
سه شنبه 9 شهریورماه 1395  || 27 ذی القعده 1437  ||  30 آگوست 2016  ||  شماره 240  ||  سال دوم  ||   قیمت: 700 تومان Eskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN 2476-4809    ||    سامانه پیامکی   3000573433 

وزنامه ای برای همه ر
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تک رقمی شد   صفحه 3

رئیس مجلس شورای اسالمی:

 |969 روستا در هفته دولت
 از نعمت آب شرب 

بهره مند شدند   صفحه 2

نگاهی به حذف شدگان اردوی تیم ملی

| آن ها که خط خوردند
که ماندند   صفحه 6  آن ها 

عالئم، نمادها و شعارها      

له
قا

رم
س باطل  و  حق  یا  شیطانی  و  رحمانی  نمادهای   

نقاط  تمام  در  جهنمی  و  بهشتی  نمادهای  یا 
می شود.  مشاهده  وفور  به  ما  کشور  در  و  دنیا 

این نمادها برای هر دو طرف دارای اهمیت روانی 
ع  نو دو  این  درباره  علیه السالم  امیرمؤمنان  است. 
اِر«؛ »پرچم  ِة َو الّنَ نماد فرمود: »َو ُرِفَع َلُهْم َعَلُم اْلَجّنَ

خ براى آنان افراشته شده است.« بهشت و دوز
پوشش  گویش،  ع  نو اسالمی،  شعائر   بزرگداشت 
از  همه  که  انسانی  و  الهی  رنگ  با  کوشش  و 
نمادهای جبهه حق به شمار می آیند، نشانه تقوای 

الهی است.
شعائر  و  ظواهر  حفظ  اهمیت  باره  در  کریم  قرآن   
ها  َفِإّنَ اهَّلِل  َشعاِئَر  ْم  ُیَعّظِ »َمْن  می فرماید:  اسالمی 
بزرگ  را  الهی  شعائر  کس  »هر  اْلُقُلوِب«؛  َتْقَوى  ِمْن 
)حج:  دل هاست .«  تقواى  نشانه  کار  این  دارد، 
مقدس  بقاع  کعبه،  همچون:  نمادهایی   )32
جامع  مساجد  به ویژه  مساجد،  زیارتی،  کن  اما  و 

ح مانند جمکران، ... و مساجد مطر

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

  برگزاری مراسم برائت از مشرکین 
 با حضور شهدای گمنام 
در سراسر کشور   صفحه 2

  نابغه صنعت توریسم ایران   صفحه 7
  تحصیل رایگان نخبگان قرآنی 

و بودجه ای که سر سازگاری ندارد    
صفحه 7

  ستاره هایی 
با دستمزد میلیاردی   صفحه 5

ویژه های امروز

عاخبار روز کرده ام طبق قانون و شر  سعی 
کنم  عمل 

وزیر دادگستری با بیان اینکه االن بیشترین درگیری، حمالت و تهاجم ها 
کرد: اما من  را دارم و ظاهرا نمی خواهند دست هم بردارند، تصریح 

خیلی آرامم و در طول تمام این سالها یک شب هم بی خوابی 
ع عمل کنم... نکشیده ام چون سعی کرده ام طبق قانون و شر

رئیس جمهور :

امضاهای طالیی فسادآفرین است
در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

گهی فروش امالک  آ
به صورت مزايده                                                                              

سازمان اموال و امالک ستاد
صفحه 8

»آگهی مزایده ترمینال مسافربری«
نوبت دوم

شهرداری فالورجان در نظر دارد زمین دفتر کار و پارکینگ مینی بوس واقع در ترمینال مسافربری خود را با شرایط مشروحه 
ذیل به متقاضیان واجد شرایط به مدت یک سال شمسی به صورت اجاره واگذار نماید.

- مورد اجاره شامل:
1- زمین دفتر کار به مساحت تقریبی 107 متر مربع و پارکینگ مینی بوس به مساحت تقریبی 3066 متر مربع می باشد که 
قیمت پایه اجاره بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 24/500/000 ریال معادل دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان 

می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود.
به   95/06/16 مورخ  روز سه شنبه  اداری  وقت  پایان  تا  را حداکثر  پیشنهادی خود  قیمت  آخرین  باید  2- شرکت کنندگان 

دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.
3- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4- شرکت کنندگان می بایست دارای مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه ها باشند.
5- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

امیراحمد زندآور- شهردار فالورجان

امام جمعه اصفهان در ديدار با مدیران 
و مسئوالن معاونت خدمات شهری شهرداری:

زیبایی و تمیزی اصفهان
این شهر را سرآمد 

کشور می کند شهرهای 
صفحه 6



یادداشت مدیر مسئولسرمقاله

اخبار سیاسی 

ــادآفرین  ــی، فس ــای طالی ــت: امض ــور گف رئیس جمه
ــم  ــارزه کنی ــاد مب ــا فس ــم ب ــر می خواهی ــت و اگ اس
ــم.  ــورد نمائی ــادطلبی ها برخ ــه فس ــا این گون ــد ب بای
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه 
والمســلمین  دولــت، حجت االســالم  اطالع رســانی 
حســن روحانــی، رئیس جمهــور کشــورمان، صبــح 
دیــروز )دوشــنبه( در اختتامیــه جشــنواره شــهید 
ــد  ــزار ش ــران برگ ــالس س ــالن اج ــه در س ــی ک رجای
 بــا اشــاره بــه ویژگــی شــخصیتی شــهید رجایــی 
ــع  ــالق، تواض ــش، اخ ــم، دان ــرد: عل ــار ک ــر اظه و باهن
و فــداکاری، جــزو حقایــق و ویژگی هــای ایــن دو 

ــت. ــوار اس ــخصیت بزرگ ش
 رئیس جمهــور بــا تأکیــد بــر لــزوم قدردانــی از 
فرصــت خدمــت ادامــه داد: اگــر هــر چــه مــا پشــت 
میــز اداری قــرار می گیریــم، آن روز و ســاعت خدمــت 
ــم ــی کنی ــی تلق ــان اله ــاعت امتح ــوان س ــه عن  را ب

می توانیــم در مســیر ســعادت جامعــه و آخــرت خــود 
کار شایســته ای انجــام دهیــم.

صحبت هــای  ادامــه  در  کشــورمان  رئیس جمهــور 
 خــود بــا اشــاره بــه تفکیــک ســازمان مدیریــت 
 و برنامه ریــزی و بــه دو ســازمان برنامــه و بودجــه 
و اداری اســتخدامی  اظهــار کــرد: در دولــت فکــر 
ــا  ــدن تصمیم گیری ه ــر ش ــرای دقیق ت ــه ب ــم ک کردی
دو نهــادی کــه ســازگاری بیشــتر ی بــا قانــون اساســی 
دارنــد، بــه عنــوان دو بــازوی مجــزای دولــت یازدهــم 

فعالیــت کننــد؛ چــرا کــه تجربــه ســه ســال اخیــر مــا 
 نشــان داد بــار ســنگینی بــر دوش ســازمان مدیریــت 

و برنامه ریزی قرار دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه انحصــار مشــکل آفرین 
اســت، بــر لــزوم مبــارزه بــا ایجــاد امضاهــای طالیــی 
ــد کــرد و گفــت: امضــای  ــف تأکی در نظام هــای مختل
ــا  ــم ب ــر می خواهی ــت و اگ ــادآفرین اس ــی، فس طالی

فســاد مبــارزه کنیــم، بایــد بــا این گونــه فســادطلبی ها 
برخــورد نمائیــم.

ــر  ــا بگی ــه ب ــان اینک ــا بی ــورمان ب ــور کش   رئیس جمه
و ببندهــا فســاد حــل نمی شــود، ادامــه داد: در مبــارزه 
ــی  ــر کس ــم؛ اگ ــه ها بپردازی ــه ریش ــد ب ــاد بای ــا فس ب

جایــی حقوقــی ناعادالنــه گرفتــه اســت، بــا دادگاه 
ــد  ــه بای ــی رود؛ بلک ــش نم ــالق کار پی ــوب و ش و چ

ــن  ــال پرداخت ــت در ح ــم. دول ــه ها بپردازی ــه ریش  ب
ــد کــه  ــن موضــوع اســت و می گوی ــه ریشــه ها در ای ب
ــه  ــد؛ بلک ــر باش ــد تصمیم گی ــع نبای ــن راه ذی نف در ای
ــارت  ــتگاه های نظ ــد و دس ــفاف باش ــد ش ــون بای قان

ــد. ــارت کنن ــد و نظ ــارت می کردن ــق نظ ــد دقی بای
ــفانه مــا تــا اتفاقــی  ــه کــرد: متأس ــی اضاف  روحان
ــم؛  ــاز می کنی ــه دار کار را آغ ــدا از چوب ــد از ابت می افت
 در صورتــی کــه این طــور نیســت؛ بایــد مقــررات 
و قانون هــا و چارچوب هایــی را کــه موجــب ایجــاد 

ــم. ــالح کنی ــود، اص ــاد می ش فس
رئیس جمهــور در تشــریح اقدامــات انجام شــده در 
ــی  ــرد: کار بزرگ طــرح تحــول ســالمت خاطرنشــان ک
ــالمت  ــول س ــرح تح ــرای ط ــدت اج ــول م ــه در ط ک
 انجــام شــده آن اســت کــه تاکنــون 16 میلیــون 
و 300 هــزار نفــر از مــردم کشــور از ایــن طــرح اســتفاده 

ــد. کرده ان
ــازار در  ــت ب ــه وضعی ــا اشــاره ب ــن ب ــی همچنی  روحان
کشــور بــا تأکیــد بــر اینکــه امــروز در بازارهــای داخلــی 
ــد  ــا نبای ــرد: آی ــار ک ــات و آرامــش وجــود دارد، اظه ثب
ــه در  ــیم ک ــزرگ باش ــت ب ــن نعم ــدردان ای ــروز ق ام
ــال  ــه س ــی س ــتین بار ط ــرای نخس ــخ ب ــول تاری ط
ــورم  ــم و ت ــه رو بوده ای ــورم روب ــش ت ــا کاه ــه ب ماهان
 نقطــه بــه نقطــه از 45 درصــد بــه زیــر 8 درصــد 
ــر از 10 درصــد رســیده  ــه کمت ــز ب ــه نی ــورم 12 ماه  و ت

است.

رئیس جمهور :

امضاهای طالیی، فسادآفرین است

 رئیــس مجلــس شــورای اســالمی  گفــت: 969 
روســتای کشــور بــا جمعیــت 540 هــزار نفــر در هفتــه 
دولــت از نعمــت آب شــرب روســتائی بهره منــد 

ــدند. ش
ــنبه در  ــی روز دوش ــی الریجان ــا، عل ــزارش ایرن ــه گ ب
آئیــن بهره بــرداری از طــرح ملــی ســد کوچــری 
ــزار و 50  ــا 31 ه ــز ب ــتا نی ــزود: 61 روس ــگان اف گلپای
ــده از آب شــرب برخــوردار  نفــر جمعیــت در مــاه آین

می شــوند.
ــا  ــز ت ــتا نی ــدی 252 روس ــه بهره من ــن ب وی همچنی
ــر  ــتائی خب ــرب روس ــت آب ش ــرداد از نعم ــان م پای
ــه  ــال آب ب ــانی و انتق ــای آبرس ــت: طرح ه داد و گف
روســتا ها باعــث شــادی مــردم روســتاها شــده 

ــت. اس
وی از پیگیری هــای دولــت و وزارت نیــرو بــا روحیــه 

جهــادی در آبرســانی بــه روســتاها تقدیــر کــرد.

رئیــس مجلــس شــورای اســالمی  افــزود: بــا تأکیــد 
ــدوق  ــون دالر از صن ــالب، 500 میلی ــم انق ــر معظ رهب
ــتائی  ــرب روس ــن آب ش ــرای تأمی ــی ب ــعه مل توس

ــت.  ــه اس ــاص یافت اختص
بــا  خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی و باهنــر 
ــود  ــل خ ــالب در داخ ــل از انق ــان از قب ــت: منافق گف
تســویه هایی داشــتند و بعــد از انقــالب هــم بــه 

خیانت هــای خــود ادامــه دادنــد.
الریجانــی افــزود: کمتــر گــروه تروریســتی اســت کــه 
ــام  ــا در تم ــرده باشــد و آن ه ــت ک ــزان جنای ــن می ای
ــرار  ــل نظــام ق ــار بنی صــدر و در مقاب فاجعه هــا در کن

گرفتنــد.

وی خاطرنشــان کــرد: اگــر ایســتادگی مــردم در 
ــای  ــود، جنایت ه ــتی نب ــروه تروریس ــن گ ــل ای مقاب

آن هــا همچنــان ادامــه می یافــت. 
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی  افــزود: ایــن گــروه 
تروریســتی بســیاری از مــردم و مســئوالن کشــورمان 
ــه  ــز ب ــگ نی ــان جن ــاند و در زم ــهادت رس ــه ش را ب
دشــمن کمــک کــرد و از هیــچ اقدامــی  بــرای ضربــه 

زدن بــه جمهــوری اســالمی  دریــغ نکــرد.
وی ادامــه داد: منافقــان پــس از پذیــرش قطعنامــه 
598 نیــز بــه ایــران حملــه کردنــد و در عملیــات 

ــد. ــت خوردن ــاد شکس مرص
ــگان  ــی ســد کوچــری گلپای ــرداری از طــرح مل بهره ب
ــس  ــور رئی ــا حض ــمی  ب ــنبه( در مراس ــروز )دوش دی
مجلــس شــورای اســالمی  و وزیــر نیرو در شهرســتان 

گلپایــگان از توابــع اســتان اصفهــان آغــاز شــد.

وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه وزارت نیــرو متعهد اســت 
کــه تأمیــن آب شــرب مــردم را بــه صــورت مطمئــن 
و پــاک انجــام دهــد، گفــت: بعضــی روســتاها در 5 
ــت آب  ــا از نعم ــد؛ ام ــرار دارن ــهرها ق ــری ش کیلومت

ــتند. ــد نیس ــامیدنی بهره من آش
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از گلپایــگان، حمیــد 
حاشــیه  در  دیــروز  ظهــر  از  پیــش  چیت چیــان 
ــگان  ــری گلپای ــی کوچ ــد مخزن ــاح س ــم افتت مراس
اظهــار کــرد: بــا افتتــاح ایــن ســد، صــد و شــصتمین 
ــن  ــه آخری ــتیم ک ــاهد هس ــور را ش ــزرگ کش ــد ب س
بــه  دز  چاه هــای  آب  انتقــال  زنجیــره  از  حلقــه 

ــت.  ــرود اس قم
ــگاه  ــه اینکــه قــم یــک پای ــا اشــاره ب  چیت چیــان ب
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــور اس ــی در کش ــتان مذهب و اس
ایــن اســتان در ســال، 180 میلیــون متــر مکعــب از 
ــد.  ــتفاده می کن ــرب اس ــرای ش ــد ب ــن س آب همی
ــای  ــرای کشــاورزی از چاه ه ــد ب ــن بای ــر ای ــالوه ب ع
ــدم  ــورت ع ــه در ص ــد؛ وگرن ــتفاده کن ــی اس زیرزمین

دچــار  آینــده  نســل های  زندگــی  صرفه جویــی 
مخاطــره می شــود. 

ــته  ــال های گذش ــه در س ــازی هایی ک ــه سدس وی ب
در کشــور انجــام شــده اســت، اشــاره کــرد و افــزود: 
تالش هــای زیــادی در عرصــه ســاخت ســد در کشــور 
توســط قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــا، شــرکت 
ــرای تأمیــن آب  نهــار قــدس و شــرکت های دیگــر ب

انجــام شــده اســت. 
ــن  ــاح ای ــرای افتت ــه ب ــان اینک ــا بی ــرو ب ــر نی وزی
ــراز  ــت، اب ــده اس ــتفاده ش ــع ارزی اس ــرح از مناب ط
آب شــرب  بــرای  تومــان  میلیــارد   500 داشــت: 
روســتاهای کشــور اختصــاص داده شــده کــه از 
تصویــب را  طــرح  ایــن  می خواهیــم   مجلــس 

 کند. 
وی بــه محرومیــت بعضــی از روســتا ها اشــاره کــرد 
و تأکیــد داشــت: بعضــی روســتاها در 5 کیلومتــری 
ــامیدنی  ــت آب آش ــا از نعم ــد؛ ام ــرار دارن ــهرها ق ش

ــتند.  ــد نیس بهره من
ــی  ــعه مل ــع توس ــل مناب ــت: از مح ــان گف چیت چی
252 روســتا در ســال جــاری بــا جمعیتــی 135 هزار 
ــد شــده اند؛  ــری از نعمــت آب آشــامیدنی بهره من نف
همچنیــن در هفتــه دولــت، 969 روســتا بــا جمعیــت 
ــد شــده اند.  ــن نعمــت بهره من ــر از ای ــزار نف 540 ه

همــه  شــدن  بــرق دار  از  پایــان  در  نیــرو  وزیــر 
روســتاهای دارای بیــش از 10 خانــوار تــا پایــان ســال 

ــر داد. ــور خب ــده در کش آین

وزیر نیرو:
 بعضی روستاها از نعمت آب آشامیدنی بی بهره  هستند

فرمانــده کمیتــه جســت وجوی مفقودیــن ســتاد کل نیروهــای 
ــه  ــرکین در روز عرف ــت از مش ــم برائ ــزاری مراس ــلح از برگ مس
در سراســر کشــور بــا حضــور شــهدای گمنــام ســال های دفــاع 
ــل از  ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــر داد. ب ــدس خب مق
ــای  ــتاد کل نیروه ــن س ــت وجوی مفقودی ــه جس ــگاه کمیت پای
مســلح، ســردار ســید محمــد باقــرزاده گفــت: امســال بــا توجــه 
ــران از  ــی ای ــلمان و انقالب ــردم مس ــعود، م ــت آل س ــه خباث ب

ــده اند. ــوع ش ــی  ممن ــج ابراهیم ــرکت در ح ش
از  برائــت  مراســم  اســاس،  همیــن  بــر  داد:  ادامــه  وی   
ــای  ــه در جای ج ــای عرف ــه دع ــا زمزم ــان ب ــرکین همزم مش
ــده  ــص ش ــازه تفح ــهیدان ت ــور ش ــا حض ــالمی  ب ــن اس  میه
ــوز شناســایی نشــده اند، برگــزار  و تعــدادی از شــهدایی کــه هن

خواهــد شــد.
ســردار باقــرزاده افــزود: مراســم برائــت از مشــرکین بــا حضــور 
ــزرگ  ــهرهای ب ــتان ها و ش ــهید( در اس ــهیدان )110 ش ــن ش ای

کشــور برگــزار خواهــد شــد.
 وی بــا بیــان اینکه شــهدای هشــت ســال دفــاع مقــدس در راه 
مبــارزه بــا اســتکبار و دفــاع از اســالم جــان خــود را فــدا کردنــد 
افــزود: ایــن شــهیدان آماده انــد تــا در کنــار مــردم همزمــان بــا 

دعــای عرفــه فریــاد برائــت از مشــکران را ســر دهنــد.

 وزیــر دادگســتری بــا بیــان اینکــه االن بیشــترین درگیــری
ــت  ــد دس ــرا نمی خواهن ــا را دارم و ظاه ــالت و تهاجم ه حم
ــم و در  ــی آرام ــن خیل ــا م ــرد: ام ــح ک ــد، تصری ــم بردارن ه
طــول تمــام ایــن ســال ها یــک شــب هــم بی خوابــی 
ــرع  ــون و ش ــق قان ــرده ام طب ــعی ک ــون س ــیده ام؛ چ نکش
عمــل کنــم. حجت االســالم پورمحمــدی بــا تأکیــد بــر 
ــم،  ــواب دارم بده ــم ج ــد ه ــؤال کن ــی س ــر کس ــه ه اینک
افــزود: ایــن موضــوع خیلــی مهــم اســت کــه یــک قاضــی 
ــر  ــه اگ ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــته باش ــی داش ــش روان آرام
حکمــی خــالف واقــع باشــد و بعــدا متوجــه شــویم فشــار 
 روانــی دارد، قاضــی تــا آخــر عمــر درگیــر آن حکــم می شــود

ــن مهــم اســت کــه گوشــتان  ــح کــرد: در کار قضــا ای تصری
 بدهــکار حــرف و حدیــث و بــارک هللا گفتن هــا و کــف 
ــد  ــا تأکی ــدی ب و ســوت ها نباشــد. حجت االســالم پورمحم
 بــر اینکــه نبایــد نــگاه دســتگاه قضــا بــه ایــن مــوارد باشــد 
و اگــر کوچک تریــن توجهــی بــه ایــن حرف هــا کنــد از مــرز 
عدالــت خــارج می شــود، گفــت: ایــن شــر و شــورها می آیــد 
و مــی رود؛ امــا نــه رزق و روزی و نــه عــزت و ذلت به دســت 
ایــن خالیــق نیســت و هیــچ نقشــی در بــاال و پاییــن رفتــن 

ــان ندارند. انس
وزیــر دادگســتری بــا اشــاره بــه اینکه دســتگاه قضــا نیازمند 
بــه چنیــن هویــت و جایگاهــی اســت، اظهــار داشــت: افــکار 
عمومــی بــرای مــا مهــم اســت؛ امــا وظیفــه قاضــی تحــت 
تؤثیــر ایــن فضــا نبایــد باشــد و اگــر این گونــه شــد،؛ حکــم 
ــت  ــظ عدال ــود و حاف ــد ب ــن خواه ــش و تحول آفری اثربخ

اســت.

ــات اقتصــادی گفــت:  ــه ثب ــا اشــاره ب ــر کشــور ب وزی
دولــت تــورم را یــک رقمی کــرد؛ امــا ایــن بــدان 
ــته  ــردم برداش ــی از دوش م ــه گران ــت ک ــا نیس معن
عبدالرضــا  مشــرق،  بــه گــزارش  اســت.  شــده 
ــرگان  ــتان گ ــروز در شهرس ــر دی ــی ظه رحمانی فضل
 بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی 
ــی  ــم بی ثبات ــت یازده ــرد: در دول ــار ک ــر اظه و باهن
در بخش نامه هــا و دســتورالعمل ها وجــود نــدارد؛ 
نوســانات قیمــت بــازار ســکه و ارز را شــاهد نیســتیم. 
ــرمایه گذاری  ــه س ــادی، مقدم ــوزه اقتص ــات در ح ثب
ــه  ــد ب ــی آن بای ــار اصل ــا ب ــت؛ ام ــزی اس و برنامه ری
ــم  ــتر الزم را فراه ــت بس ــد و دول ــردم باش دوش م
ــتن  ــوی داش ــی ق ــور دشمن شناس ــر کش ــد. وزی  کن
بایــد  را یــک ضــرورت خوانــد و تصریــح کــرد: 
ــم؛  ــرار دهی ــارزه ق ــل مب ــی کام ــان را در آمادگ خودم
آگاهــی مــردم در دشمن شناســی بایــد افزایــش 
ــی  ــوب زندگ ــرایط مطل ــادی و ش ــوان اقتص ــد. ت یاب
مــردم بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه قــدرت مقاومــت 

ــند. ــته باش ــتادگی را داش و ایس

ســخنگوی شــورای نگهبــان دربــاره بررســی استفســاریه 
قانــون انتخابــات کــه بــر اســاس آن شــورای نگهبــان 
ــالم  ــا رأی س ــده ب ــک نماین ــاب ی ــد از انتخ ــد بع نمی توان
 مــردم دربــاره صالحیــت آن منتخــب اظهــار نظــر دوبــاره کنــد
 گفــت: ایــن طــرح هنــوز بــه شــورای نگهبــان واصــل نشــده

است.
ــه  ــاره ب ــا اش ــا، ب ــا ایلن ــو ب ــی در گفت وگ ــعلی کدخدای عباس
جلســه دیــروز شــورای نگهبــان عنــوان کــرد: در جلســه 
الیحــه اصــالح قانــون بودجــه 95 مــورد بررســی قــرار گرفــت 
ــالم  ــرعی اع ــی و ش ــن قانون ــا موازی ــرت آن ب ــدم مغای و ع

شــد.
وی افــزود: همچنیــن پــس از بررســی الیحــه تفکیــک 
حوزه هــای انتخابیــه میانــدوآب بــا شــاهین دژ و تــکاب، ایــن 
ــی شــناخته  ــن شــرعی و قانون ــا موازی ــر ب ــز مغای الیحــه نی

نشــد.
ســخنگوی شــورای نگهبــان همچنیــن دربــاره بررســی 
ــورای  ــاس آن ش ــر اس ــه ب ــات ک ــون انتخاب ــاریه قان استفس
ــا رأی  ــده ب ــک نماین ــاب ی ــد از انتخ ــد بع ــان نمی توان نگهب
ــر  ــار نظ ــب اظه ــت آن منتخ ــاره صالحی ــردم درب ــالم م س
ــان  ــه شــورای نگهب ــوز ب ــن طــرح هن ــد، گفــت: ای ــاره کن دوب

ــت. ــده اس ــل نش واص

روح االمینــی  دم  اولیــای  وکیل مدافــع   
ــح روز سه شــنبه -9 شــهریورماه  گفــت: صب
- در شــعبه 22 دادگاه تجدیدنظــر اســتان 
مرتضــوی  ســعید  پرونــده  بــه  تهــران 

می شــود. رســیدگی 
ــا ایســنا  ــو ب ــری در گفت وگ ــد طاه میرمجی
ســعید  مطلــب گفــت:  ایــن  بیــان  بــا 
مرتضــوی، دو پرونــده داشــت کــه یکــی 
ــری  ــی و دیگ ــن اجتماع ــه تأمی ــوط ب مرب

دربــاره حادثــه کهریــزک اســت.
ــده  ــوی در پرون ــعید مرتض ــه س ــا ک  از آنج
اولیــای دم  شــکایت  بــا  کــه  کهریــزک 
روح االمینــی تشــکیل شــده بــود، تبرئــه 

ــه  ــده ب ــن پرون ــا ای ــراض م ــا اعت ــد، ب ش
شــعبه 38 دیــوان عالــی کشــور ارجــاع 
ــن  ــم ای ــی ه ــوان عال ــزود: دی ــد. وی اف ش
پرونــده را بــرای رســیدگی دوبــاره بــه شــعبه 
22 دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهــران ارجــاع 

داده اســت. 
مرتضــوی  ســعید  ایســنا،  گــزارش  بــه 
دادســتان ســابق تهــران و مدیــر عامل ســابق 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی از ســوی شــعبه 
ــه ریاســت  9 دادگاه کیفــری یــک اســتان ب
بــا  رابطــه  در  محمدی کشــکولی  قاضــی 
اتهــام »معاونــت در قتــل« )شــکایت جدیــد 
روح االمینــی( و »معاونــت در تنظیــم گزارش 
خــالف واقــع از طریــق امــر یــا ترغیــب 
تنظیــم گــزارش  بــه  مربوطــه  مأمــوران 
خطــاب بــه خــود« )بخــش نقض شــده رأی 
ــه  ــی کشــور( تبرئ ــوان عال  شــعبه 76 در دی
ــم از ســوی  ــه حک ــه اینک ــا توجــه ب شــد. ب
ــادر  ــران ص ــتان ته ــک اس ــری ی دادگاه کیف
شــده، مرجــع تجدیدنظرخواهــی، دیــوان 

ــت. ــور اس ــی کش عال

 فرمانده کمیته جست وجوی مفقودین 
ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد:

 برگزاری مراسم برائت از مشرکین 
با حضور شهدای گمنام در سراسر کشور

پورمحمدی: 

 سعی کرده ام طبق قانون و شرع
 عمل کنم

وزیر کشور: 

 تک رقمی شدن تورم 
به معنای رفع گرانی نیست

کدخدایی: 

 طرح اخیر مجلس درباره انتخابات 
به شورای نگهبان نرسیده است

»سعید مرتضوی« باز هم به دادگاه می رود

رئیس مجلس شورای اسالمی:
969 روستا در هفته دولت از نعمت آب شرب بهره مند شدند

حتما بخوانید!
استرداد 2 میلیارد تومان از ... سه شنبه  9 شهریورماه   21395

ـــمـــاره  240  ســـــال دوم             ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

عالئم، نمادها و شعارها      
ادامه از صفحه یک: 

ــی  ــای مذهب ــینیه ها، هیئت ه  حس
استاد دانشگاه
جواد قاسمی 

و انقالبــی، مراســم و مراکــز دینــی، 
نمازهــای جمعــه و جماعــات، اذان و مأذنه هــا ، گلزارهــای 
نیــز  شــهیدان، پرچــم ملــی و پرچم هــای مذهبــی و 
شــخصیت هایی همچــون روحانیــون ملبــس، مــردان و 
ــای شــهیدان،  ــی، خانواده ه ــر دین ــا ظواه ــی ب ــان مذهب زن
ملــی   قهرمانــان 
ــه  ــی هســتند ک ــا و عوامل ــا، نماده ــه این ه ــی؛ هم و مذهب
ــا  ــمن از آن ه ــی دش ــگ روان ــا جن ــه ب ــوان در مقابل می ت

بهره جست. 
انبــوه شــعارهای متفاوتــی کــه از ابتــدای پیــروزی انقــالب 
ــون مطــرح  ــا حــوادث گوناگ ــون متناســب ب اســالمی  تاکن
شــده ، نمونه هــای خوبــی بــرای فهــم نقــش ایــن راهبــرد 
ــه  ــو گرفت ــن شــعارها از صــدر اســالم الگ ــب ای اســت. اغل
اســت؛ بــه عنــوان مثــال انتخــاب شــعار بــرای هــر یــک از 
عملیات هــا در هشــت ســال دفــاع مقــدس، الگوگیــری از 
صــدر اســالم بــوده کــه  بــرای هــر عملیاتــی شــعاری قــرار 
داده بودنــد و در حدیــث امــام صــادق علیه الســالم بــه آن 

اشــاره شــده اســت  .
ــه در  ــد ک ــر و کارآم ــیار مؤث ــعار های بس ــر از ش ــی دیگ یک
ــر  ــن ب ــن و نفری ــیوه لع ــده ش ــد ش ــر آن تأکی ــالم ب اس
ــودن و دور  ــرد نم ــای ط ــه معن ــن، ب ــت. َلْع ــمنان اس دش
ســاختن از روى خشــم اســت کــه در آخــرت کســانى کــه 
ــند و در  ــت می رس ــه عقوب ــتند، ب ــن واژه هس ــمول ای مش
ــن  ــد. ای ــده و محرومن ــق الهــى بری ــا از رحمــت و توفی دنی
ــی از  ــت و گروه های ــده اس ــم آم ــرآن کری ــار در ق واژه، 41ب
دشــمنان را بــا عبــارت لعنــت، طــرد نمــوده اســت از جملــه 
ــه  ــه و آل ــی هللا علی ــر صل ــتهزاء پیامب ــا اس ــه ب ــانی ک  کس
ــت و آزار  ــات اذی ــق، موجب ــف حقای ــی و تحری ــات اله و آی
ــه  ــا در آی ــد. )نســاء: 46( ی آن حضــرت را فراهــم می کردن
 78 ســوره مائــده، کافــران بنــی اســرائیل از زبــان داود 

و عیسی)ع( مورد لعن قرار گرفته اند.
 لعنــت و مــرگ بــر کافــران و ســتمگران ماننــد شــعارهای 
 مــرگ بــر آمریــکا و اســرائیل و مــرگ بــر منافقیــن و کفــار
ــا  ــردم م ــی م ــم و انقالب ــیوه های مه ــی از ش ــواره یک هم
بــوده و خــود نوعــی جنــگ روانــی علیــه دشــمنان اســالم 
ــان را خنثــی  ــرم آن ــد جنــگ ن ــه شــمار می آیــد و می توان ب
ســازد و در حقیقــت یکــی از جلوه هــای جهــاد کبیــر اســت.

   از ســوی دیگــر مفهــوم »ســالم« و »صلــوات« کــه نقطــه 
ــه  ــارات ب ــات و زی ــرآن و روای ــت، در ق ــن اس ــل لع مقاب
ــه منظــور تقویــت  ــوان یکــی از شــیوه هایی اســت کــه ب عن
ماننــد:  آیاتــی  اســتفاده می شــود.  آن  از  جبهــه حــق 
»َســالٌم َعلــى  ُنــوحٍ ِفــی اْلعاَلمیــَن« )الصافــات: 79(. 
ــى   ــالٌم َعل ــات: 109(. »َس ــَم« )الصاف ــى  ِإْبراهی ــالٌم َعل »َس
ــى  آل  ــالٌم َعل ــات : 120(. »َس ــاُروَن« )الصاف ــى  َو  ه ُموس
 یاســیَن« )الصافــات: 130(.  »َو َســالٌم َعَلــى اْلُمْرَســلیَن« 
ــده  ــا آم ــه در زیارت ه ــالم هایی ک ــات : 181( و س )الصاف
ــش  ــی نق ــورت جمع ــه ص ــعارها ب ــن ش ــرار ای ــت. تک اس
ــل  ــه باط ــب جبه ــق و تخری ــه ح ــجام جبه ــی در انس روان
ــق  ــا از طری ــعارها و نماده ــن ش ــج ای ــد. تروی ــا می کن ایف
ــور  ــه منظ ــر ب ــاد کبی ــای جه ــوان قرارگاه ه ــه عن مســاجد ب
ــی  ــت فراوان ــری از ســکوالر شــدن مســاجد از اهمی جلوگی
برخــوردار اســت کــه مــردم مــا بایــد بــه آن توجــه داشــته 

ــق  ــن هللا التوفی ــند. و م باش

ظاهربینی و سطحی نگری   
ــْن  ــْم َع ــا َوُه ْنَی ــاِة الدُّ ــْن اْلَحَی ــًرا ِم ــوَن َظاِه »َیْعَلُم

ــوَن.« ــْم َغاِفُل ــَرِة ُه اْلِخ
از  و  می شناســند  را  ظاهــری   دنیــا،  زندگــی   »از 

آخرت  غافلند.« )روم: 7( 
خــدای تعالــی در بســیاری از آیــات قــرآن انســان ها 
را دعــوت  بــه  تعقــل  و تفکــر و تعّلــم  می کنــد.

ــی   ــی  ظاهربین ــت  نف ــوت پیوســته در حقیق ــن دع  ای
ــد قضــاوت    و ســطحی نگری  اســت  و اساســا خداون
انبیــا و وحــی    و موضع گیــری  کفــار و دشــمنان ِ 
شــمرده   غیرعالمانــه   قضاوتــی   دیــن   دربــاره    را 

است : 
ــم   ــا َیأِتِه ــه ِ َو َلّم ــوا ِبِعلِم ــا َلم ُیحیُط ــوا ِبم ُب ــل  کَذَّ »َب

ــه ُ« َتأویُل
ــد کــه  آگاهــی  از آن   ــزی  را تکذیــب  کردن  )بلکــه  چی
نداشــتند و هنــوز واقعیتــش  بــر آنــان  روشــن  نشــده  

اســت ( 
ــون َ فیمــا َلیــس َ َلکـُـم  ِبهِ   یــا می فرمایــد: »َفِلــم َ ُتحاجُّ
ــاره آنچــه  آگاه  نیســتید،  گفت وگــو  ــمٌ «. )چــرا درب  ِعل

می کنید؟(
ــم   ــان  عل ــه  هم ــان  ک ــت  ایم ــه  برک ــن ب ــان مؤم  انس
و معرفــت  توحیــدی  اســت ، نگاهــی  عالمانــه  و عمیق 
ــگاه  ــا ن ــه قضای ــی ب ــی ژرف و عمق ــا نگاه  دارد و ب
می کنــد؛ بــه همیــن دلیــل علــی ابــن ابیطالــب)ع( 
می بینــد  را  قضایــا  پشــت  مؤمــن   می فرماینــد 
و ایــن بینــش اســت کــه مؤمــن را از انحــراف مصــون 

می دارد. 
وقایــع   و  حــوادث   از  ظاهــری   فقــط   او   لــذا 
ــن   ــمی  باطن بی ــه  چش ــد، بلک ــا را نمی بین و پدیده ه
و ژرف نگــر بــا اوســت . ایــن  امــر چنــان  مهــم اســت  
ــم   ــدون  عل ــادت  ب ــرای  عب ــی  ب ــات  حت ــه  در روای  ک
ــا ســطحی نگری ، هیــچ  ارزشــی   ــی  ب و معرفــت ، یعن

ــده اند.  ــل  نش قائ
امام  علی )ع( می فرمایند: 

ُد َعلــی › َغیــرِ ِفقــهٍ  کَِحمــارِ الّطاحوَنــة ِ َیــُدوُر  »الُمَتَعـــبِّ
ــَرح ُ...«.  َو الَیب

فهــم   روی   از  عبادتــش   کــه    )عبادت کننــده ای  
و دانایــی  نیســت ، ماننــد االغ  آسیاســت  کــه  بــه 
ــش  دور نمی شــود؛  ــردد و از جای  اطــراف  خــود می گ
ــت   ــاد رکع ــت  از هفت ــر اس ــا بهت ــاز دان ــت  نم دو رکع
نــادان؛ زیــرا فتنــه  بــه  عالِــم  روی  مــی آورد و او 
فتنــه   مــی رود؛  بیــرون   آن   از  خــود  دانــش   بــا 
او  پــس   می دهــد،  رخ   نــادان   و  جاهــل    بــرای  
ــده   ــد و پراکن ــا برکَن ــی اش  از ج ــبب  نادان ــه  س را ب
ــت   ــر اس ــیار بهت ــشِ  بس ــا دان ــدک  ب ــازد؛ کار ان س
 از کار بســیار بــا دانــش  کــم  و شــک  و دودلــی  
 و شــبهه  و چیــزی  کــه  در آن  حــق  بــا باطــل  اشــتباه  

شود(. 
از طــرف  دیگــر، انســان  موجــودی  اســت  قابــل  
ــم . ــرار عال ــن  و اس ــق  و باط ــه  عم ــردن  ب ــرای  پی ب ب

می فرماینــد:  بــاره   ایــن   در  خــدا)ص(  رســول  
ــی   ــوبِ  َبن ــی › ُقل ــونَ  َعل ــیاطینَ  َیحوُم ــوال َان َّ الشَّ »َل
ــماِء«. )اگــر نــه  ایــن   ›اَدم ََلَنَظــُروا اِلــی › َمَلکُــوت ِ السَّ
بــود کــه  شــیاطین  در اطــراف  دل هــای  آدمیــان 
ــاهده   ــمان ها را مش ــوت  آس ــا ملک ــد، آن ه   می چرخن

می کردند.(
عمیــق  دیــد  داشــتن  و  ظاهربینــی  از   دوری 
بــرای  کــه  اســت  وســیله ای  عمقی نگــری  و 
ــا  ــا آدم ه ــت؛ م ــاز اس ــراف کارس ــگیری از انح پیش
بیشــتر ظاهربیــن هســتیم و بــه همیــن دلیــل 
ــده  ــر و فریبن ــوش ظاه ــات خ ــی زود از جریان خیل
دنبــال  را  نادرســت  و  راه  و  می پذیریــم   تأثیــر 

می کنیم.

 بــا کمــال تأســف ایــن موضــوع در مســائل سیاســی 
ــه طــور  ــده می شــود؛ ب ــی بیشــتر دی و حتــی عقیدت
مثــال اگــر کســی را در تجمعــات سیاســی یــا دینــی 
ــا  ــن ی ــدن از دی ــه بری ــم ب ــم می کنی ــم، مته نبینی
ــا  ــش از م ــه شــاید او بی ــی ک ــالب و ... . در حال انق
دینــدار و انقالبــی باشــد یــا در زمــان نیــاز مصمم تــر 
ــه عبرت آمــوز  ــه یــک نمون ــه باشــد. ب از مــا در صحن

توجــه کنیــد: 
ــو  ــغول وض ــی مش ــد کاش ــوم آخون ــد مرح می گوین
ــه آمــد، وضــو  ــا عجل ــد کــه شــخصی ب گرفتــن بودن
گرفــت، بــه داخــل مســجد  رفــت و بــه نمــاز ایســتاد.
ــه اینکــه مرحــوم کاشــی خیلــی مــؤّدب  ــا توجــه ب ب
وضــو  ادعیــه  و  آداب  همــه  و  می گرفــت   وضــو 
ــد تمــام شــود،  ــا وضــوی آخون ــه جــا مــی آورد ت را ب
آن شــخص نمــاز ظهــر و عصــر خــود را هــم خوانــده 

بــود.
بــه هنــگام خــروج بــا مرحــوم کاشــی روبــه رو شــد. 

ــد کاشــی پرســیدند: چــکار می کــردی؟ آخون

گفت: هیچ.
فرمود: تو هیچ کار نمی کردی؟

گفــت: نــه! )می دانســت کــه اگــر بگویــد نمــاز 
می کنــد.( پیــدا  بیــخ  کار  می خوانــدم، 

آخوند فرمود: مگر تو نماز نمی خواندی؟
گفت: نه!

ــاز  ــتی نم ــدم داش ــودم دی ــن خ ــود: م ــد فرم آخون
نــدی. می خوا

گفت: نه آقا، اشتباه دیدی.
سؤال کردند: پس چه می کردی؟

یاغــی  بگویــم مــن  بــودم  آمــده  گفــت: فقــط 
. همی ؛ نیســت

ــی  ــد )رحمــة هللا( خیل ــر مرحــوم آخون ــه ب ایــن جمل
ــوال  ــت از اح ــر وق ــا ه ــا مّدت ه ــت. ت ــر گذاش تأثی
آخونــد می پرســیدند، ایشــان بــا حــال خاصــی 

می فرمــود: مــن یاغــی  نیســتم.
ــه  ــط ب ــد فق ــا می گوی ــه م ــی ب ــتان واقع ــن داس ای
ــته  ــق داش ــر عمی ــد و فک ــه نکنی ــراد توج ــر اف ظاه

ــید. باش

 اخطار پدافند هوایی ایران 
به پهپاد رادارگریز آمریکایی 

قــرارگاه پدافنــد هوایــی خاتم االنبیــا)ص( یــک فرونــد 
ــرد  ــایی ک ــی را شناس ــین آمریکای ــدون سرنش ــای ب  هواپیم
و بــا اخطــار بــه موقــع، مانــع ورود آن بــه فضــای کشــور شــد. 
بــه گــزارش گــروه سیاســی خبرگــزاری دانشــجو هواپیمــای 
بــدون سرنشــین آمریکایــی قبــل از ورود بــه آســمان 
کشــورمان، توســط قــرارگاه پدافنــد هوایــی خاتم االنبیــا)ص( 
ــه گــزارش اخبــار ســاعت 14 صداوســیما،  شناســایی شــد. ب
ایــن پهپــاد جاسوســی پــس از اخطــار پدافنــد ایــران، از ادامه 
مســیر بــه ســمت آســمان ایــران در شــرق کشــور، منصــرف 
شــد. پهپــاد آمریکایــی از کشــور افغانســتان قصــد ورود بــه 

کشــورمان را داشــت.

سخنگوی دولت عنوان کرد:
 استرداد 2 میلیارد تومان 
از پرداخت های ناعادالنه 

نوبخــت بــا بیــان اینکــه بیــش از 2 میلیــارد تومــان از ارقامی  
ــه صــورت حقــوق  ــه صــورت تســهیالت و چــه ب  کــه چــه ب
و پــاداش پرداخــت شــده بــود، مســترد شــده اســت، گفــت: 

تــا امــروز 13 نفــر عــزل شــدند.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، محمدباقــر نوبخــت در بخــش 
پرداخــت  نظــام  اصــالح  از  خبــری ســاعت 14، خبــر 
ــرای  ــش از اج ــه پی ــانی ک ــت: کس ــتگان داد و گف بازنشس
ــده اند ــته ش ــوری بازنشس ــات کش ــت خدم ــون مدیری  قان

فیــش حقوقی شــان نســبت بــه کســانی کــه بعــد از اجــرای 
ایــن قانــون بازنشســته شــده اند، متفــاوت اســت.

ــه  ــض را در الیح ــن تبعی ــع ای ــت رف ــزود: گام نخس وی اف
نیــز طــی  آن  بقیــه  و  بودجــه 96 پیش بینــی کردیــم 
ــن  ــه ای ــوری ک ــه ط ــرد؛ ب ــام می گی ــه انج ــال های برنام س
تبعیــض برطــرف شــود. رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
دفعــات  بــه  نجومــی  گفــت:  درخصــوص فیش هــای 
نظــرات دولــت را درخصــوص تقبیــح ایــن حقوق هــای 
ناعادالنــه اعــالم و از مــردم بزرگــوار و رهبــر معظــم انقــالب 
 عذرخواهــی کــرده ام. نوبخــت بــا بیــان اینکــه بیــش 
از 2 میلیــارد تومــان از ارقامــی  کــه چــه بــه صورت تســهیالت 
ــود  ــاداش پرداخــت شــده ب ــوق و پ ــه صــورت حق و چــه ب
مســترد شــد، گفــت:  بــا مصوبــه ای کــه در شــورای حقــوق 
قانــون  ایــن  مســتثنیات  همــه  داشــتیم،  دســتمزد   و 
را مشــمول مصوبــه شــورا کردیــم؛ بــه طــوری کــه حداکثــر 
دریافتــی آن هــا مشــخص شــد، اطمینــان داریــم کــه از ایــن 

پــس چنیــن حادثــه ای را شــاهد نخواهیــم بــود.
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درس  بــرای  شــدن  آمــاده  مــاه  شــهریور،  مــاه 
مهــم  دغدغه هــای  از  یکــی  اســت.  مدرســه  و 
ــروری  ــاج ض ــه مایحت ــاه، تهی ــن م ــا در ای خانواده ه
ــاب ــاس، کت ــه لب ــت. تهی ــدارس اس ــرای م ــا ب  بچه ه

ــزرگ  ســرویس مدرســه و هــزاران مــورد کوچــک و ب
ــذارد.  ــا می گ ــت خانواده ه ــرج روی دس ــابی خ حس
ــر را هــم  ــوازم  تحری ــا خــرج ل ــن خرج ه ــه ای ــه هم ب
ــاالی  ــوز ب ــروف ق ــه اصطــاح مع ــه ب ــد ک ــه کنی اضاف

ــوز اســت.  ق
تهیــه لــوازم تحریــر متعلــق بــه طبقــه خاصــی نیســت 
ــه  ــرد؛ ب ــر می گی ــان را درب ــودکان و نوجوان و تمامــی ک
ــر در کشــورمان  ــر تحری ــی دفت ــاز داخل ــه نی طــوری ک
بــه طــور تقریبــی ســاالنه ۱۵۰ میلیــون جلــد و گــردش 
بــازار لــوازم  تحریــر میانگیــن ۴ هــزار میلیــارد تومــان 
در ســال اســت. همیــن موضــوع باعــث می شــود 
ــازار داشــته  کــه ســودجویان نــگاه خاصــی بــه ایــن ب

باشــند. 
ــد  ــح می دهن ــا ترجی ــدر و مادره ــه پ ــد هم ــر چن ه
بــا کیفیــت  ایرانــی  لــوازم تحریــر  از  فرزندشــان 
ــش اول را در  ــول نق ــه پ ــا همیش ــد، ام ــتفاده کنن اس
ــیاری از  ــد و بس ــازی می کن ــات ب ــن ملزوم ــه ای تهی
خانواده هــا کــه تــوان مالــی ندارنــد، مجبورنــد از لــوازم 
تحریــر چینــی ارزان قیمــت بــا طرح هایــی کــه تبلیغــی 
ــتفاده  ــود اس ــوب می ش ــی محس ــگ غرب ــرای فرهن ب

ــد. کنن

   خرید کاالی ایرانی
ــه  ــرای تهی ــی ب ــزم جزم ــال ع ــدای امس ــه از ابت البت
کاالهــای ایرانــی بــه مــدد مســئوالن و رســانه ها 
آغــاز شــده کــه بــه گفتــه بازاریــان باعــث شــده مــردم 
تمایــل بیشــتری بــه خریــد کاالهــای ایرانــی داشــته 
ــد  ــر چن ــد. ه ــس بزنن ــی را پ ــاس چین باشــند و اجن
تنهــا یــک جلــد ایرانــی ضمانتــی بــرای ایرانــی بــودن 
ــان  ــی بازاری ــه برخ ــه گفت ــرا ب ــت؛ زی ــک کاال نیس ی

ســودجویان، دفترهــای چینــی را بــا جلدهــای جدیــد 
 بــه اســم کاالی ایرانــی در بــازار عرضــه می کننــد 
ورشکســتگی  بــه  را  داخلــی  تولیــد  نه تنهــا  و 
ــت  ــز دس ــی نی ــودهای کان ــه س ــه ب ــانند بلک می کش

 . بنــد می یا
 بــه همیــن منظــور توصیــه می شــود کــه پدرهــا 
ــه خــرج  ــد ب ــگام خری ــادی را هن ــت زی ــا دق و مادره
ــه  ــر ب ــوازم تحری ــان قیمــت ل ــه بازاری ــه گفت ــد. ب دهن

ــته  ــی نداش ــش چندان ــته افزای ــال گذش ــبت س نس
اســت و تقریبــا محصــوالت بــا همــان حــدود قیمــت 
ــه  ــد. البت ــروش می رس ــه ف ــدک ب ــی ان و گاه افزایش
ــان  ــم همچن ــارک ه ــس و م ــر لوک ــوازم تحری ــازار ل ب
داغ اســت و عزیــزان ثروتمنــد بــا فــراغ بــال مشــغول 
خریــد لــوازم تحریــر مــارک از معروف تریــن برندهــای 
هســتند؛  خــود  دلبنــد  فرزنــدان  بــرای  خارجــی 

ــند. ــته باش ــت داش ــن باب ــی ای از ای ــه نگران بی آنک
   قیمت لوازم تحریر

بــه هــر ترتیــب گشــتی در بــازار رنگارنــگ لــوازم تحریر 
ــون قیمــت هــر عــدد  حاکــی از آن اســت کــه هم اکن
مــداد متالیــک ۱۵۴۰ تومــان، خــودکار ســاده ۵۶۰ 
تومــان، ســت روان نویــس نمــدی ۳۶ رنــگ ۱۱۵ هــزار 
ــر طراحــی  ــان، دفت ــک وود ۱۵۰۰ توم ــداد بل ــان، م توم
۸۰۰۰ تومــان، مــداد رنگــی ۱۲ رنــگ ۱۳ هــزار تومــان 
ــان  ــس ۳۵۰۰ توم ــان و روان نوی ــزار توم ــراش ۲ ه ت
ــر  ــان، ه ــه دار ۱۰۰۰ توم ــه دکم ــدد پوش ــر ع ــت. ه اس
ــه  ــان، دفترچ ــزار توم ــا ۱۱ ه ــزار ت ــود از ۵ ه ــدد ات ع
۸۰بــرگ بیــن ۲۵۰۰ تــا ۸ هــزار تومــان، دفترچــه 
صدبــرگ بیــن ۴۵۰۰ تومــان تــا ۱۱ هــزار تومــان، دفتــر 
کاســوری ۱۲ هــزار تومــان، دفتــر مشــق ۳۵۰۰ تومــان 
و دفتــر یادداشــت ۲۱۰۰ تومــان اســت. همچنیــن هــر 
عــدد دفتــر ۴۰بــرگ ۳۰۰۰ تومــان، دفتــر نقاشــی ۴۲۰۰ 
تومــان، دفتــر مشــق ۵۰بــرگ ۲۲۰۰ تومــان اســت. هــر 
ــس ۳۷۰۰  ــان، روان نوی ــرا ۳۰۰۰ توم ــودکار زب ــدد خ ع
ــه  ــان ب ــزار توم ــگ ۱۲ ه ــان و خــودکار هشــت رن توم

فــروش می رســد.

گزارش کیمیای وطن از بازار لوازم  تحریر:

نبرد ایران در میدان لوازم تحریر

ــرخ ســود تســهیات مســکن  ــاره ن ــا کاهــش دوب ب
ــرای وام هــای  از ایــن پــس، ســودهای پرداختــی ب
)خانه اولی هــا(  یکــم  پس انــداز  صنــدوق 
تک رقمــی اســت و بــه ۹.۵ درصــد می رســد. در 
ایــن شــرایط، وام هــای ایــن بخــش ارزان تــر از قبــل 

در اختیــار متقاضیــان قــرار خواهــد 
ــت.  گرف

وعــده  تحقــق  از  رئیس جمهــور 
در  ســود  نــرخ  شــدن  تک رقمــی 
داده  خبــر  مســکن  وام  تســهیات 
ــامل  ــی ش ــام روحان ــن اع ــت. ای اس
تســهیات صنــدوق پس انــداز یکــم 
ــون  ــا ۱۶۰ میلی ــای ۸۰ ت ــوده و وام ه ب

دارد  ســپرده گذاری  بــه  نیــاز  کــه  را  تومانــی 
ــت  ــخص نیس ــوز مش ــه هن ــود. گرچ ــامل می ش ش
ــت  ــی در پرداخ ــه زمان ــد از چ ــودهای جدی ــه س ک
امــا  اعمــال خواهــد شــد؛  تســهیات مســکن 
محاســبات نشــان می دهــد کــه بــا ســود ۹.۵ 
ــدوق  ــای صن ــه وام ه ــه ب ــاص یافت ــدی اختص درص

پس انــداز یکــم و بازگشــت ۱۲ ســاله، متقاضــی 
وام ۸۰ میلیونــی، ماهانــه حــدود ۹۳۰ هــزار تومــان 
ــه  قســط و در مجمــوع ۵۴ میلیــون تومــان ســود ب

برمی گردانــد.  مســکن  بانــک 
ــدود  ــه ح ــی، ماهان ــرای وام ۶۰ میلیون ــن ب همچنی
مجمــوع  ســود  و  تومــان  هــزار   ۷۰۰
وام ۴۰  بــرای  و  تومــان  میلیــون   ۴۰
نزدیــک ۴۶۰  اقســاط  میلیونــی کــه 
 ۲۷ کل  ســود  دارد،  تومانــی  هــزار 
می شــود.  تعییــن  تومانــی  میلیــون 
امــا بــرای زوجیــن، تغییــرات ســود 
بــه ایــن ترتیــب اســت کــه متقاضیــان 
تــا  ماهانــه  بایــد  میلیونــی   ۱۶۰ وام 
یــک میلیــون و ۸۶۰ هــزار تومــان قســط پرداخــت 
 کننــد و در مجمــوع ۱۰۰ میلیــون تومــان ســود 
بپردازنــد. همچنیــن وام ۱۲۰ میلیونــی زوجیــن نیــز 
ــی  ــزار تومان ــون ۴۰۰ ه ــک میلی ــه ی ــاط ماهان اقس
دربــر  را  تومــان  میلیــون   ۸۱ مجمــوع  ســود  و 

ربیــع می گیــرد. 

نرخ سود وام خانه اولی ها، تک رقمی شد
محمدرضــا مظلومــی، مقــام مســئول بــا تشــریح شــرایط 
ــدور  ــت ص ــوخت، از ممنوعی ــگاه س ــداث جای ــد اح جدی
مجــوز ســاخت انفــرادی جایــگاه جدیــد بنزیــن، گازوئیل و 
CNG خبــر داد و گفــت: مجــوز جایگاه ســازی صرفــا بــرای 

ــود.  ــادر می ش ــد ص ــرکت های برن ش
ــرایط  ــریح ش ــی در تش ــا مظلوم محمدرض
جدیــد احــداث جایگاه هــای ســوخت در 
ــرای  ــی، اج ــرایط فعل ــت: در ش ــور گف کش
 طــرح »برندینــگ« بــه منظــور ســاخت
جایگاه هــای  از  بهره بــرداری  و  توســعه 
جدیــد و موجــود ســوخت در دســتور کار 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
 مدیــر بازرگانــی شــرکت ملــی پخــش 

فرآورده هــای نفتــی ایــران بــا اعــام اینکــه شــرایط 
از  بهره بــرداری  و  ســاخت  حــوزه  در  برنــد  تعریــف  و 
ــرد:  ــح ک ــاغ شــده اســت، تصری جایگاه هــای ســوخت اب
 بــر اســاس ضوابــط تعیین شــده، تاکنــون صاحیــت 
طــرح  اجــرای  منظــور  بــه  ســرمایه گذار  شــرکت   ۳
و  شــده  تأییــد  ســوخت  جایگاه هــای  برندینــگ 

ــوع  ــهریورماه در مجم ــان ش ــا پای ــود ت ــی می ش پیش بین
۱۰ شــرکت برنــد بــرای مشــارکت و ســرمایه گذاری در ایــن 

حــوزه تعییــن صاحیــت شــوند. 
ایــن مقــام مســئول بــا اعــام اینکــه بــا اجــرای ایــن طــرح 
 ســاخت جایگاه هــای جدیــد ســوخت شــامل بنزیــن 
ــه شــرکت های صاحــب  ــا ب ــل صرف و گازوئی
واگــذار  صاحیت شــده  تأییــد  و  برنــد 
ــاس  ــن اس ــر ای ــت: ب ــار داش ــود، اظه می ش
دیگــر مجــوزی از ســوی شــرکت ملــی 
نفتــی  فرآورده هــای  پخــش  و  پاالیــش 
بــرای ســاخت انفــرادی یــا شــخصی جایگاه 
ــد.  ــد ش ــادر نخواه ــور ص ــوخت در کش س

تمامــی  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
ســرمایه گذاران بــه منظــور ســاخت جایــگاه ســوخت بایــد 
ــد و تأییدصاحیت شــده  تحــت پوشــش شــرکت های برن
قــرار بگیرنــد، خاطرنشــان کــرد: اجــرای طــرح برندینــگ 
مزیت هــای متعــددی از جملــه ارائــه خدمــات و تســهیات 
ــراه  ــه هم ــای ســوخت را ب ــردم در جایگاه ه ــه م بیشــتر ب

دارد.  مهــر

ــد در روز  ــدگان تاکســی می توانن ــر اســاس آن رانن ــه ب ــی ایران خــودرو طرحــی را اجــرا کــرده ک گــروه صنعت
ــور  ــزی کش ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــد. س ــت کنن ــو را دریاف ــی ن ــود، تاکس ــوده خ ــی فرس ــقاط تاکس اس
ــراردادی  ــاد ق ــا انعق ــی ۹۰ هــزار دســتگاه تاکســی فرســوده ب ــاوگان و جایگزین در اجــرای طــرح نوســازی ن
ــن طــرح ــی خودروهــای ای ــده اصل ــوان تأمین کنن ــه عن ــا ب ــت داد ت ــی ایران خــودرو مأموری ــروه صنعت ــه گ  ب

جایگزینی ۹۰ هزار تاکسی فرسوده را آغاز کند. 
طــرح نوســازی نــاوگان و جایگزینــی ۹۰ هــزار دســتگاه تاکســی فرســوده در ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
ــزی  ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س ــور و رئی ــاون رئیس جمه ــت، مع ــر نوبخ ــر محمدباق ــور دکت ــا حض ب
کشــور رونمایــی شــد تــا بــا اجــرای ایــن طــرح، ده هــا هــزار تاکســی فرســوده از نــاوگان حمل ونقــل عمومــی 

خــارج و گامــی مهــم در رفــع بحــران آلودگــی هــوا، به ویــژه در شــهر تهــران برداشــته شــود. 
پــس از آن، گــروه صنعتــی ایران خــودرو برنامه ریــزی و اجــرای طــرح »کلیــد بــه کلیــد« را بــا هــدف تحویــل 
ــه اجــرا  ــه مرحل ــت ب ــه دول ــا هفت ــگام اســقاط خــودرو فرســوده آغــاز کــرد و همزمــان ب ــو در هن تاکســی ن
 رســاند. بــا اجــرای ایــن طــرح، راننــدگان و مالــکان تاکســی می تواننــد تــا لحظــه دریافــت خــودروی جدیــد
تاکســی قبلــی خــود را در اختیــار داشــته باشــند و از آن اســتفاده کننــد. پیــش از اجــرای طــرح »کلیــد بــه 
ــید  ــول می کش ــاه ط ــوده چندم ــودروی فرس ــقاط خ ــان اس ــد از زم ــی جدی ــت تاکس ــل دریاف ــد«، مراح  کلی

و قطع درآمد رانندگان تاکسی، مشکاتی را برای آن ها به وجود می آورد.

ــان  ــادرات آبزی ــرورش و ص ــر، پ ــه تکثی ــل اتحادی ــر عام مدی
ــان  ــده ماهی ــن تولیدکنن ــه بزرگ تری ــن ب ــان اینکــه چی ــا بی ب
ســازمان های  بعضــی  شــده، گفــت:  تبدیــل  خاویــاری 
توجیــه  قصــد  داخــل،  در  تیاپیــا  پــرورش  بــا  دولتــی 
بــه  واکنــش  در  قاســمی  ارســان  دارنــد.  را  آن  واردات 
تفاهــم ســازمان شــیات بــا ســازمان محیــط زیســت بــرای 
ــن  ــر ای ــت: اگ ــار داش ــور اظه ــا در کش ــی تیاپی ــد ماه تولی
 تولیــد همان طــور کــه گفتــه می شــود در حــد ۱۰ مزرعــه 
و کارهــای تحقیقاتــی باشــد، مــا بحثــی در ایــن زمینــه 

نداریــم؛ امــا موضــوع چیــز دیگــری اســت. 
ــا  ــکی ب ــیات و دامپزش ــازمان های ش ــرد: س ــح ک وی تصری
ــا در ایــن ۱۰ مزرعــه، قصــد نوعــی  ــرورش تیاپی ــدازی پ راه ان
فــرار بــه جلــو و تطهیــر واردات ایــن ماهــی را بــه کشــور دارنــد. 

مدیــر عامــل اتحادیــه تکثیــر، پــرورش و صــادرات آبزیــان ایــران بــا بیــان اینکــه مجوزهــای واردات تیاپیا توســط 
دولــت صــادر می شــود، افــزود: بایــد از آنــان پرســید دلیــل ایــن همــه واردات تیاپیــا بــه کشــور چیســت؟ 

قاســمی بــا اشــاره بــه اینکــه حمایــت از تولیــد بایــد ســرلوحه کار ایــن ســازمان ها قــرار بگیــرد، گفــت: مــا دربــاره 
گونه هایــی کــه ســال ها دربــاره آن هــا در کشــور کار شــده و گاه بومــی هــم هســتند، چنیــن حمایتــی را مشــاهده 
نمی کنیــم. وی بــا بیــان اینکــه میگــو، ماهیــان خاویــاری و کپــور جــزو گونه هایــی هســتند کــه مــورد حمایــت 
قــرار ندارنــد، افــزود: بــا وجــود تمــام ایــن مســائل، پــرورش گونــه جدیــد در کشــور، چــه ســودی دارد؟ پــس از 

مدتــی این گونــه نیــز بــه سرنوشــت ســایرین دچــار خواهــد شــد.

»کلید به کلید« ایران خودرو کلید خورد

تولید ماهی تیالپیا، بهانه ای برای واردات است

حتما بخوانید!
3نرخ سود وام خانه اولی ها، تک رقمی شد سه شنبه  9  شهریورماه  1395

ـــمـــاره 240 ســـــال دوم               ݡسݒ
اقتصـــاد

سیم کارت کد ۱، سه میلیون را رد کرد
ســیم کارت های کــد ۱ دائمــی 
همــراه اول این روزهــا در بــازار 
ــون  ــش از ۳ میلی ــی بی قیمت
کرده انــد.  پیــدا  تومــان 
جدیدتریــن  بــر  مــروری 
قیمــت ســیم کارت گویــای آن 
قیمــت  ســیر  کــه  اســت 
خط هــای کــد ۱ افزایــش یافتــه و مــرز ۳ میلیــون تومــان 
ــب در حــال حاضــر  ــن ترتی ــرده اســت. بدی ــم رد ک را ه
بــرای خریــد یــک خــط کــد ۱ در بــازار موبایــل و 
ســیم کارت دســت کم قیمتــی کــه لحــاظ می شــود 
رقمــی حــدود ۳ میلیــون و ۱۰۰ هــزار تومــان اســت؛ البتــه 
ــودن  ــد ب ــد برن ــی مانن ــاس موضوعات ــر اس ــم ب ــن رق ای

شماره قابل افزایش است. 
ــی بیــش از  ــه قیمت ــا ب ــن روزه ــز ای ــد ۲ نی خط هــای ک
یــک میلیــون و ۶۰۰ هــزار تومــان رســیده اند و ســیم 
کارت کــد ۳ همــراه اول در بــازار بــا بهایــی بیــش از یــک 
میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان خریدو فــروش می شــود. 
کدهــای ۴ و ۵ نیــز بــه ترتیــب بــر اســاس میــزان رنــد 
ــزار  ــر ۸۰۰ و ۶۵۰ ه ــغ ب ــی بال ــماره، قیمت های ــودن ش ب

ــد. تومــان دارن

وضعیت رکود تا پایان سال بهتر می شود
ــتان های  ــور اس ــع و ام ــت، مناب ــعه مدیری ــاون توس مع
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: وضعیــت رکــود 
کشــور تــا پایــان ســال بهتــر می شــود. محمدرضــا 
ــود  ــرای رک ــت ب ــای دول ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ــاض ب فی
ــت  ــاوت قیم ــل تف ــه دلی ــی ب ــرد: زمان ــار ک ــورم اظه و ت
ــه حــدود ۴۰ درصــد هــم  عرضــه و تقاضــا، نــرخ تــورم ب

ــود.  رســیده ب
ــتان های  ــور اس ــع و ام ــت، مناب ــعه مدیری ــاون توس مع
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــارت ب ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
داد  قــرار  اول خــود  را هــدف  تــورم   دولــت کنتــرل 
ــه ۸.۹ درصــد رســیده  ــورم ب ــرخ ت ــون ن ــرد: اکن ــان ک بی
ــی  ــورم، یعن ــار ت ــئول، مه ــن مس ــه ای ــه گفت ــت. ب اس
کمربندهــا محکم تــر شــده و قیمت هــا روزانــه و ثانیــه ای 
ــات  ــورم و ثب ــار ت ــه مه ــاض نمون ــد. فی ــش نمی یاب افزای
ــت  ــرخ ارز دانس ــد ن ــاخص هایی مانن ــادی را در ش اقتص
ــا ۳۵۰۰  ــم ۳۳۰۰ ت ــن رق ــر بی ــال اخی ــه س ــی س ــه ط ک
تومــان مانــده اســت و نوســانات چندانــی نــدارد و دیگــر 
کســی بــر اســاس ریســک دالر نمی خــرد. وی بــا اشــاره 
ــورم می خواســت  ــه آنچــه در کــف ت ــت ب ــه اینکــه دول ب
رســیده، تأکیــد کــرد: اکنــون نوبــت برنامه هــا بــرای رکــود 
اســت و نســخه هایی بــرای تحریــک تقاضــا آن هــم بــه 
صــورت آرام و حساب شــده در نظــر گرفتــه شــده اســت.

 اقدام شرکت تارابگین ذوب آهن اصفهان 
تولید دیوارهای سبک داخلی عایق شده 

برای اولین بار در کشور
بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــه 
یــاد  گرامیداشــت  و   دولــت 
و خاطــره دولتمــردان شــهید 
ــتای  ــر و در راس ــی و باهن رجای
همکاری هــای  گســترش 
علمــی و آموزشــی بین شــرکت 
 تارابگیــن ذوب آهــن اصفهــان 
و اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان طــی 

مراسمی تفاهم نامه ای امضا و تبادل شد.
ــر عامــل شــرکت تارابگیــن ذوب آهــن  ــرج رخصتــی مدی  ای
در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه انــواع تولیــدات شــرکت 
داخلــی  ســبک  دیوارهــای  تولیــد  جملــه  از  مذکــور 
عایق شــده بــا پشــم معدنــی LPMW بــرای اولین بــار 
ــژه ای  ــرد وی ــور، کارب ــول مذک ــد: محص ــادآور ش ــور ی در کش
بــا  و  دارد  غیرمســکونی  و  مســکونی  ســاختمان های  در 
ــال  ــاختمان ها در ح ــازی س ــت سبک س ــه سیاس ــه ب توج
ــف  ــای مختل ــه ویژگی ه ــا توجــه ب ــن محصــول ب حاضــر ای
 از جملــه مقــاوم در برابــر صــوت، رطوبــت آتش ســوزی 
 و زلزلــه و قیمــت مناســب، بهتریــن مصالح ســاختمانی برای 

ساختمان هاست. 
ــی از  ــدازه کاف ــه ان ــازار ب ــه در ب ــا ک ــزود: از آنج ــی اف رخصت
ایــن محصــول اســتفاده نمی شــود یــا اســتفاده کنندگان بــه 
نحــو درســت از آن بهــره نمی برنــد و از آموزش هــای الزم 
ــرای  برخــوردار نیســتند شــرکت تارابگیــن تصمیــم گرفــت ب
ــا اداره  ــود ب ــی خ ــئولیت های اجتماع ــالت و مس ــام رس انج
ــه ای  ــتان تفاهم نام ــه ای اس ــی و حرف ــای فن کل آموزش ه
امضــا کنــد و بــر اســاس آن، مشــتریان و اســتفاده کنندگان 
آن  از  اســتفاده  بــه  عاقه منــدان  و   LPMW  محصــول 
 را شناســایی کنــد و بــا معرفــی بــه اداره کل آموزش هــای فنی 
و حرفــه ای تحــت آمــوزش قــرار دهــد و بــا نحــوه اســتفاده 

درســت و کامــل از آن آشــنا کنــد. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــن ذوب آه ــرکت تارابگی ــل ش ــر عام مدی
ــرای  ــادی ب ــرمایه گذاری اقتص ــکان س ــتغال و ام ــاد اش ایج
ایــن محصــول گفــت: در محصــوالت ســبک موجــود در 
ــا  ــود دارد؛ ام ــوزی وج ــیل آتش س ــان پتانس ــازار، همچن  ب
در محصــوالت LPMW تارابگیــن ایــن خطــر بــه کلــی حــذف 

شــده اســت.

 تولید لوله آبیاری نوین مزارع 
در استان اصفهان

لوله هــای آبیــاری نویــن کشــاورزی در ۱۶ خــط تولیــد 
در شــهرک صنعتــی مورچه خــورت شاهین شــهر تولیــد 
شــد. حمیــد زمانــی، مدیــر کارخانــه تولیــد لوله هــای 
ــه دارای ۱۶ خــط تولیــد  آبیــاری نویــن گفــت: ایــن کارخان
بــا ظرفیــت ۵۰۰ کیلومتــر لولــه در ۲۴ ســاعت اســت و تمام 
مــواد اولیــه و جانبــی بــرای تولیــد ایــن کارخانــه از داخــل 
کشــور تأمیــن می شــود. مصطفــی وحیــدی، مدیــر عامــل 
و ســرمایه گذار کارخانــه گفــت: خــط تولیــد لوله هــای زیــر 
ــا هــدف حــذف  ــار در کشــور ب ــرای اولین ب ــز ب ســطحی نی
ــن  ــه ای ــدازی و ب ــه راه ان ــن کارخان ــه زودی در ای واردات ب
ــود.  ــری می ش ــت آب جلوگی ــد از هدررف ــب ۹۵ درص ترتی
بــا  پیــش  ســال   ۸ کارخانــه  ایــن  افــزود:  وی 
شــده؛  راه انــدازی  ریــال  میلیــارد   ۳۰۰ ســرمایه گذاری 
امــا بــه دلیــل کمبــود نقدینگــی از مجمــوع ۱۶ خــط 
تنهــا ۲ خــط فعــال اســت   تولیــد، در حــال حاضــر 
ــا ۷۰  ــه بیــن ۵۰ ت ــا فعــال شــدن تمــام خطــوط، روزان و ب
هــزار زمیــن کشــاورزی را می تــوان بــه روش آبیــاری 
نویــن مجهــز کــرد. وی گفــت: بــا راه انــدازی تمــام خطــوط 

اشــتغال زایی از ۷۰ بــه ۳۰۰ نفــر افزایــش می یابــد.

انتشار لیست 290 طرح قابل واگذاری 
استان یزد

ــار  ــزد از انتش ــتان ی ــه اس ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
ــتمل  ــزد مش ــتان ی ــذاری اس ــل واگ ــرح قاب ــت ۲۹۰ ط لیس
بــر طرح هــای نیمه تمــام، جدیــد و آمــاده بهره بــرداری 
ــری زاده  ــا نصی ــر داد. حمیدرض ــی خب ــش غیردولت ــه بخ ب
ــه ۲۸  ــوط ب ــا مرب ــن طرح ه ــرد: ای ــار ک ــه اظه ــن رابط در ای
ــه ورزش   دســتگاه اجرائــی اســت و بیشــترین آن متعلــق ب
 و جوانــان، آموزش وپــرورش، آب و فاضــاب روســتایی
ــاون ــزداری و تع ــی و آبخی ــع طبیع ــاورزی، مناب ــاد کش  جه
کار و رفــاه اجتماعــی اســت. وی افــزود: بــر اســاس بــرآورد 
ــر ۲ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومــان  اولیــه صورت گرفتــه بالــغ ب
ــاز اســت. رئیــس ســازمان  ــا نی ــن طرح ه ــل ای ــرای تکمی ب
برنامــه و بودجــه اســتان گفــت: دســتگاه های اجرائــی 
ــد  ــده دارن ــر عه ــا را ب ــذاری طرح ه ــروه واگ ــئولیت کارگ مس
و می بایــد ایــن طرح هــا عــاوه بــر درج در ســایت، بــه 
ــن  ــه ای ــح داد ک ــری زاده توضی ــد. نصی ــوم برس ــی عم آگاه
ــون الحــاق  ــاده ۲۷ قان ــر اســاس دســتورالعمل م ــد ب فرآین
۲ مصــوب شــورای اقتصــاد صــورت می گیــرد و بــرای 
تخفیــف  نظیــر  مشــوق هایی  واگذاری هــا،  در  تســریع 
در قیمــت کارشناســی پروژه هــا در نظــر گرفتــه خواهــد 
ایــن طرح هــا در  شــد. گفتنــی اســت لیســت کامــل 
 ســایت ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان بــه نشــانی 

http://yazd.mporg.ir در دسترس عموم قرار دارد.

گاز استان چهارمحال و بختیاری: مدیر عامل شرکت 

کسب رتبه برتر HSE شد گاز چهارمحال و بختیاری موفق به   شرکت 

 گاز، یکی از نعمت های الهی است که باید شکر آن را روزانه به جای آورد؛ چرا 
شهر کرد
حمید باقری

که انتقال آن به منازل، واحدهای صنعتی و... به خصوص در فصل سرما با 
 مشقت 

و سختی فراوانی انجام می پذیرد و اگر فقط یک روز در فصل سرما این انتقال با مشکل مواجه 
اصلی  عوامل  از  یکی  همچنین  خواهد شد.  مواجه  بغرنج  اتفاقات  با  ما  روزمره  زندگی  شود، 
نبود گاز در بعضی  بختیاری،  و  استان چهارمحال  بلوط در  به خصوص درخت  نابودی درختان، 
نابودی جنگل ها جلوگیری خواهد شد. مطمئنا  از  با گازرسانی به این مناطق  مناطق است که 
تاکنون این سؤال برای شما پیش آمده که با وجود سختی کار در انتقال این نعمت الهی، چرا 
تاکنون با قطعی گاز روبه رو نبوده ایم؟ سؤال بعدی که احتماال ذهن شما را مشغول کرده، این 
است که با وجود شرایط جوی جغرافیایی و صعب العبور بودن بیشتر شهرها و روستاها، چگونه 
بیش از ۹۴ درصد از جمعیت استان از نعمت گاز برخوردار هستند؟ ما به منظور پاسخگویی به 
این سؤاالت و موارد مشابه، بر آن شدیم تا گفت وگویی با مدیر عامل شرکت گاز استان چهارمحال 
و بختیاری داشته باشیم. آنچه می خوانید حاصل گفت وگو با مهندس سیامک حیدری، مدیر 

عامل شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری است.
   مشترکین و گازرسانی

 این مسئول با اشاره به تعداد مشترکین گاز در استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در حال 
 حاضر بیش از ۲۸۰ هزار مشترک گازی در استان وجود دارد که از این تعداد یک هزار و ۵۱ مورد
مشترکین صنعتی هستند و مابقی، مشترکین خانگی. وی با بیان اینکه از میان ۹ شهرستان 
استان، ۵ مورد به عنوان شهرستان سبز معرفی شده اند، گفت: استان چهارمحال و بختیاری در 
توسعه گازرسانی شهری، جزو ۱۱ استان برتر و در توسعه گاز رسانی روستایی، جزو ۸ استان 
 برتر قرار دارد و این پایان کار شرکت گاز استان نیست؛ چرا که با گازرسانی ۱۰۰ درصد به صنایع 

و شهرک های صنعتی، موفق به کسب رتبه برتر در کشور شده است.
    برخورداری 38 شهر از نعمت گاز

تاش  با  افزود:  است،  شهر   ۴۰ دارای  بختیاری  و  چهارمحال  استان  اینکه  بیان  با  حیدری   
 شبانه روزی نیروی های خستگی ناپذیر شرکت گاز، تعداد ۳۸ شهر از استان گازرسانی شده است 

و تنها دو شهر که به تازگی به عنوان شهر معرفی شده اند، از این نعمت برخوردار نیستند. 
مدیر عامل شرکت گاز استان در ادامه گفت وگو با بیان اینکه بازفت و صمصامی به تازگی به عنوان 
 شهر معرفی شده اند، خاطرنشان کرد: عملیات گازرسانی به شهر صمصامی در سه فاز یک، دو 
اجراست. حیدری گاز  در حال  اکنون  و  آغاز شده  ریال  میلیارد   ۱۷۰ بر  بالغ  اعتباری  با  و سه 
رسانی به شهر صمصامی را یکی از موفقیت های این شرکت در جلب رضایتمندی مردم دانست 
و افزود: با انجام این پروژه، ۸ روستای تابعه شهر صمصامی نیز از نعمت گاز برخوردار خواهند 
شد؛ امیدواریم این طرح تا پایان سال ۹۶ به بهره برداری برسد. وی در ادامه به گازرسانی شهر 
بازفت نیز اشاره داشت و بیان کرد: طرح گازرسانی به این شهر در دستور کار قرار دارد و ان شاءهللا 

در سه فاز چهار پنج و شش در بهمن ماه سال جاری اجرایی خواهد شد. جای امیدواری است 
این طرح با برنامه ریزی های انجام گرفته تا پایان سال ۹۸ به بهره برداری رسد.

   ضریب نفوذ گاز در استان
 این مسئول در پاسخ به این سؤال که ضریب نفوذ گاز در استان چه میزان است، این گونه پاسخ 
 داد: ضریب نفوذ جمعیت گاز استان چهارمحال و بختیاری ۹۴ درصد است که روستائیان ۸۴ درصد 
تاش کارکنان  تمام  است که  درحالی  این  داده اند؛  اختصاص  خود  به  را  درصد   ۹۹ و شهرها 
اداره گاز استان، گازرسانی به مناطق صعب العبور و روستاهای دارای بیشتر از ۲۰ خانوار است. 

امیدواریم شاهد روزی باشیم که هیچ نقطه ای از استان فاقد نعمت گاز نباشد. 
حیدری با اشاره به ضرورت به روز بودن کلیه انشعابات گفت: در استان چهارمحال و بختیاری 
شبکه گازرسانی با قدمت زیاد وجود دارد و به دلیل آنکه باید کلیه انشعابات به روز باشد، ما 
هیچ گونه انشعاب فرسوده در استان نداریم و همه این موارد از ایمنی کامل برخوردار هستند. 
مدیر عامل شرکت گاز استان با بیان اینکه کلیه شبکه های گازرسانی به صورت ماهیانه با سیستم 
حفاظت از زنگ در حال رصد و کنترل هستند، افزود: در صورت مشاهده کوچک ترین اختال یا 
 مشکل در شبکه گازرسانی، موارد سریع اطاع داده می شود و تیم تعمیراتی که دوره هایی متنوع 

را آموزش دیده اند و از علم کافی برخوردار هستند، به رفع مشکل می پردازند.
   افتخارات گاز استان

 مدیر عامل شرکت گاز استان به افتخارات کسب شده این شرکت نیز اشاره ای داشت و عنوان کرد: 
در سال گذشته و سال جاری، شرکت گاز استان موفق به کسب بیش از ۱۶ رتبه ملی و استانی 
شده که می توان به اخذ جایزه تعالی و بهره وری در سطح تقدیرنامه دو ستاره، اخذ گواهینامه 
 ISO۹۰۰۱ ،ISO۱۴۰۰۱ و OHSAS۱۸۰۰۱ برای دهمین سال متوالی، اخذ گواهینامه مدیریت انرژی
 دریافت لوح واحد خدمات سبز در سطح ملی، کسب تقدیرنامه ۴ ستاره در طرح تکریم ارباب رجوع

دستگاه های  بین  در  برتر  رتبه  پیشنهادات، کسب  سیستم  تعالی  به  اهتمام  اخذ گواهینامه 
استان   ۳۱ بین  در   HSE برتر  رتبه  ۹۴، کسب  سال  رجایی  شهید  طرح  در  استان  اجرایی 
بسیج  پایگاه  برتر  عنوان  کسب  استان،  توسعه  در  تأثیرگذار  دستگاه  عنوان  کسب  کشور، 
رتبه  کسب  و  فناوری  و  پژوهش  هفته  نمایشگاه  برتر  حامی  عنوان  کسب  استان، 
گذشته  سال  در  ایران  گاز  ملی  شرکت  تابعه  حراست های  میان  از  پرسنلی  حوزه  برتر 
شتاب  افزایش  منظور  به  یازدهم  دولت  در  توانسته ایم  بحمدهللا  افزود:  وی  کرد.  اشاره 
بلندمدت  اهداف  کردن  مشخص  با  و  برداریم  گام  استان  مختلف  مناطق  به   گازرسانی 
در این شرکت، فعالیت های اساسی را انجام دهیم که رضایتمندی مشتریان، اصلی ترین هدف 

ما در این سازمان است. 
وجود 37 جایگاه CNG در استان

از  CNG فعال در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: یکی  از وجود ۳۷ جایگاه   این مسئول 
فعالیت هایی که این شرکت توانسته به خوبی در استان انجام دهد، ایجاد توازن در توزیع جایگاه 
 سوخت CNG بوده که به نسبت سایر استان های همجوار از وضعیت مناسبی برخوردار است 
و رضایتمندی مردم را به همراه داشته. حیدری در ادامه با بیان اینکه بعضی از جایگاه های سوخت 
 CNG با وجود آنکه فروششان به صورت نقدی است، اقدام به پرداخت بدهی خود نمی کنند 
اظهار کرد: تا حد لزوم، ما با این موارد برخوردی انجام نمی دهیم و در زمان  نیاز اقدام به بستن 
این جایگاه ها خواهیم کرد؛ این درحالی است که کلیه موارد را بررسی می کنیم تا مردم استان 

در تأمین گاز CNG با مشکل مواجه نشوند.
    کلنگ زنی 9 پروژه شرکت گاز در هفته دولت

  مدیر عامل شرکت گاز استان در ادامه گفت وگو به پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت اشاره 
و تصریح کرد: از جمله پروژه هایی که در این هفته قابل بهره برداری است، می توان به پروژه گازرسانی 
بخش شلیل، میانکوه و مشایخ اشاره کرد. وی با بیان اینکه با افتتاح این طرح ها بیش از ۲۳ 
 روستا از نعمت طرح برخوردار می شوند، افزود: پروژه گازرسانی شلیل در سال ۹۲ و پروژه میانکوه 
 و مشایخ در سال ۹۳ آغاز شده است. برای اجرایی شدن این طرح ها، مبلغی بالغ بر ۱۴۶ میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ملی هزینه شده است. این مسئول تصریح کرد: افتتاح 
پروژه های گازرسانی تنها فعالیت شرکت گاز استان در هفته دولت نیست؛ بلکه در این هفته، 
کلنگ ۹ پروژه دیگر بر زمین خواهد خورد؛ از آن جمله می توان به گازرسانی به بخش دیناران، 
دوآب  منج،  دیناران،  بخش  به  گازرسانی  جهت  پلی اتیلن  خط  اجرائی  و  مشایخ  پشتکوه، 
دوم  قطعه  بختیاری  و  چهارمحال  فوالد   ۲۰ انتقال گاز  خط  احداث  و  سردشت  و  صمصامی 

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان اشاره کرد.

کت میل گاز ایران  �ش
کت گاز استان اصفهان  �ش
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حتما بخوانید!
صدور یک میلیون و 500 هزار متر  ...

ــس  ــس مجل ــرو و رئی ــر نی ــور وزی ــا حض ــری ب ــد کوچ س
شــورای اســامی در گلپایــگان اســتان اصفهــان افتتــاح 
ــا  ــری ب ــد کوچ ــداث س ــرح اح ــت: ط ــرو گف ــر نی ــد. وزی ش
182 میلیــون متــر مکعــب آب در ســال و انتقــال آب از 
درازمــدت  آب شــرب  ایــن ســد،  بــه  دز   سرشــاخه های 

3 استان )اصفهان، مرکزی و قم( را تأمین می کند.
 بــه گــزارش پایــگاه خبــری ربیــع، حمیــد چیت چیــان 
ــان اینکــه کوچــری  ــا بی ــاح ســد کوچــری، ب در حاشــیه افتت
ــزی  ــان، مرک ــتان )اصفه ــه 3 اس ــت ک ــور اس ــد کش ــا س تنه
ایــن  در  گفــت:  می کننــد،  بهره بــرداری  آن  از  قــم(  و 
طــرح، فعالیت هــای متعــددی از جملــه احــداث 4 ســد 
 انحرافــی،56 کیلومتــر تونــل و در آخریــن حلقــه انتقــال 

سد کوچری احداث شد. 
ــتان های  ــم و اس ــتان ق ــرای اس ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
همجــوار آب مطمئــن و ســالمی تأمیــن شــده، گفــت: بــرای 
اجــرای ایــن پروژه هــا در مجمــوع هــزار و 300 میلیــارد تومــان 
ثبــت شــده اســت. وزیــر نیــرو گفــت: آب منتقل شــده از ســد 
ــم در بخــش کشــاورزی اســتفاده نمی شــود  ــه ق  کوچــری ب
و ایــن طــرح مطمئنــا متعــرض حق آبه هــای مــردم گلپایــگان 

ــد. نخواهد ش

نمی توان به آب های زیرزمینی متکی بود
ــوان  ــا نمی ت ــردم صرف ــرب م ــاره آب ش ــه داد: درب وی ادام
ــه  ــر الی ــه اگ ــرا ک ــود؛ چ ــی ب ــی متک ــای زیرزمین ــه آب ه ب
ــور  ــوم آب ش ــا هج ــا ب ــود، آب ه ــک ش ــن خش ــباع زمی اش
مواجــه می شــوند و امــکان تأمیــن آب بــرای مــردم نخواهــد 
ــن آب  ــال ای ــا انتق ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرو ب ــر نی ــود. وزی  ب
و مجمــوع آب هــای زیرزمینــی قــم و منطقــه، 188 میلیــون 

ــن  ــود؛ او ای ــن می ش ــرب تأمی ــال آب ش ــب در س ــر مکع مت
مهــم را مدیریتــی منســجم بــرای تأمین آب شــرب 3 اســتان 

عنــوان کــرد. 
ــوز  ــی آب مج ــورای عال ــق ش ــرد: طب ــد ک ــان تأکی چیت چی
طــرح بــرای آب شــرب اســت و مصــارف صنعتی و کشــاورزی 
نــدارد و از آب هــای شــور قــم در مصــارف کشــاورزی و صنعتی 

اســتفاده خواهــد شــد.

سد کوچری
ــتان  ــی شهرس ــوب غرب ــری جن ــری در 8 کیلومت ــد کوچ س
گلپایــگان ســاخته شــده اســت. هــدف از اجــرای ایــن 
 طــرح، انتقــال 182 میلیــون متــر مکعــب آب در ســال 
ــا هــدف تأمیــن آب  ــه ســد کوچــری ب از سرشــاخه های دز ب
 شــرب درازمــدت شــهرهای قــم، خوانســار، خمیــن، گلپایــگان

ــداری از  ــص مق ــز تخصی ــلفچگان و نی ــور و س ــات، نیم مح
آب انتقال یافتــه بــه صنعــت بــرای جبــران کمبــود روزافــزون 
ــال آب  ــرح انتق ــت. ط ــاد اس ــت زی ــا جمعی ــهرهای ب  آب ش
از سرشــاخه های دز بــه قمــرود از 3 بخــش عمــده تونل هــای 
اصلــی انتقــال و آبگیرهــا، ســد کوچــری و خــط لولــه آبرســانی 
تشــکیل شــده اســت. ایــن طــرح از ســال 1381 آغــاز 
شــده و پــس از 14 ســال، روز دوشــنبه بــه طــور رســمی بــه 
ــری 207  ــد کوچ ــره آب س ــم ذخی ــید. حج ــرداری رس بهره ب
میلیــون متــر مکعــب اســت کــه در ســال گذشــته 23 میلیــون 
مترمکعــب آبگیــری شــد و در ســال جــاری نیــز آبگیــری 60 
ــت.  ــده اس ــزی ش ــرای آن برنامه ری ــب ب ــر مکع ــون مت میلی
ــان  ــتان )اصفه ــه 3 اس ــت ک ــور اس ــد کش ــا س ــری تنه کوچ
عملیــات  می کننــد.  بهره بــرداری  آن  از  قــم(  و  مرکــزی 
احــداث ســد بــر عهــده شــرکت آب منطقــه ای تهــران اســت. 

وزیر نیرو:

سد کوچری گلپایگان، آب شرب سه استان را تأمین می کند

 جمع آوری روزانه 135 تن زباله
 در نجف آباد

 معــاون اجرائــی و خدمــات 
شــهرداری  شــهری 
ســه  در  نجف آبــاد گفــت: 
ماهــه نخســت ســال جــاری 
ــزار  ــش از 12 ه ــا بی  مجموع
ــطح  ــه از س ــن زبال و 188 ت
شــهر  پنج گانــه  مناطــق 
ــزان نســبت  ــن می ــه ای ــاد جمــع آوری شــده ک نجف آب
بــه مدت زمــان مشــابه ســال گذشــته، رشــدی 3 
ــام  ــور اع ــر مهدی پ ــد. اصغ درصــدی را نشــان می ده
داشــت: در مجمــوع، روزانــه بــه طــور متوســط شــاهد 
ــتیم  ــهر هس ــطح ش ــه از س ــن زبال ــع آوری 135 ت جم
ــازه  ــه ب ــان، بعضــی مناطــق نســبت ب ــن می ــه در ای ک
زمانــی مشــابه ســال گذشــته، رشــد 20 درصــدی 
ــه  ــک ب ــا کاهــش نزدی ــز ب ــر نی داشــته و بعضــی دیگ
ــد  ــل رش ــور دلی ــتند. مهدی پ ــه هس ــدی مواج 10درص
تنــاژ زبالــه بعضــی مناطــق را واگــذاری ایــن امــر بــه 
شــرکت مدیریــت پســماند و افزایــش دقــت و کیفیــت 
دانســت.  خصــوص  ایــن  در  ارائه شــده  خدمــات 
 مهدی پــور گفــت: در اولیــن فصــل ســال جــاری
شــهرداری در راســتای انجــام وظایــف خــود اقــدام بــه 
نظافــت و رفــت وروب بیــش از 466 میلیــون متــر 
ــا  ــه ب ــی و فرعــی مناطــق پنج گان ــر اصل ــع از معاب مرب

هزینه تقریبی 970 میلیون تومان کرده است.

جنوب کرمان، قطب کرومیت کشور
ــوب  ــارت جن ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
ــا اســتخراج  ــا بیــان اینکــه جنــوب کرمــان ب کرمــان ب
اول  رتبــه  درصــد کرومیــت کشــور،   70 از   بیــش 
را داراســت و بــه عنــوان قطــب کرومیــت کشــور 
ــت دره  شــناخته می شــود، درخصــوص معــدن کرومی
ــا ســرمایه گذاری بخــش  ــدن ب ــن مع ــت: ای ــن گف په
خصوصــی و حــدود 20 میلیــارد ریــال فعــال شــده کــه 

ــت. ــرده اس ــتغال زایی ک ــر اش ــرای 15 نف ب
 محمــود اسکندری نســب در ادامــه گفــت: تاکنــون 31 
ــان صــادر  ــوب کرم ــت در جن ــه اکتشــاف کرومی پروان
شــده کــه 13 فقــره آن معــادل 42 درصــد و از 18 فقــره 
پروانــه بهره بــرداری کرومیــت نیــز 6 فقــره آن معــادل 
ــا  ــن ب ــوده؛ همچنی ــر ب 33 درصــد در ســه ســاله اخی
صــدور 4 فقــره جــواز تأســیس کارخانه هــای فــرآوری 
مــواد معدنــی بــا ســرمایه گذاری 2796 میلیــارد ریــال 
در ســه ســاله اخیــر از مجمــوع پنــج کارخانــه و وجــود 
ــه، شــاهد  ــه در منطق ــن زمین ــال در ای ــه فع دو کارخان

آغــاز شــکوفایی منطقــه در ایــن زمینــه هســتیم.

اخبار کوتاه

صدور یک میلیون و 500 هزار متر مربع 
پروانه ساختمانی در اصفهان

کیمیای وطن 
ــاری  ــازی و معم ــاون شهرس مع
شــهرداری اصفهــان گفــت: بیش 
از یــک میلیــون و 500 هــزار متــر 
ــه ســاختمانی طــی  ــع پروان مرب
5 مــاه نخســت ســال جــاری 
ــان صــادر  در ســطح شــهر اصفه
شــده اســت. بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری 
ــرد:  ــار ک ــریعت اظه ــن صمصام ش ــید جمال الدی ــان، س اصفه
ــق 2، 10 و 14  ــان، مناط ــهر اصفه ــه ش ــق 15 گان ــان مناط از می
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایــش متــراژ پروانه 
ســاختمانی داشــته اند. وی افــزود: ایــن موضــوع بیانگــر ایــن 
ــه ساخت وســاز در مناطقــی کــه قیمــت  اســت کــه گرایــش ب
زمیــن و هزینه هــای صــدور پروانــه ســاختمانی کمتــر از ســایر 
ــوده، بیشــتر اســت. معــاون شهرســازی و معمــاری  مناطــق ب
شــهرداری اصفهــان اضافــه کــرد: بــه عبارتــی هزینه هــای الزم 
در ســبد ساخت وســاز کمتــر و در نتیجــه تولیــد صــورت گرفتــه 

ــود. ــه می ش ــازار عرض ــه ب ــب تری ب ــت مناس ــا قیم و ب

افتتاح 1490 طرح در استان اصفهان
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آمنه تسلیمیسرویس در شهر

ــا  ــان ب ــت: همزم ــان گف ــتانداری اصفه ــی اس ــاون عمران مع
ــی  ــروژه در 3 بخــش دولت ــک هــزار و 490 پ ــت، ی ــه دول هفت
عمومــی و خصوصــی بــا اعتبــاری بیــش از 23 هــزار میلیــارد 
ــی  ــد. محمدعل ــرداری می رس ــه بهره ب ــتان ب ــن اس ــال در ای ری
طرفــه در آئیــن گشــایش ســاختمان جدیــد آموزش وپــرورش 
کاشــان گفــت: 86 درصــد از ایــن پروژه هــا مربــوط بــه 
بخــش غیردولتــی، 6 درصــد مربــوط بــه ســرمایه گذاری 
ــش  ــرمایه گذاری بخ ــه س ــوط ب ــد مرب ــهرداری ها و 8 درص ش
ــی 20  ــات اجرائ ــز عملی ــاری نی ــال ج ــت. در س ــی اس دولت
طــرح دیگــر بــا اعتبــار 810 میلیــارد ریــال در اســتان اصفهــان 
 آغــاز خواهــد شــد. وی تصریــح کــرد: آموزش وپــرورش
اســاس توســعه و پیشــرفت کشورهاســت و صــرف هــر گونــه 
هزینــه در این بخش، ســرمایه گذاری برای توســعه و پیشــرفت 
جامعــه اســت. محمــود خدمتی، مدیــر آموزش وپــرورش گفت: 
ــروع  ــال 81 ش ــن اداره در س ــاختمان ای ــاخت س ــات س  عملی
و پــس از 13 ســال در ســال جــاری بــا اعتبــار 6 میلیــون ریــال 

تکمیــل شــد و بــه بهره بــرداری رســید.
 وی بــا بیــان اینکــه بــه اســتناد مــدارک تاریــخ یــک صدســاله 
آموزش وپــرورش کاشــان، مــردم پیش تــر از دولت هــا در 
ــن  ــزود: ای ــته اند، اف ــارکت داش ــی مش ــام آموزش ــعه نظ توس
ســاختمان بــا زیربنــای 2 هــزار و 282 متــر مربــع در دو طبقــه 
بــا اعتبــاری افــزون بــر 30 میلیــارد ریــال ســاخته شــده اســت.

اخبار کوتاه

ــت و روز  ــه دول ــبت هفت ــه مناس  ب
کیمیای وطن

کارمنــد، جشــن تجلیــل از خادمــان 
ــان در  ــی اصفه ــگاه صنعت ــش دانش ــم و پژوه عل

تاالر شیخ بهایی این دانشگاه برگزار شد.
 رئیــس دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــا تبریــک روز 

ــت  ــه دول ــت هفت ــد و گرامیداش  کارمن
و یــاد شــهیدان رجایــی و باهنــر، هدف 
از برگــزاری ایــن همایــش را قدردانــی 
 از تاش هــای همــه خادمــان علــم 
صنعتــی  دانشــگاه  در  پژوهــش  و 

عنــوان کــرد.  اصفهــان 
مــدرس  محمــود  ســید  دکتــر 
ــارات  ــتاوردها، افتخ ــه دس ــمی ب  هاش

و پیشــرفت های ارزنــده دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 
ــرد:  ــح ک ــاره و تصری ــته اش ــال گذش ــول یکس در ط
کلیــه کارکنــان دانشــگاه در کســب ایــن افتخــارات 

ــد.  ــهیم بوده ان س
وی قرارگیــری دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در رتبــه 
61 ام و در میــان 100 دانشــگاه برتــر آســیا در ســال 

2015 و بــرای ســومین  بــار، کســب رتبــه اول در 
رشــته مهندســی مــواد در رتبه بنــدی شــانگهای 
ــدی  ــه در رتبه بن ــای رتب ــار و ارتق ــتین  ب ــرای نخس ب
ــان  ــه 640 در می ــه رتب ــه 807 ب ــس از رتب وبومتریک
25 هــزار مؤسســه آموزشــی جهــان را از جملــه 
ــوان  ــارات عن ــتاوردها و افتخ ــن دس  ای

کرد. 
رئیــس دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 
در  گذشــته  ســال  در  داد:  ادامــه 
پژوهشــی  گرایش هــای  از  بعضــی 
جملــه  از  کانــی  فعالیت هــای  بــه 
نفــت دفاعــی،  صنایــع   عرصه هــای 

مخابــرات و آب ورود پیــدا کرده ایــم 
مــا  از  را  بیشــتری  همــت  عرصه هــا  ایــن  کــه 

 . می طلبــد
در پایــان ایــن مراســم از 23 تــن از کارکنــان نمونــه 
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در ســال 1395 شــامل 
ــر  ــه و 3 مدی ــناس نمون ــه، 11 کارش ــد نمون 9 کارمن

نمونــه ایــن دانشــگاه تجلیــل شــد.

تجلیل از خادمان علم و پژوهش دانشگاه صنعتی اصفهان
رئیــس  و  فقیــه  ولــی  نماینــده 

ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه کیمیای وطن
ــان، از  ــه اصفه ــود ب ــک روزه خ ــفر ی ــور در س کش

پروژه مصای بزرگ اصفهان بازدید کرد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور 

ابراهیــم  اصفهــان،  اســتان  خیریــه 
پرچمــی اظهــار داشــت: حجت االســام 
نماینــده  محمــدی،  المســلمین  و 
ســازمان  رئیــس  و  فقیــه  ولــی 
از  کشــور  خیریــه  امــور  و  اوقــاف 
ــد  ــی بازدی ــروژه مصل ــل پ ــد تکمی  رون

کرد. 
وی در ادامــه افــزود: حجت االســام 

و المســلمین علــی محمــدی پــس از بازدیــد از 
ــت:  ــار داش ــروژه اظه ــن پ ــف ای ــای مختل بخش ه
دوســتان  کــه  سپاســگزارم  را  متعــال  خــدای 
 موفــق شــدند تــا ایــن مجموعــه را آبــاد کننــد 
عبادی سیاســی جمعــه  نمــاز  برگــزاری  بــرای  و 
ــردم  ــه م ــا اینک ــد ت ــاده کنن ــر آم ــد فط ــاز عی و نم

اصفهــان بتواننــد از ایــن مجموعــه باالخــره اســتفاده 
ــد.  کنن

 نماینــده ولــی فقیــه و رئیــس ســازمان اوقــاف 
کــرد:  بیــان  ادامــه  در  خیریــه کشــور  امــور  و 
مدیــران  از  عزیــز  دوســتان  همــه  زحمــات  از 
ــر و  ــی، تقدی ــئوالن فعل ــته و مس گذش
آیــت هللا  از  به ویــژه  می کنــم؛  تشــکر 
ولــی فقیــه  نماینــده  طباطبائی نــژاد، 
اصفهــان کــه  امــام جمعــه شــهر  و 
مدیریــت  خوبــی  بــه  را  کار   ایــن 

کردند. 
وی همچنیــن از مجریــان امر مهندســان 
مدیــران و همــه دســت اندرکاران کــه در 
ــیدند،  ــت کش ــروژه زحم ــن پ ــتن ای ــر نشس ــه ثم ب
ــاف  ــر کل اوق ــژه از مدی ــت: به وی ــرد و گف ــکر ک تش
دوره گذشــته حجت االســام و المســلمین اژدری 
ــلمین  ــام و المس ــی حجت االس ــر کل فعل و از مدی
صادقــی کــه بــه صــورت مــداوم اجــرای ایــن پــروژه 
را پیگیــری کردنــد تــا آمــاده شــود، تشــکر می کنــم.

بازدید رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از پروژه مصالی اصفهان

دادنامه
:شعبه  رسیدگی  مرجع   95/3/1 مورخ  دادنامه:395  شماره  کاسه:941695 
9شورای حل اختاف اصفهان خواهان:فاطمه نیلوفری اصفهانی نشانی:فاورجان 
خ شهید صدوقی کوی ولیعصر بن بست فرشادی پاک 158   وکیل:نفیسه 
اول  تقاطع  مفید  شیخ  خ  شمالی  صدوق  شیخ  خ  نشانی:اصفهان  مستقل 
ساختمان 14 طبقه دوم موسسه حقوقی کتیبه   خوانده:بهروز صفیان نشانی 
مجهول المکان   وکیل:- نشانی:-   خواسته:مطالبه وجه سفته   باعنایت به 
محتویات پرونده واخذ نظریه ی مشورتی اعضا محترم شوراء ضمن اعام ختم 
رسیدگی بااستعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 

نماید:
رای قاضی شورا:

در خصوص دعوی خانم فاطمه نیلوفری اصفهانی باوکالت خانم نفیسه مستقل 
ریال   150/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به  صفیان  بهروز  آقای  طرفیت  به 
و  /ن(  داری کل 512867 )سری  به شماره خزانه  های  فقره سفته  دو  وجه 
655727)سری /گ( به انضمام مطلق خسارات قانونی باعنایت به بقای اصول 
مستندات در یدخواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد وعدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی ومصون ماندن 
خواسته از هرگونه تعرض وتکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص 
داده لذا به استناد مواد 307 و309 قانون تجارت ومواد 198 و515 519 و 522 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته و2/220/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی وهزینه نشرآگهی طبق تعرفه قانونی وحق الوکاله وکیل بر 
مبنای تعرفه قانونی وهمچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
94/12/17 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران برعهده اجرای محترم احکام می باشد در 
حق خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی وظرف بیست روز پس از 
اباغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا وظرف بیست روز پس از نقض 
 مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد.
رضا ترنج مهرگان-قاضی شعبه 9 شورای حل اختاف اصفهان

شماره:16395/م الف 
دادنامه

مرجع     95/3/31 مورخ  دادنامه:619  شماره  پرونده:9401381  کاسه 
رسیدگی:شعبه نهم شورای حل اختاف    خواهان :شرکت تعاونی اعتباری ثامن 
تعاونی  بزرگمهر سرپرستی  خ  ابتدای  بزرگمهر  میدان  نشانی:اصفهان  االئمه   
اعتباری ثامن االئمه   وکیل:شهزاداحمدی   نشانی:اصفهان خ توحید چهارراه 
پلیس مجتمع ماکان 3 طبقه 3 واحد15 دفتر وکالت    خوانده:1.منصور راهی 
پ  آزادی  کوی  2.اصفهان کهندژ  المکان  نشانی:1.مجهول  معتمدی  2.حسین 
نظریه  پرونده واخذ  به محتویات  باعنایت  105 وکیل:- نشانی:- خواسته:-   
ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی رااعام وبه شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید.
رای قاضی شورای حل اختاف

با وکالت شهزاد  در خصوص دعوی آقای شرکت تعاونی اعتباری ثامن االئمه 
احمدی به طرفیت آقایان منصور راهی و حسین معتمدی به خواسته مطالبه 
به شماره ی 778626  از چک  ریال وجه بخشی  میلیون  بیست وچهار  مبلغ 
قانونی  خسارات  مطلق  انضمام  به  بانک کشاورزی  عهده  به   92/7/12 مورخ 
باتوجه به محتویات پرونده وبقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق  پرداخت توسط 
در  قانونی  اباغ  رغم  علی  خوانده  واینکه  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان 
ومحکمه  مستند  ودفاعیات  الیحه  وهیچگونه  نداشته  حضور  رسیدگی  جلسه 

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 310 
و313 قانون تجارت و198 و515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم 
میلیون  وچهار  بیست  مبلغ  پرداخت  تضامنی  نحو  به  خواندگان  محکومیت  بر 
دادرسی وحق  بابت هزینه  ریال  نود هزار  و  اصل خواسته وسیصد  بابت  ریال 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی وخسارت تاخیرو تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف 92/7/12 تا تاریخ اجرای حکم وهزینه نشرآگهی طبق تعرفه 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 نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.
رضاترنج مهرگان - قاضی شعبه نهم  شورای حل اختاف اصفهان 

شماره:16396/ م الف
دادنامه

مرجع     94/12/24 مورخ  دادنامه:2283  شماره  پرونده:1556-94  کاسه 
اکبرکریمی  :علی  خواهان  اختاف     حل  شورای  سیزده  رسیدگی:شعبه 
گویا  وبزرگمهرساختمان  گلزار  بین  غربی  بهشت  هشت  نشانی:اصفهان 
نشانی:  آبادی   بی  رهنمائی  خوانده:سعید  نشانی:-     وکیل:-       4 طبقه 
 1 پرداخت  به  خوانده  خواسته:محکومیت  نشانی:-  وکیل:-  المکان   مجهول 
ریال ومطلق خسارات  پنجاه میلیون  به مبلغ  به شماره 1754640  فقره چک 
مشورتی  ی  نظریه  واخذ  پرونده  محتویات  به  باعنایت  تادیه     وتاخیر 
رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  وبه  رااعام  رسیدگی  ختم  شوراء   اعضاء 

می نماید.
آقای  طرفیت  به  کریمی  اکبر  علی  آقای  دعوی  خصوص  شورادر  قاضی  رای 
وجه  ریال  مبلغ50/000/000  مطالبه  خواسته  به  آبادی  بی  رهنمائی  سعید 
انضمام  به  صادرات   بانک  عهده  به    175464 ی  شماره  به  چک  یکفقره 
مستندات  اصول  وبقای  پرونده  محتویات  به  باتوجه  قانونی  خسارت  مطلق 
علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  های  وصدور  گواهی  خواهان  ید  در 
دارد  آن  وجه  مطالبه  در  واستحقاق خواهان  ذمه خوانده  اشتغال  در  ظهور  که 
وهیچگونه  حضورنیافته  جلسه   در  قانونی  اباغ  رغم  علی  خوانده  که  واین 
دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  ومحکمه  ودفاعیات مستند  الیحه 
به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا  ننموده  وارایه  ابراز  خود  از   خواهان 
نظر می رسد که مستندا به مواد 212 و214 قانون تجارت و198 و515 و 519 و 
522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده  به پرداخت مبلغ پنجاه  میلیون 
با  نشر  وهزینه  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  و160/000  خواسته  اصل  بابت  ریال 
موصوف  های   تاریخ سررسید چک  از  تادیه  تاخیردر  اجرا خسارت  احتساب 
رای  نماید  می  واعام  صادر  خواهان  در حق  اجرای حکم  تاریخ  تا   89/2/18
صادره غیابی وظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 
از آن  قابل اعتراض  در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان   20 روزپس 

می باشد.
قاضی شعبه سیزده  شورای حل اختاف اصفهان شماره:16397/ م الف

دادنامه
مرجع     95/5/3 مورخ  دادنامه:417  شماره  پرونده:1232-94  کاسه 
اکبری  :هاشم  خواهان  اصفهان    اختاف  حل  شورای   27 رسیدگی:شعبه 
نشانی:اصفهان خ صمدیه لباف نبش کوچه 43 وکیل:1.مرتضی زارعی 2.مرتضی 
آفتاب  اداری  ابتدای پل چمران ساختمان  قانعیان    نشانی:اصفهان خ کاوه 
طبقه 1 واحد1    خوانده:امیر عباس جاودان  نشانی: مجهول المکان  وکیل:- 
نشانی:- خواسته:مطالبه وجه 2 فقره چک شماره های 910991 مورخ 94/1/25 
و 910990 مورخ 94/1/15 به مبلغ 180/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات 
های  وهزینه  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  وحق  تادیه  تاخیر  وخسارت  قانونی 

نشرآگهی     باعنایت به محتویات پرونده واخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شورا 
ختم رسیدگی رااعام وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی 

شورای حل اختاف
در خصوص دعوی آقای هاشم اکبری باوکالت مرتضی زارعی و مرتضی قانعیان 
به طرفیت آقای امیر عباس جاودان به خواسته مطالبه مبلغ180/000/000 ریال 
وجه چک به شماره ی 910991 مورخ 94/1/25 و 910990 مورخ 94/1/15  به 
عهده بانک ملی  به انضمام مطلق خسارات قانونی باتوجه به محتویات پرونده 
وبقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
واینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضورنداشته وهیچگونه 
دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  ومحکمه  ودفاعیات مستند  الیحه 
به  ثابت  خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا  ننموده  وارایه  ابراز  خود  از   خواهان 
به استناد مواد 310 و312 قانون تجارت و198 و515 و 519  نظر می رسد که 
پرداخت  به  خوانده   محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522 و 
مبلغ180/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/690/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیردر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 94/1/25 و 94/1/15 
تا تاریخ اجرای حکم وحق الوکاله وکیل به مبلغ 552/000تومان وهزینه های 
نشر آگهی تازمان اجرای حکم با احتساب آن توسط را در اجرای احکام در حق 
خواهان صادر واعام می نماید رای صادره غیابی وظرف مهلت بیست روزپس از 
اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
 بیست روز  قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.
قاضی شعبه27شورای حل اختاف اصفهان

 شماره:16398/ م الف
آگهی ابالغ

شماره اباغیه: 9510106836203048شماره پرونده: 9409986836200606شماره 
رعنا  شاکی   / خواهان   1395/04/28 تنظیم:  تاریخ   941379 شعبه:  بایگانی 
کریمی حیدری  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم یوسفعلی شاه محمدی  
به خواسته طاق به در خواست زوجه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 
اصفهان - خ میر فندرسکی )خ میر( –  واقع در   ) ) مجتمع شهید قدوسی 
طبقه   - قدوسی  شهید  قضایی  مجتمع   – میر  پل  و  باال  چهارباغ  حدفاصل 
به کاسه  9409986836200606ثبت گردیده که وقت  و  اتاق 402ارجاع   - 4
مجهول  علت  به  است.  شده  09:00تعیین  ساعت  و  آن1395/07/17  رسیدگی 
تجویز  به  و  شاکی    / خواهان  درخواست  و  متهم    / خوانده  بودن  المکان 
و  امور مدنی  در  انقاب  و  دادگاه های عمومی  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73 
آگهی می شود  از جراید کثیراالنتشار  یکی  در  نوبت  دادگاه مراتب یک  دستور 
تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
و  را دریافت  اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم  ضمن 
 در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی و استتماع شهادت شهود خواهان  حاضر

 گردد.
خانواده  دادگاه   2 شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر  الف  14982/م  شماره: 

شهرستان اصفهان –عبدالهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه 95-11 خواهان حسین علی تقیان     دادخواستی 
رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  کیانی    ناصر  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی 
برای روزدوشنبه  مورخه 95/7/19ساعت 10:30 تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد 
از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل 

اختاف اصفهان – شعبه   شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 16414/م الف

 مدیر دفتر شعبه 51مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان
آگهی ابالغ

شماره اباغیه: 9510100354202813شماره پرونده: 9509980360000143شماره 
توکلی      قلی  ناصر  شاکی   1395/05/19 تنظیم:  950461تاریخ  شعبه:  بایگانی 
دادخواستی به طرفیت متهم مسعود سیستانی  به خواسته   تقدیم دادگاه های 
 116 شعبه  به  رسیدگی  نموده که جهت  اصفهان  عمومی شهرستان شهرستان 
دادگاه کیفری دو  شهر اصفهان)116 جزایی سابق (  واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3  
اتاق شماره 344 ارجاع و به کاسه  9509980360000143ثبت گردیده که وقت 
مجهول  علت  به  است.  10:00تعیین شده  و ساعت   1395/07/19 آن  رسیدگی 
المکان بودن خوانده / متهم   و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 
73 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 اباغیه: 9510100354202814شماره 
تنظیم:  950461تاریخ  شعبه:  بایگانی  9509980360000143شماره  پرونده: 
1395/05/19 شاکی ناصر قلی توکلی     دادخواستی به طرفیت متهم مهدی 
سیستانی  به خواسته   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
اصفهان)116  شهر  دو   دادگاه کیفری   116 شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که 
جزایی سابق (  واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3  اتاق شماره 344 ارجاع و به کاسه  
9509980360000143ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/19 و ساعت 
و  متهم     / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  10:00تعیین 
درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از نشر آگهی و  تا خوانده / متهم  پس  از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
نسخه  خود  نشانی کامل  اعام  و ضمن  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطاع 
رسیدگی  جهت   فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم 

حاضر گردد. 
شماره : 15466/ م الف

متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 116 
جزایی سابق ( – حسین ایمانیان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 299/95 ش ح 53  خواهان هادی بیاتی کمیتکی 
پور    نادر  به طرفیت علی  بر:مطالبه  افسانه حداد دادخواستی مبنی  با وکالت 
تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزشنبه  مورخه 95/8/1ساعت 9/30 
تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
روی مسجد  روبه  پیروزی  از چهارراه  بعد  بهشت شرقی  نشانی خ هشت  به 
امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه   شورای 
حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
شماره: 16389/م الف 

مدیر دفتر شعبه 53مجتمع شماره سه شورای حل اختاف اصفهان
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حتما بخوانید!
قیمت 15 هزار تومانی بلیت ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگی

همیــن چنــد روز پیــش عنــوان شــد کــه محمدرضــا 
گلــزار سوپراســتار ســینمای ایــران بــرای بــازی در ســریال 
ــت  ــان دســتمزد دریاف ــارد توم ــک میلی عاشــقانه حــدود ی
ــریال، او  ــن س ــل ای ــه عوام ــه گفت ــه ب ــرد؛ البت ــد ک خواه
ــغ  ــن مبل ــریال، ای ــن س ــازی در ای ــاه ب ــدت 5 م ــرای م  ب

را دریافت خواهد کرد. 
نکتــه جالــب اینکــه منوچهــر هــادی کارگــردان ایــن ســریال 
ــارد  ــک میلی ــغ ی ــاه مبل ــن 5 م ــرای ای ــزار ب ــر گل ــه اگ گفت
تومــان را دریافــت کنــد، لطــف بزرگــی بــه عوامــل ســریال 
ــی  ــی برخ ــتمزد نجوم ــرای دس ــا ماج ــت. ام ــته اس داش
ــرای  ــا ب ــران کــه گوی ــرای رســانه های ای بازیگــران، نه تنهــا ب
رســانه های معــروف جهــان نیــز بــه ســوژه ای جالــب 

ــل شــده اســت. تبدی
   گزارش گاردین

روزنامــه گاردیــن گزارشــی نوشــت بــا عنــوان ایران فهرســت 
دســتمزد نجومــی بازیگــران ســینما را منتشــر کرد. 

روزنامــه گاردیــن در گــزارش خــود نوشــت: دریافــت 
ــه روز  ــرای س ــا ب ــد تنه ــزار پون ــادل 55 ه ــتمزدی مع دس
کارکــردن در نقــش یــک فرشــته، کاری بســیار عالــی 
»محمدرضــا گلــزار«  شــاهانه  دســتمزد  ایــن   اســت. 
یکــی از ســتارگان ســینمای ایــران اســت کــه بابــت فقــط 
ســه روز ایفــای نقــش در فیلمــی بــه نــام »دمکراســی در 

ــه وی تعلــق گرفتــه اســت.  روز روشــن« ب

ــران  ــینمای ای ــتارگان س ــرای س ــی ب ــتمزد نجوم ــن دس ای
هشــداردهنده اســت کــه ســختگیری های مالیاتــی بــه 
ســراغ آن هــا هــم خواهــد آمــد.  رضــا اســتادی از منتقــدان 
ــتارگان  ــایر س ــزار و س ــی گل ــتمزد نجوم ــر دس ــینما خب س
ــون مطــرح کــرد. ســینماگران  ــران را در تلویزی ســینمای ای
فهرســت  دربــاره  کارگردانــان  و  تهیه کننــدگان  از  اعــم 
دســتمزهای  ارزیابــی کردنــد کــه  این گونــه  اســتادی 
نجومــی بازیگــران، خــود بــه خــود ســبب افزایــش هزینــه 
تولیــد فیلــم می شــود و مانــدگاری صنعــت بســیار متزلــزل 

ــد. ــد می کن ــران را تهدی ــینمای ای س
ــروز  ــران ام ــه ته ــر در روزنام ــدی دیگ ــم، منتق ــی معل عل
در  پرداخــت دســتمزدهای کالن  داد کــه  هــم هشــدار 
ســینمای ایــران، تقلیــد از ســینمای هالیــوود اســت؛ 
ــوود ــا هالی ــه ب ــل مقایس ــن کار قاب ــع ای ــه مناف ــدون آنک  ب

 باشد. 
گلــزار بــرای فیلــم دو خواهــر، دســتمزدی معــادل 42 
ــران در  ــی بازیگ ــت. برخ ــرده اس ــت ک ــد دریاف ــزار پون ه
دســتمزدهای  کــه  می گوینــد  انتقادهــا  بــه  واکنــش 
کالن بــه علــت ناامنــی شــغلی و ماهیــت کوتاه مــدت 
ــان  ــتمزد آن ــه دس ــن آنک ــت؛ ضم ــری آن هاس دوران بازیگ

ــز  ــال بســیار ناچی ــان فوتب ــا دســتمزد بازیکن در مقایســه ب
اســت. امــا ایــن توجیه هــای صنفــی بــرای وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی قانع کننــده نیســت. علیرضــا ســجادپور، 
شــورای  کل  ) مدیــر  ارشــاد  وزارت  ســینمایی  معــاون 
ارزشــیابی و نظــارت بــر آثــار ســینمایی( هشــدار داده 
ــول  ــب و غیرمعم ــتمزدهای عجی ــران دارای دس ــه بازیگ ک
 نجومــی در آینــده هــدف مالیات بنــدی قــرار خواهنــد

 گرفت. 
دســتمزدهای کالن  پرداخــت  اســت:  گفتــه  ســجادپور 
ــینما  ــعه س ــرای توس ــا ب ــت های م ــا سیاس ــی ب  هماهنگ
ــای  ــن رقم ه ــدارد. ای ــا ن ــروش فیلم ه ــطح ف ــای س و ارتق
نامعمــول موجبــات نارضایتــی را در جامعــه ســینمای ایــران 
بــه بــار آورده و هزینــه تولیــد فیلــم را افزایــش داده اســت.

   ریسک پذیری
ــینماگران از  ــی س ــن نارضایت ــزارش گاردی ــب گ ــه جال نکت
ایــن دستمزدهاســت؛ در حالــی کــه خــود ایــن ســینماگران 
عمــال بــا پرداخــت ایــن دســتمزدها آب بــه آســیاب 

می ریزنــد.  گران قیمــت  بازیگــران 
ــران  ــینمای ای ــرای س ــام ب ــن ارق ــت ای ــا پرداخ ــر واقع اگ
ــتفاده  ــردن و اس ــت نک ــن راه پرداخ ــدارد، بهتری ــه ن  توجی
ــتفاده  ــگاه اول اس ــاید در ن ــت. ش ــد اس ــران جدی از بازیگ
از بازیگــران ناشــناخته ریســک محســوب شــود، امــا 
یادمــان باشــد بســیاری از بازیگــران مطــرح کنونــی، روزی 
ناشــناخته و گمنــام بودنــد و بــه مــدد همیــن ســینما امــروز 

ــتند. ــهرت هس در اوج ش

دستمزد نجومی محمدرضا گلزار سوژه گاردین

ستاره هایی با دستمزد میلیاردی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 941649خواهان عیسی فتحی    دادخواستی مبنی 
.وقت  است  نموده  تقدیم  ولدانی    ابراهیمی  مجتبی  طرفیت  به  بر:مطالبه 
است.  تعیین گردیده  ظهر    12 95/7/27ساعت  مورخ  روز......  برای  رسیدگی 
ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 
از وقت  تا خوانده قبل  آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر  73 قانون 
شمالی  صدوق  شیخ  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  وکال  چهارراه   –
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 16432/م الف مدیر دفتر 

شعبه 8مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 958/95 خواهان مسعود احمدی دادخواستی مبنی 
بر:مطالبه به طرفیت حسن حسینی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
روز...... مورخ 95/7/27ساعت 9 صبح  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی – چهارراه وکال مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
اتخاذ  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
می شود.جهت استماع شهادت شهود حاضر شوند. شماره: 16433/م الف مدیر 

دفتر شعبه 8مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: 9510100354202895شماره پرونده: 9509980366100411شماره 
رحیمی  محمد  شاکی   1395/05/21 تنظیم:  تاریخ   950596 شعبه:  بایگانی 
ایراد  خواسته  به  سلمانی  رضا  حمید  متهم  طرفیت  به  دادخواستی  سبدانی   
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  رانندگی   تصادف  اثر  بر  عمدی  غیر  بدنی  صدمه 
دادگاه   116 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  شهرستان 
چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع    ) سابق  جزایی  اصفهان)116  شهر  دو   کیفری 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 344 ارجاع و به کالسه  9509980366100411ثبت گردیده که وقت 
به علت مجهول  تعیین شده است.   11:00 آن 1395/07/25 و ساعت  رسیدگی 
المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی  از نشر آگهی و اطالع  پس 
فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود  کامل 
جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 15463/م الف متصدی امور دفتری دادگاه 
شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )116 جزایی سابق ( – حسین ایمانیان  

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9510100354202899شماره پرونده: 9509980359800181شماره 
بایگانی شعبه: 950587 تاریخ تنظیم: 1395/05/21 شاکی وحید زمانی نیسانی   
دادخواستی به طرفیت متهم رامین  به خواسته مشارکت در ایراد صدمه بدنی 
شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تهدید    و  عادی  اشخاص  به  توهین  و 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 116 دادگاه کیفری دو  شهر 
اصفهان)116 جزایی سابق (  واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت 
– ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 344 ارجاع و 
به کالسه  9509980359800181ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/26 
و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  
و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 

های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   / خوانده  تا  شود  می  آگهی  جراید کثیراالنتشار  از 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 15464/م الف متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 116 دادگاه کیفری دو 
شهر اصفهان )116 جزایی سابق ( – حسین ایمانیان  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 899/95خواهان محسن رضایی  دادخواستی مبنی 
به  خسارات    مطلق  انضمام  به  چک  وجه  ریال   50/000/000 مبلغ  بر:مطالبه 
 ............. روز  برای  . وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  بگماز  طرفیت حسین 
المکان بودن  با توجه به مجهول  مورخه 95/7/26 ساعت 9:30 تعیین گردیده 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه 
نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان – شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  نماید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 15511/م الف مدیر 

دفتر شعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

اله هدایت   دادخواستی  در خصوص پرونده کالسه 95-435 خواهان نعمت 
مبنی بر مطالبه مبلغ پانزده  میلیون ریال به طرفیت فرامرز فراهی   تقدیم نموده 
و وقت رسیدگی برای روز چهار شنبه  مورخ 95/7/28 ساعت 3/5 عصر تعیین 
تقاضای  ، حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  لذا  است.  گردیده 
خواهان ، مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
، تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان 
ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا – پالک 57- کد پستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ، ابالغ 
قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.شماره : 13136 / م الف 

مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 95-400 خواهان حسین سلحشوری   دادخواستی 
طرفیت  به  چک   فقره  یک  بابت  ریال    15/750/000 مبلغ  مطالبه  بر  مبنی 
شنبه   سه  روز  برای  رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  شریفی  محمد  بهرامعلی 
مجهول  به  عنایت  با  لذا  است.  تعیین گردیده  6عصر  ساعت   95/7/27 مورخ 
قانون   73 ماده  به  مستندا   ، خواهان  تقاضای  حسب   ، خوانده  بودن  المکان 
به  رسیدگی  از  قبل  خوانده  تا   ، منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین 
نیلی  مدرسه  روبروی  ارباب-  خیابان  اول  سجاد-  خیابان  در  واقع  شعبه  این 
8165756441 شورای حل  پور جنب ساختمان صبا – پالک 57- کد پستی 
اختالف اصفهان- شعبه 18 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید.در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی ، ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد شد.شماره : 12376 / م الف مدیر دفتر شعبه 18 شورای 

حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

اسدی  علی  عبد  خواهان    52 ح  ش   548/95 کالسه  پرونده  خصوص  در 
حسن وند فرزند سهراب      دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت میثم عمو 
مورخه  روز........   برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  رضا   فرزند  زیدی 
بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده   10/30 95/8/1ساعت 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه به نشانی خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی 

روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان – 
شعبه   شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی  وقت  عدم حضور  در صورت  نماید.  اخذ  را 
52مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر  الف  16446/م  شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی 

شماره سه شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  جیزانی       رقیه  خواهان   37-95 پرونده کالسه  خصوص  در 
مبنی بر:مطالبه به طرفیت امید نقیبی  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
روزشنبه   مورخه 95/8/1ساعت 9/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
از  بعد  بهشت شرقی  خ هشت  نشانی  به  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل 
چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( مجتمع شماره 3 شورای حل 
اختالف اصفهان – شعبه 51  شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
ابالغ  نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی  اخذ  را  دادخواست و ضمائم 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 16415/م الف مدیر دفتر 

شعبه 51مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

وکالت  با  اسماعیلیان  احمد  پرونده کالسه 947/95 خواهان سید  در خصوص 
به  بر:مطالبه چک   مبنی  دادخواستی  مستاجران      الهام  و  مستقل  نفیسه 
طرفیت حسین علی دالور – ابراهیم صالحی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 
برای روزشنبه  مورخ 95/8/1ساعت 10/30صبح  تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
از وقت رسیدگی به این  تا خوانده قبل  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
شعبه واقع در اصفهان چهارراه وکالمجتمع شهدای مدافع حرم مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 16417/م الف مدیر 

دفتر شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 948/95 خواهان فاطمه نیلوفری اصفهانی با وکالت 
به  بر:مطالبه چک   مبنی  دادخواستی  مستاجران      الهام  و  مستقل  نفیسه 
برای روزشنبه  مورخ  طرفیت سامان ستار  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی 
بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده  95/8/1ساعت11صبح  
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  حرم  مدافع  شهدای  وکالمجتمع  چهارراه 
تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم 
شعبه  دفتر  مدیر  الف  16416/م  شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و 

12مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 95-957خواهان کامران آقاخانی دادخواستی مبنی 
بر:مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال به طرفیت ضرغام شریفی تقدیم نموده است . 
وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه 95/8/1 ساعت 9/30 تعیین گردیده 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 
 45 شعبه   – اصفهان  اختالف  حل  شورای  مجتمع   8165756441 پستی  کد 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.شماره: 16394/م الف مدیر دفتر شعبه 45 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9510100352203620شماره پرونده: 9409980352201470شماره 
حسین  َشاکی   / خواهان   1395/05/30 تنظیم:  تاریخ   941600 شعبه:  بایگانی 
موسوی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد رضا شیرانی بید آبادی 
و حمید  رضا شیرانی  به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 22دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
ساختمان   – نیکبخت  شهید  خ   – باال  چهارباغ  خ  اصفهان  در  واقع  اصفهان 
به کالسه   و  ارجاع   354 اتاق شماره   3 طبقه  اصفهان-  استان  دادگستری کل 
و   1395/08/01 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  9409980352201470ثبت 
ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و 
دادگاه  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  درخواست خواهان/ شاکی  
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
و  آگهی  نشر  از  پس  متهم    / خوانده  تا  شود  می  آگهی  جراید کثیراالنتشار  از 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی  شماره: 16460/م 

شهرستان اصفهان
ژاله اطهری بروجنی  -

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9510100350303481شماره پرونده: 9409980350301419شماره 
حمید  َشاکی   / خواهان   1395/05/12 تنظیم:  تاریخ   941611 شعبه:  بایگانی 
تحسیری   دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد رضا مناجاتی وحیدر 
مارانی برزانی و مهناز مناجاتی و بهروز فوالدی و جعفر مارانی برزانی   به خواسته 
دادرسی  خسارت  مطالبه  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 
اتاق شماره 305 ارجاع و به کالسه  9409980350301419ثبت گردیده که وقت 
مجهول  علت  به  است.  شده  11:00تعیین  ساعت  و   1395/08/01 آن  رسیدگی 
مهناز  و  برزانی  مارانی  وحیدر  مناجاتی  رضا  محمد  خوانده/گان  بودن  المکان 
برزانی  و درخواست خواهان/ شاکی   بهروز فوالدی و جعفر مارانی  مناجاتی و 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
الف منشی  در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 14322/م 
– مصطفی  اصفهان  عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه   3 دادگاه حقوقی شعبه 

شبانی 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 95-10 خواهان محمد علیتقیان     دادخواستی مبنی 
تقدیم  سیفعلی    فرزند  جانی  امین  پور  مرتضی  میالد  طرفیت  به  بر:مطالبه 
نموده است .وقت رسیدگی برای روزدوشنبه  مورخه 95/7/19ساعت 10 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی 
خ هشت بهشت شرقی بعد از چهارراه پیروزی روبه روی مسجد امام علی )ع( 
اختالف  اصفهان – شعبه   شورای حل  اختالف  مجتمع شماره 3 شورای حل 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 
16413/م الف مدیر دفتر شعبه 51مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان

 - بیســت ویکمین جمعــه بــازار هنــری اصفهــان 
ــا 22  ــاعت 10 ت ــهریورماه س ــه 12 ش ــازآرت«، جمع »ب
ــی  ــگ دوم تعاون در سپاهان شــهر، ورودی دوم، پارکین
فــوالد مبارکــه، بــازار روز نگیــن، ســرای فــرش برگــزار 

خواهــد شــد.
- کتــاب »ســینمای دهــه شــصت ایــران از نــگاه 
ــدری توســط  ــی حی ــه کوشــش محمدعل منتقــدان« ب

ــد. ــر ش ــه منتش ــارات روزن انتش
ــخ  ــا تاری ــا« ت ــه فانزاری ــای محل ــش »گربه ه - نمای
ــدان  ــود. عالقه من ــد ب ــه خواه ــهریور روی صحن 23 ش
می تواننــد جهــت تماشــای ایــن اثــر هــر روز تــا تاریــخ 
23 شــهریور ســاعت 20 در تــاالر هنــر اصفهــان واقــع در 

میــدان اللــه حضــور یابنــد.
- زیــر ســقف دودی، آخریــن فیلــم پــوران درخشــنده 
ــه  ــی در مرحل ــاد اصالن ــی و فره ــال زارع ــازی مری ــا ب ب
ــم  ــن فیل ــی ای ــتمایه اصل ــرار دارد. دس ــد ق پیش تولی
موضوعــات و مشــکالت روانــی جامعــه و به ویــژه 

ــت. ــی اس ــالق عاطف ط
- المیــرا شــریفی مقدم، گوینــده اخبــار »شــبکه خبــر« 
ــاب  ــوزه کت ــر در ح ــر حاض ــر عص ــن خب ــت: بدتری گف
ایــن اســت کــه ســرانه مطالعــه کتــاب در کشــور مــا بــه 
شــدت پاییــن اســت و البتــه خبــر بــد بعــدی، گرانــی 
ــد  ــا نمی توانن ــه خانواده ه ــاب اســت و اینک ــت کت قیم

کتــاب را در ســبد کاالی خــود جــای دهنــد.
فیلــم »شــیار 143«  آبیــار، کارگــردان  نرگــس   -
ــه از  ــی ک ــب خارج ــرای مخاط ــا ب ــت: م ــد اس معتق
ــد  ــری تولی ــدارد، اث ــی ن ــران اطالع ــراق و ای ــگ ع جن
ــد ببینــد و از  نکــرده بودیــم کــه بیننــده خارجــی بتوان

ــاورد. ــر دربی آن س
ــد  ــده ای از مراحــل پیش تولی ــان بخــش عم ــا پای - ب
ســریال پربازیگــر »لبخنــد رخســاره« آخــر هفتــه 
جــاری کلیــد خواهــد خــورد. ملــودرام اجتماعــی 
»لبخنــد رخســاره« بــه کارگردانــی بهرنــگ توفیقــی بــا 
ــی  ــه تهیه کنندگ ــت هللا و ب ــعید نعم ــه ای از س فیلمنام
زینــب تقوایــی جلــوی دوربیــن مــی رود. کامبیــز 
مریــم  فراهانــی،  بهــزاد  بهنــاز جعفــری،  دیربــاز، 
 بوبانــی، مجیــد نــوروزی، علیرضــا آرا، مجیــد واشــقانی

حمیــد هدایتــی، داریــوش ســلیمی، بــا معرفــی درســا 
بختیــاری و بــا حضــور پریــوش نظریــه، آتیــال پســیانی 
و مهــدی ســلطانی، گــروه بازیگــران اصلــی ایــن 

ــد. ــکیل می دهن ــریال را تش س
- محســن چگینــی، تهیه کننــده ســریال های طنــز 
بــا اشــاره بــه نگرانــی مدیــران از واکنش هــا بــه ایــن 
ســریال ها، بیــان کــرد کــه مدیــران گاهــی تحــت تأثیــر 
ــز  ــک ســریال طن ــه ی ــای فضــای مجــازی ب هجمه ه

ــد. ــرار می گیرن ق

  رونمایی از کتاب مجموعه »سگانی« 
در قلمستان

کیمیای وطن

11 شــهریور، جلســه رونمایــی 
از کتــاب مجموعه »ســگانی« 
در مرکــز آفرینش هــای ادبــی 

قلمســتان برگزارمی شــود.
ــی  ــای ادب ــز آفرینش ه  مرک
ــر  ــوان دفت ــه عن قلمســتان، ب
تخصصــی زبــان و ادبیــات ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــای  ــزاری دوره ه ــر برگ ــالوه ب ــان، ع ــهرداری اصفه ش
تخصصــی ادبــی و همچنیــن برگــزاری جشــنواره 
ــی  ــن جلســه رونمای ــارگاه، دومی ــی داســتان چه فصل
و نقــد و بررســی کتــاب را در تابســتان 95 برگــزار 

 . می کنــد
در ایــن نشســت از مجموعــه »ســگانی« رونمایــی 
خواجــو«  »شیرســنگی  کتاب هــای  و   می شــود 
و »روی ســاقه ترخــون« نقــد و بررســی می شــود. 
ســاعت  شــهریور   11 پنجشــنبه  روز  جلســه،  ایــن 
17 و بــا حضــور علی محمــد آســیابادی و حســین 
ــی  ــای ادب ــز آفرینش ه ــه مرک ــور در حوضخان جالل پ
ــر  ــاغ غدی ــی ب ــه فرهنگ ــع در مجموع ــتان واق قلمس

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ

»آی آدم ها« به سوره آمد
کیمیای وطن

فیلــم  آدم هــا«،  »آی   
ــاد  مســتند رخشــان بنی اعتم
تجربــه  و  هنــر  ســینما  در 
بنی اعتمــاد  شــد.  اکــران 
ستایشــی  را  مســتند  ایــن 
انســان می دانــد.  بــه  نشــانه عشــق  و  انســان  از 
نیمــا  شــعر  از  را  خــود  نــام  آدم هــا« کــه  »آی 
ــکان  ــی از پزش ــت گروه ــت، روای ــه اس ــیج گرفت یوش
داوطلــب ایرانــی و فرانســوی اســت کــه از طریــق 
از  را  محــروم  و  بیمــار  بچه هــای  امیــد،  زنجیــره 
ارتوپــدی  قلــب،  رشــته  ســه  در  ایــران   سراســر 
 و ترمیمــی در باالتریــن ســطح اســتاندارد درمــان 
تماشــای  بــرای  می تواننــد  می کنند.عالقه منــدان 
ــی  ــه متول ــان ک ــوره اصفه ــینما س ــه س ــم ب ــن فیل ای
ــت؛  ــان اس ــه در اصفه ــر و تجرب ــینمای هن ــران س اک

ــد. ــه کنن مراجع

اخبار کوتاه

قیمــت 12 و 15 هــزار تومانــی بلیت هــای فیلــم 
روزهــا  ایــن  در  فرهــادی  اصغــر  »فروشــنده« 
ــث  ــر باع ــن ام ــت و همی ــی را دربرداش اعتراض های
ــر پخــش  ــط عمومــی دفت ــن موســوی رواب شــد نگی
ــا  ــم ب ــن فیل ــای ای ــای بلیت ه ــاره به ــران درب فیلمی

قیمــت 12 هــزار تومــان توضیحاتــی 
ــد.  ــه کن ارائ

وی زمــان 125 دقیقــه ای فیلــم کــه 
ــانس های  ــوم س ــان مرس ــتر از زم بیش
ســینما در ایــران اســت و همچنیــن 
را  فیلــم  تصویــر  و  صــدا  سیســتم 
دلیــل ایــن امــر دانســت. بعــد از آن 
ــورای  ــخنگوی ش ــی، س ــا فرج غالمرض

ــوب  ــه مص ــق آیین نام ــه طب ــرد ک ــالم ک ــی اع صنف
شــورای صنفــی نمایــش از ابتــدای ســال 1395، 
قــرار شــد تــا پردیس هــای مــدرن کشــور در روزهــای 
 پنجشــنبه و جمعــه تــا ســقف 15 هــزار تومــان

ــروش  ــه ف ــف ســینمایی را ب ــای مختل ــت فیلم ه بلی
ــط  ــت، فق ــت بلی ــوع قیم ــن ن ــن ای ــانند. بنابرای رس

مختــص فیلــم ســینمایی »فروشــنده« نیســت. 
ــم  ــی فیل ــط عموم ــه رواب ــت ک ــی اس ــا در حال این ه
»فروشــنده« نیــز نســبت بــه قیمــت بلیت هــای ایــن 
ــرار داده و  ــانه ها ق ــار رس ــی را در اختی ــم توضیح فیل
ــادآور شــده کــه ایــن قیمــت بلیــت از طــرف  در آن ی
پخش کننــده و شــورای صنفــی نمایــش 
بــوده و ارتباطــی بــا گــروه ســازنده فیلــم 

ــدارد.  »فروشــنده« ن
متــن ایــن توضیــح بــه ایــن شــرح 
شــورای  مصوبــه  پــی  »در  اســت: 
صنفــی نمایــش مبنــی بــر افزایــش 
قیمــت بلیــت بــه دلیــل مدت زمــان 
فیلــم و سیســتم پخــش بــا کیفیــت 
آزادی کــوروش،  پردیــس،  ســینماهای  در   برتــر 
ــح  ــه توضی ــزه مشــهد الزم ب ــگ و هوی چارســو، فرهن
اســت کــه ســازندگان فیلــم »فروشــنده« دخالتــی در 
ایــن افزایــش قیمــت نداشــته و نظــر خــود را مبنــی 
بــر حفــظ قیمت هــای قبلــی بــه پخش کننــده و 

ــع ــد. ربی ــالم کرده ان ــی اع ــورای صنف ش

قیمت 15 هزار تومانی بلیت »فروشنده« دردسرساز شد
ــان«  ــوی زم ــاب »هیاه ــوم کت ــاپ س ــی چ به تازگ
نوشــته  »جولیــن بارنــز« بــا ترجمــه ی پیمــان 
خاکســار از ســوی نشــر چشــمه منتشــر شــده است. 
ــوم« ــاپ س ــب »چ ــا برچس ــاب ب ــن کت ــار ای  انتش

حواشی زیادی را به همراه داشته است.
 از آنجــا کــه کتــاب روز پنجشــنبه وارد 
کتابفروشــی ها شــده، در شــبکه های 
ــی  ــد مبن ــی ش ــی اعتراض های اجتماع
بــر اینکــه چطــور کتــاب در عــرض 
پنجشــنبه  یعنــی  تعطیــل،  روز  دو 
و جمعــه تمــام شــده و دوبــاره در 
 روز شــنبه بــه چــاپ ســوم رســیده 

است.
شــد  گفتــه  و  یافــت  ادامــه  اعتراضــات  ایــن 
گرفتــه  پیــش  در  تقلــب  راه  چشــمه   نشــر 
ــن  ــا ای ــا گوی ــب اســت. ام ــن موضــوع متقل و در ای
ــر  ــر اث ــا ب ــن و تنه ــی از قوانی ــدون آگاه ــی ب حواش
بعضــی جریان ســازی ها یــا شــیطنت ها صــورت 
ــی  ــا تقلب ــف ی ــه و نشــر چشــمه مرتکــب تخل گرفت

نشــده اســت.
 از قــرار معلــوم ایــن کار بــر اســاس قانــون صــورت 
ــرای  ــران، ب ــیاری از ناش ــت بس ــه و سال هاس گرفت
ــک  ــی در ی ــن روش یعن ــود از ای ــاب خ ــغ کت تبلی
زمــان چاپ هــای متعــددی از کتــاب را در بــازار 

ــد.  ــره می برن ــردن، به ــه ک عرض
ــعه  ــاون توس ــژاد )مع ــی ن ــد کمال احم
فرهنــگ  وزارت  و کتابخوانــی  کتــاب 
ــن  ــا ای ــه ب ــالمی( در رابط ــاد اس و ارش
مســئله بیــان کــرد: ناشــران ممکــن 
ــزان  ــه از می ــع ک اســت در بعضــی مواق
ــه  ــتند ب ــن هس ــاب مطمئ ــتقبال کت اس
ــرای دریافــت  ــا دو روز ب ــک ی ــه ی فاصل
مجــوز نوبــت چــاپ بعــدی و اعــالم وصــول اقــدام 

ــد.  کنن
ــد  ــام داده ان ــاپ را انج ــاال کار چ ــز احتم ــر نی پیش ت
چــون معمــوال مجوزهایــی کــه صــادر می شــود 
ــتفاده  ــا اس ــوان از آن ه ــتند و می ت ــگی هس همیش

ــا ــرد. ایبن ک

حواشی کتابی که در سه روز به چاپ سوم رسید
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قرارداد با جیووا قابل استناد نیست سه شنبه  9  شهریورماه   61395
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

  افتخاری دیگر  
برای ملی پوش ایرانی آلکمار

ــن  ــای ای ــش در بازی ه درخش
ــد  ــگ هلن ــه رقابت هــای لی هفت
ــا بازیکــن ایرانــی  باعــث شــد ت
آلکمــار، کاندیــدای کســب عنوان 
شــود.  هفتــه  برتــر  بازیکــن 
علیرضــا جهانبخــش پــس از 
برابــر  درخشــان  نمایــش 
نایمخــن و بــه ثمررســاندن دومیــن گل تیمــش در ایــن دیدار 
ــی  ــدای اصل ــن 5 کاندی ــدی در بی ــان هلن ــد کارشناس از دی
کســب عنــوان برتریــن بازیکــن هفتــه قــرار گرفــت تــا 
طرفــداران یکــی از آن هــا را بــه عنــوان بازیکــن برتــر انتخــاب 
ــار(  ــس )آلکم ــو هاپ ــش، رودیانس ــا جهانبخ ــد. علیرض کنن
داوی کالســن )آژاکــس(، حکیــم زیــچ )توئنتــه( و اســتیون 
ــد  ــه دی ــه ب ــتند ک ــی هس ــج بازیکن ــورد(، پن ــوس )فاین برگ
ســایت ووتبــال هلنــد - زیرمجموعــه فدراســیون فوتبــال ایــن 
ــه  ــن هفت ــن بازیک ــوان برتری ــب عن ــدای کس ــور- کاندی کش
ــن  ــه ای ــه ب ــا مراجع ــد ب ــداران می توانن ــدند و طرف ــد ش هلن

سایت آرای خود را برای انتخاب نفر اول بدهند.

پیروزی پرگل میندالن با سوشا
ــان  ــی، دروازه ب ــا مکان ــری از سوش ــا بهره گی ــن ب ــم میندال تی
ایرانــی، بــه یــک پیــروزی پــر گل دســت یافــت. ایــن تیــم در 
هفتــه بیست وســوم رقابت هــای فوتبــال قهرمانــی دســته دوم 
ــت  ــه 3-0 شکس ــا نتیج ــه را ب ــم برین ــروژ تی ــگاه های ن باش
ــه ایــن  ــود؛ ب ــه ایــن نتیجــه خیلــی دور از انتظــار نب داد. البت
ــک  ــرار دارد. اری ــای جــدول ق ــه در انته ــم برین ــه تی ــل ک دلی
)7(، کریســتین )43( و اولســن )77( زننــده گل هــای تیــم 
میندالــن در ایــن بــازی بودنــد. سوشــا مکانــی در پنــج بــازی 
ــروزی، دو تســاوی  ــه دو پی ــن ب ــم میندال ــرای تی  اخیــرش ب

و یک شکست دست یافته است. 

آرزوی موفقیت هیرنفین برای قوچان نژاد
ــه در فصــل  ــن، ک ــی هیرنفی ــژاد، مهاجــم ایران رضــا قوچان ن
جــاری یکــی از مهره هــای اصلــی و کلیــدی تیمــش قلمــداد 
ــل در  ــرد فص ــن ب ــم اولی ــیدن طع ــد از چش ــود، بع می ش
هفتــه چهــارم لیــگ هلنــد، اردوی ایــن تیــم را بــرای حضــور 

در تیــم ملــی ایــران تــرک کــرد. 
ــرای  ــوع ب ــن موض ــد ای ــا تأیی ــن ب ــگاه هیرنفی ــایت باش س
ــژاد  گوچــی آرزوی موفقیــت کــرد و نوشــت: »رضــا قوچان ن
بعــد از دعــوت بــه ادروی تیــم ملــی ایــران راهــی کشــورش 
شــد تــا در دو بــازی برابــر قطــر و چیــن در چارچــوب 
رقابت هــای مقدماتــی جــام جهانــی 2018 روســیه ایرانی هــا 
را همراهــی کنــد. بــرای ایــن بازیکــن آرزوی موفقیــت 

ــم.« داری

ســرمربی تیم ملی وزنه برداری ابقا شد
فنــی  عالــی  شــورای 
وزنه بــرداری  فدراســیون 
ــتی  ــزاری نشس ــس از برگ پ
ویــژه درخصــوص عملکــرد 
بازی هــای  در  ملــی  تیــم 
المپیک، ســجاد انوشــیروانی 
عنــوان  بــه  همچنــان  را 

سرمربی ابقا کرد. 
ــرداری  ــی وزنه ب ــی فن ســیزدهمین جلســه شــورای عال
بــا حضــور علــی مــرادی، رئیــس فدراســیون و اعضــای 
ــی  ــای آت ــت برنامه ه ــد. در نهای ــزار ش ــورا برگ ــن ش ای
تیــم ملــی در 2 رده ســنی جوانــان و بزرگســاالن بــرای 
حضــور در رویدادهــای بین المللــی مشــخص و تدویــن 
شــد. بــر ایــن اســاس مقــرر شــد ســجاد انوشــیروانی 
تــا بازی هــای آســیایی 2018 همچنــان بــه عنــوان 
ــه  ــود ادام ــه کار خ ــرداری ب ــی وزنه ب ــم مل ســرمربی تی
دهــد. همچنیــن انوشــیروانی نیــز موظــف اســت تــا دو 
هفتــه دیگــر برنامــه عملیاتــی و آماده ســازی تیــم ملــی 
را بــرای تأییــد نهایــی تدویــن کنــد و در جلســه بعــدی 

شــورای فنــی ارائــه دهــد.

کم توجهی به روان شناسی در المپیک
ــران از  ــت کاروان ای ــد از بازگش ــناس بع ــک روان ش ی
المپیــک ریــو گفــت: علی رغــم همــه زحمت هایــی 
ــک و وزارت ورزش  ــی المپی ــه مل ــئوالن کمیت ــه مس  ک
ــان و مربیــان کشــیدند، موفقیــت کاروان ایــران  و جوان

کمتــر از حــد انتظــار بــود.
 خســرو حمــزه ادامــه داد: قســمتی از ایــن ناکامی هــا 

در کاروان، قطعــا مربــوط بــه مســائل آمادگــی ذهنــی 
ــدوی  ــم تکوان ــه تی ــوان نمون ــه عن ــت؛ ب ــی اس و روان
مــردان کــه بــا دو قهرمانــی جهــان و یــک نایب قهرمانــی 
ــه المپیــک اعــزام شــد، خــوب  جهــان و پــر از امیــد ب

ظاهــر نشــد. 
ایــن  از  پیــش  اســت کــه  وجــودی  بــا  این هــا 
خدمــات  دربــاره  فدراســیون  بــه  پیشــنهاداتی 
روان شناســی ارائــه شــده بــود کــه چقــدر خــوب 
اســتفاده کنیــم.  روان شناســی  خدمــات  از  اســت 
ــوارد  ــن م ــد ای ــا بتوانن ــتند ت ــز داش ــادی نی ــان زی  زم
را اجرائــی کننــد، ولــی در اســتفاده از روان شــناس کامال 

ــازی می شــد.  ــراز بی نی اب
کــه  ذوالقــدر  آقــای  تکوانــدو  ورزش  در  خصوصــا 
مســئولیت فنــی فدراســیون را بــر عهــده دارنــد در 
از  بی نیــاز  را  رشــته  ایــن  پیشــین  مصاحبه هــای 
ــد  ــراز می کردن ــه اب ــتند و همیش ــناس می دانس روان ش
خــود  و  هســتند  قهرمــان  ملــی  تیــم  بچه هــای 

می توانیــم ایــن مــوارد را انجــام دهیــم.

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیاعباس زادهسرویس ورزش

تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان، پنجشــنبه ایــن هفتــه 
در دیــداری حســاس بــه مصــاف رقیــب ســنتی خــود 

قطــر خواهــد رفــت.
  طبــق معمــول پــس از اعــالم لیســت بازیکنــان

ــط  ــان خ ــاره بازیکن ــا درب ــرف و حدیث ه ــاره ح دوب
ــه  ــی ب ــم مل ــا تی ــار ام ــد. این ب ــروع ش ــورده ش خ
ــت ها در  ــی پس ــت در بعض ــا کیفی ــن ب ــدری بازیک ق
اختیــار دارد کــه انتخــاب بــرای هــر مربــی ای دشــوار 
خواهــد بــود؛ بــه همیــن دلیــل قصــد داریــم نگاهــی 
داشــته باشــیم بــه بازیکنــان خط خــورده از تیــم ملــی 
و همچنیــن بازیکنانــی کــه توانســتند خــود را بــه تیــم 

ملــی تحمیــل کننــد.
    رشید مظاهری

بهتریــن  از  یکــی  بی تردیــد  مظاهــری  رشــید 
دروازه بان هــای ایــران در 2 ســال گذشــته اســت؛ 
ــل  ــی مث ــه دروازه بان های ــم ک ــی می بینی ــی وقت ول
علیرضــا حقیقــی، علیرضــا بیرانونــد و محمدرضــا 
اخبــاری بــه تیــم ملــی دعــوت شــده اند، خیلــی هــم 
ــه ســرمربی پرتغالــی خــرده گرفــت کــه  نمی شــود ب

ــت. ــط زده اس ــی خ ــم مل ــرا او را از تی چ
    مسعود شجاعی یا سروش رفیعی؟

هــر چنــد ســروش رفیعــی در 3 ســال گذشــته 
ــا  ــوده، ام ــران ب ــگ ای ــان لی ــن بازیکن ــی از بهتری یک

ــت  ــته اس ــوس داش ــی محس ــدت افت ــن م  او در ای
ــه کــی روش حــق داد کــه مســعود  و شــاید بتــوان ب
شــجاعی را بــه جــای او بــه تیــم ملــی دعــوت کنــد. 
ــا  دعــوت شــجاعی در ســال های گذشــته همیشــه ب
ــه  ــه ک ــا هرچ ــت؛ ام ــوده اس ــه رو ب ــی روب انتقادهای
ــه  ــان باتجرب ــه بازیکن ــاز ب ــی روش نی ــم ک هســت تی
ــم  ــت تی ــب ثاب ــرار نیســت او در ترکی ــه ق دارد و البت

ــرود. ــه میــدان ب ملــی ب
    رحیم زهیوی یا داریوش شجاعیان؟

زهیــوی بی تردیــد یکــی از اســتعدادهای فوتبــال 
ایــران اســت کــه کمــی دیــر چهــره شــده؛ امــا او در 
ــه از اســتعداد  ســن 29 ســالگی هــم نشــان داده ک

ــوب کشــور برخــوردار اســت. ــال جن ــاب فوتب ن
 زهیــوی بــا 3 گل و 1 پــاس گل مؤثرتریــن بازیکــن 

لیــگ در پایــان هفتــه چهــارم لیــگ برتــر بــوده 
ــت.  اس

ــام داریــوش شــجاعیان  ــه ن ــا ایــن حــال رقیبــی ب ب
ــن  ــدن ای ــا مان ــث ج ــز باع ــوالد تبری ــترش ف از گس
احتمــاال  شــد.  ملــی  تیــم  لیســت  از  بازیکــن 
کــی روش جنگندگــی بــاالی شــجاعیان و ِپــرس او از 
جلــوی زمیــن را بــه فوتبــال فانتــزی زهیــوی ترجیــح 
داد و بــه همیــن دلیــل تأثیرگذارتریــن بازیکــن لیــگ 

ــد. ــی جــا مان ــم مل شــانزدهم از تی
    کمال کامیابی نیا یا آندو؟

ــان  ــوی مدافع ــوب جل ــدر خ ــا آن ق ــال کامیابی نی کم
ــن  ــک ای ــه 3 هافب ــد ک ــع می کن ــپولیس را جم پرس
تیــم بــا خیــال راحــت در حمــالت شــرکت می کننــد؛ 
امــا او هــم در تیــم ملــی رقیــب ســختی بــه نــام آندو 
تیموریــان دارد؛ بازیکنــی کــه کاپیتــان تیــم کــی روش 
اســت و حــذف نــام او بــه ایــن ســادگی ها نیســت. 
وقتــی بدانیــم کــی روش در پســت  هافبــک دفاعــی 
بازیکنانــی مثــل امیــد ابراهیمــی و ســعید عزت الهــی 
را هــم در اختیــار دارد، می توانیــم بــه او حــق بدهیــم 

کــه کامیابی نیــا را از لیســت تیــم خــود خــط بزنــد.
در هــر حــال بایــد بــه تصمیم هــای مربــی تیــم ملــی 
احتــرام گذاشــت و بــرای تیــم ملــی کشــورمان آرزوی 
موفقیــت کــرد؛ زیــرا کــه 80 میلیــون ایرانــی، بی تــاب 
حضــور تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان در جــام جهانــی 

هســتند. بــه امیــد آن روز.

نگاهی به حذف شدگان اردوی تیم ملی

آن ها که خط خوردند، آن ها که ماندند

ــه  ــان در عرص ــهردار اصفه ــرد ش ــت از عملک ــراز رضای ــن اب ــان ضم ــه اصفه ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
خدمت رســانی گفــت: انصافــا آقــای جمالی نــژاد کارهــا را بــه خوبــی دنبــال می کنــد و در خدمت رســانی بــه مــردم 

اســت. خســتگی ناپذیر 
ــران  ــا مدی ــدار ب ــژاد در دی ــف طباطبایی ن ــید یوس ــت هللا س ــان، آی ــهرداری اصفه ــانه ای ش ــات رس ــزارش اداره ارتباط ــه گ  ب
ــن  ــان«، ضم ــهرداری اصفه ــهری ش ــات ش ــت خدم ــه »معاون ــته ب ــتادهای وابس ــازمان ها و س ــق، س ــئوالن مناط و مس
ــه مــردم  ــان در عرصــه خدمت رســانی ب ــر پیــروی و اســتمرار راه آن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی و باهنــر، ب

ــد کــرد. ــرای همــه مســئوالن تأکی ب
ــا بیــان اینکــه انصافــا اصفهــان در حــوزه خدمــات شــهری آبرومنــد اســت، گفــت: در همــه مناطــق 15گانــه  وی در ادامــه ب
شــهرداری، کارهــا بــه خوبــی انجــام می گیــرد و امــروز خدمــات شــهری اصفهــان بــه عنــوان الگــو بــرای ســایر کالن شــهرها 

مطــرح اســت.

ــد ــاس می ش ــا احس ــی حوزه ه ــی در بعض ــهردار، نگرانی های ــی ش ــه در جابه جای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب ــه اصفه ــام جمع  ام
عنــوان کــرد: بــا وجــود ایــن مســائل، پــس از انتخــاب جمالی نــژاد، ایــن نگرانی هــا برطــرف و اعتمــاد کامــل بــه مدیریــت شــهر 
ایجــاد شــد. وی بــا همــکاری تمــام معاونــان شــهرداری، شــهرداران مناطــق و افــراد فعــال در مدیریــت شــهری در راســتای 

خدمت رســانی بــه شــهروندان بــه صــورت ویــژه تــالش کــرده اســت.
ــژاد  ــای جمالی ن ــا آق ــار داشــت: انصاف ــان در عرصــه خدمت رســانی اظه ــرد شــهردار اصفه ــت از عملک ــراز رضای وی ضمــن اب

ــت. ــتگی ناپذیر اس ــردم خس ــه م ــانی ب ــد و در خدمت رس ــال می کن ــی دنب ــه خوب ــا را ب کاره
ــا باشــد و وضعیــت مناســبی داشــته باشــد، در  ــر اینکــه شــهری ماننــد اصفهــان زمانــی کــه زیب ــا تأکیــد ب ــژاد ب طباطبایی ن
ســطح کشــور بــه عنــوان شــهری نمونــه محســوب می شــود، ادامــه داد: مســئله رفــاه گردشــگران در شــهر از اهمیــت زیــادی 

برخــوردار اســت.
ــای  ــه طرح ه ــته و کلی ــان نداش ــهرداری اصفه ــای ش ــر پروژه ه ــی ب ــب توجه ــر جال ــود تأثی ــبختانه رک ــه داد: خوش وی ادام
شــهری در شــرایط فعلــی بــه صــورت 24 ســاعته در حــال اجراســت؛ ایــن فضــا بــا توجــه بــه مشــکالت اقتصــادی فعلــی 

ــد. ــد بخشــی از مشــکالت مــردم را حــل کن ــوده کــه می توان ــی ب کشــور، فضــای مثبت
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه اصفهــان بــا اشــاره بــه بازدیــد خــود از پروژه هــای مهــم شــهری و قدردانــی از 
شــهرداری اصفهــان بــه دلیــل فعالیت هــای 24 ســاعته در رونــد ســاخت مرکــز همایش هــای بین المللــی امــام خامنــه ای  

)مدظله العالــی( گفــت: فعالیت هــای خوبــی در راســتای تکمیــل پروژه هــای عمرانــی اصفهــان صــورت گرفتــه اســت.

ــا تغییــرات محسوســی مواجــه  ــد، ب ــه اصفهــان ســفر می کنن ــار ب وی افــزود: مســافران و مســئوالنی کــه در ســال چندین ب
می شــوند و ایــن تغییــرات مثبــت در اصفهــان بــه خوبــی قابــل مشــاهده اســت.

طباطبایی نــژاد بــا تقدیــر از زحمــات کارگــران شــهرداری، نبــود ثبــات شــغلی را یکــی از معضــالت مهــم حــوزه کارگــری دانســت 
و تصریــح کــرد: تأمیــن امنیــت شــغلی و صیانــت از حقــوق کارگــران، مهم تریــن مطالبــه جامعــه کارگــری اســت؛ نهــاد خانــواده 

در جامعــه کارگــری بــه خطــر افتــاده و بســیاری از خانواده هــا بــه دلیــل نداشــتن ثبــات شــغلی از هــم پاشــیده شــده اســت.
ــکاری ــرکت های پیمان ــن ش ــیاری از ای ــت و بس ــران اس ــای کارگ ــر دغدغه ه ــکاری از دیگ ــرکت های پیمان ــزود: ش  وی اف

 دالل هایــی بیــش نیســتند و نیروهــای کار خــود را بــه صــورت پیمانــکاری جــذب می کننــد و حــق و حقــوق آن هــا 
را نمی پردازند.

ــورد  ــدگان برخ ــا توزیع کنن ــته ب ــا در گذش ــت: م ــرد و گف ــاره ک ــدر اش ــواد مخ ــزرگ م ــل ب ــه معض ــان ب ــه اصفه ــام جمع ام
ــا  ــگ ب ــق فرهن ــد از طری ــا بای ــن راه اشــتباه اســت؛ م ــا ای ــران قاچاقچــی نکُشــته؛ ام ــدازه ای ــه ان داشــته ایم و هیچ کــس ب

ــه کنیــم. مــواد مخــدر مقابل
ــه  ــدر ب ــواد مخ ــوزه م ــا در ح ــر م ــرد: اگ ــه ک ــت، اضاف ــاد اس ــم اعتی ــل مه ــی از عوام ــکاری یک ــه بی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مصرف کننــدگان ســخت بگیریــم، خودشــان مــواد را تــرک می کننــد. اگــر دولــت زمینــی در اختیــار مــا بگــذارد، مــن خیــران 
ــد  ــه کار گیرن ــاد ب ــرای کار کــردن و تــرک اعتی ــادان را ب ــد و معت ــه ای احــداث کنن ــا در ایــن مــکان کارخان ــم ت  را جمــع می کن

حقوق اداره کار را به خانواده هایشان بپردازند و زمانی که بهبود پیدا کردند، به جامعه بازگردند.
طباطبایی نــژاد اضافــه کــرد: کســی ســربازی نرفتــه باشــد، بــه او گواهینامــه، همســر و شــغل نمی دهنــد و نمی توانــد خــارج 
از کشــور بــرود. بــه همیــن علــت دیگــر مــا بــا معضــل ســربازی نرفتــن روبــه رو نیســتیم؛ بایــد همیــن کار را دربــاره اعتیــاد 

انجــام دهیــم و بایــد طرحــی داشــته باشــیم کــه بــه معتــادان ســختگیری شــود.
ــه مــردم، اصلی تریــن وظیفــه مســئوالن شــهرداری اســت، گفــت: مســئوالن  ــر اینکــه خدمــت ب ــد ب ــا تأکی ــار دیگــر ب وی ب
بداننــد کــه ایــن مســئولیت ها عمــر کوتاهــی دارد و بایــد از ایــن فرصــت کوتــاه بــرای خدمــت بــه مــردم و ارتقــای بخش هــای 

مختلــف جامعــه اســتفاده کننــد، 
و  پیشــرفت  و  بردارنــد  گام  مــردم  مشــکالت  حــل  راســتای  در  اتحــاد  و  دلســوزی  و  درایــت  دقــت،  بــا 
قــرار  خــود  ســرلوحه کار  و  مدنظــر  را  و گردشــگری  مذهبــی  نمونــه  شــهر  عنــوان  بــه  اصفهــان  شــهر   آبادانــی 

دهند.

امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیران و مسئوالن معاونت خدمات شهری شهرداری:

زیبایی و تمیزی اصفهان، این شهر را سرآمد شهرهای کشور می کند

مســئول کمیتــه اقتصــادی فدراســیون فوتبــال گفــت: 
ــتناد  ــل اس ــالمی قاب ــوری اس ــووا در جمه ــا جی ــرارداد ب ق
ــم  ــی و انگلیســی تنظی ــان ایتالیای ــا دو زب نیســت. چــون ب

ــد. ــد نبودن ــی بل ــتان فارس ــا دوس ــده و گوی ش
ــت  ــن وضعی ــاره آخری ــی درب ــر عابدین  امی
ــه در  ــی ک ــت: اتفاق ــی گف ــم مل ــاس تی لب
گذشــته افتــاده، اتفــاق خوبــی نبــوده و 
قــراردادی کــه منعقــد شــده از نظــر شــکلی 
و ماهــوی اشــکاالت زیــادی بــه آن وارد 
اســت؛ امــا اینکــه بگوئیــم برنــدی کــه آمــده 
ــت  ــردن آن هاس ــر گ ــا ب ــد تقصیره صددرص

ایــن یــک ظلــم اســت. کارشناســان قبــل از انعقــاد قــرارداد 
ــد  ــرده بودن ــد و اعــالم ک ــد درجــه 3 داده بودن ــن برن ــه ای ب
ــع  ــان موق ــت و هم ــد 3 اس ــی آورد، در گری ــه م ــی ک لباس
ــر  ــم اگ ــاال ه ــد. ح ــه پذیرفتن ــد ک ــد آن را می پذیرفتن نبای
بخواهیــم بگوئیــم برنــد فــوق کالهبــرداری کــرده، این طــور 

نیســت و نبایــد از ایــن الفــاظ اســتفاده کــرد. وی ادامــه داد: 
از روز اول مشــخص بــود کــه برنــد فــوق نمی توانــد در شــأن 
ــان  ــرمربی و بازیکن ــر س ــد و نظ ــی باش ــم مل ــت تی و منزل
را تأمیــن کنــد. بــر همیــن اســاس مقــرر شــده تــا از یــک 
ــتفاده  ــی اس ــطح جهان ــب در س ــد مناس برن
کنیــم کــه روزهــای بحرانــی را - تــا فروردیــن 
مــاه ســال آینــده - ســپری کنیــم. در همیــن 
ــا آن زمــان لبــاس  راســتا تصمیــم گرفتیــم ت
بخریــم؛ بــا هــر برنــدی کــه صحبــت کردیــم 
ــه  ــئول کمیت ــت. مس ــان می خواس ــاه زم 6 م
اقتصــادی فدراســیون فوتبــال دربــاره اینکه در 
صــورت فســخ قــرارداد بــا جیــووا بایــد خســارت ســنگینی 
ــرارداد  ــن ق ــده ای ــی برن ــت: کس ــم، گف ــا بپردازی ــه آن ه ب
مقابــل جمهــوری اســالمی نخواهــد بــود. بحــث لبــاس در 
ــیم  ــه باش ــا روزی ک ــم ت ــول می ده ــده و ق ــل ش ــا ح دنی
ــع ــد داد. ربی ــی رخ نخواه ــم مل ــات در تی ــن اتفاق ــر ای دیگ

عابدینی:
 قرارداد با جیووا قابل استناد نیست

می گویــد  پرســپولیس  فوتبــال  تیــم  سرپرســت 
ــان ناراحــت  ــن رضائی ــان از بازگشــت رامی برخــی بازیکن
شــده اند. خوردبیــن در ادامــه دربــاره خــط خــوردن 
ــه  ــت: ب ــم گف ــی ه ــم مل ــا از تی ــال کامیابی نی ــام کم ن

نظــر مــن کــی روش کار درســتی نکــرد کــه 
ــال  ــط زد. کم ــا را خ ــال کامیابی نی ــام کم ن
بازیکــن بســیار باانگیــزه و خوبــی اســت و 
مطمئنــا می توانســت در دیدارهــای پیــش 
ــن  ــا ای ــد. ب ــک کن ــی کم ــم مل ــه تی رو ب
ــی  ــم مل ــدوارم روز پنجشــنبه تی حــال امی
ــل  ــی مقاب ــازی منطق ــام ب ــا انج ــران ب ای

ــه پیــروزی برســد. مــن امیــدوارم کــه هــواداران  قطــر ب
هــم بــه ورزشــگاه بیاینــد و تیــم ملــی را تشــویق کننــد. 
ــان  ــن رضائی ــت رامی ــاره بازگش ــه درب ــن در ادام خوردبی
ــحالم.  ــیار خوش ــت بس ــن باب ــت: از ای ــم گف ــم ه ــه تی ب
ــاط  ــد نق ــی اســت و می توان ــن بازیکــن بســیار خوب رامی

مثبــت پرســپولیس را بیشــتر کنــد. او در پاســخ بــه ایــن 
ــا بازیکنــان از بازگشــت رامیــن خوشــحال  ســؤال کــه آی
ــان از بازگشــت رامیــن  شــده اند، گفــت: برخــی از بازیکن
ناراحتنــد؛ امــا بایــد بــا آن هــا صحبــت کنیــم تــا پذیــرای 
رامیــن باشــند. خوردبیــن در ادامــه دربــاره 
ــازی  ــل تراکتورس ــپولیس مقاب ــدار پرس دی
هیئــت  مســئوالن  گفــت:  هــم  تبریــز 
فوتبــال تبریــز گفته انــد هیــچ مشــکلی 
ــازی در امنیــت کامــل در  ــدارد و ب وجــود ن
ورزشــگاه خانگــی تراکتورســازی برگــزار 
ــا  ــا ب ــدار م ــد در دی ــادم می آی ــود. ی می ش
ــا  ــه م ــواز ب ــال اه ــت فوتب ــم هیئ ــواز ه ــتقالل اه ــا اس ب
اطمینــان داد کــه هیــچ مشــکلی در بــازی رخ نمی دهــد؛ 
امــا دیدیــد کــه چــه اتفاقاتــی رخ داد. مطمئنــا مســئوالن 
ــز بایــد مســئولیت عواقــب تصمیــم  ــال تبری هیئــت فوتب

ــد. ورزش3 ــده بگیرن ــر عه ــود را ب خ

خوردبین:
برخی بازیکنان از بازگشت رضائیان ناراحتند
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کشــور مــا از ابتــدای تاریــخ پــر بــوده از اســتعدادهای 
نــاب و نوابغــی کــه گاه خالقیتشــان بــر بشــریت 
تاثیرگــذار بــوده اســت. امــروز مــا بــه زندگــی مــردی 
می پردازیــم کــه بــدون شــک نابغــه صنعــت توریســم 
ایــران اســت و گفتــه می شــود تــا چنــد ســال آینــده 
درآمــد کســب و کار او بــا درآمــد صــادرات نفــت 
 ایــران برابــری خواهــد کــرد. شــاید ایــن گفتــه 
بــه نظــر عجیــب برســد؛ امــا داســتان زندگــی او نیــز 

بــه همــان انــدازه عجیــب و باورنکردنــی اســت.
   داستان عباس برزگر

»عبــاس برزگــر«، زاده و ســاکن یک روســتای بســیار 
کوچــک بــه نــام »بــزم« از توابــع شهرســتان بوانــات 
در اســتان فــارس اســت. روســتایی کــه نــه چنــدان 
ــا  ــه جاذبــه خاصــی دارد؛ امــا ب حاصلخیــز اســت و ن
موقعیت شناســی درســت ایــن جــوان روســتایی 
 توانســته در کتــاب راهنمــای گردشــگری یونســکو

ــران  ــه گردشــگری ای ــوان شــگفت انگیزترین تجرب عن
را از آن خــود کنــد.

 برزگــر در یــک شــب بارانــی دو گردشــگر آلمانــی را به 
خانــه فقیرانــه خــود میهمــان و از آن هــا بــا دم پختــک 
میهمانــان  می کنــد.  پذیرایــی  لیتــه  ترشــی  و 
ــای او  ــه و بی ری ــا پذیرایــی صمیمان خارجــی برزگــر ب
ــی زندگــی  ــه ســبک روســتائیان ایران ــام ب دو روز تم
می کننــد. گویــا ایــن تجربــه منحصربــه فــرد آن قــدر 
ــوع  ــرعت موض ــه س ــه ب ــوده ک ــذاب ب ــان ج  برایش

را رســانه ای و برزگــر را بــا انبوهــی میهمــان ناخوانــده 
از آن ســوی مرزهــا مواجــه می کننــد. هوشــمندی او 
بــرای بهره بــرداری از ایــن اتفــاق، بــه ســرعت برزگــر 
شــبکه های  و  می کنــد  خــاص  و  عــام  شــهره  را 
ــتائی  ــن روس ــان کارآفری ــر جه ــی از سراس تلویزیون

ــد.  ــود می برن ــن خ ــران را روی آنت ای
برزگــر حــاال عــالوه بــر دهکــده توریســتی اش در 
ــا ۱۵ هــزار ســیاه چادر  ــور عشــایری ب ــک ت ــدارک ی ت
ــال ۹۵ رزرو  ــان س ــا پای ــایری او ت ــور عش ــت. ت اس
ــد  ــور می توان ــن ت ــد ای ــان می گوین ــده و کارشناس ش
درآمدزایــی برزگــر را بــه انــدازه تمــام صــادرات نفــت 

ــاند. ــور برس کش
  آماده سازی ۱۵ هزار سیاه چادر عشایری

عبــاس برزگــر در حــال حاضــر مشــغول آماده ســازی 
۱۵ هــزار ســیاه چــادر عشــایری اســت. او بــا بــزرگان 
طایفه هــای قشــقایی و بختیــاری بــه توافــق رســیده 
سیاه چادرهایشــان  در  را  خارجــی  میهمانــان  تــا 
ــی  ــایری در ازای پذیرای ــواده عش ــر خان ــد و ه بپذیرن
ــافران  ــت مس ــه اقام ــدی از هزین ــان درص  از میهمان

را دریافت کند. 
حــاال شــهرت عبــاس برزگــر بــه انــدازه ای اســت کــه 
ــردش در ۳۶۵ روز  ــل منحصربه ف ــت هت ــام ظرفی تم

ــود.  ــغال می ش ــال اش س

هزینــه  اگــر  می گوینــد  کارشناســان گردشــگری 
اقامــت در دهکــده عبــاس برزگــر نصــف قیمــت 
ــد  ــر باش ــی کمت ــه و حت ــل خاورمیان ــن هت گران تری
ــد  ــور درآم ــت کش ــادرات نف ــادل کل ص ــد مع می توان

ــد.  ــته باش داش
ــب  ــر ش ــه ازای ه ــر ب ــر برزگ ــاب، اگ ــن حس ــا ای ب
ــزار دالر  ــدود ۱۰ ه ــیاه چادر ح ــزار س ــت در ۱۵ ه اقام
ــدود ۱۵۰  ــال ح ــک روز س ــا در ی ــد، تنه ــت کن دریاف
میلیــون دالر درآمــد خواهــد داشــت. ایــن درآمــد در 
یــک ســال بــه حــدود ۵۴ میلیــارد دالر می رســد کــه 

ــران اســت. ــی ای ــد نفت ــادل درآم مع
   راز موفقیت

ــت؟  ــگری چیس ــه گردش ــن نابغ ــت ای ــا راز موفقی ام
ــم صــادق  ــا میهمانان ــد: مــن ب عبــاس برزگــر می گوی
ــب  ــا را فری ــتم آن ه ــت نخواس ــچ وق ــتم و هی هس
ــه  ــزی را ب ــر قیمــت واقعــی چی ــد براب ــا چن بدهــم ی
ــوغات  ــام س ــتی و تم ــع دس ــم. صنای ــا بفروش آن ه
بــرای  روســتائی کــه در فروشــگاهم گذاشــته ام، 
ایرانــی و خارجــی یــک قیمــت دارد.  مشــتریان 
 مــن از ناآگاهــی آن هــا نســبت بــه بــازار ایــران 

و قیمت هایش سوءاستفاده نکرده ام. 
ــل او  ــاره هت ــان برزگــر درب ــه بیشــتر مهمان ــزی ک چی
نوشــته اند ایــن اســت کــه »احســاس می کننــد 
ــن  ــد« و ای ــی می کنن ــود زندگ ــواده خ ــار خان در کن
تفــاوت اساســی کســب و کار عبــاس برزگــر بــا 
دیگرانــی اســت کــه اعتمــاد مشــتریان خــود را 

می کننــد. خدشــه دار 

مردی با درآمدی معادل صادرات نفت

نابغه صنعت توریسم ایران

بــه  کرمــان  بــازار  در  وکیــل  کاروانســرای  تبدیــل 
بزرگ تریــن هتــل ســنتی ایــران از ۲۰ ســال قبــل کلیــد 
ــروژه  ــن پ ــی ای ــدت طوالن ــت م ــا گذش ــا ب ــد؛ ام زده ش
مســکوت مانــده و ایــن بنــا نیــز در خطــر تخریــب قــرار 
ــذب  ــل، ج ــن هت ــاخت ای ــدف از س ــت. ه ــه اس گرفت
میلیاردرهــای جهــان بــه هتــل ســنتی کرمــان و معرفــی 

ایــن هتــل بــه  عنــوان قلب گردشــگری 
ایــران بــود؛ امــا نه تنهــا بــه ایــن 
هــدف نرســید، بلکــه پــس از ســال ها 
حــاال دیوارهــای ایــن کاروانســرای 
اســت.  ریــزش  حــال  در  تاریخــی 
متأســفانه برج ســازی در اطــراف ایــن 
کاروانســرا، منظــر ایــن بنــای تاریخــی 
را مخــدوش کــرده اســت؛ بــه طــوری 
ــاری  ــز تج ــی مراک ــای بتن ــه دیواره ک

اطــراف ایــن کاروانســرا تــا ایــن بنــای تاریخــی تنهــا چنــد 
ــد.  ــه  دارن ــدم فاصل ق

حــاال اســتاندار کرمــان بــرای جلوگیــری از رونــد تخریــب 
ایــن بنــا و رونــق دوبــاره طــرح احــداث هتــل ســنتی در 

ایــن بنــای تاریخــی ورود پیداکــرده اســت. 
وی در ایــن خصــوص گفــت: کاروانســرای وکیــل کرمــان 
بیــش از ۲۰ ســال گرفتــار دعــوای حقوقــی بــود کــه اخیــرا 
ــور  ــاون رئیس جمه ــلطانی فر، مع ــر س ــکاری دکت ــا هم  ب
ــن  ــه ای ــیدگی ب ــتان، کار رس ــتری اس ــس دادگس و رئی
ــکان  ــن م ــه زودی ای ــده در حــال انجــام اســت و ب پرون
اقامتــی  مرکــز  یــک  بــه   تبدیــل 

و پذیرایی خواهد شد. 
همچنیــن محمــود وفایــی، مدیــر 
ــان  ــتان کرم ــی اس ــراث فرهنگ کل می
ــرکت  ــن ش ــون چندی ــد: تاکن می گوی
بــرای بازســازی ایــن بنــا ورود کرده انــد 
بازســازی  مرحلــه  آخریــن  در   و 
ــه  ــد ک ــذار ش ــام واگ ــرکت عظ ــه ش ب

همچنــان کار مســکوت مانــد.
ــی  ــوزه قضائ ــارأی ح ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــراز امی  وی اب
ــد  ــا بتوان ــذار شــود ت ــراث واگ ــه می ــروژه ب ــان، پ در کرم
ــد کار مرمــت  ــه بخــش خصوصــی توانمن ــا واگــذاری ب  ب

و ایجاد هتل را در این کاروانسرا انجام دهد. ربیع

بزرگ ترین هتل سنتی ایران همچنان بالتکلیف
ــئله  ــگاه ها، مس ــی دانش ــد تحصیل ــال جدی ــتانه س در آس
ــن دغدغــه  ــه مهم تری ــار دیگــر ب ــی ب ــگان قرآن شــهریه نخب
آنــان بــدل شــده اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه بودجــه در 
نظــر گرفتــه شــده بــرای ســال ۹۵ نیــز بــا وجــود افزایــش 
چنــد درصــدی، کفــاف شــهریه نخبــگان قرآنــی را نمی دهــد. 

قانــون   )۱۵( تبصــره  )الــف(  بنــد  در 
بودجــه ۱۳۹۴ آمــده اســت: تحصیــل 
قــرآن کریــم   ایثارگــران، حافظــان کل 
ــموالن  ــوری و مش ــاز کش ــان ممت و قاری
بنــد )ک( مــاده )۲۰( قانــون برنامــه پنــج 
ســاله پنجــم توســعه جمهــوری اســالمی 
ایــران در دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش 
عالــی و مؤسســات پژوهشــی رایــگان 

اســت. 
همچنیــن در مــاده ۳ از همیــن تبصــره آمــده اســت: 
ــام  ــه ثبت ن ــف ب ــمول، موظ ــات مش ــگاه ها و مؤسس  دانش
و اخــذ امتحانــات بــدون دریافــت وجــه از مشــمولین ایــن 

ــی هســتند.  آیین نامــه در هــر نیمســال تحصیل
مســئله کنونــی، شــهریه ای اســت کــه از ابتــدا نیــز قــرار بــه 
پرداخــت آن از ســوی دانشــجویان نخبــه قرآنــی نبــود؛ اما با 
گذشــت زمــان ایــن فرآینــد شــکل دیگــری بــه خــود گرفتــه 
و ایــن نخبــگان قرآنــی هســتند کــه در آغــاز هــر تــرم بــه هر 
ــغ ســنگین شــهریه  ــد مبال ــی بای  قیمت
را تأمیــن و بــه دانشــگاه پرداخــت 
کننــد یــا بــه فکــر انصــراف از تحصیــل 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــان ب ــند. در پای باش
وقــت آن رســیده کــه ســازمان اوقــاف 
و امــور خیریــه، همچــون دســتگاه های 
دیگــر، اقدامــات الزم را در جهــت انعقاد 
انجــام  دانشــگاه ها  بــا  تفاهم نامــه 
ــی  ــه قرآن ــجویان نخب ــا دانش ــد ت  ده
فــارغ از دغدغــه پرداخــت شــهریه و مشــکالت مرتبــط 
معطــوف  تحصیــل  بــه  تنهــا  را  خــود  تمرکــز  آن،   بــا 

کنند. ایکنا

 کتاب »زبان قرآن در آئینه قرآن« 
منتشر شد

قرآنــی  مؤسســات  گــروه 
ــان قــرآن  مردم نهــاد:  کتــاب زب
تألیــف  قــرآن  آئینــه  در 
غالمرضــا  حجت االســالم 
محمــدزاده، بــه همــت مؤسســه 
ــر در قــرآن و ســیره مشــهد  تدب

منتشر شد.
ــده  ــاب آم ــن کت ــد ای ــت جل ــزارش در پش ــن گ ــر ای ــا ب  بن
ــا نگاهــی برون قرآنــی  اســت: تاکنــون زبان شناســی قــرآن ب
ناخوشــایند  نکرده ایــم؛  واکاوی  را  قــرآن  درون  و  بــوده 
ــده ایم  ــان ش ــرق زب ــان غ ــی آن چن ــم در مواقع ــت بگوئی اس
کــه فرامــوش شــده ایــن تکاپــو بــرای بررســی زبــان قــرآن 
اســت، نــه زبــان انســان. از مجمــوع آیــات قــرآن کــه ناظــر 
بــر ایــن مســئله اســت، می تــوان زبــان قــرآن را زبــان ویــژه 
بــه معنــای اعــم آن دانســت؛ بــه دیگــر ســخن، زبــان قــرآن 
فراتــر از زبان شناســی های متعــارف و جامــع مزایــای آن 
اســت. پــس زبــان قــرآن، ویــژه، بریــن و برجســته اســت، نــه 
ــان قــرآن  متمایــز از دیگــر زبان هــا. گفتنــی اســت کتــاب زب
ــری  ــع وزی ــال در قط ــت ۱۰۰۰۰۰ ری ــا قیم ــرآن ب ــه ق  در آئین

و در ۱۷۶ صفحه روانه بازار شده است.

آموزش مهارت های زندگی قرآنی
ــزاری  ــت از برگ ــرت وزارت بهداش ــرآن و عت ــز ق ــس مرک رئی
آمــوزش  و  قــرآن  دانشــجو-معلم  تربیــت  آموزشــی  دوره 
ــی و کارورزی روش  رســم المصحف، مهارت هــای زندگــی قرآن

ــر داد.  ــال خب ــهریورماه امس ــس از ۱۲ ش تدری
محمدمهــدی بحرالعلــوم اظهــار کــرد: هــدف ایــن اســت 
ــوزش  ــای آم ــس در دوره ه ــت تدری ــجویان صالحی ــه دانش ک
ــرای  ــگاه ها را ب ــد و دانش ــت آورن ــه دس ــرآن را ب ــی ق عموم
تدریــس قــرآن بی نیــاز کننــد. وی بــا تأکیــد بــر رفــع 
اجــرای  وســیله  بــه  دانشــگاه ها  قرآنــی  مــدرس  نیــاز 
ایــن طــرح عنــوان کــرد: ایــن دانشــجویان بــه تدریــج 
بــه دســت  را  توانمنــدی  ایــن  و  پیــدا می کننــد  تجربــه 
ــرآن  ــس ق ــه تدری ــز ب ــگاه نی ــارج از دانش ــه خ ــد ک  می آورن

و مهارت های زندگی قرآنی بپردازند. 
رئیــس مرکــز قــرآن و عتــرت وزارت بهداشــت اعــالم کــرد: ایــن 
طــرح بــا حضــور دانشــجویانی از ۳۹ دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــور در  ــرای حض ــر ب ــون ۱۹۸ نف ــود و تاکن ــزار می ش ــور برگ کش
ایــن دوره شناســایی شــده اند؛ از ایــن میــان ۱۰۳ نفــر از 
خواهــران و ۹۵ نفــر از بــرادران هســتند. وی خاطرنشــان کــرد: 
ــا  ــود، روش ه ــوزش داده می ش ــن دوره آم ــه در ای ــی ک دروس
ــای  ــم المصحف، مهارت ه ــا رس ــنایی ب ــس، آش ــون تدری و فن
زندگــی قرآنــی و کارورزی روش تدریــس بــا حضــور اســتادان 

مطــرح کشــوری اســت.

معارف

غارهای چهارمحال و بختیاری 
ــی  ــای طبیع ــاری جاذبه ه ــال و بختی ــتان چهارمح اس
فراوانــی دارد کــه از جاذبه هــای گردشــگری مهــم ایــن 

ــد.  ــه شــمار می رون اســتان ب
دشــت ها، رودخانه هــا آبشــارها و ... تنهــا بخشــی 
از جاذبه هــای ایــن اســتان زیباســت. امــا یکــی 
اســتان ایــن  شناخته شــده  جاذبه هــای کمتــر   از 

غارهای طبیعی است.
غــار یخــی چمــا: در فاصلــه ۲۵ کیلومتــری چلگــرد در 
نزدیکــی روســتای شــیخ علیخــان، یکــی از نادرتریــن 
ــار  ــام غ ــه ن ــه ب ــای منطق ــن غاره و اعجاب انگیزتری
ــرار دارد.  ــراوان یخــی ق ــا قندیل هــای ف یخــی چمــا ب
ــرد  ــا آب س ــمه ای ب ــار، چش ــن غ ــای ای ــر یخ ه  از زی
در جریــان اســت کــه نهایتــا بــه ســد کوهرنــگ 
می ریــزد. قــرار گرفتــن در دره هــای عمیــق و انباشــت 
ایــن مــکان   حجــم برف هــای چندیــن ســاله در 
ــه  ــرف ب ــای ب ــخ و توده ه ــای ی ســبب شــده قندیل ه
ــی  ــال باق ــول س ــام فص ــگی و در تم ــورت همیش ص

ــد. بمانن
ــوب  ــری جن ــراب در ۵۶ کیلومت ــار س ــراب: غ ــار س غ
غربــی شــهرکرد و حــدود ۷ کیلومتــری شــهر باباحیــدر 
در مســیر دره ای زیبــا، در مجــاورت روســتای امیدآبــاد 

قــرار گرفتــه اســت.
ــل  ــه دلی ــه دارد و ب ــگفت انگیز دو دهان ــار ش ــن غ  ای
وجــود موانــع طبیعــی بیــش از ۶۰۰ متــر از آن در 
ــی  ــار، آب ــای غ ــی از دهانه ه ــت. از یک ــترس نیس دس
ــقف  ــاع س ــد. ارتف ــرون می آی ــک بی ــان و خن خروش
ــر می رســد. در داالن  ــه ۱۵ مت ــاط ب ــار در بعضــی نق غ
طویــل غــار، قندیل هــای آهکــی زیبــا بــه وفــور وجــود 

دارد.
پیــر غــار: در جنــوب روســتای ده چشــمه بــه فاصلــه  
جنــوب  ۳۸ کیلومتــری  و  فارســان  ۶ کیلومتــری 
غایــت مصفــا  بــه   غربــی شــهرکرد، گردشــگاهی 

و مفرح آرمیده است. 
بــر روی قســمتی از ایــن تپــه ســنگی مشــرف بــه ایــن 
گردشــگاه، ســه کتیبــه بــه خــط نســتعلیق بــه دســتور 
خســروخان ســردار ظفــر بختیــاری حــک شــده اســت؛ 
متــن ایــن کتیبه هــا خالصــه ای از شــرح لشکرکشــی 
ــران و نقــش ســرداران  ــان و ته ــه اصفه بختیاری هــا ب
بختیــاری در ســرکوبی اســتبداد صغیــر و ســقوط 

محمدعلــی شــاه در واقعــه مشــروطیت اســت. 
از جملــه کتیبه هــای  عوامــل گردشــگاه  مجموعــه 
سایه ســار  آب،  پــر  چشــمه   تاریخــی،  ارزشــمند 
درختــان، آبشــار زیبــا و بلنــد، کوه هــای اطــراف و غــار 
ــی مــورد توجــه  موجــود در محــل -کــه از نظــر مذهب
اهالــی اســت – ســبب جــذب روزانــه صدهــا گردشــگر 

و عالقه منــد بــه ایــن مــکان می شــود.

تحصیل رایگان نخبگان قرآنی و بودجه ای که سر سازگاری ندارد گشت وگذار

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۴۲۰۲۹۰۰شماره پرونده: ۹۵۰۹۹۸۰۳۶۳۴۰۰۶۳۴شماره 
مسائلی   میالد  شاکی   ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ تنظیم:  تاریخ   ۹۵۰۵۸۱ شعبه:  بایگانی 
دادخواستی به طرفیت متهم وحید محمودی  رنانی به خواسته صدور چک بال 
نموده که جهت  محل تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
رسیدگی به شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری دو  شهر اصفهان)۱۱۶ جزایی سابق (  واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۴۴ ارجاع و به کالسه  ۹۵۰۹۹۸۰۳۶۳۴۰۰۶۳۴ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ و ساعت ۰۸:۳۰تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و 
امور  در  انقالب  و  دادگاه های عمومی  دادرسی  آیین  قانون  ماده ۷۳  تجویز  به 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: ۱۵۴۶۵/م الف متصدی 
امور دفتری دادگاه شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۱۶ جزایی سابق 

( – حسین ایمانیان  
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۹۵۰۴۶۹ ش ۵ خواهان مجتبی امامی  دادخواستی 
مبنی بر:اعتراض ثالث در پرونده کالسه ۲۹/۹۴ ش ج ۱ اجرای احکام به طرفیت 
۱- غالمرضا رستمی ۲- ناصر یوسفی و امین یوسفی   تقدیم نموده است .وقت 
رسیدگی برای روزشنبه مورخ ۹۵/۷/۲۴ساعت ۸ صبح   تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷۳ 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی – چهارراه وکال 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.اسامی شهود 
معترض ثالث ۱- رضا فرخ بخش و ۲- حجت نیکبخت می باشد و خواندگان 
پرونده چنانچه شهود معارض دارند در جلسه حاضر نمایند.  شماره: ۱۶۴۵۰/م 

الف مدیر دفتر شعبه ۵مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دادخواستی  مرضیه کرباسیون    خواهان  پرونده کالسه ۹۵۰۵۷۷  در خصوص 
نموده  تقدیم  اسفندیاری     به طرفیت محمد  فقره چک  دو  بر:استرداد  مبنی 
تعیین     ۹:۳۰ ۹۵/۷/۲۴ساعت  مورخ  روز..........  برای  رسیدگی  .وقت  است 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی 
– چهارراه نیکبخت مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شماره: ۱۴۹۳۲/م الف مدیر دفتر 

شعبه ۳۳مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه: ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۴۵۰۲۷۵۰شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۰۳۶۲۶۰۱۵۸۰شماره 
: عبداله شهبازی  تنظیم: ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ شاکی  تاریخ  بایگانی شعبه: ۹۲۱۳۸۷ 
فرزند عبدالوهاب شکایتی به طرفیت متهمین : ۱- مازیار نفر فرزند ستار ۲- ستار 
نفر به کیفر خواست : توهین و تمرد نسبت به ماموران انتظامی  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱۹ 
دادگاه کیفری دو  شهر اصفهان)۱۱۹ جزایی سابق (  واقع در اصفهان خ چهارباغ 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۲  باال – خ شهید 
اتاق شماره ۲۲۲ ارجاع و به کالسه  ۹۲۰۹۹۸۰۳۶۲۶۰۱۵۸۰ثبت گردیده که وقت 

به علت مجهول  رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ و ساعت ۰۸:۳۰تعیین شده است. 
المکان بودن متهم  و درخواست شاکی  و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
گردد.شماره:  فوق جهت  رسیدگی حاضر  مقرر  در وقت  و  دریافت  را  و ضمائم 
۱۵۴۷۸/م الف منشی دادگاه کیفری شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

)۱۱۹ جزایی سابق ( – احمد رضا عنایتی 
مفاد آراء

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی  و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  های  هیات   / هیات  صادره  آراء  برابر 
منطقه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی 
مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
آقای   ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ ۱۳۹۴۶۰۳۰۲۰۲۳۰۰۳۲۱۲مورخ  شماره  رای  برابر   -۱ ردیف 
از  ۱۲۸۲۲۷۶۴۵۱صادره  ۳۴۹۰۴کدملی  شماره   شناسنامه  به  امامی  مصطفی 
اصفهان  فرزند یداله  بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۷۶ متر مربع 
مفروزی از پالک شماره ۵ فرعی از ۵۴۳۷ - اصلی واقع در بخش ۴ ثبت اصفهان 

که در ازای مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۵/۶/۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۵/۶/۲۳ 
شماره : ۱۶۵۰۴ / م الف 

امیر حسین صفائی 
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
آقای احمد دریکوند فرزند علی خان به استناد ۲ برگ استشهادیه محلی که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهی شده است مدعی است که یک جلد سند مالکیت 
مربوط به ششدانگ  یک دستگاه اپارتمان به پالک ثبتی ۵۸۲/۱۰۲۵۵  واقع در 
بخش ۹ ثبت اصفهان بسریال ۵۳۳۸۳۲ که در صفحه ۶۵ دفتر ۲۶۵امالک ذیل 
ثبت ۳۱۹۸۶ و به نام نامبرده ثبت شده است که به  موجب سند رهنی ۱۴۳۴۱۳ 
مورخ ۸۲/۶/۱۶ دفتر ۱۰۰ فالورجان در رهن شرکت سهامی ذوب آهن می باشد و 
به موجب سند شماره ۶۹۶ مورخ ۸۹/۵/۱۷ مقدار دو دانگ مشاع از آن به خانم 
فهیمه ربانی خوراسگانی اصداق گردیده مفقود شده  و بنابراین چون نامبرده در 
المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰  خواست صدور سند مالکیت 
انجام معامله  آگهی می شود که هر کس مدعی  ثبت مراتب  قانون  نامه  آیین 
نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا ۱۰ روز به این  اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. و در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا 
وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت  المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 

و به متقاضی تسلیم  خواهد شد. 
اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

آگهی ابالغ
شماره نامه : ۹۵۱۰۱۱۳۶۲۰۲۰۰۴۵۶ شماره پرونده : ۹۴۰۹۹۸۳۶۲۰۲۰۰۴۴۶  شماره 
مهدی  آقای  خواهی  تجدیدنظر  درخصوص   : احترام  با   ۹۴۰۴۶۰  : شعبه  بایگانی 
دادنامه  به  نسبت  مغانجوقی  زاده  الهویردی  رضا  خوانده  بطرفیت  آرانی  قدیریان 
شماره ۹۵۰۹۹۷۳۶۲۰۲۰۰۳۷۷-۱۳۹۵/۳/۱۹  صادره از  شعبه دوم دادگاه عمومی  
آران و بیدگل  که به شماره تجدید نظر  آران و بیدگل واقع در  حقوقی شهرستان 
۹۵۱۰۴۸۳۶۲۰۲۰۰۱۰۱-۱۳۹۵/۴/۲۶ ثبت شده است. به علت مجهول المکان بودن 
آقای رضا الهویردی زاده مغانجوقی و بنا به درخواست تجدید نظر خواه و به تجویز 
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا رضا الهویردی زاده مغانجوقی 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم تجدید نظر خواهی و ضمائم را دریافت وچنانچه دفاعی دارند ظرف 
ده روز از تاریخ ابالغ کتبا به این شعبه ارائه نمایند.شماره  :۵/۲۲/۹۵/۳۰۴/م الف 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( دادگستری شهرستان آران و بیدگل
آگهی ابالغ

شماره ابالغیه : ۹۵۱۰۱۰۳۶۲۰۲۰۳۹۱۲ شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۳۶۲۰۲۰۰۱۲۴  شماره 
بایگانی شعبه : ۹۳۰۱۲۷ تاریخ تنظیم : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ درخصوص تجدیدنظر خواهی 
آقای رضا حاج علی اکبری  بطرفیت خواندگان اداره جهاد کشاورزی آران و بیدگل 
اله،  و خانم ها لطف  آقایان  ، علی سالمی،  اصفهان  استان  اداره جهاد کشاورزی 
علیرضا ، شمس اله ، حسین ، سالوت، صدیقه و جمیله همگی حاج علی اکبری و 
خانم اعظم شمسی  نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹۵/۳/۲۵-۹۵۰۹۹۷۳۶۲۰۲۰۰۴۱۰  
صادره از  شعبه دوم دادگاه عمومی  حقوقی شهرستان آران و بیدگل واقع در آران 
و بیدگل که به شماره تجدید نظرخواهی  ۹۵۱۰۴۸۳۶۲۰۲۰۰۱۱۴-۱۳۹۵/۵/۷ ثبت 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خانم اعظم شمسی  و بنا به درخواست 
عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون  ماده ۷۳  تجویز  به  و  نظر خواه  تجدید 
آگهی  االنتشار  جراید کثیر  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  امور  در  انقالب  و 
می شود تا خانم اعظم شمسی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم تجدید نظر خواهی و ضمائم 
را دریافت وچنانچه دفاعی دارند ظرف ده روز از تاریخ ابالغ کتبا به این شعبه ارائه 
نمایند.شماره  :۵/۲۲/۹۵/۳۰۳/م الف دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی ( 

دادگستری شهرستان آران و بیدگل
آگهی احضار متهم 

۹۱۰۹۹۸۳۶۵۵۶۰۲۰۰۱ شماره   : پرونده  : ۹۵۱۰۱۱۳۶۵۵۶۰۰۰۷۴ شماره  نامه  شماره 
بایگانی شعبه : ۹۱۲۱۴۹ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۰۳/۰۲

نظر به اینکه در پرونده کالسه ۹۱۲۱۴۹ ب ۱ متهم مهرداد حافظی فرزند مهرداس 
المکان میباشند  اتهام تصرف عدوانی موضوع شکایت کبری رشیدی  مجهول  به 
لذا در اجرای ماده  ۱۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیر االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد ظرف 
یک ماه حاضر و از خود دفاع نمایند    در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه 
دفاعیه و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله ابالغ محسوب و مبادرت به 
اتخاذ تصمیم خواهد شد.شماره : ۳۴۰/م الف بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی 

وانقالب فالورجان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام :فضل ا... نام خانوادگی: یاری برئی نام پدر: بادعلی 
نام  علیرضا   : نام  له:  محکوم  مشخصات  المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی 
: پیر  : آزاد نشانی محل اقامت  نام پدر: محمد شغل  بارانی   خانوادگی : غفاری 
رای  موجب  به  به  محکوم  قاسمی  غالمرضا  شهید  بهشتی کوچه  شهید  خ  بکران 
شماره ۴۷۹تاریخ ۹۴/۱۲/۴ حوزه قضایی شورای حل اختالف شهرستان فالورجان 
که قطعیت یافته است . محکوم علیه محکوم است به : حضور در دفتر خانه اسناد  
رسمی و انتقال سند اتومبیل سواری پیکان به شماره انتظامی ۱۳ ایران ۱۹ پ ۹۱۶ 

به انضمام مطلق خسارات دادرسی به نام خواهان و پرداخت  نیم عشر حق اجرا 
در حق صندوق دادگستری . ماده ۳۴ قانون اجرای احکام : همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد ، صریحا اعالم نماید.  دفتر شعبه ۱۱ مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان فالورجان
دادنامه

شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۳۶۵۴۰۰۲۹۸۹ تاریخ تنظیم: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ شماره پرونده 
خانم سکینه  : ۹۴۱۶۳۳ شاکی:  بایگانی شعبه  : ۹۳۰۹۹۸۳۶۵۴۷۰۰۶۲۵ شماره 
اکبری فرزند محمد نشانی سودرجان خ ش  از آقای جمال  به قیمومیت  اکبری 
رجایی متهم : آقای بهمن فالحی به نشانی مجهول المکان اتهام : ایراد صدمه بدنی 
غیر عمدی ناشی از تصادف دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 

اعالم و مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای بهمن فالحی )) مجهول المکان(( دائر بر بی احتیاطی بر امر 
رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی با وصف فرار از صحنه تصادف نسبت 
به آقای جمال اکبری فرزند محمد با توجه به شکایت شاکیه  خانم سکینه احمدی 
به قیمومیت از فرزندش و گواهی پزشکی قانونی و نظریه کارشناس تصادفات و 
اقرار صریح متهم و سایر قرائن و امارات بزه منتسب به وی محرز است دادگاه با 
استناد به مواد ۷۱۷ قانون تعزیرات و ۷۰۹ و ۷۱۰و۷۱۴و۴۴۹ قانون مجازات اسالمی 
ساق  ابتدای  حارصه  جراحت  بابت  دیه کامله  درصد  نیم   -۱ پرداخت  به  را  متهم 
پای چپ ۲-نیم درصد دیه کامله بابت ارش اسیب دیگری سطحی روده باریک 
۳- چهار درصد دیه کامله ارش نقص استحکام جدار شکم به علت عمل جراحی باز 
شکم ۴- ده درصد دیه کامله بابت ارش خارج کردن طحال در حق جمال اکبری و 
از لحاظ جنبه عمومی جرم وی را به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید.رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 
مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می 

باشد.ابراهیمی- رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائی فالورجان
آگهی ابالغ

۹۵۰۹۹۸۰۳۵۲۹۰۰۰۱۵شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۲۹۰۳۲۶۶شماره  ابالغیه:  شماره 
پور  مفید  فرشاد  خواهان   ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ تنظیم:  تاریخ   ۹۵۰۱۹۸ شعبه:  بایگانی 
دادخواستی به طرفیت خواندگان اسماعیل کبیری و حمید رضا مختاری و شهریار 
قندی  ا...  فتح  و  وکیلی  رضا  حمید  و  جعفریان  رضا  و  نصیری  امیر  و  نصیری 
امید  و  نیک  پور  مسیح  و  صیام  حمید  و  الجوردی  رضا  حمید  و  صیام  مجید  و 
کبیری و ذبیح ا... مولوی به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۳ 
دادگاه کیفری دو  شهر اصفهان)۱۰۳ جزایی سابق (  واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق 
شماره ۳۳۷ ارجاع و به کالسه  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۲۹۰۰۰۱۵ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ و ساعت ۰۹:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده گان۱- امید کبیری ۲- حمید صیام ۳- مجید صیام  و درخواست خواهان 
امور  در  انقالب  و  دادگاه های عمومی  دادرسی  آیین  قانون  ماده ۷۳  تجویز  به  و 
آگهی می  از جراید کثیراالنتشار  یکی  در  نوبت  مراتب یک  دادگاه  و دستور  مدنی 
شود تا خواندگان فوق الذکرپس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردند.شماره: ۱۶۴۸۴/م الف منشی دادگاه 
کیفری شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )۱۰۳ جزایی سابق ( – مهدی 

نصر اصفهانی 
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 امام صادق عليه  السالم :

وا َتْغَنُموا وا َساِفُر وا َتِصّحُ َساِفُر

مسافرت کنيد تا سالمتی و عافيت یابيد. مسافرت کنيد 

تا بهره مند شوید.

محاسن، ص 345، ح 1

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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 دفتر فروش-04پالک –خیابان حسین آباد -خیابان حکیم نظامی-اصفهان
 43034533200نمابر:      430-34533204-3تلفن تماس:

 سازمان اموال و امالک ستاد                                                                              امالک بصورت مزايده فروش گهیآ
الی صبح   3ساعت از  ايام تعطیل بجزهمه روزه  04/44/52مورخ  شنبهسه  تا پايان روز 44/44/52 مورخ شنبه  روزخريد امالك مي توانند از  محترم  مي گردد؛ لذا متقاضيان اعالم ول ذيلاجد به شرح ويژهد با شرايط و تسهيالت مزايده كتبي سراسري امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستا و دومین  هفتادبرگزاري

 مراجعه نمايند.(www.ssa-s.ir)وب سايت به نشانی  نيز  وصرفاً در محل بازگشايي پاكتها به شرح توضيحات ذيل( جهت اطالع از شرايط ودريافت اوراق شركت در مزايده به محلهاي ذيل )صبح 02/04الی  3از ساعت  01/44/52 مورخ شنبهچهار  روز و 34/01
 :مالحظات
 چهار روزساعات تعيين شده صورت مي پذيرد؛ شايان ذكر است اخذ درخواستهاي پيشنهادي در  درو     04/44/52  مورخ شنبهسه  الی 03/44/52  مورخشنبه    يمت پايه ملك در روزهايق %5به ميزان  وجه متقاضیچك تضمینی در اخذ درخواستهاي پيشنهادي به همراه فرم شركت در مزايده و اصل يك فقره  -1

 مي پذيرد. صرفاً در محل بازگشايي پاكتها صورت 00الی  3از ساعت   01/44/52 مورخ شنبه 
 :نحوه دريافت ثمن معامله و شرايط اقساط ) بدون كارمزد( جهت تنظيم مبايعه نامه به شرح جدول ذيل مي باشد -2

 زمان تحويل ملك به حصه نقدي )پيش پرداخت( اضافه خواهد شد. %11هنگام تنظيم مبايعه نامه مبلغ  ،ملك به عهده خريدار استاراضي كه مسئوليت رفع تصرف و اعمال يد مالكانه و تحويل  امالك ويا در خصوص امالك و اراضي كه در زمان تنظيم مبايعه نامه آماده تحويل مي باشند و :0تبصره 
 مي گردد.ذيل پرداخت نقدي به شرح جدول  )سررسيد اولين قسط( موجب برخورداري از تخفيف  به مدت سه ماه پرداخت تتمه ثمن معامله ) حصه غير نقدي( به صورت نقد از تاريخ تنظيم مبايعه نامه :5تبصره
و نمونه فرم مبايعه مفاد فرم شركت در مزايده دقيق ت رعايمطالعه و  -3

 الزامي مي باشد.نامه 
 پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط مي باشد. -4
كه سهم عرضه شده در  شايان ذكر است كليه امالك عرضه شده به استثناء مواردي -5

)متراژ مندرج در ستون عرصه و اعيان .حظات قيد گرديده ششدان  مي باشد ستون مال
 ،مساحت كل شش دان  است(

در  00أس ساعت ر 01/44/52مورخ  چهار شنبه بازگشايي پاكتهاي ارائه شده در روز -6
 همزمان در سراسر كشور انجام خواهد شد. ، 04پالک –خیابان حسین آباد –خیابان حکیم نظامی  فتر فروش اداره کل اصفهان واقع در د

 درخواست خريد ارائه نمايند.واحد آپارتمان مسکونی شاهین شهر ( با متقاضیانی می باشد که يکجا  03اولويت خريد رديف های دارای ستاره ) -1
 ك مورد درخواست الزامي است.كليه امالك عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مي رسند و بازديد از مل -8

 محلهاي تعيين شده مي باشد.در  01/44/52 مورخ شنبه چهارروز صبح 45/11شركت درمزايده صرفاً تا ساعت  شايان ذكر است مهلت تهيه اوراق -9
 جرايي قابليت استماع ندارد.است. بديهي است هر گونه ادعايي مبني بر عدم اطالع يا عدم قرائت يا عدم امضاء اين فرم الحاقيه و يا عدم ارايه آن از سوي حوزه هاي ا اخذ فرم الحاقيه پيرامون اطالعات تكميلي امالك و امضاء و تحويل آن به همراه فرم تقاضاي شركت در مزايده الزامي -11

 ( در محلهاي تعيين شده با در دست داشتن اصل رسيد و به شخص متقاضي مسترد خواهد شد.18/16/95مورخ   پنج شنبه) اولين روز اداري پس از اعالم نتايجدر وديعه شركت در مزايده نفرات چهارم و بعد از آن  -11

 ( لیست امالک ) به شرح ذيلباشد می 01/44/52مورخ   شنبه چهار روز 00تا ساعت  44/44/52 مورخ شنبه  مهلت شرکت در مزايده از روز

 

 روزنامه
 روزنامه همشهری   04/44/0352چهارشنبه     مورخ             روزنامه ايران      43/44/0352روزنامه جام جم                دو شنبه  مورخ     44/44/0352شنبه  مورخ  سراسری
 روزنامه اصفهان زيبا 03/44/0352شنبه                          کیمیای وطنروزنامه  45/44/0352شنبه  سه                  روز نامه نسل فردا     41/44/0352شنبه مورخ  يك استانی

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 تخفیف پرداخت نقدی حصه غیر نقدی)باقیمانده در اقساط ....( زمان تحويل ملك حصه نقدی )پیش پرداخت( شرايط پرداخت )گروه(
 % 12 ماهه  15در اقساط  % 45 %11 % 45 الف
 %14 ماهه 21در اقساط  % 51 %11 % 41 ب
 %16 ماهه 22 دراقساط % 61 % 11 % 31 ج
 %12 ماهه 31در اقساط%21 %11 %21 د

 توضیحات
شرايط 
 پرداخت

 (ريال) مبلغ پايه
متراژ اعیان 
 )ششدانگ(

متراژ عرصه 
 )ششدانگ(

 نشانی شماره پرونده نوع ملك کاربری
 رديف

 روزنامه
 قسمتي داراي آن قطعه يک و بوده ومحصور متصل قطعه سه شامل واگذاري مورد

 با عميق چاه حلقه يک داراي و کارگاهي بصورت  استفاده و حفاظتي سبز فضاي
 و مجوز و پروانه  تمديد که بوده صنايع از برداري بهره مجوز وهمچنين پروانه

 درصد 02 شرايط با واگذاري و.ميباشد خريدار عهده در آن بر مترتب هاي هزينه
 باشد مي ماهه63 اقساط در الباقي و نقد

طبق 
 توضيحات

باغات و  22/82606 2030 222/222/222/36
 کشاورزي

ساختمان و 
  کارخانه -هرستان63 کوچه- کبير امير بلوار -شهر خميني -اصفهان 663 زمين

 0 سازي وموزائيک بلوك

متر مربع مشاع از ششدانگ و بصورت محصور، مشجر،  30066 واگذاري مورد
فاقد آب و فاقد کاربري و در پهنه مرتع و کشاورزي، افراز يا تفکيک و هزينه هاي 

 متعلقه بعهده خريدار مي باشد.
 -نرسيده به شهرك صنعتي شکوهيه – تهران جاده قديم قم، –قم  382 زمين کشاورزي 63066 --- 222/222/022/06 د

 5 بصورت محصور و مشجر   -جنب سازمان آب و فاضالب 

داراي پارکينگ و انباري ،استفاده از امکانات ورزشي مجتمع اعم از استخر و سونا 
و... بصورت مشترك مي باشد .مساحت بر مبناي صورتمجلس تفکيکي محاسبه 

 ماهه مي باشد62درصد نقد و الباقي در اقساط  02شرايط  خواهد شد .با

طبق 
 توضيحات

مجتمع -3گلستان-خيابان مسرور-خيابان آبشار سوم-اصفهان 230 آپارتمان مسکوني --- 002 222/222/622/08
واحد غربي-مسکوني مينو  طبقه سوم   3 

مي  برق مورد واگذاري شش دانگ ملکيت و سرقفلي بوده و داراي انشعابات آب و
ماهه مي باشد 63درصد نقد و الباقي در اقساط  02باشد و با شرايط  . 

طبق 
 طبقه-( سابق)خيام کنارگذرخيابان - خرازي شهيد بزرگراه - اصفهان 06 زير زمين تجاري --- 22/682 222/222/322/30 توضيحات

 0 افشار ساختمان تحتاني

 و پارکينگ رمپ کاربري داراي و دانگ شش از مشاع دانگ 6.2  واگذاري مورد
 بر مشاعي شرکاي و شهرداري با توافق ، مالکانه يد اعمال و بوده اداري تجاري

 دخريدار مي باش عهده
اداري و  82/660 --- 222/222/222/6 د

 تجاري
ساختمان و 

 خيابان ستاد -شهريور 30 يابانخ - اباد نجف 3206 زمين
 2 کوچه شهيد احمدي  –ميرداماد  (  ) پارکينک 

 بر قنات رشته يک عبور خصوص در موانع رفع پيگيري و خدمات هزينه پرداخت
باشد مي خريدار عهده  

شهر شاهين شهر يک قطعه- غربي 2 فرعي نيم 3020 زمين مسکوني 302 --- 222/222/222/6 د
خيابان عطار-
 4 

 1 دو قطعه- غربي 2 فرعي نيم 3026 زمين مسکوني 302 --- 222/222/222/6 د باشد مي خريدار عهده بر خدمات هزينه پرداخت
 3 سه قطعه- غربي 2 فرعي نيم 3022 زمين مسکوني 302 --- 222/222/222/6 د باشد مي خريدار عهده بر خدمات هزينه پرداخت
 5 چهار قطعه- غربي 2 فرعي نيم 3032 زمين مسکوني 302 --- 222/222/222/6 د باشد مي خريدار عهده بر خدمات هزينه پرداخت

 سند ظهر در قنات رشته يک عبور و باشد مي  مسير در ملک مربع متر 02 ميزان
 با توافق و  آن موانع رفع و آب اداره از استعالم اخذ و است گرديده گواهي

 سند و پرداخت هزينه خدمات بر عهده خريدار مي باشد. اصالح ، شهرداري
 26 پالك جنب- 30 فرعي 3032 زمين مسکوني 022 --- 222/222/222/6 د

شهر شاهين شهر 
– 

بلوار طالقاني
  

04 

 00 زمين خاکي -30 فرعي 3033 زمين مسکوني 022 --- 222/222/222/0 د باشد مي خريدار عهده بر خدمات هزينه پرداخت
 شماره باشد، مي مجزا گاز و برق انشعابات و پارکينگ،انباري داراي واگذاري مورد

 صورت براساس آپارتمان نهايي متراژ همچنين و انباري و پارکينگ دقيق محل و
 .شد خواهد محاسبه و معين تفکيکي مجلس

 *05 غربي  واحد شمالي بلوك -چهارم طبقه -30 فرعي 3620 آپارتمان مسکوني --- 36/300 222/222/822/0 د

توضيحات مشابه 
رديف

30 
پرونده 

فروش
 

3620
 

مي باشد
 

 *03 غربي  واحد -شمالي بلوك - سوم طبقه -30 فرعي 3026 آپارتمان مسکوني --- 36/300 22/222/622/0 د
 *00 غربي  واحد- شمالي بلوك - دوم طبقه -30 فرعي 3028 آپارتمان مسکوني --- 36/300 222/222/632/0 د
 *02 غربي  واحد -شمالي بلوك -اول طبقه -30 فرعي 3022 آپارتمان مسکوني --- 36/300 222/222/022/0 ج
 *04 غربي واحد - جنوبي بلوك -چهارم طبقه -30 فرعي 3628 آپارتمان مسکوني --- 36/336 222/222/002/0 ج
 *01 واحدغربي- جنوبي بلوك -سوم طبقه -30 فرعي 3622 آپارتمان مسکوني --- 36/336 222/222/022/0 ج
 *03 غربي  واحد-  جنوبي بلوك -دوم طبقه -30فرعي 3023 آپارتمان مسکوني --- 36/336 222/222/032/0 ج
 *05 غربي واحد-  جنوبي بلوك -اول طبقه-- 30 فرعي 3020 آپارتمان مسکوني --- 36/336 222/222/322/0 ج
 *54 شرقي  واحد شمالي بلوك  چهارم طبقه-30 فرعي 3626 آپارتمان مسکوني --- 02/322 222/222/262/3 ج
 *50 شرقي  واحد شمالي بلوك -سوم طبقه -30 فرعي 3022 آپارتمان مسکوني --- 02/322 222/222/222/3 ج
 *55 شرقي  واحد- شمالي بلوك -دوم طبقه -30 فرعي 3022 آپارتمان مسکوني --- 02/322 222/222/202/3 ج
 *53 شرقي  واحد جنوبي بلوك - چهارم طبقه -30 فرعي 3622 آپارتمان مسکوني --- 62/22 222/222/232/3 ج

 -جنب سازمان تامين اجتماعي-خيابان امام خميني)ره(-اصفهان 3266 آپارتمان اداري --- 00/08 222/222/222/3 ج داراي انشعاب برق مجزا  و آب و گاز مشترك مي باشد
 50 832واحد  8طبقه  -ساختمان الماس

توضيحات مشابه 
رديف

30 
فروش پرونده 

3620
 

مي باشد          
 

 شرقي  واحد - شمالي بلوك -اول طبقه -30 فرعي 3023 آپارتمان مسکوني --- 02/322 222/222/623/3 ج

شهرشاهين شهر 
–  

 
بلوار طالقاني
  

52* 
 *54 شرقي  واحد جنوبي بلوك -سوم طبقه -30فرعي 3623 آپارتمان مسکوني --- 62/22 222/222/622/3 ج
 *51 شرقي واحد -جنوبي بلوك -دوم طبقه -30 فرعي 3020 آپارتمان مسکوني --- 62/22 222/222/632/3 ج
 *53 شرقي  واحد جنوبي بلوك -اول طبقه -30 فرعي 3026 آپارتمان مسکوني --- 62/22 222/222/682/3 ج
 *55 غربي  واحد شمالي بلوك - پنجم طبقه -30 فرعي 3623 آپارتمان مسکوني --- 30/60 222/222/032/3 ج
 *34 شرقي  واحد شمالي بلوك - پنجم طبقه -30 فرعي 3620 آپارتمان مسکوني --- 36/66 222/222/322/3 ج

 فروشدفتر 

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


