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«آگهی مزایده عمومی»

(نوبت اول)

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

چاپ اول

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره ۴/۹۵/۱۴۸۱ مورخ ۹۵/۸/۱۹ و شماره ۴/۹۴/۱۹۷۶ مورخ 

۹۴/۱۱/۶ شورای اسالمی شهر در نظر دارد مزایده ذیل را برگزار نماید. لذا از کلیه متقاضیان جهت شرکت 

دعوت به عمل می آید.

متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۴ جهت اطالع از شرایط و شرکت در 

مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (به ریال) شماره مزایده موضوع مزایده ردیف

۴۰٫۸۰۰٫۰۰۰ ۹۵/۲۱۲۵۸ واگذاری حق بهره برداری از سالن های ورزشی جنب 
آتش نشانی و سالن ورزشی تختی و زمین چمن 

سه راهی نجف آباد

۱

۹۵/۹/۱۴

همکار گرامى  سرکارخانم شفیعى
ــلیت  ــان راتس ــت پدرعزیزت ــف در گذش ــت تاس ــا نهای ب
عــرض نمــوده ،   از خداونــد متعــال بــراى  آن مرحــوم 
ــئلت  ــر و ســالمت  مس ــراى شــما صب ــران وب رحمــت وغف

ــم. داری

روزنامه  کیمیاى وطن



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــا  ــام ب ــه برج ــت ک ــکا گف ــه آمری ــور خارج ــر ام وزی
ــس  ــکل پیشــرفته آژان ــه بازرســی ها و پروت توجــه ب
ــی اســت. ــی دائم ــی، توافق ــرژی اتم ــی ان بین الملل
ــر  ــری، وزی ــان ک ــص ج ــه  هاآرت ــته روزنام ــه نوش ب
امــور خارجــه آمریــکا، در ســخنرانی خــود در نشســت 
»ســابان« بــه گفت وگــو بــا صهیونیســت ها پرداخــت 
و برنامــه جامــع اقــدام مشــترک )برجــام( را ســندی 
بــرای نشــان دادن دوســتی دولــت آمریــکا بــا رژیــم 
ــن  ــر ای صهیونیســتی دانســت. کــری گفــت: مــن ب
ــر  ــون اگ ــت؛ چ ــی اس ــق دائم ــن تواف ــه ای ــاورم ک ب
زمانــی آن هــا )ایرانی هــا( بــه میــزان ایکــس بیــش 
از 3.67 درصــد غنی ســازی کننــد مــا بالفاصلــه 
ــوم  ــم شــد. اگــر آن هــا معــادن اورانی ــع خواهی مطل
بیشــتری داشــته باشــند، مــا مطلــع خواهیــم شــد؛ 
چــون معــادن آن هــا را رصــد می کنیــم. این هــا 
مربــوط بــه بخــش 25 ســاله توافــق هســته ای 
هســتند و بعــد از ایــن دوره نیــز از لحــاظ بازرســی ها 
و پروتــکل )الحاقــی( پیشــرفته آژانــس بین المللــی 

انــرژی اتمــی، توافقــی دائمــی اســت.
وی افــزود: مــن شــخصا اطمینــان دارم کــه آژانــس 
جامعــه  بــه  عــالوه  اتمــی  انــرژی  بین المللــی 
ــان دارد کــه  ــا اطمین ــاع م ــا و وزارت دف ــی م اطالعات
اگــر آن هــا دســت بــه کار شــوند، مــا مطلــع خواهیــم 

شــد. در ایــن صــورت تمــام گزینه هایــی کــه امــروز 
در اختیــار داریــم، در آن زمــان نیــز در اختیــار مــا قرار 

خواهــد داشــت.
کــری کــه آخریــن روزهایــش در ســمت وزیــر امــور 
خارجــه آمریــکا را ســپری می کنــد، در بخــش 
ــوریه  ــران س ــئله بح ــه مس ــخنانش ب ــری از س دیگ
 پرداخــت و گفــت: مــا آماده ایــم تــا مذاکراتــی 
را بپذیریــم کــه در آن انتقــال قــدرت وجــود داشــته 
باشــد. بشــار اســد )رئیس جمهــور ســوریه( بخشــی 
از ایــن انتقــال اســت. بــه طــور قطــع یــک انتخابــات 
در ســوریه برگــزار خواهــد شــد و مــردم ســوریه درباره 
 آینــده رهبــری کشورشــان تصمیــم خواهنــد گرفــت 
و آنچــه در ایــن مذاکــرات حاصــل می شــود، منــوط 
ــده  ــای آین ــا و ماه ه ــه در هفته ه ــت ک ــن اس ــه ای ب
چــه اتفاقــی درخصــوص توافقــات بــا روســیه و اســد 

ــد داد. ایســنا ــا رخ خواه و ایرانی ه

ــت:  ــور گف ــبات کش ــوان محاس ــس دی رئی
مــا  بــا  نفــر  از 397  نفــر   10 متأســفانه 
ــغ مــازاد را برگشــت  همــکاری نکــرده و مبل
دیــوان  رئیــس  آذر،  عــادل  نداده انــد. 
ــری ای  محاســبات کشــورف در نشســت خب
کــه در محــل ســاختمان دیــوان محاســبات 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب ــزار ش ــور برگ کش
ــه طــور  ــارف ب موضــوع پرداخت هــای نامتع
ــبات  ــوان محاس ــه دی ــاه ب ــدی از مردادم ج
واگــذار شــده، گفــت: کار بســیار فشــرده 
وســیع و فنــی دربــاره ابعــاد و محتــوای 
مشــمول  افــراد  تعــداد  و  پرونــده  ایــن 
ــن  ــه ای ــی ک ــارف و مبلغ ــای نامتع حقوق ه
 افــراد مــازاد بــر حقوقشــان دریافــت کردنــد

انجام شد.
بــا  کشــور  محاســبات  دیــوان  رئیــس 
ــی  ــی و چندوجه ــه پیچیدگ ــه اینک ــاره ب اش
بــودن ایــن پرونــده زمــان زیــادی را از 
نظــر حسابرســی و بررســی ابعــاد مالــی 
هشــدارهای  شــد:  یــادآور  می طلبیــد، 
ــر حــق  ــات ب ــری، مطالب ــم رهب ــام معظ مق
ــا  ــد ت ــث ش ــوه باع ــه ق ــران س ــردم و س م
ــرار دادن  ــت ق ــا اولوی ــبات ب ــوان محاس دی

حقوق هــای نامتعــارف در زمانــی کوتــاه و 
فشــرده آن را بــه ســر انجــام برســاند.

هــزار   93 از  بیــش  گفــت:  آذر  عــادل 
مختلــف  دســتگاه های  در  پرونــده 
ــن  ــه ای ــه دامن ــد ک ــی ش ــی بررس حاکمیت
ــاال  ــه ب ــه ب ــران پای ــامل مدی ــی ها ش  بررس
ــی، روســای  ــره شــرکت های دولت هیئت مدی
 ســه قــوه، نیروهــای مســلح، مجلــس

هیئــت  قضائیــه،  قــوه  اطالعــات،  وزارت 
علمــی دانشــگاه ها و موسســات و نهادهایــی 
ــری اداره  ــم رهب ــام معظ ــر مق ــر نظ ــه زی ک
تصریــح  وی  اســت.  بــوده  می شــوند، 
کــرد: در گزارشــی کــه تقدیــم مجلــس 
شــد مشــخص گردیــد کــه از 93 هــزار 
ــت  ــازاد دریاف ــوق م ــر حق ــده، 397 نف پرون
حقــوق  عنــوان  تحــت  می کرده انــد کــه 
ــارت  ــه عب ــوند. ب ــناخته می ش ــارف ش نامتع
بهتــر ســقف 20 میلیــون تومــان حقــوق 
متعــارف در نظــر گرفتــه شــد و مــازاد آن بــه 
عنــوان حقــوق نامتعــارف تعییــن گردیــد کــه 
مبلــغ کل ایــن پرداخت هــای نامتعــارف 23 
میلیــارد و 200 میلیــون تومــان بــود کــه بایــد 
بــه خزانــه برگــردد. یعنــی دیــوان محاســبات 

مشــخص کــرد کــه کل پولــی کــه بایــد 
ــان  ــون توم ــارد و 200 میلی ــردد 23 میلی برگ
ــم کار  ــه حج ــاره ب ــا اش ــادل آذر ب ــت. ع اس
ــه  ــم ب ــر بخواهی ــزود: اگ ــن بررســی ها اف ای
ــا را بررســی  ــک روال اداری این ه صــورت ی
کنیــم روالــی 9 ماهــه را می طلبیــد؛ امــا 
تذکــرات مقــام معظــم رهبــری کــه فرمودنــد 
بایــد ســریع بــه نتیجــه برســید باعــث شــد 
ــا  ــبات ب ــوان محاس ــوز دی ــان دلس ــا کارکن ت
کار پیوســته و بــدون تعطیلــی، پیگیــر ایــن 
موضــوع باشــند. وی بــا ارائــه آمــاری دربــاره 
نامتعــارف گفــت:  پرداخت هــای  میــزان 
 627 و  میلیــارد   233 مبلــغ  مجمــوع  از 
میلیــون و 783 هــزار و 350 ریــال، عــددی 
معــادل 214 میلیــارد و 273 میلیــون و 896 
هــزار و 947 ریــال بابــت اضافه دریافتــی 
ــا  ــادل آذر ب ــت. ع ــده اس ــت داده ش برگش
ــان اینکــه متاســفانه 10 نفــر از 397 نفــر  بی
مــا  بــا  دیــوان  پیگیری هــای  علی رغــم 
ــغ مــازاد را برگشــت  همــکاری نکــرده  و مبل
رقمــی  مابه التفــاوت  گفــت:  نداده انــد 
ــر  ــن ده نف ــه ای ــوط ب ــد مرب ــه ش ــه گفت  ک

است. باشگاه خبرنگاران جوان

رئیــس قــوه قضائیــه گفــت: خوشــبختانه همــه 
ــک  ــا ی ــد تحریم ه ــر تمدی ــث اخی ــئوالن در بح مس
صــدا اعــالم کردنــد کــه نقــض برجــام صــورت گرفتــه 
ــا ایــن نقــض  ــرای پاســخ مناســب ب ــد ب و امــروز بای

ــوند. ــاده ش آم
آیــت هللا صــادق آملــی الریجانــی در جلســه مســئوالن 
عالــی قضایــی مصوبــه اخیــر ســنای آمریــکا در بحــث 
ــزود:  ــد و اف ــام خوان ــض برج ــا را نق ــد تحریم ه تمدی
اینکــه تمدیــد تحریم هــا، تحریــم جدیــد  بهانــه 
نیســت ســخنی واهــی اســت و ایــن اقــدام نــه فقــط 
بــا روح برجــام، بلکــه بــا خــود برجــام هــم در تعــارض 

اســت.

وی اشــاره کــرد: آمریــکا قبــل از ایــن مصوبــه هــم بــه 
روش هــای مختلــف تــالش کــرد مانــع ســرمایه گذاری 
شــرکت های آمریکایــی و غیرآمریکایــی در ایــران 
ــر  ــا دیگ ــا را ب ــی م ــط بانک ــه ای، رواب ــه گون ــود و ب ش
ــد کــه این هــا هــم  ــا مشــکل مواجــه کردن کشــورها ب
ــا ممکــن اســت  ــه نوعــی نقــض برجــام اســت؛ ام ب

نقــض صریــح محســوب نشــود.
رئیــس قــوه قضائیــه افــزود: خوشــبختانه همــه 
ــک  ــا ی ــد تحریم ه ــر تمدی ــث اخی ــئوالن در بح مس
صــدا اعــالم کردنــد کــه نقــض برجــام صــورت گرفتــه 
ــا ایــن نقــض  ــرای پاســخ مناســب ب ــد ب و امــروز بای

ــوند. ــاده ش آم
ــر  ــه اگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــی الریجان ــت هللا آمل آی
ــرای کشــور داشــت،  برجــام اجــرا می شــد منافعــی ب
گفــت: ایــن قــرارداد مشــترک بــا همیــن هــدف امضــا 
شــد و تصمیمــی عاقالنــه بــود؛ بــه شــرط اینکــه همــه 
طرف هــای قــرارداد بــه آن وفــا کننــد؛ نــه اینکــه فقــط 
ــام  ــود را انج ــف خ ــران وظای ــالمی ای ــوری اس جمه

دهــد.
 رئیــس دســتگاه قضــا افــزود: ســوال کامــال معقــول 
و منطقــی پیــش روی مــا ایــن اســت کــه از برجــام 
چــه چیــزی و چــه فوایــدی بــرای جمهــوری اســالمی 

ایــران باقــی مانــده اســت. خبرگــزاری صــدا و ســیما

تحلیلگــران اقتصــادی بــر ایــن بــاور هســتند کــه عربســتان 
ســعودی بــرای اولین بــار بعــد از 17 ســال وارد رکــود 
اقتصــادی خواهــد شــد. بــه گــزارش گــروه اقتصــادی 
ــر اســاس تحلیل هــای انجام گرفتــه  خبرگــزاری دانشــجو، ب
بــر روی اقتصــاد عربســتان ســعودی، ســال آینــده میــالدی 
ــالدی  ــد از ســال 1999 می ــار بع ــن ب ــرای اولی ســعودی ها ب
بــا رکــود روبــه رو خواهنــد شــد و رشــد اقتصــادی واحدهــای 

ــا کنــدی پیــش خواهــد رفــت. غیرنفتــی ایــن کشــور ب
ــر همیــن اســاس پیش بینــی می شــود رشــد اقتصــادی   ب
ــدی  ــا رون ــالدی ب ــال 2017 می ــعودی در س ــتان س عربس
ــد  ــه رش ــت ک ــی اس ــن در حال ــود؛ ای ــه رو ش ــی روب نزول
ــم  ــالدی 8 ده ــاری می ــال ج ــور در س ــن کش ــادی ای اقتص
درصــد اعــالم شــده بــود؛ بنابرایــن اقتصــاد ایــن کشــور بعــد 

از 17 ســال وارد دوره رکــود می شــود. 
ــر اســاس توافــق اخیــر اوپــک  همچنیــن انتظــار مــی رود ب
تولیــد نفــت ایــن کشــور در ســال آینــده میــالدی بــا کاهــش 
روبــه رو شــود کــه طبیعتــا مشــکالت اقتصــادی ایــن کشــور 
را دو چنــدان خواهــد کــرد. ایــن در حالــی اســت کــه ســایه 
ــر  ــور ظاه ــن کش ــر ای ــر ب ــاه اخی ــد م ــود از چن ــنگین رک س
شــده و چنــدی پیــش مقامــات ایــن کشــور بــرای مقابلــه 
ــا 20  ــوق وزرا را ت ــه حق ــد ک ــا کســری بودجــه اعــالم کردن ب
ــدان  ــرای کارمن ــا را ب ــت مزای ــش داده و پرداخ ــد کاه درص

دولــت لغــو خواهنــد کــرد.

 نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه دو ســوم شــاغالن ایــن 
ــا اعمــال  کشــور، کارمنــد دولــت محســوب می شــوند کــه ب
ــد  ــش می یاب ــا کاه ــد آن ه ــدرت خری ــی، ق ــن تصمیم  چنی
ــر شــکل گیری مشــکالت اقتصــادی، زمینه ســاز  و عــالوه  ب

افزایــش بحــران سیاســی خواهــد شــد. 
از ســویی دیگــر، نــرخ بیــکاری ایــن کشــور در نیمــه ســوم 
ســال جــاری میــالدی بــه 12.1 درصــد افزایــش پیــدا 
ــه بعــد  کــرده کــه بیشــترین رقــم از ســال 2012 میــالدی ب
محســوب می شــود و انتظــار مــی رود کــه آمــار بیــکاری ایــن 

ــد افزایشــی مواجــه باشــد. ــا رون ــده ب کشــور در ســال آین
ــش  ــی کاه ــه معن ــتان ب ــکاری در عربس ــرخ بی ــش ن افزای
ــال آن  ــه دنب ــه ب ــت ک ــعودی اس ــای س ــای خانواره تقاض
اقتصــاد غیرنفتــی ایــن کشــور آســیب جــدی خواهــد دیــد.  
 همچنیــن در تحلیــل انجــام گرفتــه آمــده کــه لشکرکشــی 
ــه  ــی هزین ــب توجه ــرز جال ــه ط ــن ب ــه یم ــعودی ها ب س
ــد  ــر دوش آن هــا گذاشــته؛ ضمــن اینکــه رون ــی را ب هنگفت
ــا  ــر ارزی آن ه ــش ذخای ــب کاه ــت موج ــای نف ــی به نزول
لغــو  ایــن مســائل می توانــد موجــب  و  شــده اســت 
ــش از 20  ــه ارزش بی ــور ب ــن کش ــای ای ــیاری از پروژه بس
میلیــارد دالر شــود. بــر پایــه ایــن گــزارش، کســری بودجــه 
عربســتان ســعودی در ســال گذشــته میــالدی 98 میلیــارد 
ــرای ســال  ــم ب ــن رق دالر اعــالم شــده و انتظــار مــی رود ای
ــارد دالر باشــد. ــزی در حــدود 90 میلی ــالدی چی جــاری می

کری:

برجام، سند دوستی آمریکا و اسرائیل است
10 مدیر، حقوق نجومی خود را پس نمی دهند!

آملی الریجانی: 

مسئوالن دربحث تمدید تحریم ها، هم صدا هستند
خطر بیخ گوش آل سعود کمین کرد

حتما بخوانید!
اجازه نمی دهیم هیچ طرفی یک جانبه ... سه شنبه  16  آذرماه   21395

ـــمـــاره  312  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

شاخص های دانشجوی انقالبی                                                                                                                

ادامه از صفحه یک: 
ــه  ــت ک ــى اس ــق کس ــجوى موف ــان دانش ــر ایش از نظ
 خــوب درس بخوانــد؛ خــوب تهذیــب اخــالق کنــد 
و خــوب بــه ورزش بپــردازد. )1377/2/22( ســه 
شــاخص مهــم کــه ضامــن موفقیــت دانشــجو اســت. 
ــی از  ــر دانشــجوی مســلمان انقالب شــاخص های دیگ
دیــدگاه ایشــان درســت فکــر کــردن، درســت تحلیــل 
ــه دیگــران منتقــل کــردن   کــردن، تحلیــل درســت را ب
ــه  ــت ک ــى اس ــردن کس ــن و آگاه ک ــعى در روش و س

فکــر مى کنیــد نــاآگاه اســت. )1382/02/22( 
ــا ایــن حــال مقــام معظــم رهبــرى ضمــن توصیــه   ب
دانشــجویان بــه اینکــه دانشــجو بایــد احســاس 
ــته  ــى داش ــل سیاس ــى و تحلی ــى، درک سیاس سیاس
دانشــجو  از  ابــزاری  اســتفاده  درخصــوص   باشــد، 
ــت  ــد مراقب ــد: »بای ــجویی می فرماین ــش دانش و جنب
ــراى تاخــت  ــى ب ــط دانشــجویى، میدان کــرد کــه محی
و تــاز سیاســت بازان حرفــه اى نشــود.« )بصیــرت 
1390/09/19( ایــن هشــدار مهمــی اســت کــه در 
بایــد متوجــه  دانشــجویان  هــر شــرایطی قاطبــه 
آن باشــند؛ به ویــژه در دورانــی مثــل امــروز کــه از 
ــور دارد  ــی کش ــت خارج ــرایط سیاس ــرف ش ــک ط ی
ریاســت  مهــم  انتخابــات  آســتانه  در  طرفــی  از  و 
روســتا  و  شــهر  اســالمی  شــوراهای  و  جمهــوری 
هســتیم کــه اتفاقــا تعیین کننــده آینــده خواهنــد 
 بــود. همچنیــن از ویژگی هــای دانشــجوی انقالبــی

عدالتخواهــی  اســتقالل طلبی،  وی  رســالت های  و 
ــن  ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــت ک ــی اس و آرمان گرای
ویژگی هــا بایــد بصیــرت سیاســی داشــته باشــد؛ 
رهبــری می فرماینــد: »دانشــجوها بایــد سیاســی 
بشــوند؛ یعنــی فهــم سیاســی پیــدا کننــد. فهــم 
سیاســی بازی  و  سیاســی کاری  از  غیــر  سیاســی 
اســت؛ غیــر از دســتخوش جریان هــای سیاســی 
ــا فهــم سیاســی باعــث می شــود  شــدن اســت. اتفاق
نشــود...  سیاســی  جریان هــای  دســتخوش  آدم 
ــه  ــم ک ــه می کن ــم تکی ــن حرف ــه روی ای ــن همیش م
 دانشــگاه بایــد سیاســی باشــد تــا فریــب نخــورد 
ــد  ــه می خواهن ــود ک ــانی نش ــرای کس ــیله ای ب و وس
ــروز  ــد.« )1387/08/8( ام ــام نباش ــن نظ ــه ت ــر ب س
ــی و شــاید  ــای نجوم ــه موضــوع حقوق ه ــه ب ــا توج ب
ــد از  ــا مفاس ــان ب ــارزه بی ام ــی مب ــورت دائم ــه ص ب
ــاد  ــرا فس ــت؛ زی ــی اس ــجوی انقالب ــای دانش ویژگی ه
یکــی از عواملــی اســت کــه باعــث دلســردی مــردم از 
ــه  ــد؛ ب ــن می کن ــردم را بدبی ــود و م ــت می ش حکوم
همیــن دلیــل مقــام معظــم رهبــری از همــه خواهــان 
ــا فســاد می شــوند. »هــر جــوان معتقــد بــه  مبــارزه ب
ــه  ــه آن متوج ــود را ب ــن و دل خ ــالمی ذه ــدل اس ع
می یابــد و از کســانی کــه مظنــون بــه چنیــن تخلفاتــی 
ــن در  ــد. همچنی ــخ می طلب ــوند، پاس ــناخته می ش ش
کنــار آن از دولــت و مجلــس و دســتگاه قضائــی 
ایــن  ریشــه کن کــردن  بــرای  قاطعانــه  عملکــرد 
ــن  ــن مهم تری ــروز ای ــد. ام ــه می کن ــادها را مطالب فس
و مطرح تریــن مســئله  کشــور ماســت و نســل جــوان 
دانشــجوی متعهــد و مؤمــن نمی توانــد نســبت بــه آن 
بی تفــاوت بمانــد.« )1381/08/06( درســت اســت کــه 
ایــن ســخن 14 ســال پیــش بیــان شــده؛ امــا مســئله 

ــت. روز ماس
در واقــع دانشــجوی امــروز بایــد نــدای حق طلبــی ســر 
دهــد و هــر جــا کجــروی و کج اندیشــی و بی بصیرتــی 
دیــد، بایــد واکنــش مناســب داشــته باشــد و بایســتد 
ــک  ــه ی ــد ب ــا بای ــه راســتی برســاند؛ ام ــا کجــی را ب ت
هشــدار جــدی توجه کــرد: »دانشــجویان عزیــز! ببینید 
کــه دشــمن در محاســباِت خود عنصــر دانشــجو را وارد 
می کنــد. البتــه از مدتــی پیــش وارد کــرده اســت؛ امــا 
حــاال دشــمن بــه صــورت عملــی می خواهــد بــا عنصــر 
 دانشــجو، بــازی کنــد. هوشــیاری شــما، آگاهــی شــما 
ایمــان شــما و دقــت نظــر شــما بایــد دشــمن را نــاکام 
ــد، در موضــع یــک انســان آگاه  ــد. هرچــه می توانی کن
و هوشــیار عمــل کنیــد. مملکــت متعلــق بــه شماســت.

نگذاریــد ایــن کشــور، ایــن منابــع، ایــن قــدرت عظیــم 
ــد.  ــه دســت دشــمن بیفت ــه  حســاس ب ــن منطق و ای
ــم لــه در  ــات معظ ــان را آمــاده کنیــد.« )بیان خودت

ــه، 1378/05/08( ــاز جمع ــای نم خطبه ه
بنابرایــن دانشــجوی مــا بایــد بــه هــوش و بــه گــوش 
باشــد و آمــاده بــرای ایثــار. البتــه دانشــجوی انقالبــی 
ــتفاده  ــمن از او اس ــداده  دش ــازه ن ــروز اج ــه ام ــا ب ت
ــی  ــه بصیرت ــا اجــازه نخواهــد داد؛ چــرا ک ــد و قطع کن
ــد  ــد و او را ناامی ــوس می کن ــمن را مای ــه دش دارد ک
ــر  ــت نظ ــان، دق ــان از ایم ــن نش ــرد و ای ــد ک  خواه

و هوشیاری است. 
 ســخن پایانــی اینکــه فرمودنــد: امــروز خودتــان 
ــگاه  ــط دانش ــازید محی ــگاه ها را بس ــازید، دانش را بس
را محیــط انقالبــی و اســالمی کنیــد... در محیــط 
ــد  ــد مانن ــلمان بای ــی و مس ــان انقالب ــگاه، جوان دانش
ــر اســالم  ــر، فک ــک فک ــا ی ــن، ب ــک ت ــک دســت، ی  ی

و انقالب حرکت کنند... 
از هــر چیــزی کــه مخــل بــه ایــن یگانگــی در راه 
خــدا و در راه انقــالب باشــد، پرهیــز کنیــد تــا بتوانیــد 
ــن  ــران را تأمی ــردای ای ــه ف ــازید ک ــگاهی را بس دانش
دشــمنان  مقابــل  در  را  اســالمی  جمهــوری   کنــد؛ 
 و بدخواهــان و ملــت ایــران را در مقابــل دوســتان 

و امیدواران عالم روسفید کند. )1392/09/19(
- شــما دانشــجویان، متوجــه باشــید کــه یکــی از 
اخالقــی  خودســازی  شــما،  وظایــف  بزرگ تریــن 
ــان  ــد، شــما جوان ــل کنی اســت، اخــالق خــود را تکمی
فرصــت داریــد. دوران، دوران شماســت؛ شــما در دوران 
ــی  ــت قرآن ــد؛ در ســایه حکوم ــی می کنی ــی زندگ خوب
و فرهنــگ اســالمی زندگــی می کنیــد؛ بنابرایــن از 
لحــاظ روحــی و معنــوی، فرصت بــرای واال و شایســته 
شــدن داریــد. ایــن فرصــت را مغتنــم بشــمارید. علــم 
ــی  ــی و علم ــرفت صنعت ــالق و پیش ــار اخ ــد در کن  بای
ــه  ــه ب ــد. توج ــی باش ــد اخالق ــار رش ــادی در کن و م
ــاب  ــه حس ــی ب ــد اخالق ــی رش ــه اصل ــم مای ــدا ه  خ

می آید. )1377/02/22(

اخالق حکومتی پیامبر)ص(                                                                                    

هدیه یا رشوه؟
ــن  ــد ای ــاق می افت ــران اتف ــا مدی ــاط ب ــه در ارتب ــواردی ک از م
ــان  ــا در زم ــاد ی ــال اعی ــه ای مث ــه بهان ــرادی ب ــه اف ــت ک اس
ــی  ــا کاالی ــی و ... ســکه ی ــر از ســفرهای زیارت  بازگشــت مدی
ــیوه در  ــن ش ــد. ای ــم می کنن ــر تقدی ــه مدی ــرده و ب را کادو ک
ــوز  ــوده، هن ــا ب ــوی از انح ــه نح ــا ب ــا و مکان ه ــه زمان ه هم

ــود. ــده هــم خواهــد ب هــم هســت و آین
 بــه خاطــر دارم در ســال های اول انقــالب و در زمــان حیــات 
حضــرت امــام همایشــی برگــزار شــده بــود. در آن همایــش 
ــه ای  ــد. ایشــان نکت ــاب قرائتــی یکــی از ســخنرانان بودن جن
ــر  ــد اگ ــت. گفتن ــی زیباس ــه خیل ــد ک ــه گفتن ــن رابط را در ای
می خواهــی بدانــی آنچــه را بــرای یــک مدیــر می بــری 
ــیر  ــر در مس ــه اگ ــن ک ــه ک ــوه، توج ــا رش ــت ی ــه اس هدی
بــودی و خبــر عــزل او را از اخبــار رادیــو شــنیدی، هنــوز هــم 
ــی  ــول؛ ول ــه قب ــی، هدی ــه می ده ــر راه را ادام ــری؟ اگ می ب
ــه اصــوال  ــه رشــوه اســت ک ــن ک ــردی شــک نک ــر برمی گ اگ
هدیــه بــه مدیــران ظاهــر خوبــی نــدارد و واقعیــت هــم شــما 
اگــر بــا او کاری نداشــته باشــی، اصــال ســراغ او نمــی روی کــه 

ــری؟  ــه و پیشــکش بب بخواهــی هدی
ــول  ــد. رس ــه می فرماین ــاره چ ــر)ص( در این ب ــم پیامب ببینی
ــى  ــُة عل ــد: الَهِدیَّ ــه دادن می فرماین ــاره هدی ــدا)ص( درب خ
ــِه  ــٌة لّل ــٍة، وَهِدیَّ ــُة ُمصاَنَع ــاٍة، وَهِدیَّ ــُة ُمکاف ــٍه: َهِدیَّ ــِة أوُج َثالَث
ــى ــه جبران ــت: هدی ــه اس ــه گون ــر س ــه ب ــل. هدی ــز و ج  ع

ــد  ــر خداون ــه خاط ــه ب ــز[ و هدی ــه رشــوه اى ]و تملق آمی هدی
ــی، ج 5، ص 141، ح 1( ــل. )کاف ــز و ج ع

ــه  ــت ب ــت را خیان ــزاران حکوم ــه کارگ ــه ب ــرت هدی  آن حض
حکومــت دانســته و می فرمودنــد: َهدایــا الُعّمــاِل ُغلــوٌل. 
ــت  ــود، خیان ــکش مى ش ــزاران پیش ــه کارگ ــه ب ــى ک هدایای

اســت. )کنزالعمــال، ج 6، ص 111، ح 15067( 
پیامبــر خــدا)ص( قبــح ایــن عمــل را آنچنــان فــراوان 
الُعّمــاِل  َهدایــا  می شــمرد:  حــرام  را  آن  کــه  می دانــد 
هــا. هدایایــى کــه بــه کارگــزاران داده مى شــود  َحــراٌم کُلُّ
همگــى حــرام اســت. )کنــز العمــال، ج 6 ص112، ح 15068( 
ــى  ــردى از بن ــر)ص( م ــد: پیامب ــاعدى می گوی ــد س ابوحمی
ــرد.  ــع آورى زکات ک ــور جم ــه را مأم ــن اْتبّی ــام اب ــه ن ــد ب اس
 چــون امــوال زکات را آورد، گفــت: ایــن بــراى شماســت  
و ایــن هــم بــه خــود مــن، هدیــه شــده اســت. پیامبــر)ص( 
ــد فرمــود:  ــاى خداون ــر ایســتاد و پــس از حمــد و ثن ــر منب ب
ــذا  ــَک و ه ــذا َل ــوُل: ه ــی َفیق ــُه، َفیأت ــِل َنبَعُث ــاُل العاِم ــا ب م
ــدى  ــَر أُیه ــِه فَینُظ ــِه وامِّ ــِت أِبی ــی َبی ــَس ف ــالّ َجَل ــی؟! فَه لِ
ــُه أم ال؟ واّلــذی َنفســی ِبَیــِدِه ال َیأتــی بشــی ٍء إالّ جــاَء بــِه  َل
ــزار  ــه کارگ ــِه. چــه شــده ک ــى َرَقَبِت ــُه عل ــِة َیحِمُل ــوَم الِقیاَم َی
آِن  از  ایــن،  را مى فرســتیم و وقتــى مى آیــد، مى گویــد: 
ــادرش  ــدر و م ــه پ ــرا در خان ــن؟! چ ــن، از آِن م ــت و ای توس
نمى نشــیند تــا ببینــد آیــا بــاز هــم بــراى او هدیــه مى آورنــد 
ــت ــت اوس ــن در دس ــان م ــه ج ــه آنک ــوگند ب ــه؟! س ــا ن  ی
 ]آن کارگــزار[ هیــچ چیــز برنمــى  دارد، مگــر اینکــه روز قیامــت

بــر دوش خواهــد کشــید. )صحیح البخــاری، ج 6  را  آن 
ــم  ــه حاک ــه ب ــدا)ص( هدی ــر خ ص 2624، ح 6753( پیامب
و کارگــزار را از مصادیــق رشــوه می دانســتند و بــه امــام 
ــم ــُیْفَتنوَن بأموالِِه ــوَم َس ، إنَّ الَق ــیُّ ــد: یاعل  علــى)ع( می گفتن
ــوَن  ــُه وَیأَمُن ــوَن َرحَمَت ــم، وَیَتَمنَّ ــى ربِِّه ــم عل ــوَن بِدیِنِه وَیُمنُّ
ــواِء  ــِة، واأله ــُبهاِت الکاِذَب ــُه بالشُّ وَن َحراَم ــطَوَتُه، وَیســَتِحلُّ َس
ــِة،  ــحَت بالَهِدیَّ ــِذ، والسُّ ــَر بالنَّبی وَن الَخم ــاِهَیِة، فَیســَتِحلُّ الّس
بــا بالَبیــِع. اى علــى! بــه زودى، مســلمانان بــه اموالشــان  والرِّ
ــدا  ــر خ ــان ب ــر دیندارى  ش ــه خاط ــوند و ب ــش مى ش آزمای
ــم  ــد و از خش ــت او را مى کنن ــد و آرزوى رحم ــت مى نهن من
دروغیــن  شــبهه هاى  بــا  و  مى شــوند  آســوده خاطر   او 
و هوس هــاى غفلــت  زا، حــرام او را حــالل مى شــمارند. پــس 
شــراب را بــه نــام نبیــذ و رشــوه را بــه نــام هدیــه و ربــا را بــه 
نــام خریــد و فــروش، حــالل مى کننــد. )نهج البالغــه، خطبــه 
156( واقعیــت همیــن اســت؛ چــرا کــه شــما دیــروز هــم ایــن 
کســی کــه امــروز مدیــر شــده را می شــناختی و بــا او ســالم  
و علیــک هــم داشــتی و مناســبت زیــادی هــم داشــت؛ امــا 
هیــچ هدیــه ای نبــردی و بــه روی خــود نیــاوردی! امــا امــروز 
ــه  ــی می خــری و ب ــی، کادوی ــی می زن ــر شــده، تیپ ــه مدی ک
ــدرش  ــروز پ ــه اســت؟ دی ــن هدی ــا ای ســویش مــی روی؛ آی
مــرد؛ شــما مراســم نرفتــی؛ امــروز نــوه عمــه اش مــرده؛ چون 
مدیــر اســت، تــاج گل و مــداح و حضــور و پیــام تســلیت و ...  . 

ایــن چیســت؟ هدیــه یــا رشــوه؟

خبر سیاسی 

الریجانی در جمع خبرنگاران:

کمیته نظارت بر اجرای برجام اقدامات 

متقابل را درباره تحریم ها مشخص می کند
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا تأکیــد بــر 
ــرای  ــام ب ــر اجــرای برج ــارت ب ــه نظ ــد کمیت ــه بای اینک
ــه  ــکا علی ــاله آمری ــای 10 س ــد تحریم ه ــوع تمدی موض
ــه  ــن کمیت ــاءهللا ای ــت: ان ش ــود، گف ــکیل ش ــران تش ای
در روزهــای آینــده تشــکیل جلســه خواهــد داد تــا 

ــود.  ــامان داده ش ــل س ــات متقاب اقدام
ــبک  ــی »س ــش مل ــیه همای ــی در حاش ــی الریجان عل
واکنــش  دربــاره  خبرنــگاران  جمــع  در  زندگــی« 
مجلــس نســبت بــه تمدیــد تحریم هــای 10 ســاله 
ــرایطی  ــت در ش ــه داش ــد توج ــت: بای ــا گف آمریکایی ه
ــی  ــا اهمال ــد ی ــض می کنن ــام را نق ــران برج ــه دیگ ک
ــام  ــی انج ــه اقدام ــد چ ــت بای ــد، دول ــام می دهن انج
 دهــد؟ ایــن در برجــام و در قانــون مجلــس آمــده 

است.
وی توضیــح داد: در قانــون مجلــس بــه خصــوص 
ــخص  ــی مش ــاظ تقنین ــات از لح ــد 3 و 7 اقدام  در بن

و پیش بینی شده و برای ما روشن است.
ــد  ــه داد: بای ــالمی ادام ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
اجــرای  بــر  نظــارت  )کمیتــه  هســته ای  شــورای 
برجــام( تشــکیل شــود و بــر اســاس اینکــه ایــن 
ــده،  ــام ش ــور انج ــا چط ــط آمریکایی ه ــیر کار توس مس
اقدامــات  تصمیم گیــری صــورت گیــرد و در مــورد 
متقابــل و شــکایت بــه آن شــورا ســاماندهی شــود کــه 
ان شــاءهللا در روزهــای آینــده انجــام خواهــد شــد.

عضــو کمیســیون اصــل 90 مجلــس شــورای اســالمی 
ــی از  ــای نجوم ــده حقوق ه ــان پرون ــت: در جری گف
وزیــر اقتصــاد تــا رئیــس بانــک مرکــزی، بــر اســاس 
ــدا  ــه پی ــی اولی ــاری، محکومیت ــت مستش ــر هیئ نظ
کردنــد؛ امــا بــا پادرمیانــی انجام شــده موضــوع فعــال 
ــده اســت. ســید محمدجــواد ابطحــی  مســکوت مان
دربــاره پیگیــری موضــوع حقوق هــای نجومــی اظهــار 
داشــت: پــس از گــزارش دیــوان محاســبات دربــاره 
ــزارش  ــن گ ــه ای ــا ب موضــوع حقوق هــای نجومــی م
ــیدیم  ــه پرس ــت اینک ــم؛ نخس ــراد وارد کردی ــد ای چن
ــی  ــون تومان ــوق 20 میلی ــن حق ــای درنظــر گرفت مبن
چــه بــوده اســت؟ چــون اعــالم کردنــد دریافت هــای 
ــم. ــری می کنی ــان را پیگی ــون توم ــش از 20 میلی بی

وی افــزود: آنچــه بــرای مــا مهــم بــود ایــن موضــوع 
بــود کــه افــرادی بــه عنــوان مباشــر و مســبب دســتور 
ــن  ــد؛ همچنی ــا را داده بودن ــن حقوق ه ــت ای پرداخ
ذی حســابانی کــه فاکتــور و فیش هــا را تاییــد کردنــد 
ــای  ــا هیئت ه ــه دســتگاه قضــا ی ــد ب ــز بای ــا نی آن ه
مــورد  و  شــده  داده  ارجــاع  دیــوان  مستشــاری 

ــد. عضــو کمیســیون اصــل  ــرار گیرن ــری ق تصمیم گی
ــن  ــر ای ــه داد: ب ــالمی ادام ــورای اس ــس ش 90 مجل
ــان  ــده تخلفش ــن پرون ــه در ای ــی ک ــاس آن های اس
اعــالم  خدمــت  از  منفصــل  بایــد  بــود،  محــرز 

می شــدند.
هیئــت  ســوم  شــعبه  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

برخــی  دربــاره  محاســبات،  دیــوان  مستشــاری 
ــه و پرداخت هــای  ــه شــرکت بیم ــا راجــع ب پرونده ه
صورت گرفتــه، تصمیماتــی گرفتــه شــد، تصریــح 
کــرد: در ایــن جریــان وزیــر اقتصــاد و رئیــس 
بانــک مرکــزی بــر اســاس نظــر هیئــت مستشــاری 
ــی  ــا پادرمیان ــا ب ــد؛ ام ــدا کردن ــه پی ــی اولی محکومیت

ــده اســت. ــال مســکوت مان انجام شــده موضــوع فع
ــوان  ــه دی ــن زمین ــرد: در ای ــان ک ــی خاطرنش ابطح
اینکــه  ضمــن  دهــد؛  پاســخ  بایــد  محاســبات 
معتقــدم قــوه قضائیــه نیــز بــه موضــوع ورود نکــرده 

ــت. اس
عنــوان  بــه  دادســتان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــری  ــا پیگی ــن موضــوع را کتب ــد ای ــوم بای مدعی العم
می کــرد، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه ایــن ماجــرا بــا 
حیثیــت نظــام بــازی کــرده و ســرمایه اجتماعــی کــه 
همــان اعتمــاد مــردم بــه نظــام اســت را زیــر ســوال 
بــرده، بنابرایــن احتیاجــی بــه اینکــه دســتگاهی 
ــخصی  ــون کار ش ــت؛ چ ــوده اس ــد، نب ــی بده گزارش

نیســت و مطلــب عمومــی محســوب می شــود.
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس 
شــورای اســالمی تصریــح کــرد: مــردم هنــوز منتظــر 
ــه  ــور ک ــان ط ــتند؛ هم ــا هس ــن برخورده ــه ای نتیج
رهبــر معظــم انقــالب نیــز بــر مســئله تاکیــد کرده انــد 
بایــد بــه شــکل محکــم رســیدگی شــده و نتایــج بــه 

مــردم اعــالم شــود. تســنیم

ــد شــیعیان  ــی، مرجــع تقلی ــوری همدان ــت هللا حســین ن آی
گفــت: بــه بیــان کارشناســان و صاحب نظــران مصوبــه 
اخیــر آمریــکا نقــض آشــکار برجــام بــوده و مــا از مســئوالن 
توقــع داریــم تــا در برابــر ایــن بدعهدی هــای آمریــکا ســریع 

ــد. واکنــش نشــان دهن
ــین  ــت هللا حس ــم، آی ــنیم از ق ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
نــوری همدانــی در درس خــارج فقــه خــود کــه در مســجد 
اعظــم قــم برگــزار شــد، ضمــن قدردانــی از حضــور میلیونــی 
ــن  ــت: ای ــار داش ــن اظه ــین)ع( در اربعی ــام حس ــران ام زائ
حضــور نشــان داد کــه فرهنــگ اهل بیــت)ع( می توانــد 

ــه  ســوی ســعادت بکشــاند. بشــریت را ب
وی بــا بیــان اینکــه پیــام چنیــن حضــوری ایــن اســت کــه 
ــم و اســتکبار ادامــه دار  ــا ظل ــارزه ب ــه مب ــد ک ــان بدانن جهانی
 اســت، افــزود: دنیــا بدانــد در کنــار مبــارزه بــا ظالــم 
ــان  ــا همچن ــوم حــول محــور انبی ــاع از مظل و اســتعمار، دف

ــه خواهــد داشــت. ادام
مرجــع تقلیــد شــیعیان ضمــن محکــوم  کــردن اقــدام 

ــران  ــه ای ــا علی ــد تحریم ه ــکا در تمدی ــره آمری ــر کنگ اخی
خاطرنشــان کــرد: بــه بیــان کارشناســان و صاحبنظــران 
ایــن مصوبــه نقــض آشــکار برجــام بــوده و مــا از مســئوالن 
توقــع داریــم تــا در برابــر ایــن بدعهدی هــای آمریــکا ســریع 

ــد. ــان دهن ــش نش واکن
وی اقــدام عملــی در برابــر عمــل زشــت آمریکائیــان را 
خواســتار شــد و گفــت: البتــه ذات آمریــکا همــواره نیرنــگ، 

ــا  ــت ب ــران سال هاس ــردم ای ــوده و م ــکاری ب دروغ و فریب
ــتند. ــنا هس ــان آش ــت آمریکائی ــن خباث ای

ــا تأکیــد بــر اینکــه مــردم  اســتاد برجســته حــوزه علمیــه ب
ایــران هــر روز از آمریــکا و غــرب ضربــه خورده انــد، تصریــح 
کــرد: عــده ای کــه نســبت بــه آمریــکا خوش بیــن هســتند 
دســت کم تاریــخ جنایــات آن هــا را نســبت بــه ملــت ایــران 
را مطالعــه کننــد. آمریــکا همــان کشــور و بــا همان سیاســت 
ــکا  ــودن آمری ــاد ب ــل  اعتم ــد قاب ــد بدانن ــه بای ــت و هم اس
اتفــاق نخواهــد افتــاد و ایــن کشــور بــا سیاســت های 

ــود. ــر می ش ــر روز منفورت ــود ه ــن خ دروغی

محمدجــواد ظریــف پــس از دیــدار بــا وزیــر خارجــه چیــن 
ــود  ــی خ ــای چین ــا همت ــترک ب ــری مش ــت خب در نشس
شــرکت کــرد. محمدجــواد ظریــف در نشســت خبــری 
مشــترک بــا همتــای چینــی خــود گفــت: در ایــن مذاکــرات 
ــاره نحــوه اجــرای برجــام، به ویــژه نحــوه پایــان  بیشــتر درب
ــنگین اراک  ــازی آب س ــی بازس ــل مقدمات ــه مراح دادن ب
گفت وگــو کردیــم. بــه گــزارش کیمیــای وطــن، ظریــف 
 در بخشــی دیگــر از  صحبت هــای خــود  گفــت: ایــران 
ــام  ــه برج ــیدن ب ــرای رس ــی  ب ــای خوب ــن همکاری ه و چی

 انجــام دادنــد و چیــن در ایــن زمینــه نقــش موثــری 
ــد  ــه اســت و بای را ایفــا کــرد. برجــام یــک توافــق چندجانب
 از ســوی همــه طرف هــا مــورد توجــه قــرار گیــرد. مــا 
و چیــن در ایــن ارتبــاط اشــتراک نظــر داریــم. اجــازه 
ــه از  ــورت  یک طرف ــه ص ــی ب ــچ طرف ــه هی ــم داد ک نخواهی
ــود  ــای خ ــا انتخاب ه ــه  م ــد و البت ــدول کن ــق ع ــن تواف ای

ــم. ــم داری را ه
وی در  ادامــه نشســت مطبوعاتــی مشــترک خــود بــا 
ــی  ــای  پول ــرد: همکاری ه ــح ک ــی اش تصری ــای چین  همت
ــادی   ــای اقتص ــردن پروژه ه ــی ک ــور و نهای ــی دو کش و بانک
دیگــر  از  دو کشــور،  بیــن  بــرای همــکاری گســترده تر 

محورهــای گفت وگــوی امــروز دو طــرف بــوده اســت.

ــدار  ــه داد: در دی ــورمان ادام ــه کش ــات عالی رتب ــن دیپلم ای
به خصــوص  چندجانبــه  همکاری هــای  دربــاره  امــروز 
همکاری هــای ایــران، چیــن و  افغانســتان بــرای کمــک  بــه 
توســعه ثبــات در منطقــه و توســعه امکانــات ترانزیتــی  در 

ــم. ــو کردی ــتان گفت وگ ــران و افغانس ای
دیگــر  از  را  افراطیگــری  و  تروریســم  بــا   مبــارزه  وی 
ــوان  ــی اش عن ــای چین محورهــای گفت وگــوی خــود و همت
ــق و  ــورد تواف ــای م ــه زمینه ه ــدم  هم ــزود: معتق ــرد و اف ک
همــکاری بیــن  ایــران و چیــن قابــل گســترش اســت. ایســنا

آیت هللا نوری  همدانی:

مسئوالن در برابر بدعهدی های آمریکا سریع واکنش نشان دهند

ظریف:

اجازه نمی دهیم هیچ طرفی یک جانبه از برجام عدول کند

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس عنوان کرد:

مسکوت ماندن محکومیت اولیه پرونده های نجومی با پادرمیانی



گزارشاخبار اقتصادی

کوتاه از اقتصاد

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس اقتصاد

ــا شــرایط دشــوار انجــام  ــران ب  در حــال حاضــر صــادرات ای
می شــود و امیدواریــم مشــکالت صادرکننــدگان بــا همــکاری 

و تعامــل بخــش دولتــی و خصوصــی برطــرف شــود. 
رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهان در آییــن تکریــم صادرکنندگان 
نمونــه اســتان اصفهــان کــه بــا حضــور معــاون وزیــر صنعــت، 
معــدن و تجــارت، اســتاندار و جمعــی از فعــاالن اقتصــادی در 

اتــاق بازرگانــی اصفهــان برگــزار شــد
ــرای  ــی ب ــه شــرایط کنون ــن موضــوع اشــاره داشــت ک ــه ای ب
ــده  ــت تمام ش ــرا قیم ــت؛ زی ــا نیس ــور مهی ــد صادرمح تولی
 کاالی ایرانــی نســبت بــه رقبــای خارجــی بیشــتر اســت 
و ایــن مهــم بــه دلیــل نــرخ زیــاد ســود بانکــی، نــرخ بیمــه 

ــت.  ــایر هزینه هاس ــی و س ــن اجتماع تأمی
ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی، نبــود شــرکت های حمل ونقــل 
بین المللــی در اســتان اصفهــان را یکــی از چالش هــای 
پیــش روی فعــاالن اقتصــادی اســتان برشــمرد و خواســتار 
برگــزاری حراجــی آثــار هنــری بــرای هنرمنــدان صنایــع 
ــع  ــار بســیار ارزشــمند صنای دســتی اســتان شــد و گفــت: آث
دســتی هنرمنــدان در انبارهــا در حــال خــاک خــوردن اســت. 
وی از اعــزام هیئت هــای تجــاری اســتان بــه کشــورهای 
هــدف صادراتــی خبــر داد و گفــت: بــه زودی هیئــت تجــاری 
ــد  ــال خواهن ــور فع ــس حض ــگاه spx پاری ــتان در نمایش اس
داشــت. ســهل آبادی، معرفــی صادرکننــدگان نمونــه جــوان را 
ــدگان  ــاب صادرکنن ــت انتخ ــه هیئ ــب توج ــای جال از اقدام ه
نمونــه برشــمرد و گفــت: تشــویق جوانــان بــه صــادرات 
ــادی  ــای اقتص ــور در فعالیت ه ــرای حض ــان را ب ــد آن می توان
بین المللــی دلگــرم ســازد و امیداوریــم در ســطح ملــی 

ــیم. ــوان باش ــه ج ــدگان نمون ــر از صادرکنن ــاهد تقدی ش

    اصفهان، شایسته رتبه نهم صادرات نیست!
در ادامــه ایــن آئیــن اســتاندار اصفهــان بــا ابــراز تأســف از رتبــه 
نهــم اصفهــان در صــادرات کشــور بــر ایــن مســئله تاکیــد کــرد: 
ــه  ــل واردات را ب ــوان ری ــی می ت ــاد مقاومت ــق اقتص ــا تحق ب

ریــل صــادرات تبدیــل کــرد. 
رســول زرگرپــور معتقــد اســت کــه شــأن اســتان اصفهــان این 
اســت کــه رتبــه دوم و ســوم صــادرات را داشــته باشــد و بایــد 

بــرای رســیدن بــه ایــن رتبــه هدفگــذاری کنیــم. 
بنیان محــور عدالت محــور،  مردمی محــور،  ادامــه  در   وی 
بــودن را 5 رویکــرد اصلــی  تولیدمحــور و صادرات محــور 
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــرد و گف ــالم ک ــی اع ــاد مقاومت اقتص
می تــوان بــا ایــن فرصــت طالیــی قوانیــن و مقــررات را تغییــر 
داد و حمایت هایــی را ایجــاد کــرد و ریــل واردات را تبدیــل بــه 

ــل صــادرات کــرد. ری

     از ظرفیت روسیه استفاده نکردیم
ترکیــه  و  روســیه  روابــط گل آلــود  بــه  اشــاره  بــا   وی 
ــی دو کشــور طــی ســال  ــر ســر راه بازرگان و مشــکالتی کــه ب
ــان اســتقبال مســئوالن  ــا بی ــون ایجــاد شــد، ب گذشــته تاکن
از  نماینده هایشــان  بازدیــد  و  موقعیــت  ایــن  از  روســی 
کارخانه هــای لبنــی اصفهــان افــزود: در آن زمــان امیــد 
ــیم؛  ــان باش ــادرات اصفه ــش در ص ــاهد جه ــه ش ــتیم ک داش
ــه  ــد ک ــخص ش ــادرات مش ــیون ص ــری کمیس ــا پیگی ــا ب ام
ــون  ــواردی چ ــداده و م ــام ن ــی انج ــی اقدام ــش خصوص بخ
نداشــتن سیســتم مدیریتــی، نبــود حمــل و نقــل یخچالــدار 
ــوده  ــه ب ــن زمین ــت در ای ــدم موفقی ــل ع ــه دالی و .... از جمل
اســت. اســتاندار اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه تأمیــن بعضــی 
ــت نیســت، بلکــه خــود بخــش  از زیرســاخت ها وظیفــه دول
خصوصــی بایــد فراهــم کنــد، افــزود: متاســفانه بــازاری 

مناســب بــرای اســتان پیــدا شــد و طــرف مقابــل نیــز بــرای 
ــود و مــا نیــز دارای  ــد ب ــاط بازرگانــی عالقمن ایجــاد ایــن ارتب
ــم؛ امــا زیرســاخت ها  ــرای انجــام صــادرات بودی  صالحیــت ب
و زنجیــره ای کــه می بایــد وجــود می داشــت، در اســتانی 

ــود. ــان نب ــد اصفه مانن
    تضاد دانشگاه با صنعت

ــا  ــز ب ــی اصفهــان نی ــاق بازرگان رئیــس کمیســیون تجــارت ات
اشــاره بــه اینکــه در برنامــه ششــم توســعه ظرفیــت صــادرات 
ــارد  ــک میلی ــه ی ــون دالر ب ــد از 350 میلی ــع دســتی بای صنای
دالر افزایــش یابــد، ادامــه داد: امــروز فعــاالن حــوزه تجــارت 
در ســخت ترین دوران نقــل و انتقــاالت و عقــد قراردادهــا 
ــر اســاس پارامترهــای  ــا ب ــدادی از آن ه ــا تع ــد؛ ام ــرار دارن ق
ــه  ــه عنــوان صادرکننــدگان نمون تعیین شــده وزارت صنعــت، ب
ــد  ــه بای ــان اینک ــا بی انتخــاب شــدند. مســعود گلشــیرازی ب
فرهنــگ صادراتــی در اســتان اصفهــان شــکل گیــرد، افــزود: با 
وجــود مزیــت صنعتــی بــودن اســتان و شــکل گیری ســرمایه 
بــزرگ صنعتــی در اصفهــان، متاســفانه بــازاری وجــود نــدارد 
و صنایــع خوابیــده اســت. از ســوی دیگــر در بخــش صنایــع 
دســتی زیربناهــا شــکل گرفتــه، امــا حریــم جغرافیایــی ثبــت 
نشــده اســت. وی ادامــه داد: دانشــگاه ها یکــی دیگــر از 
مزایــای اســتان اصفهــان اســت؛ امــا از وجــود دانشــجویان و 
دانش آموختــگان اســتفاده بهینــه ای نمی شــود و در مجمــوع 
ارتبــاط دانشــگاه و صنعــت بــه خوبــی شــکل نگرفتــه اســت. 
ــادرات  ــات، ص ــوزه خدم ــن ح ــه مهم تری ــان اینک ــا بی وی ب
ــر توســعه  ــق ســند آمایــش ســرزمین ب اســت، گفــت: مطاب
صنایــع هایتــک و خدمــات در اصفهــان تاکیــد شــده اســت 
و در برنامــه ششــم توســعه ظرفیــت صــادرات صنایــع اســتان 
بایــد از 350 میلیــون دالر بــه یــک میلیــارد دالر افزایــش یابــد 

و بایــد بــه ایــن امــر توجــه ویــژه ای شــود.

در آیین تکریم صادرکنندگان نمونه استان اصفهان مطرح شد:

 با تحقق اقتصاد مقاومتی، ریل واردات به ریل صادرات تبدیل می شود

رئیــس اتحادیــه واردکننــدگان دارو تصریــح کــرد کــه 
ــر واردات  ــی ب ــر چندان ــد تأثی ــرخ ارز نمی توان ــش ن افزای
ــه ای وارد  ــا ارز مبادل ــه دارو ب ــرا ک ــد؛ چ ــته باش دارو داش
ــازی  ــوع واقعی س ــت: موض ــی گف ــر ریاح ــود. ناص  می ش
ــت  ــل از ســوی دول و تک نرخــی شــدن ارز از مدت هــا قب

ــن انتظــار  ــری شــده اســت و ای تصمیم گی
وجــود داشــت کــه ایــن اقــدام زودتــر و در 
ــام  ــت انج ــوی دول ــریع تر از س ــدی س رون

شــود. 
ــرخ دالر در  ــرات افزایــش ن ــاره تاثی وی درب
روزهــای اخیــر ادامــه اداد: معمــوال زمانــی 
کــه نــرخ دالر بــه صــورت اتفاقــی و ناگهانــی 

ــان  ــرر و زی ــار ض ــده ای دچ ــد، ع ــدا می کن ــش پی افزای
ــی  ــع ناگهان می شــوند و برخــی دیگــر هــم احتمــاال مناف
ــد کــه همــه ایــن مــوارد نشــان دهنده  ــه دســت می آورن ب

بیمــاری اقتصــاد اســت. 
ــرایطی  ــر ش ــی اگ ــور کل ــه ط ــرد: ب ــح ک ــی تصری ریاح

ــه  ــه نــرخ واقعــی برســد و ب ــرخ ارز ب فراهــم شــود کــه ن
ــای  ــرای بخش ه ــد، ب ــدا کن ــش پی ــی افزای ــکل منطق ش
ــه دنبــال دارد. البتــه  مختلــف اقتصــاد تاثیــرات مثبــت ب
ایــن رونــد افزایشــی بایــد بــه صــورت کنترل شــده باشــد. 
رئیــس اتحادیــه واردکننــدگان دارو در بخــش دیگــری از 
صحبت هایــش دربــاره تأثیــر تک نرخــی 
ــال  ــت: در ح ــر واردات دارو گف ــدن ارز ب ش
ــه ای تعلــق  ــه واردات دارو ارز مبادل حاضــر ب
ــد  ــرخ دالر نمی توان ــانات ن ــرد و نوس می گی
تأثیــر چندانــی بــر قیمــت دارو داشــته 
ــن  ــکل ای ــال مش ــر ح ــه ه ــا ب ــد؛ ام باش
اســت کــه وقتــی نوســانات ارزی بــه وجــود 
ــه ایجــاد  ــرخ ارز آزاد و ارز رســمی فاصل ــن ن ــد و بی می آی
می شــود، عــده ای از رانت هایــی اســتفاده می کننــد و 
بــه اســم دارو محصــوالت دیگــری وارد می کننــد؛ اتفاقــی 
کــه طبیعتــا نمی توانــد مــورد رضایــت بــرای فعــاالن 

ــنا ــد. ایس ــت دارو باش ــادی صنع اقتص

 در حالــی کــه حــدود دو هفتــه تــا شــب یلــدا باقــی مانــده 
رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میــوه و ســبزی اعــالم کــرد: 
وضعیــت موجــودی و قیمــت میــوه بــرای شــب یلــدا 
مناســب بــوده و هیــچ مشــکلی در ایــن زمینــه وجود نــدارد. 
حســین مهاجــران گفــت: هم اکنــون هنداونــه دزفــول 

کیلویــی ۴00 تــا ۸00 تومــان در میادیــن 
مرکــزی میــوه و تره بــار عرضــه می شــود؛ 
و  مینــاب  یلــدای  شــب  هندوانــه  امــا 
ــت؛  ــده اس ــازار نیام ــه ب ــوز ب ــفیدآب هن س
ــر  ــاه صب ــوم آذرم ــه س ــا ده ــه گاه ت ــرا ک چ
می کننــد و بــه تدریــج هندوانــه ایــن منطقــه 
را بــه گونــه ای عرضــه می کننــد کــه قیمتــش 

ــد.  ــروش برس ــه ف ــان روز ب ــد و هم ــش یاب افزای
ــت  ــازار قیم ــده در ب ــای عرضه ش ــه  میوه ه ــزود: هم وی اف
متعــادل و مناســبی دارنــد و موجــودی آن هــا نیــز مشــکلی 
ــرف  ــارش ب ــس از ب ــه پ ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ــدارد؛ ام  ن
ــول  ــل محص ــادی در تحوی ــه زی ــر، عجل ــرمازدگی اخی و س

از ســوی باغــداران بــه بــازار و هجمــه بســیار زیــاد در 
ــه  ــه عرض ــش بی روی ــا افزای ــت، ب ــود داش ــه وج ــن زمین  ای
و کاهــش قیمــت پرتقــال مواجــه شــدیم؛ بــه گونــه ای کــه 
هــر کیلوگــرم پرتقــال کــه ۱500 تومــان از باغــداران خریــداری 
ــان در  ــدود ۲000 توم ــا ح ــا نهایت ــی ۶00 ت ــود، کیلوی می ش
میــدان مرکــزی عرضــه می شــود. همچنیــن 
ــه  ــه و ب ــش یافت ــز کاه ــی نی ــت نارنگ قیم
ــا ۲000 تومــان رســیده اســت.  کیلویــی ۱000 ت
از کاهــش  ادامــه داد: بخشــی  مهاجــران 
از  ناشـــی  نارنگــــی  و  پرتقـــال   قیمـــت 
کاهــش کیفیــت پــس از وقــوع ســرمازدگی 
ــل  ــده دلی ــه عم ــر ک ــی دیگ ــت و بخش اس
ــه کــردن  ــی غیرطبیعــی را شــامل می شــود، عجل ایــن ارزان
ــازار از  ــه ب ــرای تحویــل ســریع تر محصولشــان ب باغــداران ب
ــه  ــت ک ــده اس ــای آین ــرمازدگی در روزه ــرف و س ــرس ب ت
ــش  ــدت کاه ــه ش ــول ب ــن محص ــت ای ــده قیم ــث ش باع

ــن ــد. خبرآنالی یاب

جلســه  آخریــن  در  ارتباطــات گفــت:  وزیــر 
ــد  ــوب ش ــازی مص ــای مج ــی فض ــورای عال ش
اجتماعــی  شــبکه های  در  کــه  کانال هایــی 
ــد و  ــش از حــد خاصــی عضــو دارن ــف بی مختل
مشــغول بــه فعالیت هــای خبــری و اطالع رســانی 
هســتند، بایــد از مراجــع مرتبــط مجوزهــای الزم 

ــد.  ــت کنن را دریاف
ــش  ــن همای ــود واعظــی در حاشــیه دومی محم
ملــی خدمــات عمومــی الزامــی ICT در مناطــق 
روســتایی و کمتــر توســعه یافته کشــور در جمــع 
ــه  ــه پاســخگویی ب ــگاران حاضــر شــده و ب خبرن

بعضــی ســؤاالت پرداخــت. 
محمــود واعظــی در بخــش دیگــری از صحبت هــای 
ــه  ــوص بودج ــوالی درخص ــه س ــخ ب ــود در پاس خ
بــا  امیدواریــم  کــرد:  اظهــار   ۱3۹۶ ســال 
ــم  ــده بتوانی ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــه ای ک بودج
ــم ــن حــوزه در نظــر داری ــه در ای ــی ک ــه اهداف  ب

برسیم. 
وی یــادآور شــد: در الیحــه بودجــه ســال ۱3۹۶ 
رقــم خوبــی بــرای مــواردی چــون ارتباط رســانی 
دولــت  اطالعــات،  ملــی  شــبکه  روســتایی، 
شــده  گرفتــه  نظــر  در   ... و   الکترونیــک 

است. 
ــری  ــؤال دیگ ــه س ــخ ب ــات در پاس ــر ارتباط وزی
ــت  ــه اینترن ــش تعرف ــال کاه ــدم اعم ــاره ع درب

ــوان  از ســوی بعضــی شــرکت های اینترنتــی عن
کــرد: ســازمان تنظیــم مقــررات ارتباطــات بــرای 
ــقف  ــوان س ــه عن ــی را ب ــت رقم ــت اینترن قیم
مجــاز  اپراتــوری  هیــچ  و  می کنــد  تعییــن 
 نیســت خدمــات را بــا قیمتــی بیــش از آن ارائــه

 کند. 
البتــه رقابــت بیــن اپراتورهــا و شــرکت های 
شــرکت ها  کــه  می شــود  موجــب   FCP
امــا  کننــد؛  ارائــه  را  متنوعــی  تعرفه هــای 
اگــر در مــوردی ســقف تعرفــه مــورد توجــه 
 قــرار نگرفــت مشــترکان می تواننــد موضــوع 
ــق  ــا ســامانه ۱۹5 مطــرح کــرده و از آن طری را ب

پیگیــری کننــد.

ــرای  ــت: ب ــه ۹۶ گف ــه بودج ــار کالن الیح ــات و آث ــریح جزئی ــا تش ــه ب ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
ســال آینــده، تــورم 7.۶ و رشــد اقتصــادی 7.7 درصــدی پیش بینــی شــده اســت. محمدباقــر نوبخــت در 
ــرات کالن الیحــه بودجــه ۹۶ را »رشــد ســرمایه گذاری ۱۲.3 و  ــگاران از دیگــر اث ــا خبرن ــری ب نشســت خب

رشــد نقدینگــی ۱۹ درصــدی« اعــالم کــرد.
 وی بــا بیــان اینکــه از ســال ۹۲ تــا ســال ۹۶ میــزان منابــع عمومــی 5۲ درصــد رشــد کــرده، اظهــار کــرد: 
منابــع عمومــی کــه در ســال ۹۲ حــدود ۲۱0 هــزار میلیــارد تومــان بــود، تــا ســال ۹۶، 5۲ درصــد رشــد داشــته 
اســت. نوبخــت در تشــریح ویژگی هــای بودجــه ۹۶ گفــت: ایــن بودجــه برگرفتــه از برنامــه ششــم اســت کــه 
البتــه هنــوز در مجلــس مصــوب نشــده اســت؛ بــر ایــن اســاس برنامــه موضوع محــور اســت و اگــر بــه آن 
نرســیم، بــا بحــران مواجــه می شــویم؛ فرامــوش نشــود کــه برنامــه ششــم برگرفتــه از سیاســت های کلــی 

مقــام معظــم رهبــری و اقتصــاد مقاومتــی اســت.
 ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: بــر ایــن اســاس توجــه بــه اولویت هــای برنامــه ششــم، اولویت بخشــی 
ــاد از  ــا فس ــه ب ــاز و کار مقابل ــردن س ــم ک ــی و فراه ــل ریل ــالب، حمل ونق ــت، آب و فاض ــط زیس ــه محی ب
طریــق شفاف ســازی، از جملــه ویژگی هــای الیحــه بودجــه ســال ۹۶ اســت. نوبخــت در پاســخ بــه ســوالی 
دربــاره دریافــت حقــوق ۱۴ تــا ۱۶ میلیــون تومانــی یــک وزیــر گفــت: ســقف دریافتــی وزرا ۱0 میلیــون اســت 

و اگــر فــردی بیشــتر می گیــرد، دیــوان محاســبات نظــارت خواهــد کــرد.

 رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان فالورجــان گفــت: بــر اســاس برنامــه مصــوب ایــن اداره 
فالورجان
سمیه فکاری

ســال گذشــته درآمــد موقوفــات بــا پیشــرفت ۱۱۶ درصــد و در بقــاع متبرکــه بــا ۹۹ درصــد مواجــه بــود 
کــه ایــن رقــم بــرای موقوفــات در ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه ۴7 درصــد افزایــش رســید؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه درآمــد بقــاع متبرکــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه کاهــش ۸ درصــدی رســید. 
 احمــد آزادگــی مجمــوع موقوفــات شهرســتان را ۱5۲ موقوفــه اعــالم کــرد و افــزود: از ایــن رقــم 5۱۸ رقبــات متصرفــی 
و ۱3۲ رقبــات غیرمتصرفــی اســت کــه عمدتــا زراعــی هســتند. وی بــه ۴۱ امامــزاده و بقعــه متبرکــه در ایــن شهرســتان 

اشاره و بیان کرد: ۲۴۸ مسجد و ۴3 حسینیه این شهرستان در سامانه این اداره به ثبت رسیده است. 
ــین  ــزاده حس ــح امام ــی از ضری ــرداری و رونمای ــه بهره ب ــان ب ــتان فالورج ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق  رئی
و ابراهیــم شــهر گارماســه اشــاره کــرد و گفــت: بــا هزینــه 55 میلیــون تومــان کمک هــای خیــران از ضریــح امامــزادگان 
حســین و ابراهیــم گارماســه در مهرمــاه ســال جــاری رونمایــی و بهره بــرداری شــد. وی همچنیــن از رونمایــی و نصــب 

ضریــح امامــزاده قاســم وحمــزه)ع( اشــترجان در یــک مــاه آینــده خبــر داد. 
 آزادگــی ســاخت ســردرب امامــزاده ســید محمــد قهدریجــان، ادامــه عملیــات عمرانــی امامــزاده ســید محمــد اجگــرد 
و امامــزادگان حســین و ابراهیــم گارماســه را از طرح هــای عمرانــی در دســت اقــدام ســال جــاری برشــمرد. رئیــس اداره 
اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان فالورجــان ســاخت گنبــد امامــزاده ســید محمــد الرگان، کف ســازی محوطــه امامــزاده 

ســید محمــد قهدریجــان و همچنیــن امامــزاده شــاه جــرای ســودرجان را از اقدامــات در دســتور کار آینــده عنــوان کــرد.

پاسخ وزیر به گرانفروشی اینترنت
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حتما بخوانید!
3جهش بی سابقه قیمت نفت ایران در بازار سه شنبه   16  آذرماه  1395

ـــمـــاره 312 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

 جهش بی سابقه قیمت نفت ایران 

در بازار
همزمــان بــا افزایــش قیمــت 
نفــت در بــازار پــس از توافــق 
نفــت  قیمــت  اوپکی هــا، 
ایــران بــا ثبــت افزایشــی 
حــدود ۶ دالری در آســتانه 
ــکه ای 50 دالر  ــالت بش معام
ــن  ــت. از ای ــه اس ــرار گرفت ق
ــنگین  ــام س ــت خ ــکه نف ــر بش ــت ه ــط قیم رو متوس
صادراتــی ایــران در مــاه اکتبــر در مقایســه بــا ســپتامبر 
از بشــکه ای ۴۱ دالر و 3۹ ســنت بــه بیــش از ۴7 دالر و 

30 سنت رسیده است. 
متوســط قیمــت هــر بشــکه نفــت خــام ســبک 
ــش از ۶  ــی بی ــت افزایش ــا ثب ــم ب ــران ه ــی ای صادرات
ــکه ای ۴۹  ــی بش ــدوده قیمت ــون در مح دالری هم اکن

دالر در بــازار داد و ســتد می شــود. 
در شــرایط فعلــی کاهــش ذخیره ســازی نفــت خــام در 
بیــن کشــورهای OECD و آمریــکا، افزایــش تقاضــای 
فصلــی بــرای ســوخت های حرارتــی به ویــژه در نیمکــره 
شــمالی زمیــن، کاهــش نــرخ اجــاره کشــتی های 
 نفتکــش احتمــال کاهــش نفــت مــازاد موجــود در بــازار

افزایــش تقاضــا بــرای پاالیشــگاه های جدیــد احــداث 
در آســیا و خلیــج فــارس و کاهــش ذخیره ســازی 
ــی  ــی در بعضــی از کشــورهای اروپای فرآورده هــای نفت
از مهم تریــن عوامــل تقویت کننــده قیمــت نفــت در 

ــازار بــه شــمار مــی رود. ب

موج دوم گرانی برق کلید خورد
پــس از افزایــش چــراغ خامــوش ۱0 درصــدی قیمــت 
ــب الیحــه بودجــه ســال ۹۶ هــم  ــت در قال ــرق، دول ب
عــوارض  درصــدی   ۶7 حــدود  افزایــش  پیشــنهاد 

ــرد.  ــه ک ــردم را ارائ ــه م ــرق ب ــروش ب ف
ــا  ــس ب ــت مجل ــورت موافق ــاس در ص ــن اس ــر ای ب
پیشــنهاد دولــت، عــوارض فــروش بــرق بــه مشــترکان 
خانگــی از 30 ریــال فعلــی بــه 50 ریــال بــه ازای هــر 

ــد.  ــش می یاب ــاعت افزای ــووات س کیل
دولــت در الیحــه بودجــه پیش بینــی کــرده کــه ســقف 
ــرق  ــروش ب ــوارض ف ــش ع ــل افزای ــا از مح  درآمده
 در توســعه و نگهــداری شــبکه های بــرق روســتایی 
و انرژی هــای تجدیدپذیــر از 7 هــزار میلیــارد ریــال بــه 

۱۱ هــزار میلیــارد ریــال افزایــش یابــد. 
ــده  ــد هـــ تبصــره ۶ الیحــه بودجــه ســال ۹۶ آم در بن
ــت  ــون حمای ــاده 5 قان ــوع م ــوارض موض ــت: »ع اس
ــه میــزان 50 ریــال در ســقف  از صنعــت بــرق کشــور ب
ــس  ــا پ ــردد ت ــن می گ ــال تعیی ــارد ری ــزار میلی ۱۱ ه
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــا س ــه ب ــه موافقتنام از مبادل
ــوق صــرف  ــون ف ــوارد مطروحــه در قان ــرای م کشــور ب

ــود.« ش
 ایــن در حالــی اســت کــه اخیــرا وزارت نیــرو نســبت 
بــه افزایــش ۱0 درصــدی تعرفــه بــرق مشــترکان 
خانگــی از ابتــدای مردادمــاه امســال اقــدام کــرده کــه 
ــال  ــاه امس ــدای مهرم ــده از ابت ــادر ش ــوض ص در قب
ــه  ــد ب ــد جدی ــدن بن ــا گنجان ــت ب ــش قیم ــن افزای ای
ــده ــت ش ــترکان دریاف ــته« از مش ــی گذش ــام »بده  ن

 است.
 بــا ایــن وجــود افزایــش بــار مالــی صورتحســاب های 
ــا  بــرق مشــترکان موجــب شــده کــه شــرکت توانیــر ب
صــدور بخشــنامه ای، انتشــار اطالعیــه قطــع بــرق را بــا 
اضافــه هزینــه ۴ تــا ۱۲ هــزار تومانــی بــرای مشــترکان 

بــا بدهــی کمتــر از 50 هــزار تومــان ممنــوع کنــد. مهــر

 برنامه دولت برای فروش 

پساب فاضالب
مدیــر عامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــالب کشــور 
بــا اشــاره بــه تدویــن قراردادهــای جدیــد بــرای 
فــروش پســاب فاضــالب بــه بخــش خصوصــی 
آب  مســئله  رئیس جمهــوری،  دســتور  بــا   گفــت: 
یکــی از چهــار اولویــت اصلــی الیحــه بودجــه ســال ۹۶ 

اســت. 
ــروز در ســمینار اســتفاده ســالم  ــاز دی حمیدرضــا جانب
ــروژه  ــون از ۱50 پ ــه هم اکن ــان اینک ــا بی ــاب ها ب از پس
آب و فاضــالب بــا مشــارکت بخــش خصوصــی تعــداد 
 ۲۴ پــروژه بــه صــورت بیــع متقابــل در حــال اجراســت

ــر ایــن شــرکت آب و فاضــالب کشــور  گفــت: عــالوه ب
بــا تعریــف نســل جدیــد قراردادهــای مشــارکت بخــش 
عمومــی و بخــش خصوصــی، اســتفاده از تــوان بخــش 

خصوصــی را ارتقــا داده اســت.

ــن  ــور همچنی ــالب کش ــرکت آب و فاض ــزود: ش وی اف
اجــازه اســتفاده از پســاب را به بخــش خصوصی در یک 
ــه ازای ســرمایه گذاری در بخــش  ــرارداد بلندمــدت ب ق
فاضــالب می دهــد. مدیــر عامــل شــرکت مهندســی آب 
 و فاضــالب کشــور بــا اعــالم اینکــه بحــث آب، فاضــالب 
ــی از  ــده یک ــاب تصفیه ش ــوب از پس ــتفاده مطل و اس
 چالش هــای ایــران و بیشــتر کشــورهای دنیاســت

تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه ایــران در یــک اقلیــم 
خشــک قــرار دارد و مــا بــه طــور وســیع بــا کمبــود آب 
ــه طــور  مواجــه هســتیم، ایــن مســئله در کشــور مــا ب
ــا اشــاره  ــاز ب ــد. جانب ــدام می کن ــرض ان ــری ع واضح ت
ــورهای  ــژه در کش ــت به وی ــوزون جمعی ــد نام ــه رش ب
بــزرگ اظهــار داشــت: در حــال حاضــر فاضــالب تبدیــل 
ــرای کشــور شــده  ــه یــک چالــش زیســت محیطی ب ب
اســت؛ از ایــن رو اگــر می خواهیــم کمبــود آب در 
بخــش شــرب، صنعــت و بعــد از آن کشــاورزی را حــل 
ــه جمــع آوری  ــژه ای ب ــه توجــه وی ــم، الزم اســت ک کنی
ــر  ــیم. مدی ــته باش ــالب داش ــب فاض ــه مناس و تصفی
ــا  ــور ب ــالب کش ــی آب و فاض ــرکت مهندس ــل ش عام
اشــاره بــه اهمیــت توجــه تصمیــم  گیــران بــه موضــوع 
آب و فاضــالب، بیــان کــرد: الزم اســت کــه در شــرایط 
موضوعــات  تصمیم گیرنــدگان  و  رهبــران  فعلــی 

ــه مســئله آب حســاس شــوند. ــی کشــور ب اجرای

در همایش هوشمندسازی مجتمع های ساختمانی:

 با هوشمندسازی ساختمان ها 

آسایش و امنیت مردم فراهم می شود

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانسرویس اقتصاد

بــا همــکاری شــرکت مخابــرات 
ســازمان  و  اصفهــان  اســتان 
ســاختمان  مهندســی  نظــام 
زیرســـاخت هوشمـندســـازی 
ــی در  ــای ساختمانـ مجتمـع هـ
اصفهــان فراهــم می شــود. همایــش یــک روزه مجتمــع 
هوشــمند بــا فنــاوری FTTH بــا رویکــرد آشــنایی بــا نحــوه 
اجــرای آن در ســاختمان ها و معرفــی ســرویس ها از ســوی 
ــام  ــازمان نظ ــکاری س ــا هم ــان و ب ــه اصفه ــرات منطق مخاب
مهندســی ســاختمان در ســالن همایش هــای اتــاق بازرگانــی 
برگــزار شــد. در ایــن آییــن، مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات 
مخابــرات  فعالیت هــای  و  رویکردهــا  اصفهــان  اســتان 
ــت:  ــرد و گف ــان ک ــرح FTTH بی ــتای ط ــان را در راس اصفه
ــا هماهنگــی ســازمان نظــام  ــوری ب ــر ن درآینــده انقــالب فیب

مهندســی ســاختمان صــورت می گیــرد. 
حســین کشــایی بــه پتانســیل های فیبــر نــوری، ســرویس های 
ــتفاده از  ــود در اس ــکالت موج ــر روی آن، مش ــه ب ــل ارائ قاب
ــا   ــاره مزای ــاط رادیویــی اشــاره کــرد و درب ســیم مســی و ارتب
و قابلیت هــای فیبــر نــوری از جملــه امنیــت زیــاد و ســرعت 

ــادآور شــد.  ــاالی آن نکاتــی را ی ب
ــای  ــوص فناوری ه ــز درخص ــرات نی ــاری مخاب ــاون تج مع
ــی  ــی آن مطالب ــاختمان و معرف ــت س ــوری در صنع ــر ن فیب

ــرد. ــان ک بی
 همچنیــن طاهــری اصــل، عضــو هیئت رئیســه ســازمان 
نظــام مهندســی کشــور و اصفهــان درخصــوص صرفه جویــی 
انــرژی بــا اســتفاده از فناوری هــای نویــن در ســاختمان 
گفــت: بایــد ترســید کــه مهندســان ســاختمان و ناظــران ما از 
تکنولــوژی ارتباطــی عقــب بیفتنــد؛ لــذا بایــد نظــام مهندســی 
ــد؛  ــاوری روز پیــش برون ــا فن ســاختمان همــراه و همــگام ب
ــت  ــث امنی ــاختمان باع ــاوری در س ــیون و فن ــرا اتوماس  زی

و آسایش می شود. 
ــاختمان  ــازی س ــمت هوشمندس ــه س ــد ب ــزود : بای وی اف
برویــم، نــه لوکــس شــدن آن؛ زیــرا ســاختمان ها بایــد دارای 

ــد و شناســنامه شــوند.  برن
ــورد  ــزات م ــش تجهی ــش، کارگاه نمای ــن همای در حاشــیه ای
 نیــاز بــرای اجــرای داخلــی مجتمع هــا توســط امیــری 

و خانم خاکی ارائه شد.

دالیل گرانی گوشت
رئیــس اتحادیــه تهیــه و توزیــع گوشــت گوســفندی، بازگشــت 
زائــران از کربــال و بارش هــای اخیــر را مهم تریــن دالیــل 
ــدواری  ــار امی ــوان و اظه ــز عن ــت قرم ــت گوش ــش قیم افزای
ــادل  ــت تع ــه وضعی ــازار ب ــده ب ــای آین ــی روزه ــه ط ــرد ک  ک
ــت  ــش قیم ــت:  افزای ــی گف ــر ملک ــد. علی اصغ ــات برس و ثب
ــوری  ــه ط ــد؛ ب ــروع ش ــته ش ــه گذش ــز از هفت ــت قرم گوش
کــه هــر کیلوگــرم گوشــت گوســفندی بیــن 500 تــا ۱000 
ــه وی ــه گفت ــد. ب ــه رو ش ــت روب ــش قیم ــا افزای ــان ب  توم

در حــال حاضــر هــر کیلوگــرم شــقه گوســفندی بــدون دنبــه 
3۲ تــا 33 هــزار تومــان بــه دســت مغــازه دار می رســد کــه بــا 
احتســاب ۱۲ درصــد ســود فروشــندگان بیــن 3۶ تــا 37 هزار 
ــود و در  ــه می ش ــهر فروخت ــطح ش ــای س ــان در مغازه ه توم

اختیــار مشــتری قــرار می گیــرد.

تولید خودرو افزایش یافت
ــد  ــال ۱3۱.7 درص ــاه امس ــودرو در آبان م ــواع خ ــد ان تولی
افزایــش یافتــه اســت. بــر اســاس جدیدتریــن آمارهــای 
رســمی دولــت در آبان مــاه امســال، تولیــد انــواع خــودرو 
از 55 هــزار و ۶۹3 دســتگاه در آبان مــاه ســال گذشــته بــه 
۱۲۹ هزار و 3۱ دســتگاه رســیده اســت. در این مدت تولید 
 انــواع ســواری ۱3۸.۲ درصــد رشــد داشــته و از 50 هــزار 
ــزار  ــه ۱۲۱ ه ــته ب ــال گذش ــاه س ــتگاه در آبان م و ۹۱۴ دس
ــد  ــاه امســال تولی و ۲7۲ دســتگاه رســیده اســت. آبان م
انــواع وانــت نیــز 7۶.۱ درصــد افزایــش یافتــه و از 3۹5۸ 
 دســتگاه در آبــان ۱3۹۴ بــه ۶۹7۲ دســتگاه افزایش یافته

 است. 

قیمت مناسب میوه برای شب یلداداروهای خارجی گران نمی شود

آگهی مزایده عمومی
)مرحله اول(

شرکت بازیافت گلپایگان و خوانسار در نظر دارد تفکیک زباله های بازیافتی در شهرستان گلپایگان را از 
طریق اجاره به واجدین شرایط واگذار نماید. متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به نشانی 
 گلپایگان - میدان بسیج - مجتمع تجاری و اداری پارسیان - طبقه سوم - واحد 7 مراجعه نمایند 

و یا با تلفن 03۱57۴۲0۶۲۱ تماس حاصل فرمایید.
شرکت بازیافت گلپایگان و خوانسارآخرین مهلت تحویل پیشنهادات ۹5/0۹/30

نوبت اول
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حتما بخوانید!
توسعه شهر اصفهان با استفاده از ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

 رئیــس دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قم - شــعبه 
ــای  ــه فعالیت ه ــرآن در منظوم ــت ق ــد اس ــان معتق اصفه
فرهنگــی، باالترین ظرفیت را داراســت و متاســفانه در کشــور 
مــا تنهــا حضــور قــرآن در فرهنــگ درس و مشــق احســاس 
نشســت  در  قطبــی  محمــد  می شود.حجت االســام 
خبــری ای کــه به منظــور تبییــن برنامه هــای دومیــن المپیاد 
 مبّلغــان زبانــدان، جشــنواره شــعر قرآنــی کــودک و نوجــوان 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد ب ــزار ش ــی برگ ــای قرآن ــنواره ایده ه و جش
ــار  ــرای اولین ب ــه ب ــی ک ــای قرآن ــنواره ایده ه ــه در جش اینک
ــال  ــه دنب ــود ب ــزار می ش ــان برگ ــور در اصفه ــطح کش در س
ــنواره  ــن جش ــزود: در ای ــتیم، اف ــرآن هس ــردازی در ق ایده پ
ــنی  ــت س ــچ محدودی ــت و هی ــوم اس ــرای عم ــوان ب  فراخ
و جنســی وجــود نــدارد. وی بــا اشــاره بــه اینکه در شــرایطی 
کــه امــروز دشــمن قصــد دارد بیــن کشــورها تفرقــه ایجــاد 
کنــد، تنهــا نقطــه پیونــد و مشــترک همــه مذاهــب، قــرآن 
اســت، ادامــه داد: اعتقــاد ایــن اســت کــه امــروزه محصــول 
قرآنــی بایــد در کل جهــان بــه رســانه ای فراگیــر تبدیل شــود؛ 

حتــی بــرای مخاطبــان غیرمســلمان. وی بــا اشــاره بــه اینکه 
عاقه منــدان می تواننــد ایده هــای برتــر قرآنــی را بــدون 
ــا 15 بهمن مــاه در ســایت مرســات  ــت از 14 آذر ت محدودی
ثبــت  کننــد، افــزود: پــس از برگزیــده شــدن ایده هــای برتــر، 
ایده هایــی کــه قابــل اجــرا هســتند فرآینــد ثبــت مالکیــت 
معنــوی را طــی خواهنــد کــرد و ایــن افــراد همچنیــن دوره 

ــرد. ــد ک ــروری شــرکت خواهن ــوزش ایده پ ــدت آم کوتاه م
     المپیاد ملی مبّلغان زباندان

ــوزوی  ــی ح ــوزش عال ــه آم ــس مؤسس ــز رئی ــه نی در ادام
عامــه مجلســی از برگــزاری دومیــن المپیــاد علمــی 
مبّلغــان زبانــدان بــه صــورت کشــوری و در دو ســطح زبــان 
انگلیســی و عربــی خبــر داد و گفــت: تفــاوت المپیــاد 
ــه  ــت ک ــن اس ــال 89، ای ــاد س ــا المپی ــدان ب ــان زبان مبّلغ
 المپیــاد 89 در ســطح اســتانی و بــا پنــج زبــان برگــزار شــد
ــاری در ســطح کشــوری  ــاد در ســال ج ــن المپی ــا دومی ام
ــی برگــزار می شــود.  ــان انگلیســی و عرب ــا دو ســطح زب و ب
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر صاف ــام علی اکب حجت االس
مرکــز آمــوزش زبان هــای خارجــی دفتــر تبلیغــات اســامی 
ــپانیایی،  ــی، اس ــی، عرب ــان انگلیس ــان 6 زب ــتان اصفه اس

ــوزش  ــغ آم ــاب مبّل ــه ط ــی ب ــی و آلمان ــوی، چین فرانس
ــه کــرد: در کل تعــداد تربیــت مبّلغــان  داده می شــود، اضاف
بین الملــل 203 نفــر اســت. وی ادامــه داد: اهــداف المپیــاد 
ایجــاد انگیــزه در طــاب، روحانیــون و مبّلغــان اســت بــرای 
آمــوزش زبان هــای خارجــی، اســتفاده از برگزیــدگان در 
ــازی ــای مج ــات در فض ــا تبلیغ ــم ی ــغ توریس ــه تبلی  برنام
ــغ  ــرای تبلی ــان ب فراهــم ســاختن جــذب مبّلغــان و حوزوی
در کشــورهای خارجــی و ایجــاد بانــک اطاعاتــی بــرای 

ــدان. ــان زبان حوزوی

     زبان شعر، راه برگزیده برای انتقال مفاهیم قرآنی
 در ادامــه نیــز مدیــر کل فرهنگــی تبلیغــی دفتــر تبلیغــات 
اســامی اســتان اصفهــان از برگــزاری جشــنواره »یــک 
 قاصــدک، یــک آیــه« بــا عنــوان شــعر قرآنــی کــودک 
ــن  ــوان ای ــاه فراخ ــت: از 15 آذرم ــر داد و گف ــوان خب و نوج
جشــنواره اعــام شــده و تــا 15 دی مــاه فرصــت بــرای 
عبدالرســول  حجت االســام  دارد.  وجــود  آثــار  ارســال 
داوری  بــرای  زمــان  بهتریــن  را  بهمن مــاه   احمدیــان، 
و ارزیابــی آثــار عنــوان کــرد و بیــان داشــت: درصدد هســتیم 
ــا  کــه کتــاب شــعرهای برگزیــده را نیــز چــاپ کنیــم. وی ب
ــعر در  ــب ش ــه ش ــتیم ک ــتان هس ــن اس ــه اولی ــان اینک بی
بیــن طــاب برگــزار می کنــد، گفــت: در ایــن جشــنواره 
ــی ــای قرآن ــرآن، اقتباس ه ــا ق ــس ب ــی، ان ــای قرآن  قصه ه

قــرآن  و  قــرآن  بــه  عمــل  قرآنــی،   ســوره های کوتــاه 
ــی جشــنواره اســت.وی  ــات اصل ــت)ع(، از موضوع و اهل بی
ادامــه داد: در ایــن جشــنواره هــم مخاطبــان بــه لحــاظ ســن 
و جنــس هیــچ محدودیتــی ندارنــد و جشــنواره در دو مقطع 
کــودک و نوجــوان بــه  صــورت مجــزا و در دو مرحلــه داوری 

می شــود.

رئیس دفتر تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

 باید مکتب قرآنی کشور را به میراث ملموس تبدیل کنیم

رفع نقاط حادثه خیز کرمان
رئیــس پلیس راهنمایــی و رانندگی 
شــهر کرمــان بــا تاکیــد بــر اینکــه 
شــهرداری اقدامــات خوبــی در 
رابطــه بــا رفــع نقــاط حادثه خیــز 
در شــهر انجــام داده، گفــت: تمام 
هــدف ما ایــن اســت کــه تصادفات 
کاهــش پیــدا کنــد و شــاهد روانــی 
ترافیــک در معابــر شــهر باشــیم. ســرهنگ ناصــر کریمــی 
افــزود: علی رغــم همــه  مشــکات، آمــار تصادفــات فوتــی شــهر 
کرمــان نســبت بــه ســال گذشــته کاهــش داشــته اســت. وی با 
اشــاره بــه تدابیــری کــه بــرای رفــع نقــاط حادثه خیــز اندیشــیده 
شــده، اظهــار کــرد: علی رغــم مشــکات ترافیکــی کــه بــه  دلیــل 
ــود  ســاخت تقاطع هــای غیرهمســطح داشــتیم، انتظــار ایــن ب
آمــار تصادفــات بیشــتر شــود کــه خوشــبختانه آمــار تصادفــات 
فوتــی تاکنــون کاهــش داشــته اســت. ســرهنگ کریمــی ادامــه 
داد: کاهــش تصادفــات جرحــی، راهکارهایــی دارد کــه بایــد در 
درازمــدت در دســتور کار قــرار گیــرد. کریمــی گفــت: جلســه های 
متعــددی در کارگــروه ترافیــک شهرســتان برگــزار شــد و تعدادی 
از نقــاط حادثه خیــز را کــه منجــر بــه تصادفــات فوتــی و جرحــی 
ــام  ــه انج ــی ک ــزود: اقدامات ــم. وی اف ــی کردی ــد، بررس می ش
ــرعت از 80  ــر س ــای حداکث ــض تابلوه ــه تعوی ــت از جمل گرف
کیلومتــر بــه 60 کیلومتــر، کنتــرل ســرعت و نصب ســرعت کاه در 
ــی شــد.  ــگ دور شــهر، موجــب کاهــش تصادف هــای فوت رین
ــه  ــز از جمل ــاده را نی ــر پی ــای عاب ــر پل ه ــی زی وی فنس کش
ــران  ــوِت عاب ــه ف ــر ب ــات منج ــش تصادف ــرای کاه ــا ب راهکاره
ــاط علی رغــم اینکــه  ــزود: در بعضــی نق ــاده دانســت. وی اف پی
پــل عابــر پیــاده وجــود دارد، بعضــی شــهروندان از زیــر پل هــا 
ــی  ــی و فوت ــای جرح ــه تصادف ه ــر ب ــه منج ــد ک ــور می کنن عب

می شود.

 بیان راهکارهای شکست دیابت 

در کتابخانه مرکزی
همایــش »چگونــه دیابــت را شکســت دهیــم« از ســوی کمیتــه 
فرهنــگ ســامت ســازمان فرهنگی تفریحــی، 16 آذرمــاه در 
ــامت  ــگ س ــه فرهن ــود. کمیت ــزار می ش ــزی برگ ــه مرک کتابخان
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان همزمــان بــا روز 
ــه  ــاه ســال جــاری ب ــان م ــاه( از آب ــت )23 آبان م ــی دیاب جهان
از  برگــزاری سلسله نشســت های فرهنگ ســازی پیشــگیری 
دیابــت بــا عنــوان »چگونــه دیابــت را شکســت دهیــم« اقــدام 
ــزار  ــه برگ ــر هفت ــنبه های ه ــل، سه ش ــان فص ــا پای ــه ت ــرده ک ک
خواهــد شــد. دکتــر یاشــار صالحــی بــه عنــوان کارشــناس برنامه 
بــه بیــان راهکارهــای شکســت دیابــت می پــردازد. عاقه منــدان 
می تواننــد روز سه شــنبه 16 آذرمــاه از ســاعت 10 تــا 12 بــه محــل 

کتابخانــه مرکــزی در خیابــان گلدســته مراجعــه کننــد.

اخبار کوتاه

ارتقای ایمنی جاده های یزد
مدیــر کل راهــداری و حمل ونقــل 
جــاده ای اســتان یــزد بــا اشــاره 
ــت جاده هــای  ــود وضعی ــه بهب ب
ســال  پنــج  در  یــزد  اســتان 
ــرد  ــدواری ک ــراز امی ــته اب گذش
 کــه طــی ســه ســال آینــده
ســطح ایمنــی جاده هــای اســتان 
برســد. محســن صادقیــان  اســتانداردهای جهانــی  بــه 
ســال های  بــه  نســبت  را  اســتان  جاده هــای  وضعیــت 
گذشــته بهتــر ارزیابــی و اظهــار کــرد: اگــر پنــج ســال پیــش 
اوضــاع جاده هــای اســتان یــزد را بــا جاده هــای اســتان های 
تأســف باری  نتایــج  بــه  می کردیــم،  مقایســه  مجــاور 
ــود  ــیار بهب ــت بس ــر وضعی ــال حاض ــا در ح ــیدیم؛ ام می رس
یافتــه اســت و امیدواریــم کــه در ســه ســال آینده، ســطح ایمنی 
جاده هــای اســتان را بــه اســتانداردهای جهانــی برســانیم. وی 
ــن اشــاره  ــه پیشــرفت محــور اردکان – نائی ــه ب ــن رابط  در ای
و تصریــح کــرد: قبــا بــرای آســفالت جاده هــا از یــک روکــش 
پنــج ســانتی اســتفاده می شــد کــه بســیار هزینه بــر بــود؛ امــا 
در حــال حاضــر بــا اســتفاده از تکنولوژی هــای روز دنیــا 
آســفالت های متنوعــی تولیــد می کنیــم کــه ایــن آســفالت ها بــا 

ترکیبات پلیمری، عمر بیشتری به جاده ها می بخشند.

افزایش آمار ازدواج در گلپایگان
رئیــس ثبــت احــوال شهرســتان گلپایــگان گفــت: در هشــت 
ــابه  ــدت مش ــورد ازدواج و در م ــاری، 526 م ــال ج ــه س ماه
ســال قبــل، 497 مــورد ازدواج در شهرســتان بــه ثبــت 
ــری  ــت خب ــازی در نشس ــر شانه س ــت. علی اکب ــیده اس رس
ــاری  ــال ج ــه س ــت ماه ــرد: در هش ــار ک ــگاران اظه ــا خبرن ب
ــه  ــتان ب ــر( در شهرس ــر و 453 دخت 957 والدت )504 پس
ــت شــده  ــی ثب ــت قانون ــد در مهل ــه 951 تول ــت رســیده ک ثب
اســت. وی ادامــه داد: آمــار والدت شهرســتان در هشــت 
ــار  ــه آم ــوده ک ــر ب ــزار و 7 نف ــک ه ــته ی ــال گذش ــه س ماه
ــد در  امســال نشــان دهنده کاهــش 4.94 درصــدی زاد و ول
شهرســتان اســت. رئیــس ثبــت احــوال شهرســتان گلپایــگان 
ــوت  ــون 241 مــرد و 147 زن ف ــدای ســال تاکن گفــت: از ابت
ــورد آن در  ــا 8 م ــه تنه ــت رســیده ک ــه ثب ــار آن ب ــرده و آم ک
مهلــت قانونــی ثبــت نشــده اســت؛ همچنیــن در آمــار فــوت 
ــته  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــز نس ــتان نی شهرس
شــاهد کاهــش 26 دهــم درصــدی هســتیم. وی درخصــوص 
ثبــت آمــار ازدواج افــزود: در هشــت ماهــه ســال جــاری، 526 
مــورد ازدواج و در مــدت مشــابه ســال قبــل 497 مــورد ازدواج 
در شهرســتان بــه ثبــت رســیده اســت. وی خاطرنشــان کــرد: 
تــا کنــون 1010 درخواســت بــرای دریافــت کارت ملی هوشــمند 
 داشــته ایم کــه 4 هــزار و 535 مــورد آن صــادر شــده و 3 هــزار 

و 681 کارت به شهروندان تحویل داده شده است.

اخبار کوتاه

شــهردار اصفهــان گفــت: بــه  کار نگرفتــن  کیمیای وطن
پهبادهــا در مســائل مختلــف شــهری 
ســازمان آتش نشــانی شــهرداری اصفهــان را بــر آن داشــت 
تــا بــرای نخســتین بار در کشــور از پهبــاد عمــود پــرواز 

اســتفاده کنــد. بــه گــزارش اداره ارتباطــات 
مهــدی  اصفهــان،  شــهرداری  رســانه ای 
جمالی نــژاد اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه 
ــور  ــهرهای کش ــت، کان ش ــش جمعی افزای
ــا، نارســایی ها و مشــکات  دچــار چالش ه
بســیاری شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه 
شــهرداری ها در گذشــته فقــط در قالــب 

دســتگاه های خدماتــی ارائــه خدمــت می کردنــد، بیــان 
داشــت: امــروزه مأموریــت شــهرداری ها از صــرف خدماتــی 
فراتــر رفتــه و بــه نهادهــای فرهنگــی، خدماتــی، اجتماعــی 
ــای  ــش چالش ه ــه افزای ــه ب ــا توج ــدل شــده اســت. ب مب
ــتفاده از  ــد و اس ــون جدی ــوم و فن ــه عل ــه ب ــهری توج ش

فناوری هــای نویــن شــهری از جملــه دیگــر نیازهایــی اســت 
احســاس  گذشــته  از  بیــش  بــه خوبــی  اکنــون  کــه 
می شــود. شــهردار اصفهــان ادامــه داد: در دیــدار اخیــر 
 مــردم اصفهــان بــا مقــام معظــم رهبــری، ایشــان اصفهــان 
را شــهر علــم خواندنــد کــه ایــن نشــان از توجــه 
ــه  ــم ب ــگاه عل ــه جای ــهر ب ــن ش ــت ای و اهمی
ــهردار  ــهری دارد. ش ــعه ش ــاد توس ــوان نم عن
اصفهــان بــا بیــان اینکــه قــرار اســت در تیرمــاه 
ســال آینــده مجموعــه ای از فناوری هــای نویــن 
شــهری را بــه نمایــش بگذاریــم، گفــت: بــرای 
بــا  تفاهمنامــه ای  کشــور  در  نخســتین بار 
معاونــت فنــاوری ریاســت جمهــوری در حــوزه خودروهــای 
هیبریــدی، موتورهــای برقــی، دوچرخه هــای برقــی، اســتفاده 
ــه امضــا  ــه و ... ب ــع آوری زبال ــن در جم ــای نوی از فناوری ه
ــان در  ــه توســعه شــهر اصفه ــه کمــک بســیاری ب رســید ک

حوزه فناوری های نوین می کند.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

توسعه شهر اصفهان با استفاده از فناوری های نوین شهری
چهارمحــال  دامپزشــکی  کل  اداره  ســامت   معــاون 
ــا اشــاره بــه شکســته شــدن لولــه انتقــال  و بختیــاری ب
نفــت بــه سرچشــمه رودخانــه ســرخون گفــت: متاســفانه 
ــه نفــت خــام  بعضــی مــزارع پــرورش ماهــی اســتان ب

آلــوده شــد. 
جهــاد  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
کشــاورزی اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
محمــد اســدی اظهار کرد: با شکســته شــدن 
لولــه انتقــال نفــت خوزســتان بــه پاالیشــگاه 
ــمه  ــه سرچش ــت ب ــت نف ــان و نش اصفه
مــزارع  بعضــی  ســرخون،  رودخانــه 

ــد.  ــوده ش ــام آل ــت خ ــه نف ــی ب ــرورش ماه پ
وی افــزود: بــا آلودگــی ایــن رودخانــه، موجــودات آبــزی 
در مســیر رودخانــه غیرقابــل مصــرف شــده و وارد کــردن  

آن هــا بــه چرخــه مصــرف نیــز ممنــوع اســت.
 اســدی تصریــح کــرد: اکیپ هــای نظارتــی دامپزشــکی 

ــتان های  ــردابی شهرس ــی س ــرورش ماه ــق پ ــه مناط ب
ــزام شــدند.  ــار اع ــگ و کی ــردگان، کوهرن اردل، ل

ــرورش  ــزارع پ ــی م ــدن بعض ــیابی ش ــه س ــدی ب اس
ماهــی در شهرســتان های کوهرنــگ، لــردگان و کیــار 
 در پــی بارندگی هــای اخیــر اشــاره کــرد 
و گفــت: طبــق گزارش هــا، طغیــان رودخانــه 
ــان  ــرار ماهی ــب ف ــده موج ــق یادش  در مناط
و تلــف شــدن آن هــا در زمین هــای کشــاورزی 
ــی  ــبد غذای ــا در س ــرف آن ه ــه مص ــده ک ش

انســان بــرای ســامتی مضــر اســت.
دامپزشــکی  اداره کل  ســامت  معــاون   
چهارمحــال و بختیــاری تاکیــد کــرد: شــهروندان در 
ــارج از  ــی خ ــع ماه ــه توزی ــر گون ــاهده ه ــورت مش ص
ــودجو ــراد س ــط اف ــکی توس ــارت دامپزش ــتم نظ  سیس
مراتــب را بــه اداره دامپزشــکی و بهداشــت و درمــان محل 

گــزارش کنند. ایســنا

در شهر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره 139560302018003289 کاسه پرونده 1395114402018000007 خانم سمیرا داوری دولت 

آبادی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 29 صادره از دولت آباد  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان نیمه 

تمام به مساحت  169.5 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 105  اصلی واقع در دولت آباد  بخش 

16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای رضا صادقیان

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/09/16

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/783/الف/م به تاریخ 95/08/18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.

فتحی  محمد  آقای   1392114402018000582 پرونده  139560302018003348 کاسه  شماره  رای  برابر 

فرزند اکبر  بشماره شناسنامه 4310 صادره از اصفهان  نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت  

84 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 313  اصلی واقع در دولت آباد  بخش 16 ثبت اصفهان در 

ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/09/16

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:799 /37/05/الف/م به تاریخ 95/08/18

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره 139560302018003346 کاسه پرونده 1391114402018001671 آقای محمود باقری فرزند 

مرتضی  بشماره شناسنامه 8782 صادره از برخوار  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  131.98 

متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 45  اصلی واقع در خورزوق  بخش 16 ثبت اصفهان در خریداری 

بطور مع الواسطه از آقای مرتضی باقری

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/09/16

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره: 789 /37/05/الف/م به تاریخ 95/08/20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.

1-برابر رای شماره 139560302018003338 کاسه پرونده 1392114402018000387 آقای بهنام قاسمی 

فرزند بهرام بشماره شناسنامه 1955 صادره از اصفهان  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

خانه به مساحت  165.60 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 2135 و 2136 فرعی از 445   اصلی 

واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

2-برابر رای شماره 139560302018003337 کاسه پرونده 1395114402018000084 خانم منیره اتحادی 

ابری فرزند حسین بشماره شناسنامه 668 صادره از اصفهان  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت  165.60 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 2135 و 2163  فرعی از 445   

اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول : 1395/09/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/09/16

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/793/الف/م به تاریخ 95/08/22

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

های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز 

گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت 

به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 

داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 

اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

محسن  آقای  مالکیت   1395/07/29 مورخ   139560302023000920 شماره  رای  برابر   -1 ردیف 

بر  فرزندعبدالمجید     اصفهان   از  1282332491صادره  40740کدملی  شناسنامه  به شماره  پور   تائبی 

 3072 و   3070 شماره  پاک  از  مفروزی  مربع  متر   18/70 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ 

گردیده  محرز  اولیه  مشاعی  مالکیت  ازای  در  که  اصفهان  ثبت   4 بخش  در  واقع  اصلی   -  3073  و 

است.

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

خواهدشد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/9/16 

شماره : 25140 / م الف 

امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 95-540 خواهان تعاونی اعتبار حسنات   دادخواستی مبنی بر : مطالبه وجه 

چک به مبلغ دوازده میلیون و دویست هزار ریال   به طرفیت محسن پرویزیان   تقدیم نموده و وقت 

رسیدگی برای روز ..... مورخ 95/10/22 ساعت 15/30 تعیین گردیده است. لذا با عنایت به مجهول المکان 

بودن خوانده ، حسب تقاضای 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 – پاک 57- کد پستی 8165756441 شورای حل اختاف اصفهان- شعبه 

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

قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره : 27053 / م الف مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختاف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
 804  / به کاسه 95  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 149متولد 1347   نادر صحت   آقای 

ش1 از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اشرف اشراقی  

بشناسنامه 516مورخ 1324/11/20 در تاریخ1394/8/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر – یک دختر – و همسر دائمی که به شرح ذیل می باشد 1- نادر 

صحت فرزند علی اصغر به ش ش 149 متولد 1347 صادره از گلپایگان 2- ناصر صحت فرزند علی اصغر 

به ش ش 550 متولد 1342 صادره از گلپایگان 3- فاطمه صحت فرزند علی اصغر به ش ش 192 متولد 

1345 صادره از گلپایگان 4- علی اصغر صحت فرزند غامحسین به ش ش 779 متولد 1313 صادره 

از گلپایگان والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا 

هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 429/ م الف 

رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

گواهی  حصروراثت
آقای حسن لکی سهلوانی  بشناسنامه شماره 1100015817 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت 

شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 95/1261تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان 

مرتضی لکی سهلوانی     بشناسنامه شماره 29 در تاریخ 1395/8/10در گذشته و ورثه وی در هنگام در 

گذشت عبارتند از 1- حسن لکی سهلوانی فرزند مرتضی شماره شناسنامه 1100158177 نسبت با متوفی 

فرزند 2- سمیه لکی فرزند مرتضی شماره شناسنامه 1100150811 نسبت با متوفی فرزند 3- زهرا لکی 

سهلوانی فرزند مرتضی شماره شناسنامه 1100448081 نسبت با متوفی فرزند 4- فاطمه باغکمه  فرزند 

محمد شماره شناسنامه 271 نسبت با متوفی همسر  پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه 

آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.

 دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  پناه      یزدان  عبدالرضا  خواهان   1550/95 پرونده کاسه  در خصوص 

طرفیت احمد داوودی نژاد  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز..........  مورخ 95/10/26ساعت 

8/30 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 خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا مجتمع  شماره 2 شورای حل اختاف مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 27012/م الف مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  پناه      یزدان  عبدالرضا  خواهان   1552/95 پرونده کاسه  در خصوص 

مورخ 95/10/26ساعت 9  روز..........   برای  .وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  یونس همتی    طرفیت 

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 خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا مجتمع  شماره 2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 

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

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 27013/م الف مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم ووقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای حمید ابراهیم پور    بطرفیت محمد رضا شجاع به خواسته مطالبه و خسارت  تقدیم 

که به شورای حل اختاف شعبه دوم  حقوقی ارجاع به کاسه 109/95 ش 2 ح  ثبت و برای روزچهارشنبه 

مورخ 95/10/11 ساعت 16:30 عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده و خوانده مجهول المکان معرفی  نموده 

است  به تقاضای خواهان و دستور شورا  به استناد ماده 73 ق.آ.م یک نوبت در یکی از روزنامه های 

جرید االنتشار رسمی درج و آگهی شود و از خوانده دعوت می نماید  که با مراجعه به دبیرخانه  شورای 

ثانی  نسخه  دریافت  و  دقیق خود  آدرس  و  نشانی  اعام   و  فاورجان  دوم  حقوقی  اختاف شعبه  حل 

دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه دوم فاورجان جهت رسیدگی حاضر 

شوید در غیر اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب می شود . دبیرخانه شورای حل اختاف خانواده 

شعبه دوم شهرستان فاورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  پناه      یزدان  عبدالرضا  خواهان   1551/95 پرونده کاسه  در خصوص 

طرفیت ابوالفضل صادقی   تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز..........  مورخ 95/10/26ساعت 

9/30 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 خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا مجتمع  شماره 2 شورای حل اختاف مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 27014/م الف مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه 1561/95 ش/ 11 خواهان محمد حسین شرکت قناد      دادخواستی مبنی 

مورخ  روز..........   برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  امساکی  علی  طرفیت  به  ثالث   بر:جلب 

95/10/29ساعت 11  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 خیابان شیخ صدوق شمالی چهارراه وکا مجتمع  شورای حل اختاف مراجعه و 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 27033/م الف مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم  پروین پوریای ولی دارای شناسنامه شماره 40426  به شرح دادخواست به کاسه 4619/95 ح 

10  از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مرتضی پوریای 

ولی  بشناسنامه 343  در تاریخ 95/7/5   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به 4  پسر و 2 دختر و همسر 1- سعید پوریای ولی - ش ش 781 –پسر 2- حمید 

حبیب   -4 –پسر   1663 ولی - ش ش  پوریای  رضا  امیر   -3 –پسر  ولی - ش ش 47288  پوریای 

پوریای ولی - ش ش 749 –پسر 5- پروین پوریای ولی - ش ش 40426 –دختر 6- نسرین پوریای 

انجام تشریفات  با  اینک  ولی - ش ش 1559 –دختر 7- عصمت کیخسروی- ش ش 330 همسر  

مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 27000/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم  اعظم بختیار وند دارای شناسنامه شماره 2153  به شرح دادخواست به کاسه 4783/95 ح 10  

از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  سلیمان بختیار وند  

بشناسنامه 7  در تاریخ 95/8/6   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به 3  پسر و پنج دختر و همسر 1- محمد بختیار وند - ش ش 561  2- علیرضا بختیار وند 

- ش ش 1928  3- داود بختیار وند - ش ش 4798  4- سیما بختیار وند - ش ش 165    5- فاطمه 

بختیار وند - ش ش 31537   6- اعظم بختیار وند - ش ش 2153  7- اکرم بختیار وند - ش ش 

1664 8- فرخند بختیار وند- ش ش 10137 9- شهناز سلیمانی- ش ش 455  اینک با انجام تشریفات 

مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 

دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. شماره : 27569/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختاف استان اصفهان

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

آلوده شدن بعضی از مزارع پرورش ماهی به نفت خام
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حتما بخوانید!
»شهرکی ها« با داستانی متفاوت ...

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگ

ــرار اســت  ــه ق ــروز 16 آذر، روز دانشــجو اســت؛ روزی ک ام
روز جوینــدگان علــم و دانــش باشــد. امــا ایــن جوینــدگان 
علــم ایــن روزهــا چــه می کننــد و چــه مطالباتــی دارنــد؟ 
هــر ســال بــا نزدیــک شــدن بــه روز دانشــجو، دانشــگاه ها 
ــول  ــه ق ــا جشــن روز دانشــجو را ب ــد ت ــو می افتن ــه تکاپ ب
ــد. در  ــزار کنن ــل برگ ــال های قب ــکوه تر از س ــان باش خودش
دانشــگاه های بــزرگ کشــور ایــن جشــن بــا یــک پذیرایــی 
ســاده، چنــد برنامــه موســیقی و ســخنرانی وزرا یــا معاونان 
آن هــا همــراه اســت. در دانشــگاه های متوســط ایــن برنامــه 
ــک و  ــک کی ــگاه و ی ــس دانش ــخرانی رئی ــا س ــوال ب معم
ــادی از  ــداد زی ــا در تع ــد؛ ام ــان می رس ــه پای ــاندیس ب س
دانشــگاه ها روز دانشــجو، یعنــی یــک ظــرف آب نبــات 
ارزان قیمــت کــه تعــدادی از نیروهــای خدماتــی دانشــگاه 
بــا یــک لبخنــد از ســر اجبــار بــه دانشــجوها تعــارف 
می کننــد. حتمــا بســیاری از شــما ایــن خاطــرات را حتمــا 
از روز دانشــجو بــه یــاد داریــد؛ روزی کــه در آن همــه حــرف 
ــه شــدت  ــه جــز خــود دانشــجو. چیــزی کــه ب ــد ب می زنن
در ایــن روزهــا جــای خالــی اش احســاس می شــود 

مطالبــات دانشــجویان اســت؛ مطالبــات بحقــی کــه گویــا 
ــدارد.  ــود ن ــنیدن آن وج ــرای ش ــنوایی ب ــوش ش ــچ گ هی
ــه مراســم  ــن اســت ک ــه ای ــزرگ دغدغ در دانشــگاه های ب
ــر  ــود و در دیگ ــام ش ــی زود تم ــدا خیل ــر و ص ــدون س ب
ــدارد.  ــی ن ــم جای ــا ه ــا بج ــه ن ــن دغدغ ــگاه ها همی دانش
امــا ایــن دانشــجویانی کــه تــا ایــن حــد اصــرار بــه نادیــده 

ــد؟ ــی دارن گرفتنشــان وجــود دارد، چــه مطالبات
    کار

مریــم، دانشــجوی مدیریــت جهانگــردی و هتلــداری 
ــد. ــوان می کن ــجویان را کار عن ــه دانش ــن دغدغ بزرگ تری

 او می گویــد: شــرایط کاری در رشــته مــا بــه شــدت محدود 
اســت و هتل هــا تمایلــی بــرای اســتفاده از دانش آموختگان 
 ایــن رشــته ندارنــد و ترجیــح می دهنــد کســب و کار خــود 
را بــه شــکل ســنتی اداره کنند.درایــن میــان هتل هایــی کــه 
ــح  ــود دارند،ترجی ــب و کار خ ــرای کس ــری ب ــر مدرن ت تفک
می دهندمــردان را اســتخدام کننــد. دربــاره جهانگــردی نیــز 
هنــوز زیرســاخت های الزم در کشــور وجــود نــدارد و از ایــن 

بابــت فاصلــه زیــادی بــا دنیــا داریــم.
    سربازی

ــن  ــابداری، بزرگ تری ــر حس ــال آخ ــجوی س ــام، دانش پره

دغدغــه خــود را کار و خدمــت ســربازی عنــوان می کنــد. او 
می گویــد: اگــر شــرایط بــه گونــه ای مــی شــد کــه ســربازها 
مــی توانســتند در زمینــه تخصصــی رشــته خــود فعالیــت 
کننــد، مــی توانســتند پــس از پایــان خدمــت ســربازی بــا 

دوســال ســابقه کار راهــی بــازار کار شــوند.
    سطح پایین آموزش

در  تدریــس  شــرایط  از  دانشــجوی گرافیــک،  ثمیــن، 
ــگاه را در  ــای دانش ــد و آموزش ه ــه می کن ــگاه ها گالی دانش
حــد خیلــی پاییــن می دانــد. او کــه بــه صــورت پاره وقــت 
 در یــک موسســه کار می کنــد، می گویــد: بــا امکانــات 
و درس هــای دانشــگاه، دانشــجو هیــچ شانســی بــرای پیدا 
ــه  ــرف اول را تجرب ــازار کار، ح ــرا در ب ــدارد؛ زی ــردن کار ن  ک
نــه  می زنــد،  مــدرن  برنامه هــای  بــا  کار  توانایــی  و 
ــای  ــی از درددل ه ــا بخش ــا تنه ــی. این ه ــدرک تحصیل م
ــت  ــرار اس ــه ق ــجویانی ک ــود؛ دانش ــور ب ــجویان کش دانش
آینده ســازان ایــن مملکــت باشــند، امــا متاســفانه پشــت 
میزنشــینان آنچنــان بــه میزهایشــان چســبیده اند کــه فکــر 
ــه همیــن جوان هــا  ــد ایــن میزهــا را ب ــد روزی بای نمی کنن
واگــذار کننــد و نادیــده گرفتــن ایــن افــراد، یعنــی نادیــده 

ــده کشــور. ــن آین گرفت

- شــورای پروانــه ســاخت معاونــت ارزشــیابی و نظــارت 
ــم اول  ــاخت فیل ــان س ــن از متقاضی ــی 20 ت ــا کارگردان ب

موافقــت کــرد. 
اســامی متقاضیــان ســاخت فیلــم اول کــه بــا کارگردانــی 
ــه  ــت: عاطف ــرح اس ــن ش ــه ای ــده، ب ــت ش ــان موافق آن
خادم رضــا، محمدرضــا وطن دوســت، روح هللا صدیقــی 
مســعود حاتمــی، علــی فخــر موســوی، پوپــک مظفــری 
ــالن  ــی، ارس ــر، آرش الهوت ــد پورف ــادری، محم ــور ق تیم
مؤخــر بخشــی  مســعود  حقانــی،  پیمــان   امیــری، 

کیهــان ملکــی، شــاهرخ دولکــو، مهــران مدیــری، خیــرهللا 
ــی  ــی، عل ــگاه ارض ــودزاده، پ ــا محم ــور، علیرض تقیانی پ

ــینی وند. ــدی حس ــدی، مه احم
- بودجــه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در ســال 1396 
ــن  ــان تعیی ــون توم ــارد و 900 میلی ــوع 952 میلی در مجم
شــده اســت. ایــن رقــم در ســال 1395 مبلــغ 810 میلیــارد 

تومــان بــوده اســت.
- ویژه برنامــه تولــد مــاه بــا جشــن تولــد جمشــید 
مشــایخی در مــوزه هنرهــای دینــی امــام علــی)ع( برگــزار 
 16 سه شــنبه  روز  جشــن  مــکان  و  زمــان  می شــود. 
آذرمــاه ســاعت 1۷ مــوزه هنرهــای دینــی امــام علــی)ع( 

اســت.
- فریــد ســعادتمند، آهنگســاز انیمیشــن عاشــورایی 
»ناســور« اعــالم کــرد قصــد دارد موســیقی ایــن اثــر را بــه 

ــد. ــدون کالم منتشــر کن ــوم ب صــورت آلب
- دومیــن شــب از کنســرت مشــترک کیهــان کلهــر و اردال 
ارزنجــان بــا عنــوان »تــا بیکــران« در حالــی برگــزار شــد 
 کــه تأخیــر ۴0 دقیقــه ای برنامــه، واکنــش کیهــان کلهــر 

را برانگیخت.
ــا  ــگ و ارشــاد اســالمی ب ــر موســیقی وزارت فرهن - دفت
صــدور اطالعیــه ای انتشــار هــر گونــه قطعــات موســیقی 
در فضــای مجــازی را منــوط بــه دریافــت مجوزهــای الزم 

تابــع مقــررات نشــر در فضــای حقیقــی دانســت.
پژوهــش  »جایــزه  دوره  نخســتین  علمــی  دبیــر   -
ــماعیلی  ــعید پوراس ــی س ــی حکم ــال«، ط ــینمایی س س
ــه عنــوان مدیــر اجرایــی ایــن رویــداد انتخــاب کــرد. را ب
- بابــک انصــاری، بازیگــر جدیــد فیلــم ســینمایی 
»ماجــان« بــه کارگردانــی رحمــان ســیفی آزاد شــد.

- »زیــر ســایه« ســاخته بابــک انــوری، کارگــردان جــوان 
ایرانــی، کــه نماینــده بریتانیــا در اســکار خارجی زبــان 
امســال اســت، جایــزه بهتریــن فیلمنامــه و جایــزه 
داگالس هیکاکــس را بــرای بهتریــن کارگــردان اول جوایز 

ــرد.  ــت ک ــا دریاف ــم مســتقل بریتانی فیل
آویــن منشــادی بازیگــر 9 ســاله ایــن فیلــم نیــز جایــزه 

بهتریــن بازیگــر زن نقــش مکمــل را بــرد.
- کیانــوش عیــاری گفــت: معتقــدم تمــام مســائل مرتبط 

بــا فیلــم »خانــه پــدری« یک ســوءتفاهم اســت.

مسئول نهاد رهبری دانشگاه پیام نور استان اصفهان:

 به دنبال انجام اقدامات فرهنگی فاخر 

در دانشگاه ها هستیم

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس فرهنگ

در ششــمین همایــش کشــوری 
شــعر آیینــی »هفتــاد و دو خــط 
اشــک«، 500 اثــر از سراســر کشــور به 
ایــن جشــنواره ارســال شــده اســت.
نمایندگــی  نهــاد  مســئول   
ــور اســتان اصفهــان  ــام ن مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه پی
گفــت: در ایــن همایــش دانشــگاه های دولتــی بــا ۷0 اثــر 
ــور  ــام ن ــگاه های پی ــتند؛ دانش ــرکت کننده را داش ــترین ش بیش
 بــا ۴5 اثــر و دانشــگاه های آزاد بــا 2۷ اثــر شــرکت کردنــد 
ــوم  ــه عل ــگاه ها از جمل ــایر دانش ــرکت کنندگان از س ــه ش و بقی
ــالم  ــد. حجت االس ــردی بودن ــان و علمی کارب ــکی، فرهنگی پزش
برگزیــدگان  بیــن  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا   جعفرعمــادی 
ــد  ــور دارن ــجویان حض ــر از دانش ــدان و 3۷ نف ــتادان، کارمن اس
ــپس  ــر و س ــا 8 اث ــران ب ــدگان از ته ــترین برگزی ــزود: بیش اف
ــداد  ــن رخ ــزاری ای ــان برگ ــتند. وی زم ــر هس ــا 5 اث ــان ب اصفه
هنــری را 1۷ آذرمــاه در تــاالر شــریعتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
عنــوان کــرد و بیــان داشــت: بنیــاد ملــی نخبــگان و شــهرداری 
 اصفهــان جهــت همــکاری در ایــن رویــداد اعــالم آمادگــی 

کرده اند. 
ــودن  ــجویی ب ــش را دانش ــن همای ــژه ای ــاخصه وی ــادی ش عم
ــه  ــش ب ــن همای ــزاری ای ــا برگ ــرد: ب ــح ک ــت و تصری آن دانس
دنبــال کار فرهنگــی فاخــر دانشــجویی و تأثیرگــذاری در محیــط 
دانشــگاه ها بوده ایــم؛ همیــن ویژگــی دانشــجویی و ســیال 
ــده  ــراد برگزی ــه اف ــده ک ــث ش ــجویی باع ــط دانش ــودن محی ب
دانشــجویی  جدیــد  چهره هــای  از  همگــی  ایــن جشــنواره 
ــای  ــجویان در برنامه ه ــور دانش ــرد: حض ــد ک ــند. وی تاکی باش
فرهنگــی دانشــگاه ها یــک ارزش بــرای ماســت و قصــد نداریــم 
کــه کارهایمــان را بزرگنمایــی کنیــم؛ مهــم ایــن اســت کــه 

ــد.  ــی بیاین ــای فرهنگ ــمت برنامه ه ــه س ــجویان ب دانش
وی داوران ایــن همایــش را ســید مهــدی حســینی، ســید مهدی 
موســوی و علیرضــا قــزوه عنــوان کــرد و بیــان داشــت: در بخــش 
شــعرنو و ســپید ســه نفــر و در بخــش ویــژه اربعیــن نیــز ســه 
نفــر برگزیــده شــدند؛ از دو اســتاد و کارمنــد نیــز تقدیــر خواهــد 
. همچنیــن برنامــه ســال آینــده، جهــش از شــعر عاشــورایی بــه 

شــعر آیینــی اســت. 
عمــادی بــا اشــاره بــه اینکــه در روز برگــزاری همایــش از کتــاب 
و اپلیکیشــن مجموعــه اشــعار برتــر در ســال های 92 تــا 95 کــه 
همایــش بــه صــورت کشــوری برگــزار شــده، رونمایــی خواهــد 
ــع  ــهدای مداف ــای ش ــی از خانواده ه ــر از یک ــزود: تقدی ــد، اف ش

حــرم، یکــی دیگــر از برنامه هــای همایــش اســت. 

اخبار کوتاه

چالشــی  مســتندهای  نقــد  و  اکــران   
سرویس فرهنگ

شهره باقری

و روشــنگر، یکــی از فعالیت هــای کمیتــه 
فرهنــگ رســانه اســت. یکــی از مســتندهایی کــه بــا اکــران 
آن مــوج اعتــراض گروهــی از فعــاالن جامعــه را کــه در قالب 
ــتند ــت داش ــی فعالی ــرد کارآفرین ــا رویک ــتارت آپ ها ب  اس

ــب  ــوع یکشنبه ش ــت، موض ــراه داش ــه هم ب
کافــه نقــد بــود. »شــب نامه«، مســتندی بــا 
در  نویــن  جاسوســی  شــبکه  موضــوع 
ــید  ــور س ــا حض ــتارت آپ ب ــای اس محیط ه
مهــدی کرباســی، کارگــردان فیلم، کــه خود از 
ــد  ــه نق ــت، ب ــز هس ــی نی ــاالن کارآفرین فع
گذاشــته شــد و کاظمــی، یکــی دیگــر از 

فعــاالن کارآفرینــی، بــه عنــوان کارشــناس بــه نقــد آن 
ــم مناســب  ــن فیل ــن کارشــناس، ای ــر ای ــه نظ پرداخــت. ب
عمــوم نیســت و صرفــا بایــد بــرای مســئوالن بــه نمایــش 
ــه  ــد ب ــتند می توان ــن مس ــه ای ــرا ک ــد؛ چ ــته می ش گذاش
امنیــت روانــی عــام مــردم و اکوسیســتم اســتارت آپی 

ــه  ــال در زمین ــراد فع ــران، اف ــن حاض ــد. در بی ــه بزن ضرب
ــم، نقدهــای  ــن فیل ــه ای ــی ب ــگاه صنف ــا ن اســتارت آپ ها، ب
ــردان  ــدی کرباســی، کارگ ــه آن داشــتند. ســید مه ــی ب منف
ایــن مســتند، در دفــاع از فیلــم خــود گفــت: ایــن مســتند 
ــر  ــم زی ــن فیل ــاخت ای ــور از س ــت و منظ ــی نیس سفارش
ســؤال بــردن تمــام اســتارت آپ ها نبــوده  
اســت. ایــن شــبکه جاسوســی همچنــان بــه 
ــگ  ــم زن ــن فیل ــه می دهــد. ای کار خــود ادام
هشــداری هــم بــرای مســئوالن و هــم بــرای 
ــر  ــاز وارد ه ــم ب ــا چش ــه ب ــت ک ــان اس جوان

جریان اجتماعی شوند. 
ــب نامه«  ــتند »ش ــار مس ــد و انتش ــا تولی  ام
ــاز  می توانــد بــاب افشــاگری های نامتعــارف را در جامعــه ب
کنــد؛ مدلــی کــه شــاید در نــگاه اول جــذاب بــه نظــر برســد 
امــا در آینــده بــا گســترش اینگونــه فعالیت هــای بــه ظاهــر 
فرهنگــی، فضــای امنیتــی جامعــه از بیــن مــی رود و بدبینی 

ــرد. ــی شــدت می گی ــه دســتگاه های امنیت نســبت ب

این مستند سفارشی نیست
تهیه کننــده مجموعــه »شــهرکی ها« بــا اشــاره بــه داســتان 
ــدگان  ــار تهیه کنن ــه این ب ــرد ک ــان ک ــر بی ــن اث ــدی ای کم
ــا دیگــر بــه کســی  ــد ت تلویزیونــی را ســوژه کار قــرار داده ان

برنخــورد! 
تهیه کننــده مجموعــه »شــهرکی ها«  فریــد شــب خیز، 

ــاره تولیــد ایــن ســریال در شــبکه ســه  درب
کمــدی  یــک کار  گفــت: »شــهرکی ها«، 
بیننــده  لب هــای  بــر  لبخنــد  و  اســت 
مــی آورد یــا حداقلــش ایــن اســت کــه 

را خــرد نمی کنــد.  بیننــده  اعصــاب 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون بیــش از ۷0 
ــرداری  ــط و تصویرب ــه ضب درصــد از مجموع

از  و  فعــال شــب کار  مــا  داد:  توضیــح  اســت،  شــده 
ســاعت 3 عصــر تــا 3 صبــح مشــغول تصویربــرداری 
 هســتیم. لوکیشــن ســریال هــم در شــهرک غزالــی اســت 
و دکورهــای بزرگــی را در آنجــا نصــب کرده ایــم. همچنیــن 
ــه قصــه در خــارج از  ــا ب ــد هــم بن در قســمت هایی از تولی

ــم. ــط می کنی ــهرک کار را ضب ش
ــوان  ــه عن ــی ب ــهرک غزال ــاب ش ــاره انتخ ــب خیز درب  ش
لوکیشــن تصریــح کــرد: بخشــی از ایــن مســئله بــه دلیــل 
ــل  ــه حم ــی ب ــی راحت ــم دسترس ــا بتوانی ــود ت ــک ب ترافی
ــا در  ــال م ــن ح ــا ای ــیم. ب ــته باش ــیر داش ــل و مس و نق
شــهرک غزالــی داخــل یــک ســوله هســتیم 
بیمارســتان یــک  از  دکورهایــی  آن  در   و 

دفتــر کار و خانه هــای شــخصیت ها برپــا 
شــده اســت. 

بــه فضــای  اشــاره  بــا  تهیه کننــده  ایــن 
مجموعــه »شــهرکی ها« یــادآور شــد: فضــای 
ایــن مجموعــه کامــال رئــال اســت و مــا 
موضوعــات اجتماعــی را دســتمایه قــرار داده ایــم. وی اضافه 
ــود  ــرداری می ش ــن تصویرب ــه دوربی ــا س ــن کار ب ــرد: ای  ک
و تدویــن نیــز بــه صــورت همزمــان در حــال انجــام اســت؛ 
چــرا کــه تصویربــرداری مــا تــا 1 یــا 2 مــاه دیگــر ادامــه دارد 

و بایــد آن را بــه شــبکه ســه برســانیم. خبرفارســی

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم  بدری رحیمی آدرگانی دارای شناسنامه شماره 596  به شرح دادخواست به کالسه ۴۷06/95  از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  عباس طیبی  بشناسنامه 2  

در تاریخ 95/8/11   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

همسر و یک دختر و 3  پسر 1- بدری رحیمی آدرگانی - ش 596 – همسر متوفی 2- الهه طیبی  - ش  

۷22- فرزند دختر  3- رسول طیبی  - ش 20۷3 – فرزند پسر  ۴- مهدی طیبی  - ش 2۴63  – فرزند 

پسر      5- حسین طیبی  - ش 256۷ – فرزند پسر و ال غیر    اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

از  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد  تا هرکسی  نماید  نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می  مزبوررا در یک 

 متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. 

شماره : 2۷5۷2/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد علی تیمور جروکانی دارای شناسنامه شماره 919  به شرح دادخواست به کالسه ۴62۴/95 ح 

10  از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  معصومه تیموری 

جروکانی  بشناسنامه 109۴  در تاریخ 93/۷/9    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به 3  پسر و همسر و مادر و پدر 1- مهدی تیموری جروکانی  - ش 169  2- مجید 

تیموری جروکانی  - ش 159  3- امیر تیموری - ش 251  ۴- محمد علی تیموری جروکانی  - ش 919  

5- عفت تیموری جروکانی  - ش 30 6- حسن تیموری جروکانی  - ش 21        اینک با انجام تشریفات 

اعتراضی  تا هرکسی  نماید  نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می  مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 

دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 2۷001/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم شهناز جاللی دارای شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست به کالسه ۴696/95   از این شورا در 

آبادی   عاشق  پور  عباس  علیرضا  شادروان   داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  خواست گواهی 

بشناسنامه 21  در تاریخ 95/۷/۴   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

ش   - آبادی  عاشق  پور  عباس  حسین  امیر   -1 ذیل  نام  به  پدر  و  همسر  و  فرزند   3 به  است  منحصر 

فرزند   –  12۷10۷۴990 ش  ش   - آبادی  عاشق  پور  عباس  نرگس   -2 فرزند   –  12۷۴6۷8188 ش 

 – 10 شهناز جاللی - ش ش   -۴ فرزند   –  12۷21۷۷130 آبادی - ش ش  عاشق  پور  عباس  زهرا   -3

انجام  با  اینک  غیر  ال  و  متوفی  پدر   –  ۷ ش  ش   - آبادی  عاشق  پور  عباس  حسن   -5 متوفی  همسر 

وصیتنامه  یا  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه   را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 

خواهد  صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  شورا   به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی   از 

شد. 

شماره : 2۷581/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای بهنام هرتمنی دارای شناسنامه شماره 521۴۷  به شرح دادخواست به کالسه ۴611/95   از این دادگاه 

در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  رضا هرتمنی  بشناسنامه 2۴0  در 

تاریخ 95/6/15    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به همسر 

و یک پسر و یک دختر 1- بهنام هرتمنی  - ش ۷59- فرزند پسر  2- بهناز هرتمنی  - ش 521۴۷ – فرزند 

دختر  3- اختر وفائی - ش 2۷300 – همسر متوفی و ال غیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

از  یا وصیتنامه  اعتراضی دارد  تا هرکسی  نماید  نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می  مزبوررا در یک 

 متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. 

شماره : 2۷00۷/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  مطالبه  بر:  مبنی  دادخواستی  جوادی  حسن  محمد  خواهان   9۴6  -95 پرونده کالسه  خصوص  در 

 95/10/26 مورخه  یکشنبه   روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  درویشی   فاطمه  طرفیت 

خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین  صبح   10 ساعت  

بهشت  هشت  خ  نشانی  به  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر،  جراید  در  مراتب 

حل  شورای    3 شماره  مجتمع  )ع(  علی  امام  مسجد  روی  به  رو  پیروزی  راه  چهار  از  بعد  شرقی 

و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   51 شعبه   – اصفهان  اختالف 

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

می شود.

شماره: 2۷058/م الف مدیر دفتر شعبه 51 مجتمع شماره سه  شورای حل اختالف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد میرابدخت دارای شناسنامه شماره 1۴۴5  به شرح دادخواست به کالسه ۴6۴6/95   از این 

دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  مرضیه هنرجو  بشناسنامه 

1928  در تاریخ 9۴/12/8    اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به همسر و مادر  1- محمد میرابدخت - ش 1۴۴5- همسر متوفی  2- سکینه هنرجو  - ش ۴۷261 

– مادر متوفی و ال غیر   اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی 

یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 2۷006/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید محمد فاطمی نصرآبادی دارای شناسنامه شماره ۴  به شرح دادخواست به کالسه ۴655/95 

ح 10  از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  بتول حیدری 

اسماعیل ترخانی  بشناسنامه 126۷  در تاریخ 95/2/2۴   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به زوج- مادر سه دختر و 2 پسر 1- سید محمد فاطمی نصرآبادی - ش 

ش ۴ –زوج 2- فاطمه شفیعی - ش ش 2۷ –مادر 3- طیبه السادات فاطمی نصرآبادی  - ش ش 

۴153 –دختر متوفی ۴- سمیه السادات فاطمی نصرآبادی  - ش ش 2381 – دختر متوفی 5- صاحبه 

السادات فاطمی نصرآبادی  - ش ش 2061 –دختر متوفی 6- سید مهدی فاطمی نصرآبادی - ش ش 

اله فاطمی نصرآبادی - ش ش 5303  پسر متوفی  12۷1053225 –پسر متوفی ۷- سید محمد روح 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید 

تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 26998/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای احمد قربانیان کرد آبادی دارای شناسنامه شماره 1856  به شرح دادخواست به کالسه ۴615/95   از 

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  اصغر قربانیان کرد آبادی  

بشناسنامه 8۴5  در تاریخ 95/۷/8   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به زوجه و 6 دختر و یک پسر 1- صدیقه قربانیان - ش  18 –زوجه 2- احمد قربانیان کرد 

آبادی - ش 1856 – پسر متوفی 3- مریم قربانیان کرد آبادی  - ش ملی 12۷1255960 –فرزند دختر 

۴-  آسیه  قربانیان - ش 16۴2 –فرزند دختر 5- آصفه  قربانیان کرد آبادی  - ش 25۷ –فرزند دختر  

6- راضیه  قربانیان کرد آبادی  - ش ش 1855 –فرزند دختر ۷- زهرا  قربانیان کرد آبادی  - ش 185۴ 

–فرزند دختر 8- مرضیه  قربانیان کرد آبادی  - ش 20 –فرزند دختر  و ال غیر اینک با انجام تشریفات 

اعتراضی  تا هرکسی  نماید  نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می  مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 

دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : 2۷005/م الف رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف استان اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه: 95099۷0350601۴02 تاریخ تنظیم: 1395/08/19 شماره پرونده: 95099803506002۷6 

شماره بایگانی شعبه: 95032۷ پرونده کالسه 95099803506002۷6 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 

طاهری  حسن  آقای  خواهان:   95099۷0350601۴02 شماره  نهایی  تصمیم  اصفهان  شهرستان 

دولت آبادی فرزند عباسعلی با وکالت آقای محمدرضا داوری دولت آبادی فرزند عباس به نشانی 

تلفن  بیمارستان عیسی بن مریم ساختمان ۷1  آبادی روبروی  اصفهان- اصفهان- خیابان شمس 

 -3 تاجمیری  شاهپور  آقای   -2 حسینی  مهدی  سید  آقای   -1 خواندگان:   091316۴120۴ همراه 

آقای محمدرضا نصر اصفهانی ۴- آقای شاهرخ اسدی 5- آقای حسین حیدریان نشانی : همگی 

مجهول¬المکان خواسته¬ها: 1- مطالبه خسارات دادرسی2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه3- مطالبه 

وجه چک دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می¬نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی آقای حسن طاهری دولت آبادی فرزند عباسعلی 

با وکالت آقای محمدرضا داوری دولت آبادی به طرفیت آقایان 1- شاهرخ اسدی فرزند هوشنگ 2- 

سیدمهدی حسینی3- شاهپور تاجمیری ۴- محمدرضا نصر اصفهانی 5- حسین حیدریان بخواسته 

بانضمام  ملی  بانک  عهده   1395/3/15-۴0۴092 وجه چک شماره  ریال   280/000/000 مبلغ  مطالبه 

خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به جامع محتویات پرونده و رونوشت مصدق چک و گواهی 

عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه با توجه به اینکه خوانده ردیف دوم صادر کننده و یا ظهرنویس 

چک مذکور نمی¬باشد و دعوی متوجه وی نیست مستندا به بند ۴ ماده 8۴ و 89 قانون آیین دادرسی 

مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می¬گردد و در خصوص سایر خواندگان با توجه به وجود 

اصول مدارک در ید خواهان و اینکه وجه چک باید به محض ارائه کارسازی و پرداخت گردد و خوانده 

ردیف اول صادر کننده و سایر خواندگان ظهرنویس و دارای مسئولیت تضامنی می باشند و با وصف 

ابالغ اخطاریه و نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان و برائت ذمه خویش 

ایراد و دفاعی ننموده¬اند فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندا به ماده 310-2۴9-

313 قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک و ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت 

نظام و ماده 198-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان متضامنا بپرداخت مبلغ دویست و 

هشتاد میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ نه میلیون و سی هزار لاير بابت خسارات 

دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ 

چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعالم و حین  اجرای حکم محاسبه خواهد شد در حق 

خواهان محکوم می¬گردند رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

 در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر اصفهان 

می¬باشد. 

شماره:2۷091/م الف رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان سید مجید نبوی 

دادنامه
پرونده:  شماره   1395/09/03 تنظیم:  تاریخ   95099۷035۴۷01۴8۷ دادنامه:  شماره 

احمد  فرزند  اکبری  آقای محمد   -1 بایگانی شعبه: 950113شکات:  930998036۴8021۷۴ شماره 

شیاسی  نیره  خانم   -2 پ51  انتهای کوچه  یاس  بن¬بست  غربی  شهرک کوثر  اصفهان  نشانی  به 

انتهای کوچه متهمین:1- بیمه  فرزند حسین به نشانی اصفهان شهرک کوثر غربی بن¬بست یاس 

ایران به نشانی خ آمادگاه 3- آقای سینا منجزی فرزند عزیز قلی به نشانی مجهول المکان اتهام: 

ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی و فرار از صحنه تصادف دادگاه با بررسی محتویات 

پرونده و جامع اوراق آن ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 

فرزند عزیزقلی  آقای سینا منجزی  اتهام  دادگاه در خصوص  رای می¬نماید.رای  انشاء  و  به صدور 

مبنی بر بی¬احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه با وصف رانندگی بدون پروانه و فرار از صحنه 

تصادف منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به آقای محمد اکبری فرزند احمد دادگاه نظر 

و گواهی  و شکایت شاکی خصوصی  اصفهان  انقالب  و  دادسرای عمومی  از  به کیفرخواست صادره 

پزشکی قانونی ایشان و نظر افسر کاردان فنی تصادفات که مصون از هرگونه ایراد و اعتراضی از ناحیه 

طرفین پرونده واقع گردیده و با واقع و اوضاع و احوال مسلم قضیه انطباق کامل نیز دارد و به تبع 

قابل پذیرش نیز می¬باشد فرار متهم از صحنه تصادف و عدم حضور و دفاع از ناحیه وی در هیچ یک 

از مراحل رسیدگی و سایر محتویات پرونده که حاکی از استناد نتایج حاصله به قصور متهم دارد لذا 

بزه انتسابی به وی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد ۷10 و ۷09 و 559و ۴92 و ۴۴9 قانون 

مجازات اسالمی مصوب 92 و مواد ۷16 و ۷18و ۷19 از قانون تعزیرات مصوب ۷5 به تحمل پنج 

ماه حبس تعزیری و عالوه بر آن محرومیت از رانندگی با هرگونه وسیله نقلیه موتوری به مدت سه 

سال و از بابت جنبه خصوصی جرم به پرداخت هفت در صد دیه کامل بابت ارش شکستگی¬های 

استخوانهای دوم و سوم و چهارم کف پایی چپ که استخوان سوم معیوب التیام یافته است و سه 

درصد دیه کامل بابت ارش خردشدگی استخوان اول کف پای چپ و نیم درصد دیه کامل بابت ارش 

تورم زانوی چپ و دو درصد دیه کامل بابت ارش دررفتگی مفصل ابتدایی استخوان اول کف پای چپ 

و سه درصد دیه کامل بابت خردشدگی استخوان پنجم کف پای چپ و دو درصد دیه کامل بابت ارش 

آسیب نسج نرم کف پای چپ و پنج درصد دیه کامل بابت ارش آسیب شدید نسوج نرم کف پای 

چپ همراه با جرح باز کف پا و قطع عروق و تاندونهای پشت پای چپ و دو درصد دیه کامل بابت 

ارش پیوند پوست از ناحیه ران راست به پشت پای راست و یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب 

عصب ساق چپ که بهبود یافته است و چهار درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی استخوانهای کف 

نی  درشت  استخوان  بابت شکستگی طبق  دیه کامل  درصد  بیست  و  راست  پای  و سوم  دوم  پای 

چپ که در حالت معیوب التیام یافته است و چهاردرصد دیه کامل بابت محدودیت حرکتی و نقص 

عضو زانوی چپ و پنج درصد دیه کامل بابت ارش نقص عضوی در اندام تحتانی راست که منجر به 

بابت جرح )سمحاق( روی  پا شده است و دو درصد دیه کامل  انگشتان  محدودیت شدید حرکت 

زانوی راست و هشت درصد دیه کامل بابت ارش پارگی رباط متقاطع قدامی زانوی چپ در حق شاکی 

پرونده محکوم می¬نماید که مبالغ ریالی دیه از ناحیه شرکت بیمه خودرو مقصر حادثه به شاکی 

پرداخت و سپس از متهم توسط شرکت بیمه برابر مقررات ماده 15 و ۴و 65 قانون بیمه اجباری 

خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 بازیافت می-

شود رای دادگاه غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می¬باشد 

 و پس از آن ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان 

است. 

شماره: 2۷092/ م الف رئیس شعبه 121 دادگاه کیفری دو اصفهان مهرداد صیاف زاده 

دادنامه
کالسه پرونده: 995/95 ش6 شماره دادنامه:1۴96 تاریخ: 95/08/29 مرجع رسیدگی: شعبه 6 شورای 

حل اختالف اصفهان خواهان: موسسه مالی اعتباری عسگریه به وکالت یاسر شیروانی زاده به نشانی: 

تهران، انتهای خیابان شیراز جنوبی بین بزرگراههای همت و کردستان وکیل: یاسر شیروانی زاده به 

نشانی: اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، روبروی سه راه شیخ مفید، ساختمان موسسه اعتباری 

علی   -2 محمدابراهیم   فرزند  مجیدی  نوروزعلی   -1 خواندگان:   ۴ منطقه  دفتر   ۴ طبقه  عسکریه 

الیگودرزی فرزند  پناه محمودی فرزند مرادعلی 3- محمد ذوالفقاری فرزند پنجعلی ۴- جمشید 

تضامنی خواندگان  به محکومیت  نشانی مجهول¬المکان خواسته: صدور حکم  به  ماشاءاله همگی 

با  تادیه. گردشکار:  در  تأخیر  و  قانونی  احتساب کلیه خسارات  با  ریال  مبلغ150/000/000  پرداخت  به 

اعالم ختم رسیدگی  اعضای محترم شورا ضمن  نظریه مشورتی  اخذ  و  پرونده  به محتویات  عنایت 

خصوص  شورادر  نماید:رای  می  رای  صدور  به  مبادرت  آتی  شرح  به  متعال  خداوند  از  استعانت  با 

علی  نوروز   -1 طرفیت  به  زاده  شیروانی  یاسر  وکالت  به  عسگریه  اعتباری  مالی  موسسه  دعوی 

مجیدی 2- علی¬پناه محمودی فرزند مرادعلی 3- محمد ذوالفقاری فرزند پنجعلی ۴- جمشید 

با  مدرکیه  وجه  ریال  میلیون  پنجاه  و  یکصد  مبلغ  مطالبه  به خواسته  ماشاء¬اله  فرزند  الیگودرزی 

تا مبلغ18681۴92۴  به فتوکپی مصدق تعهدنامه و قرارداد مشارکت فی مابین اصحاب دعوا  توجه 

ریال و اینکه خواندگان با اطالع در جلسه دادرسی حاضر نگردیده¬اند و از دعوی مطروحه و مستند 

و منسوب به خود هیچ¬گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه 

خویش ارائه ننموده¬اند لذا دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 30۷ و 309 قانون 

تجارت و مواد 198 و 519 و 522 ق آدم حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه 

میلیون ریال بابت اصل خواسته و 990/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز حق¬الوکاله وکیل طبق 

تعرفه قانونی و خسارات تاخیر تادیه قابل محاسبه در واحد اجرای احکام از تاریخ تقدیم دادخواست 

تاریخ  از  روز   20 و ظرف مدت  غیابی  رای صادره  اعالم می¬دارد  و  در حق خواهان صادر   95/6/۴

اصفهان  عمومی  محاکم  در  نظر  تجدید  قابل  روز   20 از  و پس  در همین شورا  واخواهی  قابل   ابالغ 

می باشد. 

قاضی شورای حل اختالف شعبه 6 اصفهان شماره: 2۷030 / م الف

دادنامه
شماره دادنامه:95099۷0350300519 تاریخ تنظیم: 1395/0۴/06 شماره پرونده: 95099803503000۷۷ 

شماره بایگانی شعبه: 95010۴ خواهان: آقای حمیدرضا قدیری فرزند محمود با وکالت آقای مهرداد 

رحمانی فرزند پرویز به نشانی استان اصفهان، شهرستان مبارکه، مبارکه، ابتدای خیابان بسیج، جنب 

فروشگاه فردوس رایانه طبقه اول خواندگان: 1- آقای حامد زمانی دارانی فرزند ابوالقاسم به نشانی 

استان اصفهان- شهرستان فریدن- داران حد فاصل داران و نهر خلیج سمت راست مجتمع خدمات 

آقای  مجهول¬المکان3-  نشانی  به  عباس حسینیان  سید  آقای   -2  1 پالک  بزرگ  فریدن  رفاهی 

مهدی خسرویان فرزند فریدون به نشانی اصفهان -خیابان شیخ بهایی- کوچه شهید انصاری- کوچه 

خامسی پور- پالک 53 خواسته¬ها: 1- الزام به تنظیم سند خودرو2- مطالبه خسارات دادرسی. 

گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به شرح زیر مبادرات به صدور رای می¬¬نماید.

رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای محمدرضا قدیری با وکالت آقای مهرداد رحمانی به طرفیت 

دارانی فرزند  آقایان1- مهدی خسرویان فرزند فریدون2- سید عباس حسینیان 3- حامد زمانی 

ابوالقاسم بخواسته الزام به انتقال سند رسمی اتومبیل پژو پارس شماره¬ی 3۴۷ص26 ایران 88 

مقوم به 200/000/000 ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی با توجه به محتویات پرونده، تصویر 

مصدق قراردادهای عادی مورخ 9۴/3/2۴ که به موجب آن خوانده¬ی ردیف دوم اتومبیل موصوف 

را به خوانده¬ی ردیف اول و او نیز بموجب قرارداد عادی مورخ 9۴/5/۴ به خواهان فروخته است که 

مستندات خواهان از ایراد خواندگان مصون مانده و خواندگان ردیف اول و سوم نیز اقرار به فروش 

اتومبیل موصوف به خواهان و خوانده¬ی ردیف دوم دارند و دفاعیات خوانده¬ی ردیف سوم مبنی بر 

اینکه بهای اتومبیل را از خوانده¬ی ردیف دوم طلبکار می¬باشد موثر نمی¬باشد و با توجه به اینکه 

انتقال سند مبیع به نام خریدار از الزامات ضمنی قرارداد است و پاسخ استعالم از اداره¬ی راهنمایی و 

رانندگی اصفهان نیز حکایت از مالکیت خوانده ردیف سوم نسبت به اتومبیل مورد دعوا دارد لذا دادگاه 

دعوای خواهان را ثابت دانسته و مستندا به مواد 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 

قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف سوم به انتقال سند مالکیت اتومبیل موصوف بنام خواهان و 

هر سه خوانده را که به نوعی مسبب ورود خسارات به خواهان شده¬اند به پرداخت مبلغ شش میلیون 

و ششصد و پنجاه و نه هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و نشر آگهی و مبلغ شش میلیون و دویست 

و چهل هزار ریال بابت هزینه حق¬الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می¬نماید و دعوای الزام به 

انتقال سند را متوجه خواندگان ردیف اول و دوم ندانسته و مستندا به بند ۴ ماده¬ی 8۴ قانون آیین 

دادرسی در امور مدنی قرار رد این قسمت از دعوای نسبت به خواندگان موصوف صادر می¬نماید. رای 

صادره در خصوص محکومیت خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در 

محاکم تجدید نظر استان اصفهانمی باشد.ک 

سید ابوالحسن موسوی رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شماره: 2۷102/م الف

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از »روز دانشجو«

گرد فراموشی بر مطالبات دانشجویی

«شهرکی ها» با داستانی متفاوت روانه تلویزیون می شود



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

چهار گزینه اصلی ماشین سازان برای... سه شنبه  16  آذرماه   61395
ـــمـــاره  312 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

5+1 مصدوم روی دست منصوریان
در  پادوانــی  بــا مصدومیــت   
جریــان تمریــن آبی هــا، لیســت 
مصدومــان ایــن تیــم پیــش از 
تراکتورســازی  بــا  دیــدار 
اســت.  گذشــته  از  شــلوغ تر 
ــور در  ــد از حض ــه بع ــی ک پادوان
اســتقالل از دیــدار ایــن تیــم برابر 
ــی و تاثیرگــذار  ــه دوازدهــم، بازیکــن اصل ــا هفت ســیاه جامگان ت
اســتقاللی ها بــود، در جریــان تمریــن روز دوشــنبه اســتقالل 
بعــد از برخــورد بــا علــی قربانــی دچــار مصدومیــت شــد تــا 
ــر  ــتقالل براب ــب اس ــن در ترکی ــن بازیک ــور ای ــت حض وضعی
ــت  ــرد. مصدومی ــرار گی ــام ق ــه ای از ابه ــازی در هال تراکتورس
ــدی  ــاق جدی ــا اتف ــان ام ــم منصوری ــذار تی ــان تاثیرگ بازیکن
بــرای ســرمربی اســتقالل نیســت. منصوریــان کــه در ابتــدای 
 هفتــه، چــراغ ســبز پزشــکان بــرای اســتفاده از رابســون 
ــی زادگان ــین کنعان ــرده، محمدحس ــت ک ــدری را دریاف  و حی
وریــا غفــوری، میثــم مجیدی، فرشــید اســماعیلی و محســن 

کریمی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.

حدادی فر از هفته آینده در اصفهان
ــل  ــه دلی ــه ب ــم ذوب آهــن، ک ــر، بازیکــن تی قاســم حدادی ف
ــده  ــه آین ــت، از هفت ــن اس ــی دور از میادی ــت مدت مصدومی
در تمرینــات ایــن تیــم حضــور پیــدا خواهــد کــرد. پیــش از 
شــروع لیــگ شــانزدهم قاســم حدادی فــر در تمرینــات 
ذوب آهــن بــا مصدومیــت ربــاط صلیبــی مواجــه شــد و هنــوز 
ــات گروهــی را پیــدا نکــرده اســت.  شــرایط حضــور در تمرین
ایــن بازیکــن در آخریــن مصاحبــه خــود اعــالم کــرده هفتــه 
آینــده تمرینــات خــود را بــا ذوب آهــن از ســر خواهــد گرفــت؛ 
ولــی اینکــه چــه زمانــی شــرایط بــازی بــرای ایــن تیــم را پیدا 

خواهــد کــرد، مشــخص نیســت.

از میوندالن جدا خواهم شد
سوشــا مکانــی دربــاره آخریــن وضعیــت خــود در تیــم 
ــال  ــه در ح ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــروژ اظه ــن ن میوندال
ــران آمــده ام  ــه ای ــل اســت، مــن ب ــروژ تعطی  حاضــر لیــگ ن
ــر  ــر نظ ــود را زی ــی خ ــات اختصاص ــر تمرین ــال حاض و در ح

ــم. ــری می کن ــی ام پیگی ــی خصوص مرب
 وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا قــرار اســت در همیــن 
ــر  ــا خی ــد ی ــه ده ــش ادام ــه فوتبال ــن ب ــگاه میوندال  باش
ــران  ــم در ای ــال حاضــر ه ــه در ح ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــت  ــده اس ــاز نش ــاالت ب ــل و انتق ــره نق ــا پنج ــم در اروپ و ه
ــع  ــور قط ــه ط ــگاهی ب ــه باش ــم ب ــاره انتقال ــم درب نمی توان
صحبــت کنــم؛ امــا بــه احتمــال فــراوان از باشــگاه میوندالــن 

جــدا خواهــم شــد.

 خداحافظی حسن یزدانی 

با وزن 74 کیلوگرم
ــک  ــدال طــالی المپی ــده م دارن
جــام  رقابت هــای  در  ریــو 
 86 وزن  در  تهــران  جهانــی 
ــان  ــاف حریف ــه مص ــرم ب کیلوگ

می رود. 
ــم  ــت تی ــات، سرپرس ــی بی عل
دربــاره  آزاد،  کشــتی  ملــی 
ــرم  ــی در وزن 86 کیلوگ ــی شــدن حضــور حســن یزدان قطع
از  ایــن کشــتی گیر پــس  بــه افزایــش وزن  بــا توجــه 
رقابت هــای المپیــک 2016 اظهــار کــرد: یزدانــی در حــال 
حاضــر 88 کیلوگــرم وزن دارد و دیگــر نمی توانــد در وزن 74 
کیلوگــرم کشــتی بگیــرد. بــر همیــن اســاس کادر فنــی تیــم 
ــر  ــک وزن باالت ــه ی ــتی گیر ب ــن کش ــخیص داد ای ــی تش مل
بیایــد و از ایــن بــه بعــد در وزن 86 کیلوگــرم کشــتی خواهــد 
ــن  ــی ای ــد کادر فن ــم بخواه ــود او ه ــر خ ــی اگ ــت. حت گرف
ــرا  ــرد؛ چ ــتی بگی ــابق کش ــد وی در وزن س ــازه را نمی ده اج
کــه ریســک ایــن کار باالســت و فشــار زیــادی بــه وی بــرای 

می شــود. وارد  وزن  کاهــش 

 مدال طالی تیراندازان جوان 

در قهرمانی آسیا
ــگ  ــدال طــالی تفن ــه م ــی آســیا ب ــران در قهرمان ــان ای جوان
ــد.  ــادی رســیدند؛ امــا در انفــرادی از کســب ســکو بازماندن ب
ــران  ــیای ته ــی آس ــدازی قهرمان ــابقات تیران ــی مس در حال
ــان  ــادی جوان ــال رشــته تفنــگ ب ــی و فین ــه مقدمات در مرحل
پیگیــری شــد کــه تیــم ۳ نفــره ایــران بــا ترکیــب امیر اســدی 
ــت  ــار صداق ــادی، مهی ــا داوود آب ــام، علیرض ــد نکون  امیرمحم
رقابت هــا  طــالی  مــدال  توانســت  پودینــه   و حجــت هللا 
 را کســب کنــد. در ایــن رشــته بعــد از ایران، تیم هــای بنگالدش 
و چیــن بــه ترتیــب مدال هــای نقــره و برنــز را بــه نــام خــود 

ثبــت کردنــد.

نباید بگوییم AFC را تحریم می کنیم!
ــران  ــه ای ــد دارد ک ــال تاکی ــیون فوتب ــابق فدراس ــس س رئی
هیــچ گاه مراســم برترین هــای 2016 فوتبــال آســیا را تحریــم 
 AFC ــد ــه نبای ــت ک ــد اس ــیان معتق ــت. کفاش ــرده اس  نک
را تحریــم کــرد؛ چــون آن هــا هــم مثــل خانــواده مــا هســتند. 
کفاشــیان افــزود: AFC هــم مثــل خانــواده خودمــان اســت. 
بایــد برویــم و حــق خودمــان را آنجــا بگیریــم. اصــال می شــد 
 AFC رفــت و رودررو بــه آن هــا اعتــراض کــرد. ضمــن اینکــه
اعتــراض مــا را بــه خوبــی متوجــه شــده اســت. امــا مراســم 

انجــام شــد و مــا هــم شــرکت کردیــم.

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریا قلی پورسرویس ورزش

ــر از همیشــه در حــال  ــران داغ ت ــال ای لیــگ شــانزدهم فوتب
پیگیــری اســت و اختــالف ناچیــز تیم هــا از بــاال تــا انتهــای 
جــدول باعــث شــده تنهــا یــک پیــروزی یــا شکســت تیمــی 
ــد کار  ــا برعکــس برســاند. هــر چن ــه فــرش ی را از عــرش ب
ــا  ــد، ام ــم می زن ــه را رق ــه نتیج ــت ک ــی اس ــی و تیم گروه
ــت.  ــر اس ــن انکارناپذی ــن بی ــان در ای ــی بازیکن ــهم بعض س
ــر چــه کســانی هســتند  ــگ برت ــان لی ارزشــمندترین بازیکن
و تاکنــون چنــد امتیــاز بــرای تیم هایشــان بــه ارمغــان 

ــد؟ آورده ان
ــتان 12  ــوالد خوزس ــاری، ف ــان انص ــماره 1، ساس     ش

ــاز امتی
ــا  ــی ب ــدار ابتدای ــار دی ــه در چه ــا ک ــم اول فوالدی ه مهاج
ایــن تیــم حضــور نداشــت، ایــن روزهــا در فکــر زیــاد کــردن 
ــا دیگــر رقباســت. ساســان انصــاری کــه در  فاصلــه خــود ب
بــازی اخیــر تیمــش هت تریــک کــرد، اکنــون در صــدر 
ــرار دارد. او  ــر ق ــگ برت ــان لی ــن بازیکن ــدول باارزش تری ج
ــگ  ــای گل لی ــوان آق ــه عن ــرده و ب ــی ک ــار گلزن ــون 9 ب تاکن
ــاس گل  ــه ارســال پ ــدام ب ــار اق ــک ب شــناخته می شــود. ی
و دو بــار نیــز اقــدام بــه کســب پنالتــی منجــر بــه گل کــرد.

    شــماره 2، محمــد ایرانپوریــان، تراکتورســازی تبریــز 
10 امتیــاز

اغلــب  در  قلعه نویــی  امیــر  معتمــد  راســت  مدافــع 
بازی هــای تراکتوری هــا بــا پاس هایــش هــواداران ایــن 
تیــم را خوشــحال می کنــد. او در بــازی اخیــر نیــز توانســت 
ــی  ــرایط گلزن ــم را در ش ــن تی ــم ای ــود، مهاج ــاس خ ــا پ ب
ــدد 5  ــه ع ــود را ب ــای گل خ ــداد پاس ه ــا تع ــد ت ــرار ده ق
برســاند و در رده دوم بهتریــن گلســازهای لیــگ قــرار بگیــرد. 

ــن  ــرای ای ــم ب ــار ه ــون 5 ب ــا تاکن ــان دوم تراکتوری ه کاپیت
تیــم گلزنــی کــرده تــا در مجمــوع بــا 10 امتیــاز در رده دومیــن 

ــرد. ــرار بگی ــر ق بازیکــن ارزشــمند لیــگ برت
ــان  ــن اصفه ــزی، ذوب آه ــی تبری ــماره 3، مرتض     ش

ــاز 9 امتی
مهاجــم اول ذوبی هــا کــه پــس از جدایــی بازیکنــان زیــادی 
از ایــن تیــم در خــط حملــه، بــار اصلــی سیســتم هجومــی 
ذوبی هــا را بــه دوش می کشــد، در بــازی برابــر پیــکان 

ــرای  ــیرین را ب ــاز ش ــود ۳ امتی ــک خ ــا هت تری ــت ب توانس
ــن ۳ گل ــا ای ــزی ب ــاورد. تبری ــان بی ــه ارمغ ــان ب  سبزپوش
ــا در رده دوم  ــاند ت ــه 8 رس ــود را ب ــای زده خ ــداد گل ه تع
بهتریــن گلزنــان لیــگ شــانزدهم قــرار بگیــرد. او در 1 بــازی 
ــرای تیمــش گلســازی  ــاس گل خــود توانســت ب ــا پ ــز ب نی

کنــد.
     شــماره 4، رحیــم زهیــوی، اســتقالل خوزســتان 

9 امتیاز
ــانزدهم  ــگ ش ــتانی ها در لی ــن خوزس ــان ترین بازیک درخش
ــم  ــن تی ــای ای ــی از گل ه ــته یک ــز توانس ــر نی ــازی اخی  در ب
ــه  ــود را ب ــای خ ــداد گل ه ــا تع ــد ت ــف کن را وارد دروازه حری
عــدد 5 برســاند. او تاکنــون 4 بــار هــم بــرای تیمــش 
گلســازی کــرده تــا هــم در گلزنــی و هــم در گلســازی بــرای 

ــع شــده باشــد. ــر واق ــم مؤث تی
    شماره 5 ، ایمان مبعلی، نفت تهران، 9 امتیاز

هافبــک باتجربــه نفتی هــا بــدون تردیــد یکــی از مهم تریــن 
ســال های بازیگــری خــود را پشــت ســر می گــذارد. ایمــان 
کــه عنــوان بهتریــن گلســاز لیــگ را از آن خــود کــرده اســت 
ــای خــود تیمــش را در  ــا پاس ه ــار توانســته ب ــون 6 ب تاکن
موقعیــت گلزنــی قــرار دهــد. مبعلــی عــالوه بــر پاس هــای 
گل خــود، ۳ بــار نیــز توانســته بــرای نفتی هــا گلزنــی کنــد.

5 بازیکن ارزشمند لیگ برتر

رفت وبرگشــت های کاپیتــان ملی پــوش ایــن روزهــای 
ســپاهان تأثیــر فراوانــی بــر سرنوشــت ســرمربی ایــن تیــم 
ــی  ــاج صف ــان ح ــل، احس ــل قب ــت. دو فص ــته اس گذاش
ــوان  ــع عن ــذار مداف ــی از ســتاره های تاثیرگ ــوان یک ــه عن ب
ــا هفتــه ششــم  ــا 5 گل زده ت قهرمانــی در شــرایطی کــه ب

بهتریــن مهــره تیــم حســین فرکــی قلمــداد 
می شــود، پــس از بــازی بــا ســایپا در کــرج 
غــزل خداحافظــی و کــوچ بــه فوتبــال اروپــا 
را خوانــد تــا همیــن تصمیــم چنــان شــرایط 
بــدی بــرای فرکــی و زردپوشــان رقــم بزنــد 
کــه در نهایــت منجــر بــه خداحافظــی مربــی 

وقــت ســپاهان شــود. 
ــه  ــه ورط ــی را ب ــا ســپاهان فرک ــی نه تنه ــی حاج صف جدای
نابــودی کشــاند، بلکــه باعــث شــد تــا یکــی از ســیاه ترین 
ــی  ــدار و پرافتخــار اصفهان ــن باشــگاه پرطرف فصل هــای ای
ــی  ــن مرب ــد چندی ــورد و رفت وآم ــم بخ ــر رق ــگ برت در لی
ــد.  ــامان بده ــر و س ــش س ــه وضعیت ــت ب ــم نتوانس ه

حضــور ایگــور اســتیماچ و ... هــم تاثیــری بــر رونــد 
ــه  ــا اینکــه در ایــن فصــل باشــگاه ب ناکامی هــا نداشــت ت
ســراغ عبــدا... ویســی رفــت و او را بــرای نجــات خــود بــه 

ــد.  ــوان ســرمربی برگزی عن
ــره  ــن مه ــدن ای ــه ســراغ بازگردان ــن گام ب ویســی در اولی
ــرد  ــاب ک ــگاه را مج ــت و باش ــذار رف تاثیرگ
ممکــن  قــرارداد  ســنگین ترین  بــا  تــا 
حاج صفــی را از چنــگ ســایر مشــتریان 
ــا درخشــش  ــه ایــن امیــد کــه ب در بیــاورد ب
ــپاهان  ــوب س ــای خ ــد روزه ــان بتوان احس
را تکــرار کنــد؛ امــا حتــی حضــور ایــن 
ــای کار  ــا اینج ــته ت ــم نتوانس ــوش ه ملی پ
ــدا... برســد؛ گرچــه آمــار ثبت شــده حاج صفــی  ــه داد عب ب
اســتثنایی اســت، امــا بــا ایــن شــرایط بایــد منتظــر مانــد 
ــای  ــه تیره روزی ه ــر ب ــه منج ــی ک ــن حاج صف ــد رفت و دی
زردپوشــان شــد بــا بازگشــت او بــه روزهــای رؤیایــی 

ــه؟ ــا ن ــد ی ــد ش ــل خواه تبدی

حاج صفی درخشان رفت و درخشان برگشت
پــس از کــش و قــوس فــراوان، ماشین ســازی چهار 
ــرای پذیــرش پســت ســرمربی گری  گزینــه را کــه ب
ــتند  ــوردار هس ــتری برخ ــانس بیش ــم از ش ــن تی  ای

معرفی کرد. 
ــه  ــی ک ــار مرب ــز از چه ــازی تبری ــگاه ماشین س باش

ســه نفــر از آن هــا ســابقه کار در فوتبــال 
ــی  ــوان مربیان ــه عن ــد، ب ــز را دارن تبری
ــت  ــرش پس ــرای پذی ــه ب ــرد ک ــام ب ن
شــانس  تیــم  ایــن  ســرمربیگری 

ــد.  ــادی دارن زی
کاظمــی  فرهــاد  همدانــی،   ســتار 
بــه  روزگاری  اولیویــرا کــه  تونــی  و 

تیم هــای گســترش  و مربــی  عنــوان ســرمربی 
ــد  ــت می کردن ــز فعالی ــازی تبری ــوالد و تراکتورس ف
ــتند  ــی هس ــدی مربیان ــی گل محم ــراه یحی ــه هم ب
ســرمربی گری  پســت  پذیــرش  بــرای  کــه 
ــد. ــه رقابــت می پردازن ــا یکدیگــر ب ماشین ســازی ب

ــی  ــرا و یحی ــی اولوی ــود تون ــنیده می ش ــه ش  البت
ایــن  در  کار  بــه  چندانــی  عالقــه  گل محمــدی 
ــود  ــن وج ــا ای ــد و ب ــی ندارن ــای جدول ــم انته تی
 ســتار همدانــی، مربــی ســابق اســتقالل تهــران 
و تراکتورســازی کــه تبریــزی اســت و فرهــاد کاظمی 
ســرمربیگری  اصلــی  گزینه هــای  از 
ــد.  ــاب می آین ــه حس ــازی ب ماشین س
ــره  ــو هیئت مدی ــی، عض ــا رحیم علیرض
بــاره گفــت:  ایــن  در  باشــگاه  ایــن 
باشــگاه کامــال  ایــن  »هیئت مدیــره 
ــته  ــر داش ــم را در نظ ــن تی ــرایط ای  ش
بــرای  انتخــاب  بهتریــن  بــرای  و 
ــه کار  ــود را ب ــت خ ــت دق ــم نهای ــن تی ــت ای هدای
ــی، ســرمربی  ــی اســت رســول خطیب ــرد. گفتن می ب
ماشین ســازی چنــد روز پیــش از ســمت خــود 
ــال  ــه دنب ــز ب ــهر تبری ــم دوم ش ــا تی ــتعفا داد ت اس

جایگزینــی بــرای او باشــد.

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

ــا کیفیــت، یکــی از دغدغه هــای اصلــی صنعــت فــوالد کشــور بــوده اســت. در پــی اجــرای  تأمیــن مــواد اولیــه ب
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی و بــه منظــور حمایــت از صنایــع داخلــی و همچنیــن جلوگیــری از خــروج مقادیــر 
جالــب توجهــی ارز از کشــور، هم اکنــون بــا همکاری هــای بــه عمــل آمــده بــا معــادن در بخش هــای مطالعاتــی 
مربــوط بــه ارتقــای کیفیــت مــواد، صددرصــد نیــاز فــوالد مبارکــه بــه گــروه ســنگ آهــن از داخــل کشــور تأمیــن 

می شــود. 
ــه طــور کلــی در  ایــن مطلــب را مهــدی توالییــان، معــاون خریــد شــرکت فــوالد مبارکــه، بیــان کــرد و افــزود: ب
بخــش قطعــات از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون، 89 درصــد مبلــغ ســفارش های خریــد فــوالد مبارکــه بــه ارزش 
ــا ســال قبــل  بیــش از ۳4 هــزار میلیــارد ریــال از داخــل کشــور تأمیــن می شــود کــه ایــن میــزان در مقایســه ب

ــک درصــد رشــد را نشــان می دهــد.  ی
وی خاطرنشــان کــرد: بخــش عمــده ایــن مبلــغ مربــوط به تأمیــن مــواد اولیه و انــرژی مورد نیاز شــرکت، مشــتمل 
بــر گــروه ســنگ آهــن و گندلــه و ســایر اقالم اســت که در مقایســه با ســال های 9۳ و 94 رشــد چشــمگیری از نظر 
 تأمیــن از داخــل نســبت بــه خریــد خــارج داشــته اســت. توالییان با بیــان اینکه گروه ســنگ آهن شــامل کنســانتره 
و گندلــه اســت، افــزود: در حــال حاضــر مــواد نام بــرده از معــادن گل گهــر، بافــق، زرنــد، ســنگان و ســیرجان تهیــه 
ــداری  ــن و خری ــد تأمی ــن و هن ــاز از کشــورهای بحری ــن نی ــن بخشــی از ای ــه پیــش از ای ــی ک  می شــود؛ در حال

می شد.
    بومی سازی صنعت فوالد

وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه فــوالد مبارکــه در راســتای تقویــت، انتقــال دانــش فنــی و بومی ســازی صنعــت 
فــوالد کشــور چــه اقداماتــی انجــام داده، تصریــح کــرد: پیــرو دســتور رهبــر معظــم انقــالب مبنــی بــر پیاده ســازی 
ــا راه  سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی و همچنیــن از آنجایــی کــه فــوالد مبارکــه در دوران ســخت تحریم هــا تنه
ــاز  ــان آغ ــن از هم ــد، بنابرای ــی می دی ــالم مصرف ــی اق ــن داخل ــزات و تأمی ــازی تجهی ــود را در بومی س ــات خ نج
سیاســت کالن شــرکت بــر ایــن اصــل اســتوار شــد تــا کل نیازهــای خــود را در بخــش اقــالم مصرفــی و تجهیزاتــی 
 از محــل داخــل کشــور تأمیــن کنــد؛ بــا ایــن شــرط کــه در هــر شــرایط بایــد ارتبــاط خــود را بــا دنیــای فنــاوری 
و تکنولــوژی بیــرون از ســازمان و کشــور حفــظ نمایــد؛ چــرا کــه شــرکتی کــه داعیــه جهانــی شــدن دارد، نمی توانــد 

خــود را محصــور و از دانــش روز دنیــا جــدا کنــد.
ــه دانــش فنــی ســاخت قطعــات، در اقــدام اول از  ــه منظــور دســتیابی ب وی خاطرنشــان کــرد: فــوالد مبارکــه ب
شــرکت های فنی مهندســی بــرای حرکــت در راه تهیــه نقشــه ها و مهندســی معکــوس مــدارک و قطعــات دعــوت 
بــه همــکاری کــرد تــا اینکــه تعــداد جالــب توجهــی از نقشــه های ســاخت اقــالم مدنظــر اســتخراج و در اختیــار 

ــت.  ــرار گرف ــازنده ق ــرکت های س ــا و ش تیم ه
معــاون خریــد شــرکت فــوالد مبارکــه بیــان کــرد: اگرچــه فــوالد مبارکــه بــرای کســب ایــن موفقیــت و در ایــن راه 
ــا  ــد ســاخت ب ــا اصــالح نقشــه ها و فرآین ــادی انجــام داد، امــا ســرانجام بارهــا و بارهــا ب ســرمایه گذاری های زی
همیــاری مجموعه هــای مختلــف بــه مرحلــه ای رســیدیم کــه بســیاری از قطعــات مدنظــر یــا بــا ســاخت داخــل 
یــا بــا به کارگیــری روش هــای مختلــف جایگزیــن شــدند. دســتیابی بــه دانــش فنــی و ســاخت بعضــی از ایــن 
 تجهیــزات در حالــی اتفــاق افتــاد کــه بســیاری از ایــن اقــالم انحصــارا در اختیــار بعضــی از کشــورهای اروپایــی

آسیایی، آمریکا و ژاپن بود. 
ــا ســرعت بیشــتری  ــر اینکــه نهضــت بومی ســازی صنعــت فــوالد بعــد از امضــای برجــام نیــز ب ــا تأکیــد ب وی ب
ــر و قدرتمنــدی  ــه حرکــت خــود ادامــه داد، افــزود: در ایــن راســتا پــس از امضــای برجــام، شــرکت های معتب ب
در زمینــه ســاخت تجهیــزات و احــداث خطــوط تولیــد بــا ورود بــه کشــور ایــران و مشــخصا بــا فــوالد مبارکــه وارد 
مذاکــره شــدند تــا خدمــات و قطعــات مــورد نیــاز شــرکت فــوالد مبارکــه را تأمیــن کننــد و بــا برنامه ریزی هــای 

ــازار ایــران شــده اند. ــه ب بســیار دقیــق متقاضــی ورود ب
    انتقال دانش فنی و نهادینه کرن دانش

ــه کــردن  ــی و نهادین ــال دانــش فن ــوالد مبارکــه در اهــداف کالن خــود انتق ــان اینکــه مدیریــت ف ــا بی ــان ب توالیی
ــه کــرد: شــرکت های خارجــی کــه خواهــان همــکاری  ــرار داده اســت، اضاف ــران را مدنظــر ق دانــش در کشــور ای
بــا فــوالد مبارکــه هســتند، فقــط بــه شــرط انتقــال دانــش فنــی ســاخت قطعــات در داخــل کشــور ایــران و ارائــه 

ــا همــکاری داشــته باشــند. ــا م ــد ب ــی، می توانن ــال رقابت ــت و قیمــت تمام شــده کام ــا کیفی محصــول ب
 وی بــا تأکیــد بــر فوایــد ایــن همکاری هــا تصریــح کــرد: بــه خاطــر داشــته باشــیم گذاشــتن چنیــن 
پیش شــرط های مهمــی بــا ایــن سیاســت انجــام شــد کــه از ایــن رهگــذر شــرکت های داخلــی در کنــار 
شــرکت های خارجــی باشــند و در نتیجــه همــکاری بــا آن هــا توانمندتــر می شــود؛ در عیــن حــال ایــن امــر ســبب 
ــد  ــی بتوانن ــان مســتعد و تحصیلکــرده ایران ــادی در کشــور ایجــاد شــود و جوان می شــود فرصت هــای شــغلی زی

ــد.  ــکوفا کنن ــود را ش ــتعدادهای خ ــف اس ــای مختل در بخش ه
معــاون خریــد فــوالد مبارکــه در همیــن خصــوص اضافــه کــرد: دســتاورد چنیــن همــکاری ای فراتــر از این هاســت؛ 
بــه نحــوی کــه عــالوه بــر مــوارد ذکرشــده بــه مــرور زمــان شــرایطی ایجــاد می شــود کــه بــا نهادینــه شــدن دانــش 
روز دنیــا در کشــور خودمــان پــس از احــداث طرح هــا بــه جایــی می رســیم کــه بــرای تأمیــن قطعــات و خدمــات 

بــه مشــکل خاصــی برنخواهیــم خــورد.
ــق خــارج  ــت یــک فروشــنده مطل ــت دیگــر شــرکت های ســازنده از حال ــن حال  وی ادامــه داد: همچنیــن در ای
می شــوند و ضمانــت کرده انــد تجهیــزات مــورد نیــاز را بــا همــان کیفیــت ساخته شــده در خــارج از کشــور ایــران و 
بــا قیمتــی رقابتــی بــا همــکاری شــرکت های ایرانــی ارائــه کننــد. توالییــان تصریــح کــرد: مســلما بــا ایــن اقــدام از 
تجربــه تلــخ تحریم هــا بهتریــن اســتفاده را خواهیــم بــرد و در ایــن حالــت شــرکت هایی کــه در زمــان تحریم هــا 
ــه  ــد، ب ــا می فروختن ــور م ــه کش ــران ب ــای ای ــرون از مرزه ــت در بی ــر قیم ــن براب ــا چندی ــود را ب ــاخته های خ س
ســمت و ســویی ســوق داده خواهنــد شــد کــه از ایــن پــس بــا ســرمایه گذاری خــود و بــا مشــارکت شــرکت های 

ایرانــی، مــواد و قطعــات را در حضــور جوانــان فرهیختــه مــا بســازند.
 وی در همیــن خصــوص بیــان کــرد: یکــی دیگــر از مزیت هــای اجــرای ایــن سیاســت ایــن اســت کــه بــا نهادینــه 
شــدن ایــن رویکــرد کشــور ایــران هــم می توانــد هماننــد کشــورهای چیــن و کــره، تکنولوژی هــای اروپایــی را در 
نــزد خــود بومی ســازی کنــد و چــه بســا کــه بســیاری از تجهیــزات مــورد نیــاز صنایــع خاورمیانــه و منطقــه را ایــران 

بــا مشــارکت کشــورهای اروپایــی در داخــل کشــور بســازد و بــرای آن هــا صــادر کنــد. 

معــاون خریــد فــوالد مبارکــه تاکیــد کــرد: در ایــن حالــت شــرکت های داخلــی هــم روزبــه روز توانمندتــر می شــوند 
و چنانچــه احیانــا شــرایطی بــه ماننــد شــرایط تحریم هــای پیــش بــه وجــود آیــد، دیگــر بــه هیــچ عنــوان از ایــن 
بابــت نگرانــی نخواهیــم داشــت و ایــن گام بســیار بلنــدی بــرای ارتقــای صنعــت فــوالد کشــور اســت. وی بــا بیــان 
اینکــه ارتقــای دانــش فنــی ارمغان هــای بســیاری بــرای هــر کشــور دارد، گفــت: فرامــوش نکنیــم وقتــی دانــش 
ســاخت یــک تجهیــز در داخــل کشــور نهادینــه می شــود، در پــی آن می تــوان بســیاری از تجهیــزات مشــابه مــورد 

نیــاز ســایر صنایــع را نیــز بــا اســتفاده از همــان تکنولــوژی در داخــل کشــور بومی ســازی و بــه بــازار عرضــه کــرد.
    سرمایه گذاری

توالییــان از وجــود فضــای امــن بســیار بــاال در کشــورمان بــه عنــوان یــک مزیــت بــرای ســرمایه گذاری یــاد کــرد 
ــران هســتند، مــا در  و در ایــن خصــوص گفــت: از آنجایــی کــه بســیاری از کشــورها آمــاده ســرمایه گذاری در ای
ادامــه راه خواهیــم توانســت ماننــد کشــورهای چیــن و ترکیــه تجهیــزات ساخته شــده در کشــورمان را بــا کیفیــت 

مشــابه برندهــای معــروف دنیــا بــه ســایر کشــورها صــادر کنیــم. 
ــاوری  ــا خودب ــت م ــرای صنع ــا ب ــن تالش ه ــه ای ــرد: نتیجــه هم ــار ک ــود اظه ــی ســخنان خ وی در بخــش پایان
اســت؛ بــه نحــوی کــه نیــروی جــوان و تحصیلکــرده مــا در حــال بــاور ایــن مهــم اســت کــه بــا بیشــترین امنیــت 
و باالتریــن ســطح آمــوزش دانشــگاهی کــه در کشــور وجــود دارد و بــا توجــه بــه بهتریــن بــازاری کــه در منطقــه 
ــه شکســت انحصــار ســاخت کارخانه هــا ــی نســبت ب ــم توانســت در ســطوح بســیار باالی  موجــود اســت، خواهی

و تجهیزات و همچنین به دست گرفتن بازار اقدام کنیم.

تأمین صددرصدی سنگ آهن و گندله مورد نیاز فوالد مبارکه از داخل کشور

گامی دیگر در اجرای اقتصاد مقاومتی در فوالد مبارکه

چهار گزینه اصلی ماشین سازان برای سرمربیگری



7اطالعرسانی سه شنبه  16 آذرماه   1395
ـــمـــاره 312 ســـــال دوم              ݡسݒ

»آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
 مستقر در ثبت شرق اصفهان 

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 3 
قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار 
ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 

دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .»
1- رای شماره 139360302027016925 مورخ 1393/10/23 مهدی کریمی سجزی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
14 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659591401 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 197/50مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  حسن  فرزند  دارکی  خشوعی  محمود   1394/12/05 مورخ   139460302027029441 شماره  رای   -2
روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  در ششدانگ   1286340640 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره  شناسنامه 488 
قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 136/70مترمربع. خریداری مع الواسطه 

بصورت عادی از مالک رسمی حسین زارعی هفدانی.
3- رای شماره 139560302027000059 مورخ 1395/01/07 آموزش وپرورش ناحیه شش اصفهان  بشناسه ملی 
14002141656 در ششدانگ یکباب مدرسه و ورزشگاه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9336 واقع در 

بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 12297/26مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
4- رای شماره 139560302027001539 مورخ 1395/02/12 محمدرضا واثقی فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 621 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1291067914 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 5947 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 181/88مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
5- رای شماره 139560302027001542 مورخ 1395/02/12 لیلی واثقی فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 1097 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1290961069 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 5947 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 181/88 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
6- رای شماره 139560302027002143 مورخ 1395/02/23سید مرتضی صالحی ابری فرزند سید علی بشماره 
شناسنامه 280 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291396268 در دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

176/42مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
7- رای شماره 139560302027002147 مورخ1395/02/23صغری نوری امام زاده فرزند فتح اله بشماره شناسنامه 
8 صادره از اصفهان بشماره ملی 5659581188 در سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 13 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 176/42مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
8- رای شماره 139560302027005246 مورخ 1395/04/29آقایان محمد علی و  محمود ورثه ولی اله قادری زفره 
ئی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 5591 صادره از زفره بشماره ملی 5418675893 در ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9932 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 102/83مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
9- رای شماره 139560302027006983 مورخ 1395/06/04مهدی دفتری فرزند حسین بشماره شناسنامه 701 
آپارتمان  و  مغازه  یکباب  از 72 حبه ششدانگ  11 حبه مشاع  در  ملی 1284866807  بشماره  اصفهان  از  صادره 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

55/40مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
10- رای شماره 139560302027006985 مورخ 1395/06/04 حمیدرضا شجاعی فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه 
126 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289478260 در 12 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب مغازه و آپارتمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

55/40 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  علی   فرزند  خوراسگانی  قیصری  1395/07/07محمد  مورخ   139560302027008527 شماره  رای   -11
شناسنامه 120 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291368442 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی 
113/3سهم احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 5957 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 143/47مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
12- رای شماره 139560302027008536 مورخ 1395/07/07 مهدی اتحادی  فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 
1917  صادره از اصفهان بشماره ملی 1283646501 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 187 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/85مترمربع. خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی عبدالعلی اتحادی ابری .
13- رای شماره 139560302027008770 مورخ 1395/07/13عزت ده خدای خوراسگانی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 133 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291257063 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 1715 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/5مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
 0 شناسنامه  بشماره  شاکر  فرزند  ناصری  1395/07/14سمیره  مورخ   139560302027008829 شماره  رای   -14
صادره از اصفهان بشماره ملی 1276039921 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

14 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 160/05مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
15- رای شماره 139560302027008910 مورخ 1395/07/18محمدرضا نوربخش فرزند عباس بشماره شناسنامه 
63278 صادره از اصفهان بشماره ملی 1281730149 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
16- رای شماره 139560302027008926 مورخ 1395/07/18 مصطفی قلی زاده خوراسگانی فرزند اسماعیل بشماره 
شناسنامه 7199 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283773783 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 6449 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 81/20مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
17- رای شماره 139560302027008932 مورخ 1395/07/18 عبداله صفدریان فرزند حسینقلی  بشماره شناسنامه 
83 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199781509 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 31 فرعی از اصلی 10236 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 131/9 مترمربع. خریداری طی سند 
رسمی.

18- رای شماره 139560302027009124 مورخ1395/07/25هوشنگ اسماعیلیان فرزند اسداله بشماره شناسنامه 
115 صادره از دهاقان بشماره ملی 5129646584 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 154 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
19- رای شماره 139560302027009127 مورخ 1395/07/25 ساناز نصیری فرزند محمد ناصر بشماره شناسنامه 
3049 صادره از آبادان بشماره ملی 1815647450 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 154 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
20- رای شماره 139560302027009137 مورخ 1395/07/26  عباس سلیمانی پورکرویه  فرزند علی اصغر بشماره 
شناسنامه 1891 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288321139 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 213/13 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
21- رای شماره 139560302027009141 مورخ 1395/07/26رمضانعلی صفدریان  فرزند عباسقلی بشماره شناسنامه 
53 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199784753 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 4 فرعی از اصلی 15202 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 213/13مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
فرزند محمداسماعیل  زفره  رای شماره 139560302027009404 مورخ 1395/07/29 محمدحسین جاللی   -22
بشماره شناسنامه 39 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659541151 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 11936 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

98/90 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
23- رای شماره 139560302027009408 مورخ 1395/07/29 عزت اله جاللی زفره فرزند محمداسمعیل بشماره 
شناسنامه 38 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659602045 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 11936 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 98/90مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
24- رای شماره 139560302027009409 مورخ 1395/07/29 مرتضی صابری فرزند حسن بشماره شناسنامه 616 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1291386661 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

6703 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 175/45 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
25- رای شماره 139560302027009467 مورخ 1395/08/01اصغر توکلی فرزند عبدالصمد بشماره شناسنامه 1 
صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659770312 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 1593 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 330 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  اسداله  فرزند  آبادی  فیض  توکلی  1395/08/01ایران  مورخ   139560302027009471 شماره  رای   -26
شناسنامه 3200 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659169023 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1593 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 330 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  موسی  فرزند  اروجه  محمدی  محمد   1395/08/01 مورخ   139560302027009472 شماره  رای   -27
شناسنامه 219 صادره از اصفهان بشماره ملی 5658905400 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  از قطعه زمین پالک 1773 فرعی  بر روی قسمتی 

200/67مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
28- رای شماره 139560302027009473 مورخ 1395/08/01 شهین امامی آرندی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
61 صادره از نائین بشماره ملی 1249213101 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 1773 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 200/67مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
29- رای شماره 139560302027009651 مورخ 1395/08/03 امیرحسین عمانی فرزند احمد بشماره شناسنامه 
42332 صادره از اصفهان بشماره ملی 1282349864 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 172 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 162/61مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  اله  رحمت  فرزند  شجاعی  محمدرضا    1395/08/03 مورخ   139560302027009679 شماره  رای   -30
شناسنامه 1101 صادره از اصفهان بشماره ملی 1289412499 در ششدانگ یکباب مغازه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 21/07 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
31- رای شماره 139560302027009688 مورخ 1395/08/03 سعید مهماندوست فرزند حسن بشماره شناسنامه 
2082 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286873983 در سه و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/02مترمربع. خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسن عباسی فرزند قاسمعلی .
32- رای شماره 139560302027009692 مورخ 1395/08/03 حوریا شفیعیون فرزند صفر بشماره شناسنامه 1638 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1285920694 در دو و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 171/02مترمربع. خریداری مع 

الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی حسن عباسی فرزند قاسمعلی .
33- رای شماره 139560302027009754 مورخ 1395/08/05شهرت سلطانی عمرو آبادی فرزند محمد ابراهیم 
بشماره شناسنامه 12 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199509221 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 4 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 119/67مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
34- رای شماره 139560302027009757 مورخ 1395/08/05 شمس الملوک فروزنده شهرکی فرزند نادرقلی 
بشماره شناسنامه 85 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4622360731 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
از قطعه زمین پالک 15305 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 219 مترمربع. خریداری طی  قسمتی 

سند رسمی.
35- رای شماره 139560302027009771 مورخ 1395/08/05 سعید حسن پور فرزند ناصر قلی بشماره شناسنامه 
1024 صادره از اصفهان بشماره ملی 1285698861 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 277 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 164/32مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
36- رای شماره 139560302027009776 مورخ 1395/08/05رسول عابدین فرزند مهدی بشماره شناسنامه 1999 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1290628246 در ششدانگ یکباب خانه سه طبقه بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 

7949 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 130/96 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
37- رای شماره 139560302027009795 مورخ 1395/08/06سیدرسول رجائی فرزند سیدمحمد بشماره شناسنامه 
277 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288821832 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 13054 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت288/53 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
38- رای شماره 139560302027009818 مورخ 1395/08/08سید مهدی حسینی خوراسگانی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 735 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291476490 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 11518 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 379/42 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
39- رای شماره 139560302027009821 مورخ 1395/08/08 امیدوار قائدامینی فرزند ستارخان بشماره شناسنامه 
2359 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4620478814 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 

زمین پالک 11787 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 182/89مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  رضا  فرزند  آبادی  محمدی کمال  مورخ1395/08/08اشرف   139560302027009835 شماره  رای   -40
شناسنامه 1263 صادره از اصفهان بشماره ملی 5649501874 در ششدانگ یکباب خانه دو طبقه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 13097 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 225/86مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
41- رای شماره 139560302027009838 مورخ 1395/08/08عزت صالحی فرزند نصر اله بشماره شناسنامه 2405 
صادره از آبادان بشماره ملی 1818749866 در ششدانگ یکباب ساختمان سه طبقه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت159/03 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
42- رای شماره 139560302027009842 مورخ 1395/08/08 مهری قاسمی قلعه نوئی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 12573 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283827638 در ششدانگ یکباب ساختمان سه طبقه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6522 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198/30مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
43- رای شماره 139560302027009855 مورخ 1395/08/08 احمد صابری فرزند حسن بشماره شناسنامه 86 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1291332979 در ششدانگ یکباب ساختمان سه طبقه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک _ فرعی از  6703 باقیمانده اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 174/37 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
بشماره  فرزند کریم  خوراسگانی   احمدی  مورخ1395/08/08رسول   139560302027009858 شماره  رای   -44
شناسنامه 13656 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283838311 در ششدانگ یکباب خانه پنج طبقه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 172/46مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
45- رای شماره 139560302027009862 مورخ 1395/08/08حسنعلی مسجدی خوراسگانی  فرزند علی بشماره 
شناسنامه 29 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291274286 در ششدانگ یکباب خانه سه طبقه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 6250 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 121/77 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
46- رای شماره 139560302027009875 مورخ 1395/08/08 سیما جابری فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 
1046 صادره از خرمشهر بشماره ملی 1829274521 در ششدانگ یکباب خانه باستثناء بها ثمنیه اعیانی احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11929 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 237/81مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
47- رای شماره 139560302027009900 مورخ 1395/08/09مسعود کارکوب فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 
5786 صادره از خرمشهر بشماره ملی 1828010472 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 255 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 166/95 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
بشماره  علی  فرزند  خوراسگانی   قضاوی  ربابه   1395/08/09 مورخ   139560302027009905 شماره  رای   -48
شناسنامه 70 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291242007 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 5971 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 132/73 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

بشماره  میرزاعلی  فرزند  رضوانی  پور  نقی  بهرام   1395/08/09 مورخ   139560302027009921 شماره  رای   -49
شناسنامه 93 صادره از سلیماس بشماره ملی 2851180002 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 3126 باقیمانده فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به مساحت 241 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
50- رای شماره 139560302027009926 مورخ 1395/08/09 رضوان اسفندیان فرزند اسد بشماره شناسنامه 3403 
صادره از خرم آباد بشماره ملی 4189884464 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 3126 باقیمانده فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 241 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
51- رای شماره 139560302027009933 مورخ 1395/08/09 احمد فرهانی روحانی فرزند رضا بشماره شناسنامه 
1030 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287699596 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از  پالک 15305 باقیمانده اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 205/86  مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
نادرقلی  فرزند  فروزنده شهرکی  الملوک  مورخ 1395/08/09 شمس  رای شماره 139560302027009937   -52
بشماره شناسنامه 85 صادره از شهرکرد بشماره ملی 4622360731 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از  پالک 15305 باقیمانده اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 205/86  

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  عزیزاله   فرزند  انارکی  حسین گوهری   1395/08/09 مورخ   139560302027009940 شماره  رای   -53
شناسنامه 26 صادره از نائین بشماره ملی 1249900379 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 98/91 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
54- رای شماره 139560302027009943 مورخ 1395/08/09 فاطمه السادات موسویان انارکی فرزند میرزا سید 
محمد  بشماره شناسنامه 73 صادره از نائین بشماره ملی 1249903475 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 98/91مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
55- رای شماره 139560302027009945 مورخ 1395/08/09 علی محمد طغیانی خوراسگانی فرزند علی بشماره 
شناسنامه 40 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291229957 در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12505 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 167/5مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
56- رای شماره 139560302027009948 مورخ 1395/08/09زهرا طغیانی خوراسگانی فرزند علی محمد بشماره 
شناسنامه 10003 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283801906 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12505 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 167/5مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
57- رای شماره 139560302027009972 مورخ 1395/08/09 رسول منصوری فرزند علی  بشماره شناسنامه 897 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1288039492 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه سه طبقه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12478 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 154/08مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
58- رای شماره 139560302027009977 مورخ 1395/08/09 حمیرا شیخ کوپائی فرزند علی محمد هادی  بشماره 
یکباب خانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  دو  در  بشماره ملی 5658871840  از کوهپایه  شناسنامه 3447 صادره 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع  پالک 12478  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  طبقه  سه 

154/08مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
59- رای شماره 139560302027009981 مورخ 1395/08/09مهدی حاج رسولیها فرزند عباس بشماره شناسنامه 
6310 صادره از اصفهان بشماره ملی 1292591560 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 245/80 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
شناسنامه  بشماره  اکبر  فرزند  امنیه  زهراء کیوانی  مورخ1395/08/09  شماره 139560302027009983  رای   -60
1370 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287766870 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 245/80 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  عباس  فرزند  رسولیها  حاج  محسن   1395/08/09 مورخ   139560302027009987 شماره  رای   -61
شناسنامه 2438 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288193777 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 5 فرعی از اصلی 11549 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

245/80مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  علی  فرزند  نیکابادی  شفیعی  علی  1395/08/11محمد  مورخ   139560302027010125 شماره  رای   -62
شناسنامه 3252 صادره از نیک آباد بشماره ملی 5649349657 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 211/10مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
63- رای شماره 139560302027010149 مورخ 1395/08/12کمال خشوعی پائین دروازه فرزند اسماعیل بشماره 
بر روی  از اصفهان بشماره ملی 1291038760 در ششدانگ یکباب خانه ویالیی احداثی  شناسنامه 527 صادره 
قسمتی از قطعه زمین پالک 4 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 2084/22 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
سیدمحمود  فرزند  شهرضا  میرنیام  حسین  سید   1395/08/12 مورخ   139560302027010150 شماره  رای   -64
بشماره شناسنامه 800 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198990211 در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 153 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

141/83مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  محمد  سید  فرزند  شهرضا  میرنیام  زهرا   1395/08/12 مورخ  شماره 139560302027010153  رای   -65
شناسنامه 1085 صادره از شهرضا بشماره ملی 1198980184 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
به مساحت  از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان  از قطعه زمین پالک 153 فرعی  بر روی قسمتی 

141/83مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
بشماره  احمد  فرزند  آبادی  دولت  رفیعی  1395/08/13عباس  مورخ   139560302027010196 شماره  رای   -66
شناسنامه 103 صادره از دولت آباد بشماره ملی 6609526362 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 1784 و 1570 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 298/40 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
67- رای شماره 139560302027010259 مورخ 1395/08/15  اصغر فخراللهی  فرزند حسن بشماره شناسنامه 
275 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283897105 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 5997 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 318/92 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
68- رای شماره 139560302027010263 مورخ 1395/08/15 وحیده صالحی پزوه فرزند تقی بشماره شناسنامه 
503 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291462945 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 5997 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 318/92 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
69- رای شماره 139560302027010418 مورخ 1395/08/17 حسن زارع فرزند عبداله بشماره شناسنامه 228 
از  از برخوار و میمه بشماره ملی 6609780234 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی  صادره 
قطعه زمین پالک _ فرعی از اصلی 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 178/84 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
70- رای شماره 139560302027010419 مورخ 1395/08/17حسن عسکری فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 
1426 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286867517 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 

پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 84/45 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
71- رای اصالحی شماره 139560302027009339 مورخ 1395/07/27 اکبر امینی پزوه فرزند محمدعلی بشماره 
شناسنامه 3093 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283699095 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 180 فرعی از اصلی 7897 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 192/15مترمربع صحیح 

میباشد که در رای شماره 139460302027030353 مورخ 1394/12/17 اشتباه ثبت شده بود . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/01
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26439/م الف

آگهی ابالغ
بایگانی  شماره   9509980361700142 پرونده:  شماره   9510100361707666 ابالغیه:  شماره 

به محکوم  بدینوسیله  پیرو آگهی¬های منتشره در جراید   1395/09/01 تنظیم:  تاریخ  شعبه:950160 

علیه آقای محسن پور عابد رنانی که مجهول¬المکان می¬باشد ابالغ می¬گردد چون وفق دادنامه 

شماره 950865 صادره از شعبه 28 در پرونده شماره 950160 محکوم به مبلغ 235/000/000 ریال در 

حق محکوم له آقای جواد تقی یار و نیم عشر دولتی شده¬اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت 

دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان- 

حمید قاسمی شماره: 27098/م الف

دادنامه
شماره دادنامه: 9409970350501706 تاریخ تنظیم:1394/09/29 شماره پرونده: 9409980350500423 

شماره بایگانی شعبه:940468 پرونده کالسه:9409980350500423 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره: 9409970350501706 خواهان: تعاونی اعتباری ثامن¬االئمه 

به نمایندگی آقایان محمد حسین نظری توکلی و مسعود مهردادی با وکالت خانم زهرا نایب صادقی 

مجتمع  صادرات،  بانک  جنب  فیض،  خیابان  فیض  فلکه  اصفهان،  اصفهان،  نشانی  به  هادی  فرزند 

به نشانی  آقای مجتبی شفیعی موسی¬آبادی فرزند صفرعلی  11 خوانده:  نگین، طبقه سوم، واحد 

مجهول¬المکان خواسته¬ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه2- تامین خواسته 3- مطالبه خسارت 

دادرسی 4- مطالبه وجه چک دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال 

ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشا رای می¬نماید.رای دادگاه در خصوص 

دعوی خواهان تعاونی اعتباری ثامن¬االئمه به طرفیت خوانده آقای مجتبی شفیعی موسی¬آبادی 

فرزند صفرعلی به خواسته مطالبه مبلغ115/000/000 ریال به استناد یک فقره چک به شماره 921605 

تقدیمی  به دادخواست  نظر  الیه دادگاه  بانک محال  بتاریخ 1393/12/5 و گواهیهای عدم پرداخت 

خواهان و تصویر مصدق مستندات ابرازی خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان 

می¬نماید و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی در 

قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان را به نظر ثابت دانسته و مستندا به مواد 

198،515،519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 

2 قانون چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 115/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته 

و مبلغ 3/750/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق¬الوکاله وکیل در مرحله بدوی و خسارت دیرکرد 

وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ صدور چکها لغایت زمان پرداخت وجه در حق خواهان صادر 

و اعالم می¬نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 

ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می¬باشد. 

خسروی فارسانی رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شماره: 27088/ م الف

»آگهی مزایده«
شماره نامه: 9510116838600757 شماره پرونده: 9209980352501182 شماره بایگانی شعبه:940210 تاریخ تنظیم: 

1395/09/13 اجرای احکام شعبه 6 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه اجرایی 950210 

ح ج 6 شعبه 6 دادگاه خانواده له خانم الهام میرزائی با وکالت حسن منتظری علیه ورثه مرحوم آقای سهراب 

کافی موسوی نجف آبادی فرزند حسین )حسین- عباس- علی، سهیال، سودابه، سیما همگی کافی موسوی نجف 

آبادی( به خواسته مهریه هزینه کارشناسی و هزینه دادرسی و مبلغ 360000 لاير بابت هزینه نشر آگهی در حق 

محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش اموال زیر برگزار نماید: یک دستگاه خودرو سواری کیا به شماره 284 ی 

49- ایران 13 مدل 2011 مشکی روغنی ش شاسی 5057731 شماره موتور 571827 که حسب نظر کارشناس از 

نظر ظاهری سالم و فاقد عیب و به مبلغ 1/400/000/000 ارزیابی گردیده و هم اکنون در پارکینگ نصر متوقف میباشد. 

متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش در محل پارکینگ از خودروی مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده 

و خرید در تاریخ 95/9/28 ساعت 09:30 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، مجتمع اجرای احکام 

حقوقی ، طبقه دوم، واحد چهار حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده   کسی خواهد بود که پیشنهاد 

دهنده باالترین قیمت بوده و حداقل 10% مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید./ 

شماره: 27986/ م الف اجرای احکام شعبه 6 دادگاه خانواده اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم صدیقه لری دولت ابادی  فرزند حسنعلی  با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی می باشد که سند مالکیت 

ششدانگ پالک 837 فرعی از 15316 اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که در صفحه 233 دفتر 291 و به شماره 

ثبت 55437  و به شماره چاپی مسلسل 678194 ثبت و بنام نامبرده صادر شده و مقدار دو دانگ و نیم ان بموجب 

سند شماره 102665 مورخه 87/9/12 دفتر 30 به دیگری انتقال و معامله دیگری انجام نشده  بعلت جابجائی مفقود 

شده ودرخواست صدور سند المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  

می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 

مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 

سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. ضمنا نام 

خانوادگی مالک از لری دولت ابادی به کمالی مقدم تغییر یافته.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 

اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشار آگهی: 95/9/16 

شماره : 28019/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی مزایده اموال منقول /
اکبری  مظفر  علیه  موضوع    862/95 شماره  پرونده  در  دارد  نظر  در  فالورجان  دادگستری   احکام  اجرای 

تیبا  سواری  دستگاه  یک  فروش  منظور  به   95/9/20 تاریخ  در  حسن  فرزند  توکلی  مهدی  له  و  پاوائی      

دادگستری   الی 11 صبح جلسه مزایده در محل   از ساعت 10  ایران 43    انتظامی 819ی48  مدل 93 شماره 

نظر  کارشناس  برابر  مزایده  اموال موضوع   . نماید  برگزار   ) اطاق شماره  229   ( احکام  اجرای  دفتر  فالورجان  

قبل  روز  پنج  توانند  می  خرید  داوطلبین    . است  گردیده   ارزیابی  مبلغ180/000/000  به  دادگستری  رسمی 

برنده  و  شروع  شده  ارزیابی  قیمت  از  مزایده  و  مطلع  اموال  موقعیت  از  اجرا   محل  در  حضور  با  مزایده  از 

بود  خواهد  برنده  عهده  بر  مزایده  های  هزینه  کلیه  ضمنا  نماید  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که  است  کسی 

داشته  را همراه  ارزیابی شده  قیمت  در صد  ده  نمایند که حداقل  مزایده شرکت  در جلسه  توانند   و کسانی می 

باشند. 

مدیر  اجرای  احکام دادگستری  فالورجان

دادنامه
شماره  پرونده:9409980351300777  شماره  تنظیم:1395/03/05  تاریخ  دادنامه:9509970351300348  شماره 

بایگانی شعبه: 940811 پرونده کالسه 9409980351300777 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

تصمیم نهایی شماره 9509970351300348 خواهان: آقای محمد هفت برادران فرزند جواد به نشانی آپادانا دوم، ک 

الله، بن بست پنجم، پ 136 خواندگان: 1- آقای محمدرضا مهاجرانی با وکالت آقای احمدرضا رفیعی فرزند قنبرعلی 

به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی نبش خیابان شیخ مفید جنب بانک سپه ساختمان کسرا طبقه سوم 

واحد 12 2- آقای محمد اوقانیان فرزند رحیم به نشانی مجهول المکان. خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 

گردشکار: دادگاه از توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به انشاء رای می¬نماید.

رای دادگاه  در خصوص دعوی محمد هفت برادران به طرفیت محمدرضا مهاجرانی و محمد اوقانیان با وکالت 

احمدرضا رفیعی بخواسته صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده و اینکه با استماع 

شهادت شاهد خواهان احراز نگردیده است و خواهان دلیلی که مثبت ادعایش باشد به دادگاه ارائه ننموده است و 

نظر به دفاعیات وکیل خواندگان دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص، علیهذا دادگاه حکم به رد دعوی خواهان 

صادر و اعالم می¬نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان 

اصفهان می¬باشد.ف/ اسداله طاوسی

 رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان. شماره: 27089/م الف

دادنامه
کالسه پرونده: 95-604 شماره دادنامه: 795 مورخ: 1395/8/26 مرجع رسیدگی: شعبه 2 شورای حل اختالف 

اصفهان خواهان: مینا سپهری محمد¬آبادی به نشانی:خیابان سروش، مسجدالغفور، کوی شهید سید علی میر پ 

96. خوانده: یوسف حیدری دارانی به نشانی: مجهول¬المکان خواسته: مطالبه یارانه گردشکار: پس از ارجاع پرونده 

به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی 

را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می¬نماید: رای قاضی شورادر خصوص دعوی مینا سپهری محمد¬آبادی 

به طرفیت یوسف حیدری دارانی به خواسته مطالبه یارانه و تفکیک یارانه از تاریخ 94/4/1 ضمن بررسی اوراق و 

محتویات پرونده و با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات وی در جلسه رسیدگی و اینکه خوانده علیرغم 

ابالغ قانون در جلسه حضور نداشته و الیحه و دفاعیه¬ای ارائه ننموده لذا شورا دعوی خواهان را وارد دانسته و 

به استناد ماده 198 ق آدم حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ماهیانه مبلغ 455/000 ریال از تاریخ 94/4/1 

لغایت 95/8/30 بابت یارانه واریزی در حق خواهان صادر و اعالم می¬دارد رای صادره غیابی و بیست روز پس از 

 ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می¬باشد. قاضی شورای حل اختالف شعبه 2 حوزه قضایی اصفهان . شماره: 27042/ م الف

دادنامه
کالسه پرونده اصلی: 94-774 شماره دادنامه: 44 تاریخ 95/1/24 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 42 شورای حل 

اختالف اصفهان. خواهان: حمیدرضا مخلص¬پور اصفهانی به نشانی: اصفهان، خ نشاط، 4راه فرشادی، دهکده 

موبایل. خوانده: فرج¬اله قنبری به نشانی: مجهول¬المکان. خواسته: مطالبه مبلغ 1/650/000 ریال موضوع یک 

فقره چک به شماره 309974 به تاریخ 90/1/30 عهده بانک انصار بانضمام مطلق خسارات قانونی به تاریخ 94/12/9 

شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان به تصدی امضاکننده زیر تشکیل، پرونده کالسه مفتوح است. با مالحظه 

اوراق پرونده، شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می¬نماید.رای شورا در خصوص 

دعوی حمیدرضا مخلص¬پور اصفهانی به طرفیت فرج¬اله قنبری به خواسته مطالبه مبلغ 1/650/000 ریال موضوع 

یک فقره چک به شماره 309974 به تاریخ 90/1/30 به عهده بانک انصار به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر 

تادیه، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه 

خوانده دارد و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و هیچگونه دلیل و مدرک و دفاع 

موجهی در خصوص دعوی مطروحه مبنی بر برائت ذمه خویش به عمل نیاورده، لذا شورا دعوی خواهان را محرز و 

ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 

به پرداخت مبلغ 1/650/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 455/000 ریال بابت هزینه¬های دادرسی و خسارات 

تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 90/1/30 تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 

صادر و اعالم می¬نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و 

 پس از اتمام مدت مذکور، ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

می¬باشد. 

قاضی شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان.شماره:  27060/م الف

دادنامه
شماره دادنامه: 9509970353201353 تاریخ تنظیم: 1395/08/27 شماره پرونده: 9209980359501372 شماره 

بایگانی شعبه: 921515 پرونده کالسه: 9209980359501372 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )106 جزایی 

سابق( مجتمع شهید بهشتی تصمیم نهایی شماره 9509970353201353 شاکی: شرکت بسپار آرین زنده ¬رود 

با مدیریت تیمور حاجی میرزا علیان با وکالت آقای تورج رمضانی فرزند علی به نشانی اصفهان خیابان نیکبخت 

نبش بن¬بست کیهان )3( پالک 137 طبقه اول. متهم: Lisa golden فرزند نامشخص به نشانی مجهول المکان 

. اتهام: کالهبرداری. گردشکار: دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده کفایت و ختم رسیدگی را اعالم و با 

استعانت از خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به انشاء و صدور رای می¬نماید.رای دادگاه در خصوص کیفرخواست 

صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان علیه شخص معرفی شده با نام Lisa golden دائر بر کالهبرداری 

اینترنتی موضوع شکایت شرکت آرین بسپار زنده¬رود با وکالت آقای تورج رمضانی، این دادگاه با مالحظه جمیع 

محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب تحقیقات صورت گرفته اتهامی را متوجه شخص مذکور در کیفرخواست 

صادره وارد ندانسته و لذا مستندا به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت در این خصوص صادر و 

اعالم می¬دارد رای صادره ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان 

می¬باشد./ص 

رئیس شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان. شماره:27107/م الف

دادنامه
اختالف  حل  شورای   6 شعبه  رسیدگی:  مرجع   95/9/2 تاریخ:   1514 دادنامه:  شماره  پرونده: 994/95  کالسه  

اصفهان، خ  نشانی:  به  آرانی  یاسر شیروانی¬زاده  با وکالت  اعتباری عسگریه  و  مالی  اصفهان خواهان: موسسه 

بهروز  اعتباری عسگریه، طبقه 4 خواندگان: 1-  و  راه مفید، ساختمان مالی  روبروی سه  شیخ صدوق شمالی، 

ترابی 2- علی یخچالی3- بهنام ترابی 4- اسماعیل ترابی 5- ابراهیم ترابی 6- جعفرعلی ترابی 7- زهرا شاه 

خواسته: مطالبه وجه طبق با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا، ضمن اعالم 

در  قاضی شورا  رای می¬نمایدرای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  متعال  از خداوند  استعانت  با  رسیدگی  ختم 

خصوص دعوای یاسر شیروانی¬زاده آرانی به وکالت از موسسه مالی و اعتباری عسگریه به طرفیت خواندگان فوق 

به خواسته مطالبه مبلغ 188/000/000 ریال طبق قرارداد مشارکت مدنی مورخه 93/8/2 به انظمام مطلق خسارات 

قانونی، با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی و مصون ماندن 

خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب، شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده، لذا شورا به استناد مواد 

امور مدنی حکم بر محکومیت  انقالب در  آیین دادرسی دادگاههای عمومی و  198 و 515 و 519 و 522 قانون 

خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 188/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 4/940/000 ریال بابت هزینه 

دادرسی و همچنین خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/6/4 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن 

بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می¬باشد در 

حق خواهان صادر و اعالم می¬نماید رای صادره غیابی وظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا 

 و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان 

می¬باشد./ 

قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان شماره: 27029 /م الف

دادنامه
حل  شورای   20 شعبه  رسیدگی:  مرجع  رسیدگی:95/4/28  تاریخ  دادنامه:386  شماره   405/95 پرونده:  کالسه 

اختالف اصفهان .خواهان: داریوش شریفی بروجنی نشانی: خ امام خمینی، گز مولوی روبروی مسجد، طبقه سوم. 

خوانده مهدی کریمی نشانی: مجهول¬المکان خواسته: واخواهی. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 

آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 

زیر مبادرت به صدور رای می¬نماید:رای قاضی شورا در خصوص دعوی داریوش شریفی بروجنی به طرفیت مهدی 

کریمی به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه به شماره 456 مورخ 90/3/30 صادره این شعبه مبنی بر محکومیت 

واخواه به پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال. نظر به اینکه برابر گواهی واحد ابالغ، واخوانده در آدرس اعالمی از ناحیه وی 

شناسایی نگردیده، لذا مستندا به مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه  صدراالشاره، نقض می¬گردد. 

 رای صادره حضوری است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می¬باشد. 

قاضی شورای حل اختالف شعبه 20 حوزه قضایی اصفهان شماره: 27034/م الف 
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پرخاصیت ترین میوه های پاییزی
خرمالــو آووکادو،  نارنگــی، 

ــک  ــل، زالزال ــه، ازگی زغال اخت
و بــه، میوه هــای پرخاصیــت 
و مفیــد پاییــزی هســتند 
کــه اســتفاده از آن هــا در 
ــه  ــیار توصی ــل بس ــن فص ای

می شود.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بــا آغــاز فصــل پاییــز، بروز 
ــه  ــان ب ــان، شــمار مبتالی ــرگ درخت ســرما و ریــزش ب
ــتی  ــیت های پوس ــزا و حساس ــرماخوردگی، آنفلوآن س
زیــاد شــده و بــه تبــع آن میــزان مراجعــان بــه 

کلینیک هــای پزشــکی افزایــش پیــدا می کنــد.  
ــتفاده از  ــه اس ــد ک ــن باورن ــر ای ــان ب ــام متخصص تم
ــی  ــت درمان ــرات مثب ــار اث ــیمیایی در کن ــای ش داروه
بــه فــرد تحمیــل می کنــد و همیــن  را  عوارضــی 
موضــوع موجــب شــده  تــا متقاضیــان درمــان از 
ــش  ــه روز افزای ــی روزب ــی و طبیع ــب گیاه ــق ط طری
ــتن  ــل داش ــه دلی ــزی ب ــای پایی ــد. میوه ه ــدا کنن پی
منابــع غنــی از انــواع ویتامین هــا، امــالح و مــواد 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــب ب ــدن، اغل ــروری ب ــاز و ض ــورد نی م
می پردازنــد  فصــل  ایــن  در  شــایع  بیماری هــای 
و افــراد می تواننــد بــا مصــرف آن هــا سیســتم دفاعــی 
ــیت های  ــا و حساس ــر بیماری ه ــود را در براب ــدن خ ب

ناشــی از ایــن فصــل واکســینه کننــد.  
    نارنگی  

نارنگــی در داشــتن پوســت، اســتخوان و دنــدان ســالم 
نقــش چشــمگیری دارد. همچنیــن بــه دلیــل داشــتن 
ــت  ــرطان اس ــد س ــیدانی ض ــد آنتی اکس ــت ض خاصی

و مانع از جهش ژنتیکی می شود.  
نارنگــی سیســتم ایمنــی بــدن را تقویــت می کنــد 
و موجــب کاهــش ســطح کلســترول خــون می شــود؛ 
ــش وزن  ــی، کاه ــتم گوارش ــت سیس ــن تقوی همچنی
و تقویــت بینایــی از دیگــر فوایــد ایــن میــوه پاییــزی 

اســت. 
     آووکادو 

ــی  ــتم عصب ــالمت سیس ــب س ــرف آووکادو موج مص
ــون  ــلول های خ ــرد س ــم عملک ــه، تنظی ــت حافظ تقوی

و  افزایش سلول های قرمز خون می شود. 
 تقویــت قلــب و عــروق و چشــم از دیگــر خــواص ایــن 
میــوه پاییــزی اســت؛ همچنیــن موجــب ایجــاد نشــاط 

و شــادابی پوســت در فصــل پاییــز می شــود. 

کالهبرداری ۲۰ میلیاردی 

از ۸۰ متقاضی بازنشستگی در اصفهان
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان از دســتگیری یــک کالهبردار 
حرفــه ای کــه بــا جعــل مــدارک، خــود را کارگــزار بیمــه معرفــی 
کــرده و توانســته بــود بیــش از ۲۰ میلیــارد ریــال از ۸۰ متقاضــی 
ــا  ــردار عبدالرض ــر داد. س ــد، خب ــرداری کن ــتگی کالهب بازنشس
ــی  ــه یک ــش شــهروندی ب ــدی پی ــار داشــت: چن ــی اظه آقاخان
ــرد  ــوان ک ــه و عن ــاد مراجع ــتان نجف آب ــای شهرس از کالنتری ه
فــردی تحــت عنــوان کارگــزار بیمــه بــا تنظیــم قــراردادی صــوری 
در قبــال دریافــت مبلــغ ۱۵ میلیــون تومــان بــه وی متعهــد شــده 
کــه ســنوات پرداخــت بیمــه ۲۰ ســاله او را تــا ســقف ۳۰ ســال 
ــن  ــا ای ــد؛ ام ــته کن ــت و وی را بازنشس ــه پرداخ ــه اداره بیم ب
ــدام  ــه هیچ ک ــواری شــده و ب ــت وجــوه مت ــس از دریاف ــرد پ ف
ــه پــس  از تعهداتــش عمــل نکــرده اســت. وی افــزود: بالفاصل
ــرداری  ــل و کالهب ــه اداره جع ــده ب ــه پرون ــارات مالباخت از اظه
پلیــس آگاهــی ارجــاع داده شــد و کارآگاهــان بــه  صــورت ویــژه 
موضــوع را بررســی کردنــد. در جریــان رســیدگی نیــز ۲۰ نفــر از 
افــرادی کــه توســط متهــم مــورد کالهبــرداری قــرار گرفتــه بودنــد 
ــن  ــا ای ــه و شــکایتی ب ــه پلیــس آگاهــی اســتان مراجع ــز ب نی
مضمــون را اعــالم کردنــد. آقاخانــی تصریــح کــرد: در تحقیقــات 
صورت گرفتــه مشــخص شــد متهــم اهــل یکــی از اســتان های 
جنوبــی کشــور و دارای مــدرک تحصیلــی پنجــم ابتدایــی اســت. 
ــرای  ــف ب ــوان مختل ــام و عن ــا جعــل ده هــا ن وی از ســال ۸۹ ب
ــه  ــت تبهکاران ــرده و فعالی ــم ک ــایی فراه ــدارک شناس ــود م خ
ــان  ــا بی ــت. وی ب ــرده اس ــاز ک ــمی آغ ــورت رس ــه  ص ــود را ب خ
اینکــه اســتفاده از نام هــای جعلــی و چهره هــای متفــاوت 
ــاخته  ــه س ــکل مواج ــا مش ــتگیری وی را ب ــم، دس ــط مته توس
بــود گفــت: پــس از چندیــن مــاه کار، کارآگاهــان مخفیــگاه ایــن 
ــایی  ــان شناس ــهر اصفه ــای ش ــی از محله ه ــردار را در یک کالهب
و طــی هماهنگــی بــا مقــام قضایــی او را در عملیاتــی غافلگیرانــه 
دســتگیر کردنــد. در بازرســی از محــل نیــز تعــداد ۲۰ عــدد مهــر 
ــگان  ــدارک اخذشــده از مالباخت ــا، اســناد و م ــی، پرونده ه جعل
ــور  ــه، کار و ام ــه ادارات بیم ــوط ب ــای خــام مرب ــدادی برگه ه تع
ــد.  ــف ش ــی کش ــب حقوق ــد کت ــش از ۱۵ جل ــی و بی اجتماع
ــرداری  ــال کالهب ــارد ری ــان اینکــه در مجمــوع ۲۰ میلی ــا بی وی ب
توســط فــرد مذکــور صــورت گرفتــه بــود، گفــت: تاکنــون ۸۰ نفــر 
از افــرادی کــه توســط متهــم مــورد کالهبــرداری قــرار گرفته انــد 
از شهرســتان های مختلــف اســتان و همچنیــن اســتان های 
دیگــر کشــور شناســایی شــدند کــه بــا مســدود شــدن تمامــی 
ــرای  ــالش ب ــم، ت ــالک مته ــوال و ام ــف ام ــاب ها و توقی حس

ــه مالباختــگان ادامــه دارد. ــدن وجــوه ب بازگردان

Z.Nasiri@eskimia.ir
ز��ا ����ی�����ی و��

معــاون تهذیــب و تبلیــغ حوزه هــای علمیــه اســتان اصفهــان 
گفــت: جامعیــت آیــت هللا مظاهــری در علــوم مختلفــی چون 
ــه  ــرای هم ــروز ب ــالق و ... ام ــال، اخ ــول، رج ــت، اص حکم

ــب توجــه اســت.  طــالب تحســین برانگیز و جال
برنامــه نکوداشــت آیــت هللا حســین مظاهــری صبــح روز ۲۵ 
آذرمــاه مصــادف بــا روز اخــالق و مهــرورزی و در ایــام هفتــه 
ــگ  ــر فرهن ــتادی و وزی ــت هللا اس ــخنرانی آی ــا س ــدت ب وح
ــبت  ــن مناس ــه همی ــود. ب ــزار می ش ــالمی برگ ــاد اس و ارش
ــا معــاون تهذیــب و تبلیــغ حوزه هــای علمیــه  گفت وگویــی ب
اســتان اصفهــان در رابطــه بــا تبییــن بیشــتر شــخصیت ایــن 

عالــم و مرجــع وارســته داشــتیم. 

بــه  اشــاره  بــا  مومنــی  ســید حســین  حجت االســالم 
ــر از  ــری و تقدی ــت هللا حســین مظاه ــره بزرگداشــت آی کنگ
فعالیت هــای پربــار ایشــان در حــوزه علمیــه اصفهــان گفــت: 
تبحــر و تخصــص حضــرت آیــت هللا العظمــی مظاهــری 
ــه  ــت، بلک ــزد اس ــان زبان ــت ایش ــه مرجعی ــا در زمین نه تنه
ــز از  ــی نظــری نی ــوم اخالق ــه عل تســلط و احاطــه ایشــان ب
ــالق  ــه اخ ــده ب ــته و عمل کنن ــخصیت وارس ــک ش ــان ی ایش
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــاخته اس ــه س ــوی نمون و الگ
ــه  ــت ک ــن اس ــری ای ــت هللا مظاه ــرد آی ــی منحصربه ف ویژگ
ــه  ــالق و فق ــوم اخ ــه عل ــیاری در زمین ــات بس ــان تالیف ایش

اخــالق دارنــد، تصریــح کــرد: ایشــان تاکنــون خدمــات 
ــردم  ــه م ــا ب ــق خیریه ه ــزاز طری ــیاری را نی ــی بس اجتماع
ــه  ــز ب ــیاری را نی ــی بس ــات اجتماع ــد و خدم ــه کرده ان ارائ

داشــته اند.  علمیــه  حوزه هــای 
معــاون تهذیــب و تبلیــغ حوزه هــای علمیــه اســتان اصفهــان 
ادامــه داد: راه انــدازی مرکــز تحقیقــات رایانــه ای حــوزه 
ــم اســالمی در  ــه، مرکــز مشــاوره، مرکــز تخصصــی عل علمی
ــه  ــده ای اســت ک ــات ارزن ــه خدم ــه و ... از جمل حــوزه علمی
ــده  ــرا درآم ــه اج ــه ب ــای علمی ــه وســیله ایشــان درحوزه ه ب
اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــجاعت و شــهامت آیــت هللا  

مظاهــری درحوزه هــای علمیــه الگــوی خوبــی بــرای جوانــان 
اســت، گفــت: بــا حضــور ایشــان مباحــث پراکنــده در 
حوزه هــای علمیــه سروســامان گرفــت و بــا انجــام خدمــات 
اجتماعــی و علمــی آیــت هللا مظاهــری در حوزه هــای علمیــه 

ــه مباحــث علمــی بخشــیده شــد. ــق خاصــی ب رون
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«آگهی مزایده عمومی»

(نوبت اول)

عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره ۴/۹۵/۱۴۷۸ مورخ ۹۵/۸/۱۹ 
کلیه  از  لذا  نماید.  برگزار  را  ذیل  مزایده  دارد  نظر  در  اسالمی  شهر  شورای 

متقاضیان جهت شرکت دعوت به عمل می آید.

متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۴ جهت 
شهرداری  قراردادهای  امور  واحد  به  مزایده  در  شرکت  و  شرایط  از  اطالع 

فوالدشهر مراجعه نمایند.
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در مزایده (ریال)

قیمت پایه کارشناسی 
کل پالک (ریال)

قیمت هر متر مربع
(ریال)

مساحت
(متر مربع)
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چاپ اول

شماره مزایده موضوع مزایده ردیف

محلــه  در  تجــاری  واحدهــای  فــروش 
و  پالکهــای ۵۰۵   (C  ۵) مفتــح  شــهید 
ــق  ــت از طری ــت پیوس ــق لیس ۵۰۱/۱ را طب
ــا  ــدی و ب ــورت نق ــی و بص ــده عموم مزای

قیمــت پایــه کارشناســی

۱

مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده (به ریال)

۹۵/۲۱۴۰۹
طبق لیست پیوست

۹۵/۹/۱۵

مبلغ پایه 
(به ریال)

(C۵) لیست واحدهای با کاربری تجاری محله شهید مفتح

در آستانه کنگره بزرگداشت آیت هللا العظمی مظاهری مطرح شد:

شجاعت و شهامت ایشان، الگوی خوبی برای جوانان است  


