 المپیــک  در   ایــران 
بنــا کامــال  محمــد  تمرینــات  افــزود:  و 
ــازم  ــم ع ــن تی ــه ای ــود ک ــار ســال پیــش ب ــه چه شــبیه ب
المپیــک لنــدن شــد؛ امــا ایــن موضــوع مــورد توجــه قــرار 
نگرفــت کــه کشــتی گیران مــا نســبت بــه المپیــک لنــدن 
ــان  ــال هم ــان در قب ــده اند و بدنش ــر ش ــال پیرت ــار س چه
 حجــم و فشــار از تمرینــات نمی توانــد مقاومــت مشــابهی

داشته باشد. ورزش3

مالقاسمی:
فشارتمریناتباعثازهمپاشیدهشدنکشتیفرنگیشد

))آگهی مناقصه عمومی((

)نوبت دوم(

آگهی مزایده 
)نوبت چهارم(

چاپ دوم

چاپ اول

 مبلغ سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال( 

مبلغ برآورد اولیه 
پروژه )ریال( 

 ردیف موضوع مناقصه شماره مناقصه

775/000/000 ۱5/500/000/000
95/۱۲64۲

تکمیل فاز یک فرهنگسرای غدیر فوالدشهر .۱

۲۱5/000/000 4/300/000/000
95/۱۲644  تکمیل ساختمان پارک ترافیک کودک واقع در

پارک پرنیان فوالدشهر .۲

۱00/000/000 ۲/000/000/000
95/۱۲645

لکه گیری آسفالتی سطح شهر .3

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه های شماره 4/95/5۲4 مورخ 95/3/۱9 شورای اسالمی  شهر در نظر دارد عملیات موضوعات ذیل را 

برگزار نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه های ذیل دعوت به عمل می آید.

شهرداری بادرود در نظر دارد با استناد به مصوبه شورای اسالمی شهر نسبت به فروش یک قطعه 
زمین تفکیکی )یاسری( با کاربری مسکونی واقع در محله حسینیه -کوی مسجد آدینه - را طی 
تشریفات مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان درخواست میگردد از تاریخ نشر اولین 

آگهی جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به واحد حقوقی شهرداری مراجعه نمایند.
۱- مدت قبول پیشنهادها از تاریخ انتشار آخرین آگهی حداکثر به مدت ۱0 روز می باشد.

۲- هزینه کارشناسی اراضی و آگهی بر عهده برندگان مزایده می باشد.
3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

تلفن تماس 03۱-5434۲0۲۱

95/5/۲5

95/5/۲5

95/5/۲5

امور  واحد  به  مناقصه ها  در  و شرکت  از شرایط  اطالع  مورخ 95/6/۱4 جهت  یکشنبه  روز  اداری  وقت  آخر  تا  دارند  متقاضیان فرصت 

قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.
عباس مرادی - شهردار فوالدشهر   

مجید صفای - شهردار بادرود

شهرداری فوالدشهر

دادنامه
کالسه پرونده: ۲۲/95 شماره دادنامه ۲3۲ مورخ 95/3/۱6 مرجع رسیدگی شعبه ۱6 شورای حل اختالف اصفهان 

خواهان: غالمرضا مهدی   نشانی اصفهان- خیابان هاتف – کولر مشیر )یخچال( روبروی مجتمع تجاری مهدی 

ساختمان تحسیری طبقه اول واحد۱ وکیل : محمود سنجری نشانی: اصفهان – خیابان امام خمینی – خ شریف 

شرقی کوچه 35 شهید رفیعیان پالک ۱94 خوانده: محمد صالحی وند    نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه 

مبلغ ۱۱/600/000ریال وجه دو  فقره چک به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه در حق الوکاله وکیل با عنایت به 

محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نماید.))رای قاضی شورا((

در خصوص دعوی غالمرضا مهدی با وکالت محمود سنجری   به طرفیت محمد صالحی وند  به خواسته مطالبه 

مبلغ ۱۱/600/000 ریال وجه چک به شماره 0۲9640 مورخ 93/9/30 و 0۲964۱ مورخ 93/۱۱/3 به عهده بانک ملی   

به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به  بقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت صادره از 

سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه 

خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا 

ثابت است لذا به استناد مواد 3۱0 و 3۱3 قانون تجارت و ۱98 و  5۱9 و 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر 

محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۱/600/000 ریال  بابت اصل خواسته و8۲5/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 

الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی  و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر 

اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  

رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد شماره : ۱544۲/م الف 

قاضی شعبه ۱6 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: ۱9۱/95 شماره دادنامه 409 مورخ 95/4/۲7 مرجع رسیدگی شعبه ۲7 شورای حل اختالف اصفهان 

خواهان: غالمرضا مهدی   نشانی اصفهان- خیابان هاتف – کولر مشیر )یخچال( روبروی مجتمع تجاری مهدی 

ساختمان تحسیری طبقه اول واحد3 وکیل : محمود سنجری نشانی: اصفهان – خیابان امام خمینی – خ شریف 

شرقی کوچه 35 شهید رفیعیان پالک ۱94 خوانده: غالمرضا شماعی زاده     نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه 

وجه ۲ فقره چک شماره های 64386۲ مورخ 84/۱0/۱۱ و 64387۱ مورخ 84/9/۲7 جمعا به مبلغ ۲4/888/000 

ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی و خسارت تاخیر تادیه در حق الوکاله وکیل  با عنایت به محتویات پرونده و 

اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

))رای قاضی شورا((

در خصوص دعوی غالمرضا مهدی با وکالت محمود سنجری   به طرفیت آقای غالمرضا شعاعی زاده   به خواسته 

مطالبه مبلغ ۲4/888/000 ریال وجه چک به شماره ی 64386۲ مورخ 84/۱0/۱۱ و 64387۱ مورخ 94/9/۲7 

به عهده بانک مسکن    به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 

ید خواهان وگواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 

مطالبه وجه آندارد واینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 

مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 

خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 3۱0 و 3۱3 قانون تجارت و ۱98 و 5۱5 و 5۱9 و 5۲۲ قانون آیین 

دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲4/888/000 ریال  بابت اصل خواسته و860/000 ریال 

بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه ی قانونی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 84/۱0/۱۱ تا تاریخ 

اجرای حکم  و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه های نشرآگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 

رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد شماره : ۱5488/م الف 

قاضی شعبه ۲7 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
اختالف  حل  شورای   ۲7 شعبه  رسیدگی  مرجع   95/4/۲9 مورخ   408 دادنامه  شماره    ۱89/95 پرونده:  کالسه 

مجتمع  روبروی  )یخچال(  مشیر  – کولر  هاتف  خیابان  اصفهان-  نشانی  مهدی    غالمرضا  خواهان:  اصفهان 

خیابان   – اصفهان  نشانی:  سنجری  محمود   : وکیل  واحد3  اول  طبقه  تحسیری  ساختمان  مهدی  تجاری 

هرندی       شمس  رضا  محمد  خوانده:   ۱94 پالک  رفیعیان  شهید   35 شرقی کوچه  شریف  خ   – خمینی  امام 

مبلغ  به   89/06/۲۲ مورخ   55۲588 شماره  چک  فقره  یک  وجه  مطالبه  خواسته:  المکان  مجهول   : نشانی 

به  عنایت  با  وکیل   الوکاله  حق  در  تادیه  تاخیر  خسارت  و  قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به  ۱۱0/000/000ریال 

 محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نماید.

))رای قاضی شورا((

در خصوص دعوی غالمرضا مهدی با وکالت محمود سنجری   به طرفیت آقای محمد رضا شمس هرندی    به 

خواسته مطالبه مبلغ ۱۱0/000/000 ریال وجه چک به شماره 55۲588 مورخ 89/6/۲۲ به عهده بانک صادرات    به 

انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم 

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

خوانده علی رقم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 

در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر 

می رسد که به استناد مواد 3۱0 و 3۱3 قانون تجارت و ۱98 و 5۱5 و 5۱9 و 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم 

بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۱0/000/000 ریال  بابت اصل خواسته و۲/۲۱5/000ریال بابت هزینه دادرسی 

و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.  رای صادره غیابی و 

ظرف مهلت ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد .و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  شماره : ۱5489/م الف قاضی شعبه 

۲7 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 950۲30  شماره دادنامه 950997679440۱3۱۱ مورخ 95/5/5 مرجع رسیدگی شعبه ۱4 شورای 

حل اختالف اصفهان خواهان: سید دانیال محدث   نشانی اصفهان- خ ارتش – خ نستره بن ارشاد پ 78 خوانده: 

مسعود رنجبر علول آبادی       نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه دو  فقره چک به مبلغ ۱00/۲00/000 

به انضمام مطلق خسارات قانونی و بدوا صدور قرار تامین خواسته وفق ماده ۱80 ،۱۱7ا.د.م  با عنایت به محتویات 

پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

))رای قاضی شورا((در خصوص دعوی سید دانیال محدث   به طرفیت آقای مسعود رنجبر علول آبادی     به 

خواسته مطالبه مبلغ ۱00/۲00/000 ریال وجه چک به شماره ی 75۱58/۱۲و 075۱74/5۱به عهده بانک ملت    به 

انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم 

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

ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه  خوانده علی رقم 

پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 

به نظر می رسد که به استناد مواد 3۱0 و 3۱3 قانون تجارت و ۱98 و 5۱5 و 5۱9 و 5۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی 

حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته ودو میلیون 

هشت هزارریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/۱0/۱ و 94/9/۲8( 

تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲0 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این شعبه می باشد .و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.  

شماره : ۱550۲/م الف قاضی شعبه ۱4 شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
کالسه پرونده: 950۱69 شماره دادنامه 749 مورخ 95/4/30 مرجع رسیدگی شعبه ۱۲ شورای حل اختالف اصفهان 

خواهان: محمود میرزایی   نشانی اصفهان- خ هشت بهشت شرقی کوچه ۲4 فرعی 3 پالک 43  وکیل : سرور 

گیتی فر  نشانی: اصفهان – خ حکیم نظامی ج بانک انصار پالک 78۱ خواندگان : بهزاد صالحی پور –فاطمه شاه 

نظری   نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه مبلغ ۲0/000/000 ریال بابت یک فقره چک به انضمام هزینه دادرسی 

و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

))رای قاضی شورا(( در خصوص دعوی محمود میرزایی با وکالت سرور گیتی فر    به طرفیت بهرام عالی پور- 

به  به شماره 589۱97 مورخ 94/7/۲0  ریال وجه چک  به خواسته مطالبه مبلغ ۲0/000/000  نظری   فاطمه شاد 

بقای اصول مستندات در  و  پرونده  به محتویات  توجه  با  قانونی،  انضمام مطلق خسارات  به  بانک ملی    عهده 

ید خواهان وگواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 

در مطالبه وجه آندارد و  اینکه خوانده علی رقم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه 

لذا  ننموده  ارایه  و  ابراز  از خود  به دعوی خواهان  اعتراض نسبت  و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 

دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 3۱0 و 3۱3 قانون تجارت و ۱98 و 5۱5 و 

بیست  مبلغ  پرداخت  به  تضامنی   بطور  خواندگان  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   5۲۲ و   5۱9

میلیون  ریال  بابت اصل خواسته و۱/0۲0/00ریال بابت هزینه دادرسی وهزینه نشرآگهی و  حق الوکاله وکیل طبق 

تعرفه قانونی  و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف تا )94/7/۲0( تا تاریخ اجرای حکم در حق 

 خواهان صادر و اعالم می نماید.  رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲0 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه

 می باشد 

شماره : ۱5506/م الف قاضی شعبه ۱۲ شورای حل اختالف اصفهان

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 406/389  مجزی شده از ۲7۲ فرعی واقع در گارماسه 

بخش 9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام تقی توکلی گارماسه  فرزند علیرضا در جریان ثبت است 

و عملیات تحدید حدود قانونی آن عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱5 قانون ثبت و طبق 

تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/6/۲7 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 

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

حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲0 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 

30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 95/6/4 اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان
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حتما بخوانید!
جزئیات قرارداد جدید بیمه تکمیلی ...

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس اجتماعی

دارو، بخــش مهمــی از رونــد درمــان بیمــاری اســت و جایگاه 
مهمــی در نظــام ســامت، بهداشــت و درمــان جامعــه دارد؛ 
ــم  ــادی در عل ــت زی ــازی از اهمی ــل داروس ــن دالی ــه همی ب
پزشــکی برخــوردار اســت. در ایــران 5 شــهریورماه مصــادف 
ــی،  ــزرگ ایران ــمند ب ــای رازی، دانش ــد زکری ــا زادروز محم ب
بــه همیــن  نامگــذاری شــده اســت..  »روز داروســاز« 
مناســبت بــه ســراغ دکتــر زهــرا طالــب، داروســاز، رفتیــم و 

ــتیم.  ــو نشس ــه گفت وگ ــان ب ــا ایش ب
ــه  ــک حرف ــوان ی ــه عن ــه داروســازی ب ــگاه شــما ب     ن

ــه اســت؟ چگون
به ویــژه  اســت؛  و کارآمــدی  داروســازی حرفــه موفــق 
ــود.  ــی ش ــده آل تلق ــه ای ای ــد حرف ــا می توان ــرای خانم ه ب
داروســازی یکــی از شــاخه های پزشــکی و از تنــوع زیــادی 
ــد در شــاخه های گســترده ای  ــرد می توان برخــوردار اســت؛ ف

ــد. ــت کن ــود فعالی ــدی خ ــه عاقه من ــه ب ــا توج ب
    آیــا ایــن حرفــه نیــز ماننــد پزشــکی )البتــه بــه گفتــه 

مســئوالن( بــه اشــباع رســیده؟
درســت اســت کــه داروســازی در حــال حاضــر دانشــجویان 
زیــادی را در دانشــگاه های مختلــف آزاد و دولتــی می پذیــرد 

ــژه در  ــیده؛ به وی ــباع رس ــد اش ــه ح ــت ب ــوان گف ــا نمی ت ام
مناطــق محــروم و شــهرهای کوچــک فرصت هــای شــغلی 

ــرای داروســازان وجــود دارد. زیــادی ب
ارزیابــی  را چگونــه  ایرانــی  داروهــای      کیفیــت 

؟ می کنیــد
فعالیــت  زیــادی مشــغول  مــا شــرکت های  در کشــور 
هســتند؛ نمی تــوان گفــت کــه کیفیــت داروهــای همــه ایــن 
ــای  ــادی از داروه ــش زی ــا بخ ــت؛ ام ــی اس ــرکت ها عال ش
ــی در  ــه خوب ــد و ب ــبی دارن ــت مناس ــران، کیفی ــدی ای تولی
درمــان بیماری هــا جــواب پــس داده انــد؛ بــه همیــن 
دلیــل هــم اگــر دارویــی کیفیــت مناســب را داشــته باشــد، 
ــد  ــار تأکی ــه بیم ــج و هــم داروســازان ب هــم پزشــکان معال
می کننــد کــه از داروی ایرانــی اســتفاده کننــد و قطعــا 
ــت. ــل اس ــاخت داخ ــای س ــتفاده از داروه ــا اس ــح م ترجی

ــران  ــرف دارو در ای ــرانه مص ــا، س ــاس آماره ــر اس      ب
3 برابر جهان است. علت چیست؟

خوددرمانــی، یکــی از آفت هــای بــزرگ رونــد درمــان در ایران 
اســت. متأســفانه مصــرف مســکن ها و آنتی بیوتیک هــا 
ــی و در  ــت. ارزان ــاد اس ــتناکی زی ــرز وحش ــه ط ــران ب در ای
ــش  ــردم بی ــده م ــث ش ــا باع ــن داروه ــودن ای ــترس ب دس
ــد؛  ــتفاده کنن ــا اس ــن داروه ــتاندارد از ای ــدازه و غیراس از ان

ــک را  ــدد آنتی بیوتی ــک دوز 21 ع ــر پزش ــال اگ ــور مث ــه ط ب
ــرف و  ــدد مص ــط 10 ع ــار فق ــد، بیم ــز کن ــار تجوی ــرای بیم ب
بــه محــض اینکــه احســاس می کنــد خــوب شــده، درمــان 
ــا  ــروب ی ــود میک ــث می ش ــن باع ــد؛ همی ــع می کن را قط
ویــروس کشــته نشــود و تنهــا ضعیــف و بــه مــرور بــه درمان 

مقــاوم شــود. 
    چه راهکاری برای این موضوع وجود دارد؟

نقــش شــبکه های اجتماعــی و رســانه های در این بــاره 
اهمیــت زیــادی دارد. متأســفانه مــردم دربــاره عــوارض ایــن 
داروهــا آگاهــی چندانــی ندارنــد و وقتــی هــم کــه از عــوارض 
ــریع تر  ــی س ــد درمان ــل رون ــه دلی ــوند، ب ــر می ش ــا خب آن ب

حاضرنــد ایــن عــوارض را بــه جــان بخرنــد.
ــه  ــتند ک ــز هس ــکان نی ــی پزش ــورد بعض ــن م ــار ای  در کن

داروهــای زیــادی تجویــز می کننــد.
ــز  ــه در تجوی ــتند ک ــک ها هس ــی پزش ــفانه بعض ــه، متأس بل
دارو دســت و دلبــازی زیــادی بــه خــرج می دهنــد و اگــر 60 
عــدد دارو بــرای درمــان بیمــار کافــی اســت، یــک بســته 100 
تایــی را در نســخه می نویســند. امــا در بســیاری مــوارد ایــن 
ــدازه خــود بیمــاران اســت کــه از پزشــک  اصــرار بیــش از ان

ــد. ــز کن ــادی تجوی ــد داروی زی می خواهن
 بــه عنــوان آخریــن ســؤال چــه توصیــه ای بــه مــردم 

و همکاران خود دارید؟
ــا وقــت و  ــا ب از همــکاران زحمتکــش خــودم تقاضــا دارم ت
ــد  ــه بیمــاران بپردازن ــه ســرویس دهی مناســب ب ــه ب حوصل
و اطاعــات را درســت و کامــل در اختیــار بیمــار قــرار دهنــد 
ــا  ــرانه داروه ــرف خودس ــوارض مص ــردم را از ع ــا م و حتم
آگاه کننــد؛ امــا از مــردم عزیــز نیــز تقاضــا دارم کــه در زمــان 
ــه نکننــد و  ــرای دریافــت دارو عجل ــه ب ــه داروخان مراجعــه ب
بــه دقــت بــه حرف هــای و اطاعــات کادر داروخانــه دربــاره 
ــفانه  ــد. متأس ــوش کنن ــوارض آن گ ــرف دارو و ع ــوع مص ن
مــردم ســاعت ها بــرای ماقــات پزشــک وقــت صــرف 
می کننــد؛ امــا در زمــان مراجعــه بــه داروخانــه کمتــر از هــر 
ــد. مصــرف دارو  ــه خــرج می دهن ــه ب ــر و حوصل ــی صب زمان
بخــش مهمــی از رونــد درمــان اســت پــس بیمــاران بایــد به 

دقــت بــه نحــوه مصــرف دارو توجــه کننــد.

گفت وگو با زهرا طالب، دکتر داروساز و همسر جانباز شهید توبه ایها، به مناسبت روز داروساز

خوددرمانی، آفت بزرگ روند درمانی در ایران

 مدیــر کل دفتــر تألیــف کتاب هــای درســی ابتدائــی 
و متوســطه نظــری، وضعیــت جایگزینــی واژگان فارســی 
بــه جــای واژگان عربــی را در کتاب هــای درســی تشــریح 
ــی واژگان  ــاره جایگزین ــی درب ــی طهران ــود امان کرد.محم
ــی در کتاب هــای درســی  ــه جــای واژگان عرب فارســی ب

گفــت: پــاره ای از واژگان عربــی کــه در 
متــون کهــن فارســی همچــون اشــعار 
ســعدی، حافــظ، فردوســی و خاقانــی 
ــی  ــان فارس ــت زب ــود دارد، در باف وج
شناســنامه گرفته انــد و حساســیتی 
دربــاره آن هــا وجــود نــدارد. وی افزود: 
امــا بــا واژگان جدیــد عربــی همچــون 
ــود و  ــورد می ش ــی برخ واژگان انگلیس
وارد کتاب هــای درســی نمی شــوند. 

ــد  ــرای تولی ــز ب ــی نی ــان و ادب فارس ــتان زب فرهنگس
واژگان جدیــد از بن واژه هــای فارســی اســتفاده می کنــد. 
 مدیــر کل دفتــر تألیــف کتاب هــای درســی ابتدائــی 

و متوســطه نظــری اضافــه کــرد: بنابرایــن این گونــه 
نیســت کــه حساســیتی کــه دربــاره زبان هــای خارجــی 
ــاره  ــی وجــود دارد، درب همچــون التیــن، فرانســه و یونان
ــم  ــا نمی خواهی ــد؛ م ــته باش ــود نداش ــی وج ــان عرب زب
پیشــینه غنــی گنــج ادبیــات فارســی را از دســت بدهیــم. 
امانــی طهرانــی تصریــح کــرد: لغــات 
عربــی کــه در ادبیــات فارســی مــا جــا 
ــت  ــج حکم ــه گن ــه منزل ــد، ب گرفته ان
نمی خواهیــم  مــا  اســت.  فارســی 
ــط  ــل خ ــا تبدی ــه ب ــه در ترکی کاری ک
ــت  ــود را از دس ــینه خ ــام و پیش انج
اتفــاق  ایــن  و  دهیــم  انجــام  داد، 
بــرای مــا بیفتــد. واژگانــی کــه در 
 متــون قدیمــی و بیهقــی وجــود دارنــد 
ــه ای  ــه گون ــی ب ــد و حت ــنامه گرفته ان ــه شناس در جامع
ــود  ــی وج ــز در عرب ــتقات آن نی ــه مش ــد ک ــا افتاده ان ج

ــدارد. مهــر ن

واژگان عربی در کتاب فارسی ماندگارند
معــاون امنیتــی انتظامــی وزارت کشــور بــا اعــام اینکــه تــردد 
ــود ــد ب ــر خواه ــی امکان پذی ــدارک قانون ــا م ــط ب ــرز فق  از م

ــای  ــات و هماهنگی ه ــز اقدام ــران نی ــه زائ ــرای بیم ــت: ب گف
خوبــی انجــام گرفتــه و زائــران بایــد قبــل از خــروج از کشــور 
بــرای بیمــه خــود اقــدام کننــد. حســین ذوالفقــاری وضعیــت 

امنیــت مرزهــای کشــور را بــا وجــود اوضــاع 
اســتکبار  توطئه هایــی کــه  و  نابســامان 
 در کشــورهای همســایه بــه وجــود آورده
مناســب دانســت و اظهــار داشــت: بخشــی 
مرزبانانــی  مدیــون  را  امنیــت  ایــن  از 
شــرایط  ســخت ترین  در  کــه  هســتیم 
و بــا اعتقــاد راســخ از مرزهــا حراســت 
پوشــش  بــه  اشــاره  بــا  وی  می کننــد. 
نقــاط مــرزی گفــت: رشــد خوبــی در ایــن 

 حــوزه داشــته ایم؛ امــا الزم اســت مرزبانــی از لحــاظ اعتبــارات 
ــن موضــوع  ــا در وزارت کشــور ای ــت شــود؛ م و ســاختار تقوی
را بــه طــور جــدی دنبــال می کنیــم. ذوالفقــاری بــه اقدامــات 

صورت گرفتــه بــرای تســهیل تــردد زائــران در اربعیــن حســینی 
امســال اشــاره کــرد و گفــت: بــا احصــای نقــاط ضعــف ســال 
ــه عمــل  ــی در راســتای رفــع آن هــا ب گذشــته، اقدامــات خوب
آمــده اســت. همچنیــن بــا افزایــش یــک پایانــه مــرزی دیگــر 
ــام  ــتری انج ــرعت بیش ــا س ــران ب ــردد زائ ــا، ت ــن روزه در ای
خواهــد شــد. معــاون امنیتــی انتظامــی 
ــن  ــزود: امســال همچنی وزارت کشــور اف
اعــزام  و  ســاماندهی  بــرای  طرحــی 
ــره  ــا 30 نف ــای 20 ت ــا گروه ه ــی ی کاروان
زائــران در دســتور کار اســت. اجــرای این 
طــرح نقــش بســزایی در تســهیل تــردد 
و افزایــش امنیــت زوار خواهــد داشــت. 
ذوالفقــاری در خاتمــه بــا بیــان اینکــه از 
ــات  ــا مقام ــا ب ــال رایزنی ه ــدای س ابت
ــز  ــرز نی ــوی م ــاخت های آن س ــل زیرس ــرای تکمی ــی ب عراق
انجــام شــده، گفــت: امیدواریــم امســال بــا قــدرت بیشــتری 

ــم. ــینی بپردازی ــن حس ــران اربعی ــه زائ ــانی ب ــه خدمت رس ب

 جزئیات قرارداد جدید 
بیمه تکمیلی بازنشستگان

فرهنگی اجتماعــی  کل  مدیــر 
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری با 
قــرارداد  جزئیــات  بــه  اشــاره 
تکمیلــی  بیمــه  جدیــد 
وام  ثبت نــام  از  بازنشســتگان 
ــه  ــتگان از نیم ــروری بازنشس ض
عبــاس  داد.  خبــر  ســال  دوم 
رشــیدی در نشســتی خبــری بــه اعــام جزئیــات قــرارداد جدیــد 
بیمــه تکمیلــی بازنشســتگان پرداخــت و گفــت: قــرارداد جدیــد 
بــا شــرکت بیمه گــذار از ابتــدای شــهریورماه تمدیــد شــده 
ــت  ــور تح ــج مح ــاری در پن ــوع بیم ــزود: ۷50 ن ــت. وی اف اس
پوشــش هســتند. اعمــال جراحــی مهــم و فــوق تخصصــی در 
ــان تحــت پوشــش  ــون توم ــا ســقف 1۴ میلی ســال گذشــته ت
بودنــد کــه در قــرارداد جدیــد بــه 15 میلیــون تومــان ارتقــا پیــدا 
ــی  ــتری عموم ــات بس ــقف خدم ــن س ــت. همچنی ــرده اس  ک
 ۷ میلیــون و 500 هــزار تومــان، خدمــات تشــخیصی درمانی 
و ســرپایی 550 هــزار تومــان، خدمــات آزمایشــگاهی 2۸0 هــزار 
تومــان، اعمــال مجــاز ســرپایی و شکســتگی ها و ... 300 هــزار 
تومــان تعییــن شــده اســت. مدیــر کل فرهنگی اجتماعــی 
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــا بیــان اینکــه بعضــی اعمــال 
تشــخیصی چــون آنژیوگرافــی و اعمــال جراحــی چــون مفصــل 
لگــن و زانــو بــه گــروه اعمــال بســتری عمومــی منتقــل شــده و 
ســقف تعهــدات آن هــا بــه ۷ میلیــون و 500 هــزار تومــان رســیده 
اســت، گفــت: حــق بیمــه 2۴ هــزار تومــان اســت کــه در مقایســه 

با سال گذشته ۴000 تومان به آن اضافه شده است.

 به کارگیری نیروهای حق التدریس
 در آموزش وپرورش

تکلیــف  تعییــن  قانــون  اصــاح  بــا  مجلــس  نماینــدگان 
 اســتخدامی معلمــان حق التدریــس، وزارت آموزش وپــرورش 
و  حق التدریــس  معلمــان  به کارگیــری  بــه  مکلــف  را 
ــی  ــه علن ــد. در جلس ــوادآموزی کردن ــت س ــاران نهض آموزش ی
روز چهارشــنبه مجلــس شــورای اســامی بررســی طــرح اصــاح 
تبصــره 10 مــاده 1۷ قانــون تعییــن تکلیــف اســتخدامی معلمــان 
ــوادآموزی در وزارت  ــت س ــاران نهض ــی و آموزش ی حق التدریس
ــود.  ــس ب ــی مجل ــن علن ــتور کار صح ــرورش در دس آموزش وپ
نماینــدگان پــس از تصویــب کلیــات ایــن طــرح، مــاده واحــده 
ــن  ــی ناشــی از اجــرای ای ــار مال ــب رســاندند. ب ــه تصوی آن را ب
ــق  ــل ح ــاالنه از مح ــس س ــخص حق التدری ــد ش ــون در ح قان
التدریــس پرداختــی بــه کارکنــان رســمی و خروج بازنشســتگان 
ــن نیروهــا  ــه کارگیــری ای ــرورش تأمیــن می شــود. ب آموزش وپ
الزامــی بــرای اســتخدام رســمی نیســت. ایــن قانــون از تاریــخ 

۹5.۷.1 الزم االجراســت.

کوتاه از جامعه 

 ابالغ نحوه معاینه و صدور
 برگ معاینه فنی خودرو

ــه  ــاده 3 آئین نام ــتورالعمل م دس
 اجرائــی نحــوه انجــام معاینــه 
فنــی  معاینــه  بــرگ  و صــدور 
ــه  ــر کشــور ب خــودرو توســط وزی

استانداران اباغ شد. 
امــور  معــاون  نوذرپــور  علــی 
ســازمان  شــهرداری های 
ــی  ــارات جان ــت: خس ــور گف ــای کش ــهرداری ها و دهیاری ه ش
درون  محورهــای  در  تصادفــات  وقــوع  از  ناشــی  مالــی   و 
و برون شــهری و همچنیــن آلودگــی هــوای ناشــی از نقــص فنــی 
 خودروهــا، انجــام معاینــه فنــی را بــرای تمامــی خودروهــا الزم 
ــا  ــط ب ــات مرتب ــزود: موضوع ــت. وی اف ــرده اس ــروری ک و ض
معاینــه فنــی خودروهــا در کشــور طــی فعالیــت دولــت یازدهم با 
جدیــت پیگیــری شــده کــه اتصــال مراکــز معاینــه فنــی خــودرو 
در شــهرها بــه ســامانه یکپارچــه معاینــه فنــی ایــران )ســیمفا( 
ــن  ــز ای ــه ســیمفا و تجهی ــس ب ــی پلی ــک اطاعات و اتصــال بان
ــه اقدامــات عمــده  ــه دوربین هــای پاک خــوان از جمل مراکــز ب
ــا اتصــال ســامانه ســیمفا  ــه ب ــان اینک ــا بی ــوده اســت. وی ب ب
ــرای  ــون ب ــال قان ــکان اعم ــه ســامانه پلیــس راهــور ناجــا، ام ب
خودروهــای فاقــد گواهــی معاینــه فنــی از طریــق دوربین هــای 
پاک خــوان در ســطح شــهرها فراهــم شــده، تأکیــد کــرد: 
اجــرای ایــن ســامانه از مهم تریــن اقدامــات عملــی اســت کــه 
ــوا  ــی ه ــا آلودگ ــه ب ــرای مقابل ــته ب ــال های گذش ــول س  در ط

و همچنین ارتقای سطح ایمنی انجام شده است.

پاکسازی اطراف مدارس از »ریتالین«
ــت:  ــدر گف ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــر کل س ــام دبی قائم مق
در چنــد مــاه اخیــر ابــاغ کردیــم کــه تحــت هیــچ شــرایطی 
ــه  ــود؛ بلک ــام نش ــانه ها اع ــوزان در رس ــاد دانش آم ــار اعتی آم
ــرورش  ــه وزارت آموزش وپ ــوب ب ــه و مکت ــه صــورت محرمان ب
اعــام شــود. علــی مؤیــدی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
»در گذشــته آمارهایــی درخصــوص اعتیــاد دانش آمــوزان 
ارائــه می شــد کــه بــا اعتــراض آموزش وپــرورش مواجــه 
 بــود؛ آیــا آمــار دقیقــی از اعتیــاد دانش آمــوزان وجــود دارد؟«

اظهــار داشــت: اعــام آمــار بــر مبنــای بررســی ها و تحقیقــات 
علمــی اظهــار می شــود؛ امــا اینکــه آمــار دانش آمــوزان نبایــد 

اعــام شــود را هــم قبــول دارم. 
مؤیــدی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه »آیــا بــرای مصــرف 
ــات  ــان امتحان ــه در زم ــن ک ــون ریتالی ــوادی همچ ــردن م نک
دانش آمــوزان اوج مصــرف آن اســت، کاری انجــام شــده 
اســت؟«، خاطرنشــان کــرد: دســتگاه های مقابله کننــده را 
ــه آموزش وپــرورش و دانشــگاه  در محیط هایــی کــه مربــوط ب
بــود، موظــف بــه پاکســازی کردیــم تــا دسترســی دانش آمــوز 

و دانشــجو را بــه ایــن مــوارد کــم کننــد.

لزوم بیمه زائران اربعین قبل از خروج از کشوراخبار کوتاه

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی«

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 

واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان 

واماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبت 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 واماک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

بیدگلی فرزندآقا سید محمد  شماره  آقای سیدعلی خاتمی   : 1(رأی شماره23۷6-23۷5-۹5/5/26هیأت 

شناسنامه 266و خانم مریم عنایتی نژاد  بیدگلی  فرزندعباس شماره شناسنامه۹3  )بالمناصفه( ، ششدانگ  

یکبابخانه به مساحت 1۴2.5 مترمربع شماره پاک 2۹۴5 فرعی مجزا از شماره ... فرعی از پاک3 اصلی واقع 

درمعین آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل مالکیت مشاعی

2(رأی شماره 23۷۷-۹5/5/26 هیأت : آقایسید حسین جوادی فرزندجواد شماره شناسنامه23 و خانم زهرا 

صابری آرانی فرزندحسن آقا  شماره شناسنامه3۷3  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۴۸.5 

مترمربع شماره پاک ۴۸ فرعی مجزا از شماره11 فرعی از پاک 2۸5اصلی واقع دراماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.ابتیاعی از سید محمد مریخی دوم 

3(رأی شماره215۹-۹5/5/1۴ هیأت : آقای حامد دهقانی یمین فرزندباقر  شماره شناسنامه12500۴۸222 ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت۹5.1 مترمربع شماره پاک55 فرعی مجزا از شماره2 فرعی از پاک252 اصلی 

واقع در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسنعلی درزی وفاطمه عابدینی زواره

۴(رأی شماره2153-۹5/5/1۴ هیأت : آقای محسن مبینی بیدگلی  فرزندمندعلی شماره شناسنامه ۹32۸و 

مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، 2۸)بالمناصفه(  شناسنامه  شماره  فرزندابوالقاسم  راد  الهی  زهره  خانم 

۸۸.61. مترمربع شماره پاک 1۴ فرعی مجزا از شماره12 وقسمتی از مشاعات  از پاک 60۴اصلی واقع در 

اماکنبخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شوکت کربایی بیدگلی

بیدگلی  فرزندصفرعلی  شماره شناسنامه2۹۴  آقای مهدی فرزین   : 5(رأی شماره 2151-۹5/5/1۴ هیأت 

به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه(  شناسنامه35۸   شماره  فرزندصفرعلی  بیدگلی  فرزین  واحمدرضا 

مساحت ۴۴۷ مترمربع شماره پاک5فرعی مجزا از شماره1و2و3و۴ومشاعات ۹02اصلی و 1و2و3 فرعی از ۹01 

اصلی واقع دراماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حمزاله فرزین وغیره

شناسنامه2۸۷  شماره  فرزندعلینقی   آرانی   دهقانیان  آقای حسین   : هیأت  شماره۹5/5/13-2121  6(رأی 

به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه(   155 شناسنامه  شماره  فرزنداحمد  آرانی  سقائی  سمیه  خانم  و 

واقع دراماکن  اصلی  از پاک 1350  از شماره16فرعی  مساحت120.5۷ مترمربع شماره پاک 1۸فرعی مجزا 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی دهقانیان وغیره

۷(رأی شماره 21۴0-۹5/5/1۴ هیأت : آقای امیر حسین خوبی آرانی  فرزندعبداله  شماره شناسنامه1۸۹5  ، 

ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت22.5 مترمربع شماره پاک ۸3۸۹ فرعی مجزا از شماره5۸0 فرعی از پاک 

263۷اصلی واقع درمسعود آباد بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

۸(رأی شماره21۴3و21۴۴-13۹5/5/1۴ هیأت : آقای محمد بصره آرانیفرزند حسن شماره شناسنامه2015 

و خانمفاطمه خیرانی آرانی فرزند  حیدر علی  شماره شناسنامه۸656 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 

مساحت1۹6.5 مترمربع شماره پاک2۷۸1 فرعی مجزا از شماره35 فرعی از پاک263۸ اصلی واقع در احمد 

آباد  بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  مالک عادی  

۹(رأی شماره21۴5و21۴6-۹5/5/1۴هیأت : آقایجواد  سعد آبادی آرانی فرزند آقا گل  شماره شناسنامه3۹6 

وآقای مجید سعد آبادی فرزند جواد شماره شناسنامه 11163  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب ساختمان به 

مساحت 13۷.5مترمربع شماره پاک2۷۸0 فرعی  از پاک263۸ اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  مالک عادی  

10(رأی شماره235۸-۹5/5/26 هیأت : خانم  زینب فتاح پور آرانی  فرزند صفرعلی شماره شناسنامه 2۹۷1 ، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 1۷2.5مترمربع شماره پاک2۷۸۴ فرعی مجزا از پاک263۸ اصلی واقع در 

احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی سعیدی

 ، شناسنامه2۸۸   فرزندحسن شماره  آرانی   مبینی  آقای حسین   : هیأت  11(رأی شماره۹5/5/26-235۷ 

ششدانگ  یکباب انباری به مساحت2۸۴.25 مترمربع شماره پاک 2۷۸5 فرعی مجزا از پاک263۸ اصلی 

واقع در احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی اکرمیان

12(رأی شماره 211۹-۹5/5/13هیأت : آقای مهدی امینی پور  فرزند سیف اله  شماره شناسنامه61۹005225۸ 

از  فرعی  شماره235  از  مجزا  فرعی  پاک1۷63  شماره  مترمربع   160 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،

پاک26۴0 اصلی واقع در آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی

شناسنامه21۴  شماره  اکبر   فرزندعلی  آرانی   خاری  مهدی  آقای   : 21۴1-۹5/5/1۴هیأت  شماره  13(رأی 

از  فرعی  از شماره235  مجزا  فرعی  پاک1۷65  مترمربع شماره   102.3 به مساحت  یکبابخانه  ، ششدانگ  

پاک26۴0 اصلی واقع در آران دشت  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

 ،12500۷۹0۸1 شناسنامه  شماره  فرزنداصغر  آرانی  انیسی  محمدرضا  آقای   : هیأت  شماره235۹  1۴(رأی 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت60.۷5 مترمربع شماره پاک1۷66 فرعی مجزا از شماره 235فرعی از پاک 

26۴0 اصلی واقع درآران دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی

15(رأی شماره 21۴۸-۹5/5/1۴ هیأت : آقای سیدحسن فاطمی نسب فرزند سیدرضاشماره شناسنامه51۴1 

و خانم کبری کدخدائی نوش آبادی فرزندتقی شماره شناسنامه 5۴25  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 

مساحت 311.65 مترمربع شماره پاک 3۸3۴ فرعی مجزا از شماره3003 فرعی از پاک۴0 اصلی واقع درنوش 

آباد بخش ۴ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی سید رضا آبدان

شماره  فرزندحسین   آبادی  نوش  چاوشیان  اله  ح  آقایرو   : هیأت  شماره۹5/5/26-23۴5  16(رأی 

شناسنامه5۸22  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت61.25 مترمربع شماره پاک۸51 فرعی مجزا از شماره 

21فرعی از پاک۴1 اصلی واقع در حسن آباد نوش آباد بخش۴ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از حسین 

چاوشیان

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 م الف 5/22/۹5/323 

 تاریخ انتشار نوبت اول :۹5/6/۴

تاریخ انتشار نوبت دوم :۹5/6/20

رییس اداره ثبت اسناد واماک  آران وبیدگل

    عباس عباس زادگان

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی«

برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 

واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان 

واماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبت 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 واماک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

شماره  فرزندسیدعباس  بیدگلی  لحمی   سیدمحمد  آقای   : هیأت  شماره۹5/5/1۴-213۹  1(رأی 

مجزا  فرعی  پاک2۹۴3  شماره  مترمربع  مساحت33۷  به  یکبابخانه  ششدانگ   شناسنامه1250033632، 

از شماره۹ فرعی از پاک3 اصلی واقع در معین آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  مالکیت 

مشاعی 

و  شناسنامه6۷51  ماشااله شماره  فرزند  ذاکر  خانم سکینه سلطان   : هیأت  2(رأی شماره۹5/5/26-2361 

خانم عظمی عربی بیدگلی فرزند مانده علی شماره شناسنامه26۷  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 

مساحت12۴.5 مترمربع شماره پاک۸۴۹ فرعی مجزا از شماره106 فرعی از پاک 6 اصلی واقع درحسین آباد  

بخش3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی

شناسه  وبیدگل  آران  شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف   اداره   : هیأت  شماره۹5/5/1۴-2155  3(رأی 

1۴00350326۸  ، ششدانگ قسمتی از یکباب حسینیه  به مساحت6۹5.۷۸ مترمربع شماره پاک۹ فرعی 

مجزا از شماره161 اصلی و 3 الی ۸ فرعی وقسمتی از مشاعات 161 اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ورثه شایسته حسینی بیدگلی وغیره

۴(رأی شماره21۴۹ و2150-۹5/5/1۴هیأت : آقای علی ناظمی بیدگلی فرزند مصطفی  شماره شناسنامه 1۹30 

و خانم مریم درویشی بیدگلی  فرزندجواد شماره شناسنامه61۹00332۷1  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 

به مساحت۹1.15 مترمربع شماره پاک ۷ فرعی مجزا از شماره۴و5 وقسمتی از مشاعات از پاک23۴ اصلی 

واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از عذرا فتح قریب 

و خانم  آقای جواد شفائی مقدمفرزندعباس شماره شناسنامه۴22   : 5(رأی شماره215۷-۹5/5/1۴ هیأت 

به  یکبابخانه  ششدانگ    ، )بالمناصفه(  شناسنامه۹۹۸۹   شماره  علیرضا  موخربیدگلیفرزند  مقنی  سمیه 

مساحت333.۷5 مترمربع شماره پاک ۸فرعی مجزا از شماره3و۴وقسمتی از مشاعات از پاک ۷۷۸اصلی 

واقع در اماکن بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین ولیا بیدگلی

6(رأی شماره2365-۹5/5/26 هیأت : آقای حبیب اله کویری آرانی فرزند محمد علی شماره شناسنامه ۸3 

و خانم نجمه دهقانیان  آرانی  فرزندحسن شماره شناسنامه 5۹ ومحمد جواد کویری آرانی فرزند حبیب اله 

اله شناسنامه  آرانی فرزند حبیب  دانگ مشاع ومهدی کویری  به 1/5  شناسنامه شماره 1۷۸1هریک نسبت 

12500۸۸526بالمناصفه  شماره  شناسنامه  حسین  فرزند  آبادی  نوش  مجدی  وعطیه   1250005663 شماره 

فرعی  پاک۸3۹0  مترمربع شماره  به مساحت52۴.۷  یکبابخانه  ، ششدانگ   دانگ مشاع   به 1/5  نسبت 

بیدگل. و  آران  ثبتی  حوزه   3 بخش  آباد   درمسعود  واقع  اصلی  پاک 263۷  از  فرعی  از شماره11۸۹  مجزا 

ابتیاعی از مالک عادی

و  فرزندآقا محمد  شماره شناسنامه1۸۸  آرانی  غیرتی  داود  آقای   : ۷(رأی شماره 2363-۹5/5/26 هیأت 

به  یکبابخانه  ، ششدانگ   )بالمناصفه(  شناسنامه1001۷   شماره  رضا  آرانیفرزند  مقدم  حیدری  فاطمه  خانم 

مساحت155 مترمربع شماره پاک ۸3۹1فرعی مجزا از شماره۷2۹ فرعی از پاک 263۷ اصلی واقع در مسعود 

آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی

۸(رأی شماره 23۷۹-۹5/5/26 هیأت : آقای عباس قدیرزاده آرانی  فرزند حسین شماره شناسنامه۴05 ، 

ششدانگ  یکباب ساختمان   وانباری به مساحت۴1۷.25 مترمربع شماره پاک 225 فرعی از پاک 263۹ 

اصلی واقع درصالح دشت بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از محمد معظمی 

۹(رأی شماره3356-26 /۹5/5هیأت : آقای علی محمد میر معصومیفرزند علی عباس  شماره شناسنامه 

62  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 331.65 مترمربع شماره پاک ۷32 فرعی مجزا از شماره۴ فرعی از 

پاک26۴3 اصلی واقع در صالح آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازنصراله مقنی 

10(رأی شماره2360-۹5/5/26 هیأت : آقای علیرضا گرم آبی فرزندغامحسین شماره شناسنامه 61۹0013351 

از  فرعی   252 شماره  از  مجزا  فرعی   326 پاک  شماره  مترمربع   150 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،

پاک2۷0۴ اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از جوادحمید پناه

11(رأی شماره 2160-۹5/5/1۴ هیأت : آقای سید ماشا اله سیدی بیدگلی  فرزندحسن آقا  شماره شناسنامه 

از  شماره252فرعی  از  مجزا  فرعی  پاک321  شماره  مترمربع  مساحت150  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،  3۸1

پاک2۷0۴ اصلی واقع در دستجرد وغیاثیه بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از جوادحمید پناه

، ششدانگ   محمد شماره شناسنامه2۹۸  فرزند  آباد  آقایغامرضا   : هیأت  12(رأی شماره۹5/5/26-335۴ 

یکباب کارگاه به مساحت ۸1۸.12 مترمربع شماره پاک 560۹ فرعی مجزا از شماره ۴۸ فرعی از پاک2۸۴0 

اصلی واقع در ریگستان دیمکاربخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مولود هنر پیشه

شناسنامه  شماره  جواد  فرزند  بیدگلی  نوریان  محمدرضا  آقای   : 21۴2-۹5/5/1۴هیأت  شماره  13(رأی 

مجزا  فرعی  پاک55۹۹  شماره  مساحت2۷00.32.مترمربع  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ    ،61۹01۹313۷

از شماره 123 فرعی از پاک2۸۴0 اصلی واقع درریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از حسن شریف راد 

 ، شناسنامه3۹6   شماره  فرزندتقی  زاده  توحیدی  اله  ماشا  آقای   : هیأت  شماره۹5/5/1۴-2120  1۴(رأی 

از  شماره1۷۹1فرعی  از  مجزا  فرعی   55۸۸ پاک  شماره  مترمربع  مساحت1۷1.5  به  یکبابخانه  ششدانگ  

پاک2۸۴0 اصلی واقع درریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از قاسم نوریان

ملی  شناسه  نصرآباد  امیرکبیر  روستایی   تولید  تعاونی  شرکت   : هیأت  شماره۹5/5/26-2351  15(رأی 

1026011۹223 ، ششدانگ  یکباب سوله به مساحت ۹30مترمربع شماره پاک ۷ فرعی از پاک 1۹ اصلی واقع 

در محمد آباد نصر آباد  بخش ۴ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حاج رضا باقری 

ملی  شناسه  نصرآباد  امیرکبیر  روستایی   تولید  تعاونی  شرکت   : هیأت  شماره۹5/5/26-2352  16(رأی 

به مساحت 3000۴مترمربع شماره پاک  آن  اداری  ومحوطه  یکباب ساختمان  ، ششدانگ    1026011۹223

از حاج  آباد  بخش ۴ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی  آباد نصر  از پاک 1۹ اصلی واقع در محمد  ۸فرعی 

رضا باقری 

، ششدانگ   آقائیفرزندجال شماره شناسنامه5۸60   آقای سعید   : هیأت  1۷(رأی شماره۹5/5/26-23۴۷ 

یکباب ساختمان  به مساحت121 مترمربع شماره پاک 3۸35فرعی مجزا از شماره1۹03 فرعی از پاک ۴0 

اصلی واقع در نوش آباد  بخش ۴حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  مسلم میرزائی

1۸(رأی شماره23۴۸-۹5/5/26 هیأت : آقای مجید نصیریان نوش آبادی  فرزندمحمد  شماره شناسنامه 

شماره  از  مجزا  فرعی   3۸36 پاک  شماره  مترمربع   1۴3.5 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ    ،  50۸62

نوراله  از   ابتیاعی  بیدگل.  و  آران  ثبتی  ۴حوزه  بخش  آباد   نوش  در  واقع  اصلی   ۴0 پاک  از  2۹36فرعی 

شکرائیان وغیره

آقائیفرزندجال شماره شناسنامه5۸60  ، ششدانگ   آقای سعید   : 1۹(رأی شماره23۴6 -۹5/5/26 هیأت 

یکباب ساختمان  بمساحت 110.2به شماره پاک ۸52 فرعی مجزا از شماره23 فرعی از پاک۴1 اصلی واقع 

در حسن آباد نوش آباد  بخش۴ حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از محمد لری

20(رأی شماره23۴۹-۹5/5/26هیأت : آقای علیرضا کوهی نوش آبادی  فرزندتقی شماره شناسنامه 5۸۹6 

، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 13۷.5 مترمربع شماره پاک50 فرعی از پاک۴2 اصلی واقع در نور آباد 

نوش آباد  بخش ۴حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی

 ، شناسنامه65  شماره  فرزندتقی  آبادی  نوش  حمید کوهی  آقای   : هیأت  شماره۹5/5/26-2350  21(رأی 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت ۹1.6مترمربع شماره پاک 51فرعی از پاک۴2 اصلی واقع در نور آباد نوش 

آباد  بخش ۴حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک عادی

22(رأی شماره 636-13۹5/2/21 هیأت : آقای علی اصغر جعفری نیا فرزند غامرضا شماره شناسنامه 5۹56، 

ششدانگ  یکباب کارگاه جوشکاری به مساحت 31۸/۷5 مترمربع شماره پاک 5۴6 فرعی از پاک ۴3 اصلی 

واقع در غیاث آباد نوش آباد بخش ۴ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از غامحسین سرکار.

23(رأی شماره23۷0-5/26/ ۹5هیأت : آقای ابوالفضل دهقانی نوش آبادی فرزنداسداله شماره شناسنامه1، 

ششدانگ  یکبابخانه به مساحت2۸۸.5 مترمربع شماره پاک 5۴۹ فرعی از پاک ۴3 اصلی واقع در غیاث 

آباد نوش آباد  بخش۴ حوزه ثبتی آران و بیدگل.   مالک عادی

شماره  علی   منده  فرزند  آبادی   نوش  دانشوری  شهرزاد  آقای   : 23۷1-۹5/5/26هیأت  شماره  2۴(رأی 

از  مجزا   فرعی  پاک550  شماره  مترمربع  مساحت۸۸.5  به  یکبابخانه  ششدانگ    ، شناسنامه۴۸05 

پاک۴3اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد  بخش۴ حوزه ثبتی آران و بیدگل.   مالک عادی

 بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

م الف :5/22/۹5/321

   تاریخ انتشار نوبت اول :۹5/6/۴

تاریخ انتشار نوبت دوم :۹5/6/20

رییس اداره ثبت اسناد واماک  آران وبیدگل  عباس عباس زادگان

ابالغ وقت رسیدگی به آقای – مهدی بیات فرزند حسین 
شماره اباغیه: ۹5101036535021۴1 شماره پرونده : ۹۴0۹۹۸3653500۴۴۸ شماره بایگانی شعبه : ۹۴0۴5۸ 

به طرفیت  دادخواستی  اله  امر  فرزند  اله جعفری  اقای حجت  این که  به  نظر   13۹5/0۴/20  : تنظیم  تاریخ 

آقای مهدی بیات فرزند حسین – مبنی بر مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال بابت خرید کیسه آهک بموجب ۷ 

فقره رسید به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم را نموده است و پرونده طی 

شماره ۹۴0۴5۸ – ح 3 به ثبت این دادگاه رسیده و خواهان نشانی خوانده را مجهول المکان اعام نموده و 

پرونده جهت استماع اظهارات شود خواهان مقید به وقت رسیدگی ۹5/۷/12 ساعت 10/30 – صبح می باشد 

لذا این دادگاه در راستای اجرای ماده ۷3 ق . ا. د.م بدینوسیله مراتب فوق را اگهی تا خوانده پیش از حلول 

با اعام نشانی خود جهت رسیدگی و استماع  به این دادگاه مراجعه  ارایه کارت شناسایی  با  وقت رسیدگی 

اظهارات شهود خواهان و نیز معرفی و حاضر کردن شهود معارض خود حاضر شود. این اگهی به منزله اباغ 

وقت رسیدگی به خوانده تلقی می گردد و عدم حضور نامبرده مانع از رسیدگی نیست. مدیر دفتر دادگاه حقوقی 

شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان فاورجان – اکبر توکلی

 آگهی ابالغ
بایگانی شعبه: ۹503۴2  پرونده: ۹50۹۹۸6۸2530025۴شماره  اباغیه: ۹510106۸253055۷6شماره  شماره 

تاریخ تنظیم: 13۹5/06/01 خواهان / شاکی سعید صادقی بلخاری  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم 

خلیفه بهمنی  به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه وجه بابت... و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 

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

به شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – 

ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه اول  اتاق 121 ارجاع و به کاسه  ۹50۹۹۸6۸2530025۴ثبت 

بودن  المکان  به علت مجهول  است.  11:00تعیین شده  و ساعت   13۹5/0۷/06 آن  گردیده که وقت رسیدگی 

خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

و انقاب 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 اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 16۴6۸/م الف مدیر 

دفتر دادگاه حقوقی شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  اصفهان- اسماعیل صادقی هاردنگی 

آگهی ابالغ
شماره اباغیه: ۹510100350۴05۷۸1شماره پرونده: ۹50۹۹۸0350۴0021۹شماره بایگانی شعبه: ۹502۴2 تاریخ 

تنظیم: 13۹5/05/31خواهان / شاکی اکبر قوه عود  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم بابک خسروی   

نسبت به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 

و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۴ دادگاه 

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

کل استان اصفهان- طبقه 3  اتاق شماره 30۸ ارجاع و به کاسه  ۹50۹۹۸0350۴0021۹ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن 13۹5/0۷/05 و ساعت 10:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و 

درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب 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 اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 16۴56/م الف منشی  دادگاه حقوقی شعبه 

۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  اصفهان- علی وهاب 

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه ۹5026۴  ۹50۹۹۸3620200260 شماره   : پرونده  ۹510103620202۸0۹ شماره   : اباغیه  شماره 

تاریخ تنظیم : 13۹5/0۴/0۹ خواهان مسعود امینیان آرانی   دادخواستی به طرفیت خواندگان   جلیل جم 

ساز و محمد علی جم ساز و احسان علی اکبر زاده و نعمت اله برآهوئی  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم 

دادگاه های عمومی شهرستان آران و بیدگل نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( 

دادگستری شهرستان  آران و بیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و به کاسه ۹50۹۹۸3620200260ثبت گردیده 

که وقت رسیدگی آن 13۹5/0۷/1۷ و ساعت 11:15 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خواندگان  

محمد علی جم ساز و نعمت اله برآهوئی    و در خواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی 

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

آگهی می شود تا خواندگان محمد علی جم ساز و نعمت اله بر آهوئی   پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 

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

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شماره : 5/22/۹5/2۸6/م الف دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( 

داد گستری شهرستان آران و بیدگل



پنجشنبه  4  شهریورماه  1395 ـــمـــاره  236 ســـــال دوم                ݡسݒ

رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله:

فال بد زدن شرک است و هيچ كس ازما نيست مگر اينكه 

به نحوى دستخوش فال بد زدن مى شود؛ اما با توكل به 

خدا، او آن را از بين مى برد.

مرآة العقول فى شرح اخبار آل الرسول، ج 11، ص 392

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

آفتابی
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آفتابی

آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختياری

كرمان

یزد

32   ْC

28   ْC

30   ْC

33   ْC

17   ْC

16   ْC

15   ْC

18   ْC

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:         
eskimia.ir                              :سایــــت اینتـــــــرنتــــــــی

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان گفــت: در هفتــه دولت 15 
پــروژه در بخــش آب و فاضــاب بــا اعتبــاری بالــغ بــر 3 هــزار و 147 

ــرداری می رســد.  ــه بهره ب ــال ب ــارد ری میلی
هفتــه  در  پروژه هایــی کــه  اهــم  بــه  امینــی  هاشــم  مهنــدس 
داشــت:  اظهــار  و  پرداخــت  می رســد  بهره بــرداری  بــه  دولــت 
ــار،  ــه خوانس ــانی ب ــگان آبرس ــتان گلپای ــه شهرس ــانی ب ــروژه آبرس پ
مخــازن  ســاخت  و  صنعتــی  شــهرک های  بــه  آبرســانی 
غــرب  محــور  بــه  آبرســانی  گــز،  شــهر  بــه  آبرســانی   مبارکــه، 
ــدازی آب شــیرین کن شــهر  ــده(، راه ان ــان )شــهید فهمی ــز اصفه و مرک
فرخــی، پــروژه جابه جایــی تأسیســات آب و فاضــاب میــدان اســتقال 
ــای  ــن پروژه ه ــاب از مهم تری ــش آب و فاض ــر در بخ ــروژه دیگ و 8 پ
آبفــای اســتان اصفهــان هســتند کــه در هفتــه دولــت مــورد بهره بــرداری 

ــد. ــرار می گیرن ق
 رئیــس هیئت مدیــره و مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
ــاره  ــوند، اش ــاح می ش ــه افتت ــن هفت ــه در ای ــی ک ــایر پروژه های ــه س ب
ــط  ــرای خ ــک، اج ــهر تودش ــه ش ــانی ب ــت: آبرس ــار داش ــرد و اظه ک
آبرســانی گلشــهر گلپایــگان، آبرســانی بــه شــهرک بــرق و الکترونیــک 
خمینی شــهر، ســاخت مخــزن 2 هــزار متــر مکعبــی و ایســتگاه پمپــاژ 
آب اردســتان، حفــر و تجهیــز چاه هــای آب نصرآبــاد، ســین و خــورزوق 
ــرداری  ــه بهره ب ــال ب ــارد ری ــر 182 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــت ب در نهای

می رســد.
 پروژه آبرسانی به گلپایگان

بیــان  بــا  امینــی  مهنــدس 
بــه  آبرســانی  پــروژه  اینکــه 
 49 اجــرای  بــا  گلپایــگان 
ــداث  ــذاری، اح ــر لوله گ کیلومت
ــاژ  ــتگاه پمپ ــه، ایس تصفیه خان
ــاری  ــا اعتب ــره ب و مخــزن ذخی
ــال  ــارد ری ــر 249 میلی ــغ ب بال
افــزود:  می گیــرد،  صــورت 
ــور  ــه مح ــال آب ب ــروژه انتق پ
غــرب و مرکــز اصفهــان )شــهید 
فهمیــده( بــا اجــرای بیــش 
لوله گــذاری  کیلومتــر   11 از 
بــا هزینــه ای بالــغ بــر 167 
میلیــارد ریــال در دســتور کار 

قــرار گرفــت. 
ــا هــدف رفــع مشــکل افــت فشــار آب ســاکنان محــور  ــروژه ب ایــن پ
 غــرب و شــمال غــرب اصفهــان و منطقــه خمینی شــهر عملیاتــی 

شد.
 

 طرح آبرسانی به خوانسار
وی بــا اشــاره بــه طرح آبرســانی 
بــه خوانســار اعــام کــرد: طــرح 
بــا  خوانســار  بــه  آبرســانی 
اجــرای 37 کیلومتــر خطــوط 
 2 ســاخت  لوله گــذاری 
ــه  ــاژ و تصفیه خان ــتگاه پمپ ایس
ــن احــداث مخــزن  آب، همچنی
ــی  ــر مکعب ــره آب 5000 مت ذخی
 202 بــر  بالــغ  اعتبــاری  بــا 

میلیــارد انجــام گرفــت.
 پروژه آبرسانی به شهر گز

از  هــدف  امینــی  مهنــدس 
بــه  آبرســانی  پــروژه  اجــرای 
مشــکل  رفــع  را  گــز  شــهر 
ــن  کاهــش فشــار آب و همچنی
رفــع کمبــود آب در ایــن شــهر در فصــل تابســتان برشــمرد و تصریــح 
کــرد: پــروژه آبرســانی بــه شــهر گــز بــا اجــرای 11/7 کیلومتــر 
ــرداری ــه بهره ب ــال ب ــارد ری ــر 156 میلی ــغ ب ــه ای بال ــذاری و هزین  لوله گ

 می رسد.

   پروژه آبرسانی به شهرک های صنعتی
مدیــر عامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان آبرســانی بــه شــهرک های 
صنعتــی را بســیار حائــز اهمیــت خوانــد و اعــام کــرد: در هفتــه دولــت 
آبرســانی بــه شــهرک های صنعتــی مبارکــه و ده ســرخ انجــام می شــود. 
ــای  ــی واحده ــروژه تمام ــن پ ــا اجــرای ای ــه ب ــی اســت ک ــن درحال ای
ــالم  ــرب س ــی از آب ش ــهرک های صنعت ــن ش ــتقر در ای ــی مس  صنعت
و بهداشــتی بهره منــد می شــوند. ایــن پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر 80 
میلیــارد ریــال عملیاتــی گردیــد. همچنیــن مخــازن 1000 متــر مکعبــی و 
نیــز 2 مخــزن 2 هــزار متــر مکعبــی در شــهرهای مبارکــه، طالخونچــه و 
دیزیچــه بــه همــراه فیلتــر پــرس تصفیه خانــه فاضــاب صفائیــه جمعــا 

بــا هزینــه ای بیــش از 123 میلیــارد ریــال بــه بهره بــرداری می رســد.
   پروژه میدان استقالل

ــه اهمیــت اجــرای پــروژه میــدان اســتقال اشــاره   مهنــدس امینــی ب
بــه  دولــت  هفتــه  در  پروژه هایــی کــه  دیگــر  از  عنــوان کــرد:  و 
بهره بــرداری می رســد، پــروژه میــدان اســتقال اســت. ایــن پــروژه بــه 
ــدان اســتقال در ورودی  ــور آماده ســازی، احــداث و بهســازی می منظ
ــر بهســازی، نوســازی و  ــا بیــش از 6 کیلومت ــان ب شــمال غــرب اصفه
جابه جایــی خطــوط انتقــال اصلــی آب و فاضــاب بــا هزینــه 140 

ــت. ــام گرف ــال انج ــارد ری میلی

مدیر عامل آبفای اصفهان خبر داد:

بهره برداری از 15 پروژه آبفای اصفهان در هفته دولت


